
V8 טוב tov (HEPREA VERBIT VERBITAULUKOT) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

1 

V8 טוב TOV v. (42x) olla hyvä 

 

(päivitelty 8.5.2022) 

 

V HEPREA VERBIT https://gen.fi/v.html 

V8 VERBITAULUKOT https://gen.fi/v8.html 

V8 טוב tov v. (42x) olla hyvä 
     https://gen.fi/v8-9wb.html 

 

SISÄLLYSLUETTELO (luonnos) 

 

0. Dokumentteja 

1. Pa. בֹוט  tov BH olla hyvä 
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H2 טוב tov j. (42/676) hyvä 
     https://gen.fi/h2-9wb.html 

 

Liljeqvist, Matti: Vanhan testamentin heprean ja aramean sanakirja. Finn Lectura 2010 

 

√ בטֹו בטו   v. (42x) 
     https://hebrew-academy.org.il/ הפועל-נטיית-לוחות /?action=netiot&shoresh=טוב&binyan=0 

 

1. PA. בֹוט בוט   TOV BH olla hyvä 
 

– vain inf., perf. ja partis./prees. 

– impf./fut. juuresta √יטב jatav 

– le-inf. poikkeuksellisesti  ְל le-alkuinen 

 

טֹוב  לטוב ל 

pa. intr. BH olla hyvä, miellyttävä, to be good, be pleasing = √יטב 
1. olla hyvällä mielellä, olla iloinen – 1. Sam. 25:36 

2. olla miellyttävä 

– jonkun mielestä ilmaistaan prep. 1 – ִעם. Sam. 2:26 

3. elää hyvin, voida hyvin 

– meillä oli (on) hyvä olla – 4. Moos. 11:18 

נּו טֹוב  לנו טוב ל ָ֫

4. olla hyvä, arvokas – Tuom. 11:25 
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– minulle oli hyväksi – Ps. 119:71 

 לי טוב ִלי טֹוב

5. näyttää hyvältä jonkun mielestä, pitää hyvänä (ratkaisuna) 

–  2. Sam. 3:19 

ֵעיֵני טֹוב  בעיני טוב ־ב 
 

  – –טֹובְטֹוב
 

 ֑טֹוב ִכי ַליהו ה הֹודּו

עֹול ם ִכי ֹו׃ַחסְ  ל   דּֽ
Kiittäkää Herraa, sillä hän hyvä, 

hänen liittouskollisuutensa/armonsa pysyy/kestää ikuisesti. (Ps. 136:1) 
 

הְטֹוִביםְטֹובֹות  טֹובְטֹוב 
 

 טֹובהואְ

ההיאְטְָ֫  ֹוב 

תְ אתהְט ְָ֫  ב 

תְ  ב   אתְט 

ִתיאניְט ְָ֫  ב 
 

 ֹובּוהןְטְְָ֫\ְהם

ם תֶּ ב   אתםְט 

ן תֶּ ב   אתןְט 

נּואנחנוְט ְָ֫  ב 
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pi. טייב ִטֵיב PBH 

1. tehdä paremmaksi, parantaa (maaperää),  

to improve, ameliorate (soil) 

 

pu. חויב ֻטַיב NH  

1. olla parannettu, kehitetty, to be improved, be ameliorated 

 

hitp. הטייב ִהַטֵיב PBH  

1. olla parannettu, kehitetty, to be improved, be ameliorated 

 

hif. הטיב ֵהִטיב 

1. toimia oikein, tehdä hyvin, tehdä hyvää,  

to act right, do good, do well, benefit – 1. Kun. 8:18 

 

hif. perf. yks. 2. mask. 

ֹותְ [ תְ ] הטיבות ֱהִטיבָ֫ ב   הטבת ֵהַטָ֫
 

huf. הוטב הּוַטב PBH 

1. tulla parannetuksi, paremmaksi, kehitetyksi, kehittyä,  

voida paremmin, to become better, be improved, feel better 

 


