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0. JOHDANTO 

 

Tanachin arameassa on 353 substantiivia (lukuun ottamatta erisnimiä ja 

kansallisuussubstantiiveja), jotka esiintyvät yhteensä 1 997 kertaa. 

 

Maskuliinisubstantiiveja on 241 (68,3 %), joiden yhteinen esiintymismäärä on 

1 561 kertaa (78,2 % kaikista substantiiveista). 
 

 

1. YKSIKÖN MASKULIINI 

 

Yksikön maskuliini on heprean tavoin päätteetön. 

 

 

2. YKSIKÖN FEMINIINI 

 

2.1 KAMATS–HE- TAI KAMATS–ALEF-PÄÄTE 

 

Feminiinisubstantiiveja on 109. Ne esiintyvät yhteensä 405 kertaa (20,3 % 

kaikista substantiiveista). Useimmissa on a-pääte, joka he- tai alef-kirjaimella 

kirjoitettuna. 

 

 - ָא / - ָה

[hepr. ָה -] 

 

 fem. (3x) syy, aihe valittamiseen, tekosyy, reason, pretextִעָלה

הִעלָָּ  fem. (2x, Dan. 6:5) 

rinn. ָָּאִעל  fem. (1x, Dan. 6:6) 

ת־  .st. constr ִעלַּ

ָתא  .st. det ִעלְּ

 [.mon. st. abs ִעָלן]

 [.mon. st. constr ִעָלת־]
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 [.mon. st. det ִעָלָתא]

hepr. ֲעִליָלה fem. (24x) teko, toiminta 

hepr. √ לעל  v. (20x) olla tekemisen kohteena, 

to be object 

pol. tehdä jollekin, suorittaa, tuottaa kipua 

hitp. pahoinpidellä 

hepr. בהיס ִסָבה  fem. (1x, 1. Kun. 12:15) asioiden käänne, 

PBH omaisuuden siirto heimojen välillä, MH syy, aiheuttaja, 

cause 

 

 fem. (20x, Dan. 2:38) eläin, villieläin, animal, beast ֵחיָוה

ָוה  fem. (2x, Dan. 7:5, 7) ֵחיְּ

rinn. ֵחיָוא fem. (1x, Dan. 4:13) 

ָתאוְֵָּּחי  yks. st. det. 

ָתאוֵָָּחי  mon. st. det. 

√ אחי  [* החי ] v. (6x, Dan. 2:4) pe. ֲחָיא elää, 

haf. pitää hengissä, jättää henkiin (Dan. 5:19) 

hepr. √ החי  v. (283x) elää, asua, parantua, herätä henkiin, 

to live 

hepr. ָיה  ,fem. (108x) eläin, villieläin, olento חַּ

elämä, henki 

 

יָָּ הִקרְּ  fem. (9x, Esra 4:10) kylä, kaupunki, village, town 

ָיה  fem. (1x, Esra 4:10) ִקרְּ

rinn. ָיא  fem. (1x, Esra 4:15) ִקרְּ

ָתא יְּ  .yks. st. det ִקרְּ
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ָין  .mon ִקרְּ

יָָּ ָתאִקרְּ  mon. st. det. 

hepr. ָָּי הִקרְּ  fem. (29x) 

hepr. ִעיר fem. (1 042x) 

 

Jotkut feminiinisubstantiivit esiintyvät vain ָא - -päätteisinä. 

 

ָנא תְּ ָנה* מַּ תְּ  fem. (3x, Dan. 2:6, 48, Dan. 5:17) מַּ

lahja, "annettava", gift 

ָנן תְּ  .mon מַּ

√ ןנת  v. (7x) antaa, suorittaa maksu, pe. ן תַּ  נְּ

hepr. ָתָנה  fem. (17x) מַּ

hepr. √ ןנת  antaa, to give 

 

 

2.2 TUNNUKSETTOMAT 

 

Samoin kuin hepreassa myös arameassa on tunnuksettomia 

feminiinisubstantiiveja, esim. monet ruumiinjäsenet. 

 

ע  fem. a-segol. (21x, Jer. 10:11) ֲארַּ

maapallo, maaperä, earth, soil 

ָעא רְּ  .yks. st. det אַּ

ָעא רְּ  lokat. kohti maata, alaspäin, earthward, downward אַַּ֫

BA lokat. ָא - , hepr. lokat. ָה - (painottomia päätteitä) 

ָּ רְּ ָעןאַּ  mon. st. abs. 

ָעת־ רְּ  .mon. st. constr אַּ
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ָעָתא רְּ  .mon. st. det אַּ

hepr. ָּ ר ץא ַ֫  fem. maapallo, maa, maaperä, 

earth, land, soil 

hepr. √ ץאר  olla luja perusta 

 

 fem. (17x) käsi, käpälä, valta, voima, hand, paw, might, power יַּד

ִיןיְָּּ דַַּ֫  du. (2x) kaksi kättä, two hands 

hepr. ִים ,ָיד  ָידַַּ֫

hepr. √ היד  v. (114x) suunnata eteen- tai ylöspäin: heittää, 

hif. kiittää, hitp. tunnustaa syntinsä 

 

 

2.3 SHURUK-PÄÄTE 
 

 -ּו

[hepr. ּות-] 
 

Shuruk-tunnuksiset päättyvät feminiinisubstantiivit ovat pääosin 

abstraktikäsitteitä: ei-konkreettista, ajatuksellista tai käsitteellistä ominaisuutta 

ilmaisevia. 

 

ֿכ לְּ ּומַּ  fem. abstr. subst. (57x, Dan. 2:37) kuninkuus, hallitusaika, 

valtakunta, kuningaskunta, kingship, sovereignty, reign, 

kingdom, realm 

ֿכ לְּ ּות־מַּ  st. constr. 

ֿכּוָתא לְּ  .st. det מַּ

syyr. ּוָתא כַ֫ לְּ  .st. det מַּ

ָון ֿכְּ לְּ  .mon. st. abs מַּ
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ָות־ ֿכְּ לְּ  .mon. st. constr מַּ

ָוָתא ֿכְּ לְּ  .mon. st. det מַּ

hepr. ֿכ לְּ ּותמַּ  fem. (91x) kuninkuus, hallitusaika, 

valtakunta, kuningaskunta, kingship, sovereignty, reign, 

kingdom, realm 

hepr. √מלך v. (347x) hallita kuninkaana, 

olla kuningattarena, to reign as king, to be queen 

 

 ,fem. (4x) huolimattomuus, huolettomuus ָׁשלּו

nonchalance, negligence 
 .st. constr ָׁשלּות־

 .st. det ָׁשלּוָתא

ָון  .mon. st. abs ָׁשלְּ

ָות־  .mon. st. constr ָׁשלְּ

ָוָתא  .mon. st. det ָׁשלְּ

hepr. ָׁשלּו mask. (1x, Ps. 30:7) rauhassa oleminen, 

levollisuus, huolettomuus 

hepr. √ השל  v. (8x) olla rauhassa 

hepr. ָגָגה  fem. (19x) erehdys, tahaton rikkomus ׁשְּ

hepr. √ גשג  v. (4x) rikkoa tahattomasti, tehdä erehdyksessä 

hepr. ָסָרה fem. (7x) uppiniskaisuus, uhmaaminen, luopuminen 

hepr. √ רסר  v. (17x) olla tottelematon, uppiniskainen 

 

 

2.4 TAV-PÄÄTE 
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 -ת

[hepr. ת-] 

 

 ,danat fem. (14x) laki, käsky, asetus, uskonto* ָדת

law, command, decree, religion 

 ָדן .v. (1x, Esra 7:25) tuomita, pe דין√

hepr. ָדת fem. (21x) sääntö, määräys, laki, decree, law, usage, 

NH uskonto, religion 

hepr. √דין (NH דון) v. (24x, 1696) tuomita 

tai ajaa asiaa oikeudessa, hallita 

syyr. ָדָתא st. det. 

 

Monien sananselittäjien mielestä dat on kuitenkin lainasana 

muinaisesta persian kielestä (dāta laki, law). Maybe loanword from 

Old Persian language > engl. to do, tehdä. 

 

ָצת  fem. (ei mon.) (3x, Dan. 2:42) loppu, osa, end, part קְּ

ָצתָָּ אקְּ  st. det. 

hepr. √ הקצ  v. (5x) tuhota 

pi. murtaa palasiksi, pirstoa 

hif. kaapia 

hepr. ָצת  .fem. (9x) laita, ääri, loppu, päättyminen, osa קְּ

NH fem. osa, adv. vähän, hiukan 

 

 

2.5 CHIRIK–JOD-PÄÄTE 

 - ִי

[hepr. ִתי  -] 
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 fem. (1x, Dan. 6:10) yläkerran huone, kattohuone, roof chamber ִעִלי

 .st. constr ִעִלית־

 .st. det ִעִליָתא

ָין  .mon. st. abs ִעלְּ

ָית־  .mon. st. constr ִעלְּ

ָיָתא  .mon. st. det ִעלְּ

hepr. ֲעִלָיה fem. (20x) yläkerran huone, kattohuone 

hepr. ִעִלי adj. (2x, Joos. 15:19, Tuom. 1:15) 

ylhäällä oleva, ylempi 

hepr. √ העל  liikkua tai kohota ylöspäin 

 

ָוִלי  ,fem. (2x, Dan. 2:5, Dan. 3:29) soraläjä, kaatopaikka, tunkio נְּ

käymälä, dunghill, refuse, junk, scrap, garbage or rubbish heap 

(lainasana akkadin kielestä, loanword from Akkadian language) 

ָוִלית־  .st. constr נְּ

ָוִליָתא  .st. det נְּ

ָין לְּ וַּ  .mon. st. abs נְּ

ָית־ לְּ וַּ  .mon. st. constr נְּ

ָיָתא לְּ וַּ  .mon. st. det נְּ

rinn. ָולּו  fem. (1x, Esra 6:11) נְּ

 

 
3. MOLEMMISSA SUVUISSA ESIINTYVÄT, COMMON GENDER NOUNS (3) 

 

ףג 3.1  GAF, SIIPI, WING 
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ף  "mask./fem. (3x, Dan. 7:4) siipi, "uloke", wing, "extension גַּ

hepr. ף  ,"mask. (7x) sotajoukko, "hallisijan laajentamisryhmä ֲאגַּ

PBH linnun siipi, käsivarren yläosa, NH kylki, siipirakennus, 

band, army, "extension group of ruler", wing of a bird, the upper 

part of a arm, flank, wing of a building 

hepr. √ ףאג  laajentaa, levittää, ulottaa, 

NH hyökätä tai koukata sivustaan, ympäröidä, saartaa, 

to extend, flank, outflank, close, hem in 

hepr. ָכָנף fem. (109x) siipi, lieve, ääri, kulma 

 

 

רנו 3.2  NUR, TULI, FIRE 

 

 mask./fem. (17x, Dan. 3:6) tuli, fire נּור

hepr. √ רנו  loistaa (suoraa) valoa, to shine (straight) light 

hepr. נֹוָרה  ,fem. (42x, 2. Moos. 25:31) lampunjalka מְּ

lamppu, menora, candelabrum, lampstand, candlestick 

hepr. ֵאׁש mask./fem. (379x) tuli 

 

 

 RUACH, HENKI, SPIRIT רוח 3.3

 

 ,mask./fem. (11x) henki, Henki, tuuli, mieli רּוחַָּּ

wind, spirit, Spirit, mind 

־  .st. constr רּוחַּ

 .st. det רּוָחא

 .mon. st. abs רּוִחין

 .mon. st. constr רּוֵחי־



A3 Subst. Perusmuoto (ARAMEA NOMINIT JA PARTIKKELIT) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

10 

ָיא  .mon. st. det רּוחַּ

hepr. ַָּּרּוח mask./fem.  

hepr. √ חרו  v. (15x [14x]) avata vapaa tila, levittää, levitä, 

to open free space, to spread; 

vapautua ahdistuksesta, to get free from anxiety 

 

 

4. DUAALI ELI KAKSIKKO (6) 

 

 .mask. du - ִַַּ֫ין

[hepr. ִַַּ֫ים -] 

 

ִין  .fem. du -תַַּ֫

[hepr. ִים  [-תַַּ֫

 

Tunnuksettomat feminiinit taipuvat maskuliinin tavoin. 

 

BA:ssa esiintyy kuusi duaalimuotoista sanaa: 

 
A3 Subst. Duaali 
     https://gen.fi/a3-s-duaali.html 
 

 fem. (17x) käsi, käpälä יַּד

ִיןיְָּּ דַַּ֫  du. kaksi kättä 

ָאה  num. fem. (8x) sata מְּ

ִין  du. kaksi sataa ָמאתַַּ֫

ל גַּ  fem. a-segol. (7x) jalka, jalkaterä רְּ

גְָּּ ִיןרַּ לַַּ֫  du. kaksi jalkaa 

ִין מַַּ֫  "mask. du. pl. t. (38x) taivas, "kaksoistaivas ׁשְּ

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/A%20Aramea/A3%20Nominit%20ja%20partikkelit/a3-s-duaali.docx
https://gen.fi/a3-s-duaali.html
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 fem. (3x) hammas ֵׁשן

ִין  du. (ylä- ja ala)hampaat ִׁשנַַּ֫

 

 

5. MONIKON MASKULIINI 
 

 - יןִ

[hepr. ִים -] 

 

ְך ל   mask. (180x) kuningas, king מ ַ֫

ֿכִָּ לְּ יןמַּ  mon. st. abs. ֵֿכי־ לְּ  מַּ

rinn. ִָּֿכ לְּ יםמַּ  mon. st. abs. (1x, Esra 4:13) heprean monikon pääte 

ֿכַָּּ לְּ ָיאמַּ  mon. st. det. 

hepr. √מלך v. (347x) hallita kuninkaana, olla kuningattarena, 

to reign as king, to be queen 

ְך ל  ָלִכים מ ַ֫  ֵֿכי־ מְּ לְּ  מַּ
 

 

6. MONIKON FEMINIINI 
 

 .fem. mon - ןָ

[hepr. ֹות-] 

 

Sekä ָה - että ָא -päätteisten feminiinien monikon tunnus on ָן -. 

 

 fem. (20x, Dan. 2:38, kaikki esiintymät Danielin kirjassa) ֵחיָוה

eläin, villieläin, animal, beast 

 .st. abs (2x, Dan. 7:5, Dan. 7:7) ֵחיָוה
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rinn. ָָּאֵחיו  (1x, Dan. 4:13) 

 .yks. st. constr (6x) ֵחיוַּת־

אתָָּוְָּּיחֵָּ  (7x) yks. st. det. 

 .mon. st. abs (1x, Dan. 7:3) ֵחיָון

יָות־חֵָּ  mon. st. constr. 

ָתאוֵָָּחי  (3x, Dan. 7:7) mon. st. det. 

√ אחי  v. (6x, Dan. 2:4) elää, 

haf. pitää hengissä, jättää henkiin (Dan. 5:19) 

hepr. √ החי  v. (283x) elää, asua, parantua, herätä henkiin, to live 

hepr. ָיה  ,fem. (108x) eläin, villieläin, olento, elämä חַּ

henki 

 

ָנא תְּ * מַּ תְָּּ ָנהמַּ  fem. (3x, Dan. 2:6, 48, Dan. 5:17) lahja, gift 

ָנן תְּ  .mon מַּ

 

 

7 EPÄSÄÄNNÖLLISIÄ MONIKKOJA 
 

7.1 MASKULIINISSA FEMINIININ MONIKON PÄÄTE 

 

ֵסא  korse mask. (3x, Dan. 5:20) istuin, valtaistuin, throne ָכרְּ

ֵסא־  .st. constr ָכרְּ

ָיא*] סְּ  [ָכרְּ

ֵיּה סְּ  yks. + suff. yks. 3. mask. sen valtaistuin ָכרְּ

סָָּ ָוןָכרְּ  mon. st. abs. 

ָסָות־  .mon. st. constr ָכרְּ
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syyr. ָיא סְּ  כּורְּ

arab. ִסי  כֻּרְּ

hepr. √ אכס  Hirsch: erottaa, to separate 

hepr. ִכֵסא mask. (135x, 3477, 1. Moos. 41:40) valtaistuin, "kansan 

yläpuolelle erotettu", throne, "throne elevated above populace" 

NH ָסה ָסא] כֻּרְּ רסהוכ [כֻּרְּ  fem. nojatuoli, armchair 

NH ָָֻּּּכ תסֹורְּ  rinn. ָָֻּּּכ תָסאֹורְּ ָּכָֻּּ  אֹורְּ ת־סְּ  

 

 

7.2 FEMINIINISSÄ MASKULIININ MONIKON PÄÄTE 
 

ָמה  fem. (4x, Dan. 3:1, Esra 6:3) kyynärä אַּ

(vanha pituusmitta, miehen keskisormen päästä kyynärpäähän, 

nykyisin 68 cm), cubit measure 

ת־ מַּ  .st. constr אַּ

ָתא מְּ  .st. det אַּ

ִמין  .mon. st. abs אַּ

ֵמי־  .mon. st. constr אַּ

ָיה מַּ  .mon. st. det אַּ

hepr. √ םאמ  olla riippuvainen, to be dependant 

hepr. ָמה  fem. (246x, 1. Moos. 6:15) kyynärä, "käsivarren אַּ

riiputtaminen mitattavan esineen päällä", cubit measure, 

NH ָמה מֹות fem. keskisormi אַּ  אַּ

 

ָטהִחנְָּּ  fem. (2x, Esra 6:9, Esra 7:22) vehnä, wheat 

"Hinta, jonka Herra meistä maksoi: Vehnänjyvä (Chinta) putosi 

maahan ja kuoli uuden elämän syntymiseksi." 
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ִטין  .mon ִחנְּ

hepr. √ טחנ  v. (4x, 1. Moos. 50:2) balsamoida, 

saada kypsän hedelmän väri, tehdä hedelmää 

hepr. ָטה* ִחָטה  fem. (30x) vehnä, wheat ִחנְּ

 

 fem. (24x, Dan. 2:5) sana, puhe, kirjoitus, asia ִמָלה

word, speech, writing 

ת־  .st. constr ִמלַּ

ָתא  .st. det ִמלְּ

 .mon. st. abs ִמִלין

 .mon. st. constr ִמֵלי־

ָיא  .mon. st. det ִמלַּ

√ למל  v. (5x) pa. ֵָּל למַּ ִלל /   puhua, vastata מַּ

hepr. √ למל  v. (13x) Hirsch: vetäistä, poistaa nopeasti, 

to pluck, to remove quickly: kuihtua, lakastua, ympärileikata, 

antaa merkkejä, pi. sanoa, kertoa 

hepr. ִמָלה fem. (38x) sana, word ִמִלים 

 

 

7.3 HEPREAN MONIKON PÄÄTE 

 

ְך ל   mask. a-segol. (180x) kuningas, king מ ַ֫

ֿכִָּ לְּ יןמַּ  mon. (10x) 

rinn. ִָּֿכ לְּ יםמַּ  mon. hepraismi (1x, Esra 4:13) 

hepr. √מלך v. (347x, A4191) hallita kuninkaana, olla kuningattarena, 

to reign as king, to be queen 



A3 Subst. Perusmuoto (ARAMEA NOMINIT JA PARTIKKELIT) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

15 

hepr. ָּ ל ְךמ ַ֫  ָלִכים   מְּ

 

 

8. SEGOLAATIT 

 

Segolaatti on sekä heprean että aramean kieliopissa nomini, jolla on 

yksitavuinen taivutusvartalo. 

aramealaisen segolaatin kaava, formula, pattern ס סַּ  סְּ

rinn. heprealainen segol. ס ס   ס ַ֫

esim. ְך ל  ן ,מ ַ֫ ר   ק ַ֫

 

Monet heprean ס ס  ס kaavan segolaatit ovat arameassa muodossa-ס ַ֫ סַּ  .סְּ

 

ֵעל  ,mask. a-segol. (3x, Esra 4:8, 9, 17) omistaja, herra בְּ

owner, lord, master 

ֲעָלא  .st. det בַּ

ִלין עְּ  בַּ

hepr. ל עַּ  mask. a-segol. (84x) omistaja, herra, aviomies בַַּ֫

ִלי עְּ ֲעִלי .NH rinn בַּ  בַּ

 

ר בַּ  mask. yks. a-segol., mon. u-segol. (21x) mies גְּ

ָרא בְּ  .st. det גַּ

ִרין  mon. miehet גֻּבְּ

hepr. ר ב   a-segol. (66x) mies, urho, nuori mies, poikalapsi ג ַ֫

hepr. ָבִרים  גְּ

hepr. ִַָּּריֵאלג בְּ  
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ף סַּ  mask. a-segol. (13x) hopea, raha, silver, money כְּ

ָפא סְּ  .st. det כַּ

* ִפיןכַָּּ סְּ  

hepr. ף ס   .mask. a-segol כ ַ֫

hepr. ְָּּס י־פֵָּכַּ  (poikkeuksellisesti dagesh-piste monikossa) 

 

ר ׁשַּ  mask. i-segol. (2x) kotka, korppikotka, eagle, vulture נְּ

ִרין  .mon ִנׁשְּ

hepr. ר ׁש   ,mask. i-segol. (26x) kotka, korppikotka נ ַ֫

eagle, vulture 

 

ר פַּ  mask. i-segol. (5x) kirja, book סְּ

ִרין  .mon ִספְּ

hepr. ר פ   ,mask. i-segol. (185x) kirja, kirjoitus, dokumentti ֵסַ֫

kirje 

 

ר ׁשַּ  mask. i-segol. (31x) selitys, tulkinta, interpretation פְּ

ָרא  .st. det ִפׁשְּ

ִרין  mon. (1x, Dan. 5:16) ִפׁשְּ

hepr. ַָּ֫רֵפ ׁש   mask. i-segol. (1x, Saarn. 8:1) selitys 

 

לֵָּ םצְּ ל ם /   ,mask. a-segol. (17x) patsas, kuva, kuvapatsas צ ַ֫

statue, image 

ָמא לְּ  .st. det צַּ

ִמין לְּ  צַּ
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hepr. ל ם  mask. a-segol. (15x) kuvapatsas, kuva, kaltaisuus צ ַ֫

 

ל גַּ  fem. a-segol. (7x) jalka רְּ

ִין לַַּ֫ גְּ  .du רַּ

hepr. ל ג  ַ֫  fem. a-segol. (243x) ר 

 

 

9. NOMINIKAAVOJA 

 

9.1 KANSALLISUUSSUBSTANTIIVI 
 

 - ָי

 

ָדי ׂשְּ ָדי / כַּ סְּ  mask. kansallisuussubst. (9x, Esra 5:12) כַּ

kaldealainen, astrologi, tähdistä ennustaja, Chaldean, astrologer 

ָדִאין ׂשְּ  .mon כַּ

hepr. ִדים ׂשְּ  .mask. kansallisuussubst. mon., paik כַּ

(76x, 1. Moos. 11:28) kaldealaiset, Kaldea 

 

הּוָדי  mask. kansallisuussubst. (9x, Esra 4:12) יְּ

juudalainen, juutalainen, Judean, Jew 

הּוד  paik. (7x, Esra 5:1) Juuda, Judah יְּ

hepr. √ היד  v. (114x) suunnata eteen- tai ylöspäin: 

pa. heittää, hif. kiittää, hitp. tunnustaa (syntinsä), ylistää 

hepr. הּוִדי  kansallisuussubst. (adj.) יְּ

hepr. הּוָדה  .fem. paik יְּ

 

ָסי רְּ  mask. kansallisuussubst. (1x, Dan. 6:29 [28]) פַּ

persialainen, Persian 
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ס  ,paik., koll. (6x, Esra 4:24) Persia, persialaiset ָפרַּ

Persia, Persians 

 P ָפָרס

 

ָלי בְּ  ,mask. kansallisuussubst. (1x, Esra 4:9) babylonialainen ָבָּֽ

Babylonian 

ל  paik. (25x, Esra 5:12) Baabel (Babylonia), Babylonia ָבב 

hepr. √ לבל  sekoittaa 

 

 mask. kansallisuussubst. (4x, Esra 6:16) leeviläinen, Levite ֵלָוי

hepr. √ הלו  liittää/liittyä yhteen 

hepr. ֵלִוי  

 

 

9.2 TEKIJÄNNIMI 
 

ָסס  סַּ

 

ָבח  ,mask. tekijänn. (1x, Dan. 2:14) henkivartija טַּ

(alun perin) teurastaja, kokki, "hovikokki", butcher, executioner, 

hepr. √ חטב  v. (11x, 1. Moos. 43:16) teurastaa, surmata, murhata, 

to slaughter, to kill, mactare, caedere > suom. tappaa? 

hepr. ָבח  ,mask. tekijänn. teurastaja, kokki טַּ

butcher, cook, coquus 

vrt. hepr. √זבח 

 

ָין  ,mask. tekijänn. (2x, Esra 4:9, 7:25) tuomari, judge דַּ

ָיִנין  .mon דַּ
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hepr. √ יןד  [NH דון] v. (24x) tuomita, käydä oikeutta, 

toimia asianajajana, to judge 

hepr. ָין  mask. tekijänn. (2x, 1. Sam. 24:16, Ps. 68:6) tuomari דַּ

ֵפטׁשֹו ,ָדן =  

 

 ,mask. tekijänn. (1x, Esra 7:24) muusikko, laulaja זַָּמר

musician, singer 

hepr. √ רזמ  v. (45x) laulaa (soitinten säestyksellä), soittaa 

hepr. מֹור  mask. mem-nom. psalmi ִמזְּ

 

 

9.3 MEM-NOMINI ILMAISEMASSA TAPAHTUMISEN PAIKKAA 

 

kaava, formula, pattern מססס 

 

ֵתא* * ,ִמׁשְּ המִָּ ת  ׁשְּ ֵתי* ,  mask. (1x, Dan. 5:10) ִמׁשְּ

juomasali, juominen, banquet hall, place of drinking 

√ השת  v. (5x, Dan. 5:1) juoda, to drink, pe. ָתה  ׁשְּ

hepr. √ השת  v. (217x) juoda 

 

ב כַּ  ,mask. (6x, Dan. 2:28, vain Dan.) vuode, sänky ִמׁשְּ

"makaamispaikka", bed, place of sleeping 

hepr. √ בשכ  v. (212x) nukkua, maata, olla sukupuoliyhteydessä 

hepr. ָכב ב־ mask. vuode ִמׁשְּ כַּ  ִמׁשְּ

 

ח בַּ דְּ  mask. (1x, Esra 7:17) alttari, altar, place of sacrificing מַּ

√ חדב  v. (1x, Esra 6:3) pe. ח בַּ  uhrata דְּ
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ח בַּ  mask. (1x, Esra 6:3) teurasuhri דְּ

hepr. √ חזב  v. teurastaa uhriksi, uhrata teurasuhri 

hepr. ֵַָּּבח ח־ mask. alttari ִמזְּ בַּ  ִמזְּ

hepr. ְָּּחֹותבְִָּּמז חֹות־  בְּ  ִמזְּ

hepr. ח בַּ  mask. teurasuhri ז ַ֫

 

 

9.4 FEMINIININEN ABSTRAKTISANA 
 

 -ּו

[hepr. ּות-] 

vrt. suom. -us, -ys 

 

Useimmat ּו-päätteiset substantiivit ovat feminiinisiä abstraktikäsitteitä eli 

sanoja, jotka ilmaisevat ajatuksellisia, käsitteellisiä, epähavainnollisia eli ei-

konkreettisia asioita. 

 

ֿכ לְּ ּומַּ  mal
e
-chu fem. abstr. subst. (57x, Dan. 2:37) 

kuninkuus, hallitusaika, valtakunta, kuningaskunta, kingship, 

sovereignty, reign, kingdom, realm 

ֿכ לְּ ּות־מַּ  

hepr. √מלך v. (347x) hallita kuninkaana, olla kuningattarena, 

to reign as king, to be queen 

hepr. ֿכ לְּ ּותמַּ  fem. (91x) kuninkuus, hallitusaika, 

valtakunta, kuningaskunta, kingship, sovereignty, reign, 

kingdom, realm 

syyr. ּוָתא לכַ֫  מַּ

 

בּו  fem. abstr. subst. (5x, Dan. 4:19) suuruus, greatness רְּ
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√ הרב  v. (6x, Dan. 2:48) [רבב] 

pe. ָבה  ,tulla suureksi, korkeaksi, laajaksi, kasvaa רְּ

to grow large, tall, long, great, increase 

pa. (1x, Dan. 2:48) tehdä suureksi, korottaa suureen arvoon, 

to make great 

hepr. √ הרב  ,v. (176x) olla suuri, runsas [רבב =] 

tulla suureksi, laajaksi, kasvaa, varttua, lisääntyä, kasvaa 

 

 ,fem. abstr. subst. (4x) huolimattomuus, huolettomuus ָׁשלּו

nonchalance, negligence, 

hepr. √ השל  v. (8x) olla rauhassa 

hepr. ָׁשלּו mask. abstr. subst. (1x, Ps. 30:7) 

rauhassa oleminen, levollisuus, huolettomuus 

hepr. ָגָגה  ָסָרה ,ׁשְּ
 

 ,fem. abstr. subst. (1x, Dan. 6:23 [22]) syyttömyys ָזכּו

viattomuus, nuhteettomuus, innocence 

hepr. √זכך v. (4x, Job 9:30, Valit. 4:7) olla puhdas, kirkas, 

säteilevä, viaton 

hepr. זְַּך adj. (11x) puhdas, aito, vilpitön 

 

 :pääte voi poikkeuksellisesti olla myös konkreettisen substantiivin tunnus-ּו

 

ָולּו  ,fem. (1x, Esra 6:11) soraläjä, kaatopaikka, tunkio, käymälä נְּ

dunghill, refuse, junk, scrap, garbage or rubbish heap 

rinn. ָוִלי  fem. (2x, Dan. 2:5, Dan. 3:29) נְּ

(lainasana akkadin kielestä, loanword from Akkadian language) 

 

 

9.5 LAINASANA 
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Sanat, joissa on enemmän kuin kolme juurikirjainta, on yleensä lainattu 

arameaan muista kielistä. 

 

ָגזַּר* רְּ * ,ֲאדַּ גַָּּ רְּ ֵזרֲאדַּ  mask. (2x, Dan. 3:2, 3) 

neuvonantaja, councelor (lainasana persian kielestä, loanword from 

Persian language) 

 

ר נ צַּ דְּ בּוכַּ  ,mask. henk. (31x, Esra 5:12) Nebukadnessar נְּ

Nebuchadnezzar 

= hepr. ר נ צַּ דְּ בּוכַּ  .henk. mask נְּ

Babyloniankielinen (akkadinkielinen) rukous Nebo-epäjumalalle: 

"Nebo, suojaa rajat/kruunu!" (Nabu-kudur-uṣur) 

 

ז ל רְּ  mask. (20x, Dan. 2:33, vain Dan.) rauta, iron, ferrum פַּ

hepr. √ זבר  Hirsch: läpäistä, porata reikä, "rikkoa ja levittää", 

to penetrate, to drill hole, "to break and spread" 

hepr. ז ל רְּ  mask. (76x, 1. Moos. 4:22) rauta, iron, ferrum בַּ

 


