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 טוב טֹוב
adj. & subst. & adv. (481x, 1. Moos. 1:4) hyvä, miellyttävä, 

good, pleasant, agreeable, kind 

 

 לב טוב ֵלב־טֹוב
– 1. tyytyväinen, hyvällä mielellä, "sydämen hyvä", kind-hearted – Est. 5:9 

 

– 2. miellyttävä, mukava – 1. Moos. 49:15 

ַתר  טוב פתר טֹוב פָּ
antaa tyydyttävä selitys, "selittää hyvin" – 1. Moos. 40:16 

 

ל טֹוב  למאכל טוב ְלַמֲאכָּ
hyvänmakuinen, "hyvä syötäväksi" – 1. Moos. 2:9 

 

 בעיני טוב ־ְבֵעיֵני טֹוב
jostakusta olisi miellyttävää, "hyvä silmissä" – 1. Sam. 29:6 

 

 על טוב ַעל טֹוב
näyttää hyvältä jonkun mielestä – Neh. 2:5 

 

 לו בטוב לֹו ַבּטֹוב
missä hänestä on hyvä olla – 5. Moos. 23:17 

 

ה שָּ  ב טוב עשה בְְּ טֹוב עָּ
nauttia, "tehdä hyvää jossakin" – Saarn. 3:12 

 

– 3. valmis – Jes. 41:7 

 

– 4. menestyksellinen, hyvin tuottava – 1. Moos. 41:35 

 

ֶרץ ה ֶאֶ֫  טובה ארץ טֹובָּ
hyvä maa, hyvin kasvava maa – 2. Moos. 3:8 
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– 5. vaikuttava – 1. Sam. 9:10 

 

– 6. käyttökelpoinen, hyödyllinen – 2. Sam. 17:7 

 

י טֹוב  כי טוב כִּ
on parempi, että – 2. Sam. 18:3 

 

 לך הטוב ְלָך ֲהטֹוב
mitä hyötyä sinulle on – Job 10:3 

 

– 7. hyvännäköinen, kaunis, good-looking, handsome, pretty – 2. Moos. 2:2 

 

 מראה טובת ַמְרֶאה־טֹוַבת
hyvännäköinen, kaunis – 1. Moos. 26:7 

 

ה ה ֵשיבָּ  טובה שיבה טֹובָּ
kauniisti harmaantuneet hiukset, korkea ikä – 1. Moos. 15:15 

ה  fem. (19x) vanhuus, harmaat hiukset ֵשיבָּ

 tulla vanhaksi שיב שיב√

 

– 8. hyvä jotakuta kohtaan, ystävällinen jollekulle (ilmaistaan prep. le) 

– 1. Sam. 25:15 

 

ֵבר ם טֹוב דִּ  עם טוב בריד עִּ
puhua ystävällisesti jollekulle – 1. Moos. 31:24 

 

 יהוה טוב יהוה טֹוב
Herra on hyvä – Jer. 33:11 

 

– 9. hyvä, laadukas, arvokas – Saarn. 7:1 

 

 טוב יום טֹוב יֹום
juhlapäivä, holiday – 1. Sam. 25:8 
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– 10. urhoollinen – 2. Sam. 18:27 

 

– 11. (moraalisesti) hyvä, oikea – Hoos. 8:3 

 

 טוב מה ּטֹוב ַמה
mikä on oikein – Miika 6:8 

 

ְך ַהּטֹוב יִּ  בעיניך הטוב ְבֵעיַנֶ֫
se, mikä sinun mielestäsi on oikein – 1. Moos. 16:6 

 

ֶרְך ה ַהֶדֶ֫  הטובה הדרך ַהּטֹובָּ
hyvä vaellus, oikea tapa elää – 1. Kun. 8:36 

 

ֶרְך  טוב לא דרך טֹוב לֹא ֶדֶ֫
tie, joka ei ole hyvä; elämäntapa, josta ei ole hyviä seurauksia – Jes. 65:2 

 

ע טֹוב יַָּדע רָּ  ורע טוב ידע וָּ
tietää hyvä ja paha, pystyä tekemään oikeita ratkaisuja – 1. Moos. 3:5 

 

ַמע ה ַהּטֹוב שָּ עָּ רָּ  והרעה הטוב שמע ְוהָּ
kuulla hyvää ja pahaa, kaikenlaisia asioita – 2. Sam. 14:17 

 

– 12. onni 

 

א צָּ  טוב מצא טֹוב מָּ
löytää onni – Sananl. 16:20 

 

 !טוב מזל! טֹוב ַמזָּל
interj. NH Onnea! Onneksi olkoon! "hyvä onni", Good luck! 

 

– 13. hyvälle tuoksuva 

 

ֶנה  הטוב קנה ַהּטֹוב קָּ
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ֶשם־ְקֵנה  בושם קנה ֹבֶ֫
tuoksuruoko – Jer. 6:20 (po. kne hatov?) "ruoko, se hyvä" 

 

 הטוב שמן ַהּטֹוב־ֶשֶמן
tuoksuva öljy, hajuste – 2. Kun. 20:13 

 

– 14. maustettu 

 

 הטוב יין ַהּטֹוב־ֵיין
maustettu viini – Laul. l. 7:10 

 

– 15. subst. NH hyvä asia, hyvinvointi, a good thing, welfare 

 

– 16. adv. NH hyvin, well 


