
H2 כסה kasa (HEPREA, SANAT) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

1 

H2 כסה KASA (156/191/0) peittää (luonnos) 

 

(päivitelty 25.11.2019) 

 

2 HEPREA, SANAT, https://gen.fi/h2.html 

H2 כ KAF, https://gen.fi/h2-k.html 

H2 כס KAF-SAMECH, https://gen.fi/h2-ks.html 

H2 כסה kasa (156/191/0) peittää 
    https://gen.fi/h2-ksh.html 

 

SISÄLLYSLUETTELO 
 

00. Johdanto 

0. Juuri כסה kasa (191x) peittää 

1. Verbi כסה kasa (156x) peittää 

[2. Subst. כוס kos (3x, H3369) pöllö 

3. Subst. כסוי kasui (2x, H3479) peite 

4. Subst. כסות ksut (8x, H3480) vaatteet, peitto 

5. Subst. כסת keset (2x, H3502) nauha 

6. Subst. מכסה michse (16x, H4140) peite, kate 

7. Subst. מכסה mechase (4x, H4141) peite, katos] 

 

 

00. JOHDANTO 
 

Seuraavat juuret liittyvät toisiinsa: 

 j. erottaa כסא√

 j. peittää כסה√

 j. jakaa osiin, mitata כסס√

 

 j. erottaa כסא√

. Subst. כס kes (1x, H3475) valtaistuin, tuoli 

. Subst. כיסא kise (135x) valtaistuin, tuoli 

. Subst. aram. כרסא korse (3x) valtaistuin, tuoli 

 
Subst. כיסא kise (135x) valtaistuin, tuoli 

א סֵּ ה] כִּ סֵּ סאיכ [כִּ  mask. (135x, H3477) istuin, valtaistuin, tuoli,  

"(muun kansan keskeltä ylös nostettu ja) erotettu" (Jes. 6:1) 

 
Subst. aram. כרסא korse (3x) valtaistuin, tuoli 

mask. aram. כרסא korse mask. (3x, A9325) 
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 j. jakaa osiin, mitata כסס√

Verbi כסס kasas (1x, H3498) laskea yhteen, lukea samaan joukkoon 

. Subst. כוס kos fem. (31x, H3368) malja, pikari 

. Subst. כסה / כסא kese (2x, H3476) täysikuu 

. Subst. מכס meches mask. (6x, H4138) vero 

. Subst. מכסה michsa fem. (2x, H4139) lukumäärä 

 

 

0. JUURI כסה KASA (191x) peittää 

 

 j. (191x) peittää כסה√

 

 

1. VERBI כסה KASA (156x) peittää 

 

(H3478) 

peittää 

antaa anteeksi, se on: peittää synnit eli laittaa ne pois näkyvistä  

Kristuksen sovitusverellä, joka vuodatettiin ylhäisellä ja korkealla  

valtaistuimella eli Golgatan ristillä 

 

1 Daavidin mietevirsi. Autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, 

jonka synti on peitetty! (Ps. 32:1, Room. 4:7) 


