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1. JOHDANTO 

 

Partikkeli/konjunktio "ki" on Tanachin 14. yleisin sana. 

 

י  part./konj. (4 475x) כי כִּ

 

Sen tekninen kolmikirjaiminen sanajuuri (kaf–jod–he) tarkoittaa Hirschin 

etymologisen sanakirjan mukaan syynä olemista (be the cause) ja rajoittamista 

(limit). 

 

 syy, rajoitus (ei käytetä verbinä) כיה√

 

Seuraavassa otteet kahdesta sanakirjasta. 
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2. MILON EVEN-SHOSHAN (s. 756) 

 

ּׁשּום.1  ֵני,ֶׁ-ש ֶׁ מִּ פְּ  -ש ֶׁ מִּ
sillä, koska (1. Moos. 2:3, Ps. 102:14–15) 

 

ר.2   -ש ֶׁ,ֲֶׁאש 
että (1. Moos. 1:4, 5. Moos. 16:12) 

 

ר.3  ֲאש   -ש ֶׁכְֶּׁ,ֶׁכַּ
kun (1. Moos. 27:1, 2. Moos. 12:25) 

 

ם.4  ראִּ ֲאש   ,ֶׁכַּ
jos (2. Moos. 21:2, 2. Kun. 4:29) 

 

ן.5  עַּ ר יַַּ֫ ל,ֲֶׁאש  לַּ גְּ  בִּ
tähden, vuoksi, varten; sen tähden, että; siksi, että (1. Moos. 3:14) 

 

לָּא.6  ל,ֶׁא ַ֫  ֲאבָּ
vaan; sen sijaan (5. Moos. 15:7–8. 5. Moos. 8:3) 

 

ל ףאֶַּׁ.7  י עַּ ם,ֶׁ-ש ֶׁ פִּ ם־גַּ  אִּ
siitä huolimatta, että; vaikka (Ps. 25:11, 3. Moos. 11.4) 

 

ֵכן[.8  נָּם,ֶׁאָּ מְּ  אָּ
[BH totisesti, todella (1. Moos. 18:20)] 

 

 

3. LILJEQVIST: VT:N HEPREAN JA ARAMEAN SANAKIRJA (s. 236) 

 

– 1. korostaa seuraavaa sanaa – 1. Moos. 18:20 

י ם כִּ ת   אַּ
juuri te – Job 12:2 
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– 2. aloittaa myöntävän vannotuslauseen tai johtopäätöksen: 

totisesti – 1. Moos. 42:16 

י – – לּוֵלי העֶַּׁ כִּ  תָּ
jollei – – niin nyt – 1. Moos. 31:42 

 

– 3. kielteisen lauseen jälkeen: päinvastoin, vaan – 1. Moos. 3:5a 

י לֹא  כִּ
ei vaan – 1. Moos. 18:15 

 

ei ole niin vaan – 1. Kun. 3:22 

 

– 4. paitsi; ei muuta kuin – 1. Sam. 18:25 

 

– 5. mutta; olisiko mahdollista, että – 1. Kun. 8:27 

 

– 6. koska – 1. Moos. 3:14 

 

– 7. sillä – Ps. 6:2 

י  י ש ֲהכִּ
onko, olisiko – 2. Sam. 9:1 

 

י ֲהלֹא  כִּ
eikö olekin niin, että – 1. Sam. 10:1 

 

ְך י אַּ  כִּ
kuitenkin – 1. Sam. 8:9 

 

– 8. retorisen kysymyksen alussa 

י כִּ  וְּ
olisiko niin, että – 1. Sam. 24:20 

 

ף י אַּ  כִּ
onko nyt niin, että – 1. Moos. 3:1 

 

– 9. havaitsemista tietämistä tai muistamista ilmaisevien verbien jälkeen: 

että – 1. Moos. 1:10, 1. Moos. 22:12, Tuom. 9:2 
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– 10. aloittaa suoran lainauksen – 1. Moos. 29:33 

 

– 11. lukuunottamatta; paitsi, että – 4. Moos. 13:28 

ס פ  י א ַ֫  כִּ
mutta – Tuom. 4:9 

 

ן עַּ י יַַּ֫  כִּ
koska – 4. Moos. 11:20 

 

ד י עַּ  כִּ
kunnes – 1. Moos. 26:13 

 

ל יֶׁעַּ  כִּ
sentähden, että – 5. Moos. 31:17 

 

ב ק  י ֵעַ֫  כִּ
koska – 2. Sam. 12:10 

 

ת חַּ י תַַּ֫  כִּ
koska – 5. Moos. 4:37 

 

– 12. aloittaa selittävän lauseen 

ה אּומָּ י מְּ  כִּ
(en ole tehnyt) mitään mistä syystä – 1. Moos. 40:15 

 

– 13. (temporaalisena) kun – 1. Moos. 4:12 

 

aina kun – Job 37:4 

 

– 14. (konditionaalisena) jos – 4. Moos. 5:20 

 

(kasuistisessa laissa tapauksen aluksi) jos – 2. Moos. 21:2 

 

– 15. vaikka – Jes. 16:12 
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– 16. vaan – Jes. 55:9 

 

– 17. vaan, mutta; totisesti, varmasti 

י ם כִּ  אִּ
vaan – 1. Moos. 15:4 

 

mutta – 1. Moos. 40:14 

 

totisesti, varmasti – 1. Sam. 21:5 

 

– 18. kielteisen lauseen jälkeen 

י ם כִּ  אִּ
ellei – 1. Moos. 32:26 

 

paitsi – 1. Moos. 39:9 

 

MA §58.2, §97.5 


