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H7 ָּ רבֹות  TAVOR paik. mask. (10x) Taborinvuori 

 

(päivitelty 14.1.2023) 

 

H7 HEPREA NIMET https://gen.fi/h7.html 

H7 ת TAV https://gen.fi/h7-t.html 

H7 תב TAV–BET https://gen.fi/h7-tb.html 

H7 ָּ רבֹות  Tavor paik. mask. (10x) Taborinvuori 
     https://gen.fi/h7-tbwr-tavor.html 
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0. DOKUMENTTEJA 

 

H7K Galilean kartta 
     https://bible-history.com/images/common/Map-of-Upper-Galilee.jpg 

 

Abarim (raamatullisten nimien merkitys) 
     https://www.abarim-publications.com/ 

Liljeqvist, Matti: Vanhan testamentin heprean ja aramean sanakirja (MLH). 

    Finn Lectura 2010 

Palva, Heikki: Raamatun tietosanasto. 3. painos. Data Universum 2006 

Taborinvuori 
     https://fi.wikipedia.org/wiki/Taborinvuori 

     https://he.wikipedia.org/wiki/הר_תבור 
 

 

1. TABORINVUOREN HISTORIAA 

 

בֹור ֹבר]ָּתבור ת   ]תבר ת 

paik. mask. (10x, Joos. 19:22) Tabor [Taabor], Taborinvuori 

 

בֹור־ַהר  תבור הר ת 

 

Taborinvuori on ~560 metriä korkea kupolinmuotoinen vuori Jisreelin 

tasangolla Ala-Galileassa ~10 kilometriä Nasaretista itään. Vuoren rinteillä 

kasvaa tammimetsää. Vuorella on ollut pyhäkkö jo VT:n aikana (Hoos. 5:1, 

Ps. 89:13). Taborinvuoren arabiankielinen nimi on Džebel at-Tūr. 
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H7K Galilean kartta 
     https://bible-history.com/images/common/Map-of-Upper-Galilee.jpg 

 

 

 
 

Taborinvuori koillisesta Ala-Galilean suunnasta katsottuna 

 

Naistuomari Deboran aikana elänyt Barak voitti Taborinvuorella Hasorin 

kaupungissa asuneen kanaanilaiskuninkaan Jabinin sotapäällikön Siseran 

sotajoukot. Heberin vaimo Jael surmasi pakoon lähteneen Siseran 

telttavaarnalla (Tuom. 4). 

 

Eräs perimätieto pitää Taboria paikkana, jossa Jeesuksen kirkastuminen 

tapahtui (Mark. 9 ja rinn.). Tämän vuoksi sinne alettiin 300-luvulla 

rakentaa kirkkoja ja luostareita. Taborin laella on kuitenkin ollut Jeesuksen 

aikaan asutusta, joten evankeliumien kuvaamaksi yksinäiseksi paikaksi se 

ei sovi. Vapahtajamme kirkastumisen paikka voisi paremminkin olla 

Hermonvuori. 

 

 

2. TABOR-NIMEN MERKITYS 

 

Taborin nimen merkitystä ei tiedetä. Se voi liittyä johonkin seuraavista heprean 

sanajuurista – tav lienee etuliitekirjain: 

 

√ רבא  olla kirkasvetinen 

ֵאר  "fem. [tunnukseton] kaivo, "kirkasvetinen בְּ

ֵאר ַבע־בְּ ש ֶׁ֫  paik. fem. Beerseba, "valankaivo, seitsenkaivo" 

√ רבו  kaivaa kaivo 

√ אבר  luoda, NH (myös) muodostaa 
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• Tanachissa subjektina aina Jumala 

√ הבר  aterioida yhdessä 

ִרית  "fem. (ateria)liitto, "yhdessä aterioiminen/syöminen בְּ

√ רבר  puhdistaa 


