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H5D 1 (s. 1–9) 
     https://ghnq.weebly.com/h5d-1.html 
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LUKIJALLE (s. 1) 

 

(3) 

ה חָּ  !ְבַהְצלָּ
[Behatslacha!] {Be'atslacha!} Menestystä! Onnea matkaan! 

 

 :v. (65x) vaikuttaa voimakkaasti, käydä yli, ylittää esteet צלח√

onnistua, menestyä, tehota, toteutua 

ה חָּ  fem. he-nom. (hif.) MH (Rashi 1040–1105) ַהְצלָּ

menestys, onni, luck, good fortune, success 

BA √צלח v. (4x) haf. antaa menestyä, 

antaa hyvä asema, onnistua, menestyä, edistyä 

 

 צלוחית] ְצֹלִחית [ְצלֹוִחית
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fem. (1x, 2. Kun. 2:20) astia, malja, NH maljakko, ohutkaulainen pullo, 

"se, minkä 'yli' (so. johon) laitetaan nestettä (?)" 

 

ַחת  צלחת ַצַלַּ֫
fem. (4x) lautanen, kulho, vati, 

"se, minkä 'yli' (so. päälle) laitetaan ruokaa (?)" 

 

 

TERVEHDYKSET JA TUTUSTUMINEN (s. 4) 

 

(3) 

 

 אחת עוריש ַאַחת ִשעּור
oppitunti yksi 

 

עוריש ִשעּור  mask. [kittuul-verbaalisubst. pi.] 

– 1. PBH mitta, määrä, koko, measure, quantity, size 

– 2. MH suhde, rate, proportion 

– 3. MH arvio, estimation 

– 4. MH merkitys, meaning 

– 5. NH annos, erä, portion, instalment 

– 6. NH oppitunti, "oppierä", lesson 

 

 ,v. (1x, Sananl. 23:7) laskeskella, laskelmoida שער√

arvioida, mitata 

 

ַער  ַשַּ֫
mask. [a-segol.] (375x) portti, 

"arviopaikka; so. kauppa- ja hallintopaikka, tori" 

ִרים  ְשעָּ

 

 ַאַחת
num. fem. yksi 

ִים  num. fem. kaksi ְשַתַּ֫
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TERVEHDYKSIÄ (s. 4) 

 
H3F Sata sanontaa 
     https://gen.fi/h3f-sata-sanontaa.html 

 

(6) 

 

 יֹום
mask. päivä 

 .mon יִָּמים

 

ִיל ה \ ַלַּ֫ ְילָּ  ַלַּ֫
mask. [diftongisegol.] (6x) yö 

ה ְילָּ  "mask. [lokat.] (227x) yö, "kohti yötä ַלַּ֫

 .mon ֵלילֹות

aram. ֵלילָּא leila 

 

ִיםהָ צָָּ  םיהריוצ ַרַּ֫
[tsohoraim] {tso'oraim} mask. du. "kaksoiskirkkaus", 

keskipäivä, päivä, iltapäivä, afternoon 

 

לֹום  !שָּ
Hei! Terve! Rauhaa! Huomenta! Päivää! Iltaa! 

 

אֹות  !ְלִהְתרָּ
[Lehitraot!] {Le'itraot} Näkemiin! 

 

קָ   !טוב רקוב! טֹוב רב ַּ֫
Hyvää huomenta! 

 

(5) 
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יִָהָ צָָּ  !יםטוב םיהריוצ! טֹוִבים םַרַּ֫
Hyvää keskipäivää! Hyvää iltapäivää! 

 

בע ַָּ֫  !טֹוב ר 
Hyvää iltaa! 

 

ה ְילָּ  !טֹובַָלַּ֫
Hyvää yötä! 

 

לֹום אֹו שָּ  !תּוְלִהְתרָּ
{Shalom ul'itraot!} 

 

 !טֹוב יֹום
Hyvää päivänjatkoa! "Hyvää päivää!" 

 

 

KUKA SINÄ OLET? (s. 5) 

 
H4E Persoonapronominit 
     https://gen.fi/h4e-perspron.html 

 

(6) 

 

 ִמי
interrog.pron. kuka 

ֵאל  henk. mask. Michael ִמיכָּ

"Kuka on niin kuin Jumala! = Ei ole Jumalan vertaista!" 

 interrog.pron. kuka ִמי

ה  interrog. mikä, mitä, mitkä, miten מָּ

manna, "mitä ihmettä" 

 prep. niin kuin, kuten, mukaan כְָ

 mask. Jumala ֵאל

../../H4%20Kielioppi/H4E%20Pronominit/h4e-persoonapronominit.docx
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 ֲאִני
pers.pron. yks. 1. c. minä 

נֹוִכי ִכי] אָּ נ   painollinen, korostava muoto [אָּ

 

ה  ַאתָּ
sinä (mies) 

 

 ַאתְָ
sinä (nainen) 

 

 הּוא
mask. hän, se 

 

 ִהיא
fem. hän, se 

 

(6) 

 

ֹוִני  רַּ֫
henk. mask. [diminut.] Roni 

 mask. ilohuuto, riemulaulu רֹון

 "minun ilohuutoni" (paino ultimalla eli lopputavulla) רֹוִני

vrt. ַרִבי "minun suureni" 

 kaiuttaa ilohuutoa, riemuita רנן√

 

 יֵָּעל
– 1. mask. vuorikauris 

– 2. henk. fem. Jael 
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ה ִמי  ?ַאתָּ

ֹוִני ֲאִני  .רַּ֫

 

 ?ַאתְָ ִמי

 .יֵָּעל ֲאִני

 

 

JA-KONJUNKTIO (s. 6) 

 
H4B Yksikirjaimiset sanat 
     https://gen.fi/h4b-yksikirjaimiset-sanat.html 

 

 ּו tai וִָ וָ  וֵָ וָָּ וַָ ve-konj. voi olla myös muodossa וְָ-

מףוב  bumaf-kirjainten sekä shvan edellä ְ  > ּו 

puhekielessä voi aina lausua "ve-" 

 

(7) 

 

 ְוַאתְָ ֲאִני
minä (c.) ja sinä (fem.) 

 

ה ּוִמי  ?ַאתָּ
Entä kuka sinä (mask.) olet? 

 

לֹום אֹות שָּ  !ּוְלִהְתרָּ
Rauhaa ja näkemiin! 

 

ה  !ְסִליחָּ
Anteeksi! "anteeksianto" 

√ חסל  v. (46x) antaa anteeksi 

 .pa. inf ִלְסֹלחַָ

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H4%20Kielioppi/H4B%20Säännöt/h4b-yksikirjaimiset-sanat.docx
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 .pa. partis./prees. yks. mask סֹוֵלחַָ

ַחת  .pa. partis./prees. yks. fem סֹוַלַּ֫

ה  subst. & interj. [verbaalisubst. pa.] ְסִליחָּ

– 1. fem. (3x) anteeksianto 

– 2. interj. NH Anteeksi! "Se liha!" 

 

ה  !תֹודָּ
Kiitos! 

√ היד  suunnata eteenpäin: 

pa. ampua jousella, pi. heittää, hif. kiittää 

 "fem. käsi, "heittäjä, kiittäjä יָּד

ִים  "du. kädet, "kaksi kättä יַָּדַּ֫

 

ה ה תֹודָּ  !ַרבָּ
Suuri kiitos! Kiitos paljon! 

 

ה שָּ  !ְבַבקָּ
Ole hyvä! Olkaa hyvä! Olkaa hyvät! "Pyynnön mukaisesti!" 

 pyytää, anoa, etsiä, haluta ִבֵקש .pi בקש√

 .pi. inf ְלַבֵקש

 .pi. partis./prees. yks. mask ְמַבֵקש

ת ש   .pi. partis./prees.yks. fem ְמַבק ַּ֫

ה שָּ ַשת fem. pyyntö בקשה ַבקָּ ־ַבקָּ  

 

(6) 

 

ה ֵקשְלבַָ  ְסִליחָּ
pyytää anteeksi, "pyytää anteeksiantoa" 
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ה ֲאִני ה ְלַבֵקש רֹוצ   .ְסִליחָּ

ה ֲאִני ה ְלַבֵקש רֹוצָּ  .ְסִליחָּ
Minä haluan pyytää anteeksi. 

 

ַשת ה־ַבקָּ  ְסִליחָּ
fem. anteeksipyyntö, "anteeksiannon pyyntö" 

 

ה ְמַבֵקש ֲאִני  .ְסִליחָּ
Minä (mask.) pyydän anteeksi. 

 

ת ֲאִני ש  ה ְמַבק ַּ֫  .ְסִליחָּ
Minä (fem.) pyydän anteeksi. 

 

 .סֹוֵלחַָ ֲאִני
Minä (mask.) annan anteeksi. 

 

ַחת ֲאִני  .סֹוַלַּ֫
Minä (fem.) annan anteeksi. 

 

 

VUORI (s. 6) 

 

(2 + 5) 

 

 ַהר
mask. vuori, vuoristo 

ר הָּ  artikkelin kanssa aina pausamuodossa (P) הָּ

ִרים  .mon הָּ

 työntyä esiin, rajoittaa הרר√

sisarj. √הרה tulla raskaaksi, olla raskaana, 
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"vatsa työntyy esiin; lapsi tulee esiin" 

 
H6A Tanachin neljä tärkeintä sanaa 
     https://gen.fi/h6a-tanachin-nelja-tarkeinta-sanaa.html 
 

 ַאְרֵבל־ַהר
paik. mask. Arbelvuori 

H7  ַַאַ ־רה לבַ ר   Har Arbel (Arbelvuori) 

• Hoosean kirjassa on mainittu paikka Bet-Arbel (Hoos. 10:14), 

joka mahdollisesti liittyy myöhemmin Arbelvuorena tunnettuun 

paikkaan 

 ַאְרֵבאל־ֵבית

• Arbelvuori sijaitsee Ala-Galileassa lähellä Tiberiaksen kaupunkia 

Gennesaretinjärven vieressä 

• korkeus Gennesaretinjärvestä mitattuna 390 metriä, 

merenpinnasta 181 metriä 

• nimen merkitys epävarma √ארב v. (41x) väijyä, vaania (?) 

• lamed voi olla lyhentymä ֵאל- eli Jumala-sanasta 

 

 

KUKA HÄN ON? (s. 7) 

 

(5) 

 

 הּוא
pron. mask. hän, se, "herra huu!" 

 

 ִהיא
pron. fem. hän, se 

 

 ִמְריָּם
henk. fem. Mirjam [*Marjam > Maria], "meren katkeruus" 

 ַיִמים mask. meri יָּם

√ רמר  v. (14x) olla katkera 

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H6%20Jeesus-kieli/H6A%20Yleistä/h6a-tanachin-nelja-tarkeinta-sanaa.docx
https://gen.fi/h6a-tanachin-nelja-tarkeinta-sanaa.html
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sisarj. √ המר  v. (44x) kapinoida, niskoitella, niskuroida 

 

 ְצִבי
mask. [i-segol.] (30x) "muista (ihanuudessa/kauneudessa) erottuva" 

– 1. (18x) koristus, ihanuus, kauneus 

– 2. (12x) gaselli 

– 3. henk. mask. MH Tsvi 

ִאים ִיים / ְצבָּ  .mon ְצבָּ

יהיצב ְצִביָּה  fem. (4x) naarasgaselli 

aram. ְטִבי mask. st. abs. 

אַטְביָָּ הַטְביָָּ /   mask. st. det. 

 .fem. st. abs טבייה*

א ה / ְטִביתָּ  .fem. st. det ְטִביתָּ

א  henk. fem. Tabita (Ap. t. 9:36, 40) טביתא ְטִביתָּ

אֹות] ְצִביֹות  .mon [צבאות] צביות [ְצבָּ

 :j. olla korkea, muusta erottuva (צבי) צבה√

v. (2x, 4. Moos. 5:22, 27) turvota, paisua 

 

ץ ר   ַהְצִבי־א 
paik. fem. Ihana maa = Israel (Dan. 11:16) 

H7  ַיבַ צַ הַ ־ץר ַא  Erets Hatsvi (Ihana maa) 

Erets Hatsvi (Heprean kieliakatemia) 
     https://hebrew-academy.org.il/keyword/ְצִביָּה 
 

 H1ה,ִָמי  ?ִהיא ְסִליחָּ

 H2ִמְריָּם ִהיא. 

 H1הּוא ּוִמי? 

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H7%20NIMET/H7%2001%20ALEF/H7%2020%20ALEF-RESH/h7-xry_hybj-erets_hatsvi.docx
https://hebrew-academy.org.il/keyword/צְבִיָּה
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 H2ְצִבי הּוא. 

 H1ה ְצִבי,ְָוִהיא הּוא  !ִמְריָּם.ָתֹודָּ

 

 

MIKÄ ON NIMESI? (s. 7–8) 

 

(6) 

 

 ֵשם
mask. nimi 

נָּיֲאדֹו = יהוה = ַהֵשם נָּי]  א = [ֲאד   Shema (aram.) ְשמָּ

 nimittää, tunnistaa henkilö nimeltä שמה√

sisarj. √שמע kuulla 

 !shma [shema] pa. imperat. yks. 2. mask. kuule ְשַמע

יְשמִָ  minun nimeni 

ָךִשמְָ  sinun (mask.) nimesi ְשְמָך* 

ְךְשמֵָ  sinun (fem.) nimesi 

־ְשמֹות .mon ֵשמֹות  2. Moos. 

ִוד  דוד דָּ
mask. henk. Daavid, 

"rakas; syliin ottava/otettu ja sylissä keinutteleva/keinuteltu" 

{{ וִָ דידָּ  {{דויד 

 "mask. (61x) "vastaan/luokseen ottava דֹוד

– 1. rakas, lemmitty 

– 2. setä, eno 

– 3. mon. rakkaus, lempi (Hes. 16:8) 

ה  fem. (3x) täti דֹודָּ
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 "mask. (8x) iso keittoastia, kori, "vastaan ottava דּוד

 ottaa vastaan דוד√

sisarj. √ידד rakastaa 

sisarj. √נדד keinua 

ִוי  ֵלֵ֗
mask. henk. Leevi, "yhteen liittyminen, seurassa oleminen" 

 liittyä yhteen לוה√

 ִמְריָּם
fem. henk. Mirjam [Mariam], "meren katkeruus" 

 

ה ה [\ ַמה \ מָּ  [מ 
interrog.pron. mikä? mitä? mitkä? miten? 

 

ן  מָּ
mask. (14x, 2. Moos. 16:31) manna 

 נא מה נָּא ַמה*

mitäpä? "mitä ihmettä?" 

 

(6) 

 

ה רָּ  שֵָּ֗
fem. henk. Sara [Saara], "ruhtinatar" 

√ ררש  hallita שרר 

 "fem. henk. Sarai, "taistelijatar ַשַרי

√ רהש  taistella (שרי) 

 

ה רַָּּ֫  שָּ
fem. ruhtinatar, NH naisministeri 
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רֹות  .mon שָּ

 

 רשַָ
mask. ruhtinas, NH ministeri 

ִרים  .mon שָּ

 

לֹום־ַשר  שָּ
henk. mask. Rauhan Ruhtinas (Jes. 9:5) 

H7  ַםֹולשַ ־רש  Sar Shalom (Rauhan Ruhtinas) 

 

 נִָּעים
adj. [kaatiil-nom.] miellyttävä, mukava, kiva 

ה נִָּעים  ְנִעימֹות ְנִעיִמים ְנִעימָּ

 "henk. fem. Noomi {NH Naomi}, "miellyttävä נָּע ִמי

 

ד [ְמאֹוד  [ְמא 
adv. tosi, sangen, erittäin, paljon 

 

ִוד ְשִמי ♂ ִוי דָּ  .ֵלֵ֗

ִוי ִמְריָּם ְשִמי♀   .ֵלֵ֗

 

ִים♀  ַרַּ֫ ה   ?ִשְמָך ַמה!ָטֹוִבים צָּ

ִוי ְצִבי ְשִמי♂   .ֵלֵ֗

 !ְמאֹוד נִָּעים♀ 

 

ב♂  ר   ?ְשֵמְך טֹוב!ַָמה ע ַּ֫

ה ְשִמי♀  רָּ ִוי שֵָּ֗  .ֵלֵ֗

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H7%20NIMET/H7%2022%20SIN/H7%2020%20SIN-RESH/h7-4r_3lwm-sar_shalom.docx
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 !ְמאֹוד נִָּעים♂ 

 

 

JONATAN VELEA (s. 9) 

 

SANASTOA (7) 

 

ן  ְיהֹונָּתָּ

ןיֹו < נָּתָּ ן <   mask. henk. Jahve/Herra on antanut נָּתָּ

√ ןנת  antaa 

vrt. יֹונָּה fem. kyyhkynen; mask. henk. Joona 

 Herra, Jahve ְיהוָּה

י = ְיהוָּה נָּי] ֲאדֹונָּ א tai [ֲאד   [.hepr ַהֵשם =] .aram ְשמָּ

י = ְיהֹוָּה נָּי] ֲאדֹונָּ  [ֲאד 

 [ֱאֹלִהים] ֱאלֹוִהים = ְיהִוה

ה אָּ  ֵלֵ֗
fem. henk. Lea, 

hepr. "väsynyt, yrittämään väsynyt", arab. villilehmä, aram.? 

vrt. ֵחל  fem. uuhi eli emolammas רָּ

√ הלא  väsyä, kieltää mahdollisuudet 

 ֵכן ≠ neg. ei ל א

 

• erisnimien painotus puhekielessä: vokaaliin päättyvissä paino on toiseksi 

viimeisellä tavulla eli penultimalla, konsonanttiin päättyvissä paino on 

yleensä viimeisellä tavulla eli ultimalla. 

 

ִים ַרַּ֫ ה   םיהריוצ צָּ
{tso'oraim} mask. du. keskipäivä, iltapäivä, "kaksoiskirkkaus" 
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 penultimapainotteinen aim-pääte on aina duaalin eli -ַ ִַּ֫ים

kaksikon tunnus, lausutaan "-áim" 

 

 ?ִשְמָךַָמה
Mikä sinun (mask.) nimesi on? 

 

 ?ְשֵמְך ּוַמה
Entä mikä on sinun (fem.) nimesi? 

 

 !ְמאֹוד נִָּעים
Tosi mukavaa/hienoa! Kiva kuulla! Hauska/ilo tutustua! 

 

אֹותלְָּו  ִהְתרָּ
{ul'itraot} 

 

 

KESKUSTELU 

 

ן ה יֹונָּתָּ אָּ  ְוֵלֵ֗

 

ִים♂  ַרַּ֫ ה   !טֹוִבים צָּ

ִים♀  ַרַּ֫ ה   ?ִשְמָך טֹוִבים!ַָמה צָּ

ן ְשִמי♂  ה.ַיֹונָּתָּ  ?ְשֵמְך ּומָּ

ה ְשִמי♀  אָּ  .ְמאֹוד נִָּעים.ֵַלֵ֗

ה,ְַמאֹוד נִָּעים♂  אָּ  .ֵלֵ֗

לֹום♀  אֹות שָּ ן,ַּוְלִהְתרָּ  !יֹונָּתָּ

אֹות♂   !ְלִהְתרָּ

 

 

KUVATEKSTIT (s. 9) 
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(2+2) 

 

ת ר  בֹור־ְוַהר ַהִכנ ַּ֫  תָּ

ת ר   ,fem. paik. Gennesaretinjärvi, Kinneret הכנרת ַהִכנ ַּ֫

Galilean tai Tiberiaan meri/järvi 

נוריכ ִכנֹור  mask. jousisoitin, kannel, harppu, lyyra, NH viulu 

 
H4H Artikkeli 
     https://gen.fi/h4h-artikkeli.html 

H7 תבור Tavor (Taborinvuori) 
     https://gen.fi/h7-tbwr-tabor.html 
 

 ַאְרֵבל־ַשבֹומ
erisn. mask. Arbelin moshavi 

√ בשי  istua, asua 

ת ב   fem. istuminen, asuminen █ש ַּ֫

בֹומ שָּ  mask. [mem-nom.] moshavi, 

yhteistoimintatila- tai kylä, "istumisen/asumisen paikka" 

 

 

CHANA VEDANIEL (s. 9) 

 
H5D Kursiivitekstit 
     https://ghnq.weebly.com/h5d-kursiivitekstit.html 

נָּה  ַחֵ֗
fem. henk. Chana, "(Herra on) armossaan suonut, 

antanut armosta lahjaksi, ollut armollinen" 

√ ןחנ  suoda armosta, antaa lahjaksi, armahtaa, olla armollinen 

 

ִנֵיאל  דָּ

ִניֵאל}}  .henk. mask {{דָּ

"Jumala on minun tuomarini/(puolustus)asianajajani" 

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H4%20Kielioppi/H4H%20Partikkelit/h4h-artikkeli.docx
https://www.gen.fi/h4h-artikkeli.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H7%20Nimet/23%20TAV/H7%2002%20TAV-BET/h7-tbwr-tabor.docx
https://gen.fi/h7-tbwr-tabor.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H5D%20Mesila%202/h5d-kursiivitekstit.docx
https://ghnq.weebly.com/h5d-kursiivitekstit.html
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ִנֵיאל נָּהְָודָּ  ַחֵ֗

 

לֹום♀  ה?שָּ בָטֹוב!ִָמיַָאתָּ ר   ,ָע ַּ֫

ִנֵיאל.ִָמיַָאְת?אֲָ♂   ִניָדָּ

נָּה.♀  ֲָאִניַָחֵ֗

 ּוִמיִָהיא?♂ 

ה,ְָוהּואֲָאִריֵאל.♀  ְבקָּ  ִהיאִָרֵ֗

נָּה!♂  אֹות,ַָחֵ֗ לֹום,ְָלִהְתרָּ  שָּ

ִנֵיאל!♀  הָטֹוב,ָדָּ ְילָּ אֹות,ַָלַּ֫ ְָלִהְתרָּ

 


