Gen 3,1–20*
v. 1

hd,F'h; tY:x; lKomi ~Wr[' hy"h' vx'N"h;w>
A had (vx'n" + člen) byl (pf. 3. os. m. hyh) vychytralý
víc než všechna (lKo + !mi) zveř (st. con. hY"x)' pole (hd,f'
+ člen),

~yhil{a/ hw"hy> hf'[' rv,a]
kterou učinil (pf. 3. os.

m. hf[)

Hospodin, Bůh.

hV'aih'-la, rm,aYOw:
I řekl (nar. 3. os. m. rma) k ženě (hV'ai + člen):

`!G"(h; #[e lKomi Wlk.ato al{ ~yhil{a/ rm;a'-yKi @a;
Vskutku že řekl (pf. 3. os. m. rma) Bůh:
Nebudete jíst (impf. 2. os. pl. lka) z každého (lKo + !mi)
[tj. ze žádného] stromu zahrady (!G" + člen).
v. 2

vx'N"h;-la, hV'aih' rm,aTow:
I řekla (nar. 3. os. f. rma) žena (hV'ai + člen) k hadovi (vx'n" + člen):

`lkeanO !G"h;-#[e yrIP.mi
Z ovoce (yrIP. + !mi) stromu zahrady (!G" + člen)
smíme jíst (impf. 1. os. pl. lka).

v. 3

~yhil{a/ rm;a' !G"h;-%AtB. rv,a] #[eh' yrIP.miW
Ale z ovoce (yrIP. + !mi + w)> stromu (#[e + člen),
který uprostřed (st. constr. %w<T' + B.) zahrady (!G" + člen),
řekl (pf. 3. os. m. rma) Bůh

`!WtmuT.-!P, AB W[G>ti al{w> WNM,mi Wlk.ato al{
Ne-jezte (impf. 2. os. pl. lka) z něj (Wn + !mi)
a ne-dotýkejte se (impf. 2. os. pl. [gn) ho (A + B.), abyste
ne-umřeli (impf. 2. os. pl. twm + paragog. !).
v. 4

hV'aih'-la, vx'N"h; rm,aYOw:
I řekl (nar. 3. os. m. rma) had (vx'n" + člen) k ženě (hV'ai + člen):

`!WtmuT. tAm-al{
Vůbec (zápor zesílen prostřednictvím inf. absol. následujícího slovesa
twm) ne-zemřete (impf. 2. os. pl. twm + paragog. !).
v. 5

WNM,mi ~k,l.k'a] ~AyB. yKi ~yhil{a/ [;deyO yKi
Neboť

ví (ptc. m. [dy) Bůh, že v den (~Ay + B.)
jedení vašeho (~k, + inf. con. lka) z něj (Wn + !mi)

`[r'w" bAj y[ed>yO ~yhil{aKe ~t,yyIh.wI ~k,ynEy[e Wxq.p.nIw>
i otevřou se (kons. pf. 3. os. pl. nif. xqp) vaše oči (~k, + dual !yI[;)
a budete (kons. pf. 2. os. pl. hyh) jako Bůh (~yhil{a/ + K.),
znající (st. con. ptc. pl. [dy) dobro a zlo.

v. 6*

... lk'a]m;l. #[eh' bAj yKi hV'aih'
I viděla (nar. 3. os. f. har) žena (hV'ai + člen), že dobrý
ten strom (#[e + člen) k jídlu (lk'a]m; + l.) ...

ar,Tew:

`lk;aYOw: HM'[i Hv'yail.-~G: !TeTiw: lk;aTow: Ayr>Pimi xQ;Tiw:
i vzala (nar. 3. os. f.
a jedla (nar. 3. os. f.

xql) z jeho ovoce (A + yriP. + !mi)
lka) a dala (nar. 3. os. f. !tn) také
' ~[ii)
svému muži (H '+ vyai + l.) [co byl] s ní (H +
a jedl (nar. 3. os. m. lka).
v. 7a

...

~h,ynEv. ynEy[e hn"x.q;P'Tiw:

I otevřely se (nar. nif. pl. f. xqp) oči (st. constr. duál !yI[;)
[jich] dvou (~h, + ~yIn:v.) ...

...

~he_ ~Miruy[e yKi W[d>YEw:

i poznali (nar. 3. os. pl. [dy), že [jsou] nazí (pl.

~roy[e)

oni.

v. 8

~AY+h; x;Wrl. !G"B; %Leh;t.mi ~yhil{a/ hw"hy> lAq-ta, W[m.v.YIw:
I uslyšeli (nar. pl. 3. os. m. [mv) hlas (akuz.) Hospodina, Boha
procházejícícho se (hitp. ptc. m. %lh) v zahradě (!G: + člen
+ B.) za/při větru (x:Wr + l.) dne (~Ay + člen).

`!G"(h; #[e %AtB. ~yhil{a/ hw"hy> ynEP.mi ATv.aiw> ~d'a'h' aBex;t.YIw:

i schovali se (nar. hit. 3. os. pl. abx), člověk (~d'a' + člen)
a jeho žena (A + hV'ai) před (st. constr. ~yniP' + !mi) Hospodinem,
Bohem uprostřed (st. con. %w<T' + B.) stromů (sg.) zahrady (!G: + člen).
v. 9

~d_'a'h'-la, ~yhil{a/ hw"hy> ar'q.YIw:
I zvolal (nar. 3. os. m. arq) Hospodin, Bůh na člověka (~d'a' + člen)

`hK'¥YEa; Al rm,aYOw:
i řekl (nar. 3. os. m. rma) mu (A + l.): Kde [jsi] ty? (hK' + yae/hYEa;)
v. 10

!G"+B; yTi[.m;v' ^l.qo-ta, rm,aYOw:
I řekl (nar. 3. os. m. rma): „Tvůj hlas (akuz.; ^ + lAq)
slyšel jsem (pf. 1. os. [mv ) v zahradě (!G: + člen + B.)
...

`ab(ex'aew" ykinOa' ~roy[e-yKi ar'yaiw":

i bál jsem se (nar. 1. os. ary), neboť [jsem] nahý já,
a schoval jsem se (nar. 1. os. nif. abx) ...
v. 12

ydIM'[i hT't;n" rv,a] hV'aih' ~d_'a'h' rm,aYOw:
I řekl (nar. 3. os. m. rma) člověk (~d'a' + člen): „Žena (hV'ai + člen),
kterou jsi dal (pf. 3. os. m. !tn) mi/při mně (y I + dM'[i/~[i),

`l¥keaow" #[eh'-!mi yLi-hn"t.n" awhi
[to] ona dala (pf. 3. os. f. !tn) mi (y I +l.) ze stromu (#[e + člen)
i jedl jsem (nar. 1. os. lka).“

v. 13

tyfi_[' taZO-hm; hV'ail' ~yhil{a/ hw"hy> rm,aYOw:
I řekl (nar. 3. os. m. rma) Hospodin, Bůh ženě (hV'ai + člen + l.):
„Co[s] to (f.) udělala (pf. 3. os. f. hf[)”?

`lkeaow" ynIa;yVihi vx'N"h; hV'aih' rm,aTow:
I řekla (nar. 3. os. f. rma) žena (hV'ai + člen): „Had (vx'n" + člen)
mne oklamal (ynI ; + hif. pf. 3. os. avn) i jedla jsem (nar. 1. os. lka).“
v. 14a

taZO t'yfi[' yKi vx'N"h;-la, ~yhil{a/ hA"hy> rm,aYOw:
I řekl (nar. 3. os. m. rma) Hospodin, Bůh [k] hadovi (vx'n" + člen):
„Že[s] udělal (pf. 3. os. m. hf[) toto (f.),

...

hd_,F'h; tY:x; lKomiW hm'heB.h;-lK'mi hT'a; rWra'

prokletý [jsi] ty ze všeho (lKo + !mi [~ superlativ])
dobytka (hm'heB. + člen) a ze vší (lKo + !mi [~ superlativ])
zvěře (st. constr.

hY"x;)

pole (hd,f' se členem).“

v. 15

H['_r>z: !ybeW ^[]r>z: !ybeW hV'aih' !ybeW ^n>yBe tyvia' hb'yaew>
A nepřátelství kladu (impf. 1. os. tyv) mezi tebe (^ +!yBe) a mezi
ženu (hV'ai + člen), a mezi tvé sémě (^ + [r;z<) a její sémě (H
' + [r;z<).

...

`bq*e[' WNpö,WvT. hT'a;w> varo ^p.Wvy> aWh

ono (m.) zasáhne ti (^ + impf. 3. os. m. @wv) hlavu a ty
zasáhneš mu (Wn + impf. 2. os. m. @wv) patu.“

v. 17a

#[eh'-!mi lk;aTow: ^T,v.ai lAql. T'[.m;v'-yKi rm;a' ~d'a'l.W
A člověku (~da + l.) řekl (pf. 3. os. m. rma) Hospodin, Bůh“ „Žes
poslechl (pf. 2. os. m. [mv) hlasu (lAq + l.) své ženy (^ +

hV'ai)
...

a jedls (nar. 2. os. m. lka) ze stromu (#[e + člen),

WNM_,mi lk;ato al{ rmoale ^ytiyWIci rv,a]

[o] kterém jsem ti přikázal (^ + pf. pi. 1. os hwc) řka (inf.
„Ne-jez (impf. 2. os. lka) z něho (Wn + !mi) ...

rma + l.) :

v. 19

hm'd'a]h'-la, ^b.Wv d[; ~x,l, lk;aTo ^yP,a; t[;zEB.
V potu (st. constr. f. h['zE + B.) tvé tváře [~ nosu] (^ + @a;)
budeš jíst (impf. 2. os. lka) chléb, až do tvého návratu (^
+ inf. bwv) do země (hm'd'a] + člen),

`bWv*T' rp'['-la,w> hT'a; rp'['-yKi T'x.Q'lu hN"M,mi yKi
neboť z ní (hn" + !mi)

byl jsi vzat (pf. pas. qal 3. os. m. xql).
Neboť prach [jsi] ty a do prachu se vrátíš (impf. 2. os. m. bwv).
v. 20

hW"+x; ATv.ai ~ve ~d'a'h' ar'q.YIw:
I nazval (nar. 3. os. m. arq) člověk (~d'a' + člen) jméno
své ženy (A + hV'ai) Chava/Eva,

`yx*'-lK' ~ae ht'y>h' awhi yKi
neboť ona se stala (pf. 3. os. f. hyh) matkou všeho živého.

