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(päivitelty 14.1.2022) 

 

H5C 0.1–18 (s. 19–30 [15–26]) https://ghnq.weebly.com/h5c-0-1_18.html 

H5C 0.6 (s. 23 [19]) 
     https://ghnq.weebly.com/h5c-0-6.html 

 

 ,mask. PBHL (aram.) herra, valtias, master מר [ָמר] ַמר 6.1

NH herra, hra (kohtelias puhuttelu miehelle), mister, Mr. 

aram. ַַרמ  ָמר / 

 

Maran ata! Herramme on tullut! 

(aram., 1. Kor. 16:22), https://en.wikipedia.org/wiki/Maranatha 

 !אתא מרן! ֲאָתא ָמָרן
 

ם 6.2  mask. (864x, 1. Moos. 2:11) nimi, name שם שֵׁ

מֹות  .mon שֵׁ

√ השמ  tunnistaa, tuntea nimeltä, to identify 

 

אל ַ 6.3  neg. (5 097x, 1. Moos. 2:5) ei לא 

√ הלא  osoittaa kädellä: torjua, kieltää, 

v. (19x) väsyä, luopua yrittämästä 

identtinen j. √ הלא  osoittaa kädellä, nostaa kädet 

 

ר ַ 6.4 ץא ֶ֫  fem. (2 504x, 1. Moos. 1:1) maa, maaperä, maapallo ארץ 

ץ ר   ־ַאְרצֹות ֲאָרצֹות ָהָאֶ֫

√ ץאר  olla luja perusta 

 

ִין 6.5 ַאֶ֫  ?interrog. (17x, 1. Moos. 29:4) mistä? mistä asti מאין מֵׁ

from where? whence? 
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 prep. -sta, -stä מן ִמן

ִין  ?interrog. missä אין ַאֶ֫

 

ד 6.6 ל   ְיָלִדים mask. (88x) poika, lapsi, poikalapsi ילד י ֶ֫

√ דיל  v. (468x) synnyttää, siittää, poikia, munia, saada aikaan, 

NH (vain) synnyttää 

 

שרומא ְמֻאָשר 6.7  adj. [pu. partis.] (2x, Sananl. 3:18, Jes. 9:15) 

onnellinen, onnellisena pidetty 

ת ֻאָשרמְַ ר   ְמֻאָשרֹות ְמֻאָשִרים ְמֻאש ֶ֫

√ ראש  v. (16x) kulkea suoraan; olla onnellinen 

 paik. fem. (150x, 1. Moos. 10:22) אשור ַאשּור

Assyria, "tasanko" 

ר  henk. mask. (43x, 1. Moos. 30:13) אשר ָאשֵׁ

Asser, "onnellinen" 

 

ר ַ 6.8 טס ֶ֫  ,"mask. [i-segol.] PBH suikale, raina, nauha, "viilletty סרט 

NH (myös) teippi, filmi, elokuva ְסָרִטים 

< √ טשר  v. (3x, 3. Moos. 21:5) viiltää (ׂשרט) 

– s-kirjaimen aramealaistyyppinen kirjoitusasun muuttuminen 

 

רסֹו 6.9 פֵׁ  ,"mask. [pa. partis.] (54x) BH kirjuri, lainopettaja, "ylös kirjaaja סופר 

PBH kirjanoppinut, NH kirjailija 

תסֹו ר  פ ֶ֫  .fem סופרת 

 I v. (107x) luetella, laskea, kirjata ylös ספר√

 

יןומצ ְמֻצָין 6.10  adj. [pu. partis.] PBH erottuva, merkittävä, 
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NH erinomainen, "mainittava, muista erottuva", adv. erinomaisesti 

√ ןצי  merkitä, to make a note, to make a mark 

v. PBH pi. merkitä, osoittaa, to point out, to mark, 

NH erottaa muista, mainita, to remark, distinguish, characterize 


