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H2 אהל AHAL (4x) säteillä (luonnos) 

 

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

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

H2 אה ALEF–HE, https://www.gen.fi/h2-xh.html 

H2 אהל ahal (4x) säteillä 
    https://www.gen.fi/h2-xhl.html 
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0. JOHDANTO 
 

Sana tuli lihaksi ja asui (telttaili) meidän keskellämme, ja me katselimme hänen 

kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän 

oli täynnä armoa ja totuutta. (Joh. 1:14) 
 

 

1. VERBI 

 

  ;v. (4x, H0161, H0162, 1. Moos 13:12) suuntautua ulospäin אהל ָאַהל√

säteillä joka suuntaan: pystyttää teltta, olla kirkas, loistaa, 

to radiate in all directions: to pitch a tent, to shine 

 

ֶרץ־ְכָנַָ֑ען  ב ְבֶאֶֽ ם ָיַשַׁ֣  ַאְבָרָ֖

ם׃ ל ַעד־ְסד ֶֽ ר ַוֶיֱאַהָ֖ ָכָּ֔ י ַהכִּ ַׁ֣  ְו֗לֹוט ָיַש֙ב ְבָער 
 

 

pa. (2x, 1. Moos 13:12, 18) pystyttää teltta, saada laiduntamisoikeus 

 

pi. (1x, Jes. 13:20) pystyttää teltta [*ל ל < ְיַאה   [ַיה 
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ֹור  ֹור ָודָ֑ ן ַעד־דַׁ֣ ְשכ ָ֖ א תִּ ַצח ְול ֹ֥ ב ָלֶנָּ֔ ַׁ֣ ש  א־ת   ל ֶֽ

ם׃ צּו ָשֶֽ ֹ֥ ים ל א־ַיְרבִּ ָ֖ עִּ י ְור  ל ָש֙ם ֲעָרבִָּּ֔ ֹ֥ א־ַיה   ְול ֶֽ
 

hif. (1x, Job 25:5) olla kirkas, loistaa kirkkaana 

 

יו׃  יָנֶֽ ּו ְבע  ים ל א־ַזכֹ֥ כֹוָכבִּ֗ יל ְוְ֝ ָ֑ א ַיֲאהִּ ַח ְול ַׁ֣ ר  ן ַעד־ָיָ֭ ַׁ֣  ה 
 

 

2. SUKULAISIA 

 

2.1 IDENTTISET 

 

Juuret, joissa esiintyvät kirjaimet א alef, ה he ja ל lamed, yhteinen merkitys 

on suuntautua ulospäin: osoittaa kädellä tai säteillä.  

 

 v. (7/33.000) osoittaa kädellä: vannoa, kirota, valittaa אלה ָאָלה√

 

 v. (1/17) osoittaa kädellä: olla kaukana הלא ָהָלא√

 

  v. (19x) väsyä, luopua yrittämästä לאה ָלָאה√

 (juuren vastakohta, pimentää kirkkaus-אהל)

 

2.2 SISARUKSIA 

 

  ,säteillä ,(juuren vastakohta-חלל ,korottaa Jumalaa) v. ylistää הלל ָהַלל√

loistaa 

Vertaa √חלל ָחַלל v. häpäistä, lävistää, raiskata, tehdä pyhä maalliseksi  

(vetää Jumala alas, pimentää säteily, הלל-juuren vastakohta) 

 

 

3. SANAT TANACHISSA 
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 AHAL, AALOE אהל 3.1

 

 mask. (4x, H0166, H0170) aaloe, aaloepuu אהל ָאָהל

 mon. (2x, Ps. 45:9, Laul. l. 4:14) אהלות ֲאָהלֹות

ים  mon. (2x, 4. Moos. 24:6, Sananl. 7:17) אהלים ֲאָהלִּ

 

 

 OHEL, TELTTA אוהל 3.2

 

ֶהל  אהלא ָאֳהָלא .mask. (n. 345x, H0163, 1. Moos. 4:20) aram אוהל א ֹ֫

"ulospäin suuntautuvat teltan kiinnitystapit" 

1. teltta, suoja, asumus, tent, shelter, dwelling 

2. pyhäkköteltta, ilmestysmaja, tabernacle 

3. paimentolaisleiri, leirin asukkaat, leirissä asuminen, habitation  

(1. Aik. 4:41, 2. Aik. 14:14 [2. Aik. 14:15]) 

 

י ֶהל־, ָאֳהלִּ ֶהל, א   א ֹ֫

ים ָהלִּ יֶכם אֹו א  ָהַלי, ָאֳהל  י־, א  ים, ָאֳהל   ֳאָהלִּ
 

ה אֶ  ֶלד ָעָדָ֖ ֹ֥ ל ַות   ת־ָיָבָ֑

ה׃ ְקֶנֶֽ ֶהל ּומִּ ב א ָ֖ ֹ֥ ש  י י  ה ֲאבִִּ֕ ּוא ָהָיָּ֔  הַׁ֣
 

ֱהָלה  lokat. (1. Moos. 18:6) אהלה א ֹ֫

 

ד ֶהל־מֹוע    ,mask. pyhäkköteltta, ilmestysmaja א 

"kohtaamisen teltta, määräajan teltta" (2. Moos. 33:7) 

 

ה  ַמֲחֶנ֗ ּוץ ַלֶֽ חַׁ֣ ֹו ׀ מִּ ָטה־לַׁ֣ ֶהל ְוָנֶֽ ח ֶאת־ָהא ֹ֜ ַקַּ֨ ֶש֩ה יִּ  ּומ 

ד  ָ֑ ֶהל מֹוע  ֹו א ַׁ֣ ָרא לָ֖ ה ְוָקֹ֥ ַמֲחֶנָּ֔ ן־ַהֶֽ ֙ק מִּ  ַהְרח 
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ד  ֶהל מֹוע ָּ֔ ֙א ֶאל־א ַׁ֣ ה י צ  ש ְיהָוָּ֔ ַׁ֣  ְוָהָי֙ה ָכל־ְמַבק 

ה׃ ַמֲחֶנֶֽ ּוץ ַלֶֽ חֹ֥ ר מִּ  ֲאֶשָ֖
 

ֶהל ית־ָהא ֹ֫   mask. pyhäkköteltta, "teltan talo" (1. Aik. 9:23) ב 

 

ֶהל  ית־ָהא ָ֖ ֹ֥ ית־ְיהָוָ֛ה ְלב  ים ְלב  ִ֧ ם ַעל־ַהְשָערִּ יֶהֹ֜ ם ּוְבנ  ְוה ַּ֨

ֹות׃ ְשָמרֶֽ  ְלמִּ
 

 

4. ERISNIMIÄ (luonnos) 

 

ֶהל   pr. (1x, 164, 1. Aik. 3:20) Oohel (Ohel) א ֹ֫

 

 pr. f. (5x, Hes. 23:4) Ohola, Oholah ָאֳהָלה

 a tent-woman, worshipper at tent shrine in Samaria, adulteress with Assyria 

 

 

יָאב  pr. m. (5x, 167, 2. Moos. 31:6) Oholiab, 'Isä on minun telttani', 'Isä ָאֳהלִּ

on minun suojani', 'Isän teltta' 

 Besalelin pääavustajia ilmestysmajan rakentamisessa.  

 

 

יָבה  pr. f. (6x, 168, Hes. 23:4) Oholiba, 'minun telttani on siinä', 'teltta ָאֳהלִּ

on siinä', Oholibah 

 of Jerusalem as adulterous wife of Lord  

 

יָבָמה  pr. (8x, 169, 1. Moos. 36:2) Oholibama ָאֳהלִּ

 'minun telttani on korkea kukkula', 'kukkulan teltta' 

 1. f. Eesaun vaimo 

 2. m. edomilainen päällikkö 


