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1. JOHDANTO JA ENSIMMÄINEN ESIINTYMÄ (1. Moos. 1:22) 
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esiintymistä on pa'al-muotoja (55x). 

 

Katso juuren merkitys ja sen Kristus-saarna: 

 

H2 חנן chanan j. (78/372) osoittaa suosiota, antaa armosta, olla armollinen 
     https://gen.fi/h2-8nn.html 

 

Ensimmäisen kerran verbi esiintyy kertomuksessa Jaakobin ja Esaun 

kohtaamisessa Jaakobin palatessa takaisin kotiin Mesopotamiasta 20 vuoden 

jälkeen. 

 

 v. (78x, 1. Moos. 33:5) חנן√

 

(1. Moos. 33:5) 

א ֶאת שָּׂ  ֵעינָּׂיו ַויִּ

ים ְוֶאת ַוַיְרא ֶאת אֶמר ַהנָּׂשִּ ים ַוי ֹּ֫ דִּ  ַהְילָּׂ

י ְָּ֑ך מִּ ֶלה לָּׂ  ֵאֹּ֫

ים ַוי אַמר דִּ ים ֶאת ַהְילָּׂ ַנן ֱאֹלהִּ ָך׃ ֲאֶשר חָּׂ  ַעְבֶדֶּֽ
 

5 Ja hän nosti silmänsä ja näki naiset/vaimot ja lapset ja sanoi: 

"Keitä ovat nämä sinulla?" Ja hän sanoi: 

"Lapset, jotka Kolminaisuusjumala on armossaan suonut 

palvelijallesi." (raakakäännös 1. Moos. 33:5) 

 

 

1. PA. (55x) 

 

1.1 PA. JOHDANTO 

 

Chanan-verbistä (chet–nun–nun) esiintyy Tanachissa pa'alin perfektissä sekä 

vahvaa että heikkoa taivutusta. Imperfekti ja imperatiivi ovat heikkoja, 

infinitiivit ja partisiipit vahvoja. 

 

BHS:n päätekstinä käytetyssä Codex Petropolitanus -käsikirjoituksessa (B19A, 

ent. Codex Leningradensis, kirjoitettu Egyptin Kairossa ~1008 jKr.) esiintyy 

useita epäsäännöllisiä muotoja. 

 

1.2 PA. INF. (vahva) 
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נֹון  pa. inf. abs. – Jes. 30:19 חָּׂ

 [pa. inf. abs. (heikko pi. tert. he inf. constr. -taivutus [?]) – Ps. 77:10 (?) ַחנֹות]

ְננָּּׂהְלחֶ   pa. inf. constr. + suff. yks. 3. fem. – Ps. 102:14 

[ נָּׂ  ּהְלחָּׂ ּהְננָּׂ ְלח   / * *] (itäiset [Oriental] käsikirjoitukset לחוננה) 

ַנְנֶכםַלחֲ   le-prep. + pa. inf. constr.+ suff. mon. 2. mask. – Jes. 30:18 

[ ֶכםנְ ְלחָּׂ  ְנֶכםחֲ לַ  / * נָּׂ *] (1QIs
a
םחונכל  ) 

 

 

1.3 PA. PARTIS. (vahva) 

 

ֵנן  pa. partis. yks. mask. [ktiv chaser] – Sananl. 14:31 ח 

 pa. partis. yks. mask. – Ps. 37:21 + 5x (Ps./Sananl.) חֹוֵנן

 

 

1.4 PA. PERF. (vahva & heikko) 

 

ַנן  pa. perf. yks. 3. mask. (vahva) – 1. Moos. 33:5 חָּׂ

י נִּ  pa. perf. yks. 3. mask. + suff. yks. 1. c. (heikko) – 1. Moos. 33:11 ַחַנֹּ֫

יוְ  נִּ ַחַנֹּ֫  pa. kons. perf. yks. 3. mask. + suff. yks. 1. c. (heikko) 

– 2. Sam. 12:22 Q 

י נִּ ְנֵנֹּ֫ ֶּֽ  Ps. 9:14 – (vahva) (?) חָּׂ

י (?) = נִּ ַנֹּ֫  pa. perf. yks. 3. mask. + suff. yks. 1. c. (vahva) ֲחנָּׂ

(kreik. LXX, Aquila & lat. Hieronymus) 

י (?) = נִּ ֵנֹּ֫  pa. imperat. yks. 2. mask. + suff. yks. 1. c. (heikko) חָּׂ

(aram. Targum ja monet hepr. käsikirjoitukset) 

יֹותִֹּּ֫ נְוחַ   pa. kons. perf. yks. 1. c. (heikko) – 2. Moos. 33:19 
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נ ֶּֽ נָּׂ ּוחָּׂ  pa. perf. mon. 3. c. [pausa] (vahva) – Valit. 4:16 

 

 

1.5 PA. IMPF. (heikko) 

 

 pa. impf. yks. 3. mask. (vahva!) – Aam. 5:15 ֶיֱחַנן

ןיָּׂח    pa. impf. yks. 3. mask. – 5. Moos. 28:50 

ן חָּׂ  pa. kons. impf. yks. 3. mask. – 2. Kun. 13:23 ַויָֹּּׂ֫

 pa. impf. yks. 3. mask. + suff. yks. 2. mask. – Jes. 30:19 יְָּׂחְנָך

ְנָך =] 1QIs) [ְיחָּׂ
a
 (יחונכה 

 pa. juss. yks. 3. mask. + suff. yks. 2. mask. – 1. Moos. 43:29 יְָּׂחְנָך

ְנָך =]  [ְיחָּׂ

ךָּׂ  ֶנֹּ֫ יח   .ve-konj. + pa. juss. yks. 3. mask. + energ. suff. yks. 2. mask וִּ

– 4. Moos. 6:25 

נ ֶנֹּ֫ ּוְיח   pa. impf. yks. 3. mask. + energ. suff. yks. 3. mask. – Jes. 27:11 

נּו ֶנֹּ֫  pa. kons. impf. yks. 3. mask. + energ. suff. yks. 3. mask. – Job 33:24 ַוְיח 

נּו ֵנֹּ֫  pa. juss. yks. 3. mask. + suff. mon. 1. c. – Ps. 67:2 ְיחָּׂ

נּו ֵנֹּ֫ יחָּׂ  Mal. 1:9 – (?) וִּ

נּווִּ  (?) = ֵנֹּ֫ יחָּׂ  ve-konj. + pa. juss. yks. 3. mask. + suff. mon. 1. c. 

(monet hepr. käsikirjoitukset) 

נּו ֵנֹּ֫  she-konj. + pa. impf. yks. 3. mask. + suff. mon. 1. c. – Ps. 123:2 ֶשְיחָּׂ

ֵנֹּ֫  יְיחָּׂ נִּ  pa. juss. yks. 3. mask. + suff. yks. 1. c. – 2. Sam. 12:22 K 

ן ח   pa. juss. yks. 2. mask. – Ps. 59:6 תָּׂ

ֵנם  pa. impf. yks. 2. mask. + suff. mon. 3. mask. – 5. Moos. 7:2 ְתחָּׂ
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ן ח   pa. impf. yks. 1. c. – 2. Moos. 33:19 אָּׂ

 

 

1.6 PA. IMPERAT. (heikko) 

 

י נִּ ֵנֹּ֫  pa. imperat. yks. 2. mask. + suff. yks. 1. c. – Ps. 4:2 + 17x (Ps.) חָּׂ

נּו ֵנֹּ֫  pa. imperat. yks. 2. mask. + suff. mon. 1. c. – Jes. 33:2, Ps. 123:3 [2x] חָּׂ

ּונּו נֹּ֫  pa. imperat. mon. 2. mask. + suff. mon. 1. c. – Tuom. 21:22 חָּׂ

י נִּ נ ֹּ֫  pa. imperat. mon. 2. mask. + suff. yks. 1. c. – Job 19:21 [2x] חָּׂ

 


