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II JOHDANTO 

 

Syyriankielinen Isä meidän (Matt. 6:9–13) -rukous sana sanalta selitettynä. 

 

Itäisen nestorialaisen tradition Peshitta-teksti on transkriboitu heprean 

kirjaimistolle ja täydennetty shva-merkeillä. 

 

 

III RUKOUS SANA SANALTA 

 

 ַאבּון .1

 

 mask. isä ַאב

+ juurikirjain ו < ה + suff. mon. 1. c. isämme 

ינּו  .hepr ָאב ִ֫

√ האב  BH suostua jonkun tahtoon, tahtoa, haluta 

 ;mask. BH isä, "hän, jonka tahtoon suostutaan ָאב

hän, joka tahtoo pelastaa meidät" 

 ָנא suff. mon. 1. c. < BA ן

 
A3 Persoonasuffiksit 
     https://gen.fi/a3-suffiksit.html 

 

ָיאַבׁש ְּד ְּ .2 ַמִ֫  

 

י = rel.pron. joka, mikä ד ְּ ר = BA ד   BH ׁש ְּ / ׁשְָּ / ׁשְֶּׁ / ֲאׁשֶׁ

BH √אשר kiinnittää katse yhteen paikkaan: 

kulkea suoraan, olla tasainen 

 בְַּ < prep. -ssa ב ְּ

ןַמְִּׁ֫ש ְּ י   mask. du. "kaksoistaivas" = ם י   BH ָׁשַמִ֫
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tx: st. det. 

BH √ימם j. virrata hohtavaa kirkkautta 

ם י   "mask. du. vesi, "kaksoisvesi ַמִ֫

ים mask. meri (ַים* >) ָים  ַימ 

 

ת ְּ .3 ַקַדׁשנ   

 

 olla pyhä קדש√

tx: etpa'al impf./juss. yks. 3. mask. passiivinen merkitys: pyhitettäköön 

 
A4 Verbivartalot 
     https://gen.fi/a4-verbivartalot.html 

 

ָמְךׁש ְּ .4  

 

םׁש ְּ  st. abs. mask. nimi = BA sanakirjamuoto 

ָמא  st. det. = syyr. sanakirjamuoto ׁש 

tx: yks. + suff. yks. 2. mask. = BH ָך מ   ׁש 

ָמא ם = .st. det ׁש   BH ַהשֵּׁ

vrt. BH ְך מֵּׁ  sinun (fem.) nimesi ׁש 

BH √שמה j. nimetä, antaa nimi 

ם מֹות BH ׁשֵּׁ  ׁשֵּׁ

 

א .5 אתֶׁ  תִֵּׁ֫

 

 אתה√ BH = אתא / אתה√ tulla = BA אתא√

tx: peal impf./juss. yks. 3. fem. 

 
A6 Maranata (1. Kor. 16:22) Herramme on tullut! 
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     https://gen.fi/a6-maranata.html 

 

ּוָתְךַמל ְּ .6 כִ֫  

 

כּוַמל ְּ  fem. st. abs. kuningaskunta = ֿכּות  BH ַמל 

tx: yks. + + suff. yks. 2. mask. 

ּוַמל ְּ ָתאכִ֫  st. det. = syyr. sanakirjamuoto 

BA ֿכ ּוַמל   fem. [abstr. subst.] (56x) kuninkuus, hallitusaika, 

kuningaskunta 

כּות ־ַמל   yks. st. constr. 

BH √מלך hallita päänä (joka uhrataan toisten syntien 

sovittamiseksi): olla kuninkaana 

sisarj. √מלק taittaa uhrilinnun pää 

 
A3 Substantiivien rakennemuoto 
     https://gen.fi/a3-s-rakennemuoto.html 

 

ה ְּ .7 הנ ִ֫ וֶׁ  

 

 BH v. (5x) olla, tulla הוה = BA v. (71x) הוה = olla, tulla, tapahtua הוא√

tx: peal impf./juss. yks. 3. mask. 

 

V8 הוה hava v. (5x) olla, tulla joksikin, jäädä 
     https://gen.fi/v8-hwh.html 

 

ב ְּ .8 ָנְךצֶׁ ָיִ֫  

 

ָבאֹות < palvella צבא√ haluta, tahtoa (BA 10x) [ < (?) BH צבא√  [Sebaot צ 

ָין ב   mask. tahto, halu צֶׁ

tx: yks. + suff. yks. 2. mask. = hepr. ָך צֹונ   ר 
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ָנאַאי ְּ .9 ַכִ֫  

 

konj. niin kuin, kuten 

 איך√

יְך  konj. JBA että אֵּׁ

 

ָיאׁש ְּבְַּד ְּ .10 ַמִ֫  

 

 ָאף .11

 

 konj. myös, vielä ָאף

BA ַאף konj. (4x) myös, lisäksi, "lisäys" 

BH ַאף konj. (134x) myös; nenä, sierain; viha ם י   ַאַפִ֫

 ,j. läähättää, ottaa ahneesti/raivokkaasti lisää (ilmaa/happea) אפף√

v. (5x) ympäröidä, piirittää, saartaa, "ottaa ahneesti lisäalueita" 

 

ְּב ְּ .12 ר  ָעאַאִ֫  

 

 .prep. -ssa + yks. st. det ב

ְּ ר  ָעאַאִ֫  yks. st. det. = syyr. sanakirjamuoto 

BA ֲאַרע fem. (21x, Jer. 10:11, Dan. 2:35, Esra 5:11) maa, maapallo, 

maaperä 

ָעא  st. det. (se) maa, maaperä ַאר 

 fem. (1x, Jer. 10:11) maa ֲאַרק

ְּ אקְַָּאר   st. det. (Jer. 10:11) 

ָעא ר   lokat. kohti maata, alaspäin ַאִ֫
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BH ץ רֶׁ  fem. maa, maapallo, maa, maa-alue, maaperä אִֶׁ֫

BH ץ רֶׁ  P ָהָאִ֫

BH ָצה ר   lokat. maahan (maa-alueelle) ַאִ֫

 olla vakaa/luja perusta ארץ√

sisarj. √ז רֶׁ  (?) mask. setri, "lujapuu", ristinpuu אִֶׁ֫

 

 ַהב .13

 

 antaa, BA 28x, BH 33x יהב√

tx: peal imperat. yks. 2. mask. 

 

Hava, nagila! 

 

 ַלן .14

 

 .prep. + suff. mon. 1. c ל ְּ

 

ח ְּ .15 ָמאַלִ֫  

 

BA ם חֶׁ ם mask. [a-segol.] (1x) leipä, BH ל  חֶׁ  !arab. liha ,לִֶׁ֫

tx: yks. st. det. = syyr. sanakirjamuoto 

 elämän edellytys לחם√

 

ַנןסּונ ְּד ְּ .16 ָקִ֫  

 

י = rel.pron. joka, mikä ד ְּ ר = BA ד   BH ֲאׁשֶׁ

ַנק olla tarve, peal סנק√  ס 
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ָנאקְָּסּונ ְּ  mask. tarve = syyr. sanakirjamuoto 

tx: yks. + suff. mon. 1. c. 

 

ָנאַיו ְּ .17 ָמִ֫  

 

ָמָנא  .mask. tämä päivä, tänään, tx: yks. st. det ַיו 

BH √יום nousta kirkkautta hohtavana 

BH sisarj. √קום nousta pystyyn 

 

ֹוקֿבַוׁש ְּ .18  

 

√ בקש  antaa anteeksi, jättää, sallia, peal ַבק  ׁש 

BA √שבק (5x) jättää rauhaan, jättää, hylätä 

tx: ו konj. + peal imperat. yks. 2. mask. 

 
A2 Aramea kreikankielisessä UT:ssa (2.1 ja 2.4) 
     https://gen.fi/a2-aramea-utssa.html 

 

 ַלן .19

 

 .prep. + suff. mon. 1. c ל ְּ

 j. nostaa kädet, osoittaa kädellä, v. (7x) vannoa, kirota, valittaa אלה√

 ,"mask. Jumala/jumala, "vala eli äärimmäinen totuus ֱאלֹוהְַּ

kädellä osoitettava, ylöspäin käsillä palvottava, korkealla oleva 

ל  ל ְּ < kohti אֶׁ

ה לֶׁ  dem.pron. nämä אִֵּׁ֫

 neg. älä ַאל
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ןַבי ְַּחו ְּ .20  

 

אבְָֹּוחְִּ֫  mask. velka, vastuu, vääryys, synti (yleensä laiminlyönnistä johtuva) 

tx: mon. + suff. mon. 1. c. 

ין ב    .mon ַחו 

= hepr. ינּו  חֹובֹותִֵּׁ֫

BH √חוב j. olla syyllinen, v. (1x, Dan. 1:10) pi. tehdä syylliseksi 

BH חֹוב mask. (1x, Hes. 18:7) velka 

vrt. hepr.תֹוָדה kiitos > aram. ְַּית ד  ו   tavdi, "minun kiitokseni (?)" 

 

ָנא .21 ַכִ֫  ַאי 

 

konj. niin kuin, kuten 

 

ָאףד ְּ .22  

 

 rel.pron. joka, mikä ד ְּ

BA י  ד 

BH ר  ׁש ְּ / ׁשְָּ / ׁשְֶּׁ / ֲאׁשֶׁ

BH √אשר kiinnittää katse yhteen paikkaan: 

kulkea suoraan, olla tasainen 

 

 konj. myös, vielä ָאף

BA ַאף konj. (4x) myös, lisäksi, "lisäys" 

BH ַאף konj. (134x) 
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BH √אפף j. läähättää, ottaa ahneesti/raivokkaasti 

lisää (ilmaa/happea), 

v. (5x) ympäröidä, piirittää, saartaa, "ottaa ahneesti lisäalueita" 

 

ַנןח ְּ .23  

 

pers.pron. mon. 1. c. me 

 
A3 Persoonapronominit 
     https://gen.fi/a3-persoonapronominit.html 

 

ןׁש ְּ .24 ַבק   

 

ַבק antaa anteeksi, jättää, sallia, peal שבק√  ׁש 

tx: peal perf. mon. 1. c. 

BA √שבק v. (5x) jättää rauhaan, jättää, hylätä 

 
A4 Peal perf. vahva 
     https://gen.fi/a4-pe-perf-vahva.html 

 

ַבי ְּל ְּ .25 ןַחָיִ֫  

 

 adj./subst. [kattaal-tekijänn.] velallinen, velkaa oleva ַחָיב

tx: mon. mask. + suff. mon. 1. c. 

BH √חוב j. olla syyllinen, v. (1x, Dan. 1:10) pi. tehdä syylliseksi 

BH חֹוב mask. (1x, Hes. 18:7) velka 

 

ָלאו ְּ .26  

 

 konj. ja ו ְּ

 neg. ei ָלא
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ַלןַתע ְּ .27  

 

 mennä sisään עלל√

peal ַעל mennä sisään 

af'el (= hepr. hif'il) viedä sisään, sallia sisään meneminen (toleratiivinen) 

tx: af'el impf. yks. 2. mask. + suff. mon. 1. c. 

 
A4 Verbivartalot 
     https://gen.fi/a4-verbivartalot.html 

 

ס ְּל ְּ .28 ֹוָנאנ  יִ֫  

 

 nostaa kädet, osoittaa kädellä אלה√ prep. BH ל ְּ

ס ְּ ֹוָנאנ  יִ֫  mask. kiusaus, koettelemus, jumalankiusa 

tx: jumalankiusa, so. Jumalan kiusaaminen/halventaminen 

epäilemällä hänen rakkauttaan, hyvyyttään, kaikkivaltiuttaan, 

voimaansa ja johdatustaan 

√ אנס  kiusata, koetella נסה* 

BH √נסה 

PBH ָסיֹון  mask. kiusaus, koettelemus נ 

יֹונֹות ס   .mon נ 

 

ָלא .29  אִֶׁ֫

 

konj. vaan, mutta 

 

ָצןפְַּ .30  

 

א pael פצה* פצא√  vapauttaa, lunastaa ַפצֵּׁ

tx: pael imperat. yks. 2. mask. + suff. mon. 1. c. 
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BH √פדה lunastaa, ostaa vapaaksi 

ן .31  מ 

 

prep. -sta 

 

BH √מנן vetää pois 

sisarj. √מנה jakaa osiin 

 fem. annos ָמָנה

 

ָׁשאיב ְִּ֫ .32  

 

adj./subst. paha, väärä, tx: yks. st. det. 

BH √ אשב  haista pahalta, olla vastenmielinen, olla vihoissa 

sisarj. √בוש בֹוש hävetä 

 

ל .33 טֹּ  מ 

 

konj. sillä 

 

יָלְךד ְּ .34 ד ִ֫  

 

 rel.pron. joka, mikä (voi jättää tässä kääntämättä) ד ְּ

BA י  ד 

BH ר  ׁש ְּ / ׁשְָּ / ׁשְֶּׁ / ֲאׁשֶׁ

BH √אשר kiinnittää katse yhteen paikkaan: 

kulkea suoraan, olla tasainen 

יל ל .part. [ktiv male] jollekin kuuluva, oma = hepr ד   ׁשֶׁ

tx: + suff. yks. 2. mask. 
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י .35  ה ִ֯

 

(laus. i) pers./dem.pron. yks. 3. fem. hän, se = hepr. יא  ה 

tx: kopula 

BH √הוא olla, tulla 

 

H2 הוא hava j. (1/1873) olla, tulla 
     https://gen.fi/h2-hwx.html 

 

ּוָתאַמל ְּ .36 כִ֫  

 

כּו ֿכּות = fem. kuningaskunta ַמל   BH ַמל 

tx: yks. + + suff. yks. 2. mask. 

BA ֿכ ּוַמל   fem. [abstr. subst.] (56x) kuninkuus, hallitusaika, 

kuningaskunta 

כּות ־ַמל   yks. st. constr. 

BH √מלך hallita päänä (joka uhrataan toisten syntien 

sovittamiseksi): olla kuninkaana 

sisarj. √מלק taittaa uhrilinnun pää 

 

י ְּו ְּ .37 ָלאַחִ֫  

 

mask. valta, voimallinen teko, voima, urheus 

 olla sankarillinen, voimakas, urhoollinen חיל√

sisarj. √חול alkaa, v. olla synnytystuskissa 

 
H6H Viisaus syntyy (Sananl. 8:22–31) 
     https://gen.fi/h6h-viisaus-syntyy.html 

 

ׁש ְּו ְּ .38 ֹוח ְּת  ָתאבִ֫  

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H2%20Sanat/ה%20HE/הו%20HE-VAV/h2-hwx.docx
https://gen.fi/h2-hwx.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H6%20Jeesus-kieli/H6H%20Helmet/h6h-viisaus-syntyy.docx
https://gen.fi/h6h-viisaus-syntyy.html


A1 1s Avun devashmaja sana sanalta (ARAMEA LAULUT JA RUKOUKSET) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

 

fem. [tav-nom.] ylistys, kunnia 

tx: ve-konj. + yks. st. det. 

 ylistää שבח√

 

לְַּל ְּ .39 ־םָעִ֫  

 

ָמא ל   mask. ikuisuus, maailma ָעָֽ

tx: le-prep. + yks. st. constr. 

BH √עלם olla salattu, kätketty, peitetty 

BH ָמה  fem. neitsyt (Jes. 7:14) ַעל 

 

יןל ְָּעְָּֽ .40 מ   

 

ָמא ל   mask. ikuisuus, maailma ָעָֽ

tx: mon. st. abs. 

 

"ikuisuuksien ikuisuuteen" 

 

ין .41 מֵּׁ  ָאִ֫
 

BH √אמן j. olla luotettava, tosi, uskollinen 


