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1. JOHDANTO 

 

Tässä luonnosmaisessa dokumentissa on lueteltu barach-verbin (bet–resh–kaf) 

eri taivutusmuodot Tanachissa. Verbi esiintyy yhteensä 330 kertaa. Tähän on 

laskettu mukaan pa. pass. partis. "baruch, siunattu", jonka monet sanakirjat 

määrittelevä adjektiiviksi. Verbi esiintyy pa'alissa 74 kertaa, joista valtaosa 

(71x) on juuri baruch-sanan muotoja. 

 

Taivutusmuodot on esitetty pääosin Even-Shoshanin konkordanssin mukaisessa 

järjestyksessä pyrkien kuitenkin seuraamaan BHS:n vokalisointia. 

Taivutusmuotoja on yli sata, joista valtaosa on pi'elissä. Imperfektien ja 

jussiivien erotteleminen toisistaan on vielä kesken, samoin perfektien ja 

profeetallisten perfektien. Kesken on myös raamatunkohtien hakeminen, jossa 

verbinmuodot näkyvät kontekstissaan. 

 

• barach-verbitaulukko 

H9 ברך barach v. (330x) olla polvillaan, pi. siunata 
     https://gen.fi/h9-brk.html 

 

• barach-juuri ja sen kristologinen merkitys 

H2 ברך barach j. (330/485) olla polvillaan, siunata 
     https://gen.fi/h2-brk.html 

 

 

2. ENSIMMÄINEN ESIINTYMÄ 

 

Ensimmäisen kerran barach-juuri esiintyy verbinä jo luomisen yhteydessä 

Raamatun ensimmäisessä luvussa, jakeessa 22 – muistisääntönä 22 heprean 

"siunattua" kirjainta, jotka kaikki saarnaavat meille rakasta Vapahtajaamme. 

 

 v. (330x, 1. Moos. 1:22) olla polvillaan, siunata ברך√

 

(1. Moos. 1:22) 

ר ֶרְך ֹאָתם ֱאֹלִהים ֵלאֹמֹ֑  ַוְיָבָ֫

ִים ַבַיִמים ְפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת  ַהַמָ֫

ֶרץ׃ ֶרב ָבָאָֽ  ְוָהעֹוף ִיָ֫
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22 Ja Kolminaisuusjumala siunasi ne sanoen: 

"Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää vedet merissä, 

ja linnusto lisääntyköön maassa." (raakakäännös 1. Moos. 1:22) 

 

 

2. PA. (74x) olla polvillaan 

 

 pa. inf. abs. (1x) "polvillaan oleminen", tx: (pi-merkitys) siunaaminen ָברֹוְך 3.1

 

 .pi. inf. abs ָבֵרְך =

 

(Joos. 24:10) 

םִלְשמֹ  יִתיְולֹא ָאִבָ֫   ַע ְלִבְלָעֹ֑

ֶרְך ָברֹוְך ֶאְתֶכם  ַוְיָבָ֫

ֹוֶאְתכֶ ל ָוַאצִ   ׃ם ִמָידָֽ
 

10 Ja minä en tahtonut kuunnella Bileamia. 

Ja hän siunasi siunaaminen/siunaamalla teidät. 

Ja minä pelastin teidät hänen [Balakin] kädestään. 

(raakakäännös Joos. 24:10) 

 

 "pa. pass. partis. yks. mask. (56x) siunattu, "polvilleen laitettu ָברּוְך 3.2

 

(1. Moos. 9:26 +) 

 

(1. Moos. 9:26) 

 ָֹ֫ ם־ֵהיֱאֹל הָברּוְך ְיהֹוָ  אֶמרַוי  ֵשֹ֑

מֹוֶעָ֫ ַען ִויִהי ְכַנָ֫   ׃ֶבד ָלָֽ

ַען  "henk. mask. & paik. fem. Kanaan, "tasanko, alistuminen ְכַנָ֫

מֹו  ָלֶהם = le-prep. + suff. mon. 3. mask. (aram.) ָלָ֫
 

26 Ja hän sanoi: "Siunattu olkoon Jahve, Seemin Kolminaisuusjumala, 
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ja olkoon Kanaan palvelija/orja heille." 

(raakakäännös 1. Moos. 9:26) 

 

 ve-konj. + pa. pass. partis. yks. mask. (7x) ּוָברּוְך 3.3

 

(1. Moos. 14:20 +) 

 

 pa. pass. partis. yks. mask. st. constr. (2x) ְברּוְך־ 3.4

 

(1. Moos. 24:31, 1. Moos. 26:29) 

 

 pa. pass. partis. yks. fem. (1x) ְברּוָכה 3.5

 

(Ruut 3:10) 

 

 ve-konj. + pa. pass. partis. yks. fem. (1x) ּוְברּוָכה 3.6

 

(1. Sam. 25:33) 

 

 pa. pass. partis. mon. mask. (3x) ְברּוִכים 3.7

 

(1. Sam. 23:21, 2. Sam. 2:5, Ps. 115:15) 

 

 pa. pass. partis. mon. mask. st. constr. (1x) ְברּוֵכי־ 3.8

 

(Jes. 65:23) 

 

 pa. kons. impf. yks. 3. mask. (1x) ja polvistui ַוִיְבַרְך 3.9

 

(2. Aik. 6:13) 

ֶשת־ֹורָעָשה ְשֹלֹמה ִכי יכִ   ְנֹחָ֫

 הּו ְבתֹוְך ָהֲעָזָרהִיְתֵנָ֫ וַ 

 ָרְחבֹו ְוָחֵמש ַאמֹות ֹוָאְרכ ֹותָחֵמש ַאמ
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ֹוָשל־ְוַאמֹות  ֹוש קֹוָמתֹ֑

 ַוַיֲעֹמד ָעָליו

 לִיְשָראֵ ־לְקהַ ־ֶגד ָכלִבְרָכיו נֶ  ְך ַעלַוִיְבַר 

ְיָמהִיְפֹרש ַכפָ וַ   ׃יו ַהָשָמָֽ

יֹורכִ   mask. (23x) allas, kattila, koroke, lava 

 "fem. (9x) reunus, porrastus, esipiha, "tuki ֲעָזָרה

ֶרְך  mask. [å-segol.] (96x) pituus ֹאָ֫

ַחב  mask. [å-segol.] (101x) leveys, laajuus ֹרָ֫

 fem. (45x) korkeus, (henkilön) pituus קֹוָמה

√ רשפ  ,v. (67x) levittää, avata (kirjakäärö) פרש 

ojentaa (käsi/kädet), murtaa (leipää), paloitella 
 

13 Sillä Salomo oli tehnyt kuparin korokkeen/lavan ja 

antanut/asettanut sen keskelle reunustettua esipihaa: 

viisi kyynärää oli sen pituus ja viisi kyynärää sen leveys 

ja kolmen kyynärän (verran) oli sen korkeus. 

Ja hän nousi seisomaan/seisoi sen päällä. 

Ja hän polvistui kahden polvensa päälle eteen koko Israelin 

seurakunnan ja hän levitti/ojensi kaksi kämmentänsä kohti taivasta. 

(raakakäännös 2. Aik. 6:13) 

 

 pa. kohort. mon. 1. c. (1x) polvistukaamme ִנְבְרָכה 3.10

 

(Ps. 95:6) 

אּו ָעהִנְשַתֲחוֶ  ֹבָ֫  ה ְוִנְכָרֹ֑

נּו׃ הְיהוָ  ְפֵניִנְבְרָכה לִ   ֹעֵשָֽ

 ,v. kumartua, painua maahan שחה√

hitp. kumartaen palvoa, rukoilla 

tx: hitp. kohort. mon. 1. c. 
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 v. (36x) polvistua כרע√

tx: ve-konj. + pa. kohort. mon. 1. c. [pausa] 

 

6 Tulkaa, kumartaen palvokaamme ja taivuttakaamme polvemme, 

polvistukaamme tekijämme Jahven kasvoille. (raakakäännös Ps. 95:6) 

 

 

4. NIF. (3x) pass. tulla siunatuksi, refl. siunata itseään 

 

 nif. prof. perf. mon. 3. c. (3x) ְוִנְבְרכּו 4.1

pass. he ovat oleva siunattuja, refl. he ovat siunaava itseään 

 

(1. Moos. 12:3, 1. Moos. 18:18, 1. Moos. 28:14) 

 

(1. Moos. 12:3) 

יָך ּוְמַקֶלְלָך ְרֶכָ֫ ר ַוֲאָבֲרָכה ְמָבָֽ  ָאֹאֹ֑

ה־תִמְשְפחֹ ־לְוִנְבְרכּו ְבָך כֹ   ׃ָהֲאָדָמָֽ

 v. (79x) olla vähäarvoinen/kevyt, pi. julistaa mitättömäksi, kirota קלל√

tx: pi. partis. yks. mask. + suff. yks. 2. mask. 

 .pa. impf. yks. 1. c ָאֹאר :v. (63x) kirota, tx ארר√
 

3 Ja minä tahdon siunata sinun siunaajiasi ja sinua kiroavan minä 

kiroan. Ja tulevat siunatuiksi/siunaamaan itseään sinussa/sinun 

kauttasi maan kaikki sukukunnat. (raakakäännös 1. Moos. 12:3) 

 

 

5. PI. (232x) siunata, kiittää, palvoa 

 

5.1 PI. INF. 

 

 pi. inf. abs. (8x) ָבֵרְך 5.1.1

 

(1. Moos. 22:17) 

 

(1. Moos. 22:17) 
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 ַזְרֲעָך תְוַהְרָבה ַאְרֶבה אֶ  ֲאָבֶרְכָךְך ֵר בָ  ִכי

ִים ְוַכחֹול־יְככֹוְכבֵ   ַהָיֹ֑ם־תְשפַ  ֲאֶשר ַעל ַהָשַמָ֫

יו׃־ַערְוִיַרש ַזְרֲעָך ֵאת שַ   ֹאְיָבָֽ
 

17 Sillä siunaamalla siunaan sinut/sinua ja suureksi tekemällä teen 

suureksi sinun (yhden) Siemenesi, 

kuin taivaan tähdet ja kuin hiekka, joka on päällä meren rannan. 

Ja perii sinun (yksi) Siemenesi hänen vihollisiensa 

portin/hallintopaikan. (raakakäännös 1. Moos. 22:17) 

 

 le-prep. + pi. inf. constr. (9x) ְלָבֵרְך 5.1.2

 

(1. Moos. 27:30) 

 

(1. Moos. 27:30) 

 ַיֲעֹקב תִיְצָחק ְלָבֵרְך אֶ  הַכֲאֶשר ִכלָ  ַוְיִהי

יו קִיְצחָ ־יְפנֵ א ָיָצא ַיֲעֹקב ֵמֵאת  ַאְך ָיצֹ  ַוְיִהי  ָאִבֹ֑

ֹובָ  ָאִחיו ְוֵעָשו  ׃א ִמֵצידָֽ
 

 ,tulla valmiiksi, loppua, päättyä כלה√

pi. lopettaa, päättää, saada valmiiksi, suorittaa loppuun 

ִיד  ,mask. (19x) metsästys, metsästäminen, saalis, riista, eväs ַצָ֫

ruoka, ravinto 
 

30 Ja tapahtui, kun Iisak oli lopettanut Jaakobin siunaamisen, 

ja tapahtui, juuri kun Jaakob oli tulemalla tullut isänsä Iisakin 

kasvoilta/edestä, niin Esau, hänen veljensä, tuli metsästykseltään. 

(raakakäännös 1. Moos. 27:30) 

 

 ve-konj. + le-prep. + pi. inf. constr. (4x) ּוְלָבֵרְך 5.1.3

 

(5. Moos. 10:8, 5. Moos. 21:5, 5. Moos. 28:12, 1. Aik. 23:13) 
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 le-prep. + pi. inf. constr. + suff. yks. 3. mask. (1x) ְלָבֲרכֹו 5.1.4

 

(1. Sam. 13:10) 

 

(1. Sam. 13:10) 

 ְכַכֹּלתֹו ְלַהֲעלֹות ָהֹעָלה ְיִהיוַ 

אְשמּואֵ  ְוִהֵנה  ל ָבֹ֑

ֹו ֹוַוֵיֵצא ָשאּול ִלְקָראת  ׃ְלָבֲרכָֽ
 

10 Ja tapahtui hänen lopettaessaan polttouhrin uhraamista, 

ja katso, Samuel tuli. Ja Saul meni häntä kohtaamaan/vastaan, 

siunaamaan/tervehtimään häntä. (raakakäännös 1. Sam. 13:10) 

 

כֹוּוְלָברֲ  5.1.5  ve-konj. + le-prep. + pi. inf. constr. + suff. yks. 3. mask. (2x) 

 

(2. Sam. 8:10, 1. Aik. 18:10) 

 

 

 be-prep. + pi. inf. constr. + suff. yks. 3. mask. (1x) ְבָבֲרכֹו 5.1.6

 

(1. Moos. 28:6) 

 

(1. Moos. 28:6) 

 ַיֲעֹקב תַרְך ִיְצָחק אֶ בֵ  יכִ  ַוַיְרא ֵעָשו

הלֹו ִמשָ  ַחתָלַקָ֫  ֲאָרם־הנָ ֹאתֹו ַפֶדָֽ ח ְוִשלַ   ם ִאָשֹ֑

 רְבָבֲרכֹו ֹאתֹו ַוְיַצו ָעָליו ֵלאמֹ 

 ֹ ַען־ֹותַקח ִאָשה ִמְבנתִ  אל  ׃ְכָנָֽ
 

6 Ja Esau näki, että Iisak oli siunannut Jaakobin 

ja lähettänyt hänet Mesopotamiaan ottamaan itselleen sieltä vaimon. 

Hänen siunatessaan häntä ja hän käski häntä sanoen: 

"Et ota vaimoa Kanaanin tyttäristä." (raakakäännös 1. Moos. 28:6) 

 



H9A ברך barach (HEPREA VERBITAULUKOT TANACH) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

9 

 

5.2 PI. PARTIS. 

 

 pi. partis. yks. mask. (2x) ְמָבֵרְך 5.2.1

 

(Jes. 66:3, Sananl. 27:14) 

 

(Jes. 66:3) 

 ישאִ  ַמֵכה ֹורַהש־שֹוֵחט

 ֶלבֶכָ֫ ־ףֹעֵר  ַהֶשה־חַ זֹובֵ 

 ירֲחזִ ־ַדם ַמֲעֵלה ִמְנָחה

ֶוןְמָבֵר  הְלֹבנָ יר כִ ַמזְ   ְך ָאֹ֑

ֲחרּו ָמהֵהָ֫  ַגם  םְבַדְרֵכיהֶ  ָבָֽ

ָצהַנְפשָ  םּוְבִשקּוֵציהֶ   ׃ם ָחֵפָֽ

 v. (81x) teurastaa (uhriksi) שחט√

 v. (504x) hif. lyödä, iskeä, hakata, lyödä kuoliaaksi נכה√

 v. (6x) taittaa/murtaa niska ערף√

 fem. (211x) uhrilahja, ruokauhri ִמְנָחה

 sika (7x) ֲחִזיר

 v. (222x) muistaa, hif. uhrata muistutusuhria זכר√

 fem. (21x) suitsuke ְלֹבָנה

ֶון  mask. (73x) vääryys, pahuus, synti, häijyys, ilkeys, turhuus ָאָ֫

 mask. (28x) inhottava epäjumalankuva, lika, loka, kauhistus ִשקּוץ

 v. (79x) mielistyä, haluta [ָחֵפץ] חפץ√
 

3 Sonnin (uhriksi) teurastaja – miehen tappaja, 
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karitsan teurasuhraaja – koiran niskan taittaja, 

ruokauhrin uhraaja – sian verta (syövä), 

suitsukkeen polttaja – synnin/pahuuden siunaaja. 

Niin/myös he ovat valinneet teissänsä 

ja heidän hengityksensä/mielensä/sydämensä on halunnut/himoinnut 

heidän iljetyksissään. (raakakäännös Jes. 66:3) 

 

יָך 5.2.2 ְרֶכָ֫  pi. partis. mon. mask. + suff. yks. 2. mask. (2x) ְמָבָֽ

 

(1. Moos. 12:3, 4. Moos. 24:9) 

 

(1. Moos. 12:3) 

יָך ּוְמַקֶלְלָך ְרֶכָ֫ ר ַוֲאָבֲרָכה ְמָבָֽ  ָאֹאֹ֑

ה־תִמְשְפחֹ ־לְוִנְבְרכּו ְבָך כֹ   ׃ָהֲאָדָמָֽ
 

יָך 5.2.3  ve-konj. + pi. partis. mon. mask. + suff. yks. 2. mask. (1x) ּוְמָבֲרֶכָ֫

ja sinun (monet) siunaajasi 

 

(1. Moos. 27:29) 

ּוָך ַעמִ    יםַיַעְבדָ֫
Q ִיםְוִיְשַתֲחוּו ְלָך ְלֻאמ 

ָך־יְוִיְשַתֲחוּו ְלָך ְבנֵ  יָךִביר ְלַאֶחָ֫ ה גְ ֱהוֵ   ִאֶמֹ֑

יָך ָאר ּוְךּוְמָבֲרֶכָ֫  ּורֹאְרֶרָ֫  ׃יָך ָברָֽ

 

 
Kְוִיְשַתחּו *וישתחו 

 

 

5.3 PI. PERF. 

 

ְכִתי 5.3.1  pi. perf. yks. 1. c. (1x) olen siunannut ֵבַרָ֫

 

(1. Moos. 17:20) 

יָך אלּוְלִיְשָמעֵ   ְשַמְעִתָ֫
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ְכִתי ֹאתֹו ְוִהְפֵריִתָ֫  ׀ הִהנֵ   ֹוֹאת יֵבַרָ֫

י ֹאתֹו ִבְמאֹ  דְוִהְרֵביִתָ֫  ד ְמֹאֹ֑

 ר ְנִשיִאם יֹוִלידְשֵנים־ָעשָ 

ֹולְלגיו ּוְנַתִתָ֫   ׃ֹוי ָגדָֽ
 

י 5.3.2  pi. kons. perf. yks. 1. c. (1x) ּוֵבַרְכִתָ֫

 

(1. Moos. 17:16) 

 

(1. Moos. 17:16) 

י ֹאָתּה ְוגַ  ָנה ְלָךם ּוֵבַרְכִתָ֫ ִתי ִמֶמָ֫ ן ָנַתָ֫  ֵבֹ֑

יהָ  ְיָתה ְלגֹויִ  ּוֵבַרְכִתָ֫  ַעִמים־יַמְלכֵ  םְוָהָֽ

ּוִמֶמָ֫   ׃ָנה ִיְהיָֽ
 

יָך 5.3.3  pi. perf. yks. 1. c. + suff. yks. 2. mask. (2x) ֵבַרְכִתָ֫

 

(1. Moos. 26:24, 2. Moos. 20:24) 

 

(1. Moos. 26:24) 

 ָֹ֫ ְיָלה ַההּוא ַוי  אֶמרַוֵיָרא ֵאָליו ְיהָוה ַבַלָ֫

יָך םַאְבָרהָ ־יָאֹנִכי ֱאֹלהֵ   ָאִבֹ֑

ִכי ִאְתָך יכִ  ִתיָרא ַאל  ָאֹנֹ֔

ייּוֵבַרְכִתָ֫   ָך ְוִהְרֵביִתָ֫

י םַאְבָרהָ ּור ַזְרֲעָך ַבֲעב תאֶ   ׃ַעְבִדָֽ
 

יהָ  5.3.4  pi. perf. yks. 1. c. + suff. yks. 3. fem. (1x) ֵבַרְכִתָ֫

 

(1. Moos. 17:16) 
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י ֹאָתּה ְוגַ  ָנה ְלָךם ּוֵבַרְכִתָ֫ ִתי ִמֶמָ֫ ן ָנַתָ֫  ֵבֹ֑

יהָ  ְיָתה ְלגֹויִ  ּוֵבַרְכִתָ֫  ַעִמים־יַמְלכֵ  םְוָהָֽ

ּוִמֶמָ֫   ׃ָנה ִיְהיָֽ
 

ְכתָ  5.3.5  pi. perf. yks. 2. mask. (5x) ֵבַרָ֫

 

(4. Moos. 23:11, 4. Moos. 24:10, 1. Kun. 21:10, Job 1:10, 1. Aik. 17:27) 

– 1. olet siunannut, siunasit 

– 2. olet kironnut (1. Kun. 21:10) 

 

(4. Moos. 23:11) 

 ָֹ֫ יֶמה ָעִשָ֫  םִבְלעָ  ֶאל אֶמר ָבָלקַוי  יָת ִלֹ֑

 יָךֹאְיַבי ְלַקְחִתָ֫  בָלקֹ 

ְךְכָת בָ ֵבַרָ֫  ְוִהֵנה  ׃ֵרָֽ
 

 pi. kons. perf. yks. 2. mask. (1x) ּוֵבַרְכָתָ֫  5.3.6

 

(5. Moos. 8:10) 

 

ִני 5.3.7  pi. perf. yks. 2. mask. + suff. yks. 1. c. [pausa] (1x) ֵבַרְכָתָֽ

 

(1. Moos. 32:27) 

 

(1. Moos. 32:27) 

 ָֹ֫ ַחרִכי ָעלָ  ִניַשְלֵחָ֫  אֶמרַוי  ה ַהָשֹ֑

אֶמר ָֹ֫ ֹ  ַוי ִני׃ י ִאםכִ  ֲאַשֵלֲחָך אל  ֵבַרְכָתָֽ
 

 pi. perf. yks. 3. mask. (12x) ֵבַרְך 5.3.8

 

(1. Moos. 24:1) 
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(1. Moos. 24:1) 

יםבָ  ָזֵקןם ְוַאְבָרהָ   א ַבָיִמֹ֑

ל׃ַאְבָרהָ  ֵבַרְך ֶאתה ַויהוָ   ם ַבֹכָֽ
 

 pi. perf. yks. 3. mask. (1x) tx: on kironnut ֵבֵרְך 5.3.9

 

(Ps. 10:3) 

ֹו־תַתֲאוַ  ָשע ַעלָר  ִהֵלל ִכי  ַנְפשֹ֑

ה׃ ץִנאֵ  ְךּוֹבֵצַע ֵבֵר   ׀ ְיהָוָֽ
 

3 Sillä jumalaton on ylistänyt hengityksensä/sydämensä halua, 

ja kiskuri on kironnut, pilkannut Jahvea. (raakakäännös Ps. 10:3) 

 

3 Sillä jumalaton kerskaa omista himoistansa, 

ja kiskuri kiroaa, pilkkaa Herraa. (KR33 Ps. 10:3) 

 

3 Väärintekijä rehentelee mielihaluillaan, 

kiskuri kerskuu voitoistaan ja pilkkaa Herraa. (KR92 Ps. 10:3) 

 

 pi. kons. perf. yks. 3. mask. (2x) ּוֵבַרְך 5.3.10

 

(2. Moos. 23:25, 5. Moos. 7:13) 

 

 pi. perf. yks. 3. mask. (1x) ּוֵבַרְך 5.3.11

 

(1. Sam. 2:20) 

 

ֵרְךּובֵ  5.3.12  ve-konj. + pi. perf. yks. 3. mask. (1x) 

 

(4. Moos. 23:20) 

 

ִני 5.3.13  pi. perf. yks. 3. mask. + suff. yks. 1. c. (1x) ֵבְרַכָ֫

 

(Joos. 17:14) 
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• perfektiin liittyvän suffiksin sidevokaalina voi olla poikkeuksellisesti 

"aramealaisittain" painollinen lyhyt patach-vokaali: 

painollinen sidevokaali on muutoin pitkä vokaali, 

painottomana katkovokaali 

 

 pi. perf. yks. 3. mask. + suff. yks. 2. mask. (5x) ֵבַרְכָך 5.3.14

 

(5. Moos. 2:7) 

 

 ve-konj. + pi. perf. yks. 3. mask. + suff. yks. 2. mask. (4x) ּוֵבַרְכָך 5.3.15

 

(5. Moos. 7:13) 

 

ךָ  5.3.16  pi. prof. perf. yks. 3. mask. + energ. suff. yks. 2. mask. [pausa] (1x) ֵבֲרֶכֹ֑

 

(5. Moos. 24:13) 

 

 pi. perf. yks. 3. mask. + suff. yks. 3. mask. (2x) ֵבֲרכֹו 5.3.17

 

(1. Moos. 27:27, 1. Moos. 27:41) 

 

 pi. prof. perf. yks. 3. mask. + suff. yks. 3. mask. (2x) ֵבְרכֹו 5.3.18

 

(Jes. 19:25, 2. Aik. 26:5) 

 

ְכנּו 5.3.19  pi. prof. perf. mon. 1. c. (1x) ֵבַרָ֫

 

(Ps. 129:8) 

 

םכֶ ֵבַרְכנּו 5.3.20  pi. prof. perf. mon. 1. + suff. mon. 2. mask. (1x) 

 

(Ps. 118:26) 

 

 pi. kons. perf. mon. 2. mask. (1x) ּוֵבַרְכֶתם 5.3.21
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(2. Moos. 12:32) 

 

 pi. perf. mon. 3. mask. (1x) he kiittivät ֵבְרכּו 5.3.22

 

(2. Aik. 20:26) 

 

 ve-konj. + pi. perf. mon. 3. mask. (1x) tx: ja he ovat kironneet ּוֵבְרכּו 5.3.23

 

(Job 1:5) 

 

ּוִני 5.3.24  pi. perf. mon. 3. mask. + suff. yks. 1. c. (1x) ֵבֲרכָ֫

 

(Job 31:20) 

 

 

5.4 PI. IMPF. 

 

ָבֵרְךאֲ  5.4.1  pi. impf. yks. 1. c. (4x) 

 

(Hagg. 2:19, Ps. 16:7, Ps. 26:12, Ps. 132:15) 

 

 pi. kohort. yks. 1. c. (1x) ֲאָבֲרָכה 5.4.2

 

(Ps. 34:2) 

 

 pi. kons. impf. yks. 1. c. (1x) ָוֲאָבֵרְך 5.4.3

 

(1. Moos. 24:48) 

 

ָבֲרָכהַואֲ  5.4.5  pi. kohort. yks. 1. c. (2x) 

 

(1. Moos. 12:3, Ps. 145:1) 

 

(1. Moos. 12:3) 
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יָך ּוְמַקֶלְלָךַוֲאָבֲרָכה  ְרֶכָ֫ ר ְמָבָֽ  ָאֹאֹ֑

ה־תִמְשְפחֹ ־לְוִנְבְרכּו ְבָך כֹ   ׃ָהֲאָדָמָֽ

 v. (79x) olla vähäarvoinen/kevyt, pi. julistaa mitättömäksi, kirota קלל√

tx: pi. partis. yks. mask. + suff. yks. 2. mask. 

 .pa. impf. yks. 1. c ָאֹאר :v. (63x) kirota, tx ארר√
 

3 Ja minä tahdon siunata sinun siunaajiasi ja sinua kiroavan minä 

kiroan. Ja tulevat siunatuiksi/siunaamaan itseään sinussa/sinun 

kauttasi maan kaikki sukukunnat. (raakakäännös 1. Moos. 12:3) 

 

 pi. impf. yks. 1. c. + suff. yks. 2. mask. (2x) ֲאָבֶרְכָך 5.4.6

 

(1. Moos. 22:17, Ps. 63:5) 

 

ךָ  5.4.7  pi. impf. yks. 1. c. + energ. suff. yks. 2. mask. [pausa] (1x) ֲאָבֲרֶכֹ֑

 

(Ps. 145:2) 

 

 ve-konj. + pi. impf. yks. 1. c. + suff. yks. 2. mask. (1x) ַוֲאָבֶרְכָך 5.4.8

 

(1. Moos. 12:2) 

 

ָבֶרְכָכהַואֲ  5.4.9  ve-konj. + pi. impf. yks. 1. c. + suff. yks. 2. mask. (1x) 

 

(1. Moos. 27:7) 

• yks. 2. mask. suffiksissa mater lectionis -he 

 

ךָ ַואֲ  5.4.10 ְרֶכֹ֑ ָבָֽ  ve-konj. + pi. impf. yks. 1. c. + energ. suff. yks. 2. mask. [pausa] 

(1x) 

 

(1. Moos. 26:3) 

 

הּוָבֲרֵכֹ֑ ָואֲ  5.4.11  pi. kons. impf. yks. 1. c. + suff. yks. 3. mask. [pausa] (1x) 



H9A ברך barach (HEPREA VERBITAULUKOT TANACH) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

17 

 

(Ps. 27:33) 

 

הּו 5.4.12  ve-konj. + pi. impf. yks. 1. c. + suff. yks. 3. mask. (1x) ַוֲאָבֲרֵכָ֫

 

(Jes. 51:2) 

 

ם 5.4.13  pi. impf. yks. 1. c. + suff. mon. 3. mask. [pausa] (1x) ֲאָבֲרֵכָֽ

 

(4. Moos. 6:27) 

 

םַואֲ  5.4.14 ָבֲרֵכָֽ  ve-konj. + pi. impf. yks. 1. c. + suff. mon. 3. mask. [pausa] (1x) 

 

(1. Moos. 48:9) 

 

 pi. impf. yks. 2. mask. (4x) ְתָבֵרְך 5.4.15

 

(4. Moos. 22:6, Ps. 8:13, Ps. 65:11, Ps. 109:28) 

 

ִני 5.4.16  pi. impf. yks. 2. mask. + suff. yks. 1. c. (1x) ְתָבֲרֵכָ֫

 

(1. Aik. 4:10) 

 

נּו 5.4.17 ְרֶכָ֫  pi. impf. yks. 2. mask. + energ. suff. yks. 3. mask. (1x) ְתָבָֽ

 

(2. Kun. 4:29) 

 

נּו 5.4.18  pi. impf. yks. 2. mask. + energ. suff. yks. 3. mask. [pausa] (1x) ְתָבֲרֶכָֽ

 

(4. Moos. 23:25) 

 

 pi. impf. yks. 3. mask. (12x) ְיָבֵרְך 5.4.19

 

(1. Moos. 28:3) 
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ָךְיָבֶרכְ  5.4.20  pi. impf./juss. yks. 3. mask. + suff. yks. 2. mask. (15x) 

 

(1. Moos. 27:10, 4. Moos. 6:24) 

 

ךָ ֶכָֽ ְיָברֲ  5.4.21  pi. impf. yks. 3. mask. + energ. suff. yks. 2. mask. [pausa] (2x) 

tx: ja hän kiroaa sinua 

 

(Job 1:11, Job 2:5) 

 

ְנהּו 5.4.22  pi. impf. yks. 3. mask. + energ. suff. yks. 3. mask. (1x) ְיָבֲרֶכָ֫

 

(Ps. 72:15) 

• energ. suff. ei supistu 

 

נּו 5.4.23 ְרֵכָ֫  pi. impf. yks. 3. mask. + suff. mon. 1. c. (2x) ְיָבָֽ

 

(Ps. 67:7, Ps. 67:8) 

 

 ve-konj. + pi. impf. yks. 3. mask. (2x) ִויָבֵרְך 5.4.24

 

(5. Moos. 1:11, Ps. 145:21) 

 

ֶרְך 5.4.25  pi. kons. impf. yks. 3. mask. (29x) ַוְיָבָ֫

 

(1. Moos. 1:22) 

 

(1. Moos. 1:22) 

ר ֶרְך ֹאָתם ֱאֹלִהים ֵלאֹמֹ֑  ַוְיָבָ֫

ִים ַבַיִמים ְפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת  ַהַמָ֫

ֶרץ׃ ֶרב ָבָאָֽ  ְוָהעֹוף ִיָ֫
 

22 Ja Kolminaisuusjumala siunasi ne sanoen: 

"Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää vedet merissä, 

ja linnusto lisääntyköön maassa." (raakakäännös 1. Moos. 1:22) 
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ִני 5.4.26  pi. kons. impf. yks. 3. mask. + suff. yks. 1. c. (1x) ַוְיָבֲרֵכָ֫

 

(1. Moos. 30:27) 

 

ְר  5.4.27 ךָ ִויָבָֽ ֶכָ֫  ve-konj. + pi. impf. yks. 3. mask. + energ. suff. yks. 2. mask. (1x) 

 

(1. Moos. 49:25) 

 

הּו 5.4.28 ְרֵכָ֫  pi. kons. impf. yks. 3. mask. + suff. yks. 3. mask. (5x) ַוְיָבָֽ

 

(1. Moos. 14:19, 1. Moos. 27:23, Joos. 14:13, Tuom. 13:25, 2. Kun. 10:15) 

 

הּו 5.4.29  pi. kons. impf. yks. 3. mask. + suff. yks. 3. mask. (4x) ַוְיָבֲרֵכָ֫

 

(1. Moos. 26:12, 1. Moos. 27:27, 2. Sam. 13:25, 2. Sam. 19:40) 

 

נּו 5.4.30  ve-konj. + pi. impf. yks. 3. mask. + suff. mon. 1. c. (1x) ִויָבֲרֵכָ֫

 

(Ps. 67:2) 

 

ָבֲרֵכםַויְ  5.4.31  pi. kons. impf. yks. 3. mask. + suff. mon. 3. mask. (2x) 

 

(1. Moos. 48:20, 3. Moos. 9:22) 

 

ְרֵכם 5.4.32  pi. kons. impf. yks. 3. mask. + suff. mon. 3. mask. (3x) ַיְוָבָֽ

 

(Joos. 22:6, Joos. 22:7, Ps. 107:38) 

 

ִני 5.4.33  pi. impf. yks. 3. fem. + energ. suff. yks. 1. c. (2x) ְתָבֲרַכָ֫

 

(1. Moos. 27:19, 1. Moos. 27:31) 

• energ. suff. sidevokaali a 
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 pi. impf. yks. 3. fem. + suff. yks. 2. mask. (2x) ְתָבֶרְכָך 5.4.34

 

(1. Moos. 27:4, 1. Moos. 27:25) 

 

 pi. impf. mon. 1. c. (1x) ְנָבֵרְך 5.4.35

 

(Ps. 115:18) 

 

 pi. impf. mon. 2. mask. (1x) ְתָבֲרכּו 5.4.36

 

(4. Moos. 6:23) 

 

כּוְיָבֵרֹ֑  5.4.37  pi. impf. mon. 3. mask. [pausa] (1x) 

 

(Ps. 62:5) 

 

ּוָכה 5.4.38  pi. impf. mon. 3. mask. + suff. yks. 2. mask. (1x) ְיָבֲרכָ֫

 

(Ps. 145:10) 

• yks. 2. mask. suffiksissa mater lectionis -he 

 

ְרכּוִויָבָֽ  5.4.39  ve-konj. + pi. impf. mon. 3. mask. (1x) 

 

(Neh. 9:5) 

 

 pi. kons. impf. mon. 3. mask. (8x) ַוְיָבֲרכּו 5.4.40

 

(1. Moos. 24:60, 3. Moos. 9:23, Joos. 22:33, 1. Kun. 8:66, 

Neh. 11:2, 1. Aik. 29:20, 2. Aik. 30:27, 2. Aik. 31:8) 

 

 

5.5 PI. IMPERAT. 

 

ְךָבֵר  5.5.1  pi. imperat. yks. 2. mask. (2x) 
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(5. Moos. 33:11, Job 2:9) 

– 1. siunaa (5. Moos. 33:11) 

– 2. kiroa (Job 2:9) 

 

(Job 2:9) 

אֶמר לֹו ִאְשת ָֹ֫  ֹוַות

ָךֹעְדָך ַמֲחזִ   יק ְבֻתָמֶתֹ֑

ת׃ֱאֹלהִ  ְךָבֵר   ים ָוֻמָֽ
 

9 Ja sanoi hänelle hänen vaimonsa: 

"Vieläkö sinä pidät vahvasti kiinni 

täydellisyydestäsi/nuhteettomuudestasi? 

Siunaa/Kiroa Kolminaisuusjumala ja kuole." (raakakäännös Job 2:9) 

 

ְךּוָבֵר  5.5.2  ve-konj. + pi. imperat. yks. 2. mask. (3x) 

 

(5. Moos. 26:15, 2. Sam. 7:29, Ps. 28:9) 

 

ִני 5.5.3  pi. imperat. yks. 2. mask. + suff. yks. 1. c. (2x) ָבֲרֵכָ֫

 

(1. Moos. 27:34, 1. Moos. 27:38) 

 

(1. Moos. 27:34) 

 ָאִביו־יִדְבֵר  ֶאת ִכְשֹמַע ֵעָשו

ד ה ַעדַוִיְצַעק ְצָעָקה ְגֹדָלה ּוָמָר   ְמֹאֹ֑

אֶמר ְלָאבִ  ָֹ֫ י׃ ִניָאָ֫  םגַ  ִניָבֲרֵכָ֫  יוַוי  ָאִבָֽ
 

ִכיָברֲ  5.5.4  pi. imperat. yks. 2. fem. (5x) 

 

(Ps. 103:1, Ps. 103:2, Ps. 103:22, Ps. 104:1, Ps. 104:35) 

 

ְרכּו 5.5.5  pi. imperat. mon. 2. mask. (3x) ָבָֽ
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(Ps. 66:8, Ps. 68:27, 1. Aik. 29:20) 

 

כּוָברֲ  5.5.6  pi. imperat. mon. 2. mask. (13x) 

 

(Tuom. 5:2, Tuom. 5:9, Ps. 96:2, Ps. 100:4, Ps. 103:20, Ps. 103:21, 

Ps. 103:22, Ps. 134:1, Ps. 135:19 [2x], Ps. 135:20 [2x], Neh. 9:5) 

 

ְרכּוּוָבָֽ  5.5.7  ve-konj. + pi. imperat. mon. 2. mask. (1x) 

 

(2. Sam. 21:3) 

 

 ve-konj. + pi. imperat. mon. 2. mask. (1x) ּוָבֲרכּו 5.5.8

 

(Ps. 134:2) 

 

 

6. PU. (13x) olla siunattu, kiitetty, palvottu 

 

ְךְמֹבָר  6.1  pu. partis. yks. mask. (3x) 

 

(4. Moos. 22:6, Ps. 113:2, Job 1:21) 

 

(4. Moos. 22:6) 

 הָהָעם ַהזֶ  י ֶאתלִ  ָרהָאָ֫  אנָ  ְלָכה ְוַעָתה

ִני ָעצּום הּוא יכִ   ִמֶמֹ֔

ְָֽרֶשָ֫  ֹוב ַנֶכה אּוַלי אּוַכל ֶרץ נּו ִמןַוֲאָגָֽ  ָהָאֹ֑

ְעִתי  ְמֹבָרְך ְתָבֵרְך ת ֲאֶשראֵ  ִכי ָיַדָ֫

ר רַוֲאֶשר ָתאֹ   ׃יּוָאָֽ
 

ְךֹבָר ּומְ  6.2  ve-konj. + pu. partis. yks. mask. (1x) 

 

(1. Aik. 17:27) 
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ֶכת 6.3  pu. partis. yks. fem. (1x) ְמֹבֶרָ֫

 

(5. Moos. 33:13) 

 

 pu. partis. mon. mask. + suff. yks. 3. mask. (1x) ְמֹבָרָכיו 6.4

 

(Ps. 37:22) 

 

ְךְיֹבַר  6.5  pu. impf. yks. 3. mask. (2x) 

 

(2. Sam. 7:29, Ps. 128:4) 

 

ְך 6.6  pu. impf. yks. 3. mask. [pausa] (2x) ְיֹבָרֹ֑

 

(Ps. 112:2, Sananl. 22:9) 

 

 pu. impf. yks. 3. fem. (1x) ְתֹבַרְך 6.7

 

(Tuom. 5:24) 

 

ְך 6.8  pu. impf. yks. 3. fem. [pausa] (2x) ְתֹבָרָֽ

 

(Tuom. 5:24, Sananl. 20:21) 

 

 

7. HITP. (7x) pass. tulla siunatuksi, refl. pyytää itselleen siunausta 

 

 ha-art. + hitp. partis. yks. mask. (1x) ַהִמְתָבֵרְך 7.1

 

(Jes. 65:16) 

 

 hitp. kons. perf. yks. 3. mask. (1x) ְוִהְתָבֵרְך 7.2

 

(5. Moos. 29:18) 

 



H9A ברך barach (HEPREA VERBITAULUKOT TANACH) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

24 

 hitp. kons. perf. mon. 3. mask. (2x) ְוִהְתָבֲרכּו 7.3

 

(1. Moos. 22:18, 1. Moos. 26:4) 

 

(1. Moos. 22:18) 

ֶרץ־יגֹויֵ ־לַזְרֲעָך כֹ ְוִהְתָבֲרכּו בְ   ָהָאֹ֑

ֶקב ֲאֶשר ָשַמָ֫  י׃ֵעָ֫  ְעָת ְבֹקִלָֽ
 

ְרכּו 7.4  hitp. kons. perf. mon. 3. mask. (1x) ְוִהְתָבָֽ

 

(Jer. 4:2) 

 

 hitp. impf. yks. 3. mask. (1x) ִיְתָבֵרְך 7.5

 

(Jes. 65:16) 

 

ְרכּו 7.6  ve-konj. + hitp. impf. mon. 3. mask. (1x) ְוִיְתָבָֽ

 

(Ps. 72:17) 

 

 

8. HIF. (1x) laittaa/asettaa polvilleen, laittaa (kameli) lepäämään 

 

 hif. kons. impf. yks. 3. mask. (1x) ַוַיְבֵרְך 8.1

 

(1. Moos. 24:11) 

 

(1. Moos. 24:11) 

ִים־רְבאֵ  יר ֶאלַהְגַמִלים ִמחּוץ ָלעִ ַוַיְבֵרְך   ַהָמֹ֑

ת׃־אתצֵ ־תעֵ לְ  ֶרבֶעָ֫ ־תְלעֵ   ַהֹשֲאֹבָֽ
 


