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0. OPPITUNTITALLENNE
Kristus kirjaimissa 1, Kirjaimisto 10.9.2017 (0.21)
AC-tallenne: https://gen.adobeconnect.com/pmla7hj53s9f/
Youtube-video: https://youtu.be/SJisFDLTLOc
Tekstitiedostot: https://genfibeta.weebly.com/h6k-0-johdanto.html,
https://genfibeta.weebly.com/h4a-kirjainten-merkitykset.html

Kirjainten yhteyksistä Egyptin hieroglyfeihin ym.
https://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Sinaitic_script
https://www.omniglot.com/writing/protosinaitc.htm

1. JOHDANTO
Heprean kirjainten nimet ovat kirjaimia tarkoittavassa merkityksessä "Post
Biblical Hebrew" (PBH) eli VT:n kirjoitusten jälkeiseltä vanhalta antiikin ajalta
(n. 300 eKr. – 500 jKr.), tav-kirjainta lukuun ottamatta (Hes. 9:4). Kirjaimet
ovat suvultaan feminiinejä. Monikkomuotoina (alefit, betit jne.) käytetään sekä
heprean im- että aramean in-päätteisiä muotoja.
Useista kirjaimista on rinnakkaisia kirjoitusasuja. Tässä dokumentissa kirjainten
nimet ja niiden monikkomuodot on annettu nykyheprealaisessa kirjoitusasussa
yleensä Milon Even-Shoshan -sanakirjan (vol. 1–6, Israel 2003) mukaan.
Seuraavassa on annettu kirjainten merkitykset pääosin sen mukaan, mitä ne
heprean (tai aramean) kielessä tarkoittavat. Kirjainten ulkomuotoon liittyvät
egyptiläisiin hieroglyfeihin palautuvat kuvamerkitykset eivät ole kaikkien osalta
selviä.
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Allekirjoittaneen dokumenteissa kirjainten nimet on transkriboitu seuraavasti
(puhekielessä kaikkien kaksitavuisten paino on toiseksi viimeisellä tavulla eli
penultimalla):
alef, bet, gimel, dalet, he, vav, zain, chet, tet, jod, kaf, lamed, mem, nun,
samech, ain, pe, tsadi, kof, resh, shin, sin, tav.

2. KIRJAINTEN NIMET JA MERKITYKSET
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 אלף ָ֫אלֶףsonni, härkä, nautakarja, mon. אלפים ָֽאלְ פִ ים
 בית בֵּ יתtalo, huone, mon. יתים
ִ ֵּביתים ב

 גימל ִָ֫גימֶ לsauvalinko (hieroglyfi), kameli, kamelin kaula,
mon. ימלִ ים
ְ ִגימלים ג

דלת ָ֫דלֶת ד
הא הֵּ א ה
ויו וו ו
זין ָ֫זיִ ן ז
חית חֵּ ית ח
טית טֵּ ית ט

ovi, portti, mon.

דלתים ָֽדלְ ִתים

huuto, henkäys, tuuletusaukko, mon.

haka, kiinnityskoukku, mon.

ase, mon.

האים הֵּ ִאים

ווים ווִ ים

זינים זיְ נִ ים

aita, piha, mon.

kori? mon.

יתים
ִ ֵּחיתים ח

יתים
ִ ֵּטיתים ט
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יוד יוּד יוֹד י
כף כף כ
למד ָ֫למֶ ד ל
tai

50
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80

90

100

יוֹדים
ִ tai יוּדים
ִ יודים

kämmen, koura, mon.

כפים כפִ ים

opettajan keppi, häränajajan piikki,

mon.

40

käsi, mon.
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מ
נ
ס
ע
פ

למדים ָֽל ְמ ִדים
 מם מֵּ םvesi, mon. ממים מֵּ ִמים
 נוּן נוּןkäärme (hieroglyfi), kala (aram.), mon. נונים נוּנִ ים
 סמך ָ֫סמֶ ְךtuki, tukipiste, mon. סמכים ָֽס ְמכִ ים
 עין ָ֫עיִ ןsilmä, "veden silmä" eli lähde, mon. עינים עיְ נִ ים

 פא פֵּאtai  פה פֵּהsuu,
mon. ֵּאים
ִ  פאים פtai פפים פֵּפִ ים

צ

 }צדיק צ ִדיק{ צדי ]צדֵּ י[ צָ֗ ִדיkasvi (hieroglyfi),
kalastuskoukku, mon. צדים צ ִדים

ק

 קוֹףtai  קוף קוּףneulansilmä, takaraivo, apina,
mon.  קוֹפִ יםtai קופים קוּפִ ים
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200

300

ריש ֵּרישׁ ר
שין ִשׁין שׁ
.

pää, mon.
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ישׁים
ִ רישים ֵּר

hammas, mon.

שינים ִשׁינִ ים

"oikeanpuoleinen shin"

ִשׁין יְ מנִ ית שין ימנית

ִשין ִׂשין ׂש

, mon.

שינים ִׂשינִ ים

"vasemmanpuoleinen sin"

ׂשִָ֗ין ְׂשמאלִ ית שין שמאלית
400

ת

 תיו תוomistajan merkki, risti, mon. תווים תוִ ים

3. KIRJAINTEN NIMET KTIV MALE -KIRJOITUKSESSA
Kirjainten nimet varustetaan yleensä ktiv male -kirjoituksessa gershaimkaksoisheittomerkillä eli kaksoishipsulla. Gershaim-merkki kirjoitetaan
viimeisen kirjaimen eteen, jonka jälkeen voi tulla myös mahdollinen
taivutuspääte.
Lyhenteen merkkeinä (esim. numeroina) käytettävät yksittäiset kirjaimet
voidaan kirjoittaa geresh-heittomerkillä eli hipsulla:

א׳, ב׳,  ג׳1, 2, 3
Kirjainten ktiv male -muodot gershaim-merkillä:

, זי״ן, וי״ו, ה״א, דל״ת, גימ״ל, בי״ת,אל״ף
ָ֗,ָ֗סמ״ך, נו״ן, מ״ם, למ״ד, כ״ף, יו״ד, טי״ת,חי״ת
ָ֗תי״ו,ָ֗שי״ן,ָ֗רי״ש,ָ֗קו״ף,ָ֗צד״י,ָ֗פ״א,עי״ן
Monikot ktiv male -muodossa (myös aramealaista in-päätettä voidaan käyttää):
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אל״פים ,בי״תים ,גימ״ליםָ֗,דל״תיםָ֗,ה״איםָ֗,וי״ויםָ֗,
זי״ניםָ֗,חי״תיםָ֗,טי״תיםָ֗,יו״דיםָ֗,כ״פיםָ֗,למ״דים,
מ״מיםָ֗,נו״ניםָ֗,סמ״כיםָ֗,עי״ניםָ֗,פ״איםָ֗,צד״ים,
קו״פיםָ֗,רי״שים ,שי״ניםָ֗,תי״וים
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