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√ מרש  shamar vartioida, varjella, noudattaa, säilyttää -verbin synonyymejä: 

 

 רִלְנצֹ 
 

 ֵלב ָלִשים
 

 ְלִהָזֵהר
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 ,רבָֹלֹדָֹעֹ ֹםֹאֹודָֹלֹאָֹעֹ ֹתֹועֹ תֹדֹ אֹ ָֹלֵתת

 ְךר ֹהֹצ ֹ יֹ הְֹםֹיִֹיוֹאִֹלָֹןֹעָָֹהגֵֹיֹלְֹדֵֹכְֹ
 

 ,המֹ ֹודכֹ רֹוְֹגּוםֹסָֹקֹומְֹץֹבִֹפֹ יקֵֹחֹ זִֹחְְֹלהֹ 

דֹאֹול ֹיֹשֹ דֵֹכְֹ  עָפֵג ֹאֹיִֹל ֹיֹשֹ דֵֹכְֹֹאֹי אב 
 

כלְֹ  (יתִֹרּופְֹסִֹ)ֹ(־לְֹ) ֹותח 

 

 רכֹ ִלזְֹֹ(ֵלבבְֹ)
 

ְקִפידֹ(המֹ ֹודכֹ וֹותֹוְֹצְֹלֹמִֹעֹ ) יֵֹלְְֹֹלה   םק 
 

 ,יְךשִֹמְְֹלהֹ ֹ(היקָֹתִֹלֹשְֹר,ֹעֹ שֹ לֹק ֹ עֹ )

 קסֹ פְֹאֹי ֹל ֹלֹשֹ דֵֹתֹ שְְֹלהִֹ
 

 

2. SANASTOA 
 

ר  ִלְנצ 

 v. (61x) vartioida, varjella, noudattaa נצר√

ר צ   "mask. vesa, Vesa, "varjeltava hento juurioksa ֵנ 

ת ְצר   "paik. fem. PBH Nasaret, "vartiopaikka, vesa ָנָֽ

 

 ָלִשים

 v. (588x) asettaa, panna, laittaa שים שים√

 

 רְלִהָזהֵֹ
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√ רזה  v. (21x) 

nif. olla varovainen, varoa, kuunnella, kuunnella varoitusta, 

tulla varoitetuksi, saada varoitus 

 

 ָלֵתת

 v. (2012x, 1. Moos. 1:17) antaa נתן√

 

 ְלָהֵגן

 ,v. (8x) (pa. &) hif. suojella, puolustaa, vartioida גנן√

ympäröidä suojamuurilla 

ן  mask. & fem. puutarha, NH (myös) lastentarha ג 

 

ְך  ִלְצר 

 v. PBH tarvita, täytyä צרך√

ְך ר   mask. [å-segol.] (1x, 2. Aik. 2:15) tarve צ  

 "adj. tarvitsevainen, "täytyväinen ָצִריְך

 

ְחִזיק  ְלה 

 "v. (293x) olla vahva, hif. pitää, ylläpitää, "pitää vahvana [ָחֵזק] חזק√

הּו  "henk. mask. Hiskia, "minun voimani on Herra ִחְזִקָי 

ְזֵקאל  "henk. mask. (3x) Hesekiel, "Jumala vahvistaa ְיח 

 

ץ ְחפ   ל 

√ ץחפ  v. (79x) haluta, kiintyä, rakastaa [ָחֵפץ] 

ץ פ   mask. (40x) halu, toive, asia, tavara ֵח 

"mielenkiinnon/halun kohde" 
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ְפִצי ָבּה־ח   henk. fem. Heftsiba, "minun haluni on hänessä" 

 

 ִלְדמֹות

 ,v. (47x) olla samanlainen, loppua דמה√

"häipyä näkyvistä samanlaisuuden vuoksi" 

ה דֹומ   adv. ja niin edelleen ְוכ 

ve-konj. + ke-prep. + art. + pa. partis./prees. 

 

 ְלִהָפֵגעֹ 

 v. (46x) kohdata, hyökätä kimppuun, ahdistaa, koskettaa פגע√

nif. loukkaantua, tulla loukatuksi, satuttaa itsensä 

 

כֹות  ְלח 

 v. (14x) (pa. &) pi. odottaa (kärsivällisesti), väijyä חכה√

 

ר  ִלְזכ 

 muistaa זכר√

 

ר  ִלְספ 

 luetella, laskea lukumäärä, kirjata luetteloon ספר√

 adj. NH kirjallinen, kirjallisuudessa esiintyvä, ylätyylinen ִסְפרּוִתי

 

ְקִפיד  ְלה 

 v. (1x, Jes. 38:12) pi. olla yhteen/loppuun kierretty קפד√

(valmis kangas kangaspuissa) 

hif. PBH olla pikkutarkka, pitää tarkasti huolta 
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ֵים  ְלק 

 pa. [statiivinen] v. (629x) "olla pystyssä", nousta pystyyn קום√

pi. BH pystyttää, toteuttaa, täyttää, pitää hengissä, pitää, antaa lupa 

 

ר  ִלְקש 

 v. (44x) sitoa, solmia קשר√

ר ש   mask. (16x) BH salaliitto, PBH silta, yhteys ק  

 

ק  ִלְשת 

 v. (4x) laantua, tyyntyä, rauhoittua, PBH vaieta, olla hiljaa שתק√

 fem. [verbaalisubst. pa.] PBH hiljaisuus, hiljaa oleminen ְשִתיָקה

 

ְמִשיְך  ְלה 

 v. (36x) venyttää, vetää (ylös), jatkaa משך√

hif. PBH vetää, MH jatkaa, "vetää pitemmäksi" 

 

ֵדל  ְלִהְשת 

 v. PBH pi. suostutella, vietellä שדל√

hitp. (metateesi) PBH tavoitella, aikoa, pyrkiä, yrittää, koettaa 

 

ְפסִָֹלְהיֹותֹ ְפָסק *קמ   ְמה 

 olla היה√

 pa. PBH jakaa, jakautua, lopettaa, loppua פסק√

 mask. [pa. pass. partis.] PBH Raamatun jae, NH (myös) lause ָפסּוק

 

pa. inf. + hu. partis. tulla lopetetuksi, lakkautetuksi, 

erotetuksi, loppua 


