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1. JOHDANTO 

 

Nykyhepreaan on lainattu latinan machina- ja kreikan μηχανή meekhanee-

sanoista substantiivi "mechona II", kone. 

 

lat. machina [mākhina] kone, teline, rakennelma, vehkeet, värkki, 
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temput, juonet, machine, engine, frame, fabric, device, expedient, 

contrivance, trick 

 

kreik. μηχανή meekhanee väkipyörä, talja, nostolaite, sotalaite, 

teatterilaite, väline, värkki, pulley, instrument, machine, war 

engine, theatrical machine, contrivance, device 

μῆχος meekhos väline, keino, parannuskeino, 

means, expedient, remedy 

μηχανικός meekhanikos, mon. ntr. μηχανικά, neuvokas, kekseliäs, 

älykäs, luova, mekaaninen, full of resources, resourceful, clever, 

ingenious, inventive, mechanical 

 

Latinan machina- ja kreikan μηχανή meekhanee-sanat ovat lainasanoja: ne 

johtuvat Raamatun heprean kun-juuresta johtuvasta mechona I -sanasta, joka 

tarkoittaa paikkaa, telinettä, pohjaa ja alustaa. Heprea on ihmiskunnan yhteinen 

alkukieli, paratiisikieli, josta johtuvat Baabelin kieltensekoituksen kautta kaikki 

kielet. 

 

 מכונה ְמכֹוָנה
mechona I fem. [mem-nom.] 

– 1. (23x) paikka, teline, pohja, alusta, base, stand 

– 2. PBH paikka, jossa säilytettiin teuraaksi vietäviä eläimiä 

 ,kun j. olla kunnossa, valmis, järjestyksessä, pystyssä כון√

vakaa, rehellinen 

 

mechona II fem. NHL [lat. machina, kreik. μηχανή meekhanee] kone 

 

Raamatullisen mechona I -sanan juuri on "kun" (kaf–vav–nun), joka tarkoittaa 

kunnossa, valmiina, järjestyksessä, pystyssä, vakaana ja rehellisenä olemista. 

Kun-juuresta johtuu mechona I -sanan lisäksi esimerkiksi ken-sana, jonka 

erityisesti nykyheprean harrastajat kyllä heti tunnistavat. 

 

ן  כן כֵּ
ken subst. & adj. & adv. 

– 1. mask. (22x) alusta, jalusta, paikka, sija, virka, toimi, tehtävä 

– 1. adj. (18x) oikea, rehellinen 

– 2. adv. (565x) niin, siten, sitten; kyllä 
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Kun-juuren sisarjuuresta (kaf–he–nun) johtuu pappia tarkoittava sana "kohen", 

"hän, joka seisoo pystyssä alttarin edessä ja laittaa asiat kuntoon pyhän Jumalan 

ja syntisen ihmisen välillä". 

 

Alkuaan hepreaa ollut sanan palautuminen "pakanakielien" kautta takaisin 

nykyhepreaan on profeetallinen ilmiö. Se on rinnakkainen asia sille, miten alun 

perin juutalaisen kansan keskuudesta liikkeelle lähtenyt evankeliumi Jeesuksen 

verisestä rististä ja sovituskuolemasta tulee takaisin Jerusalemiin muiden vieraita 

kieliä puhuvien pakanakristittyjen kautta. 

 

2. JUURI מכן MACHAN NHL [denom. ְמכֹוָנה II] olla koneellinen, 

mekaaninen 

 

Mechona II -sanasta on johdettu pi'el-vartaloinen verbi "miken", koneellistaa, 

sekä joukko muitakin sanoja. Nykyhepreaan on siten muodostunut 

koneellisuutta ja mekaniikkaa tarkoittavaa uudisjuuri "machan" (mem–kaf–nun). 

 

 olla koneellinen, mekaaninen [II ְמכֹוָנה .denom] machan NHL מכן√

 

3. VERBI ן  koneellistaa [ְמכֹוָנה .denom] PI. MIKEN NHL ִמכֵּ

 

V8 מכן pi. miken v. NHL [denom. ְמכֹוָנה] koneellistaa (tulossa) 
     https://gen.fi/v8-mkn.html 

 

 

4. MACHAN-UUDISJUURISANUE SEKÄ KUN-JUURESTA JOHTUVAT 

MEKANIIKKA-SANAT 

 

 יכוןמ ִמכּון

mask. [kittuul-verbaalisubst. pi. ִִןכִֵּמ ] NHL mekanisointi, mekanisoiminen, 

koneellistaminen, automaatio, mechanization, automation 

 

 מכונאות ְמכֹוָנאּות

fem. [abstr. subst.] NHL [ הנִָֹוכמְִ  II] mekaniikka, koneenhuolto, 

koneenkäyttäminen, mechanics, machine repair, engineering 
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רּות  מסגרות ַמְסגֵּ

ל ַהִמְקצֹועִַ ק ִמי שֶׁ עֹוסֵּ  ִבְמכֹונֹות שֶׁ
 במכונות שעוסק מי של המקצוע

 

 מכונאי ְמכֹוַנאי

mask. [ai-tekijänn.] NHL [ הנִָֹוכמְִ  II] mekaanikko, asentaja, 

koneenkäyttäjä tai -rakentaja, "masinisti", mechanic, machinist 

 .fem מכונאית ְמכֹוָנִאית

עִַ ןלְִ יֹודֵּ  מכונות לתקן יודע ְמכֹונֹות ַתקֵּ

 מכונן ְמכֹונֵּן

ה  למכונות מחהומ ִלְמֿכֹונֹות ֻמְמחֶׁ

 מסגר רַמְסגִֵּ

רַמְסגִֵּ  mask. lukkoseppä 

 סגר√

 

 מכונה ְמכֹוָנה
II fem. NHL [lat. machina, kreik. μηχανή meekhanee] 

kone, mekanismi, laite, mechanism, machine, engine 

 מנגנון ַמְנָגנֹון

 mon. koneisto, laitteisto, machinery מכונות ְמכֹונֹות

ks. 1. Johdanto 

ת־ְמכֹוַנת  אמת מכונת ֱאמֶׁ

ֹולִִ  פוליגרף יְגָרףפּ֫
valheenpaljastin, "totuuden kone", 

polygrafi, anturipaljastin, lie detector, polygraph 

 



H2 מכן machan (HEPREA SANAT) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

5 

 אריזה מכונת ֲאִריָזה־ְמכֹוַנת
pakkauskone, packaging machine 

 

 לוייב מכונת ִבּלּוי־ְמכֹוַנת
leimauskone, "kuluttamiskone", stamping machine 

 

 לוחיג מכונת ִגּלּוחִַ־ְמכֹוַנת
parranajokone, electric razor 

 

 דפוס מכונת ְדפּוס־ְמכֹוַנת
painokone, press, printing-press 

 

 נשמהה מכונת ַהְנָשָמה־ְמכֹוַנת
hengityskone, breathing machine 

 

 זמן מכונת ְזַמן־ְמכֹוַנת
aikakone, time machine 

 

 שוביח מכונת ִחּׁשּוב־ְמכֹוַנת
laskin, laskukone, calculator, calculating machine 

 

 בושיי מכונת ִיבּוש־ְמכֹוַנת
kuivauskone, dryer 

 

 יהייר מכונת ְיִרָיה־ְמכֹוַנת

עִַ  מקלע ַמְקלֵּ
konekivääri, machine gun 

 

 כביסה מכונת ְכִביָסה־ְמכֹוַנת
pyykinpesukone, washing machine, washer 
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 כתיבה מכונת ְכִתיָבה־ְמכֹוַנת
kirjoituskone, typewriter 

 

 לוםיצ מכונת ִצּלּום־ְמכֹוַנת
valokopiokone, photocopier 

 

 דוחיק מכונת ִקדּוחִַ־ְמכֹוַנת

 מקדחה ָחהַמְקדִֵּ
porakone, drilling machine 

 

 קיטור מכונת ִקיטֹור־ְמכֹוַנת

 קיטור מנוע ִקיטֹור־ְמנֹועִַ
höyrykone, steam engine 

 

 תפירה מכונת ְתִפיָרה־ְמכֹוַנת
ompelukone, sewing machine 

 

ת־ְמכֹוַנת פֶׁ  פתות מכונת ת ּ֫
aikapommi, "Tofetin eli helvetin kone", infernal machine 

– Tofet [Toofet] oli paikka, jossa uhrattiin lapsia 

ja muita uhreja Molok-epäjumalalle 

sekä poltettiin jätteitä (2. Kun. 23:10) 

= Gehenna, Hinnomin laakso, helvetti 

 

 מכוני ְמכֹוִני

adj. NHL [ הנִָֹוכמְִ  II] koneellinen, mekaaninen, automaattinen, 

mechanic, automatic 

ִטי  אוטומטי אֹוטֹוָמּ֫

 מכונתי ְמכֹוָנִתי

ִני ָכּ֫  מכני מֵּ
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יְסִטי ָכִנּ֫  מכניסטי מֵּ
 

 מכוניות ְמכֹוִניּות

fem. [abstr. subst.] NHL [ הנִָֹוכמְִ  II] koneistaminen, koneellistaminen, 

automatisointi 

ִטיּותאֹו  אוטומטיות טֹוָמּ֫
 

 מכונית ְמכֹוִנית

fem. NHL [ הנִָֹוכמְִ  II, Ithamar ben Avi 1882–1942) auto, 

automobiili, (motor) car, automobile 

ֹוטֹו  אוטו אּ֫
 

 מכונן ְמכֹונֵּן

mask. [tekijänn.] [polel partis. ןוכ ] NH 

– 1. perustaja, founder, establisher 

– 2. mekaanikko, koneenkäyttäjä, mechanic, machinist 

 מכונאי ְמכֹוַנאי
 

 מכונתי ְמכֹוָנִתי

adj. NHL [ הנִָֹוכמְִ  II] mekaaninen, automaattinen, 

mechanical, automatic 

ִטי  אוטומטי אֹוטֹוָמּ֫

 מכוני ְמכֹוִני

ִני ָכּ֫  מכני מֵּ

יְסִטי ָכִנּ֫  מכניסטי מֵּ
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ִני ָכּ֫  מכני מֵּ

adj. NHL [ הנִָֹוכמְִ  II] mekaaninen, 

koneellinen, automaattinen, mechanical, automatic 

ִטי יְסִטי,ְִמכֹוָנִתי,ְִמכֹוִני,ִאֹוטֹוָמּ֫ ָכִנּ֫  מֵּ
 

ִניּות ָכּ֫  יותמכנ מֵּ

fem. [abstr. subst.] NHL [ הנִָֹוכמְִ  II] mekaanisuus, 

automatisointi, mechanicalness, mechanism 

 

יְזם ָכִנּ֫  מכניזם מֵּ

mask. NHL [mechanismus [mē-], ְִהנִָֹוכמ  II] 

mekanismi, laitteisto, koneisto, machinery 

 מנגנות ַמְנָגנֹון

יְסמּוס ָכִנּ֫  מכנסמוס מֵּ
 

ָכִני ְצָיהמֵּ  מכניזציה ַזּ֫

fem. [abstr. subst.] NHL [mechanismus [mē-], ְִהנִָֹוכמ  II] mekanisointi, 

koneellistaminen, automatisointi 

 מיכון ִמכּון
 

יְסִטי ָכִנּ֫  מכניסטי מֵּ

adj. NHL [ הנִָֹוכמְִ  II] mekaaninen, 

automaattinen, mechanic, automatic 

ִני ָכּ֫ ִטי,ְִמכֹוִני,ְִמכֹוָנִתי,ִמֵּ  אֹוטֹוָמּ֫
 

ָכִנִּ֫  מכניסמוס יְסמּוסמֵּ
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mask. NHL [mechanismus [mē-], ְִהנִָֹוכמ  II] mekanismi, 

laitteisto, koneisto, machinery 

 מנגנון ןַמְנָגנֹו

יְזם ָכִנּ֫  מכניזם מֵּ
 

ִניָקה ָכּ֫  מכניקה מֵּ

fem. NHL [ הנִָֹוכמְִ  II] mekaniikka, koneoppi, mechanics (physics) 

 

ִנית ָכּ֫  מכנית מֵּ

adv. NHL [ הנִָֹוכמְִ  II] mekaanisesti, koneellisesti, 

automaattisesti, mechanically, automatically 

 

 ממוכן ְמֻמָכן

adj. [pu. partis. ןוכ ] NH koneellistettu, automatisoitu, mechanized, automated 

ת מֶׁ  .fem ממוכנת ְמֻמכֶּׁ֫

 

 

5. LUKUKAPPALEET PYHÄSTÄ RAAMATUSTA 

 

Jes. 2:1–5 

 

1 Sana, jonka Jesaja, Amosin poika, näki Juudasta ja Jerusalemista. 

 

2 Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana (nachon), 

ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki kansat virtaavat 

sinne. 

 

3 Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran 

vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja 

me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista 

Herran sana." 
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4 Hän tuomitsee kansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin 

he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta 

miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. 

 

5 Jaakobin heimo, tulkaa, vaeltakaamme Herran valossa. 

 

 

Esra 3:1–3 

 

1 Kun seitsemäs kuukausi tuli ja israelilaiset jo olivat kaupungeissa, 

kokoontui kansa yhtenä miehenä Jerusalemiin. 

 

2 Ja Jesua, Josadakin poika, ja hänen veljensä, papit, ja Serubbabel, 

Sealtielin poika, ja hänen veljensä nousivat rakentamaan Israelin Jumalan 

alttaria uhrataksensa sen päällä polttouhreja, niin kuin on kirjoitettuna 

Jumalan miehen Mooseksen laissa. 

 

3 He pystyttivät paikallensa alttarin (Vajachinu hamizbeach al 

mechonatav), sillä he olivat kauhuissaan maan kansojen tähden; ja he 

uhrasivat alttarilla polttouhreja Herralle, polttouhreja aamuin ja illoin. 


