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H2 דאב  AVAD (185/199) kadota (luonnos) 

 

 

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

H2 א ALEF, https://www.gen.fi/h2-x.html 

H2 בא  ALEF–BET, https://www.gen.fi/h2-xb.html 

H2 אבד avad (185/199) kadota 
    https://www.gen.fi/h2-xbd.html 
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H7 אבדון Avadon (Abaddon) 
    https://www.gen.fi/h7-xbdwn.html 

 

 

1. VERBI 

 

  v. (185x, H0004, 2. Moos. 10:7) אבד ָאַבד

 

pa. kadota, tuhoutua, hävitä, menettää, kadottaa, eksyä,  

to perish, lose, stray, go astray, perire, circumerrare 

 

nif. PBH kadota, hävitä, to perish, lose 

 

pi. tuhota, hävittää, hukata, ajaa tuhoon, to destroy, waste, cause to perish, 

cause to stray, dispergere, perdere 

 

hitp. NH tuhota itsensä, tehdä itsemurha, to commit suicide 

 

hif. tuhota, hävittää, hukuttaa, to destroy, cause to perish, evertere 

 

7 Mutta faraon palvelijat sanoivat hänelle: "Kuinka kauan tämä on 

oleva meille ansaksi? Päästä ihmiset palvelemaan HERRAA, heidän 

Jumalaansa. Etkö vieläkään ymmärrä, että Egypti on joutunut 

perikatoon (avda)?" (2. Moos. 10:7) 
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ה ֵאָליו  ֹּאְמרּו ַעְבֵדי־ַפְרעֹּ  ַוי

נּו ְלמֹוֵקׁש  ַעד  ָמַתי ִיְהֶיה ֶזה ָלָ֫

 ַׁשַלח ֶאת־ָהֲאָנִׁשים

ם   ְוַיַעְבדּו ֶאת־ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶהֶ֑

ֶרם ֵתַדע ִים׃ ֲהֶטָ֫ ְבָדה ִמְצָרָֽ  ִכי ָאָֽ
 ז׳ י׳ שמות

 

 

2. SANAT TANACHISSA (5) 

 

ֵבד  mask. (2x, H0005, 4. Moos. 24:20, 24) אובד אֹּ

tuho, raunio, perikato, ruin, interitus 

 

  ,fem. (4x, H0006, 2. Moos. 22:8) kadonnut esine אבדה ֲאֵבָדה

something lost, res a missa 

 

ה  mask. (1x, H0007, Sananl. 27:20) tuonela, abyss, orcus אבדה ֲאַבדֹּ

 

 "kadotus, syvyyden kuilu, UT Abaddon, "tuhooja (5x) אבדון ֲאַבדֹון

 
H7 אבדון Avadon (Abaddon) 
    https://www.gen.fi/h7-xbdwn.html 

 

 ,mask. (2x, H0009, Est. 8:6, Est. 9:5) tuho, perikato, ruin אבדן ַאְבָדן

interitus 

 

 

3. LUKUKAPPALE PYHÄSTÄ RAAMATUSTA 
 

2. Kor. 2:14–16 
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14 Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa 

Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen 

tuntemisensa tuoksun! 

 

15 Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että 

kadotukseen joutuvien joukossa: 

 

16 Näille tosin kuoleman haju kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu 

elämäksi. Kuka on tällaiseen kelvollinen? 


