Päivän tunnussana - helmikuu (heprea)
Kuukauden sana: Deut 30:14
 כיsillä //  קרובlähellä //  אליךprep.  אלkohti t. luo siirtyminen + suff.yks.2.m. //  דברsana //  מאדadv.
erittäin //  בפיךprep.  ב-ssa +  פהsuu + suff.yks.2.m. //  ובלבבךpart.  ו+ prep.  ב-ssa +  לבבsydän +
suff.yks.2.m. //  לעשתׂוprep.  ל+ inf.cs.  עשהtehdä + obj.suff. yks.3.m. ( ל+ inf.cs. yleensä finaalisessa
merkityksessä.)
To 1.2. Jes 48:21a
צמאו, qal.pf.yks.3.  צמאolla janoissaan, tuntea janoa // ׂ בחרבותmon.f.  חרבהraunio, rauniopaikka +
prep. ( ב-ssa) //  הוליכםhif.pf.yks.3. + suff.mon.3.m.  הלךantaa mennä, viedä (qal = kävellä, hif.
kausatiivinen) //  מיםvesi //  מצורprep.  מן-sta/-stä +  צורkallio, vuori //  הזילhif.pf.yks.3.  נזלpanna
valumaan, antaa virrata (qal = valua, hif. kausatiivinen) //  למוprep.  ל+ obj.suff.mon.3.
Pe 2.2. Job 21:22
 הלאלkys.part.  ה+ prep.  ל-lle +  אלJumala //  ילמדpi.impf.yks.3.m.  למדopettaa (qal = oppia) // ׂדעת
tieto (vrt. verbi  ידעtietää, tuntea) //  והואpart.  ו+ pron.yks.3.m.  הואhän //  רמיםqal.part.akt.mon.m.
 רוםolla korkealla (part. "hän joka..") //  ישפוטqal.impf.yks.3.m.  שפטtuomita
La 3.2. Ps 36:8
 מהadv. kuinka //  יקרadj. kallis, arvokas // ( חסדךarmoon perustuva liitto)uskollisuus +
suff.yks.2.m. //  אלהיםJumala // ובני, part.  וja + st.cstr.mon.m.  בןpoika, lapsi //  אדםihminen // בצל
prep.  ב+ st.cstr.  צלvarjo //  כנפיךdu.f.  כנףsiipi (vrt. nif.  כנףpiiloutua) + suff.yks.2.m. // יחסיון
kal.impf.mon.3.  חסהetsiä pakopaikka, paeta (minkä turviin ilmaistaan prep. )ב. Lopussa nun
paragogigum.
Su 4.2. Jes 40:1
 נחמוpi.imp.mon.m.  נחםpuhua ystävällisesti, lohduttaa //  עמיkansa  עם+ suff.yks.1. // יאמר
kal.impf.yks.3.m.  אמרsanoa //  אלהיכםJumala + suff.mon.2.m.
Ma 5.2. Jos 1:8a
ָׂ והגיתqal.kons.pf..yks.2.m. ( הגה+ prep.  )בlukea puoliääneen //  יומם ולילהpäivin ja öin //  למעןtähden,
vuoksi, perusteella, jotta //  תׂשמרqal.impf.yks.2.m.  שמרvarjella, pitää huolta, noudattaa // ׂלעשות
prep.  ל+ qal.inf.cs  עשהtehdä //  ככלprep.  כkuten +  כלkaikki.
Ti 6.2. Ps 119:37a
 העברhif.imp.yks.2.m. kääntää pois (qal ilmaisee siirtymistä toiselle puolelle, hif. siirtämistä toiselle
puolelle) //  עיניdu.  עיןsilmä + suff.yks.1. // ׂ מראותqal.inf.cs.  ראהnähdä + prep.  מן-sta //  שואturhuus,
petollisuus
Ke 7.2. Gen 28:16a + 17
 וייקץqal.impf.kons.yks.3.m.  יקץherätä //  משנתׂוprep.  מן-sta/-stä +  שנהuni + suff.yks.3.m. // ויאמר
qal.impf.kons.yks.3.m.  אמרsanoa //  מהkuinka, huudahdus //  נוראnif.part.pass.yks.m.  יראpelottava
(adj. käyttö) //  המקוםpaikka //  הזהtämä //  איןnominaalilauseen kielto ei //  כי–אםvaan, muuta kuin

(ruots. annat än, utom; ilmaisee poikkeusta) // ׂ ביתst.cstr. talo, asunto //  אלהיםJumala //  שערst.cstr.
portti //  השמיםtaivas.
To 8.2. Hes 34:28b
 וישבוpf.kons.mon.3.m.  ישבasua, istua //  לבטחadv. turvallisesti (prep.  ל+ luottamus, turvallisuus
 )בטח//  ואיןei (ole olemassa)  מחרידhif.part.akt.yks.m.  חרדpelottaa karkuun, hätistellä. Part. "hän,
joka pelottaa"
Pe 9.2. Ps 3:9
 ליהוהJahve/Herra + prep.  ל-lle (datiivinen) //  הישועהpelastus, apu // " עלpäälle", jllkin //  עמךkansa
 עם+ suff.yks.2.m. //  ברכתׂךsiunaus ( ברכהsuffiksimuodossa  הmuuttuu ׂת:ksi feminiineillä) +
suff.yks.2.m.
 עלlokaalisessa merkityksessä "jnkn päällä" on "haitan, vihollisuuden ja velvoituksen" prepositio. Joskus myös hyödyn
prepositio, kuten tässä jakeessa. (H.S. Nyberg: Hebreisk grammatik, §98l)

La 10.2. Ps 147:14a
 השָ םqal.part.akt.m.määr.  שיםpanna, asettaa //  גבולךyks.m.  גבולraja + suff.yks.2.f. // שלום
ָ rauha
Su 11.2. Jes 29:15
 הויinterjektio "voi!" //  הממעמיקיםhif.part.mon.m.määr  עמקkätkeä syvälle (qal = olla syvä, hif. = tehdä
syväksi) //  מיהוהJahve/Herra +  מן-lta/-ltä //  מלסְתִּ רprep.  ל+ hif.inf.cs  סתׂרpeittää (huom yhteys:
 לסתׂר... )הםעמיקים//  עצהneuvo, suunnitelma //  והיהqal.pf.kons.yks.3.m.  היהolla //  במחשךprep. ב
-ssa/-ssä +  ממחְשָ ךpimeä paikka, pimeys (vrt.  חֹשֶׁךluomiskertomuksessa) //  מעשיהֶׁםsubst.mon.m. ממ עֲשֵׂ ה
teko, työ (vrt. verbiä  עשהtehdä) + suff.mon.3.m. //  ויאמרוqal.impf.kons.mon.3.m.  אמרsanoa // מי
kuka, mikä //  ר ֹ ֵׂאנוkal.part.akt  ראהnähdä + suff.mon.1. //  יודְ עֵׂנוkal.part.akt.yks.m.  ידעtietää, tuntea +
suff.mon.1.
Partisiipin tunnistuksen muistisääntö (qal): vokaalit Joosef. vrt. יודֵׂ ה

,רֹאֵׂה.

Hif.part.akt ylhäällä:  ממ ֲעמִּיק. Hif'ilin tunnistaa toisen ja kolmannen radikaalin välissä olevasta י:stä. Laryngaali ע
muuttaa ְ :n (vokaaliton, tai e) hyvin lyhyeksi aaksi (ֲ ). Sääntö: "Laryngaali tykkää aasta"

Ma 12.2. Ps 104:4
 ע ֹשֶׁ הkal.part.akt.yks.m.  עשהtehdä //  מלאכיוsubst.mon.m. + suff.yks.3.m.  ממ ְלאָךsanansaattaja, lähetti,
enkeli // ׂ רוחותsubst.mon.f.  רוחhenki //  משרתׂיוpi.part.mon.akt ׂ שרתpalvella (part. "hän joka
palvelee" = "palvelija") + suff.yks.3.m. //  אשtuli //  להֵׂטkal.part.akt.yks.m.  להטsyödä ahneesti,
ahmia => palaa, polttaa
(Lauseen subjekti "sinä" tulee psalmin alusta.)

Ti 13.2. Snl 1:7a
ׂ י ְִּראתsubst.st.cs.f.  י ְִּראהpelko (vrt. verbijuuri  )ירא// ׂ ֵׂראשִּיתst.cs. alku, lähtökohta (vrt. 1. Moos. 1:1
ׂ )בראשית// ׂ דעתtieto st.abs.
Ke 14.2. Jer 7:23a
 שִּמְעוkal.imp.mon.2.m.  שמעkuulla, kuunnella //  בְקולִּיprep. ( בobjekti) +  קולääni + suff.yks.1. //
 ְו ָהי ִּיתִּׂ יkal.kons.perf.yks.1.  היהolla //  ָלכֶׁםprep ( לdatiiviobjekti) + suff.mon.2.m. //  לֵׂאלהִּיםprep.  ל+

Jumala //  וְאמתֶׁ םpart.  וja + pron.mon.2.m. //  תִּ הְיוkal.impf.ind.mon.2.m.  היהolla //  לִּיprep  ל+
suff.yks.1. //  ְלעָםprep.  ל+ kansa עמם.
To 15.2. 1 Aik 29:17a
 ְוי ָדמ עְתִּ יkal.kons.perf.yks.1.  ידעtietää //  אֱלהמיminun Jumalani //  כיettä //  אמתָ הpron.yks.2.m. // בֹחֵׂן
kal.part.akt.yks.m.  בחןkoetella, tutkia //  לבבsydän //  ומֵׂיש ִָּריםsuoruus, tasaisuus (vrt.  )ישר// תִּ ְרצֶׁה
kal.impf.ind.yks.2.m.  רצהottaa ystävällisesti vastaan, olla suosiollinen, hyväksyä mielellään
Pe 16.2. Ps 50:15
וקְראֵׂ נִּי
ָ kal.imp.yks.2.m. + suff.yks.1.  קראhuutaa //  בְיוםprep  ב+ st.cstr.  יוםpäivä // צ ָָרה
subst.yks.f.st.abs. ahdistus, ahdinko, hätä //  ֲא מח ֶׁלצְךpi.impf.ind.yks.1. + suff.yks.2.m.  חלץrepiä,
repäistä pois, pelastaa //  ותְׂ מכבְדֶׁ נִּיpart  ו+ pi.impf.ind.yks.2.m. + suff.yks.1.  כבדosoittaa kunnioitusta,
arvostaa, kunnioittaa
La 17.2. Ps 108:2
 נָכוןnif.part.pass.yks.m. ( כוןolla) luja, vakiintunut //  ִּלבִּיsydän + suff.yks.1. //  אלהיםJumala // ירה
ָ ִּאָש
kal.koh.yks.1.  שירlaulaa //  מו ֲאזממ ְָרהpart.  ו+ pi.koh.yks.1.  זמרlaulaa (soittimen säestyksellä) // אף
myös, korostaa seuraavaa sanaa (jopa), ilmaisee ihastusta. //  כְבודִּ יsubst.yks.m.  כָבודarvokkuus,
tärkeys, kunnia
Su 18.2. Sef 3:16–17a
 אלälä (jussiivin kanssa) // יראִּי
ָ ִּ תkal.juss.yks.2.f.  יראpelätä //  צִּיוןSion (f.) //  י ְִּרפוkal.juss.mon.3.m.
 רפהherpaantua, olla kykenemätön tekemään mitään, lamaantua, (irrottaa otteensa) //  י ָדָ י ִּךdu. +
suff.yks.2.f. //  יהוהJahve/Herra //  אלהיךJumala + suff.yks.2.f. //  ְבק ְִּרבֵׂךprep  ב-ssa/-ssä + ק ֶֶׁׁרב
sisälmykset =>  בקרבkeskuudessa, sisällä + suff.yks.2.f. //  גִּבורadj. rohkea, urhea => subst. sankari //
 יושִּ י מעhif.impf.yks.3.m.  ישעauttaa, pelastaa
Ma 19.2. Joos 24:15
 ואִּ םjos //  מרעpaha //  ְבעֵׂינֵׂיכֶׁםprep ב. + du.  עיןsilmä, lähde + suff.mon.2.m. //  מלעֲב ֹדprep  ל+ inf.cs. עבד
palvella // ׂ אתobjekti //  יהוהJahve //  מבחֲרוkal.imp.mon.2.m.  בחרvalita //  ָלכֶׁםprep.  ל-lle +
suff.mon.2m. //  היוםtänään //  מיkuka, ketä //  תׂמ עֲב ֹדוןkal.impf.ind.mon.2.m. + nun paragogigum עבד
palvella //  וֶׁאנֹכִּיpron.yks.1. //  ובֵׂיתִּׂ יpart.  ו+ subst. ׂ ביתtalo, huone(väki) + suff.yks.1. // נמעֲב ֹד
kal.impf.ind.mon.1.  עבדpalvella
Ti 20.2. Ps 111:4
 זֵׂכֶׁרmaininta, muistaminen, muisto // שה
ָ  ָעtehdä //  ְלנִּ ְפלְאֹתָׂ יוprep  ל+ nif.part.pass.mon.f. +
suff.yks.3.m.  פלאmennä yli ymmärryksen => part.pass. ihmeet, ihmeteot. //  חמנוןarmahtava,
laupias //  ו מְרחוםpart  ו+ myöättuntoinen, laupias, armollinen
Ke 21.2 Jes 52:12b
 כְיsillä //  הֹלֵׂךkal.part.akt.yks.m.  הלךmennä //  ִּל ְפנֵׂיכֶׁםprep ( לפניeteen, oik.  פנים+  )ל+ suff.mon.2.m. //
 יהוהJahve/Herra //  ו ְמ מא ִּס ְפכֶׁםpart  ו+ pi.part.akt.yks.m.  אסףkoota //  אלהיJumala st.cstr. //  ישראלIsrael
To 22.2. 4 Moos 23:19b

subjekti: Jumala //  המהואkys.part.  ה+ pron.yks.3.m. //  אממרkal.perf.ind.yks.3.m.  אמרsanoa //  וְלאpart.
 ו+ ei //  ימעֲשהkal.impf.ind.yks.3.m.  עשהtehdä //  וְדִּ בֶׁרpi.perf.yks.3.m.  דברsanoa, puhua // יְקִּי ֶׁמנָה
hif.impf.ind.yks.3.m.  קוםpystyttää, nostaa pystyyn => täyttää + suff.yks.3.f. + energinen nun
Pe 23.2. Ps 34:7
 זהdem.pron.yks.m. tämä //  ָענִּיtässä subst. köyhyys, ahdinko, kurjuus. //  ק ָָראkal.perf.ind.yks.3.m.
 קראhuutaa, kutsua //  ויהוהpart  ו+ Jahve/Herra // ש ֵׂמ מע
ָ kal.perf.ind.yks.3.m. (pausa-muoto) שמע
kuulla //  ומִּ כָלpart  ו+ pron  מן-sta/-stä +  כלkaikki, jokainen, koko //  צָרותָׂ יוsubst.mon.f.  צרהahdistus,
ahdinko, hätä + suff.yks.3.m. //  חושִּיעוhif.perf.ind.yks.3.m.  ישעpelastaa, tulla apuun + suff.yks.3.m.
"Kun Jahven toiminnasta kerrotaan, käytetään useimmiten perf.ind., kun puhuja vetoaa yksilöllisiin tai kollektiivisiin
aikaisempiin kokemuksiin, jotka oikeuttavat hänet uskomaan, että Jahve tulee tekemään saman myös tämänhetkisessä
tilanteessa ('Jahve on kerran tehnyt tämän, ja hän tulee varmasti tekemään sen myös nyt') Jos taas ajatellaan Jahven
työtä kosmoksessa tai yleisesti, työtä, jota hän on aina tehnyt ja jatkuvasti harjoittaa, niin käytetään partisiippia tai
impf.ind. Itse luomistapahtumasta on tapana tietenkin käyttää menneen ajan ilmaisua. Nämä nyanssit ovat luonteeltaan
tyylillisiä ja psykologisia" (H.S. Nyberg, Hebreisk grammatik, §86nn)

La 24.2. Jer 4:14
 מכ ְבסִּיpi.imp.yks.2.f.  כבסpestä //  מ ֵָׂרעָהprep  מן-sta/-stä +  רעהpaha //  ִּלבֵׂךsydän  לֵׂב+ suff.yks.2.f. //
 לְממ עמןjotta //  תִּ וָשֵׂ עִּיnif.impf.yks.2.f.  ישעtulla pelastetuksi //  עמד–מָתׂמ יkuinka kauan? // תָ לִּין
kal.impf.yks.2.f.  ליןviipyä yön yli, yöpyä //  ְבק ְִּרבֵׂךprep  ב+ subst.m.  קרבsisälmykset, => sisällä +
suff.yks.2.f. // ׂשבות
ְ  ממ ְחsubst.mon.f.  מחשבהajatus //  אונֵׂךvääryys, pahuus, synti  אוֶׁן+ suff.yks.2.f.
Su 25.2. Ps 89:15
 צֶׁדֶׁ קoikeudenmukaisuus, vanhurskaus // שפָט
ְ  ו ִּמpart  ו+ tuomio //  מְכוןsubst.yks.m.st.cstr  מָכוןperustus
//  ִּכסְאֶׁךvaltaistuin  ִּכסֵׂא+ suff.yks.2.m. //  ֶׁחסֶׁדarmo // ׂ ֶׁו ֱאמֶׁתtotuus //  יְקָדְ מוpi.impf.mon.3.m.  קדםolla
edessä, kulkea edellä //  ָפנִּיךmon.  ָפנִּיםkasvot + suff.yks.2.m.
Ma 26.2. Ps 106:6
 ָחטָאנוkal.perf.mon.1.  חטאtehdä syntiä //  עִּםprep. kanssa //  אֲבותֵׂׂ ינוsubst.mon.m.  אבisä +
suff.mon.1. //  ֶׁה ֱעוִּינוhif.perf.mon.1.  עוהmennä harhaan, toimia väärin // שעְנו
ָ  ה ְִּרhif.perf.mon.1. רשע
elää väärin/jumalattomasti
Ti 27.2. Ps 139:17
 ְו ִּלprep.  ל+ suff.yks.1. //  ממהkuinka (=  ) ֶׁמה//  יָקְרוkal.perf.ind.mon.3.m.  יקרolla arvokas, kallis // ֵׂרעֶׁיך
subst.mon.m. * ֵׂרעמajatus + suff.yks.2.m. //  אֵׂלJumala //  ָעצְמוkal.perf.mon.3.m.  עצםolla mahtava,
lukumäärältään suuri, voimakas //  ָראשֵׂיהֶׁםsubst.mon.m.  ר ֹאשalku, pää, tässä: summa +
suff.mon.3.m.
Ke 28.2. 1 Sam 12:20f
 מו ֲעבמדְ תֶׁ םkal.kons.perf.mon.2.m.  עבדpalvella // ׂ אתobjekti //  יהוהHerra/Jahve //  ְבכָלprep. ב
instrumentaalinen "jllkin" +  כלkoko //  ְל מב ְבכֶׁםsydän  לבב+ suff.mon.2.m. //  וְלאpart  ו+ kielto לא
(impf. kanssa) //  תָ סורוkal.impf.ind.mon.2.m.  סורpoiketa syrjään //  כִּיsillä, nimittäin //  אח ֲֵׂריtakana //
 המת ֹהוart. +  תׂהוautius, tyhjyys, olemattomuus (vrt. 1. Moos. 1:2) //  ֲאשֶׁרrel.pron // יועִּילו
hif.impf.ind.mon.3.m.  יעלauttaa, hyödyttää //  יָצִּילוhif.impf.mon.3.m.  נצלottaa pois, pelastaa,
vapauttaa (repiä) //  ֵׂה ָמהpers.pron.mon.3.m.

