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A9 4.8 (luonnos)  
 

 

A ARAMEA, https://www.gen.fi/a.html 

A9 SANASTOT, https://www.gen.fi/a9.html 

A9 4.8 
    https://www.gen.fi/a9-4-8.html 

 

 

 mask. (10x, A9080, Dan. 3:6) uuni, polttouuni, pätsi, furnace ַאּתּון

 "tulen uuni" ַאּתּון־נּור

BH ַּתּנּור mask., fem. (15x, H8206) leivinuuni, polttouuni  

ְבָׁשן  mask. (4x, H3346) polttouuni, sulatusuuni כִּ

 

ב  mask. (A9119) kuoppa, (leijonien) luola, pit, den (of lions) גֹּ

ב־   (2x, Dan. 6:8, KR1933 j. 7) גֹּ

 (1x, Dan. 6:13, KR1933 j. 12) גֹוב־ 

 st. det. (7x, Dan. 6:17, KR1933 j. 16) גָֻּבא 

  BH ב  mask. (5x, H1294) kuoppa, vesisäiliö, palkki גֵּ

 mask. (64x, H0906) sisterni, kuoppa, onkalo, hauta, kuilu בֹור   

 

  mask. (A9125) sisäosa, -ssa, sisällä, midst, middle ַגו / גֹוא

 (10x, Dan. 3:6) גֹוא־ 

 yks. + suff. yks. 3. fem. (3x, Esra 4:15) ַגּוֵּּה 

  BH ֶוְך  mask. (418x, H8076) keskiosa, keskus, väli ָּתָּ֫

ו    mask. (7x, H1388, H1389) keskus, selkä (vartalon keskus) גֵּ

  olla korkea ָגַבּה√ selkä ַגב 
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  olla keskellä ָגָוה√   

ָיה       ,fem. (13x, H1401) ruumis, vartalo, keho ְגוִּ

(kuollut ruumis) raato 

 fem. (2x, H1409) (kuolleen) ruumis גּוָפה    

 

  ,mask. (11x, A9201, Dan. 2:16?) aika, juhla-aika, määräaika, kerta ְזָמן

time, a fixed time, turn 

  hitp. sopia keskenään, liittoutua (Q Dan. 2:9) זמן√ 

  BH ְזָמן (H2053), NH ְזַמן  

 

 

יָוה  fem. (20x, A9230, Dan. 2:38?) eläin, villieläin, animal, beast חֵּ

יָוא   (1x, Dan. 4:13) חֵּ

יְותָָֿ  אחֵּ  st. det.  

 BH ַחָיה fem. (H2294) eläin 

 

 

  ,mask. (9x, A9246, Dan. 2:33?) savi, saviastia, moulded clay, pottery ֲחַסף

  earthenware 

 .st. det ַחְסָפא 

 BH ֶרׂש   mask. (17x, H2666) savi, saviastia, ruukunsirpale ֶחָּ֫

ית  fem. (1x, H2651, Jer. 19:2) ruukunsirpale ַחְרסִּ

ֶמר    savi, maa-aines, tiilen raaka-aine (17x, H2437) חָֹּּ֫

 

ם   ,mask. (30x, A9268, Dan. 2:14?) maku, hyvä maku, ymmärrys, kyky, käsky ְטעֵּ

määräys, kertomus, raportti, ilmoitus, understanding, command, decree, advice, 

report 
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 pa. ruokkia, etsiä syötävää (3x, A9267, Dan. 4:22) טעם√ 

 BH √ָטַעם (11x, H2809) maistaa, tuntea makua, syödä, kokea, havaita, huomata 

ַעם    mask. (13x, H2810) maku, järki, ymmärrys, käsky, määräys ַטָּ֫

 

 mask., fem. (17x, A9412, Dan. 3:6) tuli, fire נּור

BH נֵּר mask. (44x, H5101) lamppu, valon lähde 

  fem. (42x, H4263) lampunjalka ְמנֹוָרה

 mask., fem. (15x, H8206) leivinuuni, polttouuni ַּתּנּור

ׁש   mask., fem. (379x, H0750) tuli אֵּ

 

ָדן  mask. (13x, A9463, Dan. 2:8?) aika, vuosi, time, moment עִּ

 BH ַעד mask. (48x, H5430) jatkuva aika 

  prep. (1.269x) asti, saakka, aikana ַעד

ת   ,fem. (294x, H5979) aika, ajankohta, tilanne, kerta, tuomion aika עֵּ

lopun aika, etäällä oleva aika, tapahtuma, kokemus  

 

 mask. (31x, A9529, Dan. 2:4) selitys, tulkinta, interpretation ְפַׁשר

  pe. / pa. selittää, tulkita (unia) (2x, A9528, Dan. 5:12, 16) פׁשר√ 

  BH √ָפַתר (9x, H6332) selittää, tulkita (unia) 

 

  ,mask. (14x, A9637, Dan. 3:33?) hallitusvalta, kuninkuus ָׁשְלָטן

mon. vallat, valtakunnat, dominion, pl. powers > sulttaani 

  .st. det ָׁשְלָטָנא

 pe. √ט   ,hallita, vallita, pystyä tekemään (?7x, A9635, Dan. 2:39) ְׁשלֵּ

käydä kimppuun, ottaa valtaansa.  
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haf. ט   asettaa hallitsemaan ַהְׁשלֵּ

ְלטֹון    mask. (2x, A9636, Dan. 3:2, 3) hallitsija, korkea virkamies ׁשִּ

יט   (10x, A9638) ַׁשלִּ

  adj. mahtava, voimakkaasti hallitseva 

  mask. päällikkö, hallitseva virkamies, ministeri  

יָטא     .st. det ַׁשלִּ

 BH √ָׁשַלט (8x, H7731) päästä hallitsemaan, saada valtaansa, hallita, sortaa 

 ָקרֹוב׃ָָֿמַׁשל

ְלטֹון  mask. (2x, H7733, Saarn. 8:4, 8) hallitsija, vallanpitäjä ׁשִּ

יט   (5x, H7736) ַׁשלִּ

adj. hallitseva, johtava 

mask. hallitsija, vallanpitäjä, käskynhaltija  

 

  ,mask. (9x, A9586, Dan. 2:18?) salaisuus, secret, mystery ָרז

LXX μυστήριον μυστηρον mysteerion 

Onko raz lainasana persian kielestä (?) vai  

johdannainen BH-juuresta √ָרַזן hallita, johtaa kansaa, olla ruhtinaana 

vrt. √ָמַׁשל (120x, H4677, H4678) hallita; käyttää sananlaskuja  

  .st. det ָרָזא

  BH סֹוד mask. (21x, H5199) luottamuksellinen neuvottelu, keskustelu,  

  salainen suunnitelma, ystävien piiri, joukko 

ֶתר  mask. salainen asia, salaisuus > kreik. mysteerion ְדַבר־סֵָּּ֫


