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1. JOHDANTO 
 

Kattiil-nominit ovat pääosin adjektiiveja, joista monia voidaan käyttää myös 

substantiiveina. Keskimmäisen radikaalin kahdennus kertoo intensiivisyydestä: 

voimakkuudesta, hellittämättömyydestä, kestävyydestä ja toistuvuudesta. 

 

יל  ַקטִּ

 

 

2. KATTIIL-NOMINEJA 
 

יר  adj./mask. [kattiil-nom.] (17x) אביר ַאבִּ

– 1. adj. väkevä, voimakas, 

– 2. mask. valtias, päällysmies, mahtava mies 

– 3. mask. enkeli 

– 4. mask. sonni, härkä 

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H3%20Sanastot/h3.docx
https://www.gen.fi/h3.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H3%20Sanastot/H3N%20Nominit/h3n.docx
https://gen.fi/h3n.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H3%20Sanastot/H3N%20Nominit/h3n-kattiil.docx
https://gen.fi/h3n-kattiil.html
https://www.sefaria.org/Klein_Dictionary?lang=bi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kaddiš


H3N Kattiil-nomineja (HEPREA SANASTOT NOMINIT) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

2 

 olla voimakas אבר√

יר  adj. [kaatiil-nom.] (6x) väkevä, voimakas אביר ָאבִּ

 

יר  adj./subst. [kattiil-nom.] (28x) אדיר ַאדִּ

– 1. adj. valtava, mahtava 

– 2. mask. [plurale tantum] mahtimiehet, korkea-arvoiset ylhäiset, 

ylimykset 

 ,olla asemaltaan korkea/mahtava אדר√

v. (3x) nif. osoittautua mahtavaksi, 

hif. tehdä mahtavaksi/loistavaksi 

ֶדר  mask. (2x) אדר ֶאֶ֫

– 1. loisto, mahtavuus 

– 2. viitta (sosiaalisen aseman tunnus), "Kristuksen kirkkaus 

ja ihanuus kastetun päällä", mantle 

ֶרת  fem. (12x) אדרת ַאֶדֶ֫

– 1. loisto, ihanuus 

– 2. viitta, päällysvaate, "Kristuksen kirkkaus ja ihanuus 

kastetun päällä", mantle 

 

יץ  adj. [kattiil-nom.] (6x) vahva, voimakas אמיץ ַאמִּ

 v. (41x) olla vahva/voimakas אמץ√

 ,henk. mask. (12x) Amots [Amos, Aamos] אמוץ ָאמֹוץ

"voimakas", esim. Jesajan isä (Jes. 1:1) 

vrt. ָָמֹוסע מוסע   henk. mask. (7x, Aam. 1:1) 

Amos [Aamos] (profeetta), "taakankantaja" 

ץואמ ָאֹמץ  adj. [kaatool-nom.] (2x, Sak. 6:3, 7) vahva, voimakas 

ֶמץ מץוא ֹאֶ֫  mask. [å-segol.] (1x, Job 17:9) voima 

 fem. (1x, Sak. 12:5) voima אמצה ַאְמָצה

 ,mask. [mem-nom.] (1x, Job 36:19) voiman käyttö ַמֲאָמץ
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ponnistus 

 

יר  adj. [kattiil-nom.] (10x) voimakas, väkevä, suuri כפיר ַכבִּ

 ,peittää, lisätä, tehdä runsaslukuiseksi כבר√

v. (2x) hif. enentää, lisätä 

ירבִָּכְָ  mask. (2x, 1. Sam. 19:13, 16) (vuohenkarvoista כביר 

kudottu) peite, "Kristuksen eli syntipukin veren voimalla hankittu 

suojapuku kastetun päällä" 

 "adv. (9x) jo kauan sitten, jo ennen, "lisätty כבר ְכָבר

ְבָרה  ,fem. (3x) kuljettava matka כברה כִּ

"se, mitä on vielä matkaan lisättävä; se, mitä on jo kuljettu" 

 ,fem. (1x, Aam. 9:9) seula, siivilä כבתה ְכָבָרה

"ristikkoinen peitelevy" 

ר  mask. (1x, 2. Kun. 8:15) peite מכבר ַמְכבֵּ

ְכָבר  "mask. (6x) ritilä, "ristikkoinen peitelevy מכבר מִּ

 "mask. (6x) hiiri, "lisääntyvä עכבר ַעְכָבר

 

י זַעלִּ זעלי   adj. [kaatool-nom.] (7x) iloinen, ilakoiva, ylimielinen 

 iloita ahdingon/ahdistuksen väistymisestä עלז√

 

יץ  ,adj. [kattiil-nom.] (20x) voimakas, väkivaltainen עריץ ָערִּ

tyrannimainen 

 pelätä ערץ√

 

יק  "adj. [kattiil-nom.] (2x) vanha > nasal. "antiikki עתיק ַעתִּ

 siirtyä, heikentyä, vanheta עתק√

 



H3N Kattiil-nomineja (HEPREA SANASTOT NOMINIT) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

4 

יץ  adj./subst. [kattiil-nom.] (6x) פריץ ָפרִּ

– 1. adj. raaka, julma 

– 2. mask. rosvo, ryöväri 

 ,v. (49x) repiä, repäistä, rikkoa, hyökätä, louhia, murtautua פרץ√

raivata, vyöryä, levitä/kasvaa moninkertaiseksi 

 

יק  ,adj. [kattiil-nom.] (206x, 1. Moos. 6:9) vanhurskas צדיק ַצדִּ

oikeassa oleva, oikeamielinen, oikein toimiva/elävä/tuomitseva 

 lukea lain vaatimukset täyttäväksi, olla oikeassa צדק√

asemassa/suhteessa Jumalaan/Totuuteen, v. (41x) 

 

יׁש  adj./subst. [kattiil-nom.] PBHL (aram.) קדיש ַקדִּ

– 1. adj. pyhä, holy, sacred 

– 2. mask. (arameankielinen Kadish/Kaddish-rukous: 

"Ylistetty ja pyhitetty olkoon hänen suuri Nimensä") 

(Jumalan nimen) pyhittäminen (liturgisessa rukouksessa) 

– 3. mask. surijoiden rukous 

א בָּ ׁש ְׁשֵמּה רַּ דַּ ל ְוִיְתקַּ דַּ  ִיְתגַּ
– 4. henk. mask. MH Kadish 

 olla pyhä; arkikäytöstä Jumalaa/jumalanpalvelusta קדש√

varten erotettu 
 

יט  adj./subst. [kattiil-nom.] (5x) שליט ַׁשלִּ

– 1. adj. hallitseva, johtava 

– 2. mask. hallitsija, vallanpitäjä, käskynhaltija 

 v. (8x) hallita שלט√

ְלטֹון  "mask. (2x) hallitsija, "sulttaani שלטון ׁשִּ

BA ָׁשְלָטן mask. hallitusvalta 


