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1. JOHDANTO 

 

Tanachissa esiintyy yhdeksän טוב tov (tet–vav–bet) eli hyvä-juuresta johtuvaa 

henkilönnimen muotoa ja lisäksi yksi paikannimi. Tet-kirjaimen lukuarvo on 
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yhdeksän – ja tet-kirjain tarkoittaa "hyvä"! "Tov" on myös yksi rakkaan 

Vapahtajamme Jeesuksen nimistä. 

 

(Ps. 136:1) 

יהוַ   ֑טֹוב ִכיַההֹודּוַל 

ֹו׃ִכיְַלעֹולַ  ְסדָֽ  םַח 
 

1 Kiittäkää Herraa, sillä hän on Hyvä, 

sillä hänen Armonsa/Liittouskollisuutena pysyy iankaikkisesti. 

(Ps. 136:1) 

 

18 Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? 

Ei kukaan ole Hyvä paitsi Jumala yksin." (Mark. 10:18) 

 

Nimien suomennoksissa on annettu vain tov-juuren keskeisin merkitys 

"hyvä/hyvyys". "Tov" tarkoittaa myös miellyttävyyttä, ihanuutta, kauneutta, 

arvokkuutta, kalleutta, iloisuutta, oikeutta, totuutta ja oikeudenmukaisuutta – 

Jeesus on siis tätä kaikkea! 

 

H2 טוב tov (42/659 [+ aram. 2]) olla hyvä (juuri) 
     https://gen.fi/h2-9wb.html 

 

Jos henkilönnimen yhteydessä ei ole annettu sen esiintymistä nyky-Israelissa, 

niin nimi on joko harvinainen tai kokonaan käyttämätön. Monet nimet ovat 

muunnoksia tai lyhentymiä toisista nimistä. Nimen alkuperäinen muoto on 

annettu hakasulkeissa. 

 

 

2. NIMET TANACHISSA 

 

 AVITUV henk. mask. (1x) Abitub ֲאִביטּוב 2.1

 

 אביחוב ֲאִביטּוב
henk. mask. (1x, 1. Aik. 8:11) Abitub, "minun isäni on hyvyys; hyvyyden isä" 

 

• mies Benjaminin heimosta 

 

 ACHITUV henk. mask. (3x) Ahitub ֲאִחטּוב 2.2
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 אחטוב ֲאִחטּוב
henk. mask. (3x, 1. Sam. 14:3) Ahitub, 

"minun veljeni on hyvyys; hyvyyden veli" 

 

• Silossa pappina toimineen Eelin pojan Pinehasin poika 

(1. Sam. 14:3, 1. Sam. 22:9, 1. Sam. 22:20) 

 Ahituv ֲאִחיטּוב 2.3 =

 

 ACHITUV henk. mask. (12x) Ahitub ֲאִחיטּוב 2.3

 

 אחיטוב ֲאִחיטּוב
henk. mask. (12x, 1. Sam. 22:11) Ahitub, 

"minun veljeni on hyvyys; hyvyyden veli" 

 

– 1. (2x) Silossa pappina toimineen Eelin pojan Pinehasin poika 

(1. Sam. 22:11, 1. Sam. 22:12) 

 Ahituv ֲאִחטּוב 2.2 =

 

– 2. (9x) Amarjan poika ja Daavidin aikaisen ylipappi Sadokin isä 

(1. Aik. 6:7 +) 

 

– 3. (1x) ylipappi, seitsemän sukupolvea edellisen jälkeen, tämäkin Amarjan 

poika (1. Aik. 6:11) 

 

• nyky-Israelissa hyvin harvinainen 

 

ְבאַ  2.4 לט ָ֫  TAV'AL henk. mask. (1x) Tabel 

 

ל ְבא   טבאל ט ָ֫
henk. mask. (1x, Jes. 7:6) (aram.) Tabel (KR33 Taabal), 

"Jumala on hyvä; Jumalan hyvä", LXX Ταβεήλ Tabe'eel 

BA ב  adj. (2x, Dan. 2:32, Esra 5:17) hyvä ט 

 

Jesajan kirjassa Tabel-nimi on penultimapainotteisessa pausamuodossa "Tav'al", 

josta muodostuu sanaleikki: "ei hyvä; ei mihinkään hyvä". 
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Syyrian kuningas Resin ja pohjoisvaltakunnan Israelin kuningas Pekah [735–

732 eKr.] aikoivat syrjäyttää etelävaltakunnan Juudan kuninkaan Ahasin [735–

716 eKr.] ja tehdä Tabelin pojasta etelävaltakunnan kuninkaan. Jesaja kuitenkin 

profetoi, että vallankaappaushanke ei tule onnistumaan: Jerusalemin kuninkuus 

oli säilyvä Daavidin siemenellä. 

 

ְבֵאל 2.5 ָֽ  TAV'EL henk. mask. (1x) Tabel ט 

 

ְבֵאל ָֽ  טבאל ט 
henk. mask. (1x, Esra 4:7) (aram.) Tabel (KR33 Taabeel), 

"Jumala on hyvä; Jumalan hyvä", LXX Ταβεήλ Tabe'eel 

BA ב  adj. (2x, Dan. 2:32, Esra 5:17) hyvä ט 

 

• Persian kuninkaan virkamies Luvatussa maassa 

 

Tabel kirjoitti yhdessä virkatoveriensa kanssa Persian kuninkaalle 

Artakserksiselle juutalaisvastaisen kirjeen, jossa väitettiin juutalaisten ryhtyneen 

rakentamaan Jerusalemin muureja. 

 

ן 2.6 ְבִרּמֹּ  TAVRIMON henk. mask. (1x) Tabrimmon ט 

 

ן ְבִרּמֹּ  }טברמון {טברמן ט 
henk. mask. (1x, 1. Kun. 15:18) (aram.) Tabrimmon, 

"granaattiomena(puu) on hyvä" 

מוןיר ִרּמֹון  mask. (32x) granaattiomenapuu, granaattiomena, 

NH kranaatti (räjähde) 

 

• Syyrian [KR33 Aram] kuninkaan Benhadadin isä, Hesjonin poika 

 

 TOV paik. (4x) Tob טֹוב 2.7

 

 טוב טֹוב
paik. (4x, Tuom. 11:3) Tob (KR33 Toob), "hyvä" 

 

• Jordanin itäpuolinen alue, jota Jeftan kertomuksessa nimitetään 
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"Tobin maaksi" (Tuom. 11:3–5) 

 

Taistellessaan Daavidin johtamia israelilaisia vastaan Ammonin kuninkaalla oli 

syyrialaisia apujoukkoja, mm. "Tobin miehiä kaksitoista tuhatta" 

(2. Sam. 10:6–8). 

 

 TOV-ADONIJA henk. mask. (1x) Tob-Adonia טֹוב־ֲאדֹוִני ה 2.8

 

 טוב־אדוניה טֹוב־ֲאדֹוִני ה
 

henk. mask. (1x, 2. Aik. 17:8) Tob-Adonia (KR33 Toob-Adonia) 

"minun herrani Jahve on hyvä" 

 

Tob-Adonia oli yksi niistä leeviläisistä, jotka kiertelivät etelävaltakunnan 

Juudan neljännen kuninkaan Josafatin [870–847 eKr.] toimeksiannosta 

opettamassa Juudan kansalle Herran lakia. 

 

 TOVIJA henk. mask. (17x) Tobia טֹוִבי ה 2.9

 

 טוביה טֹוִבי ה
henk. mask. (17x) Tobia, "Jahve/Herra on minun hyväni" 

הּו]  [טֹוִבי ָ֫

 

– 1. kantaisä, jonka jälkeläiset eivät löytäneet sukuluetteloitaan Babylonian 

pakkosiirtolaisuudesta palattuaan (Esra 2:60, Neh. 7:62) 

 

– 2. todennäköisesti Samarian käskynhaltijan Sanballatin palveluksessa 

ollut ammonilainen virkamies 

 

Sanballatin tavoin myös Tobialla oli yhteyksiä juutalaisiin. Tobia lienee 

ollut juutalaista alkuperää (juutalainen nimi). Sekä hänellä että hänen 

pojallaan oli juutalainen vaimo (Neh. 6:18). Tästä huolimatta Tobia oli 

Nehemian katkera vihamies ja juutalaisten aloittaman Jerusalemin muurien 

korjaustyön kiivas vastustaja. 

 

Yhdessä Sanballatin kanssa Tobia pyrki estämään työn. Hän pilkkasi 

muurin rakentajia ja yritti pelottaa heitä (Neh. 2:19, Neh. 4:3). Hän otti 

osaa salaliittoon muurin rakentamista vastaan (Neh. 4:7–8) sekä Nehemiaa 
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itseään vastaan (Neh. 6:1–14). Tobia myös vehkeili yhdessä eräiden Juudan 

ylimysten kanssa sekä lähetti Nehemialle pelottelukirjeitä (Neh. 6:17–19). 

 

Yksi Tobian suosijoista (sukulaisuuden tähden) oli pappi Eljasib, joka antoi 

Tobian käyttöön yhden Jerusalemin temppelin esipihoilla olleista 

kammioista, sillä aikaa kun Nehemia oli käymässä Babyloniassa. Tämä 

suututti Nehemiaa niin kovasti, että hän heti paluunsa jälkeen antoi heittää 

kaikki Tobian huonekalut ulos kammiosta. 

 

– 3. yksi niistä juutalaisista, jotka toivat Babylonian pakkosiirtolaisuudesta 

palatessaan hopea- ja kultalahjoja, joista tehtiin ylipapille kruunu 

(Sak. 6:10, 14) 

 

הּו 2.10  TOVIJAHU henk. mask. (1x) Tobia טֹוִבי ָ֫

 

הּוט  טוביהו ֹוִבי ָ֫
henk. mask. (1x, 2. Aik. 17:8) Tobia, "Jahve/Herra on minun hyväni" 

 [Tobias, Tobit, Toby, Topi, Topias < טֹוִבי ה <]

 

Tobia oli yksi niistä leeviläisistä, jotka kiertelivät etelävaltakunnan Juudan 

neljännen kuninkaan Josafatin [870–847 eKr.] toimeksiannosta opettamassa 

Juudan kansalle Herran lakia. 

 

 

3. NIMIÄ MYÖHEMMÄSSÄ HEPREASSA 

 

 henk. mask. NH Ish-Tov ִאיׁש־טֹוב 3.1

 

 איש־טוב ִאיׁש־טֹוב
henk. mask. NH (?) (vrt. 2. Sam. 10:8) Ish-Tov, "hyvä mies" 

 

 henk. mask. NH Elituv ֱאִליטּוב 3.2

 

 אליטוב ִליטּובאֱַ
henk. mask. NH Elituv, "minun Jumalani on hyvyys" 
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ן־טֹוב 3.3  henk. mask. NH Ben-Tov בֶּ

 

ן־טֹוב  בן־טוב בֶּ
henk. mask. NH Ben-Tov, "hyvän poika" 

 

ְבֵאַ  3.4 ָֽ הט  ל   henk. fem. NH (aram.) Tavela 

 

ה ל  ְבֵא  ָֽ  טבאלה ט 
henk. fem. NH (aram.) Tavela, "Jumala on hyvä; Jumalan hyvyys" 

 

י 3.5 ב   henk. mask. PBH (aram.) Tavai ט 

 

י ב   טבי ט 
henk. mask. PBH (aram.) Tavai, "Jahve/Herra on hyvä; hyväntekijä" 

 

ֵבי 3.6  henk. mask. PBH Tavei ט 

 

ֵבי  טבי ט 
henk. mask. PBH (aram.) Tavei, "Jahve/Herra on hyvä; hyvyydet" 

י] ב  ִבין / ט   [*ט 

 

ִביב 3.7  henk. mask. NH (aram.) Taviv ט 

 

ִביב  טביב ט 
henk. mask. NH (aram.) Taviv, "hyväluonteinen" 

 .hepr טוב√ > .hepr./aram טיב√ > .aram טבב√

 

ְביַ  3.8 אט  ֹומ   henk. mask. PBH (aram.) Tavjoma 
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ְביַ  אט   אטביומ ֹומ 
henk. mask. PBH (aram.) Tavjoma, "päivä on hyvä, so. hyvä päivä, pyhäpäivä" 

 

 henk. mask. NH Tov טֹוב 3.9

 

 טוב טֹוב
henk. mask. NH (?) Tov "(minun Herrani Jahve on) hyvä" 

 [טֹוב־ֲאדֹוִני ה]

 

• nyky-Israelissa harvinainen 

 

 henk. mask. & henk. fem. NH Tuv טּוב 3.10

 

 טוב טּוב
henk. mask. & henk. fem. NH Tuv, "(Jahven/Herran) hyvyys; 

(Jahve/Herra on) hyvyys" 

 [טּוְבי ה]

 

• nyky-Israelissa harvinainen (93 % miehiä, 7 % naisia) 

 

ִאיֹוטֹוב־רַ  3.11  henk. mask. NH Tov-Roi 

 

ִאי [ִאיֹוטֹוב־רַ   טוב־רואי] טֹוב־רֹּ
henk. mask. NH (vrt. 1. Sam. 16:12) Tov-Roi, "hyvännäköinen" 

 

• nyky-Israelissa hyvin harvinainen 

 

 henk. mask. PBH Tov-Shilem טֹוב־ִׁשֵלם 3.12

 

 טוב־שלם טֹוב־ִׁשֵלם
henk. mask. PBH Tov-Shilem, "hän [Herra] maksoi/korvasi hyvin; 

korvaus, palkkio tai maksu oli hyvä" 
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 henk. mask. & henk. fem. NH Tuvel טּוְבֵאל 3.13

 

henk. mask. & henk. fem. NH (?) Tuvel, "Jumalan hyvyys" 

 

• nyky-Israelissa hyvin harvinainen (62 % miehiä, 38 % naisia) 

 

ה 3.14 ֹוב   henk. fem. MH Tova ט 

 

ה ֹוב   טובה ט 
henk. fem. MH (vrt. Tuom. 15:2) Tova, "hyvä" 

 

• nyky-Israelissa erittäin yleinen 

 

ֹוִבי 3.15  henk. mask. PBH Tovi ט 

 

ֹוִבי  טובי ט 
henk. mask. PBH Tovi, "(Jahve/Herra on) minun hyväni" 

הּו]  [טֹוִבי ָ֫

 

ֹוִבי 3.16  henk. fem. & henk. mask. NH Tobi טָ֫

 

ֹוִבי  טובי טָ֫
henk. fem. & henk. mask. NH Tobi, Toby, "(Jahve/Herra on) minun hyväni" 

הּו]  [טֹוִבי ָ֫

 

• nyky-Israelissa tavallinen (39 % miehiä, 61 % naisia) 

 

ּוִבי 3.17  henk. mask. NH Tuvi טָ֫

 

ּוִבי  טובי טָ֫
henk. mask. NH Tuvi, "(Jahven/Herran) hyvyys; (Jahve/Herra on) hyvyys" 
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 [טּוְבי ה]

 

 henk. mask. NH Toviel טֹוִביֵאל 3.18

 

 טוביאל טֹוִביֵאל
henk. mask. NH Toviel, "minun hyväni on Jumala" 

 

י אסטֹוב ַָ֫ 3.19  henk. mask. NH Tobaias 

 

 טוביאס י אסטֹוב ַָ֫
henk. mask. NH Tobaias, Tobias, "Jahve/Herra on minun hyväni" 

הּו]  [טֹוִבי ָ֫

 

• nyky-Israelissa harvinainen 

 

ּוְבי ה 3.20  henk. mask. & henk. fem. NH Tuvia ט 

 

ּוְבי ה  טוביה ט 
henk. mask. & henk. fem. NH Tuvia, 

"Jahven/Herran hyvyys, Jahve/Herra on hyvyys" 

 

• nyky-Israelissa yleinen (96 % miehiä, 4 % naisia) 

 

 henk. fem. NH Tovit טֹוִבית 3.21

 

 טובית טֹוִבית
henk. fem. NH Tovit, "hyvä" 

ה] ֹוב   [ט 

 

ִביתטּו 3.22  henk. fem. NH Tuvit 
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 טובית ִביתטּו
henk. fem. NH Tuvit, "(Jahve/Herran) hyvyys; 

(Jahve/Herra) on hyvyys" 

ּוְבי ה]  [ט 

 

• nyky-Israelissa harvinainen 

 

ֹוְבִליטַ  3.23  henk. NH Tovli 

 

 טובלי ֹוְבִליטַ 
henk. NH Tovli, "hyvä minulle, hyväksi minulle" 

 

 henk. mask. NH Tiv ִטיב 3.24

 

 טיב ִטיב
henk. mask. NH (?) Tiv, "hyvä luonne" 

 "mask. [abstr. subst.] PBH laatu, luonto, luonne, "hyvyyden aste ִטיב

 [טוב√]

 

ה 3.25 יב   henk. fem. NH Tiva ִט 

 

ה יב   טיבה ִט 
henk. fem. NH (?) Tiva, "hyvä luonne" 

בִטי  mask. [abstr. subst.] PBH laatu, luonto, luonne, "hyvyyden aste" 

 [טוב√]

 

יִבי 3.26  henk. mask. & henk. fem. NH Tivi ִטָ֫

 

יִבי  טיבי ִטָ֫
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henk. mask. & henk. fem. NH Tivi, "hyvä luonne" 

ה / ִטיב] יב   [ִט 

 

 henk. mask. NH Litov ִליטֹוב 3.27

 

 ליטוב ִליטֹוב
henk. mask. NH Litov, "hyvä minulle, hyväksi minulle" 

 

 henk. mask. MH Shem Tov ֵׁשם טֹוב 3.28

 

 טוב שם טֹוב ֵׁשם
henk. mask. MH Shem Tov, "hyvä nimi, hyvä maine" 

 

• nyky-Israelissa tavallinen 

 

 henk. mask. & henk. fem. MH Shem-Tov ֵׁשם־טֹוב 3.29

 

 שם־טוב ֵׁשם־טֹוב
henk. mask. & fem. MH Shem-Tov, "hyvä nimi, hyvä maine" 

 

• nyky-Israelissa harvinainen (96 % miehiä, 4 % naisia) 


