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H2  ישרJASHAR (25/207) suora (luonnos)
2 HEPREA, SANAT, https://www.gen.fi/h2.html
H2  יJOD, https://www.gen.fi/h2-j.html
H2  ישJOD–SHIN
https://www.gen.fi/h2-j3.html

H2  ישרjashar (25/207) suora
https://www.gen.fi/h2-j3r.html

SISÄLLYSLUETTELO
0. Juuri  ישרjashar (207x) suora
1. Verbi  ישרjashar (25x) olla suora
2. Adj.  ישרjashar (118x) suora
3. Erisn.  אחישרAchishar (1x) Ahisar
4. Erisn.  ישרJesher (1x) Jeser
5. Subst.  יושרjosher (14x) suoruus
6. Subst.  ישרהjishra (1x) suoruus
7. Erisn.  ישרוןJeshurun (4x) Jesurun
8. Subst.  מישרmeishar (19x) suoruus
9. Subst.  מישורmishor (23x) tasanko
10. Erisn.  שרוןSharon (6x) Saaron

0. JUURI

 ישרJASHAR (207x) suora

 ישרjashar j. (207x) suora, tasainen, oikeamielinen

√

1. VERBI

 ישרJASHAR (25x) olla suora

 ישר יָשַׁ רv. (25x, H3293) olla suora, kulkea suoraan,
olla oikeamielinen, olla tasainen

2. ADJ.

 ישרJASHAR (118x) suora

 ישר יָשָׁ רadj. (118x, H3294) suora, tasainen, oikea, oikeamielinen
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3. ERISN.
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 אחישרACHISHAR (1x) Ahisar

 אחישר אֲחִ ישָׁ רerisn. henk. mask. (1x, H0298, 1. Kun. 4:6) Ahisar,
"minun veljeni on oikeamielinen"
Vaihtoehtoisia Ahisar-nimen etymologioita ovat esim.:

 ִשׁירlaulaa]
"minun veljeni on onnellinen" [ אָ שַׁ רolla onnellinen]
"minun veljeni laulaa" [

Ahisar oli kuningas Salomon hovin johtaja. Muita tietoja hänestä ei ole
Raamatussa annettu.

4. ERISN.

 ישרJESHER (1x) Jeser

 ֵ֫ישֶׁׁ רerisn. henk. mask. (1x, H3295, 1. Aik. 2:18) Jeser [Jeeser],
"oikeamielisyys"
Jeser oli Kalebin poika (ei kuitenkaan sen tunnetumman Joosuan aikaisen
Kalebin).

5. SUBST.

 יושרJOSHER (14x) suoruus

 יושר ֵ֫ישֶׁׁ רmask., adv. (14x, H3296) suoruus, rehellisyys, oikeamielisyys,
adv. oikein, vilpittömästi, mon. sopimus

6. SUBST.

 ישרהJISHRA (1x) suoruus

 ישרה יִ שׁ ָרהfem. (1x, H3297, 1. Kun. 3:6) suoruus, vilpittömyys
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7. ERISN.
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 ישרוןJESHURUN (4x) Jesurun

 ישרון ישֻׁ רוּןerisn. henk. mask. (4x, H3298, 5. Moos. 32:15) Jesurun,
"suoraksi, rehelliseksi, nuhteettomaksi tehty"
LXX ὁ ἠγαπημένος eegapeemenos, "rakastettu"
Esiintymät Tanachissa: 5. Moos. 32:15, 5. Moos. 33:5, 26, Jes. 44:2
pa. pass. partis.

 יָשׁוּר+ וּן

וּן-pääte voidaan ymmärtää ֹון-päätteen rinnakkaismuodoksi, jonka
yksi merkitys on diminutiivisuuden eli "pikkuisuuden" osoittaminen
Herra käyttää Jesurun-nimeä Jaakobin eli petturin! hellittelynimenä.

8. SUBST.

 מישרMEISHAR (19x) suoruus

 מישר מישָׁ רmeishar mask. (19x, H4108) suoruus, tasaisuus, oikeus,
rehellisyys, liukkaus, helppous, sopimus, liitto
Esiintyy vain monikossa

9. SUBST.

מישרים מישָׁ ִרים

 ִמישֹׁורmishor (23x) tasanko

 מישור ִמישֹׁורmask. (23x, H4104) tasanko, tasainen maaperä,
suoruus, rehellisyys, oikeus

10. ERISN.

 שרוןSHARON (6x) Saaron

 שרון שָׁ רֹוןerisn. paik. mask. (6x) Saaron, "tasanko"
1. Välimeren hedelmällinen rantatasanko Luvatun maan pohjoisosassa,
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Jafosta (Tel Aviv) Karmel-vuoreen (Haifa)
2. Kaupunki tai alue Jordanin itäpuolella,
Gadin sukukunnan alueella (1. Aik. 5:16)
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