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Genesis 1:1
taeîw> ~yIm:ßV'h; taeî ~yhi_l{a/ ar"äB' tyviÞarEB.  WTT Genesis 1:1

`#r<a'(h'

tyviÞarEB. – берешит /в начало/. Състои се от предлог представката 
бе /B/ „в” + същ. име решит tyviare –„начало”. Става въпрос за 
момента, в който Бог запчва да твори.  

ar"äB' – бара /сътвори/. Глаголна форма от глагола бара ar'B' 
/творя, сътворявам/. Употребява се по отношение на Божията 
творческа дейност и означава творя от нищо.

~yhi_l{a/ - елохим /Бог/ - същ. име, мн. ч. от елоах H;Ala/ /бог/. 
Елохим е едно от Божиите имена. То е в мн. ч., но се схваща в 
ед.ч. Това е т.н. множествено число за възвеличаване (pluralis 
maestatis).
Taeî – ет /не се превежда/- Акузативна частица, която 
свидетелства за наличието на пряко допълнение



~yIm:ßV'h; - хашшамаим /небесата/. Състои се от определителния 
член ха - h; + шамаим ~yIm;v' /небеса/ - същ. име в мн.ч.

taeîw> - веет /и /. Състои се от вав копулативум ве w> /и/+ ет tae  
акузативната частица, която свидетелства за наличието на пряко 
допълнение.

#r<a'(h' – хаарец /земята/. Състои се от определителния член ха h; 
+ същ.име в ед. ч. ерец #r,a, /земя/.

Превод на стиха 1: В начало сътвори Бог небесата и земята.

Genesis 1:2
~Ah+t. ynEåP.-l[; %v,xoßw> Whboêw" ‘Whto’ ht'îy>h' #r<a'ªh'w>  WTT Genesis 1:2

`~yIM")h; ynEïP.-l[; tp,x,Þr:m. ~yhiêl{a/ x:Wråw>

#r<a'ªh'w> - вехаарец / а земята/. Състои се вав копулативум ве w> /а, 
и/+ определителния член ха h; + същ. име в ед. ч. ерец #r,a, /земя/. 
ht'îy>h' – хаиета /беше/. Глаголна форма от спомагателния глагол 

хаиа hy"h' /съм, съществувам/.
‘Whto’ – тоху /пустош/ - същ. име в ед. ч.

Whboêw" – вавоху /и празнота /. Състои се от вав копулативум ва w" 

/и/ + същ. име в ед. ч. воху WhBo /празнота/. ‘
Тоху – вавоху е израз за обозначаване на хаос.

%v,xoßw>- вехошех /и тъмнина, мрак/. Състои се от вав копулативум 
ве w> /и/+ същ. име в ед. ч. хошех %v,xo /тъмнина, мрак/. 



-l[; - ал /върху, отгоре на/- самостоен предлог.

ynEåP.- - пене/лице, повърхност/ форма от същ. име в мн. ч. паним 
~ynIP' /лице, повърхност/. Това е едно от съществителните, които 
имат форма само за множествено число, но се схващат в 
единствено, т. н. pluralia tantum.

~Ah+t. – техом /бездна/ - същ. име, ед. ч.

x:Wråw> - веруах /и дух/. Състои се от вав копулативум ве w> /и/+ същ. 
име в ед. ч руах x;Wr /дух, дихание, буря, вятър/.

~yhiêl{a/ - елохим /Бог/ - същ. име., мн.ч.

tp,x,Þr:m. – мерахефет / движеше се, носеше се/- причастна форма 
от глагола рахаф ףַחָר – движа се, вися на нещо, мътя, ограждам с 
нежност

.-l[; - ал /върху, отгоре на/- самостоен предлог. 

ynEïP.- - пене /лице, повърхност/ форма от същ. име в мн. ч. паним 
~ynIP' /лице, повърхност/. Това е едно от съществителните, които 
имат форма само за множествено число, но се схващат в 
единствено, т. н. pluralia tantum. 

~yIM")h; - хаммаим /водите/. Състои се от определителния член ха h; 
+ същ. име в мн. ч. маим ~yIm;  /води/ 

Превод на стиха 2: А земята беше пуста и празна /неустроена/ и 
тъмнина (имаше) върху хаоса, а Дух Божий се носеше над водите.

Genesis 1:3



`rAa*-yhiy>w:) rAa= yhiäy> ~yhiÞl{a/ rm,aYOðw:  WTT Genesis 1:3

rm,aYOðw: - ваиомер /и рече/ - Състои се от вав консекутивум ַו /и/+ 
глаголна форма от глагола амар rm;a' - казвам, говоря

~yhiÞl{a/ - елохим /Бог/ - същ. име., мн.ч. 

yhiäy> - иехи /нека да бъде, нека да има/. Глаголна форма от 

спомагателния глагол хаиа hy"h' /съм, съществувам/. 

rAa= - ор /светлина/- същ. име, ед. ч.

-yhiy>w:) – ваиехи / и стана, и биде/- Състои се от вав консекутивум ַו 
/и/+ глаголна форма от спомагателния глагол хаиа hy"h' /съм, 
съществувам/ 

rAa= - ор /светлина/- същ. име, ед. ч.

Превод на стих 3: И рече Бог да стане, да има светлина! И биде, и 
произлезе светлина!

Genesis 1:4
lDEäb.Y:w: bAj+-yKi rAaàh'-ta, ~yhi²l{a/ ar.Y:ôw:  WTT Genesis 1:4

`%v,xo)h; !ybeîW rAaàh' !yBeî ~yhiêl{a/

ar.Y:ôw: -ваиар / и видя/- Състои се от Състои се от вав 
консекутивум ַו /и/+ глаголна форма от глагола раа ha'r' /виждам, 
гледам/.

~yhi²l{a/ - елохим /Бог/ - същ. име., мн.ч.



-ta, – ет /не се превежда/. Това е акузативна частица, която 
свидетелства за наличието на пряко допълнение.

rAaàh'- хаор /светлината/- Състои се от определителния член ха h; 
+ същ. име ор rAa /светлина/.

-yKi – ки /че/ 

bAj+- тов /добър/ - прилагателно име, м.р., ед.ч.

lDEäb.Y:w:- ваиавдел /и раздели, и разграничи, постави предел/- 
Състои се от вав консекутивум ва w: /и/ + глаголна форма от 
глагола бадал לַדָּב /разделям, поставям граница/. 

~yhiêl{a/ - елохим /Бог/ - същ. име., мн.ч.

!yBeî – бен /между/ - самостоен предлог

rAaàh' – хаор /светлината/ - Състои се от определителния член ха h; 
+ същ. име, ед. ч. ор rAa /светлина/.

!ybeîW – увен /и между/ - Състои се от вав копулативум w> /и/+ 
предлога бен /между/.

`%v,xo)h; - хахошех /тъмнината/. Състои се от определителния член 
ха  + същ. име, ед.ч. хошех /тъмнина, мрак/.

Превод на стиха 4: И Бог видя светлината, че е добра: и постави 
Бог граница между светлината и между тъмнината. 

Genesis 1:5



ar"q"å %v,xoßl;w> ~Ayë ‘rAal' Ÿ~yhiÛl{a/ ar"’q.YIw:  WTT Genesis 1:5

p `dx'(a, ~Ayð rq,boß-yhiy>w:) br<[,î-yhiy>w:) hl'y>l"+

ar"’q.YIw: - ваикра /и нарече, и назова/ - Състои се от вав 
консекутивум w> /и/+ глаголна форма от глагола кара ar'q' / наричам 
с име, давам име/. Този глагол изисква употребата на предлог- 
представката ле l. .

~yhiÛl{a/ - елохим /Бог/ - същ. име., мн.ч.

‘rAal' – лаор /светлината/- Състои се от предлог- представката ле 
l. + същ. име, ед. ч. ор rAa /светлина/.

~Ayë – иом /ден, период от време/ - същ. име, ед.ч. 

%v,xoßl;w> - велахошех /а тъмнината/ - Състои се от вав копулативум 
w> /а, и/ + определителния член ха h; + предлог- представката ле l. + 
същ. име, ед. ч. хошех %v,xo  /тъмнина, мрак/.

ar"q"å – кара /назова, нарече/- глаголна форма от глагола кара ar'q' 
/ назовавам, наричам/.

hl'y>l"+ - лаиела /нощ/ - същ име. ед. ч.

-yhiy>w:) – ваиехи /и стана, и биде/ - Състои се от вав консекутивум w> 
/и/+ глаголна форма в ед. ч. от спомагателния глагола хаиа hy"h' 
/съм, съществувам/ 

br<[,î – ерев /вечер/- същ. име, ед. ч.

oß-yhiy>w:) - – ваиехи /и стана, и биде/ - Състои се от вав консекутивум 
w> /и/ + глаголна форма в ед. ч. от спомагателния глагола хаиа hy"h' 
/съм, съществувам/



rq,boß –- вокер /утро/- същ. име, ед. ч.

~Ayð – иом /ден, период от време/ - същ. име, ед. ч.

`dx'(a, - ехад /един/ - числително бройно.

Превод на стих 5: И нарече Бог светлината ден, а пък тъмнината 
нарече нощ; и стана вечер, и стана утро – ден един.

Genesis 1:6
yhiäywI ~yIM"+h; %AtåB. [:yqIßr" yhiîy> ~yhiêl{a/ rm,aYOæw:  WTT Genesis 1:6

`~yIm")l' ~yIm:ß !yBeî lyDIêb.m;

rm,aYOæw: _- - ваиомер /и рече/ - Състои се от вав консекутивум ַו /и/+ 
глаголна форма от глагола амар rm;a' - казвам, говоря

~yhiêl{a/ - елохим /Бог/ - същ. име., мн.ч. 

yhiîy> - иехи /нека да бъде, нека да има/. Глаголна форма от 

спомагателния глагол хаиа hy"h' /съм, съществувам/
[:yqIßr" - ракиа /небесен свод, твърдина/- същ. име, ед.ч. 

%AtåB. – бетох /посред, в средата на нещо/- Състои се от предлог- 
представката бе B. +същ. име в ед.ч. тавех %w<T' /среда/

~yIM"+h; - хаммаим /водите/. Състои се от определителния член ха h; 
+ същ. име в мн. ч. маим ~yIm;  /води/

yhiäywI – вихи /и да бъде, да стане/ - Състои се от вав консекутивум w> 
/и/+ глаголна форма от спомагателния глагол хаиа hy"h' /съм, 
съществувам/.



lyDIêb.m; - мавдил /разделяща/- причастна форма от глагола бадал 
./разделям/ לַדָּב

!yBeî – бен /между/ - самостоен предлог

~yIm:ß – маим /води/ - същ. име, мн. ч.  

`~yIm")l' – ламаим /от води/ - Състои се от предлог – представката 
ле l. /на, за, от/ + същ. име в мн.ч. маим ~yIm; /води/

Превод на стих 6: И рече Бог: нека да има, да произлезе, да се 
появи твърд посред водите; и да бъде разделяща между води от 
води. 

Genesis 1:7
‘~yIM;’h; !yBeÛ lDEªb.Y:w: è[:yqir"h'-ta, é~yhil{a/ f[;Y:åw:  WTT Genesis 1:7

`!kE)-yhiy>w:¥ [:yqI+r"l' l[;äme rv<ßa] ~yIM;êh; !ybeäW [:yqiêr"l' tx;T;ämi ‘rv,a]

f[;Y:åw: - ваиаас / и създаде/- Състои се от вав консекутивум w> /и/+ 
глаголна форма от глагола аса hf'[ /правя, създавам/. 

é~yhil{a/ - елохим /Бог/ - същ. име., мн.ч. 
-ta, – ет /не се превежда/- Акузативна частица, която 
свидетелства за наличието на пряко допълнение

[:yqir"h' – харакиа /твърдта/ - Състои се от определителния член 
ха h; + същ. име в ед. ч. ракиа  [;yqir' /небесна твърд/

lDEªb.Y:w: - ваиавдел /и раздели, и разграничи, постави предел/- 
Състои се от вав консекутивум ва w: /и/ + глаголна форма от 
глагола бадал לַדָּב /разделям, поставям граница/

!yBeÛ – бен /между/ - самостоен предлог



‘~yIM;’h; - хаммаим /водите/.- Състои се от определителния член ха 
h; + същ. име в мн. ч. маим ~yIm;  /води/

‘rv,a] – ашер /които/ - относително местоимение

‘tx;T;ämi – миттахат /под нещо/- Състои се от предлог – 
представките мин !mi /от, под /+ тахат tx;T; /долу, отдолу, под /

[:yqiêr"l' – ларакиа /твърдта/- Състои се от предлог- представката 
ле l. + определителния член ха h;  + същ. име, ед. ч. ракиа  [;yqir' 

!ybeäW - – увен /и между/ - Състои се от вав копулативум w> /и/+ 
предлога бен /между/.

~yIM;êh; - хаммаим /водите/. Състои се от определителния член ха h; 
+ същ. име в мн. ч. маим ~yIm;  /води/  

rv<ßa] – ашер /които/ - относително местоимение  

l[;äme – меал /над нещо/ - Състои се от предлог- представките мин 
!mi /от /+ ал l[; /на, над/

[:yqI+r"l' – ларакиа /твърдта/- Състои се от предлог- представката 
ле l. + определителния член ха h;  + същ. име, ед. ч. ракиа  [;yqir' 

-yhiy>w:¥ – ваиехи /и стана, и биде/ - Състои се от вав консекутивум w 
/и/+ глаголна форма в ед. ч. от спомагателния глагола хаиа hy"h' 
/съм, съществувам/ 

!kE)- - хен /така/

Превод на стих 7: И създаде Бог твърдта и постави предел между 
водите, които (бяха) под твърдта и между водите, които (бяха) 
над твърдта; И стана така.



Genesis 1:8
br<[,î-yhiy>w:) ~yIm"+v' [:yqIßr"l'( ~yhi²l{a/ ar"óq.YIw:  WTT Genesis 1:8

p `ynI)ve ~Ayð rq,boß-yhiy>w:)

ar"óq.YIw:- - ваикра /и нарече, и назова/ - Състои се от вав 
консекутивум w> /и/+ глаголна форма от глагола кара ar'q' / наричам 
с име, давам име/. Този глагол изисква употребата на предлог- 
представката ле l.

~yhi²l{a/ - елохим /Бог/ - същ. име., мн.ч.

[:yqIßr"l'( - ларакиа /твърдта/- Състои се от предлог- представката ле 
l. + определителния член ха h;  + същ. име, ед. ч. ракиа  [;yqir'

~yIm"+v' – шамаим /небеса/ - същ. име., мн. ч.

-yhiy>w:) – ваиехи /и стана, и биде/ - Състои се от вав консекутивум w> 
/и/+ глаголна форма в ед. ч. от спомагателния глагола хаиа hy"h' 
/съм, съществувам/

br<[,î – ерев /вечер/- същ. име, ед. ч.

oß-yhiy>w:) – ваиехи /и стана, и биде/ - Състои се от вав консекутивум w> 
/и/+ глаголна форма в ед. ч. от спомагателния глагола хаиа hy"h' 
/съм, съществувам/ 
rq,boß - вокер /утро/- същ. име, ед. ч.  

~Ayð – иом /ден, но и неопределен период от време/- същ. име, ед. 
ч.

ynI)ve – шени /втори/ числително редно.

Превод на стих 8: И нарече Бог твърдта небеса; и настъпи, и биде 
вечер, и биде утро ден втори.




