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1. JOHDANTO 

 

Osa kaatool-nomineista kirjoitetaan cholam male -vokaalimerkillä (ֹו) 
(ktiv male), monet adjektiivit kuitenkin ktiv chaser -muodossa pelkällä cholam-

pisteellä. Adjektiivien osalta näiden kahden ryhmän (ktiv male / ktiv chaser) 

erottaminen on tarpeellista, koska ne taipuvat eri tavalla. 

 (ktiv male) [.kaatool-nom] ָקטֹול

 [kaatool-nom. (ktiv chaser)] ָקֹטל

 

Kaikki värit ja osa muistakin kaatool-adjektiiveista kirjoitetaan 

ktiv chaser -muodossa ilman vav-vokaalikirjainta, so. ilman 

cholam male -merkkiä. 

 

Allekirjoittaneen tuottamissa dokumenteissa nämä ktiv chaser -muodossa 

taipuvat adjektiivit on mainittu merkinnällä "[kaatool-nom. (ktiv chaser)]". 

Oletusarvona olevaa ktiv male -muotoisuutta ei ole erikseen mainittu 

"[kaatool-nom.]". 

 

Suurin osa kaatool-nomineista on juuri adjektiiveja. Numeraaleista eli 

lukusanoista tähän nominityyppiin kuuluu shalosh eli kolme. Lisäksi on joitakin 

kaatool-substantiiveja, joista tunnetuimpia ovat adon, kavod ja shalom. Myös 

vahvan verbin pa'alin (kalin) infinitivus absolutus on muodoltaan kaatool-

nomini. 

 .pa. inf. abs ָשמֹור

 vartioida, varjella, noudattaa, säilyttää שמר√

 

Jos kolmas juurikirjain ei ole kahdentumaton kurkkuäänne, niin 

ktiv chaser -muotoisten kaatool-adjektiivien feminiini- ja monikkomuodot 

muuttuvat kahdennuksen myötä u-vartaloisiksi. Samalla kolmas juurikirjain 
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kahdentuu. Tämä kahdentuminen on erityisen huomattava bekef-kirjainten 

osalta, joissa hankaava eli frikatiivinen ääntämys muuttuu 

dagesh chazak -pisteen myötä eksplosiiviseksi eli räjähtäväksi umpiäänteeksi. 

 

 

2. KAATOOL-SUBSTANTIIVEJA JA -NUMERAALI 

 

 אדון ָאדֹון
mask. [kaatool-nom.] (759x) herra, Herra, aviomies, 

"veren kautta hallitseva ja ylläpitävä, elämää ja iloa tuottava" 

H2 אדן adan (0/861) hallita ja ylläpitää veren kautta, tuottaa elämää ja iloa (juuri) 
     https://gen.fi/h2-xdn.html 

 

 כבוד] ָכֹבד [\ ָכבֹוד
mask. & fem. [1x fem. 1. Moos. 49:6] [kaatool-nom.] (199x) 

kunnia, kirkkaus, rikkaus, "painavuus" 

H2 כבד kaved (113/) olla painava (juuri) 

 

 שלום] ָשֹלם [\ ָשלֹום
mask. [kaatool-nom.] (237x, 1. Moos. 15:15) eheys, täyteys, rikkomaton 

kokonaisuus, hyvinvointi, terveys, ystävällisyys, menestys, pelastus, 

siunaus, rauha; Jeesus Kristus (Ps. 120:7, Ef. 2:14) 

H2 שלם shalem (117/1617) olla ehyt, täysi, terve, valmis (juuri) 
     https://gen.fi/h2-3lm.html 

 

 שלוש] ָשֹלש [\ ָשלֹוש
num. fem. [kaatool-nom.] (602x) kolme 

 shalash (9/) olla kolmiosainen tai -jakoinen (juuri) שלש√

 

 

3. KAATOOL-ADJEKTIIVEJA 

 

3.1 KAATOOL-ADJEKTIIVEJA (ktiv male) 

 

 הוגב ָגבֹוה ַּ
adj. [kaatool-nom.] (36x) korkea, ylhäinen, high, tall, exalted 
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 PBH matala, alhainen [מוך .nif] .adj ָנמֹוְך / ָנמּוְך ≠

H2 מוך much (5/) olla köyhä, alhainen (juuri) 

• voidaan taivuttaa myös ktiv chaser -muodossa 

 [kaatool-nom. (ktiv chaser)] ָגֹבה ַּ

H2 גבה gavah (34/) olla korkea (juuri) 

בֹוָהה ָגבֹוה ַּ בֹוִהים גְּ בֹוהֹות גְּ  גְּ

 גבוהות גבוהים גבוהה בוהג

 

 גדול לָגדֹו
adj. [kaatool-nom.] (526x) suuri, laaja, big, large 

 adj. [kaatool-nom. (ktiv chaser)] (54x) pieni ָקֹטן / adj. (47x) ָקָטן ≠

H2 גדל gadel (116/) olla suuri (juuri) 

דֹוִלים ָלהדֹוגְַּּ לָגדֹו דֹולֹות גְּ  גְּ

 גדולות גדולים גדולה גדול

 

 מתוק ָמתֹוק
adj. [kaatool-nom.] (12x) makea, miellyttävä, suloinen, sweet 

ר ≠  / adj. (38x) katkera מ 

 adj. [pa. pass. partis.] MH hapan, NH kärttyinen, nyreä ָחמּוץ

• taivutusmuodoissa pitkä u-vartalovokaali (Sim lev!) 

H2 מתק matak (6/) olla makea (juuri) 

תּוָקה ָמתֹוק תּוִקים מְּ תּוקֹות מְּ  מְּ

 מתוקות מתוקים מתוקה מתוק

 

 קדוש ָקדֹוש
adj. [kaatool-nom.] (116x) pyhä, pyhitetty, saint, holy, sacred, hallowed 

 / adj. (87x) epäpuhdas, saastainen ָטֵמא ≠

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H2%20SANAT/13%20MEM/06%20MEM-VAV/h2-mwk.docx
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 adj. (7x) epäpyhä, arkinen ֹחל

H2 קדש kadash (171/) olla pyhä, erotettu Jumalalle/jumalanpalvelukseen (juuri) 

דֹוָשה ָקדֹוש דֹוִשים קְּ דֹושֹות קְּ  קְּ

 קדושות קדושים קדושה קדוש

 

 קרוב ָקרֹוב
adj. & subst. [kaatool-nom.] (78x) läheinen, lähellä oleva, 

subst. sukulainen, omainen 

 adj. [kaatool-nom.] (85x) kaukainen ָרחֹוק ≠

H9 קרב karev (280x) lähestyä, tulla esiin, hyökätä (verbi) 
     https://gen.fi/h9-qrb.html 

רֹוָבה ָקרֹוב רֹוִבים קְּ רֹובֹות קְּ  קְּ

 קרובות קרובים קרובה קרוב

 

 רחוק ָרחֹוק
adj. [kaatool-nom.] (85x) kaukainen 

 adj. & subst. [kaatool-nom.] (78x) läheinen, sukulainen ָקרֹוב ≠

 rachak (57/) olla kaukana/kaukainen (juuri) רחק√

חֹוקֹות ָרחֹוק חֹוִקיםַּרְּ חֹוָקהַּרְּ  רְּ

 רחוקהַּרחוקיםַּרחוקות רחוק

 

 

3.2 KAATOOL-VÄREJÄ (ktiv chaser) 

 
H3D Värejä 

Tsva'im (värejä) 
     https://terms.hebrew-academy.org.il/Millonim/ShowMillon?KodMillon=120 
 

 םואד ָאֹדם
adj. [kaatool-nom. (ktiv chaser)] (9x) punainen, "verenvärinen", red 

H2 אדם adam (10/) olla verinen, verenvärinen (juuri) 
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 ֲאֻדמֹות ֲאֻדִמים ֲאֻדָמה ָאֹדם

 מותואד מיםואד מהואד םואד

 

 ץואמ ָאֹמץ
adj. [kaatool-nom. (ktiv chaser)] (2x, Sak6_3, Sak6_7) "vahvan värinen", 

NH punaruskea 

• AHL: חום-אדום  punaruskea 

• BDB: strong, vahva 

• BHSR: flesh colored, skewbald, ihonvärinen, valkean ja ruskean kirjava 

• EShK: (?)מנּומר(?), ָאפר kirjava(?), harmaa(?) 

• EShM: ָאֹפר harmaa 

• HALOT: flesh-coloured, skewbald, 

ihonvärinen, valkean ja ruskean kirjava 

• HIRSCH: strong color, vahva väri 

• KHAT: gescheckt / piebald / coloris maculosi, laikukas 

• KLEIN: reddish(?), grey(?), strong(?), punertava(?), harmaa(?), vahva(?) 

• MLH: vahva, voimakas 

• SSH: harmaa, harmahtava 

• TWOT: strong or piebald, vahva tai laikukas 

 amats v. (41x) olla vahva אמץ√

 ֲאֻמצֹות ֲאֻמִצים ֲאֻמָצה ָאֹמץ

 צותואמ ציםואמ צהואמ ץואמ

 

 רואפ ָאֹפר
adj. [kaatool-nom. (ktiv chaser)] NH (EBJ) harmaa, tuhkanvärinen, 

grey, ash-coloured 

ע ֶפר־ֶצב   האפר־צבע ָהֵאֶ֫
mask. tuhkan väri 

 afar j. (0/) peittää (myöhemmässä hepreassa juurta ei אפר√

käytetä tässä merkityksessä verbinä) 

ֶפר  "mask. [ε-segol.] (22x) tuhka, "palaneen peittäjä ֵאֶ֫

ִרי  yks. + suff. yks. 1. c. minun tuhkani ֶאפְּ
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 ֲאֹפרֹות ֲאֹפִרים ֲאֹפָרה ָאֹפר

 רותואפ ריםואפ רהואפ רואפ

 

 דוור ָוֹרד
adj. [kaatool-nom. (ktiv chaser)] NH (EBJ) vaaleanpunainen, pinkki, 

ruusunvärinen, pink, rose-coloured 

ֶרד ָדא .mask. [a-segol.] PBHL (aram ורד ֶוֶ֫ רְּ  pers. wrda) ruusu > ו 

H9 ורד hif. hivrid NH [denom. ֶרד  värjäytyä/maalata vaaleanpunaiseksi (verbi) [ֶוֶ֫
     https://gen.fi/h9-wrd.html 

ֻרָדה ָוֹרד ֻרִדים וְּ ֻרדֹות וְּ  וְּ

 דותוור דיםוור דהוור דוור

 

 בוזה ָזֹהב
adj. [kaatool-nom. (ktiv chaser)] MH kullanvärinen, kultainen, 

golden, gold-coloured 

 mask. (387x) kulta ָזָהב

ֻהָבה ָזֹהב ֻהִבים זְּ ֻהבֹות זְּ  זְּ

 בותוזה ביםוזה בהוזה בוזה

 

 קויר ָיֹרק
adj. [kaatool-nom. (ktiv chaser)] (1x, Job39_8) vihreä, "maahan heitetty", 

"kasvinvärinen" 

• vrt. fotosynteesi, jossa Jumalan "maahan heittämä" valo 

synnyttää vihreän kasvillisuuden 

ֶשב־ֶהָעִלים־עֶצב ַּ ָהֵעֶ֫  והעשב־העלים־צבע וְּ
mask. lehtien ja ruohon väri 

 heittää alas: v. (6x) sylkeä ירק√

ֻרָקה ָיֹרק ֻרִקים יְּ ֻרקֹות יְּ  יְּ

 קותויר קיםויר קהויר קויר

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2006%20VAV/H9%2020%20VAV-RESH/h9-wrd.docx
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 לוכח ֹחלכַָּ
adj. [kaatool-nom. (ktiv chaser)] PBH sininen, "silmämaalin värinen" 

 םיהשמי־צבע םיִַּמ ֶַּ֫שַָּה ַּ־עב ַּצֶַּ
mask. taivaan väri 

 kachal (1x, Hes23_40) maalata sinistä väriä (antimonia) כחל√

kulmakarvoihin ja silmäluomiin (jotta silmät näyttäisivät 

suuremmilta), "meikata" 

ֻחִלים ֻחָלהכְַּּ ָכֹחל ֻחלֹות כְּ  כְּ

ח ליםוכח להוכח לוכח  לותוכְּ

 

 םוכת ָכֹתם
adj. [kaatool-nom. (ktiv chaser)] NH oranssi, kullanvärinen 

ֶתם  "mask. (9x) kulta, "pysyvä/kestävä ֶכֶ֫

 ,tehdä väri/ominaisuus pysyväksi/kestäväksi כתם√

v. (1x, Jer2_22) nif. olla pinttynyt, pysyä likaisena 

eli "värittyneenä" 

ֻתִמים ֻתָמהכְַּּ ָכֹתם ֻתמֹות כְּ  כְּ

 מותוכת מיםוכת מהוכת םוכת

 

 לוסג ָסֹגל
adj. [kaatool-nom. (ktiv chaser)] NH violetti, sinipunainen, lila, 

"viinirypäletertun värinen", violet 

גֹול כֹול .mask. (aram.) viinirypäleterttu = hepr סְּ  mask. (9x) ֶאשְּ

ֻגָלה ָסֹגל ֻגִלים סְּ ֻגלֹות סְּ  סְּ

 לותוסג ליםוסג להוסג לוסג

 

 בוצה ָצֹהב
adj. [kaatool-nom. (ktiv chaser)] (3x, 3Moos13_30) keltainen, 
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"kuparinvärinen, kiiltävä" 

 הֵביצַָּה ַּ־ןמֹוֶחלְַַּּּבַּאֹוהַָּזַָּה ַּ־עֶצב ַּ
 היצבה ןמולחַּבַּאוהזה עבצ

מֹון  mask. PBH munankeltuainen, yolk ֶחלְּ

mask. kullan ja munankeltuaisen väri 

 ,olla kiiltävä, v. (1x, Esra8_27) huf. olla tehty kirkkaaksi צהב√

kuparin- tai pronssinkiiltäväksi 

ֻהָבה ָצֹהב  בֹותהִַֻּביםַּצְַּּהַֻּצְַּּ צְּ

 בותוהביםַּצוהצ בהוצה בוצה

 

 רושח ָשֹחר
adj. [kaatool-nom. (ktiv chaser)] (6x) musta, "kirkasta tulevaisuutta etsivä" 

 ,shachar v. (1x, Job30_30) olla musta, mustua שחר√

"etsiä kirkasta tulevaisuutta" 

ֹחָרה ָשֹחר ֹחִרים שְּ ֹחרֹות שְּ  שְּ

 רותושח ריםושח רהושח רושח

 

 גותר ָתֹרג
adj. [kaatool-nom. (ktiv chaser)] NH [denom. רֹוג  ,sukaattisitruuna] keltainen ֶאתְּ

"sitruunanvärinen" 

רֹוג  ,mask. PBHL (pers.) etrog, sukaattisitruuna אתרוג ֶאתְּ

Citrus medica 
Sukaattisitruuna (hepr. etrog) 
     https://fi.wikipedia.org/wiki/Sukaattisitruuna 
     https://he.wikipedia.org/wiki/אתרוג 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sukaattisitruuna
https://he.wikipedia.org/wiki/אתרוג
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ֻרגֹות ָתֹרג ֻרִגיםַּתְּ ֻרָגהַּתְּ  תְּ

ר גותר  גותוגיםַּתרוגהַּתרותְּ

 

 

3.3 MUITA KAATOOL-ADJEKTIIVEJA (ktiv chaser) 

 

 ךואר ָאֹרְך
adj. [kaatool-nom. (ktiv chaser)] (3x) pitkä, kauan jatkuva/kestävä 

 arach v. (34x) olla pitkä, kestää kauan ארך√

 ֲאֻרכֹות ֲאֻרִכים ֲאֻרָכה ָאֹרְך

 כותואר כיםואר כהואר ךואר

 

 הוגב ָגֹבה ַּ
adj. [kaatool-nom. (ktiv chaser)] (36x) korkea, ylhäinen, high, tall, exalted 

 PBH matala, alhainen [מוך .nif] .adj ָנמֹוְך / ָנמּוְך ≠

H2 מוך much (5/) olla köyhä, alhainen (juuri) 

• voidaan taivuttaa myös ktiv male -muodossa ַּ ָגבֹוה 

• rinn. yks. fem. ַֹּב יתהִַּגְּ  

H2 גבה gavah (34/) olla korkea (juuri) 

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H2%20SANAT/13%20MEM/06%20MEM-VAV/h2-mwk.docx
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H2%20SANAT/03%20GIMEL/02%20GIMEL-BET/h2-gbh.docx
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ֹבָהה ה ַָּגבַֹּ בַֹּ \ גְּ בַֹּ יתהִַּגְּ בַֹּ ִהיםגְּ  הֹותגְּ

 הותוגב היםוגב יתהוגב הובג

 

 ןוקט ָקֹטן

adj. [kaatool-nom. (ktiv chaser)] (54x) pieni = ָקָטן 

 adj. [kaatool-nom.] (526x) suuri ָגדֹול ≠

• feminiini- ja monikkomuodot muodostetaan rinnnakkaisesta 

 adjektiivista-ָקָטן


