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    Dritte Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft 1993 

Pitkäranta, Reijo: Suomi–latina–suomi-sanakirja. 6. painos. Gaudeamus 2018 

 

1. JUURI קנא kana j. (34/86) suojella omaisuutta: olla mustasukkainen, kiivas 

 

 j. (34/86) suojella omaisuutta: olla mustasukkainen, kiivas, kadehtia קנא√

 

sisarj. √קין omistaa, valittaa omistamansa menettämistä, 

polel laulaa kuolinvalitus 

ן יִּ  "henk. mask. Kain, "saatu ַקַ֫

ינָּה  fem. itkuvirsi, kuolinvalituslaulu קִּ

ן  "henk. mask. (6x) Kenan, "itkuvirren veisaaja ֵקינָּ

 
H6H Sukuluettelon evankeliumi (1. Moos. 5) 
     https://gen.fi/h6h-sukuluettelon-evankeliumi.html 

 

sisarj. √קנה hankkia/saada omakseen, ostaa, synnyttää 

ְקֶנה  mask. omaisuus, karja מִּ

 

sisarj. √קנן suojella, pi. pesiä 

־ֵקן mask. pesä ֵקן ־ַקן /   

ים נִּ  .mon קִּ

 

2. VERBI נָּא  pi. kina v. (34x) olla mustasukkainen, kadehtia קִּ

 

 ,v. (34x, 1. Moos. 26:14) pi. olla mustasukkainen, kadehtia קנא√

puolustaa kiivaasti omaansa, 

to be jealous, envious, zelotypum [-ē-] esse, aemulari [-ārī] 

 

 

3. SANAT TANACHISSA 
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 kana adj. [kattaal-nom.] (6x) mustasukkainen, kiivas ַקנָּא 3.1

 

 קנא ַקנָּא
adj. [kattaal-nom.] (6x, 2. Moos. 20:5) mustasukkainen, kiivas, 

"omaansa kiivaasti puolustava", jealous, zelotypus [-ē-] 
(2. Moos. 20:5, 2. Moos. 34:14 [2x], 5. Moos. 4:24, 5. Moos. 5:9, 5. Moos. 6:15) 

 ַקנֹוא 3.3 =

 

– kaikki kohdat Jumalan epiteettejä eli lisänimiä 

 

ה 3.2 ְנאָּ  kin'a fem. (43x) mustasukkaisuus, kateus, kiivaus, kiihko, into קִּ

 

ה ְנאָּ  קנאה קִּ
fem. (43x, 4. Moos. 5:14) mustasukkaisuus, kateus, kiivaus, 

kiihko, into, kateus, "oman kiivas varjeleminen", 

ardour, passion, zelotypia [-ē-], studium, ira [ī-], aemulatio [-ā-] 

 

 kano adj. (2x) mustasukkainen, kiivas ַקנֹוא 3.3

 

 קנוא ַקנֹוא
adj. (2x, Joos. 24:19, Nah. 1:2) mustasukainen, kiivas, 

"omaansa kiivaasti puolustava", jealous, zelotypus [-ē-] 

 ַקנָּא 3.1 =

 

– molemmat kohdat Jumalan epiteettejä eli lisänimiä 

 

 

4. MUSTASUKKAINEN/KIIVAS JUMALA 

 

 אַקנָָּּ ֵאל
(5x, 2. Moos. 20:5, 2. Moos. 34:14, 5. Moos. 4:24, 5. Moos. 5:9, 5. Moos. 6:15) 
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 ַקנָּא ְיהוָּה
(1x, 2. Moos. 34:14) 

 

 ַקנֹוא ֵאל
(2x, Joos. 24:19, Nah. 1:2) 

 

 

5 Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo: 

"Kateuteen/mustasukkaisuuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on 

pannut meihin asumaan"? (Jaak. 4:5) 


