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Capitolul 1 ◦ t erp
1-t

mi−nXd z¬` mi®d÷` `´x¨A zi−W`x§A
:ux«`d z¬`e

[când] pământul era haos şi vid , cu
3
întuneric asupra feţei adâncului şi
spiritul lui Dumnezeu plutea pe
deasupra apelor –

2-c

i´p§RÎl©r KW−ge EdŸ½a,e ÆEdŸ¸z d¬zi«d uxÀ`de
i¬p§RÎl©r z¤t−gx2n mi½d÷` gE´xe mF®d2z
:mi«Od

Dumnezeu a spus “Să fie lumină”. Și a
fost lumină.

3-d

:xF«`Îidi«6e xF®`Îidi mi−d÷` xn`Ÿ¬I6e

Dumnezeu a văzut că lumina este
bună şi Dumnezeu a separat între
lumină de întuneric.

4-s

l´C§a6I6e aF®hÎi¦M xF−`dÎz` mi²d÷` `2x¯6I6e
:KW«Ÿgd oi¬¥aE xF−`d oi¬¥A mi½d÷`

Dumnezeu a numit lumina “zi” și
întunericul l-a numit “noapte”; şi a fost
5
seară şi a fost dimineaţă: o zi.

5-v

`x´w KW−Ÿgl
© e mF½i ÆxF`¨l | mi³d÷` `¸x2wI6e
:c«g` mF¬i xwŸ−aÎidi«6e ax¬¤rÎidi«6e d¨li®l
¨

Dumnezeu a spus: “Să fie o întindere în
mijlocul apelor şi să despartă între ape
şi ape”.

6-u

mi®Od KF´z§A ©ri−wx i¬di mi½d÷` xn`Ÿ´I6e
:mi«n¨l mi−n oi¬¥A li½C§an i´die

Dumnezeu a făcut întinderea şi a
despărţit între apele de dedesubtul
întinderii şi apele de deasupra
întinderii. Și aşa a fost.

7-z

oi³¥A lÀC§a6I6e ¼©riwx«dÎz` »mid÷` U©r´6I6e
mi½Od oi´¥aE ©ri½wx«l
¨ zg´Yn ÆxWH` Æmi¸Od
:o«¥kÎidi«6e ©ri®wx«l
¨ l´©rn x−WH`

Dumnezeu a numit întinderea “ceruri”.
Și a fost seară şi a fost dimineaţă: o a
doua zi.

8-j

ax¬¤rÎidi«6e mi®nW ©ri−wx«l
¨ mi²d÷` `¯x2wI6e
:i«pW mF¬i xwŸ−aÎidi«6e

9-y

zg³Yn mi¹Od E¸eTi miÀd÷` xn`Ÿ´I6e
d−`x«ze c½g` mF´wnÎl` Æmi¸nXd
:o«¥kÎidi«6e d®W¨A6Id

1

La începutul creării de către
Dumnezeu a cerurilor şi pământului –
2

4

Dumnezeu a spus: “Să se adune apele
de dedesubtul cerurilor într-un singur
loc şi să se arate uscatul”. Şi aşa a fost.

1
Traducerea corectă a cuvântului ziy`xa (”bereșit”) este ”la începutul [a ceva]” și nu doar ”la început”. Această
particularitate a textului ebraic determină combinarea primelor trei versete într-unul singur. (Rași; Ibn Ezra)
2
Termenii ebraici edz – ”tohu” și eda – ”bohu” sunt foarte dificil de tradus în limba română. Ei reprezintă absența totală
a formei și a ordinii. Prin actul creator ex nihilo, Dumnezeu a ordonat și dat formă lumii.
3
Întunericul menționat aici nu este doar absența luminii. El este o creație aparte a lui Dumnezeu – a se vedea Isaia 45:7.
4
Aceasta nu este lumina soarelui, lunii și stelelor, care au fost create abia în ziua a patra. Ea este o lumină specială a
începuturilor, ”ascunsă” mai apoi și rezervată de către Dumnezeu pentru cei drepți în Lumea Viitoare (Olam Haba).
5
Textul folosește numeralul cardinal (”o zi”) și nu pe cel ordinal (”ziua întâi”), subliniind că în acea primă zi Dumnezeu a
fost absolut singur, chiar și îngerii fiind creați abia în ziua a doua. (Rași) Traducere alternativă: ”ziua Celui Unic”.

