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Abstract

The focus of this study is the lexical-semantic dynamics in Romanian biblical versions. We have selected a number 
of ten texts that are representative for a  comparative analysis of the  “Parable of the  Prodigal Son,” from Gospel 
according to Luke, chapter 15, verses 11–32: Coresi’s Tetraevangelion (Coresi 1561), The New Testament from Bălgrad 
(NT 1648), The Bible from Bucharest (Bible 1688), The Vulgata from Blaj (Bible 1760), The Bible from Blaj (Bible 
1795), The Șaguna Bible (Bible 1858), The Synodical Bible (Bible 1914), The Cornilescu Bible (Bible 1921), The Radu-
Galaction Bible (Bible 1938), The Anania Bible (Bible 2001). 

We shall only discuss the lexical-semantic dynamics from a diachronic perspective, observing that the church 
language (the biblical language, in this case) is characterized mainly by simplicity, accessibility and conservatism, 
and this is why the dynamics of the vocabulary does not know the amplitude that is common to other fields. We 
note the presence of lexical coincidences in successive versions of the Bible: a word that has not been replaced at all, 
resisting during several centuries. The stability of a word is usually proof of its framing within the basic vocabulary of 
the language and an index concerning the genealogy of texts. The lexical substitutions from the biblical versions have 
different explanations: (i) the use of different sources (especially, the Slavonic, Greek or Latin sources); (ii) the passage 
from the principle of literal rendering to the literary translation; (iii) language variation (diachronic, stylistic and 
dialectal variation).
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Theoretical preliminaries

The dynamics of the  language represents, according to DSL, “the variation of a  language both from 
a diachronic perspective, namely during its evolution from a historical stage to another, but also from  
the perspective of synchrony, which refers to its manifestations that are synchronically diversified” (DSL: 
180). Our attention is focused on the dynamics of the language in diachrony, which concerns “its successive 
transformations, determined either by the  internal evolution, so by the  evolution of its own linguistic 
system, or by external factors, historical or cultural factors, such as: territorial unification or breakdown, 
contact between languages, whether direct or indirect, the express contribution brought by certain cultural 
personalities, in the given historical conditions, to the imposition of a linguistic norm” (DSL: 180).

From the numerous aspects of the dynamics of the  language, we shall only discuss the  lexical-
semantic dynamics from a  diachronic perspective (see also Dimitrescu 1973, 1994): it is common 
knowledge that the  vocabulary is the  most dynamic part of a  language, as it is subjected to certain 
extra-linguistic influences, thus illustrating the  interdependence between language and society. We 
can observe that the  church language (the biblical language, in this case) is characterized mainly by 
simplicity, accessibility and conservatism, and this is why the dynamics of the vocabulary does not know 
the amplitude that is common to other fields (see Chivu 1997, 2012). 

The lexical dynamics is manifested through the  enriching of the  vocabulary through internal 
means (the formation of certain words in Romanian through derivation, compounding, abbreviation) 
or through external means (borrowing and loan translation). In terms of the sense dynamics, we analyze 
the means of broadening/extending of sense of certain words or, less often, the restricting of the sense, 
the complimentary and the pejorative senses respectively, the metaphor, metonymy etc. The dynamics 
on a lexical and semantic level also entails passages from the active stock of the language to the passive 
stock (for instance, the case of lexical or semantic archaic words) or the other way round, and stylistic 
interferences (passing from a style or a stylistic register to another one, terminological specialization or, 
on the contrary, de-terminologizing words).

Corpus

We have selected a number of ten texts that are representative for a comparative analysis of the “Parable of 
the Prodigal Son,” from Gospel according to Luke, chapter 15, verses 11–32 (see the synoptic table bellow): 

• Coresi’s Tetraevangelion (Coresi 1561) – the  first extant translation of the  four Gospels; 
the source of the translation is Church Slavonic;

• The New Testament from Bălgrad (NT 1648) – the first integral translation of the New Testament 
into Romanian language; the source is a 1611 polyglot edition (NTGL 1611), with the  text 
published on three columns: in Greek, in Latin – Vulgata and still in Latin – Théodore de 
Bèze’s version, followed mainly by the new Latin version of Beza; this probably due to the fact 
that previous translations were used, among which we include Coresi 1561 (see Dimitrescu 
1988; Pavel 2001);

• The Bible from Bucharest (Bible 1688) – the first integral translation of the Bible into Romanian, 
with the New Testament being a revision of NT 1648 (see Anania 2009; Chițimia 1988); 
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• The Vulgata from Blaj (Bible 1760) – the  translation of the  Bible from the  Latin text of 
the Vulgata from the edition entitled Biblia sacra printed in Venice in the year of 1690 (Biblia 
sacra 1690) (see Chindriș 2005);

• The Bible from Blaj (Bible 1795) – the revision of The Bible From Bucharest by Samuil Micu; 
this was the basis of the biblical editions during the 19th century and of the 1914 synodical 
edition (see Chindriș 2000; Pavel 2000);

• The Șaguna Bible (Bible 1858) – the most important revised edition during the 19th century 
of The Bible from Blaj;

• The Synodical Bible (Bible 1914) – the last revised edition of The Bible from Blaj; 
• The Cornilescu Bible (Bible 1921) – the  translation made by Dumitru Cornilescu from 

the French version of Louis Segond (see Conțac 2011);
• The Radu-Galaction Bible (Bible 1938) – the translation made by priests Vasile Radu and Gala 

Galaction from the Masoretic text (Kittel edition), confronted with Septuaginta, edited by R. 
Rahlfs (1935) and with the text of A. Merck (Rome, 1935);

• The Anania Bible (Bible 2001) – a  version proofread according to the  Septuaginta by 
metropolitan bishop Bartolomeu Valeriu Anania.

Lexical-semantic analysis

A. The basic vocabulary of the language
The stability of a  word is usually proof of its framing within the  basic vocabulary of the  language 
(the basic vocabulary of the old Romanian literary language (Tudose 1970) – bold; the basic vocabulary 
of the modern Romanian literary language (Graur 1954) – underlined):

• Fecior/fiu • Fi/veni / se întâmpla / se face
• Părinte/tătâne/tată • Tare/mare
• (Se) cădea / se cuveni • Se lipi / se aciua / se alipi
• Avuție/avere/avut • A lăcui / lăcuitoriu/cetățean/locuitor
• Aduna/strânge • Sat/câmp/ogor/moșie/țarină
• Parte/ținut/țară • Paște/păzi
• Departe/streină/depărtată/îndepărtată • Jelui/pofti/dori 
• Răsipi/amistui/cheltui/sfârși • (Se) sătura / împle/umple
• Mânca/răsipi • Mațe/pântece etc.

B. The genealogy of texts
The stability of a word is also an index concerning the genealogy of texts:

•  Luke 15:11: feciori (Coresi 1561; NT 1648; Bible 1688; Bible 1760; Bible 1795; Bible 1858; Bible 
1914);

•  Luke 15:12: tătâne-său (NT 1648; Bible 1688; Bible 1760; Bible 1795; Bible 1858);
•  Luke 15:12: avuție (Coresi 1561; NT 1648; Bible 1688; Bible 1795; Bible 1858; Bible 1914);
•  Luke 15:13: țară (Bible 1688; Bible 1760; Bible 1795; Bible 1858; Bible 1914; Bible 1921; Bible 

1939; Bible 2001) etc.
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C. The use of different sources
Some lexical substitutions occur due to the use of different sources: the Slavonic, Greek or Latin sources 
were regularly used as basic texts, while other texts from these sacred languages and vernacular languages 
were also used as control texts. In this respect, the identification of the sources of the Romanian biblical 
versions and their use (only of the Latin and Greek sources) was an initial stage of our approach. 

• Flămânzi / se lipsi (fără bucate) / duce lipsă – the Latin word egeo, -ĕre from Vulgata has 
the meaning ‘to need, want, lack, to be in need of; to be without, to be destitute of, not to 
have’ (Lewis & Short 1879), while in Beza’s version we can observe the collocation victu defici: 
victus, -us ‘that upon which one lives; sustenance, nourishment, provisions, victuals,’ deficio, 
-ĕre ‘to run aut, be wanting’ (Lewis & Short 1879). NT 1648 is the  only one that mantain 
the collocation from Beza’s version, translating victu defici through a să lipsi, fără bucate.

• Cel mai bun / cel dintâi / cel mai scump – cel mai bun / cea mai bună (Coresi 1561; Bible 
1921; Bible 1939) is competed by cea dintâi (NT 1648; Bible 1688; Bible 1760; Bible 1795; Bible 
1858; Bible 1914) and by cea mai scumpă (Bible 2001). The difference is given by the sources: 
in Beza’s version is encountered praecipuus, -a, -um ‘that is taken before other things; special, 
chief, principal, excellent, distinguished, extraordinary’ (Lewis & Short 1879), while in Vulgata 
and in the Greek text we can see primus, -a, -um ‘(the) first; chief, principal, moste excellent, 
eminent, distinguished, noble’ (Lewis & Short 1879), πρῶτος, -η, -ον ‘first’ (Liddell & Scott 
1996). The partial synonymy between the Latin words praecipuus, -a, -um and primus, -a, -um 
(with a figurative meaning in this context) is also maintainted between the Romanian words.

• (În)junghia/ucide/tăia/jertfi – a ucide is used in the Bible 1760 under the influence of Vulgata 
(occido, -ĕre) and represent, together with a tăia and a jertfi, the partial synonyms for a (în)
junghia – which is present in almost all the biblical versions that we studied. Lat. occido, -ĕre 
(Vulgata) has the meaning ‘to strike or cut down; to cut off, kill, slay,’ macto, -are (Beza) – ‘to 
offer, sacrifice, immolate (any thing in honor of the gods)’ (Lewis & Short 1879) and the Gr. 
θύω – ‘to sacrifice, kill’ (Liddell & Scott 1996).

D. The passage from the principle of literal rendering to the literary translation
At the  beginnings of our literary language, Latin and Greek were at a  stage of development that was 
far more advanced than Romanian because their literary tradition was longer. The Romanian literary 
language and the Christian religious terminology were just emerging and in the process of being formed 
and at the same time had to deal with the problem that the vocabulary had no words to designate referents 
that were unknown in the Romanian space – elements of culture and civilization from another space – 
this aspect, namely the shortcomings that are characteristic of the Romanian language is often referred 
to in the prefaces of old religious books. That is why in the early translations there appeared the need for 
borrowings and loan-translations. This is also an explanation for the principle for the literal rendering, 
which is predominant in the first translations from the sacred languages into the vernacular languages. 
But the  literal rendering character, beyond its just character, had the disadvantage that it often led to 
ambiguity or obscurity, making the Romanian text hard to understand for the reader. In the passage from 
the principle of literal to the literary translation, there appears another type of lexical substitution: instead 
of the borrowings, of the linguistic loan-translations or of the literal paraphrases there appear cultural 
adaptations, lexical creations or functional equivalents in later biblical versions. 
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• Veșmânt/podoabă/haină/caftan – veșmânt appears in Coresi 1561 and in NT 1648, podoabă 
replaces it in Bible 1688, while in the next five biblical versions (Bible 1760; Bible 1795; Bible 
1858; Bible 1914; Bible 1921), it is used haină, as in the Bible 2001, caftan is encountered only 
in the Bible 1939. Only veșmânt and haină are synonyms indeed, haină replacing veșmânt in 
diachrony. In relation with these two words, caftan is hyponim, while podoabă is a metaphor 
for haină. Caftan comes from Turkish and it is a  cultural adaptation for the Lat. stola, -ae 
meaning ‘a royal robe; a dress of ceremony,’ as the Gr. στολή, -ῆς (Liddell & Scott 1996). 

E. Language variation
Other lexical substitutions are owed to the dynamics of the language in diachrony and to the change of 
literary norm. It is difficult to notice the lexical-semantic dynamics for a period that is so distant from 
contemporary Romanian language, because the dictionaries do not offer in all the cases real information 
about the  first attestation of a  word (admission of a  neologism into the  language), while the  passing 
of a word from the active stock to the passive stock (as a  lexical or semantic archaic word) is all but 
impossible to date. We have also tried to follow the diatopic distribution of words and the admission of 
certain regional terms into the literary language. We have also attempted to reconstitute the information 
on the diastratic and the diaphasic distribution of words in Romanian.

F. Diachronic variation
Taking into acount the etymology of the words, we can notice the competition between terms, namely 
the superposition of the neological borrowings (elements of (Neo)-Greek, Greek-Latin and Latin-Roman 
origin) over earlier borrowings from other languages (especially from Slavonic), over words inherited 
from Latin or over words formed in Romanian:

• Răsipi (borrowed from Bulgarian razsipiia, Serbian rasipati) / amistui (borrowed from 
Hungarian emészt) / cheltui (borrowed from Hungarian költeni) / sfârși (borrowed from 
Paleoslavonic sßvßrßþiti, svrþiti);

• Mânca (inherited from Latin manducare) / răsipi (borrowed from Bulgarian razsipiia, Serbian 
rasipati);

• Flămânzi (derived) / se lipsi (fără bucate) (borrowed from Greek λείπω) / duce (lipsă) 
(inherited from Latin ducere);

• (Se) lipi (borrowed from Paleoslavonic) / (se) aciua (inherited from Latin accubiliare) / se 
alipi (derived);

• Sat (inherited from Latin fossatum) / câmp (inherited from Latin campus) / ogor (borrowed 
from Slavonic (Bulgarian ygap, Serbian ugar, cf. Polish ugor, Hungarian ugar)) / moșie 
(derived) / țarină (derived);

• Paște (inherited from Latin pascere) / păzi (borrowed from Paleoslavonic paziti);
• Năiemnic (borrowed from Slavonic) / năimit (conversion) / argat (borrowed from Greek 

ἀργάτης) / simbriaș (derived);
• Greși (borrowed from Paleoslavonic) / păcătui (derived);
• Veșmânt (inherited from Latin vestimentum) / podoabă (borrowed from Slavonic) / haină 

(borrowed from Serbian haljina ‘veșmânt, așternut’) / caftan (borrowed from Turkish kaftan);
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• Călțuni (borrowed from Greek καλτσούνι) / încălțăminte (derived);
• Glas (borrowed from Paleoslavonic) / joc (inherited from Latin iocus ‘glumă’) / horă (borrowed 

from Bulgarian horo (Greek χορός));
• Fecior (inherited from latin *fetiolus (fetus)) / slugă (borrowed from Paleoslavonic) / rob 

(borrowed from Paleoslavonic);
• Lucra (inherited from Latin lucrare) / sluji (borrowed from Paleoslavonic);
• Soț (inherited from Latin socius) / priiatin (borrowed from Bulgarian);
• Se afla (inherited from Latin afflare) / găsi (borrowed from Paleoslavonic) etc.

The lexical dynamics implies the  superposition of these strata, which gradually leads to 
a competition of the terms in a process that ended by some of these terms being permanently replaced or 
by a stylistical distribution of these terms. Thus, we witness an enrichment of the means of expression and 
of the possibility of expressing various nuances, of refining people’s expression. Other borrowed words 
were necessary, because the old literary Romanian language did not have the capacity to designate certain 
realities that were foreign to the Romanian space.

G. Stylistic variation
• Fecior/fiu – the substitution of fecior through fiu ‘son’ (DA) is explained by the fact that it was 

a semantic evolution followed by a stylistical repartition: fecior maintains the meaning ‘son’ 
especially in the folk language, but it is used in the standard language with the meaning ‘young 
boy’ (DA).

• Părinte/tătâne/tată – in the pair părinte/tată, părinte is part of the elevate language, and tată 
is used in the colloquial language.

H. Dialectal variation
• Sat/câmp/ogor/moșie/țarină – moșie has a contextual meaning which is dialectal ‘the territory 

of a village’ (DLR), that is why moșie shows a dialectal variation. Lat. villa, -ae from Vulgata 
has the meaning ‘village,’ ager, agri (Beza) – ‘territory, district, domain, the whole of the soil 
belonging to a  community’ (Lewis & Short 1879), and the  Gr. ἀγρός, -οῦ ‘field, country’ 
(Liddell & Scott 1996). 

Conclusions

We note the presence of lexical coincidences in successive versions of the Bible: a word that has not been 
replaced at all, resisting during several centuries. The stability of a word is usually proof of its framing 
within the basic vocabulary of the language and an index concerning the genealogy of texts. The lexical 
substitutions from the  biblical versions have different explanations: (i) the  use of different sources 
(especially, the Slavonic, Greek or Latin sources); (ii) the passage from the principle of literal rendering to 
the literary translation; (iii) language variation (diachronic, stylistic and dialectal variation).

The lexical-semantic dynamics of the biblical versions is explained metaphorically by metropolitan 
bishop Andrei Șaguna in “Preface” to the  1858 Bible: “our language is a  living tree, one that changes 
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constantly all spring long; the old branches, lacking sap, get dry and fall down, new scions come up and 
grow, the leaf dries up and is shed down, but is soon followed and decorated by a new one – all that belongs 
to it changes again and again, and it is only the stalk that always remains the same” (Bible 1858: VII).
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Synoptic table

Ch.
 v.

NTGL 1611 
Greek

NTGL 1611 
Latin Vulgata

NTGL 1611
Latin Beza

Coresi
1561

NT 
1648

Bible
1688

Bible
1760

Bible 
1795

Bible 
1858

Bible
1914

Bible
1921

Bible
1939

Bible
2001

15:11 υἱούς filios filios feciori feciori feciori feciori feciori feciori feciori fii feciori fii
15:12 τῷ πατρί patri patri părintelui tătîni-său tătîne-său tătâne-său tătâne-său tătâne-său tatălui tatălui tatălui tatălui
15:12 πάτερ pater pater părinte tată tată tată tată tată tată tată tată tată 
15:12 τὸ ἐπιβάλλον contingit ad me attinentem se cade să cade se cade să cade să cade se cade se cade se cuvine se cade se cuvine
15:12 τὸν βίον substantiam facultates avuție avuție avuție (partea) averii avuție avuție avuție avere avere avere
15:13 συναγαγὼν congregatis congregatis adună adună adunând adunând adunând adunând adunând a strâns strângând adunând
15:13 ἀπεδήμησεν profectus est profectus est se duse să duse să duse s-au dus departe s-au dus s-au dus s-a dus a plecat a plecat s-a dus
15:13 εἰς χώραν in regionem in regionem întru o parte într-un ținut într-o țară în țară într-o țară într-o țară într-o țară într-o țară într-o țară într-o țară
15:13 μακρὰν longinquam longinquam departe departe departe streină departe departe departe depărtată depărtată îndepărtată
15:13 τὴν οὐσίαν substantiam substantiam  avuțiia avuțiia avuția avearea avuțiia avuția avuția averea avutul averea
15:13 ζῶν vivendo vivendo viia viețuind viețuind trăind viețuind viețuind viețuind ducînd o viață viețuind trăind

15:13 ἀσώτως luxuriose profuse cu curvele
cu răsipeală 
(curveaște)

curveaște
întru 
dezmierdăciuni

întru 
dezmierdăciuni

întru 
desmierdări

destrăbălată în destrăbălare în desfrânări

15:14 δαπανήσαντος consummasset consumpsisset răsipi amistuind cheltuind au sfârșit cheltuind cheltuind cheltuind a cheltuit a cheltuit a cheltuit
15:14 ἐγένετο facta est orta est fu fu fu au fost fost-au fost-au s-a făcut a venit s-a întâmplat s-a făcut
15:14 ἰσχυρὰ valida valida tare mare mare mare mare mare mare mare mare mare
15:14 τὴν χώραν in regione in regione  parte ținut  țara ținutul țară țară țară țara țara țara

15:14 ὑστερεῖσθαι egere victu defici a flămânzi
a să lipsi, fără 
bucate

a să lipsi a să lipsi a să lipsi a se lipsi a se lipsi să ducă lipsă să ducă lipsă să ducă lipsă

15:15 πορευθεὶς abiit abiit mearse mearse mearse s-au dus au mers au mers mergând s-a dus s-a dus ducându-se
15:15 ἐκολλήθη adhaesit adhaesit lipi-se să lipi se lipi s-au lipit s-au lipit s-au lipit s-a lipit s-a lipit s-a aciuat s-a alipit

15:15 τῶν πολιτῶν civium ex civibus unul ce lăcuiia lăcuitoriu lăcuitoriu cetățean lăcuitoriu lăcuitoriu
unul din 
locuitorii

unul din 
locuitorii

unul din 
locuitorii 

unul din 
locuitorii

15:15 τῆς χώρας regionis regionis parte ținut ținut ținut  țară țară țărei țării țări țări
15:15 τοὺς ἀγροὺς villam agros satul cîmpul cîmpul satul satul satul țarinele ogoarele moșia țarinile
15:15 βόσκειν pasceret pasceret să pască să pască să pască să pască să pască să pască să pască să păzească să păzească să pască
15:16 ἐπεθύμει cupiebat desiderabat jeluiia jăluiia poftiia poftea dorea dorea doria mult ar fi dorit dorea dorea
15:16 χορτασθῆναι implere implere să-ș sature să împle să împle să umple să sature să-și sature să-și sature să se sature să sature să sature
15:16 - ventrem ventrem mațele pîntecele pîntecele pântecele pântecele pântecele pântecele - pântecele pântecele
15:16 ἐκ τῶν κερατίων siliquis siliquis rădăcinile mîncare roșcovi hrana rădăcinile rădăcinile roșcovele cu roșcovele roșcovele roșcovele
15:16 οὐδεὶς nemo nemo nemică nime nime nime nime nime nimeni nimeni nimeni nimeni

15:17 ἐλθὼν reversus ad se rediisset mearse viindu-și în fire viindu-ș în fire viindu-și în fire venindu-și la sine
venindu-și întru 
sine

viindu-și întru 
sine

și-a venit în fire
venindu-și 
întru sine

venindu-și în 
sine

15:17 μίσθιοι mercennarii mercenarii năiemnici năimiți năimiți năimiți argați argați argați argați argați argați
15:17 περισσεύονται abundant redundant mănâncă să satură să satură să satură să satură se satură sunt îndestulați au belșug au prisos sunt îndestulați
15:17 ἀπόλλυμαι pereo pereo pieri pieiu pieiu pieiu pieiu pieiu pier mor pier pier
15:18 ἥμαρτον peccavi peccavi greșii greșit-am greșit-am păcătuit-am greșit-am greșit-am greșit-am am păcătuit greșit-am greșit-am
15:19 ἄξιος dignus dignus destoinic harnic harnic vreadnic vreadnic vreadnic vrednic vrednic vrednic vrednic
15:19 κληθῆναι vocari vocari să mă chem să mă chem să mă chem a mă chema a mă chema a mă chema a mă chema să mă chem să mă chem să mă numesc
15:19 τῶν μισθίων mercennariis mercenariis năiemnicii năimiții năimiții năimiții argații argații argații argații simbirașii argații
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Synoptic table

Ch.
 v.

NTGL 1611 
Greek

NTGL 1611 
Latin Vulgata

NTGL 1611
Latin Beza

Coresi
1561

NT 
1648

Bible
1688

Bible
1760

Bible 
1795

Bible 
1858

Bible
1914

Bible
1921

Bible
1939

Bible
2001

15:11 υἱούς filios filios feciori feciori feciori feciori feciori feciori feciori fii feciori fii
15:12 τῷ πατρί patri patri părintelui tătîni-său tătîne-său tătâne-său tătâne-său tătâne-său tatălui tatălui tatălui tatălui
15:12 πάτερ pater pater părinte tată tată tată tată tată tată tată tată tată 
15:12 τὸ ἐπιβάλλον contingit ad me attinentem se cade să cade se cade să cade să cade se cade se cade se cuvine se cade se cuvine
15:12 τὸν βίον substantiam facultates avuție avuție avuție (partea) averii avuție avuție avuție avere avere avere
15:13 συναγαγὼν congregatis congregatis adună adună adunând adunând adunând adunând adunând a strâns strângând adunând
15:13 ἀπεδήμησεν profectus est profectus est se duse să duse să duse s-au dus departe s-au dus s-au dus s-a dus a plecat a plecat s-a dus
15:13 εἰς χώραν in regionem in regionem întru o parte într-un ținut într-o țară în țară într-o țară într-o țară într-o țară într-o țară într-o țară într-o țară
15:13 μακρὰν longinquam longinquam departe departe departe streină departe departe departe depărtată depărtată îndepărtată
15:13 τὴν οὐσίαν substantiam substantiam  avuțiia avuțiia avuția avearea avuțiia avuția avuția averea avutul averea
15:13 ζῶν vivendo vivendo viia viețuind viețuind trăind viețuind viețuind viețuind ducînd o viață viețuind trăind

15:13 ἀσώτως luxuriose profuse cu curvele
cu răsipeală 
(curveaște)

curveaște
întru 
dezmierdăciuni

întru 
dezmierdăciuni

întru 
desmierdări

destrăbălată în destrăbălare în desfrânări

15:14 δαπανήσαντος consummasset consumpsisset răsipi amistuind cheltuind au sfârșit cheltuind cheltuind cheltuind a cheltuit a cheltuit a cheltuit
15:14 ἐγένετο facta est orta est fu fu fu au fost fost-au fost-au s-a făcut a venit s-a întâmplat s-a făcut
15:14 ἰσχυρὰ valida valida tare mare mare mare mare mare mare mare mare mare
15:14 τὴν χώραν in regione in regione  parte ținut  țara ținutul țară țară țară țara țara țara

15:14 ὑστερεῖσθαι egere victu defici a flămânzi
a să lipsi, fără 
bucate

a să lipsi a să lipsi a să lipsi a se lipsi a se lipsi să ducă lipsă să ducă lipsă să ducă lipsă

15:15 πορευθεὶς abiit abiit mearse mearse mearse s-au dus au mers au mers mergând s-a dus s-a dus ducându-se
15:15 ἐκολλήθη adhaesit adhaesit lipi-se să lipi se lipi s-au lipit s-au lipit s-au lipit s-a lipit s-a lipit s-a aciuat s-a alipit

15:15 τῶν πολιτῶν civium ex civibus unul ce lăcuiia lăcuitoriu lăcuitoriu cetățean lăcuitoriu lăcuitoriu
unul din 
locuitorii

unul din 
locuitorii

unul din 
locuitorii 

unul din 
locuitorii

15:15 τῆς χώρας regionis regionis parte ținut ținut ținut  țară țară țărei țării țări țări
15:15 τοὺς ἀγροὺς villam agros satul cîmpul cîmpul satul satul satul țarinele ogoarele moșia țarinile
15:15 βόσκειν pasceret pasceret să pască să pască să pască să pască să pască să pască să pască să păzească să păzească să pască
15:16 ἐπεθύμει cupiebat desiderabat jeluiia jăluiia poftiia poftea dorea dorea doria mult ar fi dorit dorea dorea
15:16 χορτασθῆναι implere implere să-ș sature să împle să împle să umple să sature să-și sature să-și sature să se sature să sature să sature
15:16 - ventrem ventrem mațele pîntecele pîntecele pântecele pântecele pântecele pântecele - pântecele pântecele
15:16 ἐκ τῶν κερατίων siliquis siliquis rădăcinile mîncare roșcovi hrana rădăcinile rădăcinile roșcovele cu roșcovele roșcovele roșcovele
15:16 οὐδεὶς nemo nemo nemică nime nime nime nime nime nimeni nimeni nimeni nimeni

15:17 ἐλθὼν reversus ad se rediisset mearse viindu-și în fire viindu-ș în fire viindu-și în fire venindu-și la sine
venindu-și întru 
sine

viindu-și întru 
sine

și-a venit în fire
venindu-și 
întru sine

venindu-și în 
sine

15:17 μίσθιοι mercennarii mercenarii năiemnici năimiți năimiți năimiți argați argați argați argați argați argați
15:17 περισσεύονται abundant redundant mănâncă să satură să satură să satură să satură se satură sunt îndestulați au belșug au prisos sunt îndestulați
15:17 ἀπόλλυμαι pereo pereo pieri pieiu pieiu pieiu pieiu pieiu pier mor pier pier
15:18 ἥμαρτον peccavi peccavi greșii greșit-am greșit-am păcătuit-am greșit-am greșit-am greșit-am am păcătuit greșit-am greșit-am
15:19 ἄξιος dignus dignus destoinic harnic harnic vreadnic vreadnic vreadnic vrednic vrednic vrednic vrednic
15:19 κληθῆναι vocari vocari să mă chem să mă chem să mă chem a mă chema a mă chema a mă chema a mă chema să mă chem să mă chem să mă numesc
15:19 τῶν μισθίων mercennariis mercenariis năiemnicii năimiții năimiții năimiții argații argații argații argații simbirașii argații
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15:20 ἦλθεν venit contendit duse-se veni veni au venit au venit au venit a venit a plecat a venit a venit

15:20 ἐσπλαγχνίσθη
misericordia 
motus est

intima misericordia 
motus est

fu milă i să feace milă i să făcu milă fiindu-i milă i s-au făcut i s-au făcut milă i s-a făcut milă i s-a făcut milă s-a înduioșat i s-a făcut milă

15:20 δραμὼν adcurrens accurrens curse alergând alergînd alergând alergând alergând alergând a alergat alergând alergând
15:20 τὸν τράχηλον collum collum cerbicea grumazii grumazii grumazul grumazii grumazii grumazii grumazul grumajii grumaz
15:22 τοὺς δούλους servos servos robii slugile slugile slujile slugile slugile slugile robilor slugile slugile
15:22 στολὴν stolam stolam veșmântul veșmîntul podoaba haina haina haina haina haina caftanul haina

15:22 τὴν πρώτην primam praecipuam dentâiu cel mai bun cea dentîiu cea dintâi cea dintâiu cea dintâiu cea dintâiu cea mai bună cel mai bun
cea mai 
scumpă

15:22 τὴν χεῖρα manum manum mâna mîna mîna mâna mâna mâna mâna deget deget mână
15:22 ὑποδήματα calciamenta soleas călțuni încălțăminte încălțăminte încălțăminte încălțăminte încălțăminte încălțăminte încălțăminte încălțăminte încălțăminte
15:23 τὸν σιτευτόν saginatum saginatum hrănit îngrășat hrănit gras gras gras hrănit îngrășat gras îngrășat
15:23 θύσατε occidite mactate jungheați giungheați giungheați jungheați junghiați junghiați junghiați tăiați tăiați înjunghiați
15:24 εὐφραίνεσθαι epulari exhilarare a se veseli a să veseli a să veseli a să ospăta a să veseli a se veseli a se veseli să se veselească să se veselească să se veselească
15:25 ἀγρῷ agro ruri sate câmp cîmp câmp câmp câmp țarină ogor câmp țarină
15:25 συμφωνίας symphoniam concertum cântări cîntece cîntece cântece cântece cântece cântece muzică cântece cântece
15:25 χορῶν chorum choros glasuri giocure jocuri horă jocuri jocuri jocuri jocuri jocuri jocuri
15:26 τῶν παίδων servis pueris feciori feciori feciori sluji fecior fecior slugi robi robi slugi
15:26 εἴη essent esset sânt e să fie ar fi sânt sânt sunt este însemnează sunt
15:27 ἔθυσεν occidit mactavit junghe au giungheat au jungheat au ucis au junghiiat au junghiat a junghiat a tăiat a jertfit a înjunghiat
15:27 ὑγιαίνοντα salvum valentem sănătos sănătos sănătos sânătos sănătos sănătos sănătos sănătos și bine sănătos sănătos
15:27 ἀπέλαβεν recepit receperit priimi au priimit au priimit au priimit au văzut au văzut a primit a găsit a apucat a primit

15:28 ὠργίσθη indignatus est indignatus est mânie-se să mînie să mînie s-au mâniiat s-au mâniiat s-au mâniat s-a mâniat
s-a întărâtat de 
mânie

s-a mâniat s-a mâniat

15:28 παρεκάλει rogare advocabat ruga ruga ruga a ruga au rugat au rugat ruga a rugat îmbuna ruga

15:29 δουλεύω servio servi lucrai slujescu slujăsc slujesc slujesc slujesc slujesc
slujesc ca un 
rob

slujesc slujesc

15:29 οὐδέποτε numquam nec umquam nemica necedinioară niciodinioară nice odâneoară niciodată niciodată niciodată niciodată niciodată niciodată
15:29 ἐντολήν mandatum praeceptum zisa porunca porunca porunca porunca porunca porunca porunca porunca porunca
15:29 παρῆλθον praeterii sum transgressus călcai n-am trecut n-am trecut am trecut nu am călcat nu am călcat n-am călcat nu am călcat n-am călcat nu am călcat
15:29 ἔριφον hedum hoedum capră ed ied ied ied ied ied ied ied ied
15:29 εὐφρανθῶ epularer oblecter să mă veselesc să mă veselescu să mă veselesc să mă uspăt să mă veselesc să mă veselesc să mă veselesc să mă veselesc să mă veselesc să mă veselesc
15:29 τῶν φίλων amicis amicis soții priiatinii priatenii priiatenii priiatinii priiatinii prietenii prietenii prietenii prietenii
15:30 ὁ καταφαγών devoravit abligutivit - mîncă mîncă au răsipit au mâncat au mâncat a mâncat a mâncat a mâncat a mâncat
15:30 τὸν βίον substantiam victu - avuțiia avuția avearea avuțiia avuția avuția averea averea averea
15:30 πορνῶν meretricibus meretricibus vine de la curvie curvele curvele curvele curvele curvele curvele femeile desfrînate desfrânatele desfrânatele
15:30 ἔθυσας occidisti mactasti jungheași giungheași jungheaș ai ucis junghiiași junghiași junghiași ai tăiat junghiași ai înjunghiat
15:31 εἶπεν dixit dixit zise zise zise au zis au zis au zis a zis a zis a grăit a zis
15:31 πάντοτε semper semper purure în toată vremia în toată vremea pururea în toată vremea în toată vremea în toată vremea întotdeauna pururea întotdeauna
15:32 ἔδει oportebat oportebat cade-se să cădea să cădea să cădea să cădea se cădea se cădea trebuia se cuvenea trebuia
15:32 εὑρέθη inventus est inventus est se află să află să află s-au aflat s-au aflat s-au aflat s-a aflat a fost găsit s-a aflat s-a aflat



177

Lexical-Semantic Dynamics in Romanian Biblical Versions…

Ch.
 v.

NTGL 1611 
Greek

NTGL 1611 
Latin Vulgata

NTGL 1611
Latin Beza

Coresi
1561

NT 
1648

Bible
1688

Bible
1760

Bible 
1795

Bible 
1858

Bible
1914

Bible
1921

Bible
1939

Bible
2001

15:20 ἦλθεν venit contendit duse-se veni veni au venit au venit au venit a venit a plecat a venit a venit

15:20 ἐσπλαγχνίσθη
misericordia 
motus est

intima misericordia 
motus est

fu milă i să feace milă i să făcu milă fiindu-i milă i s-au făcut i s-au făcut milă i s-a făcut milă i s-a făcut milă s-a înduioșat i s-a făcut milă

15:20 δραμὼν adcurrens accurrens curse alergând alergînd alergând alergând alergând alergând a alergat alergând alergând
15:20 τὸν τράχηλον collum collum cerbicea grumazii grumazii grumazul grumazii grumazii grumazii grumazul grumajii grumaz
15:22 τοὺς δούλους servos servos robii slugile slugile slujile slugile slugile slugile robilor slugile slugile
15:22 στολὴν stolam stolam veșmântul veșmîntul podoaba haina haina haina haina haina caftanul haina

15:22 τὴν πρώτην primam praecipuam dentâiu cel mai bun cea dentîiu cea dintâi cea dintâiu cea dintâiu cea dintâiu cea mai bună cel mai bun
cea mai 
scumpă

15:22 τὴν χεῖρα manum manum mâna mîna mîna mâna mâna mâna mâna deget deget mână
15:22 ὑποδήματα calciamenta soleas călțuni încălțăminte încălțăminte încălțăminte încălțăminte încălțăminte încălțăminte încălțăminte încălțăminte încălțăminte
15:23 τὸν σιτευτόν saginatum saginatum hrănit îngrășat hrănit gras gras gras hrănit îngrășat gras îngrășat
15:23 θύσατε occidite mactate jungheați giungheați giungheați jungheați junghiați junghiați junghiați tăiați tăiați înjunghiați
15:24 εὐφραίνεσθαι epulari exhilarare a se veseli a să veseli a să veseli a să ospăta a să veseli a se veseli a se veseli să se veselească să se veselească să se veselească
15:25 ἀγρῷ agro ruri sate câmp cîmp câmp câmp câmp țarină ogor câmp țarină
15:25 συμφωνίας symphoniam concertum cântări cîntece cîntece cântece cântece cântece cântece muzică cântece cântece
15:25 χορῶν chorum choros glasuri giocure jocuri horă jocuri jocuri jocuri jocuri jocuri jocuri
15:26 τῶν παίδων servis pueris feciori feciori feciori sluji fecior fecior slugi robi robi slugi
15:26 εἴη essent esset sânt e să fie ar fi sânt sânt sunt este însemnează sunt
15:27 ἔθυσεν occidit mactavit junghe au giungheat au jungheat au ucis au junghiiat au junghiat a junghiat a tăiat a jertfit a înjunghiat
15:27 ὑγιαίνοντα salvum valentem sănătos sănătos sănătos sânătos sănătos sănătos sănătos sănătos și bine sănătos sănătos
15:27 ἀπέλαβεν recepit receperit priimi au priimit au priimit au priimit au văzut au văzut a primit a găsit a apucat a primit

15:28 ὠργίσθη indignatus est indignatus est mânie-se să mînie să mînie s-au mâniiat s-au mâniiat s-au mâniat s-a mâniat
s-a întărâtat de 
mânie

s-a mâniat s-a mâniat

15:28 παρεκάλει rogare advocabat ruga ruga ruga a ruga au rugat au rugat ruga a rugat îmbuna ruga

15:29 δουλεύω servio servi lucrai slujescu slujăsc slujesc slujesc slujesc slujesc
slujesc ca un 
rob

slujesc slujesc

15:29 οὐδέποτε numquam nec umquam nemica necedinioară niciodinioară nice odâneoară niciodată niciodată niciodată niciodată niciodată niciodată
15:29 ἐντολήν mandatum praeceptum zisa porunca porunca porunca porunca porunca porunca porunca porunca porunca
15:29 παρῆλθον praeterii sum transgressus călcai n-am trecut n-am trecut am trecut nu am călcat nu am călcat n-am călcat nu am călcat n-am călcat nu am călcat
15:29 ἔριφον hedum hoedum capră ed ied ied ied ied ied ied ied ied
15:29 εὐφρανθῶ epularer oblecter să mă veselesc să mă veselescu să mă veselesc să mă uspăt să mă veselesc să mă veselesc să mă veselesc să mă veselesc să mă veselesc să mă veselesc
15:29 τῶν φίλων amicis amicis soții priiatinii priatenii priiatenii priiatinii priiatinii prietenii prietenii prietenii prietenii
15:30 ὁ καταφαγών devoravit abligutivit - mîncă mîncă au răsipit au mâncat au mâncat a mâncat a mâncat a mâncat a mâncat
15:30 τὸν βίον substantiam victu - avuțiia avuția avearea avuțiia avuția avuția averea averea averea
15:30 πορνῶν meretricibus meretricibus vine de la curvie curvele curvele curvele curvele curvele curvele femeile desfrînate desfrânatele desfrânatele
15:30 ἔθυσας occidisti mactasti jungheași giungheași jungheaș ai ucis junghiiași junghiași junghiași ai tăiat junghiași ai înjunghiat
15:31 εἶπεν dixit dixit zise zise zise au zis au zis au zis a zis a zis a grăit a zis
15:31 πάντοτε semper semper purure în toată vremia în toată vremea pururea în toată vremea în toată vremea în toată vremea întotdeauna pururea întotdeauna
15:32 ἔδει oportebat oportebat cade-se să cădea să cădea să cădea să cădea se cădea se cădea trebuia se cuvenea trebuia
15:32 εὑρέθη inventus est inventus est se află să află să află s-au aflat s-au aflat s-au aflat s-a aflat a fost găsit s-a aflat s-a aflat
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