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ִהיגּותנְָ 4.20  nehigut NH ohjattavuus 

 

 

1. VERBI  

 

1.1 VERBI TANACHISSA 
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ג√  v. (31x, H4841, H4842, 1. Moos. 31:18) johtaa äänellä נהג נ ה 

 

pa. (20x) to drive, lead, conduct, agere, ducere 

1. kuljettaa, kulkea lauman edellä 

2. ajaa pois, to drive away 

3. ohjata vaunuja, to drive a wagon 

4. johdattaa, tuoda 

 הוביל ִבילֹוה,ָהוליך הֹוִליְך
 

pi. (11x) ג] ִנֵהג   ,to drive, drive away, cause to drive ניהג [ִנה 

abducere, vectionem facere 

1. viedä pois väkisin, to remove forciply 

2. ohjata, johdattaa, to lead 

3. ajaa 

4. antaa tuulen puhaltaa, to make the wind blow (ג  ,ִנה 

2. Moos. 10:13, Ps. 78:26)  

 

5. (1x, H4842, Nah. 2:8 [Nah. 2:7]) huokailla, vaikeroida, voivotella,  

to moan, lament, yell, gemere 

ג ה ם,ָהגה ה   נהם נ ה 
 

 

1.2 VERBI MYÖHEMMÄSSÄ HEPREASSA 

 

pa.  ָגהָ נ גהָ נְָיִָ ,  

ajaa, kuljettaa, to drive 

johtaa, to lead, to conduct 

käyttäytyä, ohjata itseänsä, to conduct oneself, behave 

tottua johonkin, to be accustomed to 

olla tavanomaista, to be customary 

käyttäytyä tavanomaisesti, to act customarily 

 

pi. ִָגהֵָנ גהֵָנָ יְָ ,  

ajaa pois, to drive away 

aloittaa, to lead off 

johtaa, to conduct 
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hitp. ִָגהֵָנָ תְָה גהֵָנָ תְָיִָ ,  

käyttäytyä, behave 

ohjata itseänsä, to conduct oneself 

 

hif. ִָגיהִָנְָה גיהִָנְָיָ  ,  

ottaa käyttöön, to introduce 

johtaa, to lead 

 גיהִָנְָמָ  היָ הָ ,ְָךילִָֹוה
kuljettaa, to drive 

 

huf. ָֻגהָ נְָה גהנוה  גהָ נְָיָֻ , גהנוי   

olla käyttöön otettu, to be introduced 

olla ajettu, to be driven 

 

 

2. SUKULAISIA 

 

ג√* ג   j. (0/2) mietiskellä, rukoilla הגג ה 

ִגיג  mask. (2x, H1808, Ps. 5:2, Ps. 39:4) הגיג ה 

 

ג ה√   :v. (28x, H1803, H1804) äännellä, ilmaista ääneen ajatuksia הגה ה 

huokailla, puhua itsekseen, lukea puoliääneen, murista, poistaa  

 

ג√  v. (31x, H4841, H4842, 1. Moos. 31:18) johtaa äänellä נהג נ ה 

 

 

ג .3  MINCHAG, AJOTAITO (2x) ִמְנח 

 

ג   mask. mem-nom. (2x, H4253, 2. Kun. 9:20 [2x]) מנחג ִמְנח 

1. ajotaito, tapa ajaa vaunuja 

ב כ  ֹ֫ ר  ת־סּוס־ה   הרכב סוס נהיגת ְנִהיג 
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2. PBH tapa, käytös, custom, usage, conduct, manner 

 

 

4. SANOJA MYÖHEMMÄSSÄ HEPREASSA 

ג ה 4.1 ְנה   HANHAGA NH JOHTAMINEN ה 

 

ג ה ְנה   .fem. hif. verbaalisubst הנהגה ה 

NH johtaminen, johtajuus, leadership 

 םילהנמה םילִָהֲָנָ מְָהָ ,ָהלהנה הלָ הָ נְָהָ 
PBH ohjaaminen, driving, leading 

MH käytös, käyttäytyminen, conduct, behavior 

 

 

ִגי 4.2 ְנה   HANHAGI MH KÄYTTÄYTYVÄ ה 

 

ִגי ְנה    ,adj. (hif. verbaalisubst.) MH käyttäytyvä, ohjaava הנהגי ה 

käyttäytymiseen liittyvä, käyttäytymis-, pertaining to conduct 

 

 

 HITNAHAGUT NH KÄYTTÄYTYMINEN ִהְתנ ֲהגּות 4.3

 

  .fem. hitp. verbaalisubst התנהגות ִהְתנ ֲהגּות

NH käyttäytyminen, käytös, conduct, behavior 

 

 

ִתיִהְתנ ֲהגּו 4.4  HITNAHAGUTI NH KÄYTTÄYTYMIS- 

 

תיהתנהגו ִהְתנ ֲהגּוִתי  adj. (hitp. verbaalisubst.)  

NH käyttäytymiseen liittyvä, käyttäytymis-, käytös-, 

käyttäytymistieteellinen, behavioral 
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ןִהְתנ ֲהגּו 4.5 ת   HITNAHAGUTAN NH BEHAVIORISTI 

 

ן תןהתנהגו ִהְתנ ֲהגּות   mask. (ammattin. hitp. verbaalisubst.)  

NH behavioristi, behaviorist 

 

 

נּותִהְתנ ֲהגּו 4.6 ת   HITNAHAGUTANUT NH BEHAVIORISMI 

 

נּות תנותהתנהגו ִהְתנ ֲהגּות   fem. NH behaviorismi, behaviorism  

(yksi psykologian suuntauksista) 

 

 

ִניִהְתנ ֲהגּו 4.7 ת   HITNAHAGUTANI NH BEHAVIORISTINEN 

 

ִני תניהתנהגו ִהְתנ ֲהגּות   adj. NH behavioristinen, behavioristic 

 

 

גֻמנְָ 4.8 ה    MUNHAG MH JOHDETTU 

 

ג  adj. (huf. partis.) MH מונהג ֻמְנה 

 

1. johdettu, ohjattu, led, conducted 

2. käyttöön otettu, käytetty, introduced into use, practiced 

 

 

ִגי 4.9  MINHAGI NH TAVALLINEN ִמְנה 

 

ִגי   ,adj. mem-nom. NH tavallinen, tavanomainen מנהגי ִמְנה 

customary, habitual, usual 

 

 

ְנִהיג 4.10  MANHIG PBH JOHTAJA מ 
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גיהִָנְָמָ  גיהנמ   mask. (hif. partis.) PBH johtaja, leader, director 

 

 

ְנִהי 4.11 תּוגמ   MANHIGUT NH JOHTAJUUS 

 

תּוגיהִָנְָמָ  תוגיהנמ   fem. NH johtajuus, leadership 

 

 

ג 4.12  NAHAG NH KULJETTAJA נ ה 

 

ג ג}} נ ה   mask. ammattin. NH kuljettaja, driver, chauffer נהג {{נ ה 

ג ֵגי־ָ,נ ה  ִגים,ָנ ה  ג־,ָנ ה   ,נ ה 

ֵגי־[ ִגים,ָנ ה  ג־,ָנ ה  ג,ָנ ה   ]נ ה 

גֹות־ גֹות,ָנ ה  ת־,ָנ ה  ג  ת,ָנ ה  ג   נ ה ֹ֫

 

linja-autonkuljettaja (mask.) 

ֹוטֹוּבּוס ג־אֹ֫  אוטובוס נהג נ ה 

 

ג 4.13 ה   NOHAG PBH TAPA נ ֹ֫

 

ג ה   mask. PBH tapa, tottumus, elämäntapa, custom, habit, mode of life נוהג נ ֹ֫

 

 

תּוגהָ נָ  4.14  NACHAGUT NH KULJETUSTYÖ 

 

תּוגחָ נָ  תוגהנ   fem. NH kuljetustyö, kuljettajan ammatti 
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תּוגהָ נָ  4.15  NEHAGUT, AJAMINEN 

 

תּוגהָ נָ  תוגהנ   fem. (vanh.) ajaminen, ajo, driving 

 גּוהנִָ,ָהגָ יהִָנְָ
 

 

 NACHUG NH TAVANOMAINEN נ הּוג 4.16

 

גּוהנָ  גוהנ   adj. (pa. pass. partis.)  

NH tavanomainen, tavallinen, totuttu, customary 

PBH kuljetettava 

 

 

 NIHUG PBH ִנהּוג 4.17

 

  PBH ניהוג ִנהּוג

1. adj. (pa. pass. partis.) "totuttu" 

1. tavallinen, usual 

2. tavanomainen, customary 

 

2. mask. pi. verbaalisubst. 

1. johtaminen, leading, conducting 

2. käytös, conduct 

3. (vanh.) ajaminen, driving 

 

 

 NAHIG NH OHJATTAVA נ ִהיג 4.18

 

 adj. (pa'il-kaava) NH ohjattava, ohjattavissa oleva, dirigible נהיג נ ִהיג

 

 

ה 4.19  NEHIGA MH AJAMINEN ְנִהיג 
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  ,fem. MH ajaminen, ohjaaminen נהיגה ְנִהיג ה

driving, leading, conducting 

 

 

ִהיגּותנְָ 4.20  NEHIGUT NH OHJATTAVUUS 

 

 fem. NH ohjattavuus, dirigibility נהיגות ְנִהיגּות


