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0. JOHDANTO 

 

Heprean verbiä kutsutaan vahvaksi (shalem, "ehyt", mon. shlemim), jos sen 

kaikki kolme juurikonsonanttia eli radikaalia säilyvät verbin kaikissa 

taivutusmuodoissa konsonantteina. 

 שלםֵָלםשָָׁ

ֵלִמים  שלמים שְׁ

 

Tässä dokumentissa käsitellään vahvojen kurkkuäänne- eli laryngaalijuurien 

(hepr. gronit) lisäksi heikot nun- ja tav-kirjaimiin päättyvät juuret, 

erikoistapauksena lisäksi natan- eli antaa-verbi. 

 

Raamatun hepreassa mediae geminatae -verbit (ע״ע kfulim, "kahdennetut") 

taipuvat osin vahvasti, osin heikosti. Nykyhepreassa ne taipuvat pa'alin 

perfektissä yleensä vahvasti. 

 
H51P Pa. perf. med. gem. 
     https://gen.fi/h51p-22.html 

 

Vahvat pa'al-konjugaation verbit jakautuvat vartalo- eli teemavokaalin (ennen 

kolmatta juurikirjainta oleva vokaali) mukaan kolmeen ryhmään: a-, e- ja o-
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perfekteihin. Valtaosa vahvoista verbeistä on a-perfektejä. O-perfektejä on vain 

kourallinen. Lisäksi on huomattava, että nykyhepreassa kaikki vahvat e-perfektit 

taipuvat a-perfektin tavoin. 

 

Heprean perfektin yksinkertaisin käännös on suomen imperfekti: hän teki. 

Lauseyhteydestä riippuen käännöksenä voi olla myös perfekti (hän on tehnyt) tai 

pluskvamperfekti (hän oli tehnyt). Raamatun hepreassa esiintyy myös erityisesti 

runollisissa teksteissä ns. profeetallisia perfektejä, jotka voidaan kääntää 

preesensillä (hän tekee) tai futuurilla (hän on tekevä, hän tulee tekemään). 

 
H50 Verbioppi, johdanto 
     https://gen.fi/h50-verbioppi-johd.html 

 

Puhekielessä yks. 3. fem. ja mon. 3. c. -persoonissa esiintyvä tavun muodostava 

shva ei kuulu (shamra, shamru) – lukuun ottamatta vahvasti taipuvia 

med. gem. -juuria, joissa kahden saman konsonantin välissä oleva shva on 

lausuttava (saveva, savevu). 

 

Verbin persoonataivutus esitetään klassisessa järjestyksessä kolmannesta 

persoonasta alkaen. Vain klassisessa kielessä esiintyvät muodot on annettu 

hakasulkeissa []. Rinnakkaiset nykyhepreassa esiintyvät muodot on annettu 

aaltosulkeissa {}. 

 

 

1. A-PERFEKTI 

 

1.1 JOHDANTO 

 

ַסס  .a-perfekti, trans. & intr ססס סָׁ

 

Valtaosa vahvoista verbeistä on a-perfektejä. A-perfektiverbit voivat olla 

transitiivisia (voi saada suoran objektin) tai intransitiivisia (ei voi saada suoraa 

objektia). Joitakin a-perfektiverbiä voidaan käyttää sekä transitiivisesti että 

intransitiivisesti. 

 

ַמר 1.2  SHAMAR trans. BH vartioida, varjella, noudattaa, säilyttää שָׁ

 

H9 שמר shamar (467x) vartioida, varjella, noudattaa, säilyttää (verbi) 
     https://gen.fi/h9-3mr.html 

 

ַמר  הּוא ַסס    שָׁ  סָׁ

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H5%20VERBIOPPI/H50%20YLEISTÄ/h50-verbioppi-johd.docx
https://gen.fi/h50-verbioppi-johd.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H9%20Verbitaulukot/H9%2021%20SHIN/H9%2013%20SHIN-MEM/h9-3mr.docx
https://gen.fi/h9-3mr.html
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רָָׁ  ִהיא מְׁ ָֽׁ סָָׁ shamra השָׁ סְׁ ָֽׁ  הסָׁ

ָ  התָָׁאַָ רְׁ ַמַ֫ סְָׁ   תָָׁשָׁ ַסַ֫  תָָׁסָׁ

ָ   תְָׁאַָ ַמרְׁ ַססְָׁ   תְָׁשָׁ  תְָׁסָׁ

ָ  יֲאנִָ רְׁ ַמַ֫ סְָׁ   ִתישָׁ ַסַ֫  ִתיסָׁ
 

ר ֵהן \ ֵהם מְׁ ָֽׁ ס shamru  ּושָׁ סְׁ ָֽׁ  ּוסָׁ

םאַָ ָשְָׁ  תֶּ םַמרְׁ ַססְָׁ   תֶּ םסְׁ  תֶּ

ןאַָ ָ  תֶּ ַמרְׁ ןשְׁ ַססְָׁ   תֶּ ןסְׁ  תֶּ

חְָׁ ָ  נּוֲאַנַ֫ רְׁ ַמַ֫ סְָׁ   נּושָׁ ַסַ֫  נּוסָׁ
 

 

ַתב 1.3  KATAV trans. BH kirjoittaa כָׁ

 

H9 כתב katav (223x) kirjoittaa, piirtää, kaivertaa (verbi) 
     https://gen.fi/h9-ktb.html 

 

ַתב  הּוא  כָׁ

ה  ִהיא בָׁ תְׁ ָֽׁ  כָׁ

ה תָָׁ  ַאתָׁ בְׁ ַתַ֫  כָׁ

תְָׁ   ַאתְָׁ ַתבְׁ  כָׁ

ִתי  ֲאִני בְׁ ַתַ֫  כָׁ
 

ּו ֵהן \ ֵהם בָׁ תְׁ ָֽׁ  כָׁ

ם ם  ַאתֶּ תֶּ ַתבְׁ  כְׁ

ן ן  ַאתֶּ תֶּ ַתבְׁ  כְׁ

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2011%20KAF/H9%2023%20KAF-TAV/h9-ktb.docx
https://gen.fi/h9-ktb.html
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נּו חְׁ נּו  ֲאַנַ֫ בְׁ ַתַ֫  כָׁ
 

ַלְך 1.4  MALACH intr. BH olla kuninkaana מָׁ

 

H9 מלך malach (348x) hallita kuninkaana (verbi) 
     https://gen.fi/h9-mlk.html 

 

ַלְך  הּוא  מָׁ

ה  ִהיא כָׁ לְׁ ָֽׁ  מָׁ

ה תָָׁ  ַאתָׁ כְׁ ַלַ֫  מָׁ

תְָׁ   ַאתְָׁ ַלכְׁ  מָׁ

ִתי  ֲאִני כְׁ ַלַ֫  מָׁ
 

כּו ֵהן \ ֵהם לְׁ ָֽׁ  מָׁ

ם ם  ַאתֶּ תֶּ ַלכְׁ  מְׁ

ן ן  ַאתֶּ תֶּ ַלכְׁ  מְׁ

נּו חְׁ נּו  ֲאַנַ֫ כְׁ ַלַ֫  מָׁ
 

ַבב 1.5  SAVAV intr. & trans. BH kiertää, kulkea ympäri, ympäröidä סָׁ

 

H9 סבב savav (162x) kiertää, kääntyä/kulkea ympäri, ympäröidä, saartaa (verbi) 
     https://gen.fi/h9-sbb.html 

 

vahva     heikko 

 ַסב     ַבבסָָׁ  אהו

בָָׁ  יאה בְׁ ָֽׁ ה  saveva  הסָׁ בָׁ  ַסַ֫

בְָׁ  האת ַבַ֫ ֹותָָׁ     תָָׁסָׁ  ַסבַ֫

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2013%20MEM/H9%2012%20MEM-LAMED/h9-mlk.docx
https://gen.fi/h9-mlk.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2015%20SAMECH/H9%2002%20SAMECH-BET/h9-sbb.docx
https://gen.fi/h9-sbb.html
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ַבבְָׁ   את  ַסבֹות     תְָׁסָׁ

בְָׁ  יאנ ַבַ֫ ֹוִתי    ִתיסָׁ  ַסבַ֫
 

ב ןה \ םה בְׁ ָֽׁ בּו  savevu  ּוסָׁ  ַסַ֫

םַבבְָׁסְָׁ  םאת ם    תֶּ  ַסבֹותֶּ

ןַבבְָׁסְָׁ  ןאת ן    תֶּ  ַסבֹותֶּ

בְָׁ  אנחנו ַבַ֫ ֹונּו     נּוסָׁ  ַסבַ֫
 

2. E-PERFEKTI 

 

2.1 JOHDANTO 

 

ֵסס  .e-perfekti, intr ססס סָׁ

 

Vahva e-perfekti eroaa a-perfektistä vain sanakirjamuodon osalta 

(yks. 3. mask.), muut muodot taipuvat perfektissä identtisesti. 

 

Vahvat e-perfektit ovat harvinaisia. Nykyisin ne ovat kaikki muuttuneet a-

perfekteiksi. Jotkut vahvat e-perfektit esiintyvät Tanachissa pelkästään e-

perfekteinä, osasta esiintyy rinnakkain molempia muotoja, joistakin pelkästään 

a-perfektimuotoja. Heikoissa tertiae alef ‑juurissa e-perfektiä käytetään myös 

nykyhepreassa. 

 

Vahvat e-perfektiverbit kannattaa yleensä opetella e-vartaloisina (gadel, jashen, 

kaved, shalem jne.). 

 

E-perfekti kertoo yleensä seuraavat verbin merkitykseen, käyttöön ja 

taivutukseen liittyvät asiat: 

 

• vahva e-perfekti on yleensä intransitiivinen (ei saa suoraa objektia), 

joskus se voi olla rinnakkaisesti myös transitiivinen 

 

• e-perfektin partisiippi/preesens taipuu yleensä adjektiivisesti 

ja yksikön maskuliini on perfektin kaltainen (katel, ktela, ktelim, 

ktelot) – e-vartalovokaali on partisiippi/preesens-muodossa 

nominaalisten muotojen tavoin kuitenkin pitkä 
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• e-perfektillä on yleensä a-impf./fut. 

 

ֵבד] 2.2  kaved] intr. BH olla painava, raskas, kunnioitettu כָׁ

 

H9 כבד kaved (113x) olla raskas, painava, kunnioitettu (verbi) 
     https://gen.fi/h9-kbd.html 

 

ַבד{   ]דבֵָכָָׁ[  אהו  }כָׁ

ה  יאה דָׁ בְׁ ָֽׁ  כָׁ

תָָׁ  האת דְׁ ַבַ֫  כָׁ

תְָׁ   תא ַבדְׁ  כָׁ

ִתי  יאנ דְׁ ַבַ֫  כָׁ
 

ד ןה \ םה בְׁ ָֽׁ  ּוכָׁ

ם  םאת תֶּ ַבדְׁ  כְׁ

ן  ןאת תֶּ ַבדְׁ  כְׁ

נּו  נואנח דְׁ ַבַ֫  כָׁ
 

 

3. O-PERFEKTI 

 

3.1 JOHDANTO 

 

ֹסס סוסס סָׁ  o-perfekti, intr. (& trans.) 

 

Vahvat o-perfektit ovat erittäin harvinaisia. Nykyheprean puhekielessä vahvaa 

o-perfektiä käytetään lähinnä vain jachol- eli osata-verbissä. Useimmat o-

perfektin verbit ovat merkitykseltään intransitiivisia. 

 

 JACHOL intr. BH osata, kyetä, voida, olla lupa יָֹׁכל 3.2

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2011%20KAF/H9%2002%20KAF-BET/h9-kbd.docx
https://gen.fi/h9-kbd.html
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 לויכ  לכָֹיָָׁ  אהו

ה  יאה לָׁ כְׁ ָֽׁ  jachla  יכלה  יָׁ

תָָֹׁכַָ֫יָָׁ  האת  לתויכ  לְׁ

תְָׁכָֹיָָׁ   את  לתויכ  לְׁ

ִתיֹכַָ֫יָָׁ  יאנ  לתיויכ  לְׁ
 

לּו ןה \ םה כְׁ ָֽׁ  jachlu  יכלו  יָׁ

םלְָׁכָָׁיְָׁ  םאת  jecholtem לתםויכ תֶּ

 jecholten לתןויכ  ןתֶָּלְָׁכָָׁיְָׁ  ןאת

נּוֹכַָ֫יָָׁ  אנחנו  נולויכ  לְׁ
 

 

4. PRIMAE LARYNGALIS 

 

4.1 JOHDANTO 

 

Primae laryngalis -verbien (pe gronit) taivutus eroaa vahvasta taivutuksesta 

ainoastaan monikon toisen persoonan muodoissa. Katkovokaaliksi supistuvan 

kamatsin paikalle tulee kurkkuäänteen yhteydessä chataf patach -vokaali. 

 גרונית פ׳

 

ַכל 4.2  ACHAL trans. BH syödä, kuluttaa אָׁ

 

H9 אכל achal (813x) syödä, kuluttaa (verbi) 
     https://gen.fi/h9-xkl.html 

 

ַכל  אהו  אָׁ

ה  יאה לָׁ כְׁ ָֽׁ  אָׁ

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2001%20ALEF/H9%2011%20ALEF-KAF/h9-xkl.docx
https://gen.fi/h9-xkl.html
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תָָׁ  האת לְׁ ַכַ֫  אָׁ

תְָׁ   את ַכלְׁ  אָׁ

ִתי  יאנ לְׁ ַכַ֫  אָׁ
 

לּו ןה \ םה כְׁ ָֽׁ  אָׁ

םאֲָ  םאת תֶּ  ַכלְׁ

ןאֲָ  ןאת תֶּ  ַכלְׁ

נּו  אנחנו לְׁ ַכַ֫  אָׁ
 

 

5. MEDIAE LARYNGALIS 

 

5.1 JOHDANTO 

 

Mediae laryngalis -verbien (ain gronit) taivutuksessa poikkeavat muodot ovat 

yks. 3. fem. ja mon. 3. c. Tavun muodostavan shvan tilalle tulee kurkkuäänteen 

alle chataf patach eli a-katkovokaali. 

 גרונית ע׳

 

ַחר 5.2  "BACHAR trans. BH valita, "kirkastaa בָׁ

 

ַחר  אהו  בָׁ

החֲָבָָׁ  יאה  רָׁ

תָָׁ  האת רְׁ ַחַ֫  בָׁ

תְָׁ   את ַחרְׁ  בָׁ

ִתי  יאנ רְׁ ַחַ֫  בָׁ
 

 רּוחֲָבָָׁ ןה \ םה
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ם  םאת תֶּ ַחרְׁ  בְׁ

ן  ןאת תֶּ ַחרְׁ  בְׁ

נּו  אנחנו רְׁ ַחַ֫  בָׁ
 

 

6. TERTIAE LARYNGALIS 

 

6.1 JOHDANTO 

 

Tertiae laryngalis -verbien (lamed gronit) poikkeava muoto on yks. 2. fem., 

jossa kolmannen radikaalin alla on klassisessa kielessä shvan sijasta patach 

(shalachat). Nykyhepreassa käytetään yleensä rinnakkaista lyhyempää 

perusmuotoa (shalacht). 

 גרונית ל׳

 

Huolitellussa ääntämyksessä ain ääntyy shvan yhteydessä lyhyenä kurkku-a:na. 

Yks. 2. fem. rinnakkainen kirjoitusasu ei tertiae ain -verbeissä siten vaikuta 

ääntämiseen (shama'at). 

 

ַלח 6.2  SHALACH trans. BH lähettää, päästää vapaaksi, ojentaa (käsivarsi) שָׁ

 

ַלח  אהו  שָׁ

ה  יאה חָׁ לְׁ ָֽׁ  שָׁ

תָָׁ  האת חְׁ ַלַ֫  שָׁ

ַלַָ֫   את תְָׁ  תְָׁחַָשָׁ ַלחְׁ  שָׁ

ִתי  יאנ חְׁ ַלַ֫  שָׁ
 

חּו ןה \ םה לְׁ ָֽׁ  שָׁ

ם  םאת תֶּ ַלחְׁ  שְׁ

ן  ןאת תֶּ ַלחְׁ  שְׁ
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נּו  אנחנו חְׁ ַלַ֫  שָׁ
 

ַמע 6.3  SHAMA trans. BH kuulla, kuunnella, olla kuuliainen שָׁ

 

H9 שמע shama (1159x) kuulla, kuunnella, olla kuuliainen (verbi) 
     https://gen.fi/h9-3mc.html 

 

ַמע  הוא  שָׁ

ה  היא עָׁ מְׁ ָֽׁ  שָׁ

תָָׁ  אתה עְׁ ַמַ֫  shamá'ata     שָׁ

ַעתְָׁ   את ַמַ֫ תְָׁ{ שָׁ ַמעְׁ  shamá'at  {שָׁ

ִתי  אני עְׁ ַמַ֫  shamá'ati     שָׁ
 

מְָׁ הן \ הם ָֽׁ  עּושָׁ

ם  אתם תֶּ ַמעְׁ  shma'atem     שְׁ

ן  אתן תֶּ ַמעְׁ  shma'aten     שְׁ

נּו  אנחנו עְׁ ַמַ֫  shamá'anu     שָׁ

 

 

7. TERTIAE NUN 

 

7.1 JOHDANTO 

 

Tertiae nun -verbeissä (lamed nun) vartalon loppu-nun ja päätteen (mon. 1. c.) 

nun sulautuvat eli assimiloituvat yhteen kahdennetuksi nun-kirjaimeksi. 

 ל״נ

 

ַמן 7.2  TAMAN trans. BH piilottaa, kätkeä טָׁ

 

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H9%20Verbitaulukot/H9%2021%20SHIN/H9%2013%20SHIN-MEM/h9-3mc.docx
https://gen.fi/h9-3mc.html
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ַמן  אהו  טָׁ

נָׁה  יאה מְׁ ָֽׁ  טָׁ

תָָׁ  האת נְׁ ַמַ֫  טָׁ

תְָׁ   את ַמנְׁ  טָׁ

ִתי  יאנ נְׁ ַמַ֫  טָׁ
 

נּו ןה \ םה מְׁ ָֽׁ  טָׁ

ם  םאת תֶּ ַמנְׁ  טְׁ

ן  ןאת תֶּ ַמנְׁ  טְׁ

ַמַָ֫  אנחנו  ּוּנטָׁ
 

 intr. BH nukkua [JASHEN יֵָׁשן] 7.3

 

 {יַָׁשן{  ]ןשֵָיָָׁ[  אהו

נָׁה  יאה ָֽׁשְׁ  יָׁ

תָָׁ  האת נְׁ  יַָׁשַ֫

תְָׁ   את  יַָׁשנְׁ

ִתי  יאנ נְׁ  יַָׁשַ֫
 

נּו ןה \ םה ָֽׁשְׁ  יָׁ

ם  םאת תֶּ ַשנְׁ  יְׁ

ן  ןאת תֶּ ַשנְׁ   יְׁ

ָ  אנחנו  ּוּניַָׁשַ֫
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8. TERTIAE TAV 

 

8.1 JOHDANTO 

 

Tertiae tav -verbeissä (lamed tav) juuren viimeinen kirjain tav ja päätteen tav 

sulautuvat eli assimiloituvat kahdennetuksi tav-kirjaimeksi. Puhekielessä 

yks. 2. fem. erotetaan yks. 3. mask. -muodosta lausumalla sanan loppuun 

"ylimääräinen" painoton et-tavu. 

 ל״ת

 

ַרת 8.2  KARAT trans. BH leikata, katkaista, solmia liitto כָׁ

 

H9 כרת karat (285x) leikata, katkaista, solmia liitto (verbi) 
     https://gen.fi/h9-krt.html 

 

ַרת  הוא  כָׁ

ה  היא תָׁ רְׁ ָֽׁ  כָׁ

 תַָָׁכַרַָ֫  אתה

ַרָ   את  karátet  תְָׁכָׁ

ַרַָ֫  אני  יתִָכָׁ
 

תּו ןה \ םה רְׁ ָֽׁ  כָׁ

ַרָ  אתם  םתֶָּכְׁ

ַרָ  אתן  ןתֶָּכְׁ

נּו  אנחנו תְׁ ַרַ֫  כָׁ

 

ןתַָנָָׁ .9  NATAN trans. BH antaa 

 

Natan-verbissä vartalon loppukirjain nun ja päätteen tav-kirjain sulautuvat eli 

assimiloituvat poikkeuksellisesti kahdennetuksi tav-kirjaimeksi. Lisäksi 

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2011%20KAF/H9%2020%20KAF-RESH/h9-krt.docx
https://gen.fi/h9-krt.html


H51P Pa. perf. vahva (HEPREA VERBIOPPI PA. PERF.) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

14 

monikon ensimmäisessä persoonassa vartalon nun ja päätteen nun sulautuvat 

muiden tertiae nun -verbien tapaan. 

 

H9 נתן natan (2012x) antaa, sallia, maksaa, korvata, asettaa (verbi) 
     https://gen.fi/h9-ntn.html 

 

ַתן  אהו  נָׁ

נָׁה  יאה תְׁ ָֽׁ  נָׁ

ַתַָ֫  האת  תָָׁנָׁ

 תְָׁנָׁתַָ   את

ַתַָ֫  יאנ  יתִָנָׁ
 

נּו ןה \ םה תְׁ ָֽׁ  נָׁ

תַָ  םאת  םתֶָּנְׁ

תַָ  ןאת  ןתֶָּנְׁ

ַתַָ֫  אנחנו  ּוּננָׁ
 

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2014%20NUN/H9%2023%20NUN-TAV/h9-ntn.docx
https://gen.fi/h9-ntn.html

