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1. JOHDANTO 

 

√ עיד  jada (940x, 1. Moos. 3:5) tietää, tuntea, havaita, osata (verbi) 

 

• BH pa., nif., pi., pu., hitp., hif., huf. 

 

(1Moos3_5) 

ַעֱַאֹלִהים  ִכיַֹידֵּ

ַּנּוםִַממ ַ ֲאָכְלכַ ־ִכיְַביֹום

ֶ֑ם ינֵּיכ   ְוִנְפְקחּוַעֵּ

אֹלהִַ םַכֵּ ע׃ט־יֹיְדעֵַַּיםִוְהִיית   ֹובַָוָרָֽ

 ּוּנִממ ַ 

 הּו +  נ +  ןמִַ + ִמן
5 Sillä on tietäväinen/tietämässä Kolminaisuusjumala, 

että päivänä teidän syömisenne siitä 

tulevat avautumaan teidän silmänne, 

ja te tulette olemaan kuin Kolminaisuusjumala tietäväisiä hyvän ja 

pahan. (raakakäännös 1Moos3_5) 

 

ַעת  דעת ַד 
fem. [a-segol.] [pa. inf. constr.] (91x) tieto, taito, tietäminen, tunteminen 

 

2. PA. ָיַדע JADA BH tietää, tuntea, havaita, osata, olla sukupuoliyhteydessä 

 

2.1 PA. JOHDANTO, INF. JA PARTIS. 

 

ַעת עַַ ָלַד   ַדע יֵַּדע ָיַדע ָידּועַַ יֹודֵּ

 דע ידע ידע ידוע יודע לדעת

pa. trans. BH tietää, tuntea, oppia tuntemaan, osata, havaita, käsittää, 

olla sukupuoliyhteydessä, to comprehend, know, learn to know, 

perceive, observe, have carnal knowledge, have sexual intercourse 
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ִבין  בשכלו הבין ְבִשְכלֹו הֵּ

ְצָיהִאינְַ־ַעלבַַ ָהָיה  ָבָנההֲַוַַ פֹוְרַמ 

 והבנה אינפורמציה בעל היה

 

עַַ ַעת יֹודֵּ  יֹוְדעֹות יֹוְדִעים יֹוַד 

 

 ְידּועֹות ְידּוִעים ְידּוָעה ָידּועַַ

adj. [pa. pass. partis.] tiedetty, tunnettu, NH tietty, 

known, famous, certain, specific 

 

 

2.2 PA. PERF., IMPF./FUT. JA IMPERAT. 

 

• impf./fut:ssa ja imperat:ssa jod-radikaali katoaa kokonaan 

 

 ָיַדע  הוא

ְָֽדָעה  היא  ָיָֽ

ְעתַָיַָ  אתה  ַד 

ַעתְַ   את  {ָיַדְעתְַ{\   ָיַד 

ְעִתי  אני  ָיַד 
 

ְָֽדעּו הן \ הם  ָיָֽ

םְידַַ  אתם  ְעת 

ןיְַ  אתן  ַדְעתֵּ 

עְַ  אנחנו  נּוָיַד 

 

 

 יֵַּדע  הוא
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ַדע  היא  תֵּ

ַדע  אתה  תֵּ

ְדִעי   את  תֵּ

ַדע  אני  אֵּ
 

 יְֵּדעּו   הם

ְעָנה   הן ַד   תֵּ

ְדעּו  אתם  תֵּ

ְעָנה  אתן ַד   תֵּ

 נֵַּדע  אנחנו

 

 

 ]הְדעַ [\    ַדע  אתה

 ְדִעי   את

 ְדעּו  אתם

ְעָנה  אתן  ַד 

 

3. NIF. נֹוַדע NODA BH ilmaista itsensä, tulla nähdyksi/esiin, näkyä, ilmestyä 

 

nif. intr. ְלִהָּוַדע BH ilmaista itsensä, tulla nähdyksi/esiin, ilmestyä, näkyä, 

NH (myös) olla tunnettu, ilmoitettu, to be renowned, known; to appear, be 

revealed; to be informed 

 

4. PI. עַַ / ִיַדע  JIDA/JIDEA BH ilmoittaa, osoittaa ִידֵּ

 

• statiiviverbeissä (verbit, joiden toiminta ei näy liikkeenä) pi'elin merkitys on 

yleensä samankaltainen kuin hif'il-konjugaatiossa 
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5. PU. יַֻדע JUDA BH olla tunnettu 

 

6. HITP. ַַע  ,HITVADEA/HITVADA BH ilmaista itsensä ִהְתַוַדע / ִהְתַודֵּ

ilmestyä 

 

hitp. ַַע  ,BH ilmaista itsensä, ilmestyä, NH (myös) esittäytyä, tutustua ְלִהְתַודֵּ

tehdä tuttavuutta, to make oneself known, reveal one's identity; to introduce 

oneself, make acquintance 

 

7. HIF. ַַהֹוִדיע HODIA BH antaa tiedoksi, ilmoittaa, näyttää, osoittaa, johtaa 

 

hif. trans. ְַַלהֹוִדיע BH antaa tiedoksi, ilmoittaa, näyttää, osoittaa, johtaa, 

NH ilmoittaa, tiedottaa, antaa/saattaa tiedoksi, to inform, notify 

עַַ הֹוִדיעַַ מֹוִדיעַַ  הֹוַדע \ יֹוִדיַעַהֹודֵּ

 

8. HUF. הּוַדע HUDA BH tulla ilmoitetuksi, kerrotuksi 

 


