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Ennen alfaa
Alfasta alkuun on kirjoitettu johdatukseksi Uuden testamentin kreikan
opiskeluun. Kirja on syntynyt sen kokemuksen pohjalta, jonka kirjoittajat
ovat saaneet opetustyössään Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan
eksegetiikan laitoksessa. Edellinen oppikirja, Jerker Blomqvistin ja Aarne
Toivasen Johdatus Uuden testamentin kreikkaan, oli maassamme ensimmäinen lajiaan ja ehti olla käytössä kolmen vuosikymmenen ajan.
Alfasta alkuun jakautuu aihepiireittäin kuuteen pääjaksoon, joissa keskitytään vuoroin verbeihin, vuoroin nomineihin. Lopussa on liiteosa
Agora (’tori’), josta on sitä enemmän hyötyä, mitä pitemmälle opiskelu
etenee. Kirjan kielioppimateriaali ja siihen liittyvät harjoitukset tähtäävät
siihen, että opiskelija oppii itse apuneuvojen avulla kääntämään Uuden
testamentin alkukielistä tekstiä. Tekstissä on käytetty säästeliäästi korostuksia, kuten lihavointia, jotta opiskelija itse etsisi opiskeltavan asian
keskeisen sisällön.
Kirja on osa Kreikan monimuoto-oppimisympäristöä Kαmua, joka on
palkittu Helsingin yliopiston opetusteknologiapalkinnolla sekä opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteisellä verkko-opetuksen laatupalkinnolla. Verkossa olevat vuorovaikutteiset harjoitukset tukevat kieliopin ja sanaston opiskelua ja auttavat kirjan käännösharjoituksissa. Kαmuun sijaitsee osoitteessa https://kielet.teol.helsinki.fi/kamu/, jonka kautta myös
kirjasta toivotaan palautetta.
Käännösharjoituksissa on pyritty siihen, että opiskelija pääsee jo kurssin alkuvaiheissa työskentelemään kreikankielisten tekstikokonaisuuksien
parissa. Opettajat ovat luoneet osan harjoituksista itse. Sanasto, sanonnat
ja kieliopin ominaispiirteet ovat kaikki kuitenkin suoraan kreikankielisestä Uudesta testamentista eli Novumista. Mitä pitemmälle kurssi etenee,
sitä enemmän harjoituksiin on voitu ottaa tekstiä suoraan Novumista.
Kunkin harjoituksen yhteydessä viitataan niihin UT:n kohtiin, joita kyseisessä harjoituksessa on käytetty.
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Paikoin kirjassa viitataan lisätiedon saamiseksi prof. Lars Aejmelaeuksen Uuden testamentin kreikan kielioppiin (Kirjapaja, 2003). Viittauksen
merkkinä on LA §, jota seuraavat pykälien numerot.
Eksegetiikan laitoksella on viime vuosina uudistettu kreikan oppimateriaalia laajemminkin. Prof. Aejmelaeuksen kieliopin lisäksi on otettu
käyttöön TL Matti Liljeqvistin laatima UT:n kreikka–suomi-sanasto (Raamatun tietokirja, 2001). Kiitämme Matti Liljeqvistiä, joka on luonut kreikan opiskeluun tärkeän apuvälineen.
Valtaosa Alfasta alkuun -kirjan materiaalista on ollut kahden vuoden
ajan koekäytössä. Materiaaliin ovat opetuksessaan tai muuten tutustuneet
työtoverimme prof. Lars Aejmelaeus, TT Anne-Marit Enroth-Voitila, TT
Niko Huttunen, TT Outi Lehtipuu, TT Heikki Leppä, dos. Antti Marjanen, TM Antti Mustakallio sekä prof. Raija Sollamo. Kiitämme heitä
kaikkia yhteistyöstä ja hyödyllisestä palautteesta. Kiitämme myös Kreikan kirjallisuuden erikoisasiantuntijaa, professori Maarit Kaimiota saamastamme palautteesta ja FM Aarre Huhtalaa äidinkielen huollosta. Se,
mikä kirjassa edelleen antaa moitteen sijaa, jää pelkästään tekijöiden vastuulle.
Suuri kiitos kuuluu kirjamme taittajalle, kreikan verkko-opiskeluympäristön Kαmun avainhenkilölle, teol. yo Sami Yli-Karjanmaalle. Samoin kiitos kirjamme kustantajalle Finn Lecturalle miellyttävästä ja joustavasta yhteistyöstä.
Kiitämme myös teol. yo James Hirvisaarta, jonka kanssa tehtiin ensimmäiset kreikan verkko-opiskelukokeilut ja joka laati erittäin hyödyllisiä, opiskelijoiden paljon kiittämiä taivutustaulukkoja. Kirjan koekäytössä
olleesta materiaalista ovat antaneet opiskelijapalautetta Olli Iso-Herttua,
Kenneth Liljeström, Mirja von Martens, Maaria Pätsi, Leena Seivo ja
Christian Seppänen. Kiitämme heitä ja myös kaikkia muita kreikankurssilaisia, jotka vuosien varrella ovat eri tavoin innostaneet kreikan oppimateriaalin kehittämiseen. Yhdessä opiskelu on herättänyt kuolleen kielen
eloon ja avannut entistä syvemmän näkymän siihen maailmaan, jossa
kristinusko syntyi ja kehittyi. Omistammekin kirjamme kaikille niille
opiskelijoille, jotka ovat kanssamme ottaneet askeleita kreikan opiskelun
joskus kivikkoisellakin tiellä – tiellä, jolle ei taida olla loppua.
Vantaalla ja Jämsässä helluntaina 15.5.2005
kielillä puhumisen lahjaa ihmetellen
Jarmo Kiilunen ja Raimo Hakola
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Toinen kierros
Kirjan toiseen painokseen tehdyistä muutoksista suurin on 3. deklinaation
(1. painoksen δ-jakso) jakaminen kahdeksi jaksoksi (δ ja ζ), jolloin niiden väliin sijoittuva ε-jakso (partisiippi ja useat aoristit) saadaan aikaisemmin opiskeltavaksi. Partisiipin käyttöä koskeva osuus on kirjoitettu
uudelleen. Kirjaa on lisäksi paikoitellen muokattu lisäämällä uutta ainesta
ja selkeyttämällä vanhaa. Kokonaan uusi osio on sijamuotoja yksityiskohtaisesti käsittelevä luku ζ.5. Vanha ζ-jakso on nyt η-jakso. Uutena harjoituksena on Septuagintan kielenkäyttöä valaiseva katkelma syntiinlankeemuskertomuksesta (1. Moos. 3:1–13). Siihen laadituista selityksistä lausumme kiitoksen entiselle kreikanopiskelijallemme, Septuaginta-tutkija
TM Tuukka Kauhaselle. – Havaitut lyöntivirheet ja muut puutteet on korjattu.
Kiitämme opiskelijoita ja opettajatovereitamme saamastamme palautteesta, jonka vaikutus näkyy kirjassa monin kohdin. Samoin kiitämme
TM Sami Yli-Karjanmaata, joka on huolehtinut tämänkin painoksen taitosta. Hän on ollut entiseen tapaan erinomainen keskustelukumppani ja
palautteen antaja sekä toteuttanut suuremmin purnaamatta kirjoittajien loputtomia muutosehdotuksia. Myös FM Aarre Huhtala on jälleen ystävällisesti antanut panoksensa ja vaalinut kieltämme.
Uutena kreikan opiskelun apuneuvona on ilmestynyt Matti Liljeqvistin
Uuden testamentin sanakirja kreikka–suomi (Finn Lectura 2007).
Vantaalla ja Jämsässä isänmaan toivojen päivänä 1.5.2007
Jarmo Kiilunen ja Raimo Hakola

Kolmas kerta
Kolmannen painoksen uudistukset koskevat lähinnä verbioppia, mutta
muitakin parannuksia on tehty pitkin matkaa. Hyödyllisiä ideoita olemme
saaneet kollegoiltamme dos. Niko Huttuselta ja TM Kenneth Liljeströmiltä. Kieltämme on jälleen pitänyt silmällä FM Aarre Huhtala, ja taittajamme TM Sami Yli-Karjanmaa on toteuttanut toivomamme muutokset.
Kaikille heille olemme suuressa kiitollisuuden velassa.
Vantaalla ja Jämsässä Aleksis Kiven päivänä 10.10.2010
Jarmo Kiilunen ja Raimo Hakola
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α-jakso
Tässä jaksossa opit
· lukemaan kreikkalaista tekstiä:
-

opit aakkoset

-

opit oikeaan lukemiseen ohjaavat lukumerkit

-

saat kuvan länsimaisen kirjaimiston historiasta

· tuntemaan kreikan verbien kaksi pääryhmää
ja niiden perustaivutuksen
· muodostamaan yksinkertaisen lauseen kuten
”Me löydämme”.
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α-jakso

α.1 Aakkoset
·

pienet ja isot kirjaimet

·

konsonantit ja niiden jaottelu

·

vokaalit ja niiden jaottelu

·

diftongit ja niiden jaottelu

·

kreikan kielen ja kirjaimiston vaiheet

α.1.1 Kreikan aakkoset
Kreikan aakkosto käsittää 24 kirjainta, joita vastaa 24 äännettä tai äänneyhdistelmää. Konsonantteja on 17, vokaaleja 7.
Kirjaimia on sekä pieniä että isoja. Aluksi käytössä olivat vain isot kirjaimet, majuskelit, joilla myös UT:n alkuperäistekstit ja niiden varhaisimmat käsikirjoituskopiot kirjoitettiin. Pienet kirjaimet, minuskelit, kehittyivät kursiivikirjoituksen tuloksena vasta ensimmäisen vuosituhannen
lopulla. Esimerkiksi Paavalille tuottaisikin vaikeuksia lukea Novumista,
kreikankielisestä UT:sta, omia tekstejään.
Moni minuskeli on tuttu koulun luonnontieteiden ja matematiikan opetuksesta, kuten π (pii) geometriasta ja γ (gamma) fysiikasta. Tuttuja ovat
myös ne majuskelit, jotka ovat siirtyneet latinalaisiin aakkosiin sellaisinaan, muodon ja äännearvon muuttumatta, esimerkiksi Α (alfa), Β (beeta), Ε (epsilon), Κ (kappa), Μ (myy) ja Ν (nyy). Majuskelien joukossa
on kuitenkin myös muutamia ”petollisia” kirjaimia, kuten Η (eeta) ja
14

α.1 Aakkoset

Ρ (rhoo), jotka ovat muodoltaan latinalaisten kaltaisia mutta joiden äännearvo poikkeaa latinalaisesta (Η = pitkä e-äänne, Ρ = r-äänne). Aakkosten nimet kreikkalaisessa kirjoitusasussa löytyvät kirjan lopussa olevasta
sanastosta.
kirjaimen
nimi
alfa
beeta
gamma

pieni iso äännearvo
α
Α
ă, ā
β
Β
b
γ
Γ
g

delta
epsilon
zeeta
eeta
theeta
ioota

δ
ε
ζ
η
θ
ι

Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι

d
ě
dz
ē
th
ĭ, ī

kappa
lambda
myy
nyy
ksii
omikron
pii
rhoo

κ
λ
μ
ν
ξ
ο
π
ρ

Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ

k
l
m
n
ks
ŏ
p
r

sigma

σ

Σ

s

tau
ypsilon
fii

τ
υ
φ

Τ
Υ
Φ

t
y̆ , ȳ
f

khii

χ

Χ

kh

psii
oomega

ψ
ω

Ψ
Ω

ps
ō

huomautuksia
lyhyt tai pitkä
kahdesta peräkkäisestä k-äänteestä edellinen ääntyy kuten suomen äng-äänne, jälkimmäinen normaalisti (esim. ἄγγελος)
aina lyhyt
”mehiläis-ässä”; ts:n soinnillinen vastine
aina pitkä
aspiroitunut t; ei kaksoiskonsonantti
lyhyt tai pitkä; eräisssä vierasperäisissä
erisnimissä = j (esim. Ἰησοῦς Jeesus)

älä sekoita ζ:aan
sananmukaisesti ’pieni o’; aina lyhyt
sanan alussa saa yläpuolelleen ns. spiritus
asper -kaaren: ῥ (äännetään normaalina
r-äänteenä)
sanan lopussa σ saa muodon ς;
sigma voi esiintyä joissakin tekstilaitoksissa myös nyky-c:n näköisessä muodossa
lyhyt tai pitkä; ei u!
alkuaan aspiroitunut p (= ph), vrt. engl.
kirjoitusasu ”philosophy”
aspiroitunut k; ei kaksoiskonsonantti
eikä ks!
älä sekoita φ:hin
sananmukaisesti ’iso o’; aina pitkä
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α-jakso

Kreikankielisten antiikin lähteiden tekstijulkaisuissa isoja kirjaimia käytetään paljon vähemmän kuin mihin olemme tottuneet eurooppalaisissa nykykielissä. Iso alkukirjain esiintyy tavallisesti vain kappaleen tai lainauksen alussa ja erisnimissä. Esimerkiksi Novumissa virkkeet alkavat
useimmiten pienellä alkukirjaimella. Vaikka isot kirjaimet vaikuttavat ensi silmäyksellä pieniä tutummilta, kirjainten opiskelussa kannattaa alussa
keskittyä minuskeleihin.
Kirjainten nimet on ilmoitettu Nykysuomen sivistyssanakirjan mukaisessa muodossa. Äännearvo-sarakkeessa vokaalin päälle merkitty viiva tai
kaari osoittaa vokaalin ääntyvän pitkänä tai lyhyenä.

α.1.2 Kreikan konsonantit ja sigman suhde niihin
Konsonantit voidaan ryhmitellä niiden ääntämispaikan ja -tavan mukaan.
On hyödyllistä oppia tunnistamaan eri ryhmiin kuuluvat konsonantit,
koska ne käyttäytyvät niitä seuraavan sigman kanssa kukin ryhmälleen
ominaisella tavalla.
konsonanttiryhmä

soinnil- soinni- aspiroi- huomautuksia
linen
ton
tunut
1. k-äänteet (gutturaaγ
κ
χ
k-äänne + σ > ξ
lit, kitalaessa tuotetut
esim. *σαρκσ > σάρξ liha
äänteet)
(lue: sarks)
2. p-äänteet
β
π
φ
p-äänne + σ > ψ
(labiaalit, huulin tuoteesim. *ὀπσις > ὄψις kasvot
tut äänteet)
(lue: opsis)
3. t-äänteet (dentaalit,
δ
τ
θ
t-äänne + σ > σσ > σ
hampaiden avulla tuo(myös ζ + σ > σ)
tetut äänteet)
esim. *ἐλπιδς > ἐλπίς toivo
4. likvidat
λ, ρ
likvida + σ > jommankum(soinnilliset, ”virtaavat”
μ, νT
man kato sekä lähes aina
konsonantit)
muutoksia vokaaleissa
esim. *ἑνς > εἷς yksi
5. s-äänteet
σ
(sibilantit)
6. kaksoiskonsonantit
ζ (sd)
ξ (ks)
vaikka ζ ääntyy dz:nä, se
ψ (ps)
kaksoiskonsonanttina edustaa yhdistelmää sd; katoaa
σ:n edeltä
T
Tarkkaan ottaen μ ja ν eivät ole likvidoja vaan nasaaleja (nenä-äänteitä), mutta
niillä on tärkeitä yhteisiä kieliopillisia ominaisuuksia λ:n ja ρ:n kanssa.
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Tärkeimpiä taulukon ryhmistä ovat neljä ensimmäistä. 1. ja 2. ryhmässä
σ yhdistyy sitä edeltävän k- tai p-äänteen kanssa kaksoiskonsonantiksi ξ
tai ψ, kun taas 3. ryhmässä t-äänne katoaa σ:n edeltä. Ryhmässä 4 tilanne vaihtelee: milloin katoaa σ, milloin sitä edeltävä λ, ρ, μ, ν. Kummassakin tapauksessa kato useimmiten aiheuttaa näkyviä vokaalinmuutoksia.

α.1.3 Kreikan vokaalit
Kreikan seitsemästä vokaalista osa on aina lyhyitä, osa pitkiä, osa milloin
pitkiä, milloin lyhyitä:
-

aina lyhyitä: ε, ο
aina pitkiä: η, ω
lyhyitä tai pitkiä: α, ι, υ

Lukiessa on tärkeää ääntää ε ja ο lyhyinä ja η ja ω pitkinä. α:n, ι:n ja
υ:n kulloinenkin pituus selviää joissakin tapauksissa sanan kirjoitusasusta
(ks. s. 18, 26). Myös osassa sanakirjoja pituus on merkitty.
Diftongit
Kreikkalaisperäisellä termillä ”diftongi” tarkoitetaan kahden peräkkäisen,
samaan tavuun kuuluvan vokaalin yhdistelmää, esimerkiksi οι. Diftongin
alkuvokaali voi olla lyhyt tai pitkä, kun taas loppuvokaali on aina lyhyt
(joko ι tai υ). Jos alkuvokaali on ε tai ο tai lyhyt α tai υ, kyseessä on lyhyt diftongi. Jos taas alkuvokaali on pitkä η tai ω tai pitkä α, kyseessä on
pitkä diftongi.
Lyhyiden diftongien lausumisessa on otettava huomioon kaksi seikkaa:
1. kun loppuvokaalina on υ, se lausutaan ääntämisen helpottamiseksi
normaalista poiketen u:na, ei y:nä
2. ου-diftongi lausutaan pitkänä u-äänteenä
lyhyet
ι-loppuiset
diftongit
αι
ει
οι

ääntäminen

υι

yi

ai
ei
oi

lyhyet
υ-loppuiset
diftongit
αυ
ευ
ου

ääntäminen
au (ei ay)
eu (ei ey)
ū (pitkä u, ei oy eikä ou!)
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Ääntymätön ioota
υ-loppuisia pitkiä diftongeja edustaa UT:ssa vain ηυ (lausutaan yleensä
kuten ευ), kun taas ι-loppuisia on kolme. Alkuaan ι-loppuiset olivat muotoa ᾱι, ηι ja ωι, mutta jo varhain alettiin ioota jättää lausumatta ja myöhemmin myös kirjoittamatta, joten käytännössä kyse ei ollut enää diftongeista vaan vain pitkistä vokaaleista. Minuskelikirjoituksen yleistyessä
alkuperäinen pitkä diftongi palautettiin lisäämällä ioota normaalia pienikokoisempana pitkän vokaalin alle – iootaa silti edelleenkään ääntämättä:
ᾳ, ῃ, ῳ. Tällaisesta ”allekirjoitetusta” iootasta käytetään sananmukaista
nimitystä iota subscriptum.
Pienestä koostaan ja mykistymisestään huolimatta iota subscriptum on
kieliopillisesti tärkeä. ”Pikku-iootasta” on muun muassa se hyöty, että
lukiessa tietää ᾳ:n aina pitkäksi. Vielä tärkeämpi merkitys iota subscriptumilla on tiettyjen kieliopillisten muotojen tunnistamisessa. Isojen alkukirjainten alle iootaa ei merkitä, vaan se kirjoitetaan ison kirjaimen perään, esimerkiksi Ἅιδης tuonela (lue ”hdēs”; minuskelialkuisena kirjoitusasu on ᾅδης).
pitkät υ-loppuiset ääntäminen
pitkät ι-loppuiset
ääntäminen
diftongit
(= iota subscriptumin
sisältävät) diftongit
ηυ
eu (tai ēu)
ᾳ
ā
ῃ
ē
ῳ
ō

α.1.4 Kreikan kielen ja kirjaimiston vaiheita
Kreikan 24 kirjainta käsittävä kirjaimisto pohjautuu muinaisfoinikialaiseen konsonanttikirjoitukseen – kuten myös aramean, heprean ja arabian
aakkostot. Kreikkalaisten muokkaamana ja edelleen kehittämänä siitä
syntyi ensimmäinen foneettinen aakkosto, jolla kirjoitetut varhaisimmat
piirtokirjoitukset ovat peräisin 700-luvun keskivaiheilta eKr. Kirjainten
muoto, nimet ja järjestys ovat nekin pitkälti foinikialaista perua. Kun
osalle foinikian konsonantteja ei vokaalivoittoisessa kreikassa ollut käyttöä, ne hyödynnettiin vokaaleina. Kreikkalaiset loivat myös muutamia
omia uusia kirjaimia.
Kreikkalainen kirjaimisto kehittyi aluksi useina paikallisina muunnelmina. Tästä johtuu muun muassa se, että kirjain Χ merkitsi LänsiKreikassa ks-äännettä mutta idässä Jooniassa (missä kreikkalainen aakkosto oli syntynyt) kh-äännettä. Läntinen ääntämys siirtyi etruskeille ja
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roomalaisille, ja latinalaisen aakkoston myötä se välittyi x-kirjaimena/ksäänteenä muualle Eurooppaan. Vastaavasti Η-kirjain edusti läntisessä
ääntämyksessä h-äännettä ja välittyi siinä merkityksessä latinalaisiin aakkosiin, kun se sitä vastoin joonialaisessa käytännössä tarkoitti pitkää eäännettä (eeta). Voitolle pääsi joonialainen aakkosto sen jälkeen, kun se
vuonna 403 eKr. oli saanut Ateenassa virallisen aseman.
Käytössä oli alun perin muitakin, sittemmin kadonneita äänteitä/kirjaimia. Niistä tärkeimmät ovat j- ja w-äänne, joiden avulla moni kieliopin
ilmiö käy ymmärrettäväksi. J-äänne katosi jo ennen kirjaimiston käyttöönottoa, niin ettei sillä ole omaa merkkiä vaan sitä kuvataan jkirjaimella. W-äännettä edustava kirjain (vastaava kuin heprean ו, wāw,
ja englannin w) on nimeltään digamma (kaksoisgamma), koska siinä on
kuin kaksi gammaa päällekkäin (Ϝ). Digamman avulla selittyy esimerkiksi se, miksi työ on englannissa ”work”, ruotsissa ”verk”, saksassa
”Werk” mutta kreikassa ἔργον (ergon, vartalo ἐργ-): sana on kreikassakin ollut alkuaan w-alkuinen, siis ϜΕΡΓΟΝ (Ϝεργον).
Kreikan kielen kehityksessä tehdään ero ns. klassisen kreikan (n. 480–
330 eKr.) ja hellenistisen yleis- eli koinee-kreikan (n. 330 eKr.–600 jKr.)
välillä. Kielten perusrakenne on sama, joten koinee-kreikan opiskelu luo
hyvän pohjan myös klassisella kreikalla laadittujen kirjoitusten ymmärtämiselle. Klassisen ja koinee-kreikan erot johtuvat kielen normaalista kehityksestä; koinee-kreikassa, jolla UT:kin on kirjoitettu, esimerkiksi sellaiset klassisen kreikan piirteet kuten substantiivien duaalimuodot ja verbien optatiivimuodot ovat jo kadonneet tai katoamassa. Kielen kehitys
jatkui UT:n ajan jälkeenkin ja johti lopulta nykykreikan syntymiseen.
Nykykreikkaa kirjoitetaan antiikista tutuilla kirjaimilla, mutta kielen perusrakenne on muuttunut niin paljon, että voidaan puhua jopa eri kielestä,
jonka ymmärtäminen ei onnistu pelkästään klassista tai koinee-kreikkaa
opiskelemalla.
Koska klassinen ja koinee-kreikka eivät ole eläviä kieliä (paitsi että
koinee on edelleen Kreikan ortodoksisen kirkon jumalanpalveluskieli),
niiden ääntämisestä ei ole täsmällistä tietoa. Kreikan läntinen akateeminen ääntämisperinne pohjautuu Erasmus Rotterdamilaisen (k. 1536) kehittämään, latinan lähtökohdista luotuun ääntämissysteemiin, jota myös
edellä annetut äännearvot noudattavat. Nykykreikassa muun muassa diftongi ει ja pitkä vokaali η lausutaan i-äänteenä ja diftongi αι e-äänteenä.
Nämä ja jotkin muut poikkeamat klassisesta käytännöstä juontuvat jo
koineen ajoilta ja ovat bysanttilaisen perinteen vaikutuksesta siirtyneet
osaksi itäisen kristikunnan ääntämisperinnettä. Ääntämisessä tapahtuneista muutoksista huolimatta oikeinkirjoitus on säilynyt perinteisenä (kuten
yleensäkin länsieurooppalaisissa nykykielissä).
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Kreikan ääntämisen muutoksista
Kreikan ääntämisessä oli UT:n syntyaikoihin mennessä tapahtunut monia
muutoksia klassisen ajan ääntämykseen verrattuna. Yksi muutoksista oli iäänteen vahvistunut asema, ns. itasismi. Se merkitsi muun muassa, että ει
ja η äännettiin kumpikin iootana – kuten yhä on laita nykykreikassa. Diftongi αι puolestaan lausuttiin kuten ε, minkä seurauksena edelleen sanotaan
esimerkiksi ”pedagogi” eikä ”paidagogi”.
Myöhemmin myös iootan sisältävät diftongit οι ja υι samoin kuin υ
alettiin itasismin vaikutuksesta ääntää iootana. Esimerkiksi κύριε ἐλέησον
Herra armahda! lausuttiin kírie eléison.
Ääntämisessä tapahtuneet muutokset heijastuvat oikeinkirjoituksen puutteina, mikä on nähtävissä myös UT:n käsikirjoituksissa. Jos tekstiä kopioitiin sanelun perusteella, oli kopioijan tulkinnan varassa, kirjoittiko hän
esimerkiksi sanan”himís” muodossa ἡμεῖς ”me” vai ὑμεῖς ”te” sellaisissa
tapauksissa, joissa asiayhteys mahdollisti molemmat (esim. 1. Kor. 7:15).
Myös pitkien ja lyhyiden vokaalien välinen ero katosi äännettäessä, millä silläkin on vaikutusta sanan merkitykseen. Esimerkiksi ἔχομεν meillä
on, mutta ἔχωμεν meillä olkoon (Room. 5:1). Osa käsikirjoitusten eroista
saattaa toki johtua myös kopioijan tietoisesta tulkinnasta, ei vain kuullun
väärin ymmärtämisestä.

α.1.5 Septuaginta
Septuaginta, maailman vanhin raamatunkäännös, syntyi kristillisen ajanlaskun alkua edeltävinä vuosisatoina Egyptissä sikäläisiä juutalaisia varten, jotka eivät enää osanneet hepreaa. Kreikkalaiselta kieliasultaan se
edustaa koineeta. Kuitenkin kääntäjien omaksuman käännöstekniikan ja
ilmeisesti osaksi myös puutteellisen kielitaidon vuoksi seemiläinen (heprealainen) kielitausta lyö voimakkaasti läpi ja käännöksen taso vaihtelee
huomattavasti kirjasta toiseen, kirjaimellisesti käännetystä ”epäkreikasta”
sujuvaan kreikkalaiseen ilmaisuun.
UT:n kirjoittajat siteeraavat VT:a useimmiten Septuagintan mukaan,
mikä selittää useiden sitaattien ja VT:n heprealaisen tekstin väliset erot.
Tässä yhteydessä merkittävämpää on kuitenkin se, että Septuagintan kieli
ylimalkaan vaikutti huomattavasti monen kirjoittajan ilmaisuun. Esimerkiksi Luukas, joka muutoin kirjoittaa hyvää kreikkaa, jäljittelee monin
paikoin tietoisesti Septuagintan epäkreikkalaista ilmaisutapaa saadakseen
aikaan ”raamatullisen” vaikutelman. ”Seemiläinen tyyli” ei siten sellaisenaan oikeuta päättelemään, että jotkin UT:n kirjat, kuten evankeliumit
(tai niiden lähteet), olisi alun perin kirjoitettu arameaksi.
Näytteen Septuagintan kielestä löytää Agorasta, jossa on ylimääräisenä
harjoituksena katkelma syntiinlankeemuskertomuksesta (ks. s. 274–277).
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Harjoituksia
1. Kirjoita minuskelein seuraavat Kreikan kirjallisuudesta tunnettujen
naisten ja jumalattarien nimet:
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΓΑΙΑ
ΔΙΚΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΨΥΧΗ
2. Kirjoita minuskelein seuraavat UT:n henkilönnimet:
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΙΟΥΔΑΣ
ΙΩΣΗΦ
ΜΑΡΙΑ
ΝΑΘΑΝΑΗΛ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΩΣΘΕΝΗΣ
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3. Seuraavassa on joukko lukumerkeittä kirjoitettuja UT:n sanoja, osa
sivistyssanoja. Kirjoita ne majuskelein. Mitä ne tarkoittavat?
απολογια
αυτοματος
διακονια
ειδωλον
επιστολη
θεραπεια
καμηλος
σκανδαλον
φαντασια
φιλανθρωπια
4. Kirjoita Paavalin kirjeiden kreikankieliset nimet majuskelein. Oikean
vastauksen löydät Novumista.
προς Ρωμαιους
προς Κορινθιους α, β
προς Γαλατας
προς Εφεσιους
προς Φιλιππησιους
προς Κολοσσαεις
προς Θεσσαλονικεις α, β
προς Τιμοθεον α, β
προς Τιτον
προς Φιλημονα
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α.2 Lukumerkit
·

spiritukset eli henkosmerkit

·

aksentti- eli korkomerkit

·

keinot ns. vokaaliaukeaman välttämiseksi:

·

-

krasis eli sanojen sulauttaminen yhdeksi

-

elisio eli loppuvokaalin poistaminen

-

liikkuva ν

välimerkkien käyttö

α.2.1 Spiritukset: vahva ja heikko
Kreikan kirjaimistosta puuttuu kielihistoriallisista syistä h-äännettä vastaava kirjain. Toisaalta attikan murteessa ja siihen pohjautuvassa koineeeli yleiskreikassa suuri osa kreikan vokaalialkuisista sanoista alkaa häänteellä. Sen ilmaisemiseksi käytetään pientä vokaalin päälle kirjoitettavaa kaarta, vahvaa spiritusta (lat. spiritus asper). Graafisesti kaari avautuu lukusuunnassa oikealle ( ῾ ).
Sanan alkaessa yksittäisellä vokaalilla vahva spiritus kirjoitetaan vokaalin päälle, esimerkiksi ὁδός hodós tie, mutta ison kirjaimen yhteydessä sen edelle: Ὁδός. Sanan alkaessa diftongilla spiritus kirjoitetaan
jälkimmäisen vokaalin päälle, esimerkiki εὑρίσκω heurískō löytää, keksiä, ison kirjaimen yhteydessä samoin Εὑρίσκω.
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Jos kahdesta peräkkäisestä vokaalista spiritus on ensimmäisellä, se
osoittaa, etteivät vokaalit muodosta diftongia vaan kuuluvat eri tavuihin,
esimerkiksi sanassa ἱερός hi-e-rós pyhä.
Tapana on merkitä (joskaan ei enää ääntää) vahva spiritus myös sananalkuisen ρ:n päälle, esimerkiksi πάντα ῥεῖ kaikki virtaa (v. 475 eKr.
kuolleen kuuluisan filosofin Herakleitoksen mietelmä). Spirituksen vaikutus näkyy yhä muun muassa ρ-kirjaimen suomalaisessa nimessä (”rhoo”),
samoin englannin oikeinkirjoituksessa: ”rhythm” < ῥυθμός.
Heikko spiritus (lat. spiritus lenis) on lukumerkkinä vahvan spirituksen
symmetrinen vastakohta: sitä kuvaa vasemmalle, lukusuunnasta poispäin
avautuva kaari ( ᾿ ). Merkin tehtävä on osoittaa, ettei sananalkuista vokaalia/diftongia edellä h-äänne: αὐτός autós hän, se.
Heikko spiritus sijoittuu kirjoituksessa aivan kuten vahva spiritus, sen
suunta vain on vastakkainen:
ὀρθός suora; oikea (vrt. ortodoksia), οἰκέω asua, Ἀσία Aasia, Εὐρώπη Eurooppa (kreikkalaisessa mytologiassa Zeuksen ryöstämä Foinikian kuninkaan tytär).

α.2.2 Tavu, paino ja korkomerkit
Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta jokainen kreikan sana saa jollekin
tavulleen painon eli koron, aksentin. Säännöt, jotka määrittävät aksentin
paikkaa ja luonnetta, ovat suorassa yhteydessä sanan sisältämien tavujen
määrään ja pituuteen.
Kreikkalaisen sanan tavujen määrä lasketaan sen mukaan, kuinka
monta yksittäistä vokaalia tai diftongia sanaan sisältyy. Esimerkiksi
γραμματεύς lainopettaja on kolmitavuinen: γραμ-μα-τεύς, yhdyssana
νομοδιδάσκαλος lainopettaja on kuusitavuinen: νο-μο-δι-δά-σκα-λος.
Tavuja on lyhyitä ja pitkiä. Lyhyen ja pitkän tavun määrittely on
tärkeää korkosääntöjen kannalta: Tavu on lyhyt, kun se sisältää lyhyen
vokaalin. Tavu on pitkä, kun se sisältää pitkän vokaalin tai diftongin –
paitsi että sananloppuiset diftongit -αι ja -οι katsotaan korkosääntöjen
kannalta likimain aina lyhyiksi. Esimerkiksi sana σταυρός risti koostuu
pitkästä ja lyhyestä tavusta, verbi πορεύομαι kulkea tavuista πο- (lyhyt),
-ρεύ- (pitkä), -ο- (lyhyt), -μαι (lyhyt!).
Etukäteen ei voi tietää, millä tavulla sanan korko on, vaan kunkin
sanan aksentti on periaatteessa opeteltava erikseen. Hyvän vihjeen antavat
kuitenkin neljä seuraavaa periaatetta:
- Korko on jollakin sanan kolmesta viimeisestä tavusta, kuitenkin
kolmannella tavulla lopusta vain, jos lopputavu on lyhyt.
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-

Verbien persoonamuotojen korko pyrkii kolmannelle tavulle
lopusta. Toisella tavulla lopusta korko on useimpien verbien
perusmuodossa (akt. ind. prees yks. 1.), esim. γινώσκω tietää.
Substantiivien, adjektiivien, pronominien ja partisiippien korko
säilyy, jos mahdollista, sillä tavulla, jolla se on sanan
perusmuodossa (nominatiivissa).
Korkomerkin paikka voi vaihtua ja/tai korkomerkki muuttua
toiseksi, kun sanaa taivutetaan eri muodoissa. Useissa tapauksissa koron laji ja sijainti ratkaisevat sanan merkityksen ja
antavat vihjeitä sanan kieliopillisen muodon tunnistamiseksi,
kuten seuraavista esimerkeistä ilmenee:
τίνες ketkä?
ποιεῖ hän tekee

τινές jotkut, eräät
ποίει tee!

Korkoja ja niitä vastaavia korkomerkkejä on kolmenlaisia. Korko merkitään yksittäisen vokaalin päälle, diftongissa jälkimmäiselle vokaalille.
Kun kreikka hellenistisenä aikana levisi yhä laajemmalle vieraskielisten kansojen
keskuuteen, huoli oikean ääntämisen säilymisestä synnytti n. 200 eKr. korkomerkit
(kiitos Aleksandrian kirjastonhoitajan ja filologin Aristofanes Byzantionilaisen).
Kesti kuitenkin useita satoja vuosia, ennen kuin nämä aluksi vain runokirjallisuudessa käytetyt merkit vakiintuivat yleiseen käyttöön. Niinpä ne – samoin kuin
muutkin lukumerkit – vielä puuttuivat UT:n vanhimmista käsikirjoituksista. Sanan
paino oli alkuaan musikaalinen, sävelkorkoon perustuva (vrt. kiina). Aikaa myöten
siirryttiin nykyisinkin käytössä olevaan dynaamiseen, painollista tavua korostavaan
ääntämiseen, jossa aksentit lausutaan kaikki samalla tavalla, korollista tavua
painottaen.

Akuutti (nouseva paino): ( ´ )
Akuutti esiintyy jollakin kolmesta viimeisestä tavusta, lyhyellä tai pitkällä, mutta kolmanneksi viimeisellä vain, jos viimeinen tavu on lyhyt.
ἄνθρωπος ihminen,
ἄνθρωποι ihmiset, mutta
ἀνθρώπων ihmisten
Gravis (laskeva paino): ( ` )
Gravis esiintyy vain sanan viimeisellä tavulla, lyhyellä tai pitkällä. Sitä
käytetään ainoastaan silloin, kun sanaa seuraa tekstissä toinen korollinen
sana. Jos sanaa seuraa koroton ns. enkliittinen (ks. s. 27) sana tai välimerkki, graviksen sijasta käytetään akuuttia.
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Jos kreikkalaisen tekstin sana, jolla on viimeisellä tavulla korkona
gravis, kirjoitetaan osaksi suomalaista tekstiä, aksentti vaihtuu akuutiksi.
Akuuttia käytetään myös sanakirjoissa sanojen perusmuodoissa.
καὶ λέγει πρὸς τὸν ἄνθρωπον ja hän sanoo ihmiselle
mutta: καί, πρός, τόν
Sirkumfleksi (nouseva-laskeva): (

῀ tai ̑)

Sirkumfleksi esiintyy vain pitkällä tavulla, joko viimeisellä tai viimeistä
edellisellä. Viimeistä edellisellä tavulla sitä käytetään – ja sitä täytyykin
käyttää – jos viimeinen tavu on lyhyt.
βασιλεῖς kuninkaat
Φαρισαῖος fariseus, mutta Φαρισαίου fariseuksen
Aksentit, niiden mahdollinen sijainti ja suhde tavujen pituuteen:
3. tavu lopusta

2. tavu lopusta

akuutti: ´
akuutti: ´
§ pitkällä tai lyhyellä
§ pitkällä tai lyhyellä
tavulla
tavulla
§ jos lopputavu on lyhyt
sirkumfleksi: ῀
§ pitkällä tavulla
§ jos lopputavu on lyhyt

lopputavu
akuutti: ´
§ pitkällä tai lyhyellä tavulla
sirkumfleksi: ῀
§ pitkällä tavulla
gravis: `
pitkällä tai lyhyellä tavulla
jos seuraa korollinen sana

§
§

Aksentin ja spirituksen sijoittuminen toisiinsa nähden
Jos korkomerkki osuu spirituksen kanssa samalle tavulle, kirjoitetaan
akuutti ja gravis spirituksen perään, sirkumfleksi päälle:
ὅμοιος, Ὅμοιος samanlainen, kaltainen
αἵρεσις, Αἵρεσις valinta; heresia
ὧδε, Ὧδε täällä
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Erikoistapauksia
Kreikassa esiintyy joukko yleisiä, enintään kaksitavuisia sanoja, joilla ei
ole korkoa laisinkaan tai jotka saavat sen vain tietyissä tapauksissa. Sellaiset sanat liittyvät niin kiinteästi joko seuraavaan tai edeltävään sanaan,
etteivät ne tarvitse omaa korkoa. Seuraavaan sanaan liittyvät ovat prokliittisia eli eteenpäin nojaavia, edeltävään liittyvät enkliittisiä eli taaksepäin nojaavia (κλίνω nojata, maata).
Prokliittisia sanoja ovat muun muassa artikkelin mask. ja fem. yksikön
ja monikon perusmuodot ὁ, οἱ ja ἡ, αἱ, kieltosana οὐ/οὐκ/οὐχ, eräät yksitavuiset prepositiot sekä konjunktiot εἰ jos ja ὡς niin kuin.
Enkliittisiä sanoja ovat muun muassa useat persoonapronominien ἐγώ
minä ja σύ sinä taivutusmuodot, indefiniittipronomini τις joku sekä verbien εἰμί olla ja φημί sanoa aktiivin indikatiivin preesensin kaksitavuiset
muodot (= kaikki muut paitsi yks. 2. eli εἶ olet ja φής sanot).
Sen mukaan, millainen sana edeltää enkliittistä sanaa (= kuinka monta
tavua edeltävässä sanassa on ja mikä niistä on painollinen), edeltävällä
sanalla on yksi tai kaksi aksenttia. Aksentti voi olla enkliittisen sanan
kanssa yhteinen (ὁ λόγος μου sanani), tai sanalla on sekä oma että enkliittisen sanan korko (τὸ δῶρόν σου lahjasi, ἄνθρωπός τις muuan ihminen). Jos edeltävän sana aksenttina on gravis, se vaihtuu akuutiksi (ὁ
θεός μου jumalani).
Esiintyessään irrallaan kreikkalaisesta tekstistä kaksitavuiset enkliittiset
sanat saavat yleensä jälkimmäiselle tavulleen akuutin.

α.2.3 Muita lukumerkkejä
Kreikan kielessä koetaan usein ongelmalliseksi se, että tavuraja kulkee
vokaalien välistä (tekninen termi on hiatus, ’aukeama’). Tällainen tilanne
saattaa syntyä sekä kahden peräkkäisen sanan välillä että yksittäisen sanan sisällä. Seuraavassa esitetään kolme keinoa välttää kahden sanan välinen vokaaliaukeama.
Jos kyseessä on kaksi sanaa, joista varsinkin ensimmäinen on jokin lyhyt ja tavallinen, sanat sulautetaan yhdeksi ainoaksi. Näin syntyneen sulaumavokaalin (tai diftongin) päälle lisätään heikon spirituksen kaltainen
kaari ( ᾿ ), koronis (’koukero’). Itse ilmiö on nimeltään krasis (’sekoittaminen’). Korko määräytyy jälkimmäisen sanan mukaan. Jos koronis ja
korkomerkki osuvat samalle tavulle, ne sijaitsevat toisiinsa nähden samalla tavoin kuin spiritus ja korkomerkki.
Tavallisia krasistapauksia ovat UT:ssa esimerkiksi κἀγώ < καὶ ἐγώ ja
minä sekä κἀκεῖνος < καὶ ἐκεῖνος ja tuo/hän.
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UT:ssa krasista tavallisempi keino välttää vokaaliaukeama on elisio,
jossa edeltävän sanan loppuvokaali ja siihen mahdollisesti liittyvä aksentti
yksinkertaisesti jätetään pois. Edeltävä sana on jokin lyhyt yleinen ilmaus, kuten partikkeli, prepositio tai konjunktio. Elisio osoitetaan merkitsemällä pois jätetyn vokaalin tilalle apostrofi (’poisheitto’), joka sekin
on heikon spirituksen kaltainen merkki ( ᾿ ).
Tavallisia elision kokevia sanoja ovat UT:ssa muun muassa konjunktiot
ἀλλά > ἀλλ᾿ mutta, vaan ja δέ > δ᾿ mutta, ja sekä monet kaksitavuiset
prepositiot, kuten ἀπό > ἀπ᾿ -sta/-stä, -lta/-ltä ja ἐπί > ἐπ᾿ päällä/-lle.
Vahvalla spirituksella alkava sana katsotaan h-äänteestä huolimatta vokaalialkuiseksi, joten elisio voi tapahtua myös sitä edeltävässä sanassa.
Jos pois jätettyä vokaalia edeltävä konsonantti on κ, π tai τ, se muuntuu
vahvan spirituksen vaikutuksesta
Välimerkit tulivat käyttöön vasta myöhäisvastaavaksi aspiroituneeksi äänteekkeskiaikaisissa käsikirjoituksissa. UT:n
si (χ, φ, θ), esimerkiksi ἀπὸ ὑμῶν
kreikankielisen tekstijulkaisun toimittaja
joutuu siten itse filologis-eksegeettisin pe> ἀφ᾿ ὑμῶν teistä/teiltä.
rustein jäsentämään tekstin, luomaan
Sananvälisten vokaalien peräkkäikappalejaon, jakamaan tekstin virkkeisiin
syyden
välttämiseksi on vielä kolja lauseisiin sekä ratkaisemaan tulkinnanvaraisissa tilanteissa, onko lause katsotmaskin, erittäin yleinen ja kätevä
tava kysymys- vai väitelauseeksi.
tapa: lisätään edeltävän sanan lopEsimerkiksi viimeksi mainitusta käy
puun konsonantti ν, ns. liikkuva
Mark. 14:37, jossa Jeesus sanoo Getsenyy
(joka ei vaikuta sanan merkimanessa nukahtaneelle Pietarille: Σίμων,
καθεύδεις. Useimmat raamatunkäännöktykseen). Keinoa käytetään niissä
set tulkitsevat tämän (retoriseksi) kysyusein esiintyvissä tapauksissa, joismykseksi (”Simon, nukutko sinä?”), mutta
sa edeltävä sana on -σι-päätteinen,
se voisi olla myös huudahdus (”Simon, sinähän nukut!”).
samoin kuin verbin yksikön 3. persoonan
-ε-päätteisten muotojen
kanssa (esim. λέγουσιν αὐτῷ he sanovat hänelle; εἶπεν αὐτοῖς hän sanoi
heille). Liikkuva ν vakiintui siinä määrin, että sitä alettiin käyttää usein
silloinkin, kun seuraava sana alkaa konsonantilla (λέγουσιν τῷ Πέτρῳ he
sanovat Pietarille).
Sanan sisällä peräkkäiset mutta eri tavuihin kuuluvat vokaalit erotetaan
toisistaan erotuspistein (treema). Ne ovat vokaalin päälle lisätyt kaksi pistettä, kuten sanassa πραΰς lempeä. Koska αυ on kreikassa varsin tavallinen diftongi ja aksentti on jälkimmäisellä vokaalilla, sanan erehtyisi ilman erotuspisteitä helposti lukemaan ”praus”. Todellisuudessa se on kaksitavuinen: prā-ýs.
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α.2.4 Välimerkit
Piste ja pilkku merkitään kreikassa samoin kuin suomessa. Sen sijaan
suomen kielen puolipiste on kreikassa kysymysmerkki (;). Suomen puolipistettä ja kaksoispistettä taas vastaa kreikassa suhteellisen runsaasti viljelty yläpiste (·). Pilkkua käytetään harvemmin kuin mihin suomalainen
on tottunut.
καὶ λέγει αὐτοῖς· τί ποιεῖτε τοῦτο;
Ja hän sanoi heille: ”Miksi teette tämän?”
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Harjoituksia
A. Seuraavat tutunkuuloiset sanat muuttuvat kreikaksi, kun kirjoitat ne
kreikan minuskelein ja merkitset oikean spirituksen oikealle kohdalle.
Jos haluat kirjoittaa harjoituksen myös majuskelein, spirituksia ei merkitä.
1.

ei

7.

oon

2.

aina

8.

hapan

3.

uusi

9.

huutos

4.

heila

10.

anoo

5.

hy-i

11.

auta

6.

reuma

12.

oikein

B. Kirjoita alla oleva ns. lastenevankeliumin alku (Mark. 10:13–14)
kreikkalaisin minuskelein ja merkitse myös spiritukset. Transkriptiossa
ne vokaalit, jotka kreikassa ovat milloin lyhyitä, milloin pitkiä, on kirjoitettu lyhyinä silloin, kun ne ovat kreikassa lyhyitä, mutta pitkinä, kun ne
kreikassa äännetään pitkinä.
Jos haluat paneutua myös aksenttien käyttöön, kirjoita ne lihavoiduille
tavuille. Niissä tapauksissa, joissa aksenttia ei voi päätellä, oikea vaihtoehto esitetään sanan perässä sulkeissa. Oikean vastauksen löydät
Novumista.
Lyhenteet: a = akuutti, g = gravis, s = sirkumfleksi.
1. Kai (g) proseferon autō (s; lisää myös iota subscriptum) paidia

2. hina autōn (s) hapsētai.
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3. hoi de mathētai (g) epetīmēsan autois (s).

4. idōn (g) de ho Iēsūs (s) ēganaktēsen kai (g) eipen autois (s):

5. afete ta paidia erkhesthai pros me,

6. mē (g) kōlyete auta,

7. tōn (s) gar toiūtōn estin hē basileiā tū (s) theū (s).
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α.3 Verbien kaksi pääryhmää:
ω-verbit ja μι-verbit
·

verbiopin keskeinen terminologia: diateesi, modus,
tempus, aspekti, teonlaatu

·

verbien jaottelu ω-verbeihin ja μι-verbeihin

·

teemavokaali

·

preesensvartalo

·

aktiivin indikatiivin preesens

·

verbin kieliopilliseen määrittelyyn kuuluvat seikat

·

yksinkertaisen lauseen muodostaminen

Verbioppi on kreikan kieliopin ja opiskelun keskeisin alue. Siihen johdattaa seuraava yleiskatsaus.
Pääluokat eli diateesit
Suomen pääluokat ovat aktiivi ja passiivi, kreikassa niiden lisäksi on
kolmaskin pääluokka, mediumi. Pääluokka ilmoittaa subjektin roolin toiminnassa: Subjekti on aktiivilauseessa niin suomessa kuin kreikassakin
toiminnan suorittaja (”laitan”). Passiivilauseen subjekti on suomessa
epämääräinen persoona (”laitetaan = jotkut laittavat”), kreikassa sitä vastoin toiminnan kokija (”minä olen se, joka tulen/joudun laitetuksi, minut
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laitetaan”). Mediumissa subjekti on samanaikaisesti sekä toiminnan suorittaja että kokija (”laitan itseni = laittaudun”).
Tapaluokat eli modukset
Suomen modukset ovat indikatiivi (”laitan”), konditionaali (”laittaisin”),
potentiaali (”laittanen”) ja imperatiivi (”laita!”). Kreikan modukset ovat
indikatiivi, konjunktiivi, imperatiivi ja (harvinainen) optatiivi. Niistä vain
indikatiivilla ja imperatiivilla on suora vastineensa suomen moduksissa.
Modus ilmaisee, mikä on puhujan kanta johonkin toimintaan tai asiantilaan. Kreikan modusten kannalta kyse voi olla varmasta (indikatiivi),
odotettavissa olevasta (konjunktiivi), toivottavasta (optatiivi) tai välttämättömästä (imperatiivi) seikasta.
Kielioppimäärittelyissä aivan kuin moduksina ilmoitetaan lisäksi infinitiivi (”laittaa”) ja partisiippi (”laittava, laittanut, laitettava, laitettu”),
vaikka ne eivät varsinaisia tapaluokkia olekaan.
Modusten kieltosanaa koskeva yleissääntö: indikatiivin kieltosana on
οὐ, muiden μή.
Aikamuodot eli tempukset, aspekti, teonlaatu
Suomen neljä tempusta ovat preesens (”laitan”), imperfekti (”laitoin”),
perfekti (”olen laittanut”) ja pluskvamperfekti (”olin laittanut”). Ne il-

maisevat, miten tietty toiminta suhteutuu ajallisesti siitä kertovaan puhetilanteeseen.
Kreikassa on vielä kaksi tempusta lisää: aoristi ja futuuri. Tempusten
suurempi määrä ei kuitenkaan ole ainoa eikä olennaisin ero suomen kieleen verrattuna. Kreikan tempuksissa ei näet ole varsinaisesti – joidenkin
mielestä ei lainkaan – kyse aikamuodoista, vaan toiminnan aspektista ja
teonlaadusta; itse asiassa aikamuotojen asemesta voitaisiin puhua aspektimuodoista (tai kenties vielä paremmin jopa tempuksista ja aspektimuodoista erikseen). Perinteisessä mielessä ainoastaan futuuri on kreikassa
tempus.
Aspekti, kielentutkimuksessa hieman vaihtelevin merkityksin käytetty
termi, tarkoittaa tässä kirjassa näkökulmaa, josta käsin puhuja/kirjoittaja
kuvaa toiminnan tai tapahtuman luonnetta. Näkökulma voi olla kolmenlainen:
1) Toiminta on rajaamatonta, käynnissä ja kesken, eikä sen lopputuloksesta ole tietoa. Aikamuotoina kreikassa ovat preesens ja imperfekti.
Esimerkiksi lause ”Elmo rakentelee/rakenteli (vrt. engl. is/was constructing) uutta pienoismallia” jättää avoimeksi, tuleeko/tuliko työ milloinkaan
valmiiksi, mutta samalla on kuin kertoja olisi itse lähietäisyydeltä seu33
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raamassa työn kulkua. Aspektia voisi kuvata sisäiseksi (engl. ”internal);
toiminta on sisältä päin nähtyä.
2) Jos lause muutetaan muotoon ”Elmo rakensi uuden pienoismallin”,
toiminta on päättynyt. Lause on kuin lehtiuutisen otsikko – yleisesti toteava mutta vailla tietoa yksityiskohdista kuten rakentamisen kestosta tai
sen eri vaiheista. Uutisen kreikkalaisessa käännöksessä ”rakensi”-predikaatin tempuksena käytettäisiin aoristia. Aoristissa toiminta nähdään yhtenä kokonaisuutena, yleisluonteisesti, tarkemmin erittelemättä – kuin ulkopuolisen silmin etäältä katsottuna. Aspekti on ulkoinen (”external”).
3) Lause ”Pienoismalli on vihdoin koottuna Elmon kirjahyllyssä” sisältää kahdenlaista informaatiota: sen, että pienoismalli todella tuli valmiiksi
ja että se on nyt olemassa ja ihailtavissa valmiina aikaansaannoksena.
Aspektissa yhdistyvät sekä saavutettu tulos (aoristi) että syntynyt tila
(preesens), ts. ulkoinen ja sisäinen näkökulma yhtä aikaa, mutta niin, että
painopiste on saavutetussa tilassa (engl. ”external–internal”). Samaa tarkoittaen voitaisiin puhua myös statiivisesta aspektista (vrt. engl. tilaa tarkoittava ”state”). Kreikassa kuten suomessa tempuksena on perfekti, ilmauksessa ”oli koottuna” pluskvamperfekti.
Kreikan tempuksista ainoastaan futuurilla ei ole aspektia, joten edellä
sanottu voidaan tiivistää seuraavasti:
tempus
preesens ja
imperfekti
aoristi
perfekti ja
pluskvamperfekti

aspekti
sisäinen
ulkoinen
statiivinen

toiminta
prosessi tai meneillään
oleva/ollut tila
yksi kokonaisuus
oleva/ollut saavutettu tila

Aspektin ilmaisee verbin tempusvartalo, ts. vartalo, josta haluttu tempus
muodostetaan. Kreikassa tempusvartaloita on kaikkiaan kuusi. Suomessa
aspektia sitä vastoin ilmaistaan mm. osa- ja kokonaisobjektilla (”pienoismallia – pienoismallin”) kuten edellisissä esimerkkilauseissa tai tietyin muuntelujohdoksin (”rakentaa – rakennella, purra – pureskella”).
Teonlaatu (saks. ”Aktionsart”) kuvaa kulloisenkin toiminnan lähempää
luonnetta tai tyyppiä. Rajaamaton toiminta voi olla esimerkiksi etenevää
(vrt. engl. ”he was walking”), toistuvaa (”moottori sammuili”) tai tyypillistä (”harrastan kieliä”). Ulkoisesti tarkastellussa rajatussa toiminnassa
taas kyse voi olla vaikkapa toiminnan käynnistymisessä (”lintu pyrähti
lentoon”), aikaansaadussa muutoksessa (”kauan maattuaan hän lopulta
nousi ”) tai loppuun saattamisessa (”voitin kuin voitinkin ”). Saavutettua
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tilaa ilmaisevassa statiivisessa tarkastelutavassa aspekti ja teonlaatu käytännössä kattavat toisensa (”laiva on lastattu”).
Aspekti on siten eri tempusten luonnetta kuvaava yleinen näkökulma,
kun taas teonlaatu liittyy tiettyyn konkreettiseen tekstiin ja avautuu käytetyn tempuksen, tekstiyhteyden ja verbin merkityksen pohjalta.
Tämän oppikirjan aikaisemmissa painoksissa puhuttiin (tavoitteena pedagoginen yksinkertaistaminen) väljästi ”tempusaspektista”, joka painottui milloin aspektin, milloin teonlaadun suuntaan.

Aspekti ja teonlaatu eivät ole pelkästään teoreettisia kieliopillisia käsitteitä, vaan kysymyksiä, joihin UT:a lukiessa jokaisen verbimuodon yhteydessä on otettava kantaa. Aspekti käy ilmi aikamuodosta, mutta teonlaatua joutuu sen sijaan välistä pohtimaan tarkemmin, kuten on laita esimerkiksi jakeessa Mark.2:18: ”Johanneksen opetuslapset ja fariseukset
paastosivat”. Aspekti on kreikassa itsestään selvä (sisäinen; vrt. engl.
”were fasting”), mutta teonlaatu ei: Onko kyseessä senhetkinen paasto
vai viitataanko asianomaisten yleiseen paastotapaan? Molemmat vaihtoehdot ovat kielellisesti yhtä mahdollisia – ratkaisu on lukijan.
Modusten ja tempusten suhteesta
Vain kahdella kreikan tempuksella, preesensillä ja aoristilla, on muotoja
kaikissa moduksissa (inﬁnitiivi ja partisiippi mukaan luettuina). Se, missä
määrin tempukset aspektin ohella ilmaisevat aikaa, vaihtelee moduksittain: indikatiivi ilmaisee aina aikaa – tempuksesta riippuen menneisyyttä,
nykyisyyttä tai tulevaisuutta – partisiippi suhteellista eli predikaattiin
nähden samanaikaista tai edeltävää toimintaa, muissa moduksissa tempukset ovat ”ajattomia”, ts. aika määräytyy lauseyhteyden perusteella.
Kaiken edellä sanotun tärkein konkreettinen seuraus opiskelun tässä vaiheessa: Totuttaudu oheisen taulukon avulla alusta pitäen ilmoittamaan jokaisen verbimuodon kieliopillisessa määrittelyssä pääluokka, modus ja tempus. Jokaisesta sarakkeesta on
välttämättä nimettävä yksi – mutta vain yksi! – kohta.

pääluokat
aktiivi
mediumi
passiivi

tapaluokat
indikatiivi
konjunktiivi
imperatiivi
optatiivi
infinitiivi
partisiippi

aikamuodot
preesens
imperfekti
perfekti
pluskvamperfekti
aoristi
futuuri
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Taivutusluokat eli konjugaatiot
Kreikan verbit jakautuvat taivutuksensa puolesta kahteen pääryhmään,
joita nimitetään taivutusluokiksi eli konjugaatioiksi. Ensimmäiseen pääryhmään kuuluvat ne verbit, joiden perusmuoto eli aktiivin indikatiivin
preesensin yksikön 1. persoona on -ω-päätteinen; toisen pääryhmän verbit ovat vastaavasti -μι-päätteisiä.
Valtaosa kreikan verbeistä kuuluu ω-verbeihin, mutta toisaalta μιverbeihin sisältyy muutamia hyvin tavallisia verbejä. Valtaenemmistönä
ω-verbit aikaa myöten vaikuttivat μι-verbeihin siten, että alkuperäisten -μι-päätteisten verbien rinnalle kehittyi ω-verbien mukainen muoto.
Esimerkiksi ἀπόλλυμι minä hävitän sai parikseen samaa merkitsevän
muodon ἀπολλύω.
Suomen tavoin kreikan verbit taiMiten verbimuoto määritellään?
puvat eri persoonissa. Kullakin perVerbimuodon määrittelykaava
soonamuodolla on persoonapäät(esimerkkinä λύεις irrotat):
1) pääluokka (aktiivi)
teensä, niin ettei erillistä persoona2) tapaluokka (indikatiivi)
pronominia tarvita muuten kuin
3) aikaluokka (preesens)
haluttaessa korostaa subjektia. Kon4) luku ja persoona (yks. 2.)
jugaatiot eroavat toisistaan jonkin
5) perusmuoto ja merkitys (λύω irrottaa)
verran päätteidensä osalta.
λύεις: akt. ind. prees. yks. 2. λύω
ω-verbit saavat useissa muodoissa
irrottaa
teemavokaalin, joka liittää verbin
vartalon ja persoonapäätteen toisiinsa (ns. temaattinen konjugaatio); μι-verbeiltä teemavokaali sitä vastoin
puuttuu (ns. atemaattinen konjugaatio). Teemavokaali on ο tai ε: se on ο,
kun sitä seuraava äänne on μ tai ν, muutoin ε. Aktiivin indikatiivin preesenstaivutuksessa teemavokaali on useimmiten sulautunut persoonapäätteeseen; muuttumattomana se on säilynyt monikon 1. ja 2. persoonassa.
Kreikassa verbin perusmuodoksi annetaan tavallisimmin aktiivin indikatiivin preesensin yksikön 1. persoona. Käytäntö johtuu siitä, että tästä
muodosta verbin muut taivutusmuodot on helpompi johtaa kuin infinitiivistä, joka useissa muissa kielissä, myös suomessa, toimii verbien perusmuotona.
Kun verbin perusmuodosta poistetaan ω-verbeillä -ω-pääte ja μιverbeillä -μι-pääte, saadaan verbin preesensvartalo. Preesensvartalo on
yksi kreikan verbien kaikkiaan kuudesta eri verbivartalosta, joista muodostetaan verbien kaikki muodot.
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Preesens: aspekti, teonlaatu ja taivutus aktiivissa
Preesens on aspektiltaan sisäinen: toiminta on rajaamatonta, käynnissä
olevaa ja keskeneräistä; tulos on avoin. Teonlaatu riippuu asiayhteydestä
ja verbin merkityksestä; vaihtoehtoja on useita: Toiminta voi olla parhaillaan käynnissä tai se voi olla tyypillistä ja toistuvaa. Toimintaa saatetaan
myös olla vain yrittämässä (eikä se johda tulokseen). Kertovissa teksteissä on mahdollista käyttää menneen ajan aikamuotojen ohella kerronnan
elävöittämiseksi myös preesensiä (ns. historiallinen preesens). Toisaalta
preesenskin voi eräissä tapauksissa – erityisesti verbin λέγω sanoa yhteydessä – ilmaista myös kerrallista toimintaa. Lisäksi preesens voi suomen
tavoin toimia futuurin tehtävässä.
Seuraavassa taulukossa on taivutusmalleina kahden tavallisen verbin
aktiivin indikatiivin preesensmuodot. ω-verbejä edustaa λύω irrottaa ja
μι-verbejä δίδωμι antaa. Verbien muodot käännetään kuten vastaavat
muodot suomessa, esimerkiksi verbistä λύω: irrotan, irrotat, hän irrottaa,
irrotamme, irrotatte, he irrottavat. Taulukon kahden viimeisen sarakkeen
avulla voit vertailla päätteitä keskenään (huomaa, etteivät taulukoiden sanoja jäsentävät viivat välttämättä osu tavujen rajalle):

yks. 1.
2.
3.
mon. 1.
2.
3.

aktiivin indikatiivin preesens
ω-verbit
μι-verbit
päätteiden vertailu
T
λύ-ω
δίδω-μι
-ω
-μι
λύ-εις
δίδω-ς
-εις
-ς
λύ-ει
δίδω-σι(ν) -ει
-σι(ν)
λύ-ο-μεν δίδο-μεν
-ομεν
-μεν
λύ-ε-τε
δίδο-τε
-ετε
-τε
λύ-ουσι(ν) διδό-ᾱσι(ν) -ουσι(ν) -ᾱσι(ν)

Verbitaulukkojen malliverbin λύω eri aikamuodoissa υ-vokaalin pituus
vaihtelee. Vaihtelu ei kuitenkaan vaikuta muotojen tunnistamiseen, eikä sitä myöskään ole merkitty kirjan taulukoissa näkyviin. Sen sijaan αvokaalien ääntäminen pitkänä on merkitty vokaalin päälle tulevalla vaakaviivalla. Normaalissa kirjoituksessa viivaa ei merkitä.
T

Kielihistoriasta kiinnostuneelle: 1) suomen ja kreikan monikon 1. ja 2. persoonan päätteiden samankaltaisuus (-μεν/-me, -τε/-te) ei ole sattumaa, vaan
osoitus varhaisesta suomalais-ugrilaisten ja indoeurooppalaisten kieliryhmien kontaktista. 2) ω-verbien monikon 3. persoonassa on tapahtunut seuraava kehitys: *-οντι > *-ονσι > σ:n vaikutuksesta tapahtuneen ν:n kadon
ja ο:n ns. sijaispidennyksen kautta > -ουσι.
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On välttämätöntä oppia ulkoa ω-verbien aktiivin preesenstaivutus, sillä se
luo pohjan myöhemmin opiskeltaville muiden aikaluokkien ja tapaluokkien taivutukselle. μι-verbien poikkeavien päätteiden opettelussa auttaa
yksikössä muistisana missi (μι-σ-σι) ja monikossa aasi (mon. 3. persoonan päätteen α on pitkä!).
ω-verbien monikon 3. persoonassa ja μι-verbien yksikön ja monikon 3.
persoonassa päätteeseen liittyy hyvin usein liikkuva ν silloin, kun seuraava sana alkaa vokaalilla, mutta myös muulloin.
Seuraavan sivun taulukossa on olla-verbin ja neljän yleisimmän, suureksi kutsutun μι-verbin taivutus aktiivin indikatiivin preesensissä. Suurten μι-verbien preesensin monikon muodoissa on lyhyt vartalonvokaali.
Olennaista tässä vaiheessa on painaa mieleen itse verbit ja niiden merkitys ja palata taivutukseen aina tarvittaessa. Tämä koskee erityisesti verbeistä tavallisinta, olla-verbiä εἰμί.
- δίδωμι antaa
- τίθημι panna, asettaa
- ἵημιT lähettää
- ἵστημι asettaa, pystyttää
- εἰμί olla
T

preesensvartalo
preesensvartalo
preesensvartalo
preesensvartalo
preesensvartalo
alkuinen

διδω-/διδοτιθη-/τιθεἱη-/ἱεἱστη-/ἱστᾰjoko εἰ- tai ἐσ-

UT:ssa vain yhdysverbeissä: esim. ἀφίημι (< ἀπό + ἵημι) jättää, lähteä; antaa

anteeksi; sallia

yks. 1. δίδωμι
2. δίδως

τίθημι
τίθης

ἀφίημι
ἀφίης

ἵστημι
ἵστης

3.
mon. 1.
2.
3.

τίθησι(ν)
τίθεμεν
τίθετε
τιθέᾱσι(ν)

ἀφίησι(ν)
ἀφίεμεν
ἀφίετε
ἀφιᾶσι(ν)
< *ἀφιέᾱσι(ν)

ἵστησι(ν)
ἵσταμεν
ἵστατε
ἱστᾶσι(ν)
< *ἱστάᾱσι(ν)

δίδωσι(ν)
δίδομεν
δίδοτε
διδόᾱσι(ν)

εἰμί
εἶ
ἐστί(ν)
ἐσμέν
ἐστέ
εἰσί(ν)

Täydellinen taulukko εἰμί-verbin taivutuksesta löytyy Agorasta s. 285.
Kokonaiskuvan kreikan verbien taivutuksesta saa kieliopista, LA § 65 ja
84–90. Ks. myös ω-verbien taivutuskooste Agorassa s. 290–292.
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Tiivistelmä ω- ja μι-verbien taivutuksesta:
ω-konjugaatio
(λύω)
preesens- yksi preesensvartalo
vartalo
teemavokaali

ο tai ε, toisinaan sulautunut persoonapäätteeseen
(temaattinen
konjugaatio)
persoona- ω-verbien persoonapäätteet
päätteet

μι-konjugaatio
(δίδωμι)
neljällä ns. suurella μι-verbillä yksikössä pitkävokaalinen, monikossa
lyhytvokaalinen preesensvartalo
ei teemavokaalia
(atemaattinen konjugaatio)

osa persoonapäätteistä yhteisiä ωverbien kanssa, osa poikkeavia
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Harjoituksia
Verbien määrittelyä ja kääntämistä
Alla on joitakin keskeisiä UT:ssa esiintyviä verbejä. Määrittele niiden
muodot kieliopillisesti (esim. λέγετε akt. ind. prees. mon. 2. λέγω sanoa) ja käännä ne.
1. λαμβάνεις
2. ἀποστέλλομεν
3. βλέπετε
4. ἀκούει
5. λέγουσι
6. θέλεις
7. γινώσκουσιν
8. πιστεύομεν
9. εὑρίσκομεν
10. λαμβάνει
11. λαμβάνω
12. γράφετε
Seuraavaksi sama asia kääntäen, eli miten sanot nämä kreikaksi?
13. Minä uskon.
14. He kuulevat.
15. Hän lähettää.
16. Me tunnemme.
17. Te otatte.
18. Sinä näet.
19. Me kirjoitamme.
20. Tahdon.
21. Hän heittää.
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Sanasto
Harjoitusten sanastoissa sanat, jotka esiintyvät UT:ssa vähintään
kolmekymmentä kertaa, on lihavoitu. Näitä sanoja UT:ssa on runsaat
450; niistä tämän kirjan harjoituksissa esiintyy vajaat 350. Suomennosten jäljessä on sanojen tarkka esiintymismäärä UT:ssa. (Kappaleesta β.3 alkaen lukumäärä on eräiden prepositioiden kohdalla erotettu puolipisteellä ja tarkoittaa ko. preposition esiintymien kokonaismäärää sijamuodosta riippumatta.)
Kappaleiden sanastoissa ei yleensä toisteta sanoja, jotka ovat esiintyneet jonkin aiemman harjoituksen yhteydessä, koska ne ovat myös kirjan loppusanastossa (s. 293–). Harjoitusten sanastoissa annetaan vain
sanojen yleisimmät merkitykset tai ne merkitykset, jotka esiintyvät ko.
tekstissä. Sanakirjat, kuten Matti Liljeqvistin Uuden testamentin sanakirja kreikka–suomi (Finn Lectura 2007) ja Rafael Gyllenbergin Uuden
testamentin kreikkalais-suomalainen sanakirja (useita painoksia), antavat sanoille useampia eri käännösvaihtoehtoja ottaen huomioon sanojen esiintymisen koko UT:ssa.
UT:ssa on runsaat 5 400 eri sanaa. Niistä vain yhden kerran esiintyviä,
ns. hapakseja (< ἅπαξ kerran), on lähes kaksituhatta. Toisaalta vain
170 sanaa esiintyy yli 100 kertaa. Yhteensä sanoja koko UT:ssa on
noin 138 000 (tiedot perustuvat teokseen R. Morgenthaler, Statistik
des neutestamentlichen Wortschatzes. Zürich: Gotthelf 1982).
ἀκούω
ἀποστέλλω
βάλλω
βλέπω
γινώσκω
γράφω
εὑρίσκω
θέλω
λαμβάνω
λέγω
πιστεύω

kuulla, kuunnella 430
lähettää 132
heittää 122
nähdä, katsoa 133
tietää, tuntea; saada tietää; ymmärtää 222
kirjoittaa 191
löytää 176
tahtoa, haluta 209
ottaa; saada 260
sanoa, puhua; vastata 2 262
uskoa 243

ω- ja μι-verbien määrittelyä
Seuraavalla sivulla on joitain keskeisiä, jo edellisessä harjoituksessa
esiintyneitä ω-verbien ja yleisimpien μι-verbien muotoja. Määrittele
muodot ja käännä ne.
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1. τίθης
2. ἀποστέλλουσιν
3. ἀφιᾶσι
4. δίδομεν
5. εἶ
6. εὑρίσκουσιν
7. ἵστησιν
8. ἐστί
9. πιστεύετε
10. θέλετε
11. ἵσταμεν
12. γινώσκω
13. δίδωμι
14. εἰσίν
Seuraavaksi sama asia kääntäen, eli miten sanot nämä kreikaksi?
15. Hän antaa anteeksi.
16. Te löydätte.
17. He antavat.
18. Me olemme.
19. Sinä heität.
20. Me asetamme.
21. Te hylkäätte.
Sanasto
ἀφίημι
εἰμί
δίδωμι
ἵστημι
τίθημι
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jättää, hylätä; antaa anteeksi; sallia146
olla; olla olemassa 2 461
antaa 415
asettaa, pystyttää 154
panna, asettaa 100

β-jakso
Tässä jaksossa opit
· nomineihin liittyvät kieliopilliset perusasiat
· 1. ja 2. deklinaation substantiivien, adjektiivien ja
pronominien taivutuksen
· kreikan prepositiot ja niiden käytön
· kääntämään lyhyitä tekstejä.
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β.1 Toisen deklinaation
maskuliinit ja neutrit
·

yleiset nomineja koskevat perusseikat: suku, luku ja sija
sekä jakautuminen kolmeen taivutusluokkaan eli deklinaatioon

·

artikkeli ja sen käyttö

·

2. deklinaation -ος-päätteisten maskuliinisukuisten ja -ονpäätteisten neutrisukuisten substantiivien taivutus

β.1.1 Nominien taivutuksen perusseikat
Nominit ovat sanoja, jotka taipuvat sijamuodoissa. Nomineja ovat varsinaisesti substantiivit ja adjektiivit, mutta myös pronominit ja osa lukusanoista taipuvat kreikassa sijamuodoissa.
Suku ja artikkeli
Kuten eräissä eurooppalaisissa nykykielissä, nominit jakautuvat kreikassa
kolmeen sukuun: maskuliiniin, feminiiniin ja neutriin. Sanan sukua ei voi
etukäteen tietää, vaan se on katsottava sanakirjasta. Tosin esimerkiksi
isää, poikaa ja veljeä tarkoittavat sanat ovat luonnollisesti maskuliineja,
äitiä, tytärtä ja sisarta tarkoittavat feminiinejä. Feminiinejä ovat myös
kaupunkien ja maiden nimet (esimerkiksi Ἰερουσαλήμ Jerusalem,
Αἴγυπτος Egypti).
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Antiikille ominaiseen tapaan maskuliinisukuisuus hallitsee, vaikka viittauskohteen piiriin kuuluisi myös feminiinejä. Esimerkiksi Paavalin käyttämä puhuttelu ”veljet” (ἀδελφοί) ei tarkoita vain seurakunnan miesjäseniä. Vuoden 1992 kirkkoraamattu kääntääkin ”veljet” muodossa ”rakkaat
ystävät”.
Substantiivin suvun kertoo sen artikkeli. Toisin kuin esimerkiksi englannissa kreikassa on vain yksi artikkeli. Se on kehittynyt vanhasta demonstratiivipronominista ’tämä’ ja taipuu pääsanansa mukaisessa suvussa, luvussa ja sijassa. Maskuliinin artikkeli ὁ (monikossa οἱ) ja neutrin
artikkeli τό (monikossa τά) taipuvat 2. deklinaation, feminiinin artikkeli
ἡ (monikossa αἱ) 1. deklinaation mukaan.
Artikkeli on UT:n tavallisin sana (lähes 20 000 esiintymää), ja sitä
käytetään usealla eri tavalla. Sitä ei voi verrata suoraan esimerkiksi englannin määräiseen artikkeliin. Yleissääntö on, että kreikan artikkeli yksilöi, määrittää, luokittelee, yleistää tai käsitteellistää sanan, johon se liittyy. Artikkelin avulla kreikassa voidaan substantivoida käytännössä mitä
tahansa lauseen osia, kuten adjektiiveja, prepositioilmauksia, partisiippeja, infinitiivejä ja jopa kokonaisia lauseita.
Artikkelin puuttuminen ei ilman muuta merkitse, että sana olisi ymmärrettävä epämääräiseksi, mutta siitäkin saattaa olla kysymys; asia on
ratkaistava kussakin tilanteessa erikseen. Toisinaan epämääräisyys osoitetaan käyttämällä indefiniittipronominia τις, τι eräs, muuan tai lukusanaa
εἷς, μία, ἕν yksi.
Tyypillistä kreikalle on, että erisnimi voi saada artikkelin. Jos kyse on
taipumattomasta vierasperäisestä nimestä (kuten Ἰσραήλ, Ἰερουσαλήμ),
artikkelista on suoranaista hyötyä, koska se kertoo sanan sijan ja suvun.
LA § 98–99
Luku
Kreikan kuten suomenkin sanat taipuvat yksikössä ja monikossa. Klassisessa kreikassa oli käytössä lisäksi duaali, kaksikko, mutta koineesta ja
sen myötä UT:n kreikasta se on kadonnut.
Subjekti ja predikaatti ovat tavallisesti samassa luvussa, mutta eivät aina. Predikaatti voi olla yksikössä, vaikka subjekteja olisi useita (esim.
”Häntä seurasi Pietari ja Andreas”). Jos taas subjektina on kollektiivinen
sana (esim. ”kansanjoukko”), predikaatti on toisinaan yksikössä, toisinaan monikossa. Erityinen klassiselle kreikalle ominainen piirre on, että
jos subjektina on neutrin monikko, predikaatin tulee olla yksikössä (esim.
τὰ τέκνα ἀκούει lapset kuulevat). UT:ssa tätä sääntöä ei kuitenkaan noudateta tiukasti.
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Sijamuodot
Kreikassa sanat taipuvat periaatteessa viidessä sijamuodossa, mutta normaalikäytössä on vain neljä: nominatiivi, genetiivi, datiivi ja akkusatiivi.
Viidettä, harvinaista vokatiivia, käytettiin puhuttelussa (esimerkiksi ”Herra, armahda!” kyrie eleison < κύριε ἐλέησον), mutta jo klassisessa kreikassa se voitiin korvata nominatiivilla.
Sijamuodot tunnistaa niille ominaisista päätteistä. Kolmea sijamuotoa,
genetiiviä, datiivia ja akkusatiivia, käytetään sekä sellaisinaan että prepositioiden kanssa.
Alla on esitelty kunkin sijamuodon yleisimmät käyttötavat. Niiden lisäksi sijamuotoja voidaan käyttää monella muullakin tavalla. Kannattaa
huomata, ettei kreikka noudata sijamuotojen käytössä läheskään aina samaa logiikkaa kuin suomi. Kun suomessa esimerkiksi verbi ”seurata” saa
partitiiviobjektin (”seurata jotakuta”), kreikassa käytetään datiivia (ikään
kuin merkityksessä ”tehdä seuraa jollekulle”). Samoin verbi ”koskettaa”
edellyttää kreikassa genetiiviä (eikä akkusatiivia): kun suomalainen koskettaa jotakin tai saa kosketuksen johonkin, kreikkalainen saa kosketuksen jostakin.
nominatiivi
sanan perusmuoto, subjektin
sija

genetiivi
ilmaisee omistajaa, usein myös
alkuperää

datiivi
vastaa suomen allatiivia (lle) tai adessiivia/inessiiviä
(-lla/-llä, -ssa/-ssä)

akkusatiivi
objektin sija eli
toiminnan
kohde

kuka/mikä tekee kenen/minkä jokin
jotakin
on

kenelle/mille tapahtuu jotakin

ketä tai mitä
toiminta koskee

kuka/mikä on
jonkin kaltainen

kenellä/millä on
jotakin

kenestä tai mistä
jokin on lähtöisin

Seuraaviin esimerkkilauseisiin on sulkeisiin merkitty, missä sijamuodossa
sanat olisivat vastaavanlaisessa kreikkalaisessa lauseessa.
”Leskinainen (nom.) oli köyhä (nom.). Hänellä (dat.) ei ollut paljon
omaisuutta (nom.), mutta hän (nom.) lahjoitti Jerusalemin (gen.) temppelille (dat.) viimeisen (akk.) rovon (akk.) omaisuudestaan (gen.).”
Tarkemmin kreikan sijamuotojen käyttö esitellään sen jälkeen, kun nominien eri taivutusluokat eli deklinaatiot on saatu käsitellyksi (ζ.5).
LA § 114–142
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Sanajärjestys
Verrattuna moniin eurooppalaisiin nykykieliin, myös suomeen, kreikan
sanajärjestys on yllättävän vapaa. Esimerkiksi genetiivi ja sen pääsana
voivat olla hyvinkin etäällä toisistaan, ja myös niiden keskinäinen järjestys saattaa vaihdella lauseesta toiseen. Novumin lukija kohtaa tavan takaa
sanajärjestyksen, joka poikkeaa hänen odottamastaan. Tämän vuoksi lauseen yksittäiset sanat on tarkkaan analysoitava, jotta niiden oikea keskinäinen suhde ja samalla lauseen ajatus kävisivät ilmi.
Taivutusluokat eli deklinaatiot
Kreikan nominit taipuvat taivutusluokissa eli deklinaatioissa kuten
ruotsissa. Kreikassa deklinaatioita on kolme.
Ensimmäistä eli a-deklinaatiota hallitsevat feminiinisukuiset sanat,
mutta joukkoon mahtuu myös maskuliineja. Tunnusomaista 1. deklinaation feminiineille on, että ne ovat nominatiivissa -α- tai -η-päätteisiä.
Toinen eli o-deklinaatio koostuu -οςloppuisista maskuliineista ja -ον-loppuiMiten nomini määritellään?
sista neutreista, joskin mukaan mahtuu
Nominin määrittelykaava (esimerkkinä
τοῦ τόπου paikan):
muutama -ος-päätteinen feminiinikin.
1) suku (mask.)
Kolmas deklinaatio sisältää kaikensu2) luku (yks.)
kuisia, monentyyppisiä sanoja. Niiden
3) sija (gen.)
taivuttamiseksi on sanan perusmuodon
4) perusmuoto ja merkitys
ohella tunnettava myös sen taivutusτοῦ τόπου mask. yks. gen. ὁ τόπος
paikka
vartalo (tarkemmin δ-jaksossa).
Deklinaatiota ei tarvitse ilmoittaa, mutSanakirjoissa substantiiveista anneta se pitää tietää, jotta sanan muodot
taan perusmuodon eli nominatiivin livoi tunnistaa oikein.
säksi myös genetiivimuodon pääte,
josta voi päätellä, minkä deklinaation mukaan sana taipuu.
Myös adjektiivit ja pronominit taipuvat kolmessa deklinaatiossa ja
saavat pääpiirteissään samat taivutuspäätteet kuin substantiivit.
Kokonaiskuvan nominien taivutuksesta eri deklinaatioissa saa Agorasta
s. 289.

β.1.2 Toisen deklinaation maskuliinit ja neutrit
Taivutusluokkiin tutustuminen aloitetaan 2. eli o-deklinaatiosta, koska se
on tavallisin ja taivutukseltaan yksinkertaisin. 2. deklinaation mukaan
taipuvat myös maskuliinin artikkeli ὁ ja neutrin artikkeli τό.
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2. deklinaatio jakautuu kahteen pääryhmään, -ος-loppuisiin maskuliineihin ja -ον-loppuisiin neutreihin (-ος-loppuisista feminiineistä ks. β.6).
2. deklinaatiolle tunnusomaisen ο-vokaalin takia puhutaan myös o-deklinaatiosta.
maskuliini
yksikkö
laki
τὸ
lain
τοῦ
laille, lailla
τῷ
laki, lain, lakia τὸ
monikko
nom. οἱ
νόμοι lait
τὰ
gen. τῶν νόμων lakien
τῶν
dat. τοῖς νόμοις laeille, laeilla τοῖς
akk. τοὺς νόμους lait, lakeja
τὰ
nom.
gen.
dat.
akk.

ὁ
τοῦ
τῷ
τὸν

νόμος
νόμου
νόμῳ
νόμον

neutri
ἔργον
ἔργου
ἔργῳ
ἔργον

teko, työ
teon
teolle, teolla
teko, teon, tekoa

ἔργα
ἔργων
ἔργοις
ἔργα

teot
tekojen
teoille, teoilla
teot, tekoja

Artikkelin kaikki muodot saavat korkomerkin ja ovat τ-alkuisia, paitsi
maskuliinin yksikön ja monikon nominatiivissa. Artikkeli noudattaa 2.
deklinaation mukaan taipuvan pääsanansa päätettä, paitsi maskuliinin yksikön nominatiivissa ja neutrin yksikön nominatiivissa ja akkusatiivissa.
Maskuliinin ja neutrin genetiivin
päätteet ovat keskenään
Mistä osista sana (nomini) koostuu:
Mallisanat νόμος ja ἔργον muodostuvat kolidenttiset, samoin datiivin päätmesta elementistä: kantavartalosta (juuresta)
teet. Maskuliinin yksikön akkuνομ-/ἐργ-, suffiksista -ο- ja nominatiivin sijasatiivi on neutrin yksikön nomipäätteestä -ς/-ν. Kaikille taivutusmuodoille yhnatiivin ja yksikön akkusatiivin
teinen komponentti on kantavartalo. Osassa
kaltainen (ei koske artikkelia).
muotoja, kuten yksikön nominatiivissa ja akNeutrin nominatiivi ja akkusatiikusatiivissa, suffiksi ja alkuperäinen sijapääte
ovat säilyneet sellaisinaan, kun taas osassa,
vi ovat aina keskenään samanlaikuten yksikön genetiivissä, ne ovat sulautuset. Yksikön datiivin päätteeseen
neet tai supistuneet päätteen kanssa muodoskuuluu olennaisena osana iota
taen erottamattoman kokonaisuuden.
subscriptum -diftongi ῳ. Iootaa
ei äännetä, mutta oikeinkirjoituksen ja kieliopillisen tunnistamisen kannalta se on välttämätön. Painon
kannalta monikon nominatiivin pääte -οι katsotaan lyhyeksi.
Vokatiivi: Toisen deklinaation -ος-loppuisten sanojen vokatiivin pääte on
yksikössä -ε (νόμε), kun taas -ον-loppuisten neutrien vokatiivi on samanlainen kuin nominatiivi (ἔργον). Monikossa vokatiivi on kummassakin
suvussa nominatiivin kaltainen.
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Useissa sanakirjoissa ja myös tämän kirjan harjoitusten sanastoissa mainitaan substantiivin perusmuodon ohella yksikön genetiivin pääte. Perusmuoto ja genetiivi osoittavat yhdessä, minkä deklinaation mukaan sana
taipuu. Esimerkiksi taulukon mallisana ”laki” esitetään muodossa νόμος,
-ου ὁ. Muodosta näkee, että sana taipuu 2. deklinaation mukaan, koska
missään muussa deklinaatiossa ei ole -ος-päätteistä maskuliinisukuista
sanaa, jonka genetiivin päätteenä olisi -ου.
Alla olevaan taulukkoon on koottu 2. deklinaation taivutusta koskeva
keskeinen tieto. Opettelemalla artikkelin taivutuksen kykenet käytännössä
tunnistamaan minkä tahansa 2. deklinaatioon kuuluvan sanan muodon.
maskuliini
art. pääte
yks. nom. ὁ
-ος
gen. τοῦ
-ου
dat.
τῷ
-ῳ
akk. τὸν
-ον
mon. nom. οἱ
-οι
gen. τῶν
-ων
dat. τοῖς
-οις
akk. τοὺς -ους

neutri
art. pääte
τὸ
-ον
τοῦ
-ου
τῷ
-ῳ
τὸ
-ον
τὰ
-α
τῶν
-ων
τοῖς -οις
τὰ
-α
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Harjoituksia
Käännös- ja muunnostehtävä
Käännä ensin seuraavat lauseet ja muunna sitten lauseiden kaikki
sanat vastaaviin kreikan monikkomuotoihin esimerkin mukaisesti.
Esimerkki: Opettaja antaa oppilaalle vinkin.
Muunnos monikkoon: Opettajat antavat oppilaille vinkkejä.
1. ὁ ὄχλος βλέπει τὸ ἔργον τοῦ ἀποστόλου.
Käännös:
Muunnos monikkoon:
2. ὁ δοῦλος διδάσκει τὸν υἱὸν τοῦ κυρίου ἐν τῷ ἱερῷ.
Käännös:
Muunnos monikkoon:

Käännä ensin seuraava lause ja sen jälkeen muunna lauseen kaikki
sanat vastaaviin yksikkömuotoihin.
3. οἱ ἀπόστολοι διδόασιν δῶρα τοῖς πτωχοῖς.
Käännös:
Muunnos yksikköön:
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Sanasto
ἀπόστολος, -ου ὁ
βλέπω
διδάσκω
δίδωμι
δοῦλος, -ου ὁ
δῶρον, -ου τό
ἐν + dat.
ἔργον, -ου τό
ἱερόν, -οῦ τό
κύριος, -ου ὁ
ὄχλος, -ου ὁ
πτωχός, -οῦ ὁ
υἱός, -οῦ ὁ

lähetti, apostoli 80
nähdä, katsoa 133
opettaa 97
antaa 415
orja, palvelija 124
lahja, uhrilahja 19
jossakin, -ssa/-ssä 2 757
teko, työ, toiminta 169
temppeli, pyhäkkö 71
herra, isäntä 719
väkijoukko, kansanjoukko 175
köyhä ihminen 34
poika, jälkeläinen 37

Sijamuotoharjoitus
Missä sijamuodossa oheisen katkelman kursivoidut sanat olisivat, jos
teksti kreikannettaisiin? Entä mitä sijamuotoja ne suomessa ovat?
(Katkelma laadittu vuosien 1938 ja 1992 kirkkoraamattujen pohjalta;
vrt. Ap. t. 17:22–23.)
Ateenan Areiopagilla Paavali tapasi useita stoalaisia ja epikurolaisia filosofeja ja sanoi heille: ”Huomaan, että te suuresti kunnioitatte jumalia.
Kun kiertelin kaupungilla ja katselin teidän pyhiä paikkojanne, löysin
sellaisenkin alttarin, jossa oli kirjoitus: 'Tuntemattomalle jumalalle.' Juuri sitä, mitä te tuntemattanne palvotte, minä teille julistan.’”
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β.2 Prepositiot
·

preposition pääsanan sijamuoto: genetiivi, datiivi tai
akkusatiivi

·

yhden, kahden ja kolmen sijamuodon kanssa esiintyvät
prepositiot

·

prepositioiden käyttö verbien ja nominien etuliitteinä

·

kaksi prepositiotaulukkoa: prepositiot aakkosjärjestyksessä
ja sijamuodoittain

·

prepositioiden tavoin käytettäviä adverbeja

Kreikan prepositioita käytetään kahdessa tehtävässä:
1. varsinaisina prepositioina genetiivin, datiivin ja akkusatiivin yhteydessä
2. verbien ja nominien etuliitteinä antamassa sanalle eri merkityksiä
tai merkitysvivahteita.

β.2.1 Prepositioiden käyttö genetiivin, datiivin tai
akkusatiivin yhteydessä
Suomen kielessä prepositiot esiintyvät kahden sijamuodon, genetiivin ja
partitiivin, kanssa (”yli voimien, ennen häntä”). Kreikassa, kuten muun
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muassa saksassa, prepositiot esiintyvät genetiivin, datiivin ja akkusatiivin
kanssa.
Yleisellä merkitystasolla preposition kanssa käytetty genetiivi vastaa
kysymykseen keneltä/mistä/miltä, datiivi kysymyksiin kenelle/mille ja
kenellä/millä/missä sekä akkusatiivi kysymykseen keneen/mihin/mitä.
Osa prepositioista esiintyy vain yhden sijamuodon kanssa, osa kahden
(vrt. saksa), osa kolmen kanssa. Seuraavissa kahdessa sijamuotojen merkityseroa havainnollistavassa esimerkissä mallisanana on ὁ οἶκος talo.
Ensimmäisessä esimerkissä on käytetty kolmea eri prepositiota, koska ne
esiintyvät kukin ainoastaan yhden sijamuodon kanssa. Jälkimmäisessä
esimerkissä prepositio säilyy koko ajan samana, vain sijamuoto vaihtuu:
ἐκ + gen.
-sta/-stä

ἐν + dat.
-ssa/-ssä

εἰς + akk.
johonkin, jonnekin

ἐκ τοῦ οἴκου
talosta

ἐν τῷ οἴκῳ
talossa

εἰς τὸν οἶκον
taloon

παρά + gen.
-lta/-ltä, luota

παρά + dat.
-lla/-llä, luona

παρά + akk.
-lle, luo

παρὰ τοῦ οἴκου
παρὰ τῷ οἴκῳ
παρὰ τὸν οἶκον
talon luota / talolta talon luona / talolla talon luo / talolle

Käytännössä ero ei kuitenkaan ole aina näin selvärajainen. Prepositio ἐπί
voi asiayhteyden mukaan tarkoittaa sekä genetiivissä, datiivissa että akkusatiivissa päällä (eikä tiukasti päältä, päällä, päälle).
Toisaalta jotkin prepositiot – kuten μετά – muuttavat radikaalistikin
merkitystään, kun sijamuoto vaihtuu:
μετά + gen.
μετά + akk.
kanssa, seurassa jälkeen, takana
μετὰ τοῦ Πέτρου
μετὰ τὸν
Pietarin kanssa
Πέτρον
Pietarin jälkeen

LA § 143–144
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β.2.2 Prepositiot etuliitteinä
Prepositio tai useampikin voi toimia myös verbin, substantiivin tai adjektiivin etuliitteenä (vrt. saksa). Sanan perusvartalon merkitys sävyttyy tavallisesti preposition mukaisesti; toisinaan merkitys voi kuitenkin muuttua arvaamattoman paljon, toisinaan ei juuri lainkaan. Täsmällinen merkitys on syytä varmistaa sanakirjasta.
Esimerkkejä verbin βάλλω heittää käytöstä yhdysverbinä:
ἐκβάλλω
ἐπιβάλλω
καταβάλλω
προβάλλω
διαβάλλω
συμβάλλω
ὑπερβάλλω
ἀναβάλλω

heittää ulos, karkottaa
heittää päälle, panna päälle
heittää alas, kukistaa
heittää eteen, työntää esiin
’heittää erilleen’; panetella, syyttää
’heittää yhteen’; keskustella, pohtia,
kohdata (< συν-βάλλω)
’heittää yli’; ylittää
’heittää ylös’; lykätä tuonnemmaksi

Kaksi prepositiota on esimerkiksi yhdysverbissä παρεισάγω (παρά + εἰς
+ ἄγω) ’viedä vierestä sisään’, kuljettaa salaa sisään.
Myös substantiivit tai adjektiivit voivat saada etuliitteekseen preposition.
Esimerkkejä substantiivin ἡ βολή heitto, heittäminen käytöstä yhdyssanana:
ἡ
ἡ
ἡ
ἡ

ἐκβολή
ἀναβολή
παραβολή
ὑπερβολή

διάβολος

ulos heittäminen
lykkäys
vertaus

’yliheittäminen’; liioittelu, suunnaton
määrä (vrt. hyperbola)
’erilleen heittävä’; panetteleva

Kolmella seuraavalla sivulla on kaksi taulukkoa. Ensimmäisessä luetellaan aakkosjärjestyksessä kaikki UT:ssa esiintyvät 17 varsinaista prepositiota, toisessa prepositiot on ryhmitelty sen mukaan, monenko sijamuodon kanssa niitä käytetään. Huom.! Jos prepositiota seuraa vokaalialkuinen sana, vokaaliloppuiset prepositiot (paitsi περί ja πρό) kokevat
elision, esimerkiksi διά > δι᾿. Jos seuraava sana lisäksi alkaa spiritus asperilla, osassa prepositioita tapahtuu aspiroituminen, esimerkiksi μετὰ
ἡμῶν > μεθ᾽ ἡμῶν meidän kanssamme.
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Prepositiotaulukko I: prepositiot aakkosjärjestyksessä
prepositio genetiivin
kanssa
ἀμφί

datiivin
kanssa

akkusatiivin
kanssa

UT:ssa erilaisissa sanonnoissa

ἀνά,
ἀνʼ
ἀντί,
ἀντʼ,
ἀνθʼ
ἀπό, ἀπʼ
ἀφʼ

vastapäätä;
sijasta,
puolesta
luota, -sta/
-stä, -lta/-ltä

διά, διʼ

läpi, kautta,
välityksellä

etuliitteenä
ilmaisee:
UT:ssa vain etuliitteenä: ympäri
ylös, päällä, päälle,
luona, luo, uudelleen,
takaisin
vastaan, sijasta
pois, -sta/-stä, täydellisesti, takaisin

välitse; tähden, läpi, halki, kautta, edelvuoksi
leen, yli, toiselle puolelle, erikseen, erilleen,
keskenään; vahvistaa
kantaverbin merkitystä
sisään johonsiirtymistä johonkin
kin, jonnekin

εἰς

(toisinaan = ἐν)

ἐκ, ἐξ

jonkin
sisältä, sta/-stä

ἐν

ἐπί,
ἐπʼ,
ἐφʼ

κατά,
κατʼ,
καθʼ

päällä,
-lla/-llä,
luona;
perusteella;
yli; eteen;
aikana
alas;
vastaan

μετά,
kanssa,
μετʼ, μεθʼ
joukossa
παρά, παρʼ luota,
-lta/-ltä

ulos, -sta/-stä, täysin,
julkisesti; vahvistaa
kantaverbin merkitystä
olemista jossakin, siirtymistä johonkin

jossakin,
-ssa/-ssä,
-lla/-llä
päällä, yläpuolella; yli;
edessä,
luona; perusteella

yli, päällä, päälle; luo, johonkin; vastaan;
kuluessa,
aikana

-lla/-llä, -lle, päällä,
päälle, -ssa/-ssä,
luona, luo, vastaan,
kohtaan, lisäksi
alas, alle, alla, vastaan,
jakamista, hajottamista; vahvistaa kantaverbin merkitystä

luona,
-lla/-llä,
äärellä;
edessä

pitkin, kautta;
alas, luo; mukaan, mukaisesti; nähden
jälkeen; kuluttua
luo; viereen,
-lle, -lla/-llä,
vieressä; ohi,
vastaan; paitsi

yhteyttä tai muutosta
lähellä, vieressä,
viereen, luo, salaa,
vastoin
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prepositio genetiivin
kanssa
περί
-sta/-stä;
puolesta,
hyväksi;
koskien
πρό
edessä,
edellä,
eteen;
ennen
πρός
puolesta,
hyväksi

datiivin
kanssa

σύν

kanssa,
seurassa; ja

ὑπέρ

ὑπό, ὑπʼ,
ὑφʼ

akkusatiivin
kanssa
ympäri, ympärillä, -lla/-llä;
vaiheilla (ajasta)

eteen, edellä, ennen,
enemmän kuin
lähellä,
luona

puolesta,
tähden;
-sta/-stä
ilmaisee
agenttia

-lle, luo, kohti,
luona; kohtaan,
vastaan; mukaan; suhteen

yli; enemmän
kuin
alla, alle

Prepositiotaulukko II: prepositiot sijamuodoittain
1. Vain yhden sijamuodon kanssa käytetyt
Genetiivin kanssa
ἀντί vastapäätä; sijasta, puolesta
ἀπό luota, -sta/-stä, -lta/-ltä
ἐκ
jonkin sisältä, -sta/-stä
πρό edessä, edellä, eteen; ennen
Datiivin kanssa
ἐν
jossakin, -ssa/-ssä; -lla/-llä
σύν
kanssa, seurassa; ja
Akkusatiivin kanssa
ἀνά
UT:ssa erilaisissa sanonnoissa
εἰς
johonkin, jonnekin; toisinaan = ἐν
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etuliitteenä
ilmaisee:
ympäri, yli; vahvistaa
kantaverbin merkitystä

luo, luona, ilmaisee
suuntaa/lisäystä; merkitys usein himmentynyt
kanssa, yhdessä, samalla, täydellisesti;
merkitys toisinaan
himmentynyt
yllä, toisella puolella,
yli, puolesta; vahvistaa
kantaverbin merkitystä
alla, alle, hiljaa, salaa,
vähitellen

β.2 Prepositiot
2. Kahden sijamuodon (genetiivin ja akkusatiivin) kanssa käytetyt
διά
gen. läpi, kautta, välityksellä
akk. välitse; tähden, vuoksi
κατά
gen. alas; vastaan
akk. pitkin, kautta; alas, luo; mukaan; nähden
μετά
gen. kanssa, joukossa
akk. jälkeen; kuluttua
περί
gen. -sta/-stä; puolesta, hyväksi; koskien
akk. ympäri, ympärillä, -lla/-llä; vaiheilla (ajasta)
ὑπέρ
gen. puolesta, tähden; -sta/-stä
akk. yli; enemmän kuin
ὑπό
gen. ilmaisee agenttia
akk. alle, alla; vaiheilla (ajasta)
3. Kolmen sijamuodon kanssa käytetyt
ἐπί
gen. päällä, -lla/-llä, luona; perusteella, yli; eteen; aikana
dat. päällä, yläpuolella; yli; edessä, luona; perusteella
akk. yli, päällä, päälle; luo, johonkin; vastaan; kuluessa, aikana
παρά
gen. luota, -lta/-ltä
dat. luona, äärellä, -lla/-llä; edessä
akk. luo, viereen, -lle, -lla/-llä, vieressä; ohi, vastaan; paitsi
πρός
gen. puolesta, hyväksi
dat. lähellä, luona
akk. -lle, luo, kohti, luona; kohtaan, vastaan; mukaan; suhteen

β.2.3 Preposition tavoin käytettyjä adverbeja
Varsinaisten prepositioiden ohella kreikassa on runsaasti adverbeja, joita
voidaan käyttää myös prepositioiden tavoin, ei kuitenkaan etuliitteinä.
Niiden pääsana on tavallisimmin genetiivissä. Tärkeimmät niistä ovat
seuraavat:
ἄχρι, ἄχρις
ἐγγύς
ἔμπροσθεν
ἐνώπιον
ἔξω
πέραν
πλήν
χωρίς

asti, saakka
lähellä
edessä; ennen
jonkun (silmien) edessä
ulkopuolella, ulkopuolelle, ulos, pois
toisella puolen, takana
paitsi
ilman

57

β-jakso

β.2.4 Prepositioilmausten substantivointi
Kreikassa voidaan substantivoida mikä tahansa yksittäinen sana tai jopa
kokonainen lause. Myös prepositioilmaus voidaan varustaa artikkelilla,
jolloin artikkelin suku kertoo, kehen/mihin viitataan. Esimerkiksi
lisäämällä ilmaukseen μετ᾿ αὐτοῦ hänen kanssaan feminiinin artikkeli
saadaan αἱ μετ᾿ αὐτοῦ hänen kanssaan olevat naiset. Artikkelia voidaan
tarvittaessa taivuttaa, esimerkiksi λέγει ταῖς μετ᾿ αὐτοῦ hän sanoo
(hänen) kanssaan oleville naisille. Lisää esimerkkejä:
οἱ παρ᾿ αὐτοῦ

hänen luonaan olevat miehet

τὰ περὶ Παύλου

Paavalia koskevat asiat

(vrt. Mark. 3:21: ”omaiset”)

Sivistä itseäsi
Kreikan etuliitteinä käytettävät
prepositiot ovat tulleet osaksi monia sivistyssanoja. Mitä prepositioita on käytetty seuraavissa sanoissa, ja mitä sanat merkitsevät?
anabaptisti
symbioosi
dialogi
epilogi
paranoia
antikristus
epikleesi
amfiteatteri
prologi
paranomia
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diabolinen
apologia
eksentrinen
hypotermia
proskyneesi
katastrofi
hyperbola
metafysiikka
periferia
synergismi

β.2 Prepositiot

ὁ φιλόσοφος, τὸ μῆλον καὶ ὁ στῦλος

πρὸς/παρὰ τὸν στῦλον
pylvään luo

παρὰ τῷ στύλῳ
pylvään luona

ἐπὶ τὸν στῦλον
pylvään päälle

ἀπὸ/παρὰ τοῦ στύλου
pylvään luota

μετὰ τῶν μήλων
omenoiden joukossa

59

β-jakso

ἐπὶ τῷ στύλῳ

εἰς τὸν στῦλον

ἐν τῷ στύλῳ

ἐκ τοῦ στύλου

περὶ τὸν στῦλον

ὑπὸ τὸν στῦλον

κατὰ τοῦ στύλου
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Harjoituksia
Käännä seuraava teksti ja määrittele kieliopillisesti tekstissä käytetyt
sanat (lause 2: vrt. Matt. 10:16). – Kääntämisestä yleensä ks. Agora s.
272–273.
”Herra lähettää opetuslapset”
1

ὁ κύριος διδάσκει τοὺς ἀποστόλους ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Πέτρου καὶ

λέγει·

2

ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων.

φυλάσσω δὲ ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ καὶ πέμπω τὸν παράκλητον ἐκ
τοῦ οὐρανοῦ.

3

καὶ ἀποστέλλει τοὺς ἀποστόλους πρὸ προσώπου

αὐτοῦ πρὸς τοὺς υἱοὺς τοῦ Ἰσραήλ.

4

καὶ οἱ ἀπόστολοι ὑπάγουσιν

καὶ μεταβαίνουσιν ἐκ τόπου εἰς τόπον καὶ κηρύσσουσιν τὸ
εὐαγγέλιον καὶ ἐκβάλλουσιν δαιμόνια.

5

οἱ δὲ ὄχλοι βλέπουσι τὰ

ἔργα τῶν ἀποστόλων καὶ λέγουσιν αὐτοῖς· βλέπομεν ὅτι δοῦλοί ἐστε
τοῦ θεοῦ.

6

καὶ οἱ ἄνθρωποι δοξάζουσι τὸν θεὸν καὶ θαυμάζουσιν

ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτῶν.
Sanasto
ἄνθρωπος, -ου ὁ
ἀπό + gen.
ἀποστέλλω
αὐτός
δαιμόνιον, -ου τό
δέ
δοξάζω
δοῦλος, -ου ὁ
ἐγώ
εἰς + akk.
ἐκ, ἐξ + gen.
ἐκβάλλω
ἐν + dat.

ihminen 551
pois jonkin luota, jostakin, -sta/-stä, -lta/-ltä
646
lähettää 132
pron., yks. hän, mon. he 5 601
paha henki, riivaaja 63
mutta, ja (lauseessa ensimmäisen sanan t.
ensimmäisten sanojen jälkeen) 2 801
ylistää, kunnioittaa 61
orja, palvelija 124
persoonapron. minä 1 802
sisään, johonkin, jonnekin 1 768
jonkin sisältä, jostakin, -sta/-stä 916
heittää ulos, karkottaa 81
jossakin, -ssa/-ssä, -lla/-llä 2 757
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ἔργον, -ου τό
εὐαγγέλιον, -ου τό
θαυμάζω
θεός, -οῦ ὁ
ἰδού
Ἰσραήλ, – ὁ
καί
κηρύσσω
λέγω
λόγος, -ου ὁ
λύκος, -ου ὁ
μέσος, -η, -ον
ἐν μέσῳ + gen.
μεταβαίνω
οἶκος, -ου ὁ
ὅτι
οὐρανός, -οῦ ὁ
ὄχλος, -ου ὁ
παράκλητος, -ου ὁ
πέμπω
Πέτρος, -ου ὁ
πονηρός, -ά, -όν
πρό + gen.
πρόβατον, -ου τό
πρός + akk.
πρόσωπον, -ου τό
πρὸ προσώπου + gen.
τόπος, -ου ὁ
υἱός, -οῦ ὁ
ὑμᾶς
ὑμεῖς
ὑπάγω
φυλάσσω
ὡς
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teko, työ, toiminta 169
ilosanoma, evankeliumi 76
ihmetellä, hämmästellä, jtk ἐπί + dat. 43
jumala, Jumala 1 318
huudahdussana katso!, katsokaa! (jätetään
usein kääntämättä) 200
Israel (taipumaton erisnimi) 68
ja, niin; mutta; myös 9 164
julistaa, kuuluttaa, saarnata 61
sanoa, puhua; vastata 2 262
sana, puhe 330
susi 6
keskellä oleva, keskimmäinen 58
keskellä, keskelle;
lähteä, siirtyä 12
talo, huone; koti 114
että; sillä 1 297
taivas 274
väkijoukko, kansanjoukko 175
avustaja, puolustaja
lähettää 79
Pietari 156
kelvoton, huono, paha; subst. paha ihminen;
Paha 78
edessä, edellä; ennen 47
lammas 39
luo, -lle, kohti, luona; kohtaan, vastaan;
mukaan; suhteen; 699
kasvot, henkilö 76
edellä, ennen
paikka, paikkakunta 94
poika, jälkeläinen 379
mon. 2. akk.
persoonapron. te 1 847
poistua, lähteä, mennä 79
vartioida; varjella; noudattaa 31
niin kuin 504
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β.3 Ensimmäisen deklinaation
feminiinit
·

1. deklinaation -α- ja -η-päätteisten feminiinisukuisten
substantiivien taivutus

·

yksikössä kolme toisistaan hieman poikkeavaa
taivutusryhmää

1. eli a-deklinaation substantiivit ovat valtaosin -α- tai -η-päätteisiä feminiinejä. Tärkeänä erityisryhmänä deklinaatioon kuuluu myös joukko -ας/-ης-päätteisiä maskuliineja (tarkemmin ks. β.6). Neutreja ei 1. deklinaatiossa esiinny lainkaan. 1. deklinaatiolle tunnusomaisen α-vokaalin
takia puhutaan myös a-deklinaatiosta.
1. deklinaation feminiinit jakaantuvat perusmuotonsa mukaan yksikössä kolmeen taivutusryhmään, jotka esimerkkisanoineen ovat:
1. η-ryhmä:

ἡ γραφή kirjoitus (tämän ryhmän mukaan
taipuu myös artikkelin feminiinimuoto ἡ)

2. α-ryhmä:

ἡ ἡμέρα päivä (aksentti toisella tavulla
lopusta: α on pitkä!)
ἡ ἀλήθεια totuus (aksentti kolmannella tavulla
lopusta: α on lyhyt!)

3. α-/η-ryhmä: ἡ θάλασσα meri, järvi (aksentti kolmannella
tavulla lopusta: α on lyhyt!)
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Ryhmien tunnusomaiset piirteet ilmenevät seuraavasta taulukosta:
η-ryhmä
α-ryhmä
α-/η-ryhmä
- η kaikissa yksikön - α (pitkä tai lyhyt) kaikissa - α (lyhyt) yksikön nom:ssa
sijamuodoissa
yksikön sijamuodoissa
ja akk:ssa
- α:n tilalla yksikön gen:ssä
ja dat:ssa η

Taivutusesimerkki:

η-ryhmä
nom. ἡ
γραφή
gen. τῆς γραφῆς
dat. τῇ γραφῇ
akk. τὴν γραφήν

yksikkö
α-ryhmä
ἡμέρᾱ ἀλήθειᾰ
ἡμέρᾱς ἀληθείᾱς
ἡμέρᾱͅ ἀληθείᾱͅ
ἡμέρᾱν ἀλήθειᾰν

α-/η-ryhmä
θάλασσᾰ
θαλάσσης !
θαλάσσῃ !
θάλασσᾰν

Ryhmien muodostumista ohjaa sääntö, jonka mukaan pitkä α-äänne
säilyy muuttumattomana, jos sitä edeltää ε, ι tai ρ – ellei, se muuttuu
η:ksi. Tämän pitkän α:n säilymista ohjaavan säännön voi painaa mieleen
muistisanalla ”eira”.
Alun perin myös γραφή-tyyppiset sanat olivat -ᾱ-päätteisiä (siis ἁ γραφά
pro ἡ γραφή). Attikan murteessa (ja sittemmin koinee-kreikassa) -ᾱ-päätteisyys rajoittui kuitenkin koskemaan vain sanoja, joissa pitkää α:aa edelsi
joko ε, ι tai ρ (joten ἡμέρ-α, mutta γραφ-ή). (Huom.! ”Eira”-sääntö
koskee sanoja, joissa α on jo alkuaan pitkä, ei vasta esim. vokaalien supistuman kautta pidentynyt.)

Sama periaate ohjaa myös sanojen ἀλήθεια ja θάλασσα genetiivissä ja
datiivissa tapahtuvaa ᾱ–η-vaihtelua: näissä sijamuodoissa pidentynyt α
muuttuu η:ksi, jollei ”eira” ole sitä suojaamassa: siis θάλασσᾰ–
θαλάσσης, mutta ἀλήθειᾰ–ἀληθείᾱς.
Koska γραφή- ja θάλασσα-tyyppiset sanat taipuvat yksikön genetiivissä ja datiivissa samalla tavoin, on jommassakummassa sijamuodossa
esiintyvän entuudestaan tuntemattoman sanan perusmuoto syytä varmistaa
sanakirjasta.
Yksikössä datiivin päätteeseen kuuluu nytkin olennaisena osana iota
subscriptum -diftongi (ᾳ tai ῃ).
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Ryhmät voi jaotella ”eiran” perusteella toisinkin, kahdeksi pääryhmäksi eli
pitkävokaaliseksi ryhmäksi (γραφή–ἡμέρα-ryhmäksi) ja lyhytvokaaliseksi
ryhmäksi (ἀλήθεια–θάλασσα-ryhmäksi), jotka kumpikin jakautuvat edelleen kahdeksi alaryhmäksi: γραφή- ja ἡμέρα-ryhmiksi sekä ἀλήθεια- ja
θάλασσα-ryhmiksi. γραφή- ja ἡμέρα-ryhmät erottaa toisistaan vain lopputavun vokaali, joka säilyy kummassakin perusmuodon (nominatiivin)
mukaisena läpi koko taivutuksen. ἀλήθεια- ja θάλασσα-ryhmissä taas lyhyt
loppuvokaali on yhteinen perusmuodossa ja akkusatiivissa, mutta pidetessään genetiivissä ja datiivissa vaihtuu tai ei vaihdu – ”eirasta” riippuen.

Monikossa ei taivutusryhmiä ole; kaikki neljä mallisanaa taipuvat
samalla tavalla. Tunnusomaista monikossakin on α muissa sijoissa kuin
genetiivissä. Vokatiivi on yksikössä ja monikossa nominatiivin kaltainen.
nom.
gen.
dat.
akk.

αἱ
τῶν
ταῖς
τας


γραφαί
γραφῶν
γραφαῖς
γραφας


monikko
ἡμέραι ἀλήθειαι
ἡμερῶν ἀληθειῶν
ἡμέραις ἀληθείαις
ἡμέρᾱς ἀληθείᾱς

θάλασσαι
θαλασσῶν
θαλάσσαις
θαλάσσᾱς

Vertailu 2. deklinaatioon osoittaa, että monikossa nominatiivin -οιpäätteen tilalla on -αι ja datiivin -οις-päätteen tilalla -αις. Akkusatiivin
α-vokaali on pitkä (ei muutu η:ksi, koska ei ole alkuaan ollut pitkä).
Lopputavulle akuutin saavien sanojen korkomerkiksi tulee yksikön
genetiivissä ja datiivissa sirkumfleksi (γραφή, γραφῆς jne.). Painon
kannalta monikon nominatiivin pääte -αι katsotaan lyhyeksi (kuten -οι 2.
dekl:ssa). Monikon genetiivin pääte -ῶν on kaikilla 1. deklinaation
substantiiveilla painollinen ja saa korkomerkikseen sirkumfleksin.
Jos 1. deklinaation α-loppuinen sana on vähintään kolmitavuinen, sen
yksikön nominatiivin ja akkusatiivin korkomerkki paljastaa, onko
kyseinen α pitkä vai lyhyt. Jos paino (akuutti) on nominatiivissa ja
akkusatiivissa 2. tavulla lopusta, loppuvokaali on pitkä ja sana taipuu
kuten γραφή ja ἡμέρα. Jos akuutti on nominatiivissa ja akkusatiivissa 3.
tavulla lopusta, loppuvokaali on lyhyt ja sana taipuu samalla tavalla kuin
ἀλήθεια tai θάλασσα.
θάλασσα-tyyppisesti taipuvia sanoja esiintyy UT:ssa vain vähän
muihin edellä oleviin mallisanoihin verrattuna; tavallisimpiin kuuluvat
γλῶσσα, -ης ἡ kieli, δόξα, -ης ἡ kunnia, kirkkaus, θάλασσα, -ης ἡ meri,
järvi. Ryhmä on kuitenkin tärkeä erityisesti siksi, että useimmat partisiippien taivutuskaavat noudattavat yksikön feminiinissä θάλασσα–
θαλάσσης-taivutusta, esim. verbin λέγω akt. part. prees. on muotoa
λέγουσα–λεγούσης.
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Tiivistelmätaulukko 1. deklinaation feminiinien taivutuksesta:
yksikkö
monikko
art. η-ryhmä α-ryhmä α-/η-ryhmä art.
nom. ἡ
-η
-ᾱ
-ᾰ
αἱ
-αι
gen. τῆς
-ης
-ᾱς
-ης
τῶν -ῶν
dat. τῇ
-ῃ
-ᾱͅ
-ῃ
ταῖς -αις
akk. τὴν
-ην
-ᾱν
-ᾰν
τας
 -ᾱς

Kertauksen vuoksi vielä artikkelin taivutus kaikissa suvuissa:
yksikkö
mask. fem.
nom. ὁ
ἡ
gen. τοῦ
τῆς
dat. τῷ
τῇ
akk. τόν
τήν
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monikko
neutri mask. fem. neutri
τό
οἱ
αἱ
τά
τοῦ
τῶν
τῶν τῶν
τῷ
τοῖς
ταῖς τοῖς
τό
τούς τας τά
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Harjoituksia
Käännä seuraava teksti ja määrittele kieliopillisesti tekstissä esiintyvät
sanat.
”Hurskas Hanna ja galilealainen saarnaaja”
1

ἐν Βηθανίᾳ, κώμῃ τῆς Ἰουδαίας, οἰκεῖ Ἅννα, ἀδελφὴ Στεφάνου.

2

καὶ

αὐτὴ διώκει τὴν ἀλήθειαν, φυλάσσει τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ
ἀναγινώσκει τὰς ἁγίας γραφὰς καθʼ ἡμέραν.
σοφίᾳ παρὰ θεῷ καὶ ἀνθρώποις.

4

3

καὶ προκόπτει ἐν τῇ

ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἀναβαίνει εἰς

τὴν κώμην ἄνθρωπος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας.

5

oὗτος κηρύσσει τοὺς

λόγους τῆς ἀληθείας καὶ διδάσκει τὸν ὄχλον ἐν παραβολαῖς.

6

καὶ

λέγει· αἱ φυλαὶ τῆς γῆς βλέπουσιν ὅτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
καταβαίνει ἐπὶ τῶν νεφελῶν μετὰ δόξης θεοῦ· καὶ τότε ἐπαίρουσιν
οἱ δίκαιοι τὰς κεφαλὰς αὐτῶν, διότι ἐγγίζει ἡ σωτηρία αὐτῶν.

7

καὶ

ἀκούει ἡ Ἅννα τοὺς λόγους αὐτοῦ μετὰ χαρᾶς καὶ δίδωσι δόξαν τῷ
θεῷ τοῦ οὐρανοῦ.
Sanasto
ἅγιος, -α, -ον
ἀδελφή, -ῆς ἡ
ἀκούω
ἀλήθεια, -ας ἡ
ἀναβαίνω
ἀναγινώσκω
Ἅννα, -ας ἡ
αὐτός, αὐτή, αὐτό
βασιλεία, -ας ἡ
Βηθανία, -ας ἡ
Γαλιλαία, -ας ἡ
γῆ, γῆς ἡ
γραφή, -ῆς ἡ
δίκαιος, -α, -ον
διότι

pyhä 233
sisar 26
kuulla, kuunnella 430
totuus 109
nousta, mennä ylös 82
lukea 32
Hanna 1
pron., yks. hän, mon. he 5 601
kuninkuus, herruus; valtakunta 162
Betania 12
Galilea 61
maa 250
kirjoitus; kirjoitukset (Raamattu t. sen osa) 51
vanhurskas, hurskas, lakia kunnioittava 79
koska, sillä 23
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διώκω
δόξα, -ης ἡ
ἐγγίζω
ἐντολή, -ῆς ἡ
ἐπαίρω
ἐπί + gen.
ἡμέρα, -ας ἡ
καθʼ ἡμέραν
Ἰερουσαλήμ, – ἡ
Ἰουδαία, -ας ἡ
καταβαίνω
κεφαλή, -ῆς ἡ
κηρύσσω
κώμη, -ης ἡ
μετά + gen.
μιᾷ
εἷς, μία, ἕν
μία τῶν ἡμερῶν
νεφέλη, -ης ἡ
οἰκεῖ
οἰκέω
ὅτε
οὐρανός, -οῦ ὁ
οὗτος, αὕτη, τοῦτο
παρά + dat.
παραβολή, -ῆς ἡ
προκόπτω
σοφία, -ας ἡ
Στέφανος, -ου ὁ
σωτηρία, -ας ἡ
τότε
φυλάσσω
φυλή, -ῆς ἡ
χαρά, -ᾶς ἡ
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ajaa takaa, tavoitella 45
kunnia, kirkkaus 166
lähestyä, tulla lähelle 42
käsky, säädös 67
nostaa 19
päällä, -lla/-llä; 891
päivä 389
joka päivä
Jerusalem (taipumaton erisnimi) 77
Juudea 44
tulla t. mennä alas, laskeutua 82
pää 75
julistaa, kuuluttaa, saarnata 61
kylä 27
kanssa, joukossa; 473
yks. fem. dat.
lukusana yksi 346
yksi/eräs päivä
pilvi 25
akt. ind. prees. yks. 3. (supistumaverbi,
päätteellä sirkumfleksi)
asua 9
kun 103
taivas 274
demonstratiivipron. tämä; hän, se 1391
luona, äärellä, -lla/-llä; edessä; 194
vertaus 50
edistyä; kasvaa, varttua 6
viisaus 51
Stefanos (sana tarkoittaa seppelettä) 7
pelastus, vapautus 46
silloin 160
vartioida; varjella; noudattaa 31
sukukunta, heimo; kansakunta 31
ilo 59
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β.4 Toisen ja ensimmäisen
deklinaation adjektiivit:
muodostus ja käyttö
·

normaali taivutus 2. ja 1. deklinaation mukaan

·

adjektiivien kolmi- ja kaksipäätteisyys

·

käyttö adjektiiviattribuuttina ja predikatiivina

·

adjektiivin attributiivinen ja predikatiivinen asema

·

nominaalilause

β.4.1 Adjektiivien muodostus
Substantiivien tavoin kreikan adjektiivit taipuvat suvuissa, luvuissa ja
sijoissa sekä deklinaatioissa. 2. ja 1. deklinaatioon kuuluvat adjektiivit eivät ulkoiselta muodoltaan eroa samojen deklinaatioiden substantiiveista.
Useimmilla adjektiiveilla on kussakin suvussa oma muotonsa, maskuliinissa -ος-päätteinen (2. dekl.), feminiinissä -η-/-α-päätteinen (1. dekl.)
ja neutrissa -ον-päätteinen (2. dekl.). Tällaisia adjektiiveja nimitetään
kolmipäätteisiksi. Feminiinin pääte on ”eira”-säännön mukainen: pitkä α,
jos päätettä edeltää ε, ι tai ρ, muutoin η.
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σοφός, σοφή, σοφόν viisas
ἅγιος, ἁγίᾱ, ἅγιον pyhä
Osa adjektiiveista on kaksipäätteisiä, mikä tarkoittaa, että maskuliinilla ja
feminiinillä on yhteinen, 2. deklinaation mukaan taipuva -ος-päätteinen
muoto; neutrin pääte on nytkin -ον.
ἄδικος, ἄδικον väärä, väärämielinen
περίλυπος, περίλυπον kovin murheellinen
ἁμαρτωλός, ἁμαρτωλόν syntinen
οὐράνιος, οὐράνιον taivaallinen
Muutama alun perin kaksipäätteinen adjektiivi taipuu UT:ssa milloin
kaksi-, milloin kolmipäätteisenä; esimerkiksi adjektiivin αἰώνιος ikuinen
feminiini on toisinaan αἰωνία, toisinaan αἰώνιος. Sen, onko adjektiivi
kolmi- vai kaksipäätteinen, näkee sanakirjoista, joissa adjektiivin perusmuodon eli maskuliinin yksikön nominatiivin lisäksi annetaan adjektiivin
muiden yksikön nominatiivimuotojen päätteet.
kolmipäätteinen
σοφός, -ή, -όν

kaksipäätteinen
ἄδικος, -ον

Aksenttia koskeva yksityiskohta: feminiinin monikon genetiivin korko
noudattaa maskuliinin ja neutrin vastaavan muodon korkoa, esimerkiksi
ὅμοιος, -α, -ον samanlainen, monikon genetiivi ὁμοίων, ὁμοίων,
ὁμοίων.

β.4.2 Adjektiivien käyttö
Adjektiivit liittyvät tavallisesti johonkin pääsanaan, jonka jotakin
ominaisuutta ne kuvaavat. Ne taipuvat pääsanansa suvussa, luvussa ja
sijassa. Sen sijaan adjektiivi voi taipua – ja usein taipuukin – eri
deklinaatiossa kuin pääsanansa.
Adjektiivi voi liittyä pääsanaansa kahdella eri tavalla, joko välittömästi
(esim. ”luotettava sana”) tai välillisesti (”sana on luotettava”). Edellisessä tapauksessa adjektiivia on käytetty adjektiiviattribuuttina, jälkimmäisessä predikatiivina. Nämä kaksi käyttötapaa eroavat toisistaan ennen
kaikkea sen suhteen, mikä on adjektiivin asema pääsanaan ja artikkeliin
nähden.
Ilmauksessa ”luotettava sana” adjektiivin asema on attributiivinen.
Kun ilmauksessa käytetään artikkelia, adjektiivi on tavallisesti artikkelin
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ja pääsanan välissä: ὁ πιστὸς λόγος. Kuitenkin adjektiivi voidaan
sijoittaa myös pääsanan jälkeen toistamalla artikkeli: ὁ λόγος ὁ πιστός
”sana, (nimittäin se) luotettava”. Jälkimmäisessä tapauksessa adjektiivi
painottuu siinä määrin, että pääsanaa edeltävä artikkeli voi puuttuakin:
λόγος ὁ πιστός.
Ilmauksessa ”sana on luotettava” adjektiivin asema on predikatiivinen.
Pääsana seuraa välittömästi artikkelia, eikä adjektiivilla ole artikkelia:
ὁ λόγος πιστός ἐστιν tai ὁ λόγος ἐστὶν πιστός.
Adjektiivia voidaan käyttää kreikassa predikatiivisesti myös ilman ollaverbiä (= kopulaa). Tällöin kysymyksessä on nominaalilause: ὁ λόγος
πιστός / πιστὸς ὁ λόγος. Suomennettaessa lisätään olla-verbi.
Kun predikatiivina oleva adjektiivi on ennen pääsanaa (εἰμί-verbin
kanssa tai ilman), se korostuu: πιστός (ἐστιν) ὁ λόγος ”luotettava on
sana” (vrt. 1. Tim. 1:15).
UT:ssa on myös runsaasti tapauksia, joissa artikkelia ei ole käytetty.
Tällöin adjektiivi voidaan lähtökohdissaan ymmärtää yhtä hyvin
attribuutiksi kuin predikatiiviksikin; esimerkiksi λόγος πιστός voidaan
kääntää yhtä hyvin ”luotettava sana” kuin ”sana on luotettava”. Lähes
poikkeutta lauseyhteys paljastaa, kummasta on kysymys.
Tiivistelmä adjektiivin käytöstä attribuuttina ja predikatiivina:
adjektiivi attribuuttina (artikkelia
käytetty): ”luotettava sana”
§ adjektiivin edellä on artikkeli riippumatta siitä, onko adjektiivi ennen
pääsanaa vai sen jäljessä; jos adjektiivi on pääsanan jäljessä, pääsana
voi olla ilman artikkelia
§ ὁ πιστὸς λόγος
§ ὁ λόγος ὁ πιστός
§ λόγος ὁ πιστός

adjektiivi predikatiivina (ei artikkelia):
”sana on luotettava”
§ adjektiivi on ilman artikkelia pääsanan
edellä tai jäljessä
§ olla-verbi voi puuttua (nominaalilause)

ὁ λόγος ἐστὶν πιστός
ὁ λόγος πιστός ἐστιν
ὁ λόγος πιστός
πιστός ἐστιν ὁ λόγος
πιστὸς ὁ λόγος
adjektiivi attribuuttina (ei artikkelia)
adj. predikatiivina (ei artikkelia)
”luotettava sana”
”sana on luotettava”
§ attribuutti pääsanan edellä tai jäljessä § predikatiivi pääs. jäljessä tai edellä
§ πιστὸς λόγος
§ λόγος πιστός
§ λόγος πιστός
§ πιστὸς λόγος
§
§
§
§
§
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Adjektiivi substantiivina
Adjektiivi voidaan substantivoida liittämällä siihen artikkeli, jolloin se
toimii itsenäisesti ilman pääsanaa. Artikkelin ja adjektiivin suku
ratkaisee, mihin adjektiivi viittaa.
maskuliini
ὁ πιστός / οἱ πιστοί
luotettava mies /
luotettavat miehet

feminiini
ἡ πιστή / αἱ πισταί
luotettava nainen /
luotettavat naiset

neutri
τὸ πιστόν / τὰ πιστά
se, mikä on luotettavaa,
luotettavat asiat

Sivistä itseäsi
Mitä seuraavat sanat tarkoittavat, ja
mitä kreikankielisiä sanoja on niiden
pohjana? Huomaa, että joidenkin sanojen taustalla on kaksikin kreikankielistä sanaa.
antropologia
demoninen
doksologia
teologia
soteriologia
parakleetti
ergonomia
uranografia
eskatologia
Mesopotamia
topografia
oklofobia
prosopografia
hagiografia
akustiikka
kefalometri
kakofonia
parabolinen
nefelometri
didaktiikka
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Harjoituksia
Täydennä seuraavat lauseet panemalla niiden lopussa annetut adjektiivit oikeaan muotoon. Lisää tarvittaessa artikkeli. Käännä lauseet.
Lause 3: vrt. 1. Joh. 4:16,18; lause 4: Luuk. 6:45; lause 5: Matt. 13:49.
”Nikolaos saarnaa kansalle”
1. Νικόλαος, ἄνθρωπος ____________________ , ἀκούει τὴν φωνὴν
τοῦ θεοῦ ἐν τῷ ____________________ τόπῳ. (δίκαιος, ἔρημος)
2. καὶ ὑπάγει καὶ κηρύσσει τὸ εὐαγγέλιον τὸ ________________ καὶ
λέγει· ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ δίδωσι τοῖς __________________ ζωὴν
_______________ . (οὐράνιος, ἁμαρτωλός, αἰώνιος)
3. τέκνα __________________ , ἐντολὴν __________________ ἔχομεν
ἀπὸ τοῦ κυρίου, ὅτι ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν. φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ
ἀγάπῃ ἀλλ’ ἡ _________________ ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον.
(ἀγαπητός, καινός, τέλειος)
4. ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ___________________ θησαυροῦ τῆς
καρδίας προφέρει τὸ ἀγαθόν, καὶ ὁ πονηρὸς ἐκ τοῦ πονηροῦ
προφέρει τὸ ___________________ . (ἀγαθός, πονηρός)
5. καὶ ἐν τῇ ______________________ ἡμέρᾳ οἱ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ
ἀφορίζουσι

τοὺς

____________________

ἐκ

μέσου

τῶν

_________________ . (ἔσχατος, πονηρός, δίκαιος)
6. ________________ δὲ ὁ θεὸς καὶ οὐκ ἀφίησι τοὺς _____________.
(πιστός, πιστός)
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Sanasto
ἀγαθός, -ή, -όν
ἀγάπη, -ης ἡ
ἀγαπητός, -ή, -όν
ἄγγελος, -ου ὁ
αἰώνιος, (-α), -ον
ἀκούω
ἀλλά
ἁμαρτωλός, -όν
ἀναβαίνω
ἀφίημι
ἀφορίζω
βάλλω
δίκαιος, -α, -ον
ἔξω
ἔρημος, -ον
ἔσχατος, -η, -ον
ἔχω
ζωή, -ῆς ἡ
θησαυρός, -οῦ ὁ
καινός, -ή, -όν
καρδία, -ας ἡ
μέσος, -η, -ον
Νικόλαος, -ου ὁ
ἐκ μέσου
οὐ, οὐκ, οὐχ
οὐράνιος, -ον
πιστός, -ή, -όν
πονηρός, -ά, -όν
προφέρω
τέκνον, -ου τό
τέλειος, -α, -ον
τόπος, -ου ὁ
ὑπάγω
φόβος, -ου ὁ
φωνή, ῆς ἡ
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hyvä 102
rakkaus 116
rakastettu, rakas 61
sanansaattaja, lähetti; enkeli 176
iankaikkinen, ikuinen, ainainen 71
kuulla, kuunnella 430
mutta, vaan 638
syntinen 47
nousta, mennä ylös 82
jättää, hylätä; antaa anteeksi; sallia 146
erottaa jstk 10
heittää 122
hurskas, lakia kunnioittava,
oikeudenmukainen 79
ulkona, ulos 63
autio, asumaton 48
viimeinen 52
omistaa, olla jllak 711
elämä 135
säilytyspaikka; aarrearkku, aarre 17
uusi 42
sydän 157
keskellä oleva, keskimmäinen 58
Nikolaos, Nikolaus 1
keskeltä
kieltosana ei 1 613
taivaallinen 9
luotettava, uskollinen; uskova 67
paha, huono, kelvoton 78
tuoda esiin, esittää 2
lapsi; kuv. seurakunnan jäsen 99
täydellinen 19
paikka, paikkakunta 94
poistua, lähteä, mennä 79
pelko 47
ääni 139
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β.5 Yleisiä pronomineja
·

lähes kaikki kreikan tavallisimmat pronominit, niiden taivutus ja keskeiset käyttötavat:
-

persoonapronominit

-

demonstratiivipronominit

-

relatiivipronominit

-

possessiivipronominit

-

refleksiivipronominit

-

resiprookkipronominit

Miltei kaikki kreikan pronominit ovat kolmipäätteisiä ja taipuvat kuten
2. ja 1. deklinaation adjektiivit, toisin sanoen maskuliini ja neutri 2.
deklinaation ja feminiini 1. deklinaation mukaan. Poikkeuksellista on
vain, että useimpien kolmipäätteisten pronominien neutrin yksikön nominatiivi ja akkusatiivi ovat -ο-päätteisiä kuten neutrin artikkelikin (eivätkä
-ον-päätteisiä kuten adjektiivit).
Pronomineista yleisin on αὐτός, αὐτή, αὐτό, jota käytetään 3. persoonan persoonapronominina: yksikössä hän, se, monikossa he, ne. Lisäksi
sitä voidaan käyttää kuin adjektiivia yhdessä pääsanan kanssa joko attribuutin tai predikatiivin asemassa, minkä mukaan myös sen merkitys määräytyy. Attributiivisessa asemassa merkitys on sama, predikatiivisessa it-

se:
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ὁ αὐτὸς δοῦλος

sama orja

αὐτὸς ὁ δοῦλος / ὁ δοῦλος αὐτός

orja itse

mask.
nom. αὐτός
gen. αὐτοῦ
dat. αὐτῷ
akk. αὐτόν

yksikkö
fem.
αὐτή
αὐτῆς
αὐτῇ
αὐτήν

neutri
αὐτό
αὐτοῦ
αὐτῷ
αὐτό

mask.
αὐτοί
αὐτῶν
αὐτοῖς
αὐτούς

monikko
fem.
αὐταί
αὐτῶν
αὐταῖς
αὐτας


neutri
αὐτά
αὐτῶν
αὐτοῖς
αὐτά

Samalla tavoin kuin αὐτός taipuvat
-

pronomini ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο toinen, muu (huom.! ἄλλα =
neutrin monikon nominatiivi tai akkusatiivi, mutta ἀλλά = partikkeli mutta, vaan)

-

demonstratiivipronomini ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο, yksikössä
tuo; hän, se; monikossa nuo; he, ne (vrt. ἐκεῖ = tuolla).

Toinen demonstratiivipronomini οὗτος, αὕτη, τοῦτο, yksikössä tämä,
hän, monikossa nämä, he, noudattaa päätteiden osalta samaa taivutusta
kuin ἄλλος ja ἐκεῖνος, mutta sanan alussa tapahtuu lisäksi sama vahvan
spirituksen ja t-äänteen vaihtelu kuin artikkelissa:

mask.
nom. οὗτος
gen. τούτου
dat. τούτῳ
akk. τοῦτον
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yksikkö
fem.
αὕτη
ταύτης
ταύτῃ
ταύτην

neutri
τοῦτο
τούτου
τούτῳ
τοῦτο

mask.
οὗτοι
τούτων
τούτοις
τούτους

monikko
fem.
αὗται
τούτων
ταύταις
ταύτᾱς

neutri
ταῦτα
τούτων
τούτοις
ταῦτα

β.5 Yleisiä pronomineja

ἐκεῖνος ja οὗτος sijaitsevat joko ennen artikkelia ja pääsanaa tai artikkelin ja pääsanan jälkeen, samalla tavoin kuin predikatiivisessa asemassa
(jollaisesta ei silti varsinaisesti ole kysymys). Ne käännetään suomeksi
kuin attribuutti:
ἐκεῖνος ὁ δοῦλος
= ὁ δοῦλος ἐκεῖνος

tuo orja (ei: ’tuo on orja’)

οὗτος ὁ δοῦλος
= ὁ δοῦλος οὗτος

tämä orja

Relatiivipronominilla ὅς, ἥ, ὅ joka, mikä on maskuliinin yksikön nominatiivia lukuun ottamatta samat päätteet kuin artikkelilla. Kaikkien
muotojen alussa on vahva spiritus, ja kaikki muodot ovat korollisia. (Sen
sijaan artikkelin nominatiivimuodot ovat maskuliinissa ja feminiinissä ilman korkoa: yks. ὁ, ἡ, mon. οἱ, αἱ.)
yksikkö
monikko
mask. fem. neutri mask. fem. neutri
nom. ὅς
ἥ
ὅ
οἵ
αἵ
ἅ
gen. οὗ

ἧς

οὗ

ὧν

ὧν

ὧν

dat.

ᾧ

ᾗ

ᾧ

οἷς

αἷς

οἷς

akk.

ὅν

ἥν

ὅ

οὕς

ᾱ῞ς

ἅ

Relatiivipronomini noudattaa pääsanansa sukua ja lukua. Sen sijamuoto
määräytyy useimmiten siitä asemasta, joka sillä relatiivilauseessa on.
Relatiivipronominiin voi myös liittyä prepositio.
βλέπομεν τὸν κύριον ὃς διδάσκει δούλους

Näemme isännän, joka opettaa orjia.

βλέπομεν τὸν κύριον οὗ ὁ υἱὸς διδάσκει δούλους

Näemme isännän, jonka poika opettaa orjia.
ὁ κύριος ὃν βλέπομεν διδάσκει δούλους

Isäntä, jonka näemme, opettaa orjia.

ὁ οἶκος ἐν ᾧ ὁ κύριος διδάσκει δούλους

Talo, jossa isäntä opettaa orjia.
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Toisinaan relatiivipronomi ei saakaan sitä sijamuotoa, joka sille relatiivilauseessa muodollisesti kuuluisi, vaan mukautuu pääsanansa sijaan. Ilmiötä kutsutaan relatiivipronominin attraktioksi:
ἐν ὥρᾳ ᾗ (pro ἣν) οὐ γινώσκει
hetkellä, jota hän ei tiedä (Luuk. 12:46)
Persoonapronominit ovat UT:n kaikkein tavallisin pronominiryhmä.
Niiden nominatiivimuotoja käytetään subjektina persoonamuodossa
olevien verbien yhteydessä usein silloin, kun halutaan painottaa subjektia.
Nominatiivimuodot saavat aina korkomerkin. Yksikön 1. ja 2.
persoonassa genetiivi-, datiivi- ja akkusatiivimuotoja käytetään sekä
ilman korkomerkkiä että korkomerkin kanssa (yksikön 1. persoonan
korolliset muodot saavat lisäksi alkutavukseen ε-vokaalin). Korollisia
muotoja käytetään prepositioiden kanssa tai kun pronominia halutaan
korostaa; muutoin käytetään korottomia muotoja. 3. persoonassa
käytetään pronominia αὐτός, αὐτή, αὐτό (ks. edellä).
nom.
gen.
dat.
akk.

yks. 1.

yks. 2.

ἐγώ
μου/ἐμοῦ
μοι/ἐμοί
με/ἐμέ

σύ
σου/σοῦ
σοι/σοί
σε/σέ

mon. 1. mon. 2.
ἡμεῖς
ἡμῶν
ἡμῖν
ἡμᾶς

ὑμεῖς
ὑμῶν
ὑμῖν
ὑμᾶς

Genetiivi-ilmauksissa persoonapronomini sijaitsee tavallisimmin pääsanan
jäljessä, esim. ὁ δοῦλός μου orjani, joskus myös edellä: μοὺ ὁ δοῦλος.
Possessiivipronomit ilmaisevat omistussuhdetta, joskaan niitä ei UT:ssa
käytetä yhtä usein kuin persoonapronominien genetiivimuotoja. Ulkoisesti
ne ovat kuin kolmipäätteisiä (-ος, -η/-ᾱ, -ον) adjektiiveja, ja niitä myös
käytetään kuin adjektiiveja joko attributiivisesti tai predikatiivisesti.
ἐμός, ἐμή, ἐμόν minun
σός, σή, σόν
sinun

ἡμέτερος, -ᾱ, -ον
ὑμέτερος, -ᾱ, -ον

meidän
teidän

γινώσκω τὰ ἐμὰ πρόβατα
= γινώσκω τὰ πρόβατα τὰ ἐμά (vrt. Joh. 10:14)
~ γινώσκω τὰ πρόβατά μου Tunnen lampaani.
ὁ σὸς λόγος ἀλήθειά ἐστιν
= ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστιν (Joh. 17:17)
~ ὁ λόγος σου ἀλήθειά ἐστιν Sinun sanasi on totuus.
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τοῦτο πρὸς τῆς ὑμετέρας σωτηρίας ὑπάρχει (Ap. t. 27:34)
Tämä on/koituu teidän pelastukseksenne.
Tosinaan pelkkä artikkelikin voi asiayhteyden perusteella ilmaista
omistussuhdetta, esim. lauseessa ὑπάγω εἰς τὸν οἶκον Menen

kotiin/kotiini.

Refleksiivipronomini (suomessa esimerkiksi lentävässä lauseessa ”tunne
itsesi”, vrt. engl. ”know yourself”) ja resiprookkipronomini (”toinen toisensa”, vrt. ”each other”) taipuvat 2. ja 1. deklinaation mukaan samalla
tavoin kuin αὐτός. Poikkeuksellista niissä on vain, ettei niillä ole lainkaan nominatiivimuotoja, koska ne eivät esiinny subjektina. Tästä syystä
niiden kummankin perusmuodoksi annetaan genetiivi.
Refleksiivipronominin yksikön 1. persoona kuuluu ἐμαυτοῦ/ἐμαυτῆς,
yksikön 2. σεαυτοῦ/σεαυτῆς ja yksikön 3. ἑαυτοῦ/ἑαυτῆς. Monikossa
kaikki persoonat käyttävät yhteistä (tarkkaan ottaen 3. persoonan)
muotoa: mask. ἑαυτῶν jne. (= meidän itsemme, teidän itsenne, heidän
itsensä jne.)
Resiprookkipronomini on luonnollisesti monikollinen. Sen genetiivissä
annettava perusmuoto on ἀλλήλων. Sana liittyy etymologisesti pronominiin ἄλλος toinen, muu (vrt. ”paralleeli”). Myös reﬂeksiivipronominin
monikkomuotoja (ἑαυτῶν jne.) voidaan käyttää resiprookkipronominina.
γινώσκεις σεαυτόν/σεαυτήν;
γινώσκομεν ἑαυτούς/ἑαυτάς
γινώσκετε ἀλλήλους/ἀλλήλας

Tunnetko itsesi?
Tunnemme itsemme /
toinen toisemme.
Tunnette toinen toisenne.

Lisäksi pronominilla αὐτός voi asiayhteyden mukaan olla reﬂeksiivinen
merkitys. Esimerkiksi lause ὁ κύριος διώκει τὸν δοῦλον αὐτοῦ voi
asiayhteydestä irrotettuna tarkoittaa, että isäntä ajaa takaa omaa orjaansa
tai jonkun toisen, ”hänen”, orjaa.
LA § 107–113
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Harjoituksia
Käännä seuraava teksti ja määrittele kieliopillisesti tekstissä esiintyvät
sanat. Teksti on mukailtu jaksosta Joh. 10:11–16,26. Lause 7: vrt.
myös Joh. 6:61.
”Hyvä paimen”
1

Ταύτην τὴν παροιμίαν λέγει τοῖς Φαρισαίοις ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ὁ

ποιμὴν ὁ καλός·
τῶν προβάτων.

3

2

ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ

ὁ δὲ μισθωτὸς ἀφίησιν τὰ πρόβατα καὶ φεύγει ὅτε

βλέπει τὸν λύκον· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτά. 4 Ἐγὼ δέ εἰμι ὁ ποιμὴν
ὁ καλὸς καὶ γινώσκω τὰ πρόβατά μου καὶ γινώσκουσί με τὰ πρόβατά
μου.

5

καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης·

κἀκεῖνα ἄγω καὶ τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ ἀκούει τῆς φωνῆς μου.
Φαρισαῖοι θαυμάζουσιν ἐπὶ τοῖς λόγοις τούτοις.

7

6

καὶ οἱ

καὶ λέγει αὐτοῖς·

τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει; λέγω ὑμῖν τὴν ἀλήθειαν· ὑμεῖς οὐ
πιστεύετε, ὅτι οὐκ ἐστὲ ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν.
Sanasto
ἄγω
ἄλλος, -η, -ο
ἁρπάζω
αὐλή, -ῆς ἡ
γινώσκω
ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο
ἐμός, -ή, -όν
θαυμάζω
Ἰουδαῖος, -ου ὁ
κἀκεῖνα
καλός, -ή, -όν
λύκος, -ου ὁ
μισθωτός, -οῦ ὁ
ὅς, ἥ, ὅ
ὅτε
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kuljettaa, viedä, tuoda; johdattaa 67
toinen, muu 155
ryöstää, ottaa saaliikseen 14
piha, (lammas)tarha 12
saada tietää; tietää, tuntea; ymmärtää 222
demonstratiivipron. tuo; hän, se 265
possessiivipron. minun 76
ihmetellä, hämmästellä, jtk ἐπί + dat. 43
juutalainen; juudealainen 195
καὶ ἐκεῖνα (krasis)
hyvä, kaunis 101
susi 6
palkkalainen 3
relatiivipron. joka, mikä 1 356
kun 103

β.5 Yleisiä pronomineja
οὗτος, αὕτη, τοῦτο
παροιμία, -ας ἡ
πιστεύω
ποιμήν, -ένος ὁ
πρόβατον, -ου τό
σκανδαλίζω
τίθημι
ὑμεῖς
ὑπέρ + gen.
Φαρισαῖος, -ου ὁ
φεύγω
ψυχή, -ῆς ἡ

demonstratiivipron. tämä; hän, se 1 391
sananlasku, vertaus 5
uskoa 243
paimen; 3. dekl. mask. yks. nom. 18
lammas 39
loukata, suututtaa 29
asettaa; panna alttiiksi 100
persoonapron. te 1 847
puolesta, tähden; -sta/-stä; 150
fariseus 99
paeta 29
sielu, henki, elämä 103
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β.6 Ensimmäisen deklinaation
maskuliinit ja toisen
deklinaation feminiinit
·

-της/-ᾱς-päätteiset maskuliinit, joiden erikoisuutena 2.
deklinaation mukainen -ου-päätteinen yksikön genetiivi

·

-ᾱς-päätteiset vierasperäiset erisnimet

·

Ἰησοῦς-nimen taivutus

·

-ος-päätteiset 2. deklinaation mukaan taipuvat feminiinit

β.6.1 Ensimmäisen deklinaation maskuliinit
1. deklinaation maskuliinit ovat perusmuodossaan kuin -η-/-ᾱ-päätteisiä
feminiinejä, joihin on lisätty päätteeksi maskuliinin tunnus -ς: ὁ
προφήτη-ς profeetta, ὁ νεανίᾱ-ς nuorukainen. Ne taipuvat kuten saman
deklinaation feminiinit, paitsi yksikön nominatiivissa ja genetiivissä.
Sigman lisäämisestä seuraa, että sanasta tulee feminiinin genetiivimuodon kaltainen. Sekaannuksen välttämiseksi 1. deklinaation maskuliinit
muodostavat yksikön genetiivinsä 2. deklinaation mukaisesti -ουpäätteellä. Tästä seuraa, että vain sanakirjan avulla voi varmistaa,
kumpaan deklinaatioon jokin -ου-päätteinen maskuliinin genetiivi kuuluu.
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UT:ssa 1. deklinaation maskuliinit ovat tavallisimmin -της-/-ηςpäätteisiä tekijää tai toimijaa ilmaisevia yleisnimiä, harvinaisempia ovat
-ᾱς-päätteiset yleisnimet.
μαθητής opetuslapsi
βαπτιστής kastaja
τελώνης veron kerääjä
στρατιώτης sotilas
νεανίας nuorukainen
1. deklinaation maskuliineihin kuuluu lisäksi -ᾱς-päätteisiä, useimmiten
ei-kreikkalaista alkuperää olevia erisnimiä (Ἰούδας, Ζαχαρίας). Jos
niissä alfaa edeltää ε, ι tai ρ (”eira”), niillä on genetiivissä päätteenä -ου,
muuten -ᾱ.
Alla olevassa taulukossa on mallitaivutuksena sekä maskuliinisukuisia
yleis- että erisnimiä. Viimeisessä sarakkeessa on taivutettuna Ἰησοῦς
Jeesus. Nimen kreikankielinen asu tulee Septuagintasta, jossa se tarkoittaa Joosuaa (hepr.  יהושׁעjehōšūa’). Huomaa, ettei datiiviin tule ioota subscriptumia ja että datiivi on identtinen genetiivin ja vokatiivin kanssa.
nom.
gen.
dat.
akk.
vok.

ὁ

μαθητής

τοῦ
τῷ
τὸν

μαθητοῦ
μαθητῇ
μαθητήν
μαθητα

yksikkö
νεανίᾱς Ἰούδᾱς Ζαχαρίᾱς Ἰησοῦς

νεανίου Ἰούδᾱ Ζαχαρίου Ἰησοῦ
νεανίᾱͅ Ἰούδᾱͅ Ζαχαρίᾱͅ Ἰησοῦ
νεανίᾱν Ἰούδᾱν Ζαχαρίᾱν Ἰησοῦν
νεανίᾱ
Ἰησοῦ
monikko
nom. οἱ
μαθηταί νεανίαι
gen. τῶν μαθητῶν νεανιῶν
dat. τοῖς μαθηταῖς νεανίαις
akk. τοὺς μαθητας νεανίᾱς

β.6.2 Toisen deklinaation feminiinit
2. deklinaatioon kuuluu joitakin -ος-loppuisia feminiinejä. UT:ssa
tavallisimpiin kuuluvat:
ἡ
ἡ
ἡ
ἡ
ἡ

ὁδός tie (vrt. lat. ”exodus”)
νόσος tauti
ἔρημος autiomaa
παρθένος neitsyt
βίβλος kirja
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nom.
gen.
dat.
akk.

yksikkö
ἡ
ὁδός
τῆς ὁδοῦ
τῇ ὁδῷ
τὴν ὁδόν

monikko
αἱ
ὁδοί
τῶν ὁδῶν
ταῖς ὁδοῖς
τας ὁδούς

1. deklinaation maskuliinien ja 2. deklinaation feminiinien taivutus osoittaa, etteivät sana ja sen artikkeli suinkaan aina taivu saman deklinaation
mukaan. Pääsanan taivutuksesta eli deklinaatiosta riippumatta maskuliinin
ja neutrin artikkelit noudattavat aina 2. deklinaatiota ja feminiinin
artikkeli 1. deklinaatiota.

Rouva Junia vai herra Junias?
Ensimmäisen deklinaation feminiinien ja maskuliinien osittain yhdenmukainen taivutus saattaa johtaa odottamattomiin ongelmiin. Paavali
lähettää Roomalaiskirjeen 16. luvussa terveisiä muun muassa ”Andronikokselle ja Junialle” (KR 92) tai ”Andronikokselle ja Juniaalle” (KR 38).
KR 92 edellyttää toisen nimen perusmuodoksi Junia (nainen), KR 38 taas
Junias (mies). Ero ei johdu käsikirjoitusten poikkeavuuksista.
Alkutekstin muoto ΙΟΥΝΙΑΝ on 1. deklinaation mukainen yksikön
akkusatiivi – mutta kyseisen akkusatiivin perusteella on mahdoton tietää,
kumpaa perusmuotoa, feminiiniä Ἰουνία vai maskuliinia Ἰουνιᾶς
(huomaa myös aksenttierot), teksti edellyttää. 1. deklinaation feminiinit ja
maskuliinithan eroavat toisistaan vain yksikön nominatiivissa ja
genetiivissä. Kirkon vanhassa selitysperinteessä ΙΟΥΝΙΑΝ ymmärrettiin
feminiiniksi; kyseessä ajateltiin olleen aviopari (kuten Aquila ja Prisca;
Room. 16:3, Ap. t. 18:2). Tämä ei olekaan yllättävää, sillä nimi Junia
esiintyy naisen nimenä antiikin lähteissä lukuisat kerrat, kun taas Juniasnimeä ei miehen nimenä tunneta muualta.
Eri asia on, mitä merkitsee jatkoilmaus ”jotka ovat arvossa pidettyjä
apostolien joukossa” (οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις).
Kuuluivatko asianomaiset itsekin apostoleihin, vai olivatko he ”vain”
apostolien arvostamia? Tämäkin kysymys jää kiistanalaiseksi. KR 92
kääntää tulkinnanvaraisesti, mutta niin tekee myös KR 38: ”joilla on suuri
arvo apostolien joukossa”.
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Harjoituksia
Seuraavassa on annettuna kaksi ilmausta, ὁ ἄδικος κριτής väärämielinen tuomari ja ἡ ἁγία βίβλος pyhä kirja. Ensimmäisessä ilmauksessa
pääsana on 1. deklinaation mukaan taipuva maskuliini, jota määrittää
2-päätteinen adjektiivi. Toisessa pääsana on 2. deklinaation mukaan
taipuva feminiini, jota edeltää 3-päätteinen adjektiivi. Täydennä taulukkoon puuttuvat muodot.
yksikkö
nom.

ὁ

ἄδικος

κριτής

ἡ

ἁγία

βίβλος

gen.
dat.
akk.

monikko
nom.
gen.
dat.
akk.

Käännä seuraavat lauseet sanaston avulla kreikaksi.
1. Opetuslapset löytävät profeetan sanat pyhästä kirjasta.

85

β-jakso

2. Johannes Kastajan opetuslapset saarnaavat ilosanomaa tullimiehille
ja sotilaille.

3. Tullimiehet syövät Jeesuksen kanssa Keefaksen talossa.

4. Puhtaat nuorukaiset ja hurskaat neitsyet karttavat Saatanan teitä.

Sanasto
hurskas
ilosanoma, evankeliumi
Jeesus
Johannes
jossakin, -ssa/-ssä
kanssa
karttaa, välttää jtk
kastaja
Keefas
kirja
löytää jstk
neitsyt, naimaton nainen
nuorukainen
opetuslapsi
profeetta
puhdas
pyhä
Saatana, vastustaja
saarnata
sana, puhe
sotilas
syödä
talo
tie
tullimies, veronkerääjä,
publikaani
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δίκαιος, -α, -ον 79
εὐαγγέλιον, -ου τό 76
Ἰησοῦς, -οῦ ὁ 919
Ἰωάννης, -ου ὁ 135
ἐν + dat. 2 757
σύν + dat. 128
φεύγω + akk. t. ἀπό + gen. 29
βαπτιστής, -οῦ ὁ 12
Κηφᾶς, -ᾶ ὁ 9
βίβλος, -ου ἡ 10
εὑρίσκω ἐν + dat. 176
παρθένος, -ου ἡ 15
νεανίας, -ου ὁ 3
μαθητής, -οῦ ὁ 261
προφήτης, -ου ὁ 144
καθαρός, -ά, -όν 27
ἅγιος, -α, -ον 233
σατανᾶς, -ᾶ ὁ 36
κηρύσσω 61
λόγος, -ου ὁ 333
στρατιώτης, -ου ὁ 26
ἐσθίω 158
οἶκος, -ου ὁ 114
ὁδός, -οῦ ἡ 101
τελώνης, -ου ὁ 21

γ-jakso
Tässä jaksossa opit
· verbin pääluokat
· keskeiset deponenttiverbit
· imperfektin
· 2. aoristin (vahvan aoristin)
· konjunktiivin
· supistumaverbit
· infinitiivin
· imperatiivin.
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γ.1 Passiivi ja mediumi,
deponenttiverbit
·

passiivin ja mediumin muodostaminen

·

kreikan passiivin erikoispiirteet suomen passiiviin
verrattuna

·

mediumi ja sen merkitys

·

deponenttiverbit

Suomessa verbin pääluokat ovat aktiivi ja passiivi, mutta kreikassa on
niiden lisäksi vielä kolmaskin pääluokka, mediumi. Nimensä mukaisesti
se on eräänlainen aktiivin ja passiivin välimuoto (vrt. sen englanninkielinen nimitys ”middle”).
Vaikka pääluokkia on kolme, se ei tarkoita, että kaikilla verbeillä olisi
muotoja kaikissa kolmessa pääluokassa. Riippuu verbin merkityksestä,
missä pääluokissa sitä käytetään.
Kolmesta pääluokasta ainoastaan aktiivi vastaa suoraan suomen kielen
käytäntöä.
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Mediumin ja passiivin muodostaminen
λύω
yks. 1.
2.
3.
mon. 1.
2.
3.

λύ-ο-μαι
λύ-ῃ < *λυεσαι
λύ-ε-ται
λυ-ό-μεθα
λύ-ε-σθε
λύ-ο-νται

päätevertailu
akt. ind. prees. med./pass. ind. prees.
-ω -ομαι
-εις -ῃ < *-εσαι
-ει -εται
-ομεν -όμεθα
-ετε -εσθε
-ουσι(ν) -ονται

δίδωμι
δίδο-μαι
δίδο-σαι
δίδο-ται
διδό-μεθα
δίδο-σθε
δίδο-νται

Mediumin ja passiivin indikatiivin preesensin muodot ovat keskenään
samanlaiset. Koron kannalta päätteen αι-diftongi katsotaan lyhyeksi (kuten 1. deklinaation monikon nominatiivissa), joten akuutti on 3. tavulla
sanan lopusta. ω-verbien yksikön 2. persoonan pääte -ῃ on syntynyt siten, että alkuperäisestä muodosta *-εσαι teemavokaali ε ja diftongi αι
ovat sulautuneet yhteen sigman kadottua niiden välistä. Sen sijaan μιverbien yksikön 2. persoonassa -σαι on säilynyt. Muuten päätteet ovat
samat kuin ω-verbeillä, vain teemavokaali puuttuu.
Passiivin ja mediumin preesensin samankaltaisuudesta ei yleensä seuraa ongelmia, sillä tekstiyhteyden perusteella tavallisesti ratkeaa helposti,
kummasta on kysymys. Joissakin tapauksissa on mahdollista ymmärtää
teksti kummalla tavalla tahansa. Passiivista on kuitenkin kysymys silloin,
kun lauseeseen sisältyy agenttirakenne (ὑπό + genetiivi; tarkemmin seuraavalla sivulla).
Mediumin ja passiivin muotojen samankaltaisuus johtuu siitä, että passiivi on kielihistoriallisesti syntynyt mediumia myöhemmin eikä ole kehittänyt preesensissä omia muotojaan. Myös imperfektissä, perfektissä ja
pluskvamperfektissä mediumi ja passiivi ovat samanlaiset, kun taas aoristissa ja futuurissa mediumilla ja passiivilla on toisistaan poikkeavat muodot. UT:n syntyaikoina mediumi oli menettämässä asemiaan, ja nykykreikasta se on sellaisenaan kadonnut.

γ.1.1 Passiivin merkitys ja käyttö
Suomen ja kreikan passiivilauseelle on yhteistä, että varsinainen tekijä jää
tuntemattomaksi, kuten lauseessa ”lapsi puetaan”. Yhteistä on myös, että
lauseenjäsennyksen kannalta ”puetaan” on molemmissa kielissä predikaatti. Sen sijaan ”lapsi” ymmärretään eri tavoin. Suomalaiselle ”lapsi”
on objekti, pukemisen kohde. Kreikkalainen näkee asian toisin. Hänelle
”lapsi” on subjekti siinä mielessä, että pukemistilanteessa lapsi sallii
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ulkopuolisten henkilöiden toiminnan kohdistuvan itseensä. Antaessaan teon tapahtua ja sen ”kärsiessään” hän osallistuu siihen vastaanottajana,
passiivisena subjektina.
Aktiivin ja passiivin luonnetta ja niiden välistä eroa auttaa ymmärtämään kyseisten termien etymologia. Molemmat sanat tulevat latinasta,
aktiivi verbin agere ’ajaa, tehdä, toimia’ partisiipista actus, passiivi verbin pati ’kärsiä, sietää’ partisiipista passus. Passiivilauseen subjekti on
”kärsijä”, patientti (vrt. ruotsin ja englannin potilasta tarkoittava sana
”patient”). Lyhyesti sanottuna aktiivissa subjekti toimii, passiivissa kokee
toiminnan.
Kreikan passiivi on siten monipersoonainen, kun taas suomen passiivi
on yksipersoonainen. Suomessa ”puetaan” pysyy yhtenä ja samana muotona riippumatta siitä, kuka tai mikä ajatellaan pukemisen objektiksi (minut, sinut, hänet jne.). Kreikassa vastaava passiivimuoto sen sijaan taipuu
kaikissa kuudessa persoonassa. Jokainen persoona saa oman päätteensä.
Asian ymmärtämisessä auttaa englanti, jossa olla-verbin taivutus vaihtelee yksikössä persoonan mukaan:

I am (being) dressed
you are (being) dressed
he is (being) dressed

”minä tulen puetuksi”
”sinä tulet puetuksi”
”hän tulee puetuksi”

Jos passiivilauseessa halutaan lisäksi ilmaista, kuka tai mikä toiminnan
aiheuttaa, se tehdään (kuten mm. englannissa ja ruotsissa) agentin avulla.
Kreikassa agentti ilmaistaan tavallisimmin ὑπό-prepositiolla ja siihen liittyvällä genetiivillä. Esimerkiksi lause ”palvelija pukee pojan” voidaan
kreikassa ilmaista myös passiivissa käyttämällä agenttia, jolloin lauseen
kömpelö suomalainen vastine olisi ”poika puetaan palvelijan toimesta”.
aktiivi:
passiivi:

ἡ δούλη ἐνδύει τὸν υἱόν
ὁ υἱὸς ἐνδύεται ὑπὸ τῆς δούλης

Suomessa jälkimmäinen lause on agentin puuttumisen vuoksi käännettävä
aktiivissa ”palvelija pukee pojan”. Käännös ei kuitenkaan tarkoin vastaa
kreikan agenttilauseen painotusta: suomalainen käännös korostaa ”palvelijaa”, kun taas kreikassa paino on patientissa, toiminnan kokevassa pojassa; agentti on siihen verrattuna toissijainen informaatio.
Verbin kieliopillinen passiivimuoto ei automaattisesti tarkoita, että
myös käännöksen olisi oltava passiivissa. Ortodoksisessa joulutervehdyksessä Χριστὸς γεννᾶται predikaatti γεννᾶται on muodoltaan passiivin
indikatiivin preesensin yksikön 3. persoona (verbistä γεννάω siittää, synnyttää). Silti olisi epäluontevaa suomentaa ”Kristus synnytetään”, kun normaalitapa on sanoa ”Kristus syntyy” (aspektin kannalta vielä parempi käännös
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olisi ”Kristus on syntymässä”, vrt. engl. ”Christ is being born”). Subjekti
”Kristus” sallii sen, että hänet synnytetään, mikä subjektin omasta näkökulmasta katsoen tarkoittaa samaa kuin se, että hän syntyy.
Vastaavalla tavalla kuin verbi ”synnyttää” voidaan myös muita objektin saavia eli transitiiviverbejä kääntää intransitiivisesti (’syntyä’), kulloisenkin tekstiyhteyden mukaan. Esimerkiksi ilmaus οἱ ὀφθαλμοὶ
ἀνοίγονται kääntyy parhaiten silmät avautuvat (ἀνοίγω avata; pass.
ἀνοίγομαι avautua), mutta τὰ βιβλία ἀνοίγονται kirjat avataan.
Toisinaan verbillä on passiivissa sellaisia merkityksiä, joita ei voi suoraan päätellä aktiivimerkityksestä. Varminta on tarkistaa verbin merkitys
eri pääluokissa sanakirjasta. Kääntämisen kannalta passiivin ja aktiivin
raja ei siis suinkaan aina ole yksiselitteinen eikä ylittämätön.

γ.1.2 Mediumin merkitys ja käyttö
Mediumin ja passiivin samankaltaisuus koskee vain mediumin muotoa, ei
merkitystä. Merkitykseltään mediumi liittyy aktiiviin, ja se käännetään
UT:ssa aina aktiivilla. Itse asiassa mediumi on eräänlainen aktiivin erityislaji, joka korostaa sitä, että subjekti on – suoraan tai epäsuoraan –
oman toimintansa kohde: subjekti tekee jotakin itselleen, omaksi hyväk-

seen, toimii omassa intressissään.

Mediumin suhdetta aktiiviin ja passiiviin havainnollistavat seuraavat
esimerkit: Aktiivilauseessa lapsi pukee (esim. nukkea) ”lapsi” toimii subjektina. Passiivilauseessa lapsi puetaan ”lapsi” ei toimi subjektina mutta
sallii itseensä kohdistuvan toiminnan. Mediumilauseessa ”lapsi” sekä
toimii subjektina että kohdistaa toiminnan itseensä: lapsi pukee itsensä =
lapsi pukeutuu.
UT:ssa mediumia käytetään lähinnä kolmella tavalla:
1.

Suora refleksiivinen mediumi on kyseessä lapsi pukeutuu -tyyppisissä lauseissa. Subjekti kohdistaa toiminnan välittömästi itseensä.

2.

Epäsuora refleksiivinen mediumi on mediumin käyttötavoista tavallisin. Se on kyseessä silloin, kun subjekti toimii yleisemmässä
mielessä omaksi edukseen tai omassa intressissään. Esimerkkejä:
aktiivi:
αἱρέω ottaa
βαπτίζω kastaa
δανείζω antaa lainaksi
παύω lopettaa (jokin)

mediumi:
αἱρέομαι ottaa itselleen, valita
βαπτίζομαι ottaa kaste
δανείζομαι ottaa lainaksi
παύομαι lakata (jostakin)
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φυλασ́σωvartioida
3.

φυλάσσομαι olla varuillaan

Resiprookkinen mediumi tarkoittaa, että verbi kuvaa läheistä keskinäistä vuorovaikutusta, toimintaa, jossa on mukana kaksi tai
useampia osapuolia. Resiprookkisia mediumeja ovat esimerkiksi
διαμερίζομαι jakaa keskenään (aktiivissa διαμερίζω jakaa) ja
διαλέγομαι keskustella.

Mainitut kolme käyttötapaa ovat yleisesti suuntaa antavia. Käytännössä
on hyvä varmistua kulloisenkin mediumin merkityksestä sanakirjan avulla. Toisaalta mediumi ei aina edes selvästi eroa merkitykseltään aktiivista.
Mediumi voidaan halutTiivistelmä mediumista aktiivin ja passiivin
taessa korvata aktiivilla ja
välissä
täydentävillä ilmauksilla.
yhteys aktiiviin: subjekti toimii, käännös aktiivissa
Esimerkiksi ”pukeudun”
yhteys passiiviin: samanlaiset preesensin muodot,
(ἐνδύομαι) voidaan sanoa
subjekti myös toiminnan kohde
myös käyttämällä aktiivia
oma erityisluonne: subjekti toimii omassa intressisja refleksiivipronominia:
sään
ἐνδύω ἐμαυτόν/ἐμαυτήν
puen itseni, pukeudun.
Tiivistelmä kreikan pääluokista ja toiminnan suunnasta
aktiivi:
passiivi:
mediumi:

subjekti
·
subjekti
·
subjekti
·

objekti


LA § 166–168

γ.1.3 Deponenttiverbit
Deponenttiverbit – tai lyhyesti vain deponentit – ovat muuten täysin muiden verbien kaltaisia, mutta eroavat niistä kahdella tavalla: 1) Deponenteilla ei ole lainkaan aktiivimuotoja eikä siten myöskään -ω-/-μι-päätteistä
perusmuotoa, vaan ne taipuvat ainoastaan mediumissa ja/tai passiivissa.
2) Vaikka niillä ei ole aktiivin muotoja, niillä on aktiivin tai mediumin
merkitys, mutta ei passiivin merkityksiä; toisin sanoen ne suomennetaan
aktiivilla. Nimitys ”deponentti” (latinan verbistä depono ’panna sivuun;
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luopua’) viittaa juuri kyseisen verbiryhmän kahteen erityisominaisuuteen,
aktiivin muodon ja passiivin merkityksen sivuuttamiseen.
Hyvin tavallinen deponenttiverbi on esimerkiksi ἔρχομαι mennä, tulla,
kulkea. Sillä ei ole aktiivimuotoa (joka teoreettisesti olisi ἔρχω) eikä passiivimerkityksiä. Muuten se toimii kuten muutkin verbit:
οἱ μαθηταὶ ἔρχονται πρὸς τὸν Ἰησοῦν opetuslapset ovat menossa /
menevät Jeesuksen luokse.
Ulkoisesti deponenttiverbit tunnistaa siitä, että sanakirjassa niiden perusmuodoksi annetaan ω-konjugaation verbeillä -ομαι-päätteinen ja μιkonjugaation verbeillä -μαι-päätteinen muoto.
Deponenttiverbit ovat tuttu ilmiö myös latinassa (esim. pati ’kärsiä,
sietää’ ja ruotsissa (esim. hoppas ’toivoa’, trivas ’viihtyä’).
Kaksi tarkennusta: 1) Se, että jokin verbi esitetaan UT:n sanakirjoissa
-ομαι-/-μαι-päätteisenä, ei vielä välttämättä tee siitä deponenttia sanan varsinaisessa merkityksessä. Monet UT:n kreikan sanakirjojen -ομαι-/-μαιpäätteiset verbit – mutta eivät kaikki! – esiintyvät näet kreikan kirjallisuuden laajasti kattavissa sanakirjoissa -ω-päätteisinä eli ovat tosiasiassa aivan
normaaliverbejä; niitä ei vain ole satuttu käyttämään UT:ssa aktiivimuodossa. Esimerkiksi UT:ssa deponenteiksi luokitelluilla verbeillä ἀποκρίνομαι vastata ja φοβέομαι pelätä on todellisuudessa aktiivimuotoiset vastineensa ἀποκρίνω erottaa ja φοβέω pelotella (huomaa merkitysero!). Sen
sijaan em. verbi ἔρχομαι on -ομαι-päätteinen aito deponentti myös klassisessa kreikassa.
Mainitulla seikalla ei ole käytännön merkitystä peruskurssitason opiskelussa. Kukin voi kieliopillisessa määrittelyssä huoletta lähteä käyttämänsä
sanakirjan ilmoittamasta perusmuodosta ja sen merkityksestä.
2) Edellä oleva toteamus, jonka mukaan deponentit käännetään aktiivilla, on käytännön perusohje. UT:ssa on aivan muutama tapaus, jossa deponenttiverbiä on käytetty passiivimerkityksessä.

UT:ssa yleisiä deponenttiverbejä ovat:
ἀποκρίνομαι vastata
δέχομαι ottaa vastaan
ἔρχομαι mennä, tulla, kulkea
κεῖμαι maata, olla asetettuna
προσεύχομαι rukoilla

γίνομαι tulla, tapahtua
δύναμαι voida, kyetä
κάθημαι istua, istuutua
πορεύομαι lähteä, kulkea
φοβέομαι pelätä

Mediumissa ja passiivissa olevien sekä deponenttiverbien kieliopillinen
määrittely
Esimerkki 1: Tehtävänä on määritellä ja suomentaa sana φυλάσσονται.
Ensimmäiseksi on otettava selville verbin perusmuoto. Koska se on ωpäätteinen (φυλάσσω vartioida) ja koska – kuten edellä on mainittu –
mediumi ja passiivi ovat muodoltaan identtiset preesensissä, imperfektis93
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sä, perfektissä ja pluskvamperfektissä, φυλάσσονται-muodon pääluokka
voi olla kumpi tahansa. Voidaan siis kääntää joko ”he ovat varuillaan”
(med.) tai ”heitä vartioidaan” (pass.). Teknisesti määritelmät esitetään
muodossa
φυλάσσονται med. ind. prees. mon. 3. φυλάσσω vartioida
φυλάσσονται pass. ind. prees. mon. 3. φυλάσσω vartioida.
Milloin on kyse mediumista, milloin passiivista, ratkeaa yleensä itsestään
tekstiyhteyden perusteella. Ole kuitenkin tarkkana siinä, että käännös ja
määrittely vastaavat toisiaan. Jos kääntää ”heitä vartioidaan” mutta esittää pääluokaksi mediumin, se on virhe.
Esimerkki 2: Tehtävänä on määritellä ja suomentaa sana πορευόμεθα.
Sanakirjasta (mm. Liljeqvist, Gyllenberg) ilmenee, että perusmuoto on
πορεύομαι lähteä, kulkea, joten verbi on UT:ssa deponentti (vaikka sillä
muuten kreikassa on myös normaali aktiivimuoto). Muodoltaan πορευόμεθα on yhtä hyvin mediumi kuin passiivi. Pääluokan ilmoittamistavat
vaihtelevat: Eräät oppikirjat neuvovat esittämään pääluokaksi ”mediumi”,
toiset (myös tämän oppikirjan aiemmat painokset) ”deponentti”. Asiallisesti tarkin on niiden yhdistelmä ”med. dep.” ( pelkkä ”med.” antaa olettaa, että verbillä on myös normaali aktiivimuoto). Määritelmä kuuluu
näin kokonaisuudessaan
πορευόμεθα med. dep. ind. prees. mon. 1. πορεύομαι läh-

teä, kulkea; käännös ”olemme kulkemassa, kuljemme”.

Niissä kahdessa tempuksessa – futuurissa ja aoristissa – joissa mediumin
ja passiivin muodot eroavat toisistaan, pääluokaksi merkitään joko mediumi tai passiivi, aina sen mukaan, kummasta on kysymys. Esimerkiksi
verbin ἀποκρίνομαι vastata mediumin aoristi on ἀπεκρίνατο hän vastasi,
passiivin aoristi taas ἀπεκρίθη hän vastasi (ἀποκρίνομαι-verbillä on
poikkeuksellisesti kaksi aoristin muodostamistapaa ilman merkityseroa).
Täydellisinä määrittelyt ovat
ἀπεκρίνατο med. dep. ind. 1. aor. yks. 3. ἀποκρίνομαι vastata
ἀπεκρίθη pass. dep. ind. 1. aor. yks. 3. ἀποκρίνομαι vastata.
Ilmoita -ομαι-/-μαι-verbien määrittelyissä pääluokaksi aina ”med. dep.” – paitsi milloin
tempus on passiivin aoristi tai futuuri! Tällöin pääluokka on ”pass. dep.”.

LA § 59
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ὁ φιλόσοφος ἐκτίθεται τὰς διαθέσεις

ὁ φιλόσοφος ἐγείρεται
(ὑπὸ τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ)
ὁ φιλόσοφος
ἐγείρει

ὁ φιλόσοφος ἐγείρεται
(ὁ φιλόσοφος ἐγείρει ἑαυτόν)
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Harjoituksia
Käännä seuraava teksti ja määrittele kieliopillisesti tekstissä esiintyvät
sanat. Lause 3: Matt. 11:5; lause 8: Matt. 11:19; lause 9: Luuk. 19:9;
lause 10: Matt. 21:31.
”Ateria Matteuksen talossa”
1

καὶ ὁ ὄχλος συνάγεται πρὸς τὸν Ἰησοῦν ἐπὶ τὸ τελώνιον ὅτε

ἀκούουσιν ὅτι ἐκεῖ ἐστιν.

2

καὶ Μαθθαῖος ὁ τοῦ Ἰούδα ἄγεται πρὸς

αὐτὸν ὑπὸ τῶν τελωνῶν· τυφλὸς γὰρ ἐκ γενετῆς ἐστιν.

3

καὶ ὁ

Ἰησοῦς βλέπει αὐτὸν καὶ λέγει αὐτῷ· σήμερον τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν,
λεπροὶ καθαρίζονται, κωφοὶ ἀκούουσιν, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ
εὐαγγελίζονται.

4

δίδοται γὰρ σωτηρία τοῖς ἀρρώστοις καὶ

ἁμαρτωλοῖς καὶ αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν ἀφίενται. καὶ ἀνοίγονται οἱ
ὀφθαλμοὶ τοῦ Μαθθαίου.
5

καὶ πορεύεται μετὰ χαρᾶς καὶ λούεται καὶ δέχεται Ἰησοῦν καὶ τοὺς

μαθητὰς αὐτοῦ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ.
ἁμαρτωλῶν συνανάκειται αὐτοῖς.

7

6

καὶ ὄχλος τῶν τελωνῶν καὶ

οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔρχονται καὶ

βλέπουσιν ὅτι ἐσθίει μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν.

8

καὶ δια-

λογίζονται ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν· ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ
οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν.

9

καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ

Ἰησοῦς· σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ γίνεται,

10

ὅτι οἱ τελῶναι

καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.
Sanasto
ἄγω
ἁμαρτία, -ας ἡ
ἀναβλέπω
ἀνοίγω
ἄρρωστος, -ον
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kuljettaa, viedä, tuoda; johdattaa 67
erehdys, rikkomus, synti 173
katsoa ylös; saada näkönsä jälleen 25
avata; pass. aueta, avautua 77
voimaton, sairas 5
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γάρ
γενετή, -ῆς ἡ
γίνομαι
δέχομαι
διαλογίζομαι
ἐγείρω
ἐκεῖ
ἐκτίθημι
ἐπί + akk.
ἔρχομαι
ἐσθίω
εὐαγγελίζω

ἰδού
Ἰούδας, -α ὁ
καθαρίζω
κωφός, -ή, -όν
λεπρός, -ά, -όν
λούω
Μαθθαῖος, -ου ὁ
μετά + gen.
νεκρός, -ά, -όν
οἰνοπότης, -ου ὁ
ὀφθαλμός, -οῦ ὁ
πορεύομαι
πόρνη, -ης ἡ
προάγω
πρός + akk.
πτωχός, -ή, -όν
σήμερον
συνάγω
συνανάκειμαι
σωτηρία, -ας ἡ
τελώνιον, -ου τό
τυφλός, -ή, -όν
ὑπό + gen.
φάγος, -ου ὁ
φίλος, -ου ὁ
χαρά, -ᾶς ἡ

sillä; nimittäin, näet, niinpä; -han/-hän
(ei lauseen ensimmäisenä sanana) 1 042
syntymä 1
tulla, tapahtua; olla, tulla jksk 670
ottaa vastaa, ottaa vieraakseen 56
ajatella, harkita, miettiä 16
herättää, nostaa; nousta; pass. herätä, nousta
144
siellä 105
jättää heitteille; med. selittää, selvittää 4
yli, päällä, päälle; -lle, luo, johonkin; vastaan;
kuluessa, aikana; 891
mennä, tulla, kulkea 636
syödä, aterioida 158
tuoda iloinen viesti; med. julistaa evankeliumia; pass. tulla julistetuksi, saada kuulla
evankeliumi 54
huudahdussana: katso!, katsokaa! 200
Juudas 45; ὁ τοῦ Ἰούδα = ὁ υἱὸς τοῦ Ἰούδα
puhdistaa; pass. puhdistua 31
mykkä; kuuro 14
spitaalinen 9
pestä; med. peseytyä, kylpeä 5
Matteus 5
kanssa, joukossa; 473
kuollut 128
viininjuoja, juomari 2
silmä 100
mennä, lähteä liikkeelle, kulkea 154
prostituoitu, portto 12
kulkea edellä, mennä ennen, jtk + akk. 20
-lle, luo; 699
köyhä 34
tänään 41
koota yhteen; pass. tulla kootuksi, kokoontua
59
aterioida yhdessä jnk kanssa + dat. 7
pelastus 46
tulliasema 3
sokea 50
ilmaisee tekijän, agenttirakenne; 220
syömäri, ylensyöjä 2
ystävä 29
ilo 59
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γ.2 Imperfekti
·

imperfektin aspekti ja teonlaatu

·

imperfektin muodostaminen eri pääluokissa

·

imperfektin tunnus, augmentti

Imperfekti muodostetaan samasta vartalosta kuin preesens (preesensvartalosta), ja se on myös aspektiltaan preesensin kaltainen (”internal”): mennyt toiminta kuvataan käynnissä olevana kiinnittämättä huomioita sen
päättymiseen. Samoin eri teonlaatuvaihtoehdot ovat preesensin mukaisia:
esitetty toiminta oli tyypillistä ja toistuvaa tai sitä oltiin vasta aloittamassa
tai vain (turhaan) yrittämässä. Silti imperfektikin voi joskus preesensin
tavoin ilmaista asiayhteyden ja verbin merkityksen mukaan kerrallista,
loppuun saatettua tekemistä.
Imperfekti esiintyy kaikissa kolmessa pääluokassa, aktiivissa, mediumissa ja passiivissa, mutta vain yhdessä moduksessa, indikatiivissa. Imperfektin ohella kreikassa on myös toinen, huomattavasti tavallisempi
menneen ajan tempus, aoristi, joka ilmaisee, että tekeminen on saatettu
päätökseen (ks. γ.3).

γ.2.1 Augmentti
Suomessa imperfektin tunnus, i-vokaali, lisätään verbivartalon loppuun
(sano-i-mme), kreikassa vastaava tunnus, augmentti, liitetään verbivartalon alkuun. Kuten i-vokaali suomessa, kreikassa augmentti siirtää teon
menneeseen aikaan.
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Imperfektin ohella augmenttia käytetään myös indikatiivin aoristissa
(ks. γ.3) ja pluskvamperfektissä (η.2–3), jotka nekin ovat menneen ajan
aikamuotoja. Imperfekti, indikatiivin aoristi ja pluskvamperfekti ovat yhdessä ns. augmenttitempuksia.
Jos verbivartalo alkaa konsonantilla, augmentti on ε. Se muodostaa tällöin oman lyhyen tavunsa ja on nimeltään ns. tavun muodostava augmentti (augmentum syllabicum, esimerkiksi ἔλυον irrotin). ρ-alkuisilla
verbeillä ρ kahdentuu augmentin jäljessä: ῥύομαι, ἐρρύομην vapauttaa,
pelastaa.
Jos verbivartalo alkaa vokaalilla tai diftongilla, augmentti näkyy alkuvokaalin pidentymisenä. Koska lausuminen vie tällöin hieman enemmän
aikaa, puhutaan temporaalisesta augmentista (augmentum temporale).
Seuraavista taulukoista ilmenee, millaisen augmentin eri vokaaleilla ja
diftongeilla alkavat verbit saavat. Ensimmäisessä sarakkeessa annetaan
vokaali tai diftongi, jolla verbivartalo alkaa, ja toisessa augmentin saama
muoto. Kolmannessa sarakkeessa esitetään esimerkkiverbi ja neljännessä
verbin aktiivin indikatiivin imperfektin yksikön 1. persoona.
Verbivartalo alkaa yksittäisellä vokaalilla:
alkuvok. augm. verbi
α® η- ἀκούω
kuulla
ε® η- ἔρχομαι
mennä
ο® ω- ὁρίζω
määrätä
ῐ-

® ῑ-

ῠ-

® ῡ-

η-

= η-

ω-

= ω-

ἰσχύω
kyetä
ὑγιαίνω
olla terve
ἥκω
saapua
ὠδίνω
synnyttää kivulla

akt. ind. impf. yks. 1.
ἤκουον
ἠρχόμην (dep.)
ὥριζον
ῑ῎σχυον
ῡʽγίαινον
ἧκον
ὤδινον

Taulukosta käy ilmi, että vain α-, ε- ja ο-alkuisissa vartaloissa tapahtuu
näkyvä vokaalinmuutos. Samoin selviää, että η-alkuinen imperfekti voi
olla muodostettu kolmenlaisesta verbistä (α-, ε- tai η-alkuisesta) ja ωalkuinen kahdenlaisesta verbistä (ο- tai ω-alkuisesta).
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Verbivartalo alkaa diftongilla:
alkudift. αugm.

verbi

akt. ind. impf. yks. 1.

αυ-

ηυ-

ηὔξανον

ευ-

ηυ-, ευ-

αι-

ῃ-

οι-

ῳ-, οι-

αὐξάνω
kasvaa
εὑρίσκω
löytää
αἴρω
nostaa
οἰκέω
asua

ηὕρισκον, εὕρισκον
ᾖρον
ᾤκουν
(supistumaverbi)

Taulukosta ilmenee, että ηυ-alkuinen imperfekti on muodostettu joko αυtai ευ-alkuisesta verbistä ja että ευ- ja οι-alkuisilla augmenttia ei välttämättä näy lainkaan.
Yhdysverbeihin ei lisätä augmenttia preposition eteen vaan preposition
ja vartalon väliin. Menettely on luonnollinen, koska prepositio ei ole verbiainesta.
περιβάλλω ® περιέβαλλον

heittää ympäri, vaatettaa

Augmentin vuoksi voi prepositiossa tapahtua oikeinkirjoitukseen heijastuvia äännemuutoksia:
ἐμβαίνω (< ἐνβαίνω) ἐνέβαινον
nousta johonkin
p- ja m-äänteen edellä ἐμ-, vokaalin
edellä ἐν
ἐκβαίνω

ἐξέβαινον
konsonantin
edellä ἐξ

nousta ylös

ἀναβαίνω

ἀνέβαινον (ei ἀναέβαινον)
preposition loppuvokaali eliminoituu,
apostrofia ei käytetä sanan sisällä

περιβάλλω

περιέβαλλον

προβάλλω

προέβαλλον
περί ja πρό poikkeuksina eivät saa
elisiota, vaan säilyttävät loppuvokaalinsa.

nousta jostakin

edessä

ἐκ,

vokaalin

mutta:

heittää eteen
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Joillakin verbeillä on poikkeava augmentti:
ἔχω

εἶχον

ὁράω

ἑώρων (< ἑώραον, supistumaverbi)

θέλω

ἤθελον (< ἐθέλω = θέλω)

μέλλω

ἤμελλον (ἤθελον-imperfektin analogia)

διακονέω

διηκόνουν (< διηκόνεον, supistumaverbi)

olla jollakulla, omistaa
nähdä
tahtoa
aikoa, täytyä
palvella

Augmentti esiintyy vain indikatiivissa, ei muissa tapaluokissa. Sama
toisin päin: verbimuoto, jossa on augmentti, on aina indikatiivissa.

γ.2.2 Muodostaminen
Tärkein imperfektin yhteydessä opittava asia on augmentti, muu on paljolti tuttua. ω-verbeillä teemavokaali (ο/ε) esiintyy myös imperfektissä.
Mediumin ja passiivin imperfektissä se sulautuu yhteen yksikön 2. persoonassa persoonapäätteen vokaalin kanssa (kuten preesensissäkin).
Persoonapäätteet ovat imperfektissä vain osaksi samat kuin preesensissä; samat ne ovat monikon 1. ja 2. persoonassa (vrt. myös yksikön 2.
persoona). Yksikön 1. ja monikon 3. persoona ovat aktiivin imperfektissä
keskenään samanlaiset, joskin muotojen kielihistoriallinen tausta on erilainen. Yksikön 3. persoonassa esiintyy usein liikkuva ν.
μι-verbien imperfektit ovat UT:ssa harvinaisia. Ne taipuvat imperfektissä pääosin kuin ω-verbit, joskin μι-verbeille tyypilliseen tapaan teemavokaali puuttuu. Kuitenkin eräät δίδωμι- ja τίθημι-verbien aktiivimuodot
ovat poikkeuksellisesti lainanneet itselleen ω-konjugaatiosta teemavokaalin. Teemavokaali puolestaan on sulautunut yhteen näiden verbien vartalonvokaalin kanssa, niin että δίδωμι-verbin aktiivin indikatiivin imperfektin yksikön 3. persoona on ἐδίδου < ἐδίδο-ε hän antoi ja τίθημιverbin vastaavasti ἐτίθει < ἐτίθε-ε hän asetti. Monikon 3. persoonassa
esiintyvät yksikön 1. persoonan kaltaiset supistumamuodot ἐδίδουν <
ἐδίδοον ja ἐτίθουν < ἐτίθεον. μι-verbien varsinainen oma imperfektin
monikon 3. persoonan pääte aktiivissa on -σαν (joka muutaman kerran
lainautuu myös ω-verbeille, kuten ἔχω-verbillä: εἴχοσαν pro εἴχον).
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εἰμί-verbillä on yksikön ja monikon 1. persoonassa kehittynyt mediumin imperfektin mukaisia rinnakkaismuotoja.
λέγω-verbin ohella UT:ssa esiintyy toinen, melko tavallinen puhumista/vastaamista tarkoittava verbi φημί, jonka imperfektin yksikön 3.
persoona on ἔφη.
Aktiivin imperfekti:
ω-verbit
λύω
yks. 1. ἔ-λυ-ο-ν < *-ομ

μι-verbit
δίδωμι
ἐ-δίδου-ν

εἰμί
ἤμην

2. ἔ-λυ-ε-ς

ἐ-δίδου-ς

ἦςT

3. ἔ-λυ-ε(ν)

ἐ-δίδου

ἦν

ἐ-δίδο-μεν

ἦμεν, ἤμεθα

2. ἐ-λύ-ε-τε

ἐ-δίδο-τε

ἦτε

3. ἔ-λυ-ο-ν < *-οντ

ἐ-δίδου-ν, ἐδίδο-σαν

ἦσαν

mon. 1. ἐ-λύ-ο-μεν

εἰμί-verbin yksikön 2. persoonalla on vanhalla -θα-päätteellä täydennetty, UT:ssa harvinainen rinnakkaismuoto ἦσθα.

T

Päätevertailu: aktiivin indikatiivin preesens ja imperfekti:

yks. 1.
2.
3.
mon. 1.
2.
3.
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ω-verbit
prees.
impf.
-ω
-ον
-εις
-ες
-ει
-ε(ν)
-ομεν
-ομεν
-ετε
-ετε
-ουσι(ν) -ον

μι-verbit
prees. impf.
-μι
-ν
-ς
-ς
-σι(ν) –
-μεν
-μεν
-τε
-τε
-ᾱσι(ν) -σαν

γ.2 Imperfekti

Mediumin ja passiivin imperfekti:

yks. 1.
2.
3.
mon. 1.
2.
3.

ω-verbit
λύω
ἐ-λυ-ό-μην
ἐ-λύ-ου < *ἐλυεσο
ἐ-λύ-ε-το
ἐ-λυ-ό-μεθα
ἐ-λύ-ε-σθε
ἐ-λύ-ο-ντο

μι-verbit
δίδωμι
ἐ-διδό-μην
ἐ-δίδο-σο
ἐ-δίδο-το
ἐ-διδό-μεθα
ἐ-δίδο-σθε
ἐ-δίδο-ντο

ω-verbeillä alkuperäinen yksikön 2. persoonan -σο-pääte on edeltävän
ε-teemavokaalin kanssa kuulunut -εσο. Sigman kadottua vokaalien välistä
ε ja ο ovat supistuneet muotoon -ου (-εσο > -ου; vrt. prees. -εσαι > -ῃ).
Sen sijaan μι-verbeillä alkuperäinen -σο-pääte on säilynyt.
Päätevertailu: mediumin/passiivin indikatiivin preesens ja imperfekti:

yks. 1.
2.
3.
mon. 1.
2.
3.

ω-verbit
prees. impf.
-ομαι -όμην
-ῃ
-ου
-εται
-ετο
-όμεθα -όμεθα
-εσθε -εσθε
-ονται -οντο

μι-verbit
prees. impf.
-μαι
-μην
-σαι
-σο
-ται
-το
-μεθα -μεθα
-σθε -σθε
-νται -ντο

Suomen kannalta on ehkä yllättävää, että kreikassa preesensin ja imperfektin persoonapäätteet ovat osaksi erilaiset; suomessahan tullaan toimeen
yksillä ja samoilla päätteillä. Persoonapäätteiden eroavuus on kuitenkin
periaatteellisesti tärkeä kreikassa, joka tekee eron augmenttia vailla olevien ja augmenttia käyttävien tempusten välillä. Edelliset ovat ns. primaaritempuksia (preesens, futuuri, perfekti), jälkimmäiset sekundaaritempuksia (imperfekti, aoristi, pluskvamperfekti). Vastaavasti primaaritempuksissa esiintyviä persoonapäätteitä kutsutaan primaaripäätteiksi,
sekundaaritempuksissa esiintyviä sekundaaripäätteiksi.
Imperfektin kaava:
augmentti + preesensvartalo
+ teemavokaali (ω-verbeillä) + persoonapääte
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Harjoituksia
Käännä seuraava teksti ja määrittele kieliopillisesti tekstissä esiintyvät
sanat. Lauseet 1 ja 3: vrt. Matt. 4:23; lauseet 2 ja 8: Mark. 6:56.
”Jeesus saarnaa ja parantaa Galileassa”
1

περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ καὶ ἐκήρυσσεν τὸ

εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας.

2

καὶ ὅπου ἦν ὁ Ἰησοῦς, ἦσαν καὶ ὄχλοι

πολλοὶ καὶ ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἐτίθεσαν παραλυτικοὺς καὶ χωλούς. 3 καὶ
ἐθεράπευεν ποικίλας νόσους ἐν τῷ λαῷ.
συναγωγαῖς ἐν σαββάτῳ.

5

4

καὶ ἐδίδασκεν ἐν ταῖς

καὶ γογγυσμὸς περὶ αὐτοῦ ἦν ἐν τοῖς

ὄχλοις· ἄλλοι μὲν ἐδίδουν δόξαν τῷ θεῷ, ἄλλοι δὲ ὠνείδιζον τὸν
Ἰησοῦν.
6

ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔμενεν οὐ πολλὰς ἡμέρας ἐν τῇ αὐτῇ κώμῃ ἀλλὰ

διεπορεύετο κατὰ κώμας.
ἐξέβαλλεν αὐτά.

8

7

καὶ ἐξουσίαν εἶχεν ἐπὶ δαιμόνια καὶ

καὶ ὅσοι ἂν ἥπτοντο αὐτοῦ ἐσῴζοντο.

ἐξίσταντο οἱ Γαλιλαῖοι, ὅταν ἔβλεπον τοιαῦτα σημεῖα.

10

9

καὶ

οἱ δὲ

νομικοὶ οἳ ἐξήρχοντο ἐξ Ἰερουσαλὴμ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ
αὐτοῦ· ἐνόμιζον γὰρ ὅτι ἔλυεν τὸ σάββατον.
Sanasto
ἀγορά, -ᾶς ἡ
ἄν

ἅπτω
Γαλιλαῖος, -ου ὁ
γογγυσμός, -οῦ ὁ
διαπορεύομαι
διδαχή, -ῆς ἡ
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aukio, tori 11
modaalipartikkeli, ei käännetä sellaisenaan,
sävyttää lauseen merkitystä; ilmaisee impf:n
kanssa toistuvaa tekemistä 167
sytyttää; med. koskea, koskettaa, jtk + gen.
39
galilealainen 11
kiista, erimielisyys, nurina 4
kulkea jnk läpi t. kautta + akk. t. κατά + akk. 5
opetus, oppi 30
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ἐκπλήσσω
ἐξέρχομαι
ἐξίστημι
ἐξουσία, -ας ἡ
θεραπεύω
λαός, -οῦ ὁ
λύω
μέν
μὲν – δέ

ἄλλοι μὲν – ἄλλοι δέ
μένω
νομίζω
νομικός, -οῦ ὁ
νόσος, -ου ἡ
ὅλος, -η, -ον
ὀνειδίζω
ὅπου
ὅσος, -η, -ον
ὅταν
παραλυτικός, -ή, -όν
περί + gen.
περιάγω
ποικίλος, -η, -ον
πολλάς
πολύς, πολλή, πολύ
πολλοί
σάββατον, -ου τό
σημεῖον, -ου τό
συναγωγή, -ῆς ἡ
σῴζω
τοιοῦτος, -αύτη, -οῦτο(ν)
χωλός, -ή, -όν

hämmästyttää; pass. hämmästyä, hämmästellä, jtk ἐπί + dat. 13
mennä, lähteä ulos; olla peräisin tai kotoisin
jstk 218
hämmästyttää;
med. hämmästyä, ihmetellä 17
lupa, valta, mahdollisuus 102
parantaa 43
kansa, ihmisjoukko 142
irrottaa, päästää, vapauttaa; rikkoa, tehdä tyhjäksi, purkaa 42
partikkeli, ilmaisee tav. lievää vastakkainasettelua, jää usein kääntämättä 180
tavallinen yhdistelmä, ilmaisee kahden sanan
t. lauseen vastakkaisuutta tai rinnakkaisuutta
toisaalta – toisaalta; voidaan usein jättää
kääntämättä tai käännetään vain δέ: mutta,
kuitenkin
toiset – (mutta) toiset
jäädä, viipyä, pysyä jssk 118
luulla, arvella 15
lainopettaja 9
sairaus 11
kokonainen, koko; kaikki 110
pilkata, herjata 9
missä, mihin 84
niin suuri kuin, niin paljon kuin; mon. kaikki
jotka 110
kun (ὅτε + ἄν); ilmaisee impf:n kanssa toistuvaa tekemistä 123
halvaantunut 10
-sta/-stä; puolesta, hyväksi; koskien; 333
kulkea ympäri, kierrellä 6
monenlainen, erilainen 10
fem. mon. akk.
moni, paljon; suuri, runsas 418
mask. mon. nom., ks. πολύς
sapatti 68
merkki, tunnusmerkki; ihmeteko 77
synagoga 56
pelastaa, parantaa;
pass. pelastua, parantua 107
tällainen, sellainen 57
rampa 14
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γ.3 Aktiivin ja mediumin
toinen eli vahva aoristi
·

aoristin aspekti ja teonlaatu

·

aktiivin ja mediumin indikatiivin 2. aoristin (vahvan aoristin) muodostaminen

·

preesensvartalon laajenteet ja niiden tunnistaminen

γ.3.1 Kreikan aikaluokista
Aoristi on aspektiltaan ulkoinen (”external”): toimintaa tarkastellaan kuin
etäältä yhtenä kokonaisuutena. Teonlaatu saattaa puolestaan vaihdella
paljonkin tekstistä ja verbistä toiseen: Painopiste voi olla toiminnan
alusssa (ingressiivinen aoristi), lopputuloksessa (efektiivinen aoristi), kerrallisuudessa tai hetkellisyydessä (punktuaalinen tai momentaaninen aoristi) tai yleisessä toteamisessa (kompleksiivinen/summaarinen aoristi). Lisäksi aoristi voi ilmaista tilan muutosta, kun taas preesensillä ja imperfektillä kuvataan itse tilaa. Toisinaan teonlaatu on välittömästi selvä,
toisinaan useampikin tulkinta on mahdollinen.
Seuraavassa muutamia esimerkkejä. Minkälaista teonlaatua ne mielestäsi ilmaisevat? 1. Jeesus alkoi opettaa. 2. Pääsimme pakoon. 3. Säikähdin todella. 4. Asuimme koko ikämme maalla. 5. Sairastuin odottamatta.
Aoristia tarvitaan, koska imperfekti kuvaa tekemistä, joka on suorittamatta loppuun (”I was doing my job”). Historiallisessa kerronnassa tarvitaan myös aikamuoto, joka ilmaisee rajattua toimintaa (”I did my job”).
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Tämän tehtävän täyttää erinomaisesti indikatiivin aoristi, joka on erittäin
tavallinen kertovissa historiallisissa teksteissä. Se suomennetaan asiayhteyden mukaan joko imperfektillä, perfektillä tai pluskvamperfektillä.
Toisinaan tempuksen valinta on tyylikysymys: puhuja/kirjoittaja valitsee tempuksen sen mukaan, mistä näkökulmasta – sisäisestä tai ulkoisesta
– hän tapahtuman mieluimmin esittää. Toisinaan taas verbin merkitys tai
lausekokonaisuus sallii ainoastaan jommankumman aspektin. Esimerkiksi
lauseessa ”Hän juoksi oman ennätyksensä” aoristin käyttö on selviö, kun
taas lauseessa ”He työskentelivät kuumeisesti” aspektin voi valita haluamakseen: imperfekti tuo tapahtuman lähelle ja korostaa sen progressiivista etenemistä, kun taas aoristi pelkästään toteaa tapahtuneen, sanomatta
mitään työskentelyn kulusta tai kestosta.
Hyvä esimerkki aspektin ja sen myötä tempusten vaihtelusta on UT:n
kertomus Jairoksen tyttärestä, varsinkin Luukkaan versio siitä (Luuk.
8:41–56; vrt. Matt. 9:18–26, Mark. 5:21–43). Jakeessa 41 aoristi on
luonteva yleisesti toteava tilanteen avaus: ”Jairos tuli – – ja heittäytyi
Jeesuksen jalkoihin” (loppuun suoritettu toiminta). Sen jälkeen aikamuoto
vaihtuu kolmeksi imperfektiksi: ”pyysi häntä – – Hänen ainoa lapsensa,
joka oli noin 12-vuotias, oli kuolemaisillaan”. Imperfekti ”pyysi” kuvaa
pyytämisen intensiivisyyttä. Lapsen tilaa (”oli kuolemaisillaan”) puolestaan kuvaa ἀποθνῄσκω-verbin imperfekti ἀπέθνῃσκεν. Se ei tarkoita, että
tyttö ”kuoli”, vaan imperfektin aspektin mukaisesti hän ”teki kuolemaa”,
oli kuolemaisillaan. Jos Luukas käyttäisi aoristia (kuten Matteus rinnakkaiskohdassa, jossa verbi tosin on toinen), se tarkoittaisi, että tyttö oli
kuollut jo isän tullessa pyytämään apua (mikä osoittaisi isän vielä suuremman uskon). Kun sitten kertomuksen kulun keskeyttävä sairaan naisen episodi on ohi, Luukas palaa alkuperäiseen kertomustilanteeseen historiallisen preesensin avulla: ”Jeesuksen vielä puhuessa (prees.) tulee
(prees.) joku synagogan esimiehen kotoa sanomaan (prees.) – –.”
Aspektin lisäksi aoristin ja imperfektin välillä on toinenkin ero: imperfektiä käytetään pelkästään indikatiivissa, aoristia kaikissa tapaluokissa
(indikatiivi, konjunktiivi, imperatiivi, optatiivi, infinitiivi ja partisiippi).
Yhteinen piirrekin on: indikatiivissa – mutta vain siinä! – myös aoristi
saa augmentin.
Aoristin muut modukset ovat itsessään ”ajattomia”; toiminnan ajankohta ja sen myötä käännöksen aikamuoto riippuvat tekstiyhteydestä.
Olennaisinta on aoristin aspekti, joka kaikissa moduksissa, ei vain indikatiivissa, on ulkoinen.
Kaiken kaikkiaan kreikan aoristi osoittautuu siinä mielessä epätavalliseksi tempukseksi, ettei se oikeastaan ole aika- vaan aspektimuoto. As107
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pektiajattelu paljastaa olennaisen piirteen kreikan verbisysteemissä: tärkeää ei ole ainoastaan se, milloin jotakin tapahtuu, vaan ennen muuta se,
minkä luonteiseksi ja missä vaiheessa olevaksi toiminta ajatellaan. Ajankohdan voi aina ilmaista adverbein tai se paljastuu suoraan asiayhteydestä.
Edes indikatiivissa ei augmentista huolimatta aina ole kysymys menneestä
ajasta. Indikatiivin aoristia voidaan käyttää myös mm. yleispätevien totuuksien ilmaisemiseen, kuten esimerkiksi lauseessa ”aika ja sairaus kuluttavat ihmisen kauneuden” (ns. gnoominen aoristi eli ”aforismiaoristi”; vrt.
γνώμη ’mieli, ymmärrys; mietelmä’).

γ.3.2 Aoristivartalon muodostaminen
Koska aoristin aspekti eroaa olennaisesti preesensin ja imperfektin aspektista, aoristia ei muodosteta preesensvartalosta vaan omasta aoristivartalosta, joka preesensvartalon tavoin on yksi kreikan kuudesta tempusvartalosta.
Aoristivartalon muodostamiskeinoja on useita. Yleisperiaate on, että
verbin vartaloa joko laajennetaan lisäämällä siihen tiettyjä elementtejä tai
supistetaan karsimalla siitä pois tiettyjä aineksia. Mutta olipa muodostamistapa mikä hyvänsä, aspekti ja teonlaatu eivät muutu mitenkään.
Aoristit jaetaan muodostamistavan mukaan kaikissa pääluokissa kahteen pääryhmään, 1. ja 2. aoristiin. Aktiivilla ja mediumilla on yhteinen
aoristivartalo, kun taas passiivilla on omansa. Tämä merkitsee, että puhuttaessa aktiivin/mediumin 1. ja 2. aoristista tarkoitetaan samasta numeroinnista huolimatta toisenlaista muodostustapaa kuin passiivin 1. ja 2.
aoristissa. Siksi on oltava tarkkana, minkä pääluokan yhteydessä 1. ja 2.
aoristista puhutaan. Kun γ-jaksossa tästä eteenpäin on puhe 2. aoristista,
sanottu koskee aktiivin ja mediumin 2. eli vahvaa aoristia. Passiivin 1. ja
2. aoristi käsitellään kappaleessa ε.5.
Se, minkä aoristin verbi muodostaa aktiivissa/mediumissa, ei kerro,
minkä aoristin se saa passiivissa. Esimerkiksi verbin λύω aoristimuodot
ovat sekä aktiivissa/mediumissa että passiivissa 1. aoristeja (aoristivartalo akt./med. λυσ-, pass. λυθη-/λυθε-), kun taas verbi λαμβάνω ottaa,
saada taipuu aktiivissa/mediumissa 2. aoristin, passiivissa 1. aoristin mukaan (vartalot vastaavasti λαβ- ja ληφθη-/ληφθε-). Verbi γράφω
kirjoittaa puolestaan muodostaa aktiivissa/mediumissa 1. aoristin, passiivissa 2. aoristin (vartalot γραψ- ja γραφη-/γραφε-).
Pääsääntö on, että kullakin verbillä on yksi aoristivartalo aktiivissa ja
mediumissa ja yksi passiivissa. Muutamalla harvalla verbillä on poikkeuksellisesti kaksi aoristivartaloa aktiivissa ja mediumissa tai kaksi aoristivartaloa passiivissa.
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Suurin osa verbeistä taipuu aktiivissa ja mediumissa 1. aoristin mukaan, joskin monet UT:n kaikkein tavallisimmista verbeistä noudattavat
2. aoristia. Niin sanottuja kappa- ja juuriaoristeja esiintyy UT:ssa lähinnä
kuudesta verbistä. Passiivin aoristeista enemmistö taipuu 1. aoristissa.

aktiivi ja
mediumi

passiivi

Kieliopillinen
nimitys
1. aoristi
2. aoristi
kappa-aoristi
juuriaoristi

Laajenne
(= tempussuffiksi)
-σ-κ- (akt. ind.)/-

Käytännöllinen
nimitys
sigma-aoristi
vahva aoristi
kappa-aoristi
juuriaoristi

1. aoristi
2. aoristi

-θη-/-θε
-η-/-ε-

theeta-aoristi
eeta-aoristi

γ.3.3 Toisen aoristin muodostaminen (indikatiivi)
Aoristimuotojen opiskelu aloitetaan ω-verbien aktiivin ja mediumin indikatiivin 2. aoristista, jossa käytetään samoja taivutuspäätteitä kuin imperfektissä. Tämä tarkoittaa, että aktiivin ja mediumin indikatiivin imperfekti ja 2. aoristi ovat tempusvartaloa lukuun ottamatta samanlaiset.
2. aoristissa verbin aoristivarω-verbien aktiivin ja mediumin
talo eroaa saman verbin preeindikatiivin 2. aoristin kaava
sensvartalosta normaalisti siten,
vastaa indikatiivin imperfektin kaavaa:
että aoristivartalo on preesensaugmentti + aoristivartalo
vartaloa lyhyempi. Tämä johtuu
+ teemavokaali + persoonapääte
siitä, että aoristivartalosta on
karsittu pois tietyt, vain preesensvartalolle ominaiset ainekset. Esimerkiksi malliverbistä λαμβάνω on poistettu μ ja αν (λα-μ-β-αν-), jolloin jäljelle jäävää λαβ-vartaloa voidaan käyttää aoristivartalona sellaisenaan. Koska 2. aoristi ei tarvitse vahvistuksekseen laajennusta (tempussuffiksia),
sitä kutsutaan myös vahvaksi aoristiksi.
Seuraavan sivun taulukko havainnollistaa imperfektin ja 2. aoristin yhtäläisyydet ja erot.
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yks. 1.
2.
3.
mon. 1.
2.
3.

λαμβάνω, aoristivartalo λαβaktiivin indikatiivi
mediumin indikatiivi
vrt. impf.
2. aor.
vrt. impf.
2. aor.
ἐ-λάμβαν-ον
ἔ-λαβ-ον
ἐ-λαμβαν-όμην
ἐ-λαβ-όμην
ἐ-λάμβαν-ες
ἔ-λαβ-ες
ἐ-λαμβάν-ου
ἐ-λάβ-ου
ἐ-λάμβαν-ε(ν)
ἔ-λαβ-ε(ν) ἐ-λαμβάν-ετο
ἐ-λάβ-ετο
ἐ-λαμβάν-ομεν ἐ-λάβ-ομεν ἐ-λαμβαν-όμεθα ἐ-λαβ-όμεθα
ἐ-λαμβάν-ετε
ἐ-λάβ-ετε
ἐ-λαμβάν-εσθε
ἐ-λάβ-εσθε
ἐ-λάμβαν-ον
ἔ-λαβ-ον
ἐ-λαμβάν-οντο
ἐ-λάβ-οντο

2. aoristin vartalon ja preesensvartalon erottaminen toisistaan
Vaikka verbin perusmuotona normaalisti annetaan aktiivin indikatiivin
preesens, se ei kielihistoriallisesti useinkaan ole verbin alkuperäisin muoto. Tavallisimmin verbin preesensvartalo on syntynyt suppeammasta kanta- eli ydinvartalosta, johon preesensvartalon saamiseksi on liitetty tiettyjä ns. preesenslaajenteita. Selvimmin tämä näkyy 2. aoristin muodostuksessa.
2. aoristin vartalona toimii suoraan verbin (tavallisimmin konsonanttipäätteinen) kantavartalo. 2. aoristin saavien verbien preesensvartaloille on
ominaista, että niissä esiintyy – yleensä vartalon lopussa – jokin seuraavista laajenteista:
preesensvartalo
-σκ-, -ισκεὑρίσκ- < εὑρ-ισκ- löytää
ἀποθνῄσκ- < *ἀποθνη-ισκ- kuolla
πάσχ- < *παθ-σκ- kärsiä
-ν-/-μ-/-γ-, -ανπίν- < πι-ν- juoda
ἁμαρτάν- < ἁμαρτ-αν- tehdä syntiä
μανθάν- < μα-ν-θ-αν oppia
-jβάλλ- < *βαλ-j- heittää
-(ν)νυ- (μι-verbeillä) ἀπόλλυ- < *ἀπο-ολ-νυ- tuhota

aoristivartalo
εὑρἀπο-θανπαθπιἁμαρτμαθβαλὀλ-

Eräiden verbien preesensvartalo sisältää vartalon alun kahdennuksen eli
preesensreduplikaation (vartalon alkukonsonantti + ioota), joka aoristivartalosta jää pois:
γίνομαι <γί-γν-ομαιT tulla, tapahtua
πίπτω <πι-πτ-ω pudota, kaatua
T
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Toisinaan 2. aoristin vartalon erottaa preesensvartalosta vokaalinvaihtelu:
λιπ- (ει « ι)
λείπω jättää
φεύγω paeta
φυγ- (ευ « υ)
τίκτω < *τι-τκω synnyttää
τεκ- (– « ε)
Preesensvartaloon sisältyy joskus kaksikin vartalonmuutosta, kuten
verbeissä γίνομαι ja τίκτω (preesensreduplikaatio ja vokaalinmuutos).
Erikoistapauksia
Joidenkin hyvin tavallisten verbien preesensvartalosta ei muodosteta aoristia, vaan aoristivartalona toimii kokonaan eri sana. Esimerkiksi verbin
ὁράω nähdä aoristivartalo on ἰδ-, josta puolestaan ei muodosteta preesensmuotoja. Näin nämä kaksi ”yksinäistä” muodostavat toisiaan täydentävän parin.
preesens
αἱρέω (UT:ssa vain yhdysverbinä) ottaa
ἔρχομαι tulla, mennä
ἐσθίω syödä
λέγω sanoa
ὁράω nähdä
τρέχω juosta
φέρω kantaa, tuoda

aoristivartalo
ἑλἐλθφαγεἰπἰδδραμἐνεγκ-

Lyhytvartaloinen verbi ἄγω kuljettaa, viedä muodostaa aoristivartalon
kahdentamalla vartalonsa: ἀγαγ-.
Tärkeimmät UT:ssa esiintyvät 2. aoristit ovat seuraavan sivun taulukossa. Niiden tunnistamisessa auttaa oikeille jäljille myös Agoran kappale
”Mikä vartalo – mikä verbi?” s. 286–287. Lisäksi harjoituksissa esiintyvien 2. aoristien aoristivartalot on mainittu loppusanastossa.
Sivistä itseäsi
Selvitä 2. aoristin vartaloluettelon
pohjalta, mitä seuraavat sivistyssanat tarkoittavat ja minkä verbien
2. aoristiin ne liittyvät:
hippodromi
skeema
eepos
sarkofagi
heuristinen
idea

genesis
sympatia
fugitiivi
matematiikka
hamartiologia
eutanasia
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Tärkeimmät UT:ssa esiintyvät 2. aoristit
preesens
ἄγω tuoda, viedä
αἱρέω (vain yhdysverbinä)
ἀναιρέω nostaa; surmata
ἁμαρτάνω tehdä syntiä
ἀποθνῄσκω kuolla
ἀπόλλυμι tuhota; med. tuhoutua
βάλλω heittää
γίνομαι tulla, tapahtua
ἔρχομαι tulla; mennä
ἐσθίω syödä
εὑρίσκω löytää
ἔχω omistaa
λαμβάνω ottaa; saada
λέγω sanoa
λείπω jättää
ὁράω nähdä
μανθάνω oppia
πάσχω kärsiä
πίνω juoda
πίπτω pudota, kaatua
πυνθάνομαι kysyä, kysellä
τίκτω synnyttää
τρέχω juosta
φέρω kantaa
φεύγω paeta

akt. ind. yks. 1.
ἤγαγον
ἀνεῖλον
ἥμαρτον
ἀπέθανον
ἀπωλόμην (med.)
ἔβαλον
ἐγενόμην (med.)
ἦλθον
ἔφαγον
εὗρον
ἔσχον
ἔλαβον
εἶπον
ἔλιπον
εἶδον
ἔμαθον
ἔπαθον
ἔπιον
ἔπεσον
ἐπυθόμην (med.)
ἔτεκον
ἔδραμον
ἤνεγκον
ἔφυγον

aoristivartalo
ἀγαγἑλἀν-ελἁμαρτἀπο-θανἀπ-ολβαλγενἐλθφαγεὑρσχλαβεἰπλιπἰδμαθπαθπιπεσπυθτεκδραμἐνεγκφυγ-

Esimerkkejä 2. aoristin määrittelystä:
εἴδομεν akt. ind. 2. aor. mon. 1. ὁράω nähdä
ἦλθες akt. ind. 2. aor. yks. 2. ἔρχομαι mennä, tulla
(Vaikka ἔρχομαι on deponenttiverbi, ἐλθ-vartalosta muodostettavat muodot ovat kaikki aktiivissa.)
LA § 71, 172
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Harjoituksia
Käännä seuraava teksti ja määrittele kieliopillisesti tekstissä esiintyvät
sanat. Lauseet 1–2: vrt. Ilm. 1:9,10; lause 3: 21:1; lause 5: 21:9 ja
22:9; lause 6: 21:10; lause 7: 21:22; lause 9: 20:15 ja 21:8.
”Patmoksen näkijä”
1

Ἐγὼ Ἰωάννης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν, ἐγενόμην ἐν τῇ Πάτμῳ νήσῳ διὰ

τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ.

2

καὶ ἐγένετο τὸ

πνεῦμα ἐπʼ ἐμὲ ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἔμαθον τὸ μυστήριον τοῦ
θεοῦ.

3

καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν. ὁ γὰρ πρῶτος

οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθον, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι.
4

καὶ ὁ ἄγγελος τοῦ κυρίου ἦλθεν πρὸς ἐμὲ καὶ ἔπεσον ἔμπροσθεν

αὐτοῦ.

5

ὁ δὲ ἄγγελος εἶπεν· σύνδουλός σού εἰμι καὶ τῶν ἀδελφῶν

σου τῶν προφητῶν. δεῦρο, δείκνυμί σοι τὴν νύμφην τοῦ ἀρνίου.
6

καὶ ἀπήνεγκέν με ἐπὶ τόπον ὑψηλόν. καὶ τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ

τὴν καινὴν εἶδον.

7

καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ, ὁ γὰρ κύριος ὁ θεὸς

ὁ παντοκράτωρ ναὸς αὐτῆς ἐστιν καὶ τὸ ἀρνίον.
ἄγγελοι τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς.

9

8

καὶ ἔλαβον οἱ

καὶ ἀπίστους καὶ δειλοὺς καὶ

φαρμάκους καὶ πόρνους καὶ εἰδωλολάτρας ὧν οὐχ εὗρον τὸ ὄνομα
ἐν τῷ βιβλίῳ ἔβαλον εἰς τὴν λίμνην τοῦ θείου ὅπου ἀπώλοντο.

10

οἱ

δὲ ἅγιοι εἰσῆλθον εἰς τὴν καινὴν Ἰερουσαλὴμ καὶ ἔφαγον ἐκ τοῦ
ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἔπιον ὕδωρ ζωῆς δωρεάν.
Sanasto
ἀδελφός, -οῦ ὁ
ἀπέρχομαι
ἄπιστος, -ον
ἀπόλλυμι

veli 343
mennä pois, lähteä; hävitä, kadota 118
epäuskoinen, ei-uskova 23
tuhota, hävittää, kadottaa;
med./pass. hukkua, tuhoutua, turmeltua 91
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ἀποφέρω
ἀρνίον, -ου τό
βιβλίον , -ου τό
δείκνυμι
δειλός, -ή, -όν
δεῦρο
διά + akk.
δωρεάν
δωρεά, -ᾶς ἡ
εἰδωλολάτρης, -ου ὁ
εἰσέρχομαι
ἔμπροσθεν + gen.
ἔτι
ἐσθίω
εὑρίσκω
θάλασσα, -ης ἡ
θεῖον, -ου τό
κυριακός, -ή, -όν
λαμβάνω
λίμνη, -ης ἡ
μανθάνω
μαρτυρία, -ας ἡ
μυστήριον, -ου τό
ναός, -οῦ ὁ
νῆσος, -ου ἡ
νύμφη, -ης ἡ
ξύλον, -ου τό
ὄνομα, -ατος τό
ὁράω
παντοκράτωρ, -ορος ὁ
Πάτμος, -ου ἡ
πίνω
πίπτω
πνεῦμα, -ατος τό
πόρνος, -ου ὁ
πρῶτος, -η, -ον
σύ
σύνδουλος, -ου ὁ
τόπος, -ου ὁ
ὕδωρ, ὕδατος τό
ὑψηλός, -ή, -όν
φάρμακος, -ου ὁ
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viedä pois 6
karitsa 30
kirja, kirjakäärö 34
osoittaa, näyttää 33
pelokas, pelkurimainen 3
tänne; kehotuksen yhteydessä tule! 9
välitse; tähden, vuoksi; 668
fem. yks. akk., adv. lahjaksi
lahja 11
epäjumalanpalvelija 7
mennä t. tulla sisään, saapua jhk 194
edessä, edellä, eteen 48
yhä, vielä; enää 93
syödä, aterioida 158
löytää, jstk + ἐν 176
meri, järvi 91
rikki, tulikivi 7
Herralle kuuluva, Herran 2
ottaa, tarttua; saada 260
järvi 11
oppia 25
todistus, todistaminen 37
salaisuus 28
temppeli 45
saari 9
morsian 8
puu 20
nimi; 3. dekl. neutri, tässä yks. akk. 231
nähdä 449
kaikkivaltias; 3. dekl., tässä yks. nom. 10
Patmos; kreikassa myös ”Patmos” taipuu 1
juoda 73
pudota, kaatua, langeta maahan 90
henki; 3. dekl., neutri, tässä yks. nom. 379
haureuden harjoittaja, (mies)prostituoitu,
prostituution hyväksikäyttäjä (mies) 10
ensimmäinen 156
sinä 1 066
kanssapalvelija, työtoveri 10
paikka 94
vesi; 3. dekl. neutri, tässä yks. akk. 78
korkea 11
taikajuoman sekoittaja, velho, noita 2
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γ.4 Konjunktiivin muodostaminen
ja käyttö päälauseessa
·

konjunktiivin yleinen luonne: ilmaisee, mitä tahdotaan tai
oletetaan tapahtuvan

·

tuntomerkki: pidentynyt teemavokaali

·

viisi käyttötapaa päälauseissa

Konjunktiivi on indikatiivia paljon vivahteikkaampi ja monipuolisempi
modus. Sille ei ole suomessa suoraa vastinetta; käyttöyhteyden mukaan
se suomennetaan indikatiivilla, konditionaalilla tai imperatiivilla.
Toisin kuin indikatiivi, joka väittää jotakin todelliseksi, konjunktiivi
ilmaisee epävarmaa mutta mahdollista tai todennäköistä toimintaa – jotakin, minkä halutaan tai oletetaan (tai ei haluta tai oleteta) tapahtuvan.
Asiayhteyden mukaan konjunktiivi voi viitata myös menneeseen aikaan.
Konjunktiivia käytetään sekä pää- että sivulauseissa. Se esiintyy kaikissa pääluokissa ja lähinnä kahdessa aikaluokassa, preesensissä ja aoristissa. Aspekti toimii normaaliin tapaan ilmaisten preesensissä kestävää tai
toistuvaa, aoristissa loppuun saatettua tekemistä. Joskus konjunktiivi tulee merkitykseltään lähelle futuuria, mutta konjunktiivin futuuria ei muotona ole kreikassa olemassa.
Konjunktiivin kieltosana on μή, painokkaissa kielloissa οὐ μή.
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γ.4.1 Muodostaminen
Konjunktiivin erottaa indikatiivista pidentynyt teemavokaali: ο/ε ® ω/η.
Itse persoonapäätteet ovat samat kuin indikatiivissa. ω-verbeillä aksentti
pyrkii normaaliin tapaan kolmannelle tavulle lopusta. μι-verbit taipuvat
konjunktiivissa (aksenttieroa lukuun ottamatta) ω-verbien mukaisesti; ainoastaan δίδωμι poikkeaa osittain normaalikaavasta.
Aktiivin konjunktiivin preesens
ω-verbit
λύω
ind.

yks. 1. λύω
2. λύεις
3. λύει

μι-verbit
päätevertailu

konj.

ind. pr.

konj. pr
.

εἰμί

τίθημι

δίδωμι

λύ-ω
λύ-ῃς
λύ-ῃ

-ω
-εις
-ει

-ω
-ῃς
-ῃ

ὦ
ᾖς
ᾖ

τιθῶ
τιθῇς
τιθῇ

διδῶ
διδῷς
διδῷ

ὦμεν
ἦτε
ὦσι(ν)

τιθῶμεν διδῶμεν
τιθῆτε
διδῶτε
τιθῶσι(ν) διδῶσι(ν)

mon. 1. λύομεν
λύ-ω-μεν -ομεν
-ωμεν
2. λύετε
λύ-η-τε
-ετε
-ητε
3. λύουσι(ν) λύ-ωσι(ν) -ουσι(ν) -ωσι(ν)

konj. pr. konj. pr.

konj. pr.

Aktiivin indikatiivin preesensin yksikön 1. persoona on muodoltaan sama
kuin konjunktiivin preesens, koska indikatiivissa on jo pitkä vokaali.
Asiayhteys ratkaisee, kummasta muodosta on kysymys; kieltolauseissa
muodot erottaa kieltosanan perusteella (indikatiivissa οὐ, konjunktiivissa
μή). Aktiivin konjunktiivin yksikön 2. ja 3. persoonassa ει-diftongi pidentyy muotoon ηι, jolloin ioota mykistyy ja muuttuu iota subscriptumiksi (ῃ).
μι-verbit noudattavat ω-verbien mukaista
Kun osaa εἰμί-verbin konjunktiikonjunktiivin muodostusta. εἰμί-verbin akvin taivutuksen, osaa kaikkien
tiivin konjunktiivin preesens on sellaisenaan
verbien aktiivin konjunktiivin
päätteet.
– vain lukumerkit lisäämällä – taulukon vertailukaavion päätteiden kaltainen.
εἰμί-verbin lisäksi myös suurten μι-verbien δίδωμι, τίθημι, ἵστημι,
ἵημι kaikissa aktiivin konjunktiivimuodoissa on aksenttina sirkumfleksi.
δίδωμι-verbin konjunktiivimuodot noudattavat samaa periaatetta kuin
muutkin μι-verbit, mutta vartalon ω-vokaali on hallitseva kaikissa persoonissa.
Mediumin ja passiivin konjunktiivin preesens
Kuten indikatiivin preesensissä, mediumi ja passiivi taipuvat konjunktiivin preesensissä samalla tavoin.
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λύω
vrt. ind.

ω-verbit
päätevertailu

konj.

yks. 1. λύομαι
2. λύῃ
3. λύεται

λύωμαι
λύῃ
λύηται
λυώμεθ
mon. 1. λυόμεθα α
2. λύεσθε λύησθε
3. λύονται λύ-ωνται

μι-verbit

ind. pr. konj. pr. konj.

τίθημι

δίδωμι
vrt. ind.

-ομαι
-ῃ
-εται

τιθῶμαι
τιθῇ
τιθῆται
τιθώμεθ
α
τιθῆσθε
τιθῶνται

δίδομαι
δίδοσαι
δίδοται

-ωμαι
-ῃ
-ηται

-όμεθα -ώμεθα
-εσθε -ησθε
-ονται -ωνται

δίδωμι
konj.

διδῶμαι
διδῷ
διδῶται
διδώμεθ
διδόμεθα α
δίδοσθε διδῶσθε
δίδονται διδῶνται

ω-verbien mediumin ja passiivin yksikön 2. persoonan pääte -ῃ on indikatiivilla ja konjuktiivilla yhteinen. Koska myös aktiivin konjunktiivin
preesensin yksikön 3. persoonan pääte on -ῃ, vain asiayhteys (tai kieltosana) paljastaa, onko päätteeseen -ῃ päättyvä muoto aktiivin konjunktiivin
preesensin yksikön 3. vai mediumin/passivin indikatiivin tai konjunktiivin
preesensin yksikön 2. persoona.
Suurten μι-verbien aksenttina on monikon 1. persoonaa lukuun ottamatta sirkumfleksi.
Aktiivin ja mediumin konjunktiivin aoristi
Konjunktiivin preesensin päätteitä käytetään sellaisinaan myös aktiivin ja
mediumin konjunktiivin aoristissa. Vain tempusvartalo paljastaa, kummasta aikamuodosta on kysymys.
vrt. konj. pr.

yks. 1. λαμβάν-ω
2. λαμβάν-ῃς
3. λαμβάν-ῃ

aktiivi
mediumi
konj. 2. aor. vrt. konj. pr.
konj. 2. aor.
λάβ-ω
λάβ-ῃς
λάβ-ῃ

mon. 1. λαμβάν-ω-μεν λάβ-ωμεν
2. λαμβάν-η-τε
λάβ-ητε
3. λαμβάν-ωσι(ν) λάβ-ωσι(ν)

λαμβάν-ωμαι
λαμβάν-ῃ
λαμβάν-ηται
λαμβανώμεθα
λαμβάν-ησθε

λάβ-ωμαι
λάβ-ῃ
λάβ-ηται
λαβ-ώμεθα
λάβ-ησθε
λάβ-ωνται

λαμβάν-ωνται
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γ.4.2 Konjunktiivin käyttö päälauseessa
1) Kehottava tai käskevä (hortatiivinen) konjunktiivi
Suomen monikon 1. persoonan imperatiivia vastaava kehotus (”tehkäämme!”) ilmaistaan kreikassa konjunktiivin avulla:
ἐκβάλλωμεν τὰ δίκτυα Heittäkäämme/Heitetään verkot!
preesens: yleisluonteinen toteamus
ἐκβάλωμεν τὰ δίκτυα Heittäkäämme/Heitetään verkot!
aoristi: tietty tilanne
2) Kieltävä (prohibitiivinen) konjunktiivi
Kun halutaan kieltää jotakin ja käyttää tempuksena aoristia, moduksen on
oltava konjunktiivi (ei imperatiivi, joka edellyttää preesensiä):
μὴ εἴπῃς Älä sano!

μὴ ἀπέλθητε Älkää lähtekö!

3) Harkitseva (deliberatiivinen), epäröivä (dubitatiivinen) konjunktiivi
Kysymys on aito: kysyjä (usein 1. persoona) on toiminnassaan epävarma:
διδῶμεν ἢ μή; Annammeko/Antaisimmeko vai emme?
τί περιβάλωμαι; Mitähän panen/panisin päälleni?
4) Retorinen konjunktiivi
Kysymys on retorinen: kysyjä esittää todellisuudessa vain kysymyksen
muotoon puetun väitteen:
ἐπιμένωμεν τῇ ἁμαρτίᾳͅ
; Onko meidän (muka) pysyttävä
synnissä = tehtävä toistuvasti syntiä? (Room. 6:1)
Aitoa ja retorista kysymystä ei aina ole helppo erottaa toisistaan.
5) οὐ μή + konjunktiivi (aoristi)
Kahden kieltosanan jälkeen seuraava konjunktiivi (aoristissa!) ilmaisee
painokkaan väittämän, jossa kiistetään, että jotakin tapahtuisi. Käännökseen voi harkinnan mukaan lisätä esimerkiksi ”milloinkaan, suinkaan”.
οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσιν Minun sanani eivät (milloinkaan/suinkaan) katoa. (Matt. 24:35)
Harjoitukset: s. 124, lauseet 1–5.
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γ.5 Konjunktiivin käyttö
sivulauseissa
·

jotta-lause (ἵνα, ὅπως)

·

jos-lause (εἰ, ἐάν)

·

kun-lause (ὅτε, ὅταν)

·

yleistävä joka-lause (ὅς, ὃς ἄν / ὃς ἐάν)

·

ἄν-modaalipartikkeli

Konjunktiivin käyttöä päälauseessa on mahdollista soveltaa myös sivulauseisiin. Tavallisimmin konjunktiivin käyttö sivulauseissa liittyy kuitenkin
tiettyyn neljään sivulausetyyppiin, jotka ovat jotta-lauseet, jos-lauseet,
kun-lauseet ja yleistävät joka-lauseet (relatiivilauseet).

γ.5.1 Tarkoitusta ilmaisevat eli finaalilauseet (”jotta”)
ἵνα on UT:n tavallisin finaalinen konjunktio ja merkitsee ’jotta, että, siinä tarkoituksessa että’. Joissakin yhteyksissä ἵνα esiintyy seurausta ilmaisevassa eli konsekutiivisessa merkityksessä ’niin että’. Toisinaan se tarkoittaa yksinkertaisesti ’että’. Eri merkitysten välinen ero ei aina ole selvärajainen.
Valtaosassa esiintymiä ἵνα-lauseen predikaatti on konjunktiivissa. Silloin tällöin konjunktiivin aoristin asemesta esiintyy indikatiivin futuuri.
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Finaalinen ἵνα-lause:
ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσιν (Joh. 10:10)

Olen tullut, jotta heillä olisi elämä.

Aspekti: olisi jatkuvasti (preesens).
τεκνία μου, ταῦτα γράφω ὑμῖν ἵνα μὴ ἁμάρτητε
(1. Joh. 2:1) Lapseni, kirjoitan tämän teille, jottette tekisi
syntiä. Aspekti: ette koskaan tekisi / alkaisi tehdä
syntiä (aoristi).
Muutamassa käsikirjoituksessa on edellisessä jakeessa käytetty aoristin
asemesta preesensiä:
τεκνία μου, ταῦτα γράφω ὑμῖν ἵνα μὴ ἁμαρτάνητε
Aspekti: olisitte (jatkuvasti) tekemättä syntiä.
Konsekutiivinen ἵνα-lause:
ῥαββί, τίς ἥμαρτεν – – ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ
(pass. konj. 1. aor. γεννάω; Joh. 9:2) Rabbi, kuka teki syntiä – – niin että hän syntyi sokeana? Asiayhteyden perusteella
konjunktiivi käännetään tässä imperfektillä.
ἵνα merkityksessä ’että’:
θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κακεῖνοι ὦσιν μετ᾿ ἐμοῦ
(Joh. 17:24; κακεῖνοι = καὶ ἐκεῖνοι) Tahdon, että siellä,
missä minä olen, myös he ovat/olisivat minun kanssani.
ὅπως merkitsee tavallisesti ’jotta, siinä tarkoituksessa että’, mutta kuten
ἵνα se saa välistä merkityksen ’että’. Predikaatti on konjunktiivissa.
προσεύχεσθε – – ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ θεοῦ (vrt. Matt.
5:44,45) Rukoilkaa – – jotta/että olisitte Jumalan lapsia.

γ.5.2 Ehto- eli konditionaalilauseet (”jos”)
Jos-lauseille, kuten myös kun- ja joka-lauseille, on ominaista, että niissä
esiintyy usein – joskaan ei aina – modaalipartikkeli ἄν. Se ei sellaisenaan
ole käännettävissä, mutta sen avulla voidaan ilmaista tekemisen eri vivahteita. Predikaatti on tavallisimmin konjunktiivissa, toisinaan indikatiivissa.
Jos-lauseita voidaan erottaa useita eri tyyppejä. Sen mukaan, onko ehtolauseessa modaalipartikkeli vai ei ja mitä moduksia ja tempuksia käyte120
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tään, puhuja voi ilmaista erilaisia näkökulmia: hän voi olla ottamatta kantaa siihen, onko ehto tosi vai ei, mutta lähteä silti siitä, että se on tosi
(reaalinen tapaus). Vaihtoehtoisesti hän voi pitää ehtoa mahdottomana ja
todellisuuden vastaisena (irreaalinen tapaus), tai hän voi varovasti olettaa
ehdon täyttyvän (eventuaalinen tapaus).
Reaalinen ehtolause alkaa εἰ-konjunktiolla; predikaatti on indikatiivissa. Puhuja tarkastelee asiaa siltä kannalta kuin se olisi tosi.
εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω (Matt. 4:6)
Jos olet [= olettaen että olet] Jumalan poika, heittäydy alas!
Varo sekoittamasta konjunktiota εἰ ja verbimuotoa εἶ, joka on akt. ind.
prees. yks. 2. < εἰμί.)

Irreaalinen ehtolause alkaa εἰ-muodossa, ja sen predikaatti on jossakin
indikatiivin augmenttitempuksessa (imperfekti, aoristi tai pluskvamperfekti). Jos-lause ilmaisee ehdon, jonka toteutumista puhuja pitää todellisuuden vastaisena. Päälauseessa irreaalisuutta osoittaa modaalipartikkeli
ἄν, joka myönteisessä lauseessa sijaitsee predikaatin jäljessä, kielteisessä
predikaatin edellä. Myös päälauseen predikaatti on jossakin augmenttitempuksessa. Ehtolauseen kieltosana on μή, päälauseen οὐ.
εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωϋσεῖ, ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί (Joh. 5:46)
Jos näet uskoisitte Moosesta [mikä tosin ei pidä paikkaansa],

uskoisitte minua.

Κύριε, εἰ ἦς ὧδε, οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου (Joh.
11:21) Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut.
Menneen ajan tempuksilla ilmaistaan irreaalisuutta myös mm. ruotsissa ja englannissa, esim. Joh. 11:21 ”Om du hade varit här, hade
min bror inte dött” ja Joh. 9:33 ”If this man were not from God, he
could do nothing”.

Eventuaalinen ehtolause alkaa ἐάν-muodossa (ἐάν < εἰ + ἄν); predikaatti
on konjunktiivissa. ἐάν-lause voi viitata tulevaisuudessa odotettavaan tai
nykyhetkessä mahdolliseen (yksittäiseen tai toistuvaan) tapahtumaan:
ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι (akt. inf. 1. aor.
καθαρίζω; Mark. 1:40) Jos tahdot, voit puhdistaa minut.
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γ.5.3 Aikaa ilmaisevat eli temporaalilauseet (”kun”)
Pelkkä ὅτε viittaa yksittäiseen tosiasialliseen tapahtumaan, minkä vuoksi
predikaatti on indikatiivissa.
ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς Ἱεροσόλυμα – – ἀποστέλλει δύο τῶν
μαθητῶν αὐτοῦ (Mark. 11:1) Kun he lähestyivät Jerusalemia – – (Jeesus) lähetti kaksi opetuslastaan (alkutekstissä historiallinen preesens).
Kun-lauseella voidaan viitata myös nykyhetkessä tai tulevaisuudessa odotettavissa olevaan toistuvaan tapahtumaan (”aina kun, milloin vain”).
Lause alkaa tällöin ὅταν-muodossa (ὅταν < ὅτε + ἄν), ja predikaatti on
konjunktiivissa:
ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί
(Matt. 6:16) (Aina) kun paastoatte, älkää olko kuin tekopyhät
synkistelijät! (Oletettu toistuva tapaus tulevaisuudessa.)
ὅταν-lause voi konjunktiivin yhteydessä kuitenkin viitata myös yksittäiseen tapahtumaan:
ὁ δὲ Χριστὸς ὅταν ἔρχηται, οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν
(Joh. 7:27) Kun Messias tulee, kukaan ei tiedä, mistä hän
on. (Oletettu yksittäinen tapaus tulevaisuudessa.)
Kun ὅταν-lauseen predikaatti on imperfektissä (tai indikatiivin aoristissa),
viitataan menneessä ajassa toistuneeseen tapahtumaan. Käyttötapa on
UT:ssa harvinainen.
τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα, ὅταν αὐτὸν ἔβλεπον,
προσέπιπτον αὐτῷ καὶ ἔκραζον (vrt. Mark. 3:11)

(Aina) kun saastaiset henget näkivät hänet, ne heittäytyivät
hänen eteensä ja huusivat.

γ.5.4 Relatiivi- eli joka-lauseet
Kreikan relatiivipronominit ovat ὅς, ἥ, ὅ joka, mikä, se joka (β.5) ja sen
yleistävä muunnos ὅστις, ἥτις, ὅτι (3. dekl.) jokainen joka, se joka,
kaikki mikä; joka. Molempien yhteydessä voidaan käyttää ἄν-modaalipartikkelia.
Kun relatiivipronomi viittaa tiettyyn henkilöön tai asiaan, relatiivilauseen predikaatti on indikatiivissa:
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ὁ ἀστήρ, ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ, προῆγεν αὐτούς
(Matt. 2:9) Tähti, jonka he olivat nähneet idässä, kulki hei-

dän edellään.

Kun relatiivilause ei viittaa tiettyyn pääsanaan vaan on viittaussuhteeltaan
yleisluonteinen merkityksessä ’se joka, jokainen joka’, predikaatti on
konjunktiivissa ja lauseessa käytetään ἄν-modaalipartikkelia. Relatiivilause ilmaisee tällöin ὅταν-lauseen tavoin odotettavissa olevaa yksittäistä
tai toistuvaa tapahtumaa. Tällaista relatiivilausetyyppiä nimitetään usein
konditionaaliseksi, koska se tulee lähelle ehtolausetta (esim. ”Joka tahtoo
pelastaa elämänsä ~ Jos joku tahtoo pelastaa elämänsä”).
ὃς ἂν ἐμὲ δέχηται – – (Mark. 9:37)

(Jokainen) joka ottaa vastaan minut – –
Modaalipartikkeli voi esiintyä yleistävissä relatiivilauseissa myös pitemmässä muodossa ἐάν (< εἰ + ἄν).
ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι – – (Matt. 20:26)

(Jokainen) joka tahtoo tulla keskuudessanne suureksi – –

γ.5.5 Muut sivulausetyypit
Esitellyt sivulausetyypit ovat opiskelun kannalta keskeisimmät. Kaiken
kaikkiaan sivulauseet voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: epäsuoriin kysymyslauseisiin, relatiivilauseisiin ja konjunktiolauseisiin. Viimeksi mainittuun ryhmään kuuluvat jotta-, jos- ja kun-lauseiden ohella myös muun
muassa että-, koska- ja vaikka-lauseet.
LA § 180–197
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Harjoituksia
Käännä seuraava teksti ja määrittele kieliopillisesti tekstissä esiintyvät
sanat.
”Piispa Filippos ja valeprofeetat”
1

Φίλιππος ὁ ἐπίσκοπος ἐποίμαινε τὰς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ.

2

καὶ

ὅταν ἤκουεν ὅτι ἀνίσταντο ψευδοπροφῆται ἐν ἐκκλησίαις ἔγραφεν
ἐπιστολὰς

τοῖς

διδασκάλους.

3

Χριστιανοῖς

ὁ δὲ

ἵνα

μὴ

δέχωνται

τοὺς

ψευδο-

Ἀλέξανδρος, εἷς ἐκ τῶν ψευδοπροφητῶν ἐν

Ἐφέσῳ, ἔλεγεν· ὑπακούωμεν τῷ ἐπισκόπῳ ὃς ἄνθρωπός ἐστιν ὡς
καὶ ἡμεῖς;
ἡμῖν ἐστιν.
6

4

πάντες ἐπίσκοποι γενώμεθα, ὅτι αὐτὸς ὁ Χριστὸς ἐν
5

χρείαν ἔχωμεν ἐπισκόπων ἵνα σχῶμεν τὴν σωτηρίαν;

ὁ δὲ Φίλιππος λέγει ἐν τῇ ἐπιστολῇ πρὸς Ἐφεσίους·

7

φεύγωμεν

τὰς διδασκαλίας τῶν αἱρετικῶν ἀνθρώπων ἵνα μὴ ἀπολώμεθα μετ’
αὐτῶν.

8

θέλουσιν γὰρ ἵνα ᾖ ἐν ἡμῖν σχίσματα καὶ μὴ μένωμεν ἐν

ταῖς διδασκαλίαις τῶν ἀποστόλων.

9

ἐὰν δὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ μένωμεν

ὡς οἱ ψευδάδελφοι, κοινωνίαν οὐκ ἔχομεν μετ’ ἀλλήλων.

10

οὐκ

εἰσὶν ἐκ θεοῦ οὗτοι οἱ ψευδάδελφοι. εἰ γὰρ ἐκ θεοῦ ἦσαν, ἐδίδασκον
ἂν τὴν διδαχὴν τῶν ἀποστόλων.

11

ὃς ἐὰν καταλίπῃ τὴν διδαχὴν

ταύτην, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς τὴν οὐράνιον βασιλείαν.
Sanasto
αἱρετικός, -ή, -όν
Ἀλέξανδρος, -ου ὁ
ἀλλήλων
ἀνίστημι
ἀπόλλυμι
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harhaoppinen, hereettinen 1
Aleksandros, Aleksanteri 6
resiprookkipron. toinen toisensa,
keskenään 100
nostaa, herättää;
med. nousta, astua esiin 108
tuhota, hävittää, kadottaa; med./pass. hukkua, tuhoutua, turmeltua 91
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αὐτός, αὐτή, αὐτό
δέχομαι
διδασκαλία, -ας ἡ
ἐάν
εἰ
εἷς, μία, ἕν
ἐκκλησία, -ας ἡ
ἐπίσκοπος, -ου ὁ
ἐπιστολή, -ῆς ἡ
Ἐφέσιος, -ου ὁ
Ἔφεσος, -ου ἡ
ἡμεῖς
θέλω
ἵνα

καταλείπω
κοινωνία, -ας ἡ
μένω
μή
ὅταν
ὅτε
οὐράνιος, -ον
πάντες
πᾶς, πᾶσα, πᾶν
ποιμαίνω
σκοτία, -ας ἡ
σχίσματα
σχίσμα, -ατος τό
ὑπακούω
φεύγω
Φίλιππος, -ου ὁ
χρεία, -ας ἡ
χρείαν ἔχω + gen.
Χριστιανός, -οῦ ὁ
ψευδάδελφος, -ου ὁ
ψευδοδιδάσκαλος, -ου ὁ
ψευδοπροφήτης, -ου ὁ
ὡς

pron. hän, se; itse; sama 5 601
ottaa vastaan, ottaa vieraakseen;
hyväksyä 56
opetus, oppi 21
jos (εἰ + ἄν) 351
jos 507
yksi 346
kansankokous, kansa; seurakunta 114
seurakunnan kaitsija, piispa 5
kirje 24
efesolainen 5
Efesos 16
persoonapron. me 864
tahtoa, haluta 209
että, jotta; niin että; tarkoitusta ilmaiseva konjunktio, tahtomista, varomista ja pyytämistä
ilmaisevien verbien yhteydessä että 663
jättää, luopua, hylätä 24
yhteys 19
jäädä, viipyä, pysyä jssk, pitäytyä jhk 118
ei; konjunktiivin, imperatiivin, optatiivin, infinitiivin ja partisiipin kieltosana 1 043
kun (ὅτε + ἄν) 123
kun 103
taivaallinen 9
3. dekl., mask. mon. nom.
jokainen, kaikki; koko 1 244
olla paimenena, paimentaa,
pitää huolta jstk 11
pimeys 16
3. dekl., neutrin mon. nom.
repeämä; riita, hajaannus 8
kuunnella, olla kuuliainen, totella, jtk + dat. 21
paeta; karttaa, pysytellä erossa, jstk + akk. 29
Filippos, Filippus 36
tarve, välttämättömyys 49
tarvita jtk
kristitty 3
valeveli 2
valeopettaja 1
valeprofeetta 11
niin kuin, ikään kuin; niin, niin että; kuinka 504
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γ.6 Supistumaverbit
·

verbien jakautuminen konsonantti- ja vokaalivartaloihin

·

supistumaverbit: -έω-, -άω-, -όω-loppuiset

·

supistumasäännöt

Kreikan verbit jaetaan kahteen pääryhmään sen mukaan, päättyykö niiden
preesensvartalo vokaaliin vai konsonanttiin. Vokaalivartaloiset verbit
puolestaan jakautuvat -ι- ja -υ-loppuisiin sekä -α-, -ε- ja -ο-loppuisiin. -ιja -υ-loppuiset taipuvat normaalisti, mutta -α-, -ε- ja -ο-loppuiset normaalista poiketen. Niissä loppuvokaali sulautuu yhteen seuraavan vokaalin tai
diftongin kanssa. Lopputuloksena on erilaisia supistumia, jotka yksinkertaistavat ja nopeuttavat ääntämistä.
Supistuminen koskee ensisijaisesti ω-verbien preesensvartalon taivutusta, jossa verbivartalon päättävä α, ε tai ο kohtaa teemavokaalin. Tällaisia
-άω-, -έω- ja -όω-loppuisia verbejä kutsutaan supistumaverbeiksi.
UT:ssa käytetyistä supistumaverbeistä tavallisimpia ovat -έω-päätteiset,
mutta myös -άω-tyyppi on yleinen. Sen sijaan -όω-tyyppi on melko harvinainen.
Supistumaverbit annetaan sanakirjoissa aina supistumattomassa muodossa. Tämä on välttämätöntä, sillä supistuneesta muodosta ei aina voi
varmasti päätellä supistumatonta muotoa. Supistuminen ei kuitenkaan tapahdu mielivaltaisesti, vaan sitä ohjaavat supistumasäännöt.
Seuraavissa taulukoissa annetaan kaikkien supistumatyyppien taivutus
indikatiivin preesensissä ja imperfektissä sekä konjunktiivin preesensissä
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(vaikka kaikkia muotoja ei UT:ssa esiinnykään). Kunkin vartalotyypin
aluksi annetaan keskeiset supistumasäännöt. Taulukot on tarkoitettu
avuksi harjoitusten teossa, ei ulkoa opeteltaviksi. Riittää, että oppii tunnistamaan tekstissä vastaan tulevat supistumaverbit ja löytämään niiden
perusmuodot.
Jos jollakin supistumaverbin supistuvista tavuista on aksentti, supistumatavukin saa aksentin. Jos tällöin korko on supistuvista vokaaleista
edellisellä, supistumatavun korkomerkiksi tulee sirkumfleksi; jos korko
on jälkimmäisellä vokaalilla, supistumatavun korko on akuutti. Näin ollen supistumaverbien indikatiivin ja konjunkHyvän lähtökohdan verbien
tiivin preesensissä korkomerkkinä on aina sirsupistumien jäljittämiseksi tarkumfleksi lukuun ottamatta mediumin/passiijoaa seuraava nyrkkisääntö:
vin monikon 1. persoonaa, jossa merkkinä on
ω voittaa sekä α:n että ε:n
akuutti.
ja α voittaa ε:n, eli
Sirkumfleksi on usein erinomainen vihje
ω α ε
siitä, että pitkän vokaalin tai diftongin sisään
saattaa kätkeytyä supistuma.

γ.6.1 -έω-loppuiset supistumaverbit
Keskeiset supistumasäännöt:
-

ε + ε > ει
ε + ο > ου
pitkä vokaali ja diftongi nielevät ε:n

yks. 1.
2.
3.
mon. 1.
2.
3.

akt. ind. prees.
supistumaton supistunut
ποιέ-ω
ποιῶ
ποιέ-εις
ποιεῖς
ποιέ-ει
ποιεῖ
ποιέ-ομεν
ποιοῦμεν
ποιέ-ετε
ποιεῖτε
ποιέ-ουσι(ν) ποιοῦσι(ν)

med./pass. ind. prees.
supistumaton supistunut
ποιέ-ομαι
ποιοῦμαι
ποιέ-ῃ
ποιῇ
ποιέ-εται
ποιεῖται
ποιε-όμεθα
ποιούμεθα
ποιέ-εσθε
ποιεῖσθε
ποιέ-ονται
ποιοῦνται

Supistumattomat muodot ovat oheisessa ja seuraavissa taulukoissa havainnollistamassa, kuinka supistuneet muodot ovat syntyneet supistumasääntöjen pohjalta. Supistumissa syntyneet ει ja ου eivät tarkkaan ottaen ole
aitoja diftongeja, vaan pitkinä äännettäviä e- ja o/u-vokaaleja. Kouluääntämyksessä eroa ei kuitenkaan ole tapana tehdä.
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yks. 1.
2.
3.
mon. 1.
2.
3.

yks. 1.
2.
3.
mon. 1.
2.
3.

akt. ind. impf.
supistumaton supistunut
ἐποίε-ον
ἐποίουν
ἐποίε-ες
ἐποίεις
ἐποίε-ε
ἐποίει
ἐποιέ-ομεν
ἐποιοῦμεν
ἐποιέ-ετε
ἐποιεῖτε
ἐποίε-ον
ἐποίουν
akt. konj. prees.
supistumaton supistunut
ποιέ-ω
ποιῶ
ποιέ-ῃς
ποιῇς
ποιέ-ῃ
ποιῇ
ποιέ-ωμεν
ποιῶμεν
ποιέ-ητε
ποιῆτε
ποιέ-ωσι(ν) ποιῶσι(ν)

med./pass. ind. impf.
supistumaton supistunut
ἐποιε-όμην
ἐποιούμην
ἐποιέ-ου
ἐποιοῦ
ἐποιέ-ετο
ἐποιεῖτο
ἐποιε-όμεθα ἐποιούμεθα
ἐποιέ-εσθε
ἐποιεῖσθε
ἐποιέ-οντο
ἐποιοῦντο
med./pass. konj. prees.
supistumaton supistunut
ποιέ-ωμαι
ποιῶμαι
ποιέ-ῃ
ποιῇ
ποιέ-ηται
ποιῆται
ποιε-ώμεθα ποιώμεθα
ποιέ-ησθε
ποιῆσθε
ποιέ-ωνται
ποιῶνται

-έω-loppuisten verbien konjunktiivin preesensin päätteet ovat korkoa lukuun ottamatta samat kuin supistumattomien verbien konjunktiivissa.
Tavallisimpia -έω-loppuisia verbejä:
ποιέω tehdä
ζητέω etsiä
καλέω kutsua
μαρτυρέω todistaa
τηρέω vartioida; noudattaa

αἰτέω pyytää
θεωρέω katsella
λαλέω puhua
περιπατέω kulkea, vaeltaa
φοβέομαι pelätä

γ.6.2 -άω-loppuiset supistumaverbit
Keskeiset supistumasäännöt:
-
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α + ε/η > ᾱ
α + ο/ου/ω > ω
α + ει/ῃ > ᾳ (nieltyään ει-diftongin/ῃ:n α pitenee, ja syntyy
pitkä diftongi ᾱι, jolloin ι mykistyy ja muuttuu iota subscriptumiksi)
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yks. 1.
2.
3.
mon. 1.
2.
3.

yks. 1.
2.
3.
mon. 1.
2.
3.

yks. 1.
2.
3.
mon. 1.
2.
3.

akt. ind. prees.
supistumaton supistunut
ὁρά-ω
ὁρῶ
ὁρά-εις
ὁρᾷς
ὁρά-ει
ὁρᾷ
ὁρά-ομεν
ὁρῶμεν
ὁρά-ετε
ὁρᾶτε
ὁρά-ουσι(ν) ὁρῶσι(ν)
akt. ind. impf.
supistumaton supistunut
ἑώρα-ον
ἑώρων
ἑώρα-ες
ἑώρᾱς
ἑώρα-ε
ἑώρᾱ
ἑωρά-ομεν
ἑωρῶμεν
ἑωρά-ετε
ἑωρᾶτε
ἑώρα-ον
ἑώρων
akt. konj. prees.
supistumaton supistunut
ὁρά-ω
ὁρῶ
ὁρά-ῃς
ὁρᾷς
ὁρά-ῃ
ὁρᾷ
ὁρά-ωμεν
ὁρῶμεν
ὁρά-ητε
ὁρᾶτε
ὁρά-ωσι(ν)
ὁρῶσι(ν)

med./pass. ind. prees.
supistumaton
supistunut
ὁρά-ομαι
ὁρῶμαι
ὁρά-ῃ ( < -εσαι) ὁρᾶσαι
ὁρά-εται
ὁρᾶται
ὁρα-όμεθα
ὁρώμεθα
ὁρά-εσθε
ὁρᾶσθε
ὁρά-ονται
ὁρῶνται
med./pass. ind. impf.
supistumaton
supistunut
ἑωρα-όμην
ἑωρώμην
ἑωρά-ου
ἑωρῶ
ἑωρά-ετο
ἑωρᾶτο
ἑωρα-όμεθα
ἑωρώμεθα
ἑωρά-εσθε
ἑωρᾶσθε
ἑωρά-οντο
ἑωρῶντο
med./pass. konj. prees.
supistumaton
supistunut
ὁρά-ωμαι
ὁρῶμαι
ὁρά-ῃ ( < -ησαι)
ὁρᾶσαι
ὁρά-ηται
ὁρᾶται
ὁρα-ώμεθα
ὁρώμεθα
ὁρά-ησθε
ὁρᾶσθε
ὁρά-ωνται
ὁρῶνται

-άω-loppuisten verbien indikatiivin ja konjunktiivin preesens ovat identtiset. Lauseyhteys ratkaisee, kummasta kulloinkin on kysymys.
Tavallisimpia -άω-loppuisia verbejä:
ὁράω nähdä
ἐρωτάω kysyä
καυχάομαι ylpeillä

ἀγαπάω rakastaa
ζάω elää
πλανάω johtaa harhaan

Verbi ζάω elää on sikäli poikkeuksellinen, ettei αε-supistumasta seuraakaan α vaan η: ζῶ, ζῇς, ζῇ, ζῶμεν, ζῆτε, ζῶσιν. Indikatiivi ja
konjunktiivi ovat samanlaiset. Taivutus on identtinen -έω-loppuisten
verbien konjunktiivin kanssa.
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γ.6.3 -όω-loppuiset supistumaverbit
Keskeiset supistumasäännöt:
- ο + ε/ο/ου > ου
- ο + ει/ῃ > οι
- ο + ω/η > ω
akt. ind. prees.
supistumaton
yks. 1. πληρό-ω
2. πληρό-εις
3. πληρό-ει

med./pass. ind. prees.
supistunut
πληρῶ
πληροῖς
πληροῖ

supistumaton
πληρό-ομαι
πληρό-ῃ
πληρό-εται

supistunut
πληροῦμαι
πληροῖ
πληροῦται

mon. 1. πληρό-ομεν
πληροῦμεν
2. πληρό-ετε
πληροῦτε
3. πληρό-ουσι(ν) πληροῦσι(ν)
akt. ind. impf.

πληρο-όμεθα
πληρούμεθα
πληρό-εσθε
πληροῦσθε
πληρό-ονται
πληροῦνται
med./pass. ind. impf.

supistumaton
yks. 1. ἐπλήρο-ον
2. ἐπλήρο-ες
3. ἐπλήρο-ε

supistunut
ἐπλήρουν
ἐπλήρους
ἐπλήρου

supistumaton
ἐπληρο-όμην
ἐπληρό-ου
ἐπληρό-ετο

supistunut
ἐπληρούμην
[ἐπληροῦ]
ἐπληροῦτο

mon. 1. ἐπληρό-ομεν
2. ἐπληρό-ετε
3. ἐπλήρο-ον

ἐπληροῦμεν
ἐπληροῦτε
ἐπλήρουν

ἐπληρο-όμεθα
ἐπληρό-εσθε
ἐπληρό-οντο

ἐπληρούμεθα
ἐπληροῦσθε
ἐπληροῦντο

aktiivin konjunktiivin preesens
supistumaton supistunut

med./pass. konj. prees.
supistunut

yks. 1. πληρό-ω
2. πληρό-ῃς
3. πληρό-ῃ

πληρῶ
πληροῖς
πληροῖ

mon. 1. πληρό-ωμεν
2. πληρό-ητε
3. πληρό-ωσι(ν)

πληροῦμεν/πληρῶμεν πληρώμεθα
πληροῦτε/πληρῶτε
πληροῦσθε
πληρῶσι(ν)
πληρῶνται

πληρῶμαι
πληροῖ
πληρῶται

Mediumin ja passiivin konjunktiivin preesensmuotojen harvinaisuuden vuoksi niiden
supistumattomia muotoja ole lainkaan esitetty. Supistuneetkin muodot on annettu lähinnä muodon vuoksi.

Tavallisimpia -όω-loppuisia verbejä:
πληρόω täyttää
ζηλόω tavoitella innokkaasti
φανερόω näyttää, ilmoittaa
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δικαιόω tehdä vanhurskaaksi
σταυρόω naulita ristiin
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γ.6.4 Tiivistelmä supistumapäätteistä

yks. 1.
2.
3.
mon. 1.
2.
3.

yks. 1.
2.
3.
mon. 1.
2.
3.

aktiivin indikatiivin preesens
supistumaton -έω-tyyppi -άω-tyyppi
-ω
-ῶ
-ῶ
-εις
-εῖς
-ᾷς
-ει
-εῖ
-ᾷ
-ομεν
-οῦμεν
-ῶμεν
-ετε
-εῖτε
-ᾶτε
-ουσι(ν)
-οῦσι(ν)
-ῶσι(ν)
aktiivin indikatiivin imperfekti
supistumaton -έω-tyyppi -άω-tyyppi
-ον
-ουν
-ων
-ες
-εις
-ᾱς
-ε
-ει
-ᾱ
-ομεν
-οῦμεν
-ῶμεν
-ετε
-εῖτε
-ᾶτε
-ον
-ουν
-ων

-όω-tyyppi
-ῶ
-οῖς
-οῖ
-οῦμεν
-οῦτε
-οῦσι(ν)
-όω-tyyppi
-ουν
-ους
-ου
-οῦμεν
-οῦτε
-ουν

Mitä pitkän vokaalin tai diftongin sisään voi kätkeytyä?
ω < εω/αο/αω/οω ᾱ < αε
ει < εε/εει

ου < εο/οε/οο (muitakin mahdollisuuksia)

Ratkaise seuraavat yhtälöt:
ε + x = ει

ο + x = οι

ε + x = ου

ο + x = ου

α+x=ᾳ

x+η =α

ε+x=ω

x + ο = ου

131

γ-jakso

Harjoituksia
Käännä seuraava teksti ja määrittele kieliopillisesti tekstissä esiintyvät
sanat. Lauseet 3 ja 4: vrt. 1. Joh. 3:18, 4:20; lauseet 11 ja 12: vrt.
1. Kor. 13:4–6.
”Diakoni Erastos ja rakkauden laki”
1

Ἔραστος, διάκονος πιστὸς ἐν τῇ Ῥώμῃ, διηκόνει τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ

θεοῦ καὶ ἠγάπα πτωχοὺς καὶ χήρας καὶ ὀρφανούς.

2

καὶ παρεκάλει

τοὺς πλουσίους ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἵνα ζητῶσιν τὴν δικαιοσύνην ἐν τοῖς
ἔργοις αὐτῶν.

3

καὶ ὅταν ἑώρα ὅτι ἠδίκουν τοὺς πτωχούς, ἐπετίμα

αὐτοῖς καὶ ἔλεγεν· μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ γλώσσῃ ἀλλὰ ἐν ἔργῳ
καὶ ἀληθείᾳ.

4

ἐάν τις εἴπῃ ὅτι ἀγαπῶ τὸν θεὸν καὶ τὸν ἀδελφὸν

αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν. 5 καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν
Ῥώμην.
6

καὶ ἐτιμᾶτο καὶ ὑπὸ τῶν ἐθνικῶν, ὅτι ἐπλήρου πάντοτε τὸν νόμον

τῆς ἀγάπης.

7

καὶ ἐμαρτύρει περὶ τῆς ἀγάπης ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ

παρρησίᾳ τὸν λόγον ἐλάλει. καὶ ἔλεγεν· 8 ἐὰν ζητῆτε τῆν σοφίαν τῶν
φιλοσόφων καὶ ὡς ῥήτορες κράτιστοι λαλῆτε, τὸν δὲ πλησίον ὑμῶν
μὴ ἀγαπᾶτε, οὐδὲν ὠφελεῖσθε. 9 καὶ ἐὰν σύ, ὦ ἄνθρωπε πλούσιε, ὡς
ὁ Καῖσαρ ζῇς καὶ καλὸν ποιῇς σεαυτῷ μόνον, εἶ ὡς συκῆ ἄκαρπος.
10

ὁ δὲ Παῦλος, ὃς ἕνεκεν τῆς ἀγάπης τοῦ θεοῦ πολλάκις

ἐκινδύνευε, φανεροῖ τὸν νόμον τῆς ἀγάπης ἐν τῇ ἐπιστολῇ πρὸς
Κορινθίους·
11

ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται ἡ ἀγάπη, οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ

περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχημονεῖ,

12

οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς,

οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ,
συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ.
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Sanasto
ἀγαπάω
ἀγάπη, -ης ἡ
ἀδικέω
ἀδικία, -ας ἡ
ἄκαρπος, -ον
ἀκοή, -ῆς ἡ
ἀσχημονέω
γλῶσσα, -ης ἡ
διακονέω
διάκονος, -ου ὁ
δικαιοσύνη, -ης ἡ
ἑαυτοῦ, -ῆς, -οῦ
ἐθνικός, -ή, -όν
ἕνεκεν + gen.
ἐπιτιμάω
Ἔραστος, -ου ὁ
ζάω
ζηλόω
ζητέω
Καῖσαρ, -αρος ὁ
κακός, -ή, -όν
κινδυνεύω
Κορίνθιος, -ου ὁ
κράτιστος, -η, -ον
λαλέω
λογίζομαι
μακροθυμέω
μαρτυρέω
μισέω
μόνον
μόνος, -η, -ον
νόμος, -ου ὁ
ὅλος, -η, -ον
ὁράω
ὀρφανός, -ή, -όν
οὐδέν
οὐδείς, -μία, -έν
πάντοτε
παρακαλέω
παροξύνω

rakastaa 143
rakkaus 116
tehdä väärin, vahingoittaa 28
vääryys 25
hedelmätön 7
sanoma, maine 24
käyttäytyä sopimattomasti 2
kieli 50
palvella, avustaa, jtk + dat. 37
palvelija, diakoni 29
oikeus, oikeudenmukaisuus, vanhurskaus 92
refleksiivipron. yks. 3. itsensä, itselleen,
itseään 321
adj. pakanallinen; subst. vierasuskoinen 4
tähden, vuoksi 19
nuhdella, moittia, jtk + dat. 29
Erastos, Erastus 3
elää 140
tavoitella innokkaasti; kiivailla; kadehtia 11
etsiä, tavoitella, tutkia 117
keisari; 3. dekl., mask., tässä yks. nom. 29
paha, huono 50
olla vaarassa, antautua vaaraan 4
korinttilainen 2
paras; kunnioitettu, arvoisa 4
puhua 296
ajatella 41
olla pitkämielinen, olla kärsivällinen 10
todistaa 76
vihata, olla rakastamatta 40
neutrin yks. akk., adv. vain, ainoastaan
yksin, ainoa 115
laki 195
kokonainen, koko; kaikki 110
nähdä, katsoa 449
adj. orpo; subst. orpo 2
3. dekl., neutrin yks. akk.
ei kukaan, ei mikään 227
aina, jatkuvasti 41
puhutella, kehottaa; rohkaista 109
ärsyttää; pass. katkeroitua 2
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παρρησίᾳ
παρρησία, -ας ἡ
Παῦλος, -ου ὁ
περπερεύομαι
πληρόω
πλησίον ὁ, τοῦ πλησίον
πλησίον
πλησίος, -α, -ον
πλούσιος, -α, -ον
ποιέω
πολλάκις
πτωχός, -ή, -όν
ῥήτορες
ῥήτωρ, -ορος ὁ
Ῥώμη, -ης ἡ
σεαυτοῦ, -ῆς, -οῦ
συγχαίρω
συκῆ, -ῆς ἡ
τιμάω
τις, τι
φανερόω
φιλόσοφος, -ου ὁ
φυσιόω
χαίρω
χήρα, -ας ἡ
χρηστεύομαι
ψεύστης, -ου ὁ
ὦ
ὠφελέω
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fem. yks. dat. avoimesti, julkisesti
avoimuus, rohkeus 31
Paavali 157
kerskua 1
täyttää; noudattaa 87
substantivoitu adv. lähimmäinen 17
adv. lähellä
adj. läheinen (ei esiinny UT:ssa)
rikas 28
tehdä 568
usein, monta kertaa 18
köyhä 34
3. dekl., mask. mon. nom.
puhuja 1
Rooma 8
refleksiivipron. yks. 2. itsesi, itsellesi,
itseäsi 43
iloita yhdessä jnk kanssa + dat. 7
viikunapuu 16
arvostaa, kunnioittaa 21
joku, eräs, jokin; 3. dekl., tässä mask. yks.
nom. 526
ilmoittaa, tehdä tunnetuksi 49
filosofi 1
tehdä pöyhkeäksi; pass. pöyhkeillä,
rehennellä 7
iloita, olla iloinen 74
leski(nainen) 27
olla lempeä 1
valehtelija 10
oi!; käytetään puhutteluissa ja
huudahduksissa 17
hyödyttää, olla hyödyksi;
pass. saada hyötyä 15

γ.7 Infinitiivi

γ.7 Infinitiivi
·

infinitiivin yleiskuvaus

·

infinitiivin muodostus

·

infinitiivin käyttö

Infinitiivi on verbin nominaalimuoto, toisaalta verbi ja toisaalta substantiivi. Substantiivia infinitiivi muistuttaa muun muassa siinä, että se voi
saada artikkelin ja toimia lauseessa subjektina tai objektina.
Suomessa inﬁnitiivit on nykyään tapana jakaa aiemman järjestysnumeroinnin sijasta informatiivisemmin seuraavasti: A-inﬁnitiivi (”laittaa, laittaakseni” jne.), MA-inﬁnitiivi (”laittamassa”, jne.), E-inﬁnitiivi (”laittaessa” jne.).
Kreikassa infinitiivillä on omat muotonsa eri pää- ja aikaluokissa. Tavallisimmat infinitiivin aikaluokat UT:ssa ovat preesens ja aoristi, mutta
myös futuuri ja perfekti esiintyvät infinitiivin tempuksina. Infinitiivi noudattaa kulloisenkin tempuksensa mukaista aspektia. Sen sijaan toiminnan
ajankohta on pääteltävä lauseen sisällöstä.
Infinitiivi ei taivu eri persoonissa, mutta juuri siksi se voi viitata mihin
persoonaan tahansa (siitä sen latinalaisperäinen nimikin: in-finitum ’rajaamaton’). Infinitiivillä on siten vain yksi muoto kussakin pääluokassa ja
tempuksessa. Mediumin ja passiivin infinitiivin preesens ovat samanlaiset.
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Verbille ominaisten piirteidensä vuoksi infinitiivi (kuten partisiippikin;
ks. ε.1) on tapana määritellä ikään kuin se olisi yksi verbin moduksista.
Esimerkki määrittelystä: λύειν akt. inf. prees. λύω irrottaa.
Infinitiivin kieltosana on μή kuten konjunktiivinkin.

γ.7.1 Infinitiivin muodostus
Aktiivin infinitiivin preesensin pääte on ω-verbeillä -ειν. Pääte on syntynyt supistuman tuloksena muodosta -ε-εν (jossa edeltävä ε on teemavokaali). Aktiivin 2. aoristissa pääte on sama korkoa (sirkumfleksi) lukuun
ottamatta: -εῖν (< -έ-εν).
Mediumin ja passiivin preesensin pääte on -εσθαι (αι-diftongi on lyhyt). Mediumin 2. aoristissa pääte on sama korkoa (akuutti) lukuun ottamatta: -έσθαι.
Supistumaverbit toimivat supistumasääntöjen mukaan. Koska aktiivin
preesensin -ειν-päätteen diftongi ει on syntynyt supistuman tuloksena eikä siten ole alkuperäinen diftongi, supistuneisiin päätteisiin ei tule iota
subscriptumia. -έω-loppuisten päätteenä on -εῖν (< -έ-ε-εν), -άωloppuisten -ᾶν (< -ά-ε-εν) ja -όω-loppuisten -οῦν (< -ό-ε-εν).
μι-verbien infinitiivin päätteenä on aktiivin preesensissä -ναι, mediumissa ja passiivissa ω-verbien tavoin -σθαι (ilman teemavokaalia).
infinitiivin preesens: ω-verbit
perusmuoto akt. inf. prees. päätteet med./pass. inf. prees.
λύω
λύειν
-ειν
λύεσθαι
ποιέω
ποιεῖν
-εῖν
ποιεῖσθαι
ὁράω
ὁρᾶν
-ᾶν
ὁρᾶσθαι
πληρόω
πληροῦν
-οῦν
πληροῦσθαι
infinitiivin 2. aoristi: ω-verbit
perusmuoto akt. inf. 2. aor. pääte
med. inf. 2. aor.
λαμβάνω
λαβεῖν
-εῖν
λαβέσθαι
infinitiivin preesens: μι-verbit
perusmuoto akt. inf. prees. päätteet med./pass. inf. prees.
δίδωμι
διδόναι
-ναι
δίδοσθαι
εἰμί
-ναι
εἶναι

päätteet
-εσθαι
-εῖσθαι
-ᾶσθαι
-οῦσθαι
pääte
-έσθαι
päätteet
-σθαι

Huom. Verbin ζάω elää infinitiivin preesens on ζῆν.

Kooste kaikista kreikan infinitiivin päätteistä on esitettynä Agorassa s.
284.
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γ.7.2 Infinitiivin käyttö
1. Infinitiivi subjektina
μακάριόν ἐστιν μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν (Ap. t. 20:35)

Autuaampaa on antaa kuin ottaa.

2. Infinitiivi objektina
οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ (Matt. 6:24)

Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa.
3. Finaalinen eli tarkoitusta ilmaiseva infinitiivi

ἀπέστελλεν δούλους λαβεῖν τοὺς κάρπους (vrt. Matt. 21:34)
Hän lähetti orjia noutamaan hedelmät.
Seuraava esimerkki havainnollistaa samalla passiivin ja aktiivin infinitiivin merkityseroa (”olla palveltavana” – ”palvella” (itse):
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονεῖσθαι ἀλλὰ
διακονεῖν (vrt. Mk 10:45) Ihmisen Poika ei (ole) tullut pal-

veltavaksi, vaan palvelemaan.

Finaalisuutta vahvistaa neutrin yksikön genetiivissä oleva artikkeli:
ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν (Matt. 13:3)

Kylväjä lähti kylvämään.

4. Konsekutiivinen eli seurausta ilmaiseva infinitiivi
ὃς ἔ́χειὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω (Mark. 4:9)
Jolla on korvat kuulla / niin että voi kuulla, kuulkoon.
Myös konsekutiivisuutta voidaan selventää artikkelilla:
ἔχει πίστιν τοῦ σωθῆναι (pass. inf. 1. aor. σῴζω;
Ap. t. 14:9) Hänellä on usko tulla parannetuksi / parantua /

niin että hän voi parantua.
5. Substantivoitu infinitiivi

Kun infinitiiviin liitetään neutrin yksikön artikkeli, se toimii substantiivin
tapaan. Artikkelin taivutus riippuu infinitiivin asemasta lauseessa.
νομίζω – – ὅτι καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι
(1. Kor. 7:26) Olen sitä mieltä, että ihmisen on hyvä olla
näin (oik. Νäin oleminen on hyvä ihmiselle).
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ἐμοὶ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος (Fil. 1:21)

Eläminen/elämä on minulle Kristus ja kuoleminen/kuolla
voitto / Minulle elämä on Kristus ja kuolema voitto.

Substantivoitua infinitiiviä voidaan käyttää myös useiden (joskaan ei
kaikkien) prepositioiden kanssa.
διὰ τό
εἰς τό, πρὸς τό
ἐν τῷ
μετὰ τό
πρὸ τοῦ

sen tähden että
että, jotta
sillä aikaa kun, samalla kun
sen jälkeen kun
ennen kuin

θεοδίδακτοί ἐστε εἰς τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους (1. Tess. 4:9)
Te olette Jumalan opettamia, jotta rakastatte (jatkuvasti) toi-

sianne.

ἀπ᾿ ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι ἵνα πιστεύητε – –
(Joh. 13:19) Jo nyt sanon teille ennen tapahtumista / ennen

kuin se tapahtuu, jotta uskoisitte – –

6. Accusativus cum infinitivo (aci) eli ”akkusatiivi infinitiivin kanssa”
Kreikassa yleistä accusativus cum infinitivo -rakennetta ei voi suoraan
siirtää suomen kielelle. Tässä rakenteessa infinitiivi toimii ajatuksellisesti
predikaattina ja akkusatiivi subjektina. Kyse on lähinnä että-lauseen korvaavasta lauseenvastikkeesta. Seuraavat esimerkit havainnollistavat sekä
rakenteen käyttöä kreikassa että suomen käännösvastineita.
οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν = οὐ θέλω δέ, ὅτι ὑμεῖς ἀγνοεῖτε
(Room. 1:13) En tahdo, että olette tietämättömiä / teidän
olevan tietämättömiä. Vrt. οὐ θέλω ἀγνοεῖν = En tahdo (itse)

olla tietämätön.

καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι (Matt. 17:4)

On hyvä, että olemme täällä.

δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν (Mark. 8:31)

Ihmisen Pojan täytyy kärsiä paljon.

μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι (pass. inf. 1. aor. παραδίδωμι
vangita) τὸν Ἰωάννην ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
(Mark. 1:14) Johanneksen tultua vangituksi Jeesus meni

Galileaan.
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Seuraavassa esimerkkilauseessa on sekä prepositiolla varustettu substantivoitu infinitiivi että aci-rakenne:
ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι ἐγένετο αὐτὸν ἐγγίζειν τῇ Δαμασκῷ – –
(Ap. t. 9:3) Matkaa tehdessä tapahtui, että hän lähestyi Da-

maskosta = Matkaa tehdessään, hänen ollessaan jo lähellä Damaskosta – –

Konjunktioilla ὥστε niin että ja πρίν ennen kuin alkavissa lauseissa käytetään usein aci-rakennetta:
καὶ ἐθεράπευσεν (akt. ind. 1. aor. yks. 3. θεραπεύω) αὐτόν,
ὥστε τὸν κωφὸν λαλεῖν καὶ βλέπειν = – –, ὥστε ὁ κωφὸς
ἐλάλει καὶ ἔβλεπεν. (Matt. 12:22) Hän paransi hänet, niin et-

tä mykkä puhui ja näki.

On huomattava, ettei jokainen infinitiivin kanssa käytetty akkusatiivi ole
automaattisesti aci-rakenteen subjekti, vaan kyse voi olla esimerkiksi infinitiivin saamasta objektista. Jos akkusatiiveja on kaksi, toinen saattaa
olla subjekti, toinen objekti. Kumpi on kumpi, ratkeaa asiayhteyden ja
logiikan perusteella. Esimerkiksi lauseessa τί με δεῖ ποιεῖν Mitä minun
täytyy tehdä? (Ap. t. 16:30) τί, τίς kuka, mitä on infinitiivin ποιεῖν objekti, με sen subjekti.
Jos aci-rakenteen subjektilla on määrite, sekin on akkusatiivissa:
θέλω δὲ ὑμᾶς σοφοὺς εἶναι εἰς τὸ ἀγαθόν. (Room. 16:19)

Tahdon teidän olevan viisaita hyvään.

LA § 214–224

Harjoitukset: s. 143, lauseet 1–6.
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γ.8 Imperatiivi
·

imperatiivin yleiskuvaus

·

imperatiivin muodostus

·

imperatiivin käyttö

Imperatiivilla ilmaistaan kreikassa käskyjä ja kehotuksia sekä osaksi
myös kieltoja. Toisin kuin suomessa kreikassa ei ole monikon 1. persoonan imperatiivia (tyyppiä ”tehkäämme!”), vaan se korvataan konjunktiivilla (ks. γ.4). Imperatiivia käytetään kaikissa pääluokissa. Aikamuodoista ovat käytössä preesens ja aoristi; imperatiivin perfektit (”olkoon tehnyt”) ovat UT:ssa varsin harvinaisia. – Konjunktiivin ja infinitiivin tavoin
imperatiivin kieltosana on μή.

γ.8.1 Imperatiivin muodostus
imperatiivin preesensin päätteet: ω-verbit
aktiivi
mediumi ja passiivi
yks. 2. -ε
-ου < -εσο
3. -έ-τω
-έ-σθω
mon. 2. -ε-τε
-ε-σθε
3. -έ-τω-σαν -έ-σθω-σαν
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Yksikön 2. persoonalla ei ole aktiivissa lainkaan omaa persoonapäätettä,
vaan verbivartaloa seuraa pelkkä teemavokaali ε. Monikon 2. persoona
on vastaavan indikatiivin preesensin kaltainen, joten vain tekstiyhteys
ratkaisee, kummasta muodosta on kyse. Yksikön ja monikon 3. persoonan muodoille on ominaista -τω-/-σθω-tavu.

yks. 2.
3.
mon. 2.
3.

aktiivin imperatiivin preesens: ω-verbit
-έω-loppuiset -άω-loppuiset -όω-loppuiset
λύω
ποιέω
ὁράω
πληρόω
λῦ-ε
ποίει < -ε-ε ὅρᾱ < -α-ε
πλήρου < -ο-ε
λυ-έ-τω
ποιείτω
ὁρατω
πληρούτω
λύ-ε-τε
ποιεῖτε
ὁρᾶτε
πληροῦτε
λυ-έ-τωσαν ποιείτωσαν ὁρατωσαν
πληρούτωσαν
aktiivin imperatiivin preesens: μι-verbit
δίδωμι
εἰμί
yks. 2. δίδου < διδοε
ἴσ-θι
3. διδό-τω
ἔσ-τω/ἤτω
mon. 2. δίδο-τε
ἔσ-τε
3. διδό-τωσαν
ἔσ-τωσαν

mediumin/passiivin imperatiivin preesens
ω-verbit
μι-verbit
λύω
δίδωμι
yks. 2. λύ-ου
δίδο-σο
3. λυ-έ-σθω
διδό-σθω
mon. 2. λύ-ε-σθε
δίδο-σθε
3. λυ-έ-σθωσαν
διδό-σθωσαν

yks. 2.
3.
mon. 2.
3.

mediumin ja passiivin imperatiivin preesens
supistumaverbit
-έω-loppuiset
-άω-loppuiset
-όω-loppuiset
ποιοῦ < -έ-εσο
ὁρῶ < -ά-εσο
πληροῦ < -ό-εσο
ποιείσθω
ὁρασθω
πληρούσθω
ποιεῖσθε
ὁρᾶσθε
πληροῦσθε
ποιείσθωσαν
ὁρασθωσαν
πληρούσθωσαν
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yks. 2.
3.
mon. 2.
3.

aktiivin ja mediumin imperatiivin 2. aoristi: ω-verbit
aktiivi
mediumi ja passiivi mediumi
prees.
2. aor.
prees.
2. aor.
λάμβαν-ε
λάβ-ε
λαμβάν-ου
λαβ-οῦ
λαμβαν-έ-τω
λαβ-έ-τω
λαμβαν-έ-σθω
λαβ-έ-σθω
λαμβάν-ε-τε
λάβ-ε-τε
λαμβάν-ε-σθε
λάβ-ε-σθε
λαμβαν-έ-τωσαν λαβ-έ-τωσαν λαμβαν-έ-σθωσαν λαβ-έ-σθωσαν

Aktiivin ja mediumin imperatiivin päätteet ovat 2. aoristissa samat kuin
preesensissä. Yksikön mediumin 2. persoonan korko on viimeisellä tavulla (sirkumfleksi).
Aksenttia koskeva yksityiskohta: Verbin ὁράω med. imp. 2. aor. yks. 2.
on kalvennut interjektioksi, minkä vuoksi se saa aksentikseen sirkumfleksin
asemesta akuutin: ἰδού, esim. ἰδού, ἐγώ katso, minä tässä (ei: katso minua!). UT:ssa on myös tapana merkitä akuutti imperatiivien εἰπέ sano! ja
ἐλθέ tule! viimeiselle, ei ensimmäiselle tavulle.

γ.8.2 Imperatiivin käyttö
Preesens ja aoristi toimivat imperatiivissa aspektinsa mukaan. Toiminnan
ajankohdasta imperatiivi sinänsä ei sano mitään; ajankohta määräytyy
asiayhteydestä. Kun tarkoituksena on antaa yleinen, jatkuvasti voimassa
oleva kehotus, käytetään lähinnä imperatiivin preesensiä. Jos taas viitataan tiettyyn yksittäiseen tekoon, käytetään tavallisesti aoristia. Aspekti ei
kuitenkaan aina ole yksiselitteinen.
preesens
φεύγετε τὴν ἀδικίαν
Paetkaa vääryyttä!
Paetkaa jatkuvasti (yleinen periaate).
μὴ φεύγετε τὴν ἀλήθειαν
Älkää paetko totuutta!
Älkää paetko totuutta (yleinen periaate).
Tai: Lakatkaa pakenemasta totuutta.

aoristi
φύγετε τὴν ἀδικίαν
Paetkaa vääryyttä!
Paetkaa nyt, tässä tilanteessa
(tai myös: aina).
μὴ φύγητε τὴν ἀλήθειαν
Älkää paetko totuutta!
Älkää (tässä tilanteessa tai yleisestikään) paetko totuutta.
Huom.! Yksikön ja monikon 2. persoonan imperatiivia ei käytetä aoristissa kielteisenä, vaan imperatiivin
asemesta käytetään aoristin konjunktiivia (ks. γ.4).
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Harjoituksia
Käännä seuraava teksti ja määrittele kieliopillisesti tekstissä esiintyvät
sanat. Lauseet 1–6: infinitiivi, lauseet 7–13: imperatiivi. Vertaa: lause
3: 1. Tim. 6:17–19; lause 4: Luuk. 16:13; lause 5: 1. Joh. 3:16; lause
6: 1. Tim. 2:3,4; lause 7: Tit. 3:14; lause 8: Ef. 4:26,27; lause 9: Ef.
5:17, 6:10; lause 10: Ef. 5:3,6; lause 11: 1. Tim. 6:11; lause 12: 1. Tim.
4:12; lause 13: 1. Tim. 4:15,16; Tit. 3:9.
”Gaius neuvoo seurakuntia”
1

Γάϊος ὁ πρεσβύτερος ὑπεμίμνῃσκε τοὺς Χριστιανοὺς πάντοτε ἐν

ταῖς διδασκαλίαις τῶν ἀποστόλων μένειν.

2

καὶ παρεκάλει αὐτούς,

ἵνα νοῶσιν πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ θεοῦ ἀναστρέφεσθαι.
3

τοῖς πλουσίοις παρήγγελλε πλουτεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς καὶ

εὐμεταδότους εἶναι ἵνα ἐπιλάβωνται τῆς ὄντως ζωῆς.
αὐτοῖς· οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.

5

4

καὶ ἔλεγεν

ἀγαπητοί, εἰ ὁ

Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ ἡμῶν καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν
ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς τιθέναι.

6

τοῦτο καλὸν καὶ ἀπόδεκτον ἐνώπιον

τοῦ θεοῦ, ὃς ἀσυνέτους θέλει εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν.
7

μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προι΅ στασθαι, ἵνα

μὴ ὦσιν ἄκαρποι.

8

ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ τῷ παροργισμῷ ὑμῶν,

μηδὲ δίδοτε τόπον τῷ διαβόλῳ.

9

μὴ γίνεσθε ἀσυνετοί, ἀλλὰ συνίετε

τί τὸ θέλημα τοῦ κυρίου. ἐνδυναμοῦσθε ἐν κυρίῳ.

10

μηδεὶς ὑμᾶς

ἀπατάτω κενοῖς λόγοις· πορνεία ἢ ἀκαθαρσία μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν
ὑμῖν, καθὼς πρέπει ἁγίοις.

11

σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε θεοῦ, ταῦτα φεῦγε·

δίωκε δὲ δικαιοσύνην καὶ ὑπομονήν.
λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ.

13

12

τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν

ταῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα

σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ᾖ τοῖς ἔσω τε καὶ τοῖς ἔξω. μάχας νομικὰς
περιι΅στασο· εἰσὶν γὰρ μάταιαι.
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Sanasto
ἀγαπητός, -ή, -όν
ἀκαθαρσία, -ας ἡ
ἀναστρέφω
ἀναστροφή, -ῆς ἡ
ἀπατάω
ἀπόδεκτος, -ον
ἀποθνῄσκω
ἀσύνετος, -ον
Γάϊος, -ου ὁ
δεῖ
διάβολος, -ου ὁ
δουλεύω
δύναμαι
ἐνδυναμόω
ἐνώπιον + gen.
ἔξω
ἐπί + dat.
ἐπίγνωσιν
ἐπίγνωσις, -εως ἡ
ἐπιδύω
ἐπιλαμβάνομαι
ἔσω
εὐμετάδοτος, -ον
ἥλιος, -ου ὁ
ἡμέτερος, -α, -ον
οἱ ἡμέτεροι
θέλημα
θέλημα, -ατος τό
καθώς
κενός, -ή, -όν
μαμωνᾶς, -ᾶ ὁ
μανθάνω
μάταιος, -α, -ον
μάχη, -ης ἡ
μελετάω
μηδέ
μηδείς
νοέω
νομικός, -ή, -όν
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rakastettu, rakas 61
saasta, epäpuhtaus 10
kääntää ympäri, kaataa; med./pass. vaeltaa,
elää, käyttäytyä 9
vaellus, elämä 13
pettää, johtaa harhaan 3
hyväksyttävä, mieluisa 2
kuolla 111
ymmärtämätön 5
Gaios, Gaius 5
yksipers. verbi täytyy, on pakko 101
adj. panetteleva;
subst. Paholainen 37
olla orjana, palvella, jtk + dat. 25
voida, kyetä 210
vahvistaa; pass. vahvistua, voimistua 7
edessä 94
ulkona, ulos 63
päällä, yläpuolella, yli; edessä, luona; perusteella; 891
3. dekl., fem. yks. akk.
tunteminen 20
laskea (auringosta) 1
ottaa kiinni, tarttua, jhk + gen. 19
sisälle, sisällä 9
antelias 1
aurinko 32
possessiivipron. meidän 8
meikäläiset
3. dekl., neutrin yks. nom.
tahto 62
niin kuin; sen mukaan kuin 182
tyhjä, turha 18
mammona, rikkaus 4
oppia 25
turha, hyödytön 6
taistelu, riita, kiista 4
huolehtia, harjoittaa jtak 2
eikä, ei edes 56
ei kukaan; 3. dekl., tässä mask. yks. nom. 89
ymmärtää, käsittää 14
lakia koskeva 9
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ὀνομάζω
ὄντως
ὀφείλω
πάντοτε
παραγγέλλω
παροργισμός, -οῦ ὁ
περιι΅στημι
πλουτέω
πορνεία, -ας ἡ
πρέπω
πρεσβύτερος, -α, -ον
προι΅στημι
προκοπή, -ῆς ἡ
πῶς
συνίημι
τε
τε καί
τίθημι
τίς, τί
τύπος, -ου ὁ
ὑπέρ + gen.
ὑπομιμνῄσκω
ὑπομονή, -ῆς ἡ
φανερός, -ά, -όν

nimetä, nimittää, lausua 10
todella; käytetty tässä adjektiiviattribuutin tavoin merkityksessä todellinen 10
olla velkaa, velvoitettu; pitää, täytyy 35
aina, jatkuvasti 41
säätää, käskeä, jtk + dat. 32
viha 1
med. kääntyä pois, välttää, pysyä erillään,
jstk + akk. 4
olla rikas, tulla rikkaaksi 12
haureus 25
yksipers. verbi olla sopivaa, sopia,
jllek + dat. 7
adj. vanhempi; subst. vanhin; presbyteeri 66
med. ahkeroida, jssk + gen. 8
edistyminen 3
kuinka, miten 103
ymmärtää, käsittää 26
partikkeli ja (enkliittinen sana) 215
ja
panna, asettaa; panna alttiiksi 100
kuka, mikä, mitä; 3. dekl., tässä neutrin yks.
nom. 555
esikuva, malli 15
puolesta, tähden; -sta/-stä 150
muistuttaa 7
kärsivällisyys 32
näkyvä, ilmeinen, julkisesti tunnettu 18

145

δ-jakso
Τässä jaksossa opit
· 3. deklinaation taivutuspäätteet
· kolme 3. deklinaation vartalotyyppiä:
-

t- ja υ-vartalot

-

k- ja ρ-vartalot

-

ν- ja -ντ-vartalot.
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δ.1 Kolmas deklinaatio: johdanto
·

3. deklinaation yleispiirteet

·

3. deklinaation sijapäätteet

·

taivutusvartalon käsite

3. deklinaatio käsitellään kirjassa kahdessa osassa. Ensimmäisessä jaksossa (δ) käsitellään ne vartalotyypit, joissa sijapäätteen lisääminen ei aiheuta vokaalinmuutoksia. Jälkimmäisessä jaksossa (ζ) ovat vuorossa
vartalot, joita taivutettaessa tapahtuu muun muassa supistumia vartalon
loppuvokaalin ja päätteen vokaalin kesken.
3. deklinaatioon kuuluu monenmuotoisia ja kaikensukuisia substantiiveja, joiden taivutus poikkeaa 1. tai 2. deklinaation taivutuksesta kahdessa suhteessa:
1. Sanoilla ei ole yhteistä, tietyn kaavan mukaista perusmuotoa,
josta näkisi sanan suvun ja jonka voisi suoraan ottaa taivutuksen lähtökohdaksi.
2. Taivutuksen lähtökohtana toimii sanan taivutusvartalo (lyh.
tv), joka saadaan erottamalla sanan yksikön genetiivistä genetiivin -ος-pääte. Taivutusvartalo on sanan perusosa, johon
taivutettaessa lisätään eri sijapäätteet.
Perusmuoto on toisinaan sama kuin taivutusvartalo, mutta useimmiten se
eroaa taivutusvartalosta. Koska ero voi olla suurikin, 3. deklinaation sanoista on opeteltava sekä yksikön nominatiivi että genetiivi.
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Esimerkkejä:
perusmuoto
ὁ σωτήρ pelastaja
τὸ πνεῦμα tuuli, henki
ἡ γυνή nainen

yks. gen.
σωτῆρος
πνεύματος
γυναικός

taivutusvartalo
σωτηρπνευματγυναικ-

3. deklinaation substantiivien perusmuodon, taivutusvartalon ja suvun voi
varmistaa sanakirjoista. Niissä annetaan kaikista substantiiveista sekä
nominatiivi- että genetiivimuoto.
3. deklinaation sanat jaetaan konsonantti- ja vokaalivartaloihin sen mukaan, päättyykö taivutusvartalo konsonanttiin vai vokaaliin. Useimmat 3.
deklinaation taivutusvartalot ovat konsonanttivartaloita.
Konsonantti- ja vokaalivartalot on tapana luokitella tarkemmin eri vartalotyyppeihin sen mukaan, mihin äänteeseen taivutusvartalo päättyy.
Esimerkiksi sana σωτήρ pelastaja kuuluu ρ-vartaloihin, πνεῦμα tuuli,
henki t-vartaloihin ja γυνή nainen k-vartaloihin. Vartalotyypit helpottavat
3. deklinaation jäsentämistä ja sanojen oppimista, varsinkin kun monessa
tapauksessa tiettyä perusmuotoa vastaa aina tietty vartalotyyppi. Esimerkiksi πνεῦμα edustaa -μα-loppuisia sanoja, jotka ovat kaikki t-vartaloita
ja suvultaan neutreja.
Sija- eli taivutuspäätteet ovat lähtökohdissaan samat kaikissa vartalotyypeissä. Artikkeli taipuu aiemmin opitulla tavalla.
Kolmannen deklinaation sijapäätteet:
yksikkö

monikko

mask./fem. neutri mask./fem. neutri
nom. –/-ς

–

-ες

-α

gen. -ος

-ος

-ων

-ων

dat.

-ι

-ι

-σι(ν)

-σι(ν)

akk.

-α/-ν

–

-ας

-α

Maskuliinilla ja feminiinillä on yhteiset päätteet. Neutrin päätteet eroavat
niistä vain nominatiivissa ja akkusatiivissa.
Huomattava osa 3. deklinaation sanoista on yksikön nominatiivissa -ςloppuisia (mask. ja fem.); niitä sanotaan sigmaattisiksi, muita vastaavasti
asigmaattisiksi.
-ος-loppuinen genetiivi on pidettävä erillään 2. deklinaation -οςloppuisesta nominatiivista.
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Yksikön datiivin ι-pääte esiintyy 3. deklinaatiossa itsenäisenä (2. ja 1.
deklinaatiossa iota subscriptumina). Maskuliinin ja feminiinin yksikön
akkusatiivin pääte on konsonantin jälkeen -α, vokaalin jälkeen -ν tai -α.
Vokatiivit ovat enimmäkseen nominatiivin kaltaisia; tärkeät poikkeukset
esitetään taulukoissa erikseen.
Neutrin monikon nominatiivin ja akkusatiivin pääte on lyhyt -α (kuten
2. deklinaatiossa). Monikon datiivin -σι-päätettä seuraa usein liikkuva ν
(-σιν).
Oman erikoispiirteensä monille 3. deklinaation vartalotyypeille antavat
lisäksi ne muutokset, joita tapahtuu taivutusvartalon ja päätteen kohdatessa, kuten konsonantin/konsonanttien kato ja erilaiset vokaalinmuutokset.
Korkoa koskeva erikoisuus: useimmissa kaksitavuisissa genetiivi- ja
datiivimuodoissa aksentti on sekä yksikössä että monikossa jälkimmäisellä tavulla (esim. ὁ μήν, gen. τοῦ μηνός kuukausi).
Tämä ja ζ-jakso sisältävät 2. ja 1. deklinaatioon verrattuna runsaasti taulukoita, jotka on tarkoitettu tueksi, ei ulkoa opeteltaviksi. Sen sijaan on
syytä opetella edellä esitetyt peruspäätteet. Kun osaa ne, poikkeamat tunnistaa ja ymmärtää helpommin.

Harjoitukset yhteiset kappaleen δ.2 kanssa, ks. s. 154.
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δ.2 Kolmannen deklinaation
substantiivit: t- ja υ-vartalot
·

t-äänteeseen päättyvät taivutusvartalot

·

t-äänteen kato sigman edeltä

·

υ-päätteiset taivutusvartalot

δ.2.1 T-vartalot
T- eli dentaalivartaloisten sanojen taivutusvartalon loppukonsonantti on
-τ, -δ tai -θ. Suvultaan t-vartaloiset substantiivit ovat enimmäkseen feminiinejä ja neutreja.
T-vartaloisten nominien erityispiirre on t-äänteen katoaminen sigmaattisesta nominatiivista ja monikon datiivista -σι(ν)-päätteen edeltä jälkiä
jättämättä (sigman suhteesta edeltäviin konsonantteihin ks. α.1):
perusmuoto tv
nom.
ἡ ἐλπίς
ἐλπιδ- ἐλπίς
toivo
< *ἐλπιδς

mon. dat.
ἐλπίσι(ν)
< *ἐλπιδσι(ν)
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T-vartaloita on pääasiassa kolmenlaisia: -μα-loppusia neutreja sekä -ιςja -της-loppuisia feminiinejä:
-μα-loppuisten neutrien taivutusvartalo on -ματ-päätteinen. -μα-loppuisten neutrien nominatiivikin on periaatteessa τ-loppuinen, mutta loppu-τ
putoaa pois, koska sanan päättävä konsonantti voi kreikassa olla vain joko ν, ρ tai ς (ξ, ψ) (muistisana ”naaras”).
τὸ
τὸ
τὸ
τὸ

πνεῦμα, πνεύματος henki
σῶμα, σώματος ruumis
ὄνομα, ὀνόματος nimi
θέλημα, θελήματος tahto

-ις-loppuisten sanojen taivutusvartalo voi päättyä mihin tahansa dentaaliin. Jos sanan korko on viimeisellä tavulla (ἐλπίς), yksikön akkusatiivin
pääte on -α. Jos korko on jollakin muulla tavulla (χάρις), pääte on -ν.
Kaikki -ις-päätteiset sanat eivät kuitenkaan ole t-vartaloisia (ks. ζ.1).
ἡ ἐλπίς, ἐλπίδος toivo
ἡ χάρις, χάριτος armo
-της-loppuisten feminiinisukuisten (adjektiiveista muodostettujen) abstraktisubstantiivien taivutusvartalo on -οτητ-loppuinen. Tämän ryhmän
sanoja ei pidä sekoittaa -της-loppuisiin tekijää/toimijaa ilmaiseviin 1.
deklinaation maskuliineihin (ks. β.6).
ἡ ἁγιότης, ἁγιότητος pyhyys
(ἅγιος pyhä)
ἡ χρηστότης, χρηστότητος hyvyys
(χρηστός hyvä, käyttökelpoinen)
T-vartaloita, joiden nominatiivi on epätavallinen tai muuten merkille pantava:
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ὁ πούς, ποδός jalka
mon. dat. ποσί(ν)

τὸ ὕδωρ, ὕδατος vesi
mon. dat. ὕδασι(ν)

τὸ οὖς, ὠτός korva
mon. dat. ὠσί(ν)

τὸ φῶς, φωτός valo
mon. dat. φωσί(ν)

τὸ γόνυ, γόνατος polvi
mon. dat. γόνασι(ν)

ἡ νύξ, νυκτός yö
mon. dat. νυξί(ν)

δ.2 Kolmannen deklinaation substantiivit: t- ja υ-vartalot

δ.2.2 υ-vartalot
-υς-loppuiset substantiivit taipuvat säännöllisesti. Taivutusvartalo saadaan
jättämällä nominatiivin -ς pois.
ὁ ἰχθύς, ἰχθύος kala
ἡ ἰσχύς, ἰσχύος voima

ὁ στάχυς, στάχυος tähkä
ἡ ὀσφῦς, ὀσφύος vyötärö

Seuraava taulukko sisältää neljän t-vartaloisen ja yhden υ-vartaloisen sanan taivutusnäytteen:

ἡ ἐλπίς
toivo
tv: ἐλπιδ-

t-vartalot
ἡ ἁγιότης
τὸ σῶμα
pyhyys
ruumis
tv: ἁγιοτητ- tv: σωματ-

ἡ χάρις
armo
tv: χαριτ-

υ-vartalot
ἡ ἰσχύς
voima
tv: ἰσχυ-

χάρις
χάριτος
χάριτι
χάριν

ἰσχύς
ἰσχύος
ἰσχύι
ἰσχύν

yksikkö
nom.
gen.
dat.
akk.

ἐλπίς
ἐλπίδος
ἐλπίδι
ἐλπίδα

ἁγιότης
ἁγιότητος
ἁγιότητι
ἁγιότητα

σῶμα
σώματος
σώματι
σῶμα
monikko

nom. ἐλπίδες
ἁγιότητες
σώματα
gen. ἐλπίδων
ἁγιοτήτων
σωμάτων
dat. ἐλπίσι(ν) ! ἁγιότησι(ν) ! σώμασι(ν)
!
akk. ἐλπίδας
ἁγιότητας
σώματα

χάριτες
ἰσχύες
χαρίτων
ἰσχύων
χάρισι(ν) ! ἰσχύσι(ν)
χάριτας

ἰσχύας
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Harjoituksia
Käännä sanaston avulla seuraavat lauseet kreikaksi. Käytä artikkelia
harjoituksen vuoksi jokaisen substantiivin yhteydessä, vaikka se ei joka kohdin vastaisikaan kreikan normaalikäytäntöä.
1. Herra antaa meille toivon Hengen kautta armossaan.

2. Jeesus pesee opetuslasten jalat vedellä ja sanoo: ”Ottakaa oppia
tästä esimerkistä.”

3. Iloitkaa kärsimyksissänne, sillä te uskotte Jumalaan, joka tekee eläväksi kuolevaiset ruumiimme Jeesuksen nimessä.

4. Älkää vaeltako niin kuin yöllä vaan vaeltakaa valossa ja pyhyydessä, sillä te tunnette Jumalan tahdon.

5. Pojalla on viisi leipää ja kaksi kalaa.
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Sanasto
antaa
armo
esimerkki, esikuva
henki, tuuli, henkiolento
Herra
hän
iloita
jalka
Jeesus
joka, mikä
Jumala
kaksi
kala
kautta, läpi, välityksellä
kuolevainen
kärsimys
leipä
me
niin kuin
nimi
olla jllak, omistaa
opetuslapsi
(ottaa) oppia jstk
pestä
poika t. nuori orja
pyhyys
ruumis
sanoa, puhua
sillä
tahto
te
tehdä eläväksi
tuntea, tietää; saada tietää
toivo
tämä
uskoa jhk
vaan
vaeltaa, kulkea
valo
vesi
viisi
yö

δίδωμι 415
χάρις, -ιτος ἡ 156
ὑπόδειγμα, -ατος τό 6
πνεῦμα, -ατος τό 379
κύριος, -ου ὁ 719
αὐτός, -ή, -ό 5 601
χαίρω 74
πούς, ποδός ὁ 93
Ἰησοῦς, -οῦ ὁ 919
ὅς, ἥ, ὅ 1 365
θεός, -οῦ ὁ 1 318
δύο 132
ἰχθύς, -ύος ὁ 20
διά + gen.; 668
θνητός, -ή, -όν 6
πάθημα, -ατος τό 16
ἄρτος, -ου ὁ 97
ἡμεῖς 864
ὡς 504
ὄνομα, -ατος τό 231
ἔχω 711
μαθητής, -οῦ ὁ 261
μανθάνω + ἀπό + gen. 25
νίπτω 17
παιδάριον, -ου τό 1
ἁγιότης, -ητος ἡ 1
σῶμα, -ατος τό 142
λέγω 2 262
ὅτι 1 297
θέλημα, -ατος τό 62
ὑμεῖς 1 847
ζῳοποιέω 11
γινώσκω 222
ἐλπίς, -ίδος ἡ 53
οὗτος, αὕτη, τοῦτο 1 391
πιστεύω + εἰς + akk. 243
ἀλλά 638
περιπατέω 95
φῶς, φωτός τό 73
ὕδωρ, ὕδατος τό 78
πέντε 36
νύξ, νυκτός ἡ 61
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δ.3 Kolmannen deklinaation
substantiivit: k- ja ρ-vartalot
·

k- ja ρ-vartaloisten substantiivien taivutus

·

eräiden keskeisten -(τ)ηρ-päätteisten substantiivien
taivutus

δ.3.1 K-vartalot
K- eli gutturaalivartaloiden yksikön nominatiivissa ja monikon datiivissa
k-äänne (γ, κ, χ) yhdistyy päätteen sigman kanssa kaksoiskonsonantiksi ξ
(ks. α.1). Sanan ἡ γυνή, γυναικός nominatiivimuoto on poikkeuksellinen.
ἡ σάρξ, σαρκός liha
mon. dat. σαρξί(ν)

ἡ γυνή, γυναικός nainen
mon. dat. γυναιξί(ν)

Sanan ἡ θρίξ, τριχός taivutusvartalo on τριχ- (< *θρίχ-). Yksikön nominatiivissa ja monikon datiivissa χ yhdistyy sigman kanssa kaksoiskonsonantiksi ξ. Näissä muodoissa sana alkaa aspiroituneella konsonantilla
θ,muissa taivutusvartalon kova τ säilyy.
ἡ θρίξ, τριχός hius, karva
mon. dat. θριξί(ν)
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δ.3.2 ρ-vartalot
Osalla ρ-vartaloihin kuuluvia sanoja taivutusvartalo ei eroa nominatiivista
tai eroaa siitä vain vähän. Sanan ὁ μάρτυς, μάρτυρος yksikön nominatiivista ja monikon datiivista ρ puuttuu. Sanan ἡ χείρ monikon datiivissa käytetään taivutusvartaloa χερ-.
ὁ σωτήρ, σωτῆρος pelastaja
τὸ πῦρ, πυρός tuli
ἡ χείρ, χειρός käsi
mon. dat. χερσί(ν)
ὁ μάρτυς, μάρτυρος todistaja
mon. dat. μάρτυσι(ν)
Seuraavassa taulukossa on kahden k-vartaloisen ja neljän ρ-vartaloisen
sanan taivutusnäyte:
k-vartalot

nom.
gen.
dat.
akk.
vok.
nom.
gen.
dat.
akk.

ρ-vartalot

ἡ σάρξ
ἡ γυνή
liha
nainen
tv: σαρκ- tv: γυναικ-

ἡ χείρ
ὁ μάρτυς
käsi
todistaja
tv: χειρ-, tv: μαρτυρχερyksikkö

ὁ σωτήρ
pelastaja
tv: σωτηρ-

τὸ πῦρ
tuli
tv: πυρ-

σάρξ
σαρκός
σαρκί
σάρκα

χείρ
χειρός
χειρί
χεῖρα

σωτήρ
σωτῆρος
σωτῆρι
σωτῆρα

πῦρ
πυρός
πυρί
πῦρ

σάρκες
σαρκῶν
σαρξί(ν)
σάρκας

γυνή
γυναικός
γυναικί
γυναῖκα
γύναι
γυναῖκες
γυναικῶν
γυναιξί(ν)
γυναῖκας

μάρτυς
μάρτυρος
μάρτυρι
μάρτυρα

monikko
χεῖρες
μάρτυρες
χειρῶν
μαρτύρων
χερσί(ν)
μάρτυσι(ν) !
χεῖρας
μάρτυρας

σωτῆρες
σωτήρων
σωτῆρσι(ν)
σωτῆρας

Osalla ρ-vartaloihin kuuluvia, sukupuolta tai perheenjäsentä tarkoittavia
sanoja taivutusvartalo eroaa huomattavasti sanan nominatiivimuodosta.
Sanan ὁ ἀνήρ mies taivutusvartaloon lisätään ylimääräinen δ, jonka tarkoitus on helpottaa ääntämistä (ἀνδρ-). Koska monikon datiivin teoreettinen muoto *ἀνδρσι(ν) olisi hankala lausua, ρ kehittää rinnalleen lyhyen
a-äänteen: ἀνδράσι(ν). Vastaava ilmiö tapahtuu ryhmän muissakin sanoissa.
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-τηρ-päätteisiä ovat yksikön nominatiivissa ὁ πατήρ, ἡ μήτηρ ja ἡ
θυγάτηρ, joilla on kaksi taivutusvartaloa: Yksikön akkusatiivissa ja vokatiivissa sekä monikossa (lukuun ottamatta datiivia) taivutusvartalo päättyy
lyhyeen -τερ-tavuun. Yksikön genetiivissä ja datiivissa sekä monikon datiivissa taivutusvartalon viimeisen tavun vokaali on kadonnut (-τρ-).
ὁ ἀνήρ, ἀνδρός mies
mon. dat. ἀνδράσι(ν)
ὁ πατήρ, πατρός isä
mon. dat. πατράσι(ν)
ἡ μήτηρ, μητρός äiti
mon. dat. μητράσι(ν)
ἡ θυγάτηρ, θυγατρός tytär
mon. dat. θυγατράσι(ν)
ὁ ἀνήρ
mies
tv: ἀνδρ-

ὁ πατήρ
isä
tv: πατερ-,
πατρ-

nom. ἀνήρ
gen. ἀνδρός
dat. ἀνδρί

πατήρ
πατρός
πατρί

akk.
vok.

πατέρα
πάτερ

ἄνδρα

ἡ μήτηρ
äiti
tv: μητερ-,
μητρyksikkö
μήτηρ
μητρός
μητρί

μητέρα
μῆτερ
monikko
nom. ἄνδρες
πατέρες
μητέρες
gen. ἀνδρῶν
πατέρων
μητέρων
dat. ἀνδράσι(ν) ! πατράσι(ν) ! μητράσι(ν) !
akk. ἄνδρας
πατέρας
μητέρας

ἡ θυγάτηρ
tytär
tv: θυγατερ-,
θυγατρθυγάτηρ
θυγατρός
θυγατρί
θυγατέρα
θύγατερ
θυγατέρες
θυγατέρων
θυγατράσι(ν) !
θυγατέρας

Harjoitukset: s. 163, lauseet 1–7.
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δ.4 Kolmannen deklinaation
substantiivit: ν- ja ντ-vartalot
·

-ην- ja -ων-loppuisten ν-vartaloisten substantiivien taivutus

·

muutamien muiden, hyvin tavallisten ν- ja ντ-vartaloisten
sanojen taivutus

·

ν:n kato sigman edeltä

·

ντ:n kato sigman edeltä ja siitä aiheutuva sijaispidennys

ν-vartaloiset substantiivit ovat perusmuodossaan -ην- ja -ων-loppuisia.
Osassa, kuten ὁ μήν kuukausi ja ὁ αἰών aikakausi, perusmuodon pitkä
vokaali säilyy myös taivutusvartalossa. Osassa, kuten sanoissa ὁ ποιμήν
paimen ja ὁ ἡγεμών johtaja, taivutusvartalon vokaali lyhenee (ποιμεν-,
ἡγεμον-). Siitä, milloin vokaali säilyy pitkänä, milloin lyhenee, ei voi
laatia sääntöä. Monikon datiivissa ν-vartaloiden loppu-ν katoaa päätteen
-σι(ν) edeltä jälkiä jättämättä.
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nom.
gen.
dat.
akk.
nom.
gen.
dat.
akk.

ὁ μήν
ὁ ποιμήν
ὁ αἰών
kuukausi paimen
aikakausi
tv: μην- tv: ποιμεν- tv: αἰωνyksikkö
μήν
ποιμήν
αἰών
μηνός
ποιμένος
αἰῶνος
μηνί
ποιμένι
αἰῶνι
μῆνα
ποιμένα
αἰῶνα
monikko
μῆνες
ποιμένες
αἰῶνες
μηνῶν
ποιμένων
αἰώνων
μησί(ν) ! ποιμέσι(ν) ! αἰῶσι(ν) !
μῆνας
ποιμένας
αἰῶνας

ὁ ἡγεμών
johtaja
tv: ἡγεμονἡγεμών
ἡγεμόνος
ἡγεμόνι
ἡγεμόνα
ἡγεμόνες
ἡγεμόνων
ἡγεμόσι(ν) !
ἡγεμόνας

Sanat εἷς yksi, οὐδείς ei kukaan, τίς kuka, τις joku ja πᾶς kaikki
-ην/-ων-loppuisten lisäksi ν-vartaloita ovat lukusana εἷς yksi sekä pronominit τίς kuka ja τις joku. Ne taipuvat maskuliinissa ja neutrissa 3.
deklinaatiossa ja feminiinissä 1. deklinaatiossa.
Lukusanassa εἷς < *ἑν-ς yksi (vrt. saksan ”eins” ja ruotsin ”en”) taivutusvartalon ν katoaa σ:n edeltä, jolloin ε kokee sijaispidennyksen ja
muuttuu ns. epäaidoksi ει-diftongiksi (tarkemmin s. 162). Neutrin perusmuotona toimii taivutusvartalo sellaisenaan. Feminiini μία taipuu 1. deklinaatiossa.
Pronomini οὐδείς ei kukaan, ei mikään on muodostettu sanoista οὐδέ
(eikä, ei myöskään) ja lukusanasta εἷς, jonka taivutusta se noudattaa.
Vastaavasti taipuu samaa merkitsevä μηδείς. Etuliite οὐ-/μη- vaihtelee
sen mukaan, mitä kieltosanaa predikaatin modus edellyttää.
εἷς, μία, ἕν
οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν
tv: ἑνtv: οὐδενyksi
ei kukaan, ei mikään, ei mitään
fem.
neutri
mask. fem. neutri mask.
nom. εἷς
gen. ἑνός
dat. ἑνί
akk. ἕνα
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μία

ἕν

μιᾶς ἑνός
μιᾷ ἑνί
μίαν ἕν

οὐδείς

οὐδεμία

οὐδέν

οὐδενός οὐδεμιᾶς οὐδενός
οὐδενί
οὐδεμιᾷ οὐδενί
οὐδένα οὐδεμίαν οὐδέν

δ.4 Kolmannen deklinaation substantiivit: ν- ja ντ-vartalot

Kaksipäätteiset pronominit τίς, τί ja τις, τι taipuvat korkomerkkejä lukuun ottamatta samalla tavalla. Interrogatiivipronomini τίς kuka, mikä
saa aina ensimmäiselle tavulleen akuutin, kun taas indefiniittipronomini
τις joku, jokin on yleensä ilman korkoa. Enkliittisenä sanana (ks. s. 27)
τις kuitenkin saa korkomerkin (akuutin), jos sitä tekstissä seuraa toinen
enkliittinen sana
Tärkeä ντ-vartaloinen sana πᾶς jokainen, kaikki; koko luokitellaan
kreikassa adjektiiviksi. Sen taivutusvartalon -ντ-yhdistelmä katoaa σ:n
edeltä maskuliinin yksikön nominatiivissa ja maskuliinin ja neutrin monikon datiivissa sekä kaikissa feminiinin muodoissa. Seurauksena on sijaispidennys, jossa ᾰ pitenee ᾱ:ksi (tarkemmin seuraavalla sivulla).
τίς, τί
kuka, mikä

nom.
gen.
dat.
akk.

τις, τι
joku

mask./
fem.

tv: τιν-, τι
neutri
mask./
fem.

τίς
τίνος
τίνι
τίνα

τί
τίνος
τίνι
τί

τις
τινός
τινί
τινά

neutri
yksikkö
τι
τινός
τινί
τι

monikko
nom. τίνες
τίνα
τινές
τινά
gen. τίνων
τίνων
τινῶν
τινῶν
dat. τίσι(ν) ! τίσι(ν) ! τισί(ν) ! τισί(ν) !
akk. τίνας
τίνα
τινάς
τινά

πᾶς, πᾶσα, πᾶν
jokainen, kaikki; koko
mask.

tv: πᾰντfem.
neutri

πᾶς
παντός
παντί
πάντα

πᾶσα
πασης
πασῃ
πᾶσαν

πᾶν
παντός
παντί
πᾶν

πάντες
πάντων
πᾶσι(ν) !
πάντας

πᾶσαι
πᾱσῶν
πασαις
πασᾱς

πάντα
πάντων
πᾶσι(ν) !
πάντα

πᾶς-sana on pääsanaansa nähden joko attributiivisessa tai predikatiivisessa asemassa, mikä vaikuttaa sen merkitykseen. Esimerkkejä:
Ilman artikkelia

πᾶς νόμος joka/jokainen/kaikenlainen laki
πάντες νόμοι kaikki lait

Artikkelin kanssa

πᾶς ὁ νόμος koko laki
ὁ πᾶς νόμος laki kokonaisuudessaan
LA § 129–130
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πᾶς on UT:n tavallisin ντ-vartaloinen sana. Tärkeitä ντ-vartaloita ovat
myös lukuisat ντ-tunnuksella muodostetut partisiipit, kuten πιστεύων,
gen. πιστεύοντος (ks. ε.1.1). Muista UT:n ντ-vartaloista mainittakoon ὁ
ὀδούς, ὀδόντος, mon. dat. ὀδοῦσι(ν) hammas.
Sijaispidennys
Sigmaa edeltävän ντ:n katoaminen ja siitä johtuva vokaalin sijaispidennys
ei ole πᾶς-sanaan rajoittuva yksittäistapaus, vaan sijaispidennys on yleisempi ilmiö. Sen tuntemalla voi paremmin ymmärtää myös ντvartaloisissa partisiipeissa tapahtuvia vokaalinmuutoksia. Sijaispidennyksen yleinen kaava on seuraava:
ᾰ
ῐ
ῠ

→
→
→

ᾱ
ῑ
ῡ

ε →
ο →

ει
ου

Samoin kuin supistumissa, myös sijaispidennyksessä syntyneet ει ja ου eivät tarkkaan ottaen ole aitoja diftongeja, vaan pitkinä äännettäviä e- ja o/uvokaaleja (ks. s. 127).
Tässä kirjassa eri yhteyksissä esitetty maininta, jonka mukaan t-äänne
ja -ντ-yhdistelmä katoavat σ:n edeltä (edellisessä tapauksessa seurauksitta,
jälkimmäisessä sijaispidennyksin), on käytännöllinen pedagoginen yksinkertaistus. Tarkkaan ottaen prosessi etenee seuraavasti:
t-äänne + σ > σσ > σ (ks. myös s. 16)
-ντ + σ > -νσσ > -νσ > -σ + edeltävän vokaalin sijaispidennys
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Harjoituksia
Käännä seuraava teksti ja määrittele kieliopillisesti tekstissä esiintyvät
sanat. Lauseet 2–7: k-, υ- ja ρ-vartaloita, lauseet 8–13: t-, ν- ja ντvartaloita. Vrt. lauseet 2–6: Kol. 3:18–23; lause 7: Kol. 4:1; lause 10:
1. Tim. 6:7, Kol. 3:13; lauseet 11–12: Kol. 3:16,17; lause 13: Kol. 1:12.
”Ohjeita seurakunnalle”
1

ὁ ἀπόστολος παρακαλεῖ τοὺς Χριστιανούς·

2

αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε τοῖς ἀνδράσιν ὡς ἀνήκει ἐν κυρίῳ. οἱ

ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας καὶ μὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς.

3

τὰ

τέκνα, ὑπακούετε τοῖς πατράσιν καὶ ταῖς μητράσιν ὑμῶν κατὰ
πάντα, τοῦτο γὰρ εὐάρεστόν ἐστιν ἐν κυρίῳ.
ἐρεθίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἵνα μὴ ἀθυμῶσιν.
κατὰ πάντα τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις·

6

5

4

οἱ πατέρες, μὴ

οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε

ὃ ἐὰν ποιῆτε, ἐξ ὅλης τῆς

ἰσχύος ὑμῶν ἐργάζεσθε ταῖς ἰδίαις χερσὶν ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ
ἀνθρώποις.

7

οἱ κύριοι, τὸ δίκαιον τοῖς δούλοις παρέχεσθε, ὅτι καὶ

ὑμεῖς ἔχετε κύριον ἐν οὐρανῷ.
8

ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε ἐν ἑνὶ πνεύματι καὶ μὴ ἐν ματαιότητι

τοῦ αἰῶνος τούτου.

9

μὴ προσέχετε πνεύμασιν πλάνοις ἀλλʼ

ἀνακαινοῦσθε κατʼ εἰκόνα τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
10

οὐδὲν εἰσηνέγκομεν εἰς τὸν κόσμον, οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα·

χαρίζεσθε οὖν ἑαυτοῖς ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ μομφήν.

11

σοφίᾳ

καὶ

νουθετεῖτε

ἑαυτούς,

ψαλμοῖς

καὶ

ὕμνοις

ἐν πάσῃ
ᾠδαῖς

πνευματικαῖς ἐν τῇ χάριτι ᾄδετε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν τῷ θεῷ·

12

καὶ πᾶν ὅ τι ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι κυρίου
Ἰησοῦ ποιεῖτε.

13

καὶ εὐχαριστεῖτε τῷ πατρὶ ὅτι ἱκανοῖ ὑμᾶς εἰς τὴν

μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί.
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Sanasto
ᾄδω
ἀθυμέω
αἰών, -ῶνος ὁ
ἀνακαινόω
ἀνήκω
ἀνήρ, ἀνδρός ὁ
γυνή, γυναῖκος ἡ
εἰκών, -όνος ἡ
εἷς, μία, ἕν
εἰσφέρω
ἐκφέρω
ἐργάζομαι
ἐρεθίζω
εὐάρεστος, -ον
εὐχαριστέω
ἴδιος -α, -ον
ἱκανόω
ἰσχύς, -ύος ἡ
κατά + akk.
κλῆρος, -ου ὁ
κόσμος, -ου ὁ
ματαιότης, -ητος ἡ
μερίς, -ίδος ἡ
μήτηρ, μητρός ἡ
μομφή, -ῆς ἡ
νουθετέω
ὄνομα, -ατος τό
οὐδέ
οὐδείς, -μία, -έν
παρέχω
πᾶς, πᾶσα, πᾶν
πατήρ, πατρός ὁ
περιπατέω
πικραίνω
πλάνος, -ον
πνεῦμα, -ατος τό
πνευματικός, -ή, -όν
πραΰτης, -ητος ἡ
προσέχω
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laulaa, veisata 5
arkailla, masentua 1
aika, aikakausi; iäisyys 122
uudistaa; pass. uudistua 2
yksipers. verbi olla soveliasta, sopia 3
mies; sulhanen, aviomies 216
nainen; morsian, aviovaimo 215
kuva, muoto, olemus 23
yksi 346
kantaa, viedä sisälle 8
kantaa ulos, viedä mukanaan 8
tehdä työtä 41
kiihottaa, loukata, moittia 2
mieluisa, otollinen 9
kiittää 38
jnk oma 114
tehdä kelvolliseksi 2
voima 10
pitkin, kautta; alas, luo; mukaan; nähden 476
arpa, arvalla jaettu osuus, perintöosa,
osuus 11
koru; järjestys; maailmankaikkeus, maailma;
ihmiskunta 186
turhuus, katoavaisuus 3
osallisuus, osuus 5
äiti 83
moite, jtk vastaan πρός + akk. 1
neuvoa, ojentaa 8
nimi 231
eikä, ei myöskään 144
ei kukaan, ei mikään 227
tarjota, pitää esillä 16
jokainen, kaikki; koko 1 244
isä 414
kulkea, vaeltaa 95
tehdä karvaaksi t. katkeraksi; pass. olla
katkera 4
harhaanjohtava, pettävä 5
tuuli, henkäys; henki, henkiolento 379
hengellinen 26
lempeys 11
kiinnittää huomiota, kuunnella, jtk + dat. 24

δ.4 Kolmannen deklinaation substantiivit: ν- ja ντ-vartalot
σάρξ, σαρκός ἡ
σωτήρ, -ῆρος ὁ
τις, τι
ὕμνος, -ου ὁ
ὑπακούω
ὑποτάσσω
φῶς, φωτός τό
χαρίζομαι
χάρις, -ιτος ἡ
χείρ, χειρός ἡ
ψαλμός, -οῦ ὁ
ᾠδή, -ῆς ἡ

liha 147
pelastaja, vapahtaja 24
joku, eräs, jokin 526
hymni, ylistyslaulu 2
kuunnella, totella, jtk + dat. 21
alistaa; pass. olla alistettu, olla kuuliainen,
jllek + dat. 38
valo 73
antaa armosta, lahjoittaa; antaa anteeksi 23
suloisuus, kauneus; suosio, armo 156
käsi 178
psalmi, virsi, kiitoslaulu 7
oodi, laulu 7
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Tässä jaksossa opit
· partisiipin muodostuksen ja käytön
· aktiivin ja mediumin 1. aoristin (sigma-aoristin)
· kappa-aoristin
· juuriaoristin
· passiivin 1. ja 2. aoristin (theeta- ja eeta-aoristin).
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ε.1 Partisiippi
·

partisiippi – verbin ja adjektiivin yhdistelmä

·

aktiivin partisiipin preesensin ja 2. aoristin päätteet: -ων,
-ουσα, -ον

·

mediumin/passiivin partisiipin preesensin ja mediumin
partisiipin 2. aoristin päätteet: -μενος, -μένη, -μενον

·

partisiipin käyttö

Partisiippi on verbin nominaalimuoto, tekemistä ilmaiseva adjektiivi, mihin myös viittaa termin alkuperäsana, latinan particeps ’osallinen’ (nimittäin toiminnasta). Tekstiyhteyden mukaan partisiipissa painottuvat milloin
adjektiiville ominaiset, milloin verbille ominaiset piirteet.
Suomen partisiipit ovat kolmea tyyppiä: VA-partisiippi (”laittava, laitettava”), NUT-partisiippi (”laittanut”) ja TU-partisiippi (”laitettu”).
Kreikassa partisiippien muodostus on rikkaampaa ja käyttö huomattavasti
laajempaa ja monipuolisempaa kuin suomessa. Tapaluokista vain indikatiivi on partisiippeja käytetympi. Voi sanoa, että vasta partisiipit tekevät
kreikasta kreikkaa.
Samassa virkkeessä voi olla useitakin eri tehtävissä käytettyjä partisiippeja. Partisiippien kieliopillinen muoto täytyy määritellä huolellisesti,
jotta niiden käyttötarkoitus ja suomenkielinen merkitys kävisivät selville.
Nominien tapaan partisiippi taipuu suvussa, luvussa ja sijassa. Verbien
tapaan partisiippia käytetään kaikissa pääluokissa ja neljässä tempukses168
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sa. Tempuksista tavallisimmat ovat preesens, aoristi ja perfekti; futuuri
on harvinainen. Verbien tavoin partisiippi voi myös saada objektin.
Partisiipin ilmaisema aika on suhteellista ja määräytyy lauseen predikaatin tai lausekokonaisuuden perusteella. Partisiipin aspekti ja teonlaatu
toimivat lähtökohtaisesti aiemmin todetulla tavalla, mutta koska partisiippi ei ole puhdas verbimuoto, niiden ”teho” saattaa vaihdella kohdasta toiseen. Aspektia ja teonlaatua onkin arvioitava sen mukaan, missä tehtävässä ja asiayhteydessä partisiippi kulloinkin esiintyy.
Koska partisiippi on toisaalta verbi, toisaalta adjektiivi, sen määritelmä
on yhdistelmä verbin ja nominin määritelmää. Luvun osalta partisiippi
määritellään vain joko yksiköksi tai monikoksi, sillä toisin kuin esimerkiksi indikatiivi partisiippi ei taivu persoonissa.
Esimerkki: εἰπών akt. part. 2. aor. mask. yks. nom. (ei persoonaa!)
λέγω sanoa. Merkitys on sanova tai sanonut. Lauseyhteyden mukaan
εἰπών viittaa minuun, sinuun tai häneen/siihen.
Partisiipin kieltosana on μή, joskus myös οὐ.

ε.1.1 Aktiivin partisiipin preesens ja 2. aoristi
Partisiipin tunnus on sekä ω- että μι-verbeillä aktiivin preesensissä ja aoristissa ντ (sama tunnus esiintyy nd-muodossa muun muassa ruotsin ja
saksan partisiipin preesensissä: ”talande, redend”). Tunnus lisätään preesensissä preesensvartaloon, aoristissa aoristivartaloon. ω-verbeillä vartalo
ja tunnus liittyvät toisiinsa ο-teemavokaalilla.
akt. ind. prees.
λύω
δίδωμι

akt. part. preesensvartalo
λυ-ο-ντδιδο-ντ-

Partisiippivartalon ντ-tunnus on näkyvissä useimmissa maskuliinin ja
neutrin sijamuodoissa. Nominatiivissa maskuliinin yksikkö on λύων,
neutrissa λῦον. Kummankin lähtökohtana on λυοντ-vartalo. Siitä on molemmissa suvuissa kadonnut loppu-τ (”naaras”-sääntö; ks. s. 152), jolloin
tunnuksesta jää jäljelle vain ν: λυον. Jotta suvut eroaisivat toisistaan,
teemavokaali pidentyy maskuliinissa ω:ksi. Maskuliinin ja neutrin monikon datiivissa partisiipin ντ-tunnus katoaa 3. deklinaation -σι(ν)-päätteen
edeltä, mistä seuraa teemavokaalin sijaispidennys ο ® ου (ks. s. 162).
Feminiinissä yksikön nominatiivi on muotoa λύουσα, jonka senkin lähtökohta on λυοντ-vartalo. Vartaloon on liitetty alkuperäinen feminiinin
jα-pääte (*λυοντ-jα > *λυονσσα > *λυονσα > λύουσα). Kreikan äänneopista johtuu, että ντ-tunnus on kadonnut kaikista feminiinimuodoista.
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Maskuliini ja neutri taipuvat 3. deklinaatiossa, feminiini 1. deklinaatiossa α-/ηryhmän mukaan kuten θάλασσα–θαλάσσης, ks. β.3. Tämä sääntö koskee kaikkia
ντ-tunnuksella muodostettavia partisiippeja.

Malliverbi λαμβάνω osoittaa, että vain tempusvartalo ja aksentin paikka
erottavat partisiipin preesensin ja 2. aoristin:
ω-verbien aktiivin partisiipin preesens:

nom.
gen.
dat.
akk.
nom.
gen.
dat.
akk.

yksikkö
mask.
fem.
λαμβάν-ων
λαμβάν-ουσα
λαμβάν-οντ-ος
λαμβαν-ούσης
λαμβάν-οντ-ι
λαμβαν-ούσῃ
λαμβάν-οντ-α
λαμβάν-ουσαν
monikko
λαμβάν-οντ-ες
λαμβάν-ουσαι
λαμβαν-όντ-ων
λαμβαν-ουσῶν
λαμβάν-ουσι(ν)T ! λαμβαν-ούσαις
λαμβάν-οντ-ας
λαμβαν-ούσᾱς

neutri
λαμβάν-ον
λαμβάν-οντ-ος
λαμβάν-οντ-ι
λαμβάν-ον
λαμβάν-οντ-α
λαμβαν-όντ-ων
λαμβάν-ουσι(ν)T !
λαμβάν-οντ-α

λαμβάν-ουσι(ν) muodoltaan = akt. ind. prees. mon. 3.
Tekstiyhteys ratkaisee.
T

ω-verbien aktiivin partisiipin 2. aoristi:
yksikkö
fem.
λαβ-οῦσα
λαβ-ούσης
λαβ-ούσῃ
λαβ-οῦσαν
monikko
nom. λαβ-όντ-ες
λαβ-οῦσαι
gen. λαβ-όντ-ων λαβ-ουσῶν
dat. λαβ-οῦσι(ν) ! λαβ-ούσαις
akk. λαβ-όντ-ας
λαβ-ούσᾱς
mask.
nom. λαβ-ών
gen. λαβ-όντ-ος
dat. λαβ-όντ-ι
akk. λαβ-όντ-α
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neutri
λαβ-όν
λαβ-όντ-ος
λαβ-όντ-ι
λαβ-όν
λαβ-όντ-α
λαβ-όντ-ων
λαβ-οῦσι(ν) !
λαβ-όντ-α
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Supistumaverbien partisiipin preesens
Supistumaverbit muodostavat partisiipin preesensin kaikissa pääluokissa
normaalein supistumasäännöin. Supistumien tuloksena -έω- ja -όωpäätteisten verbien partisiipit ovat muodoltaan samanlaiset ja saavat
sijapäätettä edeltävän diftongin ου kaikissa muodoissa paitsi aktiivin
maskuliinin yksikön nominatiivissa, jonka pääte on -ῶν. -άω-päätteisten
supistumavokaali on kaikkialla ω.
Taulukossa esitetään kunkin suvun yksikön nominatiivi ja genetiivi.
aktiivi
-έω-loppuiset -άω-loppuiset
ε+ω > ω,
α+ω > ω,
ε+ο/ου > ου
α+ο/ου > ω
mask. ποιῶν,
ὁρῶν,
ποιοῦντος
ὁρῶντος
fem. ποιοῦσα,
ὁρῶσα,
ποιούσης
ὁρώσης
neutri ποιοῦν,
ὁρῶν,
ποιοῦντος
ὁρῶντος

-όω-loppuiset
ο+ω > ω,
ο+ο/ου > ου
πληρῶν,
πληροῦντος
πληροῦσα,
πληρούσης
πληροῦν,
πληροῦντος

μι-verbien aktiivin partisiipin preesens
μι-verbien partisiippi taipuu päätteiden osalta kuten ω-verbien lukuun ottamatta maskuliinin yksikön nominatiivia, jonka sijapääte -ς aiheuttaa
ντ-tunnuksen kadon ja tunnusta edeltävän vokaalin sijaispidennyksen.
(Suurten μι-verbien partisiipin aoristista ks. ε.3 ja ε.4.)
mask.
nom. διδούς < *διδο-ντ-ς
gen. διδόντος

yksikkö
fem.
διδοῦσα < *διδο-ντ-jα
διδούσης

neutri
διδόν < *διδο-ντδιδόντος

εἰμί-verbin partisiipin preesens:
yksikkö
mask. fem. neutri mask.
nom. ὤν
οὖσα ὄν
ὄντες
gen. ὄντος οὔσης ὄντος ὄντων
dat. ὄντι
οὔσῃ ὄντι
οὖσι(ν)

monikko
fem.
neutri
οὖσαι ὄντα

akk.

οὔσᾱς

ὄντα

οὖσαν ὄν

ὄντας

οὐσῶν ὄντων
οὔσαις οὖσι(ν)
ὄντα

εἰμί-verbin partisiippi
on sellaisenaan – vain
lukumerkit lisäämällä –
ω-verbien
partisiipin
päätteiden kaltainen
(vrt. vastaava yhtäläisyys εἰμί-verbin ja ωverbien konjunktiivilla,
ks. s. 116)!
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ε.1.2 Mediumin ja passiivin partisiipin preesens,
mediumin partisiipin 2. aoristi
Tunnuksena on pääte -μενος, -μένη, -μενον, jota ω-verbeillä lisäksi edeltää teemavokaali. Pääte taipuu kuten -ος-päätteisillä adjektiiveilla: maskuliini ja neutri 2. deklinaation, feminiini 1. deklinaation mukaan. Taivutus on esitetty kokonaisuudessaan Agorassa s. 282–283.
Mediumin ja passiivin partisiipin preesens:

nom.
gen.
nom.
gen.

mask.
λαμβανόμενος
λαμβανομένου
διδόμενος
διδομένου

yksikkö
fem.
λαμβανομένη
λαμβανομένης
διδομένη
διδομένης

neutri
λαμβανόμενον
λαμβανομένου
διδόμενον
διδομένου

Mediumin partisiipin 2. aoristi:
yksikkö
mask.
fem.
neutri
nom. λαβόμενος λαβομένη λαβόμενον
gen. λαβομένου λαβομένης λαβομένου

Supistumaverbien mediumin ja passiivin preesens:
-έω-loppuiset
mask. ποιούμενος,
ποιουμένου
fem. ποιουμένη,
ποιουμένης
neutri ποιούμενον,
ποιουμένου

-άω-loppuiset

-όω-loppuiset

ὁρώμενος,
ὁρωμένου
ὁρωμένη,
ὁρωμένης
ὁρώμενον,
ὁρωμένου

πληρούμενος,
πληρουμένου
πληρουμένη,
πληρουμένης
πληρούμενον,
πληρουμένου

-μενος-pääte on elementtinä tutussa sanassa ”ekumenia”, jonka pohjana on
supistumaverbin οἰκέω asua passiivin partisiipin preesensin feminiinisukuinen yksikön nominatiivi οἰκουμένη ’asuttava, asuttu, sellainen missä asutaan’ (nimittäin ἡ γῆ maa). Tuttu sana on myös ortodoksiluostarin johtajaa
merkitsevä sana ”igumeeni”, jonka lähtökohtana on mediumin partisiipin
preesensin maskuliinisukuinen yksikön nominatiivi ἡγούμενος ’johtava,
johtaja’ supistumaverbistä ἡγέομαι johtaa (deponenttiverbi).
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ε.1.3 Partisiipin käyttö
Partisiippi on suhteessa pääsanaansa joko attributiivisessa tai predikatiivisessa asemassa. Huomaa, ettei termi ”predikatiivinen” viittaa ainoastaan
aiemmin käsiteltyyn ”sana on luotettava” -tyyppiseen käyttöön (ks. β.4),
vaan predikatiivinen asema on ylipäätään määritteellä, jota ei edellä
artikkeli.
Edellä sanotusta seuraava käytännön neuvo: Etsi artikkelittomalle partisiipille aina
pääsana, johon se liittyy. Pääsanaksi kelpaa vain sana, jonka kanssa partisiippi on
samassa suvussa, luvussa ja sijamuodossa!

Attribuuttina partisiippia käytetään kuten adjektiivia, jolloin siihen liittyy
tavallisesti artikkeli (kohta 1; ks. β.4). Predikatiivisessa asemassa
puolestaan painottuvat partisiipin ominaisuudet verbinä, eikä partisiippi
saa artikkelia (kohdat 2–3).
1. Adjektiivina käytetty partisiippi
Partisiippi voi adjektiivin tapaan toimia adjektiiviattribuuttina ja sijaita
pääsanan edessä tai (useimmiten) jäljessä. Kun partisiippi seuraa pääsanaa, jolla on artikkeli, se saa itsekin artikkelin; joskus pääsanan artikkeli voi puuttua. Toisinaan myös suomessa voi käyttää partisiippia,
toisinaan luontevampi ratkaisu on relatiivilause. Seuraavissa esimerkeissä
myös aspekti ja teonlaatu ovat merkitseviä.
ἡ ἐρχομένη βασιλεία (Mark. 11:10)

tuleva valtakunta / valtakunta, joka tulee

(vrt. ἡ ἐλθοῦσα βασιλεία ”tullut valtakunta”
τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν (< ζάον) (Joh. 4:11) elävä vesi
γυναῖκες αἱ συνακολουθοῦσαι (συνακολουθέω seurata)
αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας (Luuk 23:49)
häntä Galileasta seuranneet naiset / naiset, jotka olivat

seuranneet häntä Galileasta

Adjektiivin tavoin partisiippia voidaan käyttää itsenäisesti, substantivoituna, lisäämällä sen eteen artikkeli, jolloin maskuliini ja feminiini viittaavat
henkilöihin, neutri tavallisesti asioihin. Suomennoksessa käytetään usein
relatiivilausetta:
πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου (vrt. Joh. 4:13)

jokainen tätä vettä juova / jokainen, joka juo tätä vettä
ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου (Matt. 7:21)

se, joka tekee Isäni tahdon
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τὰ μὴ ὄντα (< εἰμί; Room. 4:17)

ei-olevat / olemattomat / se, mitä ei ole olemassa

Joistakin partisiipeista on jopa tullut aitoja substantiiveja. Hyvä esimerkki
on UT:ssa tavallinen sana ὁ ἄρχων (< ἄρχω johtaa, hallita) hallitsija,
johtomies.
2. Sivulauseen/lauseenvastikkeen tehtävässä käytetty partisiippi
(”lauseenvastikepartisiippi”)
Yksi kreikan partisiippien erikoisuus on, että niitä voidaan käyttää vastaamassa suomen sivulauseita ja lauseenvastikkeita, muun muassa kun-,
koska-, jos-, vaikka- ja jotta-lauseita.
Lauseenvastikepartisiippeja on kahta päätyyppiä:
- partisiipin tekijäksi edellytetty subjekti on (useimmiten) sama
kuin lauseen varsinainen subjekti, kuten lauseessa ”nähdessään
tähden tietäjät riemastuivat” (ns. participium coniunctum)
- partisiipin tekijä on muu kuin lauseen varsinainen subjekti, kuten lauseessa ”tietäjien saavuttua Herodes hermostui” (ns.
genetivus absolutus).
Participium coniunctum (ptc)
Participium coniunctum eli ”yhteen liitetty partisiippi” on predikatiivisessa asemassa (= ilman artikkelia) ja sidoksissa johonkin pääsanaan, tavallisesti lauseen subjektiin, jonka kanssa se on samassa suvussa, luvussa ja
sijassa (nominatiivissa). Ptc voidaan kääntää erilaisilla sivulauseilla tai
lauseenvastikkeilla. Yleisimpiä tapoja ovat suomen kun-, koska-, jos-,
vaikka- ja jotta-lauseita vastaavat partisiipit sekä toiminnan tapaa
(laittaen) tai välinettä (laittamalla) kuvaavat modaalinen tai instrumentaalinen ptc. Joskus ptc voidaan kääntää suomeksi relatiivilauseella.
Esimerkkejä:
παράγων ὁ Ἰησοῦς εἶδεν τὸν Λευίν (vrt. Mark. 2:14)
Raakakäännös: ”’Ohikulkevana’ Jeesus näki Leevin.” Partisiippi kääntyy
suomeksi parhaiten temporaali- eli kun-lauseena: ”Kun Jeesus kulki ohi /
Kulkiessaan ohi Jeesus näki Leevin.” Myös koska- eli kausaalilause on
mahdollinen: ”Koska Jeesus kulki / oli kulkemassa (tulliaseman) ohi, hän
näki Leevin.”
ἐπορεύοντο χαίροντες (Ap. t. 5:41)

174

ε.1 Partisiippi

Lauseesta puuttuu ”auki kirjoitettu” subjekti, mutta predikaatista näkee,
että kyseessä on monikon 3. persoona. Raakakäännös: ”He tekivät matkaa ’iloitsevina’”. Luontevin on tapaa ilmaiseva eli modaalinen tulkinta:
”He tekivät matkaa iloiten.”
κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσίν (1. Kor. 4:12)
Kuten edellisessä esimerkissä subjektin persoona ilmenee predikaatista.
Raakakäännös: ”Näemme vaivaa ’työtä tekevinä’ omin käsin.” Hyviä
käännösmahdollisuuksia ovat kun- ja jos- eli konditionaalilauseet:
”Näemme vaivaa tehdessämme / jos teemme työtä.” Partisiipin tulkitseminen tapaa ilmaisevaksi eli modaaliseksi on ajateltavissa sekin:
”tekemällä työtä”.
εἰ ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δῶρα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς
τέκνοις ὑμῶν – – (vrt. Matt. 7:11)
Runkoajatuksena on εἰ ὑμεῖς οἴδατε διδόναι ”Jos te osaatte antaa (οἶδα
tietää; osata).” Ajatusta täydentää subjektiin liittyvä πονηροὶ ὄντες (<
εἰμί), jossa πονηροί on partisiipin predikatiivi: ’pahoja olevina’.
Suomeksi partisiippi kääntyy konsessiivisella eli vaikka-lauseella: ”Jos
siis te, vaikka olette pahoja, osaatta antaa hyvä lahjoja lapsillenne – – .”
Tässä tapauksessa myös relatiivilause toimisi: ”te, jotka olette pahoja”.
ἔρχομαι ζητῶν κάρπον (Luuk. 13:7)
”Tulen ’etsivänä’ hedelmää”. Luontevin vaihtoehto on finaalinen eli
jotta-lause: ”Tulen, jotta etsisin / Tulen etsimään hedelmää”. Asiayhteyden mukaan on muitakin tulkintamahdollisuuksia.
Esimerkeistä käy ilmi, ettei partisiipin ulkoisesta muodosta voi päätellä,
millaista sivulausetta/lauseenvastiketta partisiippi kulloinkin edustaa; asia
jää tekstiyhteydestä pääteltäväksi. UT:ssa esiintyy vain harvoin ptc:n yhteydessä suuntaa antavia vihjesanoja, kuten καίπερ ’vaikka’. Tarkka
rajanveto eri käännösvaihtoehtojen välillä ei ole aina helppoa, ja on myös
tapauksia, joissa partisiipin täsmällistä luonnetta on liki mahdoton
määrittää. Yleisimmät ptc:n käyttötavat UT:ssa ovat kuitenkin kunlausetta vastaavat ja tapaa ilmaisevat.
Ptc-rakenteita kääntäessä on kiinnitettävä huomiota myös partisiipin ja
predikaatin tempukseen, aspektiin ja teonlaatuun. Esimerkkilauseessa
παράγων ὁ Ἰησοῦς εἶδεν τὸν Λευίν partisiipin tempus on preesens,
predikaatin aoristi. Ajatuksena on, että kun Jeesus ’oli kulkemassa ohi’
(toiminta käynnissä), hän ’näki’ (toiminta saatettu loppuun) Leevin. Kun
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temporaalinen partisiippi on preesensissä, sen ilmaisema toiminta on
useimmiten samanaikaista predikaatin ilmaiseman toiminnan kanssa.
Partisiippi voisi olla myös aoristissa: παραγαγὼν ὁ Ἰησοῦς εἶδεν τὸν
Λευίν. Ajatus muuttuu: sillä hetkellä kun ohikulkeminen tapahtui tai heti
sen jälkeen (’kuljettuaan ohi’) Jeesus näki Leevin. Kun temporaalinen
partisiippi on aoristissa, sen ilmaisema toiminta tavallisesti – mutta ei
aina – edeltää predikaatin tekemistä. Viime kädessä partisiipin ja
predikaatin aikasuhteen ratkaisee asiayhteys.
Partisiippia ei tarvitse joka kerran kääntää välttämättä sivulauseeksi tai
lauseenvastikkeeksi, vaan tapauksen mukaan sen voi muuntaa päälauseeksikin: ”Näemme vaivaa ja teemme työtä omin käsin.” Imperatiivin
kanssa käytetty partisiippi on suomennettava imperatiivina sekin: λαβὼν
φάγε ”ottaen syö = ota ja syö”.
Genetivus absolutus (gen. abs.)
Gen. abs., ’absoluuttinen genetiivi’, jota voisi nimittää myös genetiivilauseenvastikkeeksi, on helppo tunnistaa ja erottaa ptc:sta. Rakenne
koostuu partisiipista ja substantiivista/pronominista, jotka molemmat ovat
aina genetiivissä. Niiden keskinäinen järjestys vaihtelee. Yhdessä ne
muodostavat muusta virkkeestä erottuvan sivulauseen/lauseenvastikkeen,
jossa partisiippi vastaa predikaattia (”predikaattiosa”) ja substantiivi/pronomini subjektia (”subjektiosa”). Predikaattiosa on ilman artikkelia, kun
taas subjektiosa (substantiivi) on artikkelin kanssa tai ilman. Yleensä gen.
abs. -rakenne sijaitsee lauseessa ennen lauseen hallitsevaa predikaattia.
Nimitys ’absoluuttinen’ johtuu siitä, että kaksi yhteen kuuluvaa
genetiiviä muodostaa lauseessa itsenäisen osan. Toisin kuin genetiivi
normaalisti ne eivät ole riippuvaisia mistään pääsanasta. Partisiipin
subjekti on muu kuin hallitsevan lauseen subjekti. Tässä suhteessa gen.
abs. on ptc:n vastakohta; se on riippumaton lauseen subjektista (joskin
UT:ssa on tästä muutamia poikkeuksia).
Useimmiten gen. abs. voidaan kääntää aikaa ilmaisevalla lauseenvastikkeella tai sivulauseella, sillä UT:n gen. abs. -esiintymistä noin 90 %
on temporaalisia. Sinänsä eri käännösmahdollisuudet ovat yhtä monipuoliset kuin ptc:n. Suomennettaessa täytyy lisäksi ottaa huomioon partisiipin samoin kuin lauseen predikaatin tempus.
Esimerkkejä:
ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος παραγίνεται Ἰούδας (Mark. 14:46)
Kreikan rakennetta jäljittelevä raakakäännös kuuluu: ”Yhä ’hänen (ollessaan) puhuvan’ saapui Juudas.” Selvän vihjeen temporaalisesta luonteesta
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antaa ἔτι ’vielä, yhä’: ”Hänen vielä puhuessaan saapui Juudas.” Sekä
partisiippi että predikaatti ovat preesensissä: tilanne kuvataan parhaillaan
tapahtuvana.
Jos gen. abs:n subjektista ei ole epätietoisuutta, se voidaan jättää pois:
ἔτι λαλοῦντος παραγίνεται Ἰούδας.
ἡγεμονεύοντος Κυρηνίου ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος
(vrt. Luuk. 2:1,2)
Partisiippi on preesensissä, predikaatti aoristissa: Quiriniuksen toimiessa
maaherrana, ts. hänen hallintokautensa aikana, tapahtuu tietty teko: keisari antaa dekreetin. Temporaalinen tulkinta on jälleen luonteva.
πάλιν ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς τοῦ θεοῦ θέλοντος
(vrt. Ap. t. 18:21)
”Tulen taas luoksenne ’Jumalan (ollessa) tahtovan’.” Predikaatilla
ἔρχομαι on tässä futuurin sävyä. Konditionaalinen ajatus sopii hyvin:
”jos Jumala tahtoo”, mutta ajateltavissa on myös kun- tai koska-lause.
εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ
ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων (Matt. 8:5)
Lauseessa on useita partisiippeja, kaikki ilman artikkelia. εἰσελθόντος
kuten predikaatti προσῆλθεν ovat aoristeja: kuvataan tiettyä ainutkertaista
menneessä ajassa tapahtunutta tilannetta. ”’Hänen (ollessaan) saapuneen’
/ Hänen saavuttuaan Kapernaumiin hänen luokseen tuli (muuan) sadanpäällikkö…” Subjektiin ’sadanpäällikkö’ puolestaan liittyy kaksi (tilanteeseen luontevasti sopivaa preesensmuotoista) artikkelitonta partisiippia,
jotka ovat nominatiivissa olevan subjektin kanssa samassa suvussa,
luvussa ja sijassa. Kyseessä on kaksi ptc-tapausta, joita voisi luonnehtia
lähinnä finaalisiksi (”pyytämään ja sanomaan”). Ne on mahdollista
kääntää myös relatiivilauseella: ”sadanpäällikkö, joka pyysi”.
3. Muita käyttötapoja
Kiertoilmauksena εἰμί-verbin kanssa käytetty partisiippi
Verbin normaali indikatiivimuoto, esimerkiksi ἐδίδασκεν, voidaan kreikassa kiertää εἰμί-verbin ja partisiipin avulla: ἦν διδάσκων/διδάσκουσα.
Tällainen perifraasirakenne (ns. coniugatio periphrastica) ilmaisee asian
laveammin. Kyseessä on englannin ”he/she was teaching” -tyyppinen
käyttötapa. εἰμί-verbin tempuksena on preesens, imperfekti (tavallisin tapaus) tai futuuri, partisiipin tempuksena preesens tai perfekti. (Toisinaan
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voi olla hankala ratkaista, milloin kyseessä on aito perifraasipartisiippi,
milloin taas partisiippi, josta on tullut merkitykseltään niin adjektiivinomainen, että se on käytännössä εἰμί-verbin predikatiivi.) UT:n kirjoittajista perifraasirakennetta suosivat Markus ja Luukas.
ἦσαν ἀναβαίνοντες (= ἀνέβαινον) εἰς Ἰερουσαλὴμ καὶ ἦν
προάγων (= προῆγεν) αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς (vrt. Mark. 10:32)
”He olivat ’nousevina ylös’ Jerusalemiin ja Jeesus oli ’kulkevana’ heidän edellään.” He olivat menossa Jerusalemiin, ja

Jeesus kulki heidän edellään.

Havainnon kohdetta kuvaileva partisiippi
Tässä kohtalaisen tavallisessa rakenteessa partisiippi kuvaa objektin
toimintaa lauseessa, jonka predikaattina on havaintoa ilmaiseva verbi,
esim. ὁράω nähdä, βλέπω nähdä, katsoa, θεωρέω katsella, nähdä,
γινώσκω tietää; huomata, havaita, εὑρίσκω löytää; huomata, havaita.
Partisiippi on ilman artikkelia.
εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ πνεῦμα ὡς
περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν (Mark. 1:10)
”Hän näki taivaat ’avautuvina’ ja Hengen kuin kyyhkysen
’laskeutuvana’ häneen.” Hän näki taivaiden avautuvan ja

Hengen laskeutuvan häneen kyyhkysen tavoin.
Verbin täydennykseksi tarvittava partisiippi

Kreikassa on joukko verbejä, jotka vaativat täydennyksekseen toisen,
partisiippimuodossa olevan verbin. UT:ssa tällaisia täydennystä vaativia
verbejä ei ole paljonkaan, eivätkä useimmat ole kovin tavallisia. Käyttö
rajoittuu miltei kokonaan Luukkaan ja Paavalin teksteihin.
ἐπιμένω pysyä tekemässä jotakin, jatkaa
παυόμαι (med.) lakata jostakin
λανθάνω olla salassa, jäädä huomaamatta
οὐ παύομαι εὐχαριστῶν (Ef. 1:16)
”En lakkaa ’kiittävänä’.” En lakkaa kiittämästä.
LA § 198–213
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Harjoituksia
Käännä seuraava teksti ja määrittele kieliopillisesti tekstissä esiintyvät
sanat. Harjoitus pohjautuu jaksoon Luuk. 2:41–52.
”Jeesus 12-vuotiaana temppelissä”
1

Καὶ ἐπορεύοντο Ἰωσὴφ καὶ Μαρία κατʼ ἔτος εἰς Ἰερουσαλὴμ τῇ

ἑορτῇ τοῦ πάσχα.

2

καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, ἀνέβαινον μετὰ

Ἰησοῦ εἰς τὴν ἑορτήν.

3

καὶ διαγενομένων τῶν ἡμερῶν τῆς ἑορτῆς,

ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς ὑπέμεινεν Ἰησοῦς ὁ παῖς ἐν Ἰερουσαλήμ,
καὶ οὐκ ἔγνωσαν ὁ πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ.

4

νομίζοντες δὲ αὐτὸν εἶναι

ἐν τῇ συνοδίᾳ ἦλθον ἡμέρας ὁδὸν καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς
συγγενεῦσιν καὶ τοῖς γνωστοῖς, 5 καὶ μὴ εὑρόντες ἐξῆλθον πάλιν εἰς
Ἰερουσαλὴμ ἀναζητοῦντες αὐτόν.
6

καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ

καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων καὶ ἀκούοντα αὐτῶν καὶ
ἐπερωτῶντα αὐτούς·

7

ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ

τῇ σοφίᾳ καὶ νεότητι αὐτοῦ.

8

καὶ ἰδοῦσα αὐτὸν εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἡ

μήτηρ αὐτοῦ· τέκνον, τί ἐστιν τοῦτο; ἰδοὺ ὁ πατήρ σου κἀγὼ
ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε.

9

καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· τί ὅτι ἐζητεῖτέ

με; οὐκ οἴδατε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναί με;
10

καὶ ἦλθεν μετʼ αὐτῶν εἰς Ναζαρέθ, καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς.

11

ἡ δὲ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα συμβάλλουσα

ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.

12

καὶ Ἰησοῦς προέκοπτεν ἐν τῇ σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ

καὶ χάριτι παρὰ θεῷ καὶ ἀνθρώποις.
Sanasto
ἀναζητέω
γνωστός, -ή, -όν

etsiä 3
tuttu, tunnettu 15
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διαγίνομαι
διατηρέω
δώδεκα
ἔγνωσαν
γινώσκω
ἐξίστημι
ἑορτή, -ῆς ἡ
ἐπερωτάω
ἔτος, ἔτους τό
ἐτῶν δώδεκα
κατʼ ἔτος
ἡλικία, -ας ἡ
ἱερόν, -οῦ τό
Ἰωσήφ, – ὁ
καθέζομαι
Μαρία, -ας ἡ
μέσος, -η, -ον
ἐν μέσῳ
Ναζαρέθ, – ἡ
νεότης, -ητος ἡ
νομίζω
ὀδυνάω
οἴδατε
οἶδα
παῖς, παιδός ὁ/ἡ
πάλιν
πάσχα, – τό
προκόπτω
ῥῆμα, -ατος τό
συγγενεῦσιν
συγγενής, -ές
συμβάλλω
συνοδία, -ας ἡ
ὑπέμεινεν
ὑπομένω
ὑποστρέφω
ὑποτάσσω
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kulua loppuun (ajasta) 3
säilyttää, kätkeä 2
kaksitoista 75
akt. ind. juuriaor. mon. 3.
saada tietää; tietää, tuntea; ymmärtää 222
hämmästyttää, med. olla hämmästynyt,
ihmetellä 17
juhla 26
kysyä; pyytää, jltk + akk., jtk + akk. t. περί +
gen. 56
vuosi 49
12 vuoden ikäinen, 12-vuotias
joka vuosi
ikä; kypsyys 8
temppeli, pyhäkkö 71
Joosef (taipumaton erisnimi) 35
istua, istuutua 7
Maria 27 (vaihtoehtoinen taipumaton muoto
Μαρίαμ, – ἡ 27)
keskellä oleva 58
keskellä
Nasaret (taipumaton erisnimi) 6
nuoruus (adj:sta νέος uusi, nuori) 4
luulla, arvella 15
tuottaa tuskaa; pass. olla tuskissaan, olla
huolissaan; surra 4
akt. ind. perf. mon. 2.
tietää (muodollisesti perfekti) 318
poika/tyttö; palvelija 24
takaisin; jälleen, taas, edelleen, vielä 141
pääsiäinen; pääsiäisateria, -lammas (taipumaton sana) 29
edistyä; kasvaa, varttua 6
sana, puhe; asia 68
3. dekl., mask. mon. dat.
adj. samaa sukua oleva; subst. sukulainen 9
keskustella; pohtia 6
matkaseurue 1
akt. ind. 1. aor. yks. 3.
jäädä; kestää, pysyä 17
palata 35 (inf:n substantivoinnista ks. γ.7.)
alistaa, pass. olla alistettu, kuuliainen,
jllek + dat. 38
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ε.2 Aktiivin ja mediumin
ensimmäinen eli sigma-aoristi
·

tempussufﬁksi σ

·

tunnusvokaali α

·

sigman vaikutus edeltävään äänteeseen

·

likvidavartalot ja sigman kato

Aktiivin ja mediumin 1. aoristissa verbin kantavartaloon lisätään erityinen tempussuffiksi (= tempustunnus), sigma.
preesens
λύω

aoristivartalo
λυ + σ
> λυσ-

Sigman perusteella 1. aoristia nimitetään myös sigma-aoristiksi. Tiettyjen
äänteiden yhteydessä sigma joko aiheuttaa näiden äänteiden kadon tai katoaa itse (ks. α.1.2). Jos verbin vartalo päättyy likvidaan (λ, ρ, μ tai ν),
likvida ”likvidoi” sitä seuraavan sigman. Likvidavartaloisten verbien 1.
aoristissa ei siis ole sigmaa, mutta kadotessaan sigma tavallisesti aiheuttaa muutoksia aoristivartaloon, joka näin eroaa verbin preesensvartalosta.
Tempusvartalon ohella 1. aoristilla on toinenkin useimmissa muodoissa
esiintyvä tuntomerkki, tunnusvokaali alfa. Se toimii teemavokaalin tavoin
yhdistäen aoristivartalon ja persoona- tai muun päätteen. Aoristin muista
muodostustavoista, aspektista ja teonlaadusta ks. γ.3.
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ε.2.1 Muodostaminen
Aktiivin ja mediumin 1. aoristeja muodostetaan ω-verbien lisäksi osasta
μι-verbejä. Suurista μι-verbeistä vain ἵστημι-verbin transitiiviset muodot
(’panna, asettaa’) noudattavat 1. aoristia (vartalo στησ-).
Indikatiivi
2. aoristin ja imperfektin teemavokaali korvautuu tunnusvokaalilla α.
Poikkeuksina ovat aktiivin yksikön 3. persoona, jossa teemavokaali ε säilyy, ja mediumin yksikön 2. persoona, jossa päätteenä on -ω (< -αο
< -ασο). 2. aoristin ja imperfektin tavoin myös 1. aoristissa on indikatiivissa augmentti.
λύω
ind. 1. aor.
päätevertailu
aktiivi
yks. 1. ἔλυ-ον
-ον
-α
ἔλυσ-α
2. ἔλυ-ες
-ες
-ας
ἔλυσ-ας
3. ἔλυ-ε(ν)
ἔλυσ-ε(ν) !
-ε(ν)
-ε(ν)
mon. 1. ἐλύ-ομεν
-ομεν
-αμεν
ἐλύσ-αμεν
2. ἐλύ-ετε
-ετε
-ατε
ἐλύσ-ατε
3. ἔλυ-ο-ν
ἔλυσ-α-ν
-ον
-αν
mediumi
yks. 1. ἐλυ-όμην
-όμην
-άμην
ἐλυσ-άμην
2. ἐλύ-ου
-ου < *-εσο -ω < *-ασο
ἐλύσ-ω !
3. ἐλύ-ετο
ἐλύσ-ατο
-ετο
-ατο
mon. 1. ἐλυ-όμεθα
-άμεθα
ἐλυσ-άμεθα -όμεθα
2. ἐλύ-εσθε
-εσθε
-ασθε
ἐλύσ-ασθε
3. ἐλύ-οντο
ἐλύσ-αντο
-οντο
-αντο
vrt. ind. impf.

Konjunktiivi
Konjunktiivissa käytetään samoja päätteitä kuin preesensissä. Tunnusvokaali α puuttuu.
aktiivin konjuntiivi
vrt. prees.

yks. 1.
2.
3.
mon. 1.
2.
3.
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λύ-ω
λύ-ῃς
λύ-ῃ
λύ-ωμεν
λύ-ητε
λύ-ωσι(ν)

1. aor.
λύσ-ω
λύσ-ῃς
λύσ-ῃ
λύσ-ωμεν
λύσ-ητε
λύσ-ωσι(ν)

mediumin konjunktiivi
vrt. prees.
λύ-ωμαι
λύ-ῃ
λύ-ηται
λυ-ώμεθα
λύ-ησθε
λύ-ωνται

1. aor.
λύσ-ωμαι
λύσ-ῃ
λύσ-ηται
λυσ-ώμεθα
λύσ-ησθε
λύσ-ωνται

ε.2 Aktiivin ja mediumin ensimmäinen eli sigma-aoristi

Imperatiivi (κύριε ἐλέησον kyrie eleison)
Aoristivartaloa seuraavat tunnusvokaali α ja samat persoonapäätteet kuin
preesensissä. Poikkeuksia ovat aktiivin yksikön 2. persoona, jonka päätteenä on -ον, ja mediumin yksikön 2. persoona, jonka päätteenä on -αι.

yks. 2.
3.
mon. 2.
3.

aktiivi
imp. prees. imp. 1. aor.
λῦ-ε
λῦσ-ον !
λυ-έτω
λυσ-άτω
λύ-ετε
λύσ-ατε
λυ-έτωσαν λυσ-άτωσαν

mediumi
imp. prees. imp. 1. aor.
λύ-ου
λῦσ-αι !
λυ-έσθω
λυσ-άσθω
λύ-εσθε
λύσ-ασθε
λυ-έσθωσαν λυσ-άσθωσαν

Infinitiivi
Pääte on aktiivissa -αι, mediumissa -ασθαι (< -α + -σθαι).
aktiivi
inf.
prees.
λύ-ειν

inf. 1.
aor.
λῦσ-αι !

mediumi
inf.
prees.
λύ-εσθαι

inf. 1.
aor.
λύσ-ασθαι

Infinitiivi on vaarassa sekoittua mediumin imperatiivin yksikön 2. persoonaan, jolla myös on päätteenä -αι. Infinitiivi on kuitenkin yleisempi,
ja vähintään kolmitavuisissa muodoissa on eroa koroissa: Aktiivin infinitiivissä korko on toisella tavulla lopusta (pitkällä tavulla sirkumfleksi, lyhyellä akuutti). Mediumin imperatiivissa paino on, jos mahdollista, kolmannella tavulla lopusta:
akt. inf. 1. aor.
πιστεῦσαι uskoa
med. imp. 1. aor. yks. 2. πίστευσαι usko!

βαπτίσαι kastaa
βάπτισαι ota kaste!

Partisiippi
Aktiivin partisiipille tunnusomaista on -αντ-yhdistelmä, jossa ντ on partisiipin preesensistä tuttu partisiipin tunPartisiippi taipuu samalla tavalla kuin
nus (ks. ε.1.1). Kuten preesensissä,
ντ-vartaloinen πᾶς, πᾶσα, πᾶν jokaitunnus katoaa σ:n edeltä aiheuttaen sinen, kaikki; koko (ks. s. 161).
jaispidennyksen (*ᾰντσ- ® ᾱσ-; pidennyssäännöistä ks. s. 162)
Mediumissa käytetään samaa päätettä kuin preesensissä; teemavokaalin
korvaa tunnusvokaali:
-άμενος, -αμένη, -άμενον
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mask.

vrt. πᾶς

aktiivi, yksikkö
fem.
vrt.

neutri

vrt. πᾶν

λῦσ-αν
λύσ-αντ-ος
λύσ-αντ-ι
λῦσ-αν

πᾶν
παντός
παντί
πᾶν

λύσ-αντ-α
λυσ-άντ-ων
λύσ-ᾱσι(ν) !
λύσ-αντ-α

πάντα
πάντων
πᾶσι(ν)
πάντα

πᾶσα

nom.
gen.
dat.
akk.

λύσ-ᾱς
λύσ-αντ-ος
λύσ-αντ-ι
λύσ-αντ-α

nom.
gen.
dat.
akk.

λύσ-αντ-ες
λυσ-άντ-ων
λύσ-ᾱσι(ν) !
λύσ-αντ-ας

nom. λυσ-άμενος
gen. λυσ-αμένου

λύσ-ᾱσα
πᾶσα
λυσ-ασης πασης
λυσ-ασῃ
πασῃ
λύσ-ᾱσαν πᾶσαν
aktiivi, monikko
πάντες λύσ-ᾱσαι πᾶσαι
πάντων λυσ-ᾱσῶν πᾱσῶν
πᾶσι(ν) λυσ-ασαις πασαις
πάντας λυσ-ασᾱς πασας
mediumi, yksikkö
λυσ-αμένη
λυσ-αμένης

πᾶς
παντός
παντί
πάντα

λυσ-άμενον
λυσ-αμένου

ε.2.2 Sigman vaikutuksia aoristivartaloon
Supistumaverbien aoristivartalossa vartalon loppuvokaali pitenee vastaavaksi pitkäksi vokaaliksi. Pidentynyt α kuitenkin säilyy α:na, jos sitä
edeltää ε, ι tai ρ, muutoin siitä tulee η (”eira”-sääntö, s. 64).
perusmuoto
ποιέω tehdä
ἰάομαι parantaa
ἀγαπάω rakastaa
ζάω elää
πληρόω täyttää

1. aor. vlo
ποιησἰασἀγαπησζηςπληρωσ-

ind. yks. 1.
ἐποίησα
ἰασάμην (med.)
ἠγάπησα
ἔζησα
ἐπλήρωσα

Gutturaaliin (γ, κ, χ ) päättyvissä vartaloissa aoristin tempussufﬁksi σ yhdistyy k-äänteen kanssa kaksoiskonsonantiksi ξ:
ἀνοίγω avata
διώκω ajaa takaa
ἄρχομαιT alkaa
δείκνυμιT osoittaa

ἀνοιξδιωξἀρξδειξ-

ἤνοιξα
ἐδίωξα
ἠρξάμην (med.)
ἔδειξα

Älä sekoita ἔρχομαι-verbiin, jonka aoristi muodostetaan 2. aoristin ἐλθvartalosta!

T

-νυμι-/-ννυμι-päätteisten verbien preesenslaajenne -νυ-/-ννυ- jää pois
aoristissa.

TT
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Erityisryhmänä k-vartaloihin kuuluvat useat -σσω-loppuiset ja muutamat
-ζω-päätteiset verbit. Niiden pohjana on alun perin k-äänteeseen päättynyt kantavartalo, josta preesensvartalo on aikaansaatu j-laajenteen avulla.
Aoristivartalo muodostetaan alkuperäisestä kantavartalosta.
κηρύσσω julistaa
< *κηρυκ-jω

κηρυξἐκήρυξα
vrt. κήρυγμα τό julistus

φυλάσσω vartioida
< *φυλακ-jω

φυλαξἐφύλαξα
vrt. φυλακή ἡ vartio

κράζω huutaa
< *κραγ-jω

κραξἔκραξα
vrt. κραυγή ἡ huuto

Labiaaliin (β, π, φ) päättyvissä vartaloissa aoristin σ yhdistyy vartalon päänteen kanssa kaksoiskonsonantiksi ψ. πτ-yhdistelmään päättyvien verbien taustalla on p-äänteeseen päättynyt kantavartalo, josta aoristi muodostetaan. Preesensvartalon πτ-pääte on syntynyt p-äänteen ja j-laajenteen
kohdatessa.
βλέπω katsoa
γράφω kirjoittaa
κρύπτω kätkeä
(*κρυφ-jω)

βλεψἔβλεψα
γραψἔγραψα
κρυψἔκρυψα
vrt. ἀπόκρυφος kätketty

Dentaaliin (δ, τ, θ) päättyvissä vartaloissa t-äänne katoaa σ:n edeltä jälkiä
jättämättä. Samoin katoaa ζ, johon päättyviä ovat muun muassa -ίζloppuiset preesensvartalot (joissa ζ on syntynyt δj-yhdistelmästä).
ψεύδομαι valehdella
πείθω vakuuttaa
βαπτίζω kastaa
ἐλπίζω toivoa
δοξάζω ylistää

ψευσπεισβαπτισἐλπισδοξασ-

ἐψευσάμην (med.)
ἔπεισα
ἐβάπτισα
ἤλπισα
ἐδόξασα

Sigman aoristivartaloon aiheuttamista muutoksista on se käytännön seuraus, ettei verbin perusmuoto ole aina yksiselitteisesti pääteltävissä. Niinpä -ξ-päätteisen aoristivartalon alle saattaa kätkeytyä -γ-, -κ-, -χ-, -σσωtai -ζω-loppuinen preesensvartalo. Vastaavasti -ψ-päätteisen aoristivartalon alta paljastuu joko -β-, -π-, -φ- tai -πτ-päätteinen perusmuoto. Tvartaloisista sanoista taas ei voi tietää, mikä t-äänne, mukaan lukien ζ, on
kadonnut sigman edeltä. Jos verbi on vieras, perusmuodon joutuu varmistamaan sanakirjasta.
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ε.2.3 Likvidavartaloisten verbien sigmaton 1. aoristi
Likvidavartaloisten (λ-, ρ-, μ-, ν-päätteisten) verbien yhteydessä tempussufﬁksi sigma katoaa. Kadotessaan se aiheuttaa likvidaa edeltävässä vokaalissa sijaispidennyksen (ks. s. 162), jonka ansiosta aoristivartalo tavallisesti eroaa preesensvartalosta. Tunnusvokaaliin tai päätteisiin sigman
kato ei vaikuta mitenkään.
Seuraavassa esitellään joukko tavallisia likvidaverbejä, jotka muodostavat aoristinsa 1. aoristin mukaisesti. Verbit jakautuvat kahteen ryhmään
sen perusteella, eroaako aoristivartalo preesensvartalosta vai ei.
1. Aoristivartalo eroaa preesensvartalosta
(sijaispidennys ε ® ει tai ᾰ ® ᾱ):
1. aor.
vartalo
ἀγγέλλω ilmoittaa
ἀγγειλ< *ἀγγελ-jω
< *ἀγγελσἀποστέλλω lähettää -στειλ< *ἀποστελ-jω
< *-στελσμένω pysyä
μεινμεν-ω
< *μενσαἴρω ottaa
ᾱ ρ< *ἀρ-jω
< *ἀρσperusmuoto

akt. ind.
vrt. akt. ind.
1. aor. yks. 1. impf. yks. 1.
ἤγγειλα
ἤγγελλον
ἀπέστειλα

ἀπέστελλον

ἔμεινα

ἔμενον

ἦρα

ᾖρον (ioota!)

2. Aoristivartalo ei eroa preesensvartalosta
(sijaispidennys ε ® ει tai ῐ ® ῑ)
Vartaloiden samankaltaisuudesta seuraa yksi käytännön hankaluus: aktiivin indikatiivin 1. aoristi ja imperfekti ovat yksikön 3. persoonassa samanlaiset. (Keskenään samanlaiset ovat myös kaikki konjunktiivin 1. aoristin ja preesensin muodot.) Tietyssä tekstissä asian ratkaisee se, kumpi
aspekti sopii yhteyteen paremmin. Muissa muodoissa määrittely on tunnusvokaalin ansiosta yksiselitteistä.
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perusmuoto

1. aor.
vartalo
ἀποκτείνω tappaa -κτειν< *ἀποκτεν-jω
< *-κτενσἐγείρω herättää
ἐγειρ< *εγερ-jω
< *ἐγερσ´
κρῑ νω tuomita
κρῑν< *κριν-jω
< *κρινσσπείρω kylvää
σπειρ< *σπερ-jω
< *σπερσ-

akt. ind.
1. aor. yks. 1. ja 3.
ἀπέκτεινα
ἀπέκτεινε(ν)
ἤγειρα
ἤγειρε(ν)
ἔκρῑνα
ἔκρῑνε(ν)
ἔσπειρα

vrt. akt. ind.
impf. yks. 1. ja 3.
ἀπέκτεινον
ἀπέκτεινε(ν)
ἤγειρον
ἤγειρε(ν)
ἔκρῑνον
ἔκρῑνε(ν)
ἔσπειρον

Useimmat likvidaverbit ovat alkuaan j-laajenteisia. Niissä tapauksissa, joissa j muodossa tai toisessa säilyy preesensvartalossa – joko assimiloituneena
kuten verbissä ἀποστέλλω tai paikkaansa vaihtaen ja ι:ksi muuttuen (=
epenteesi) kuten verbissä αἴρω – aoristivartalo ja preesensvartalo eroavat
toisistaan. Jos taas j katoaa preesensvartalosta (kuten verbissä ἐγείρω), se
aiheuttaa vastaavan sijaispidennyksen kuin σ kadotessaan, joten preesensja aoristivartalot ovat samanlaiset.

Taivutusesimerkki: αἴρω ottaa:
aktiivi
ind.

ἦρα
ἦρας jne.
konj. ᾱ῎ρω
ᾱ῎ρῃς jne.
imp. ἆρον
ᾱ ράτω jne.
inf. ἆραι
part. ᾱ῎ρᾱς, ᾱ῎ραντος
ᾱ῎ρᾱσα, ᾱ ρᾱ´σης
ἆραν, ᾱ῎ραντος

mediumi
ἠράμην
ἤρω jne.
ᾱ῎ρωμαι
ᾱ῎ρῃ jne.
ἆραι
ᾱ ράσθω jne.
ᾱ῎ρασθαι
ᾱ ράμενος, ᾱ ραμένου
ᾱ ραμένη, ᾱ ραμένης
ᾱ ράμενον, ᾱ ραμένου

J-laajenteesta enemmän ks. Agora s. 278–279.
Sigman käyttäytymisestä ks. Agora s. 288.
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Sekamuotoisia aoristeja
UT:a lukiessa kohtaa tavan takaa aoristimuotoja, joilla on 2. aoristin vartalo mutta 1. aoristin päätteet. Esimerkiksi ὁράω-verbin normaalin 2. aoristin mukaisen muodon εἴδομεν näimme ohella esiintyy samaa merkitsevä muoto εἴδαμεν, jossa 1. aoristin tunnusvokaali α on syrjäyttänyt 2.
aoristin teemavokaalin o. Ilmiö on tyypillinen koinee-kreikalle, ja se koskee varsinkin aktiivin indikatiivin, imperatiivin ja partisiipin muotoja.
Yksittäisistä verbeistä erityisesti λέγω suosii sekamuotoisia aoristeja.
Taulukossa esitetään rinnakkain aktiivin indikatiivin ”puhtaat” ja sekamuodot:
yks. 1.
2.
3.
mon. 1.
2.
3.

puhdas 2. aor.
εἶπον
εἶπες
εἶπε(ν)
εἴπομεν
εἴπετε
εἶπον

sekamuotoinen 2. aor.
εἶπα
εἶπας
εἶπε(ν)
εἴπαμεν
εἴπατε
εἶπαν

Sekamuotoinen aoristi on luontevinta määritellä vartalonsa perusteella 2.
aoristiksi tai ”seka-aoristiksi”. Muita esimerkkejä:
εἰπόν akt. imp. 2. aor. yks. 2. λέγω sanoa (vrt. εἰπέ)
ἐνέγκαι akt. inf. 2. aor. φέρω kantaa (vrt. ἐνεγκεῖν)
εἴπας akt. part. 2. aor. mask. yks. nom. λέγω sanoa
(vrt. εἰπών)
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Harjoituksia
Käännä seuraava teksti ja määrittele kieliopillisesti tekstissä esiintyvät
sanat. Harjoitus pohjautuu jaksoon Matt. 21:33–46. Jaksoa on lyhennetty, ja joissakin kohdin on käytetty paralleelikohtien (Mark. 12:1–12
ja Luuk. 20:9–19) ilmauksia: lause 1: Mark. 12:1; lause 4: Luuk. 20:12;
lause 5: Mark. 12:4; lause 6: Luuk. 20:13; lause 10: Luuk. 20:17.
”Vertaus viinitarhan vuokraajista”
1

Καὶ ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς αὐτοῖς λαλεῖν· ταύτην τὴν παραβολὴν

ἀκούσατε. ἄνθρωπος ἦν οἰκοδεσπότης ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα
2

καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκεν καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ

ᾠκοδόμησεν πύργον καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἀπεδήμησεν.
3

ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, ἔπεμψε τοὺς δούλους αὐτοῦ

πρὸς

τοὺς

γεωργοὺς

λαβεῖν

τοὺς

καρποὺς

4

αὐτοῦ.

τραυματίσαντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ ἐξέβαλον.

5

καὶ

πάλιν

ἔπεμψεν ἄλλους δούλους, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως· ὃν μὲν
ἠτίμασαν, ὃν δὲ ἐκεφαλίωσαν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν.

6

εἶπεν δὲ ὁ

κύριος τοῦ ἀμπελῶνος· τί ποιήσω; ὕστερον δὲ ἀπέστειλεν πρὸς
αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ.

7

οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν

ἑαυτοῖς, οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· 8 δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ
σχῶμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ,

9

καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω

τοῦ ἀμπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν.
10

ὁ δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπεν· τί οὖν ἐστιν ἡ γραφὴ αὕτη·

11

λίθον

ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγένετο εἰς κεφαλὴν
γωνίας· παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη καί ἐστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς
ἡμῶν;

12

Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὴν παρα-

βολὴν ταύτην ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει·

13

καὶ ζητοῦντες αὐτὸν

κρατῆσαι ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους, ἐπεὶ εἰς προφήτην αὐτὸν εἶχον.
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Sanasto
ἀμπελών, -ῶνος ὁ
ἀποδημέω
ἀποδοκιμάζω
ἀποκτείνω
ἀρχιερεῖς
ἀρχιερεύς, -έως ὁ
ἄρχω
ἀτιμάζω
γεωργός, -οῦ ὁ
γωνία, -ας ἡ
δεῦτε
ἐγγίζω
ἔγνωσαν
γινώσκω
ἐμβλέπω
ἐξέδοτο
ἐκδίδωμι
ἔξω + gen.
ἐπεί
ἐφοβήθησαν
φοβέομαι
ἔχω
θαυμαστός, -ή, -όν
καιρός, -οῦ ὁ
καρπός, -οῦ ὁ
κεφαλή, -ῆς ἡ
κεφαλὴ γωνίας
κεφαλιόω
κληρονομία, -ας ἡ
κληρονόμος, -ου ὁ
κρατέω
ληνός, -οῦ ὁ
λιθοβολέω
λίθος, -ου ὁ
οἰκοδεσπότης, -ου ὁ
οἰκοδομέω
ὀρύσσω
ὅστις, ἥτις, ὅτι
οὖν
παρά + gen.

190

viinitarha 23
muuttaa ulkomaille 6
hylätä, pitää kelvottomana 9
tappaa, surmata 74
3. dekl., mask. mon nom.
ylipappi 122
hallita; med. alkaa 86
kohdella häpeällisesti, häpäistä 7
maanviljelijä; viinitarhuri 19
kulma, nurkka (ks. myös sana κεφαλή) 9
kehottava adv. tänne, tulkaa 12
lähestyä, tulla lähelle 42
akt. ind. juuriaor. mon. 3.
saada tietää; tietää, tuntea; ymmärtää 222
katsoa, katsella, tarkkailla, jtk + dat. 12
med. ind. κ-aor. yks. 3.
med. antaa pois, vuokrata 4
ulkona, ulos 63
koska, kun 26
pass. ind. 1. aor. mon. 3.
pelätä 95
olla jllak; ἔχω εἰς + akk. pitää jnak 711
ihmeellinen, hämmästyttävä 6
tietty aika, ajankohta, hetki 86
hedelmä; sato 66
pää, huippu 75
kulmakivi t. päätöskivi, rakennuksen ylin kivi
lyödä päähän, pahoinpidellä 1
perintö 14
perillinen 15
ottaa kiinni, pidättää, tarttua 47
viinikuurna 5
kivittää 7
kivi (tekstissä akkusatiivissa, ennakoi relatiivipronominin akkusatiivia) 59
talon t. perheen isäntä 12
rakentaa 40
kaivaa, louhia 3
relatiivipron. joka; jokainen joka, kuka tahansa
joka 148
siis, niinpä, näin 501
luota, -lta/-ltä 194

ε.2 Aktiivin ja mediumin ensimmäinen eli sigma-aoristi
πέμπω
περιέθηκεν
περιτίθημι
πύργος, -ου ὁ
τραυματίζω
ὕστερον
ὕστερος, -α, -ον
φραγμός, -οῦ ὁ
φυτεύω
ὡσαύτως

lähettää 79
akt. ind. κ-aor. yks. 3.
panna, pystyttää jnk ympärille + dat. 8
torni, vartiotorni 4
haavoittaa, lyödä haavoille 2
neutrin yks. akk., adv. lopulta, myöhemmin
jälkimmäinen, myöhempi 12
aita, muuri 4
istuttaa 11
samoin 17

Filosofin lunttilappu tenttiin:
ὁ ἄγγελος τῆς γεέννης
τὸ ἄγκιστρον τὸ βαλλόμενον
ἡ ἀνεμοσστόλη
ἡ αἵρεσις τῆς γῆς
ἡ αὐτοδιακονία
ἡ δηναριοπολίτικος ὁλόκρισις
ὁ Ἐκλογηοῖκος
ὁ ἰχθυαλέκτωρ
τὸ μελοσοφείλημα
τὸ μεροσοφείλημα
τὸ μύνθον
ὁ πειρασμὸς τοῦ Ἰανσσόνος
τὸ πνευμασχίσμα
τὸ σόκος
τὸ φωσσημεῖον

karu pitkätukkainen motoristi
virveli
tuulipuku
maaseudun puolue
itsepalvelu
tulopoliittinen kokonaisratkaisu
Valintatalo
kalakukko
jäsenmaksu
osamaksu
kurkkupastilli
janssoninkiusaus
henkireikä
tavaratalo
valomerkki

(Mukailtu ja täydennetty Kyyhkysessä 1/2000 julkaistusta
listasta tekijöiden luvalla. Käyttö omalla vastuulla.)
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ε.3 Kappa-aoristi
·

vain aktiivissa ja mediumissa

·

vain kolme verbiä: δίδωμι, τίθημι, ἀφίημι

·

κ vain aktiivin indikatiivissa

·

paras tuntomerkki preesensreduplikaation kato

Kappa-aoristiksi nimitetään kolmen suuren μι-verbin δίδωμι, τίθημι ja
ἀφίημι aktiivin ja mediumin aoristimuotoja. Nimitys on sikäli epähavainnollinen, että kappa esiintyy pelkästään aktiivin indikatiivimuodoissa.
Kappa-aoristit tunnistaakin parhaiten siitä, että preesenslaajenteena käytetty preesensreduplikaatio (δι-, τι-, -ι-) jää pois kaikista, myös aktiivin
indikatiivin aoristimuodoista.
Aktiivin indikatiivissa käytetään samoja päätteitä kuin 1. aoristissa,
mediumissa taas 2. aoristin tavoin imperfektin päätteitä. Muissa tapaluokissa käytetään lähes poikkeuksetta aiemmin opittuja preesensin päätteitä.
Vartalovokaali on indikatiivissa pitkä, muissa tapaluokissa lyhyt. (Kaikki
taulukoiden muodot eivät esiinny UT:ssa, eikä ἀφίημι esiinny UT:ssa
mediumissa.)
preesens
δίδωμι antaa
τίθημι panna, asettaa
ἀφίημι jättää, hylätä;

antaa anteeksi; sallia
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Indikatiivi
aktiivi
δίδωμι
τίθημι
yks. 1. ἔδωκ-α
ἔθηκα
ἔθηκας
2. ἔδωκ-ας
3. ἔδωκ-ε(ν) ἔθηκε(ν)
mon. 1. ἐδώκ-αμεν ἐθήκαμεν
2. ἐδώκ-ατε ἐθήκατε
3. ἔδωκ-αν
ἔθηκαν

mediumi
ἀφίημι
δίδωμι
τίθημι
ἀφῆκα
ἐδό-μην ἐθέμην
ἀφῆκας
ἔδου
ἔθου
ἀφῆκε(ν) ἔδο-το
ἔθετο
ἀφήκαμεν ἐδό-μεθα ἐθέμεθα
ἀφήκατε ἔδο-σθε ἔθεσθε
ἀφῆκαν
ἔδο-ντο
ἔθεντο

Konjunktiivi

yks. 1.
2.
3.
mon. 1.
2.
3.

δίδωμι
δῶ
δῷς
δῷ, δοῖ,
δώῃ, δώσῃ !
δῶμεν
δῶτε !
δῶσι(ν)

aktiivi
τίθημι
θῶ
θῇς
θῇ

ἀφίημι
ἀφῶ
ἀφῇς
ἀφῇ

mediumi
δίδωμι τίθημι
δῶμαι θῶμαι
δῷ
θῇ
δῶται θῆται

θῶμεν ἀφῶμεν δώμεθ
θῆτε
ἀφῆτε
α
θῶσι(ν) ἀφῶσι(ν) δῶσθε
δῶνται

θώμεθ
α
θῆσθε
θῶνται

Imperatiivi
Päätteet ovat samat kuin ω-verbien preesensissä lukuun ottamatta yksikön
2. persoonaa, jossa päätteenä on -ς.

yks. 2.
3.
mon. 2.
3.

δίδωμι
δό-ς !
δό-τω
δό-τε
δό-τωσαν

aktiivi
τίθημι
θές !
θέτω
θέτε
θέτωσαν

ἀφίημι
ἄφες !
ἀφέτω
ἄφετε
ἀφέτωσαν

mediumi
δίδωμι
τίθημι
δοῦ
θοῦ
δόσθω
θέσθω
δόσθε
θέσθε
δόσθωσαν θέσθωσαν

Infinitiivi
Infinitiivin pääte on aktiivissa -ναι (oikeastaan -έναι, joka on supistunut
vartalon vokaalin kanssa). Mediumissa on sama pääte kuin preesensissä.
δίδωμι

aktiivi
τίθημι

ἀφίημι

mediumi
δίδωμι τίθημι
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δοῦναι
< *δό-εναι

θεῖναι
< * θέ-εναι

ἀφεῖναι
< * ἀφέ-εναι

δόσθαι θέσθαι

Partisiippi
Aktiivin partisiippi muodostetaan preesensin tavoin ντ-tunnuksen avulla.
Tunnus katoaa σ:n edeltä aiheuttaen sijaispidennyksen (ο ® ου ja ε ®
ει; ks. s. 162).
aktiivi
maskuliini
feminiini
δίδωμι δούς < *δο-ντ-ς
δοῦσα
δόντος
δούσης
mon. dat. δοῦσι(ν)
!
τίθημι θείς < *θέντς
θεῖσα
θέντος
θείσης
mon. dat. θεῖσι(ν) !
ἀφίημι ἀφείς < *ἀφεντς
ἀφεῖσα
ἀφέντος
ἀφείσης
mon. dat. ἀφεῖσι(ν)
!

neutri
δόν < *δο-ντ
δόντος
mon. dat. δοῦσι(ν)
!
θέν
θέντος
mon. dat. θεῖσι(ν) !
ἀφέν
ἀφέντος
mon. dat. ἀφεῖσι(ν)
!

Μediumissa partisiipin päätteenä on tuttu -μενος, -μένη, -μενον.

mask.
δόμενος,
δομένου

mediumi
δίδωμι
fem.
neutri
mask.
δομένη, δόμενον, θέμενος,
δομένης δομένου θεμένου

τίθημι
fem.
θεμένη,
θεμένης

neutri
θέμενον,
θεμένου

Harjoitukset: s. 198, lauseet 1–6.
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·

vain aktiivissa

·

käytännössä vain kolme verbiä: -βαίνω, γινώσκω, ἵστημι

·

päätteet suoraan verbin juureen (kantavartaloon)

·

ei teema- eikä tunnusvokaalia

Juuriaoristi muodostetaan UT:ssa lähinnä kolmesta verbistä: -βαίνω
(UT:ssa aina yhdysverbi), γινώσκω ja ἵστημι. UT:ssa niistä esiintyy vain
aktiivin juuriaoristeja. Verbin ἵστημι merkitys muuttuu juuriaoristissa intransitiiviseksi (’asettua’).
Kuten 2. aoristi, juuriaoristi muodostetaan verbivartalon riisutusta
muodosta. Toisin kuin 2. aoristissa, pääte liittyy suoraan juureen (kantavartaloon) ilman teemavokaalia. Päätteet ovat parin poikkeuksin samat
kuin imperfektissä ja preesensissä.
Juuriaoristivartaloita on kahta tyyppiä, pitkä- ja lyhytvokaalinen. Lyhytvokaalista käytetään partisiipissa.
-βαίνω astua

-βη-, -βᾰ-

γινώσκω tietää; tuntea
γνω-, γνο(γι-γνώσκω klass. kreikassa)
ἵστημι asettaa (seisomaan) στη-, στᾰjuuriaoristi ἔστην asettua (seisomaan)
1. aoristi ἔστησα asettaa (seisomaan)
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Indikatiivi ja konjunktiivi
Indikatiivissa käytetään samoja päätteitä kuin imperfektissä, joskin monikon 3. persoonassa käytetään μι-verbien päätettä -σαν. Konjunktiivin
päätteet ovat samat kuin preesensissä, paitsi että γινώσκω-verbillä on kaikissa persoonissa o-äänne ja yksikön 2. ja 3. persoonassa οι-diftongi.
aktiivi

yks. 1.
2.
3.
mon. 1.
2.
3.

indikatiivi
-βαίνω
γινώσκω
-έβη-ν ἔγνων
-έβη-ς
ἔγνως
-έβη
ἔγνω
-έβη-μεν ἔγνωμεν
-έβη-τε ἔγνωτε
-έβη-σαν ἔγνωσαν

ἵστημι
ἔστην
ἔστης
ἔστη
ἔστημεν
ἔστητε
ἔστησαν

konjunktiivi
-βαίνω γινώσκω
-βῶ
γνῶ
-βῇς
γνοῖς !
-βῇ
γνοῖ !
-βῶμεν γνῶμεν
-βῆτε
γνῶτε !
-βῶσι(ν) γνῶσι(ν)

ἵστημι
στῶ
στῇς
στῇ
στῶμεν
στῆτε
στῶσι(ν)

Imperatiivi (γνῶθι σεαυτόν tunne itsesi)
Aiempaan verrattuna uutta on yksikön 2. persoonan -θι-pääte. Lisäksi
-βαίνω ja ἵστημι voivat yhdysverbeinä saada myös lyhyen vartalon mukaisia muotoja.

yks. 2.
3.
mon. 2.
3.

aktiivi
γινώσκω
γνῶθι !
γνώτω
γνῶτε
γνώτωσα
ν

-βαίνω
-βηθι, -βα !
-βάτω
-βατε, -βητε
-βήτωσαν

ἵστημι
στῆθι, -στα !
στήτω
στῆτε
στήτωσαν

Infinitiivi
Infinitiivi muodostetaan κ-aoristin tavoin päätteellä
taan -έναι, joka on supistunut vartalon vokaalin kanssa).
aktiivi
-βαίνω γινώσκ
ω
-βῆναι γνῶναι
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Partisiippi
Lyhytvokaaliseen vartaloon liitetään ντ-tunnus. Tunnus katoaa
σ:n edeltä aiheuttaen sijaispidennyksen (ᾰ ® ᾱ tai ο ® ου;
ks. s. 162.

-βαίνω

maskuliini
-βας < *βα-ντ-ς
-βάντος
mon. dat. -βᾶσι(ν) !

-βαίνω-verbien partisiippi -βάς, -βᾶσα, -βάν ja
ἵστημι-verbin partisiippi στάς, στᾶσα, στάν
taipuvat kuten πᾶς, πᾶσα, πᾶν (s. 161).

aktiivi
feminiini
-βᾶσα
-βασης

neutri
-βάν < *βα-ντ
-βάντος
mon. dat. -βᾶσι(ν) !

γινώσκω γνούς
γνόντος
mon. dat. γνοῦσι(ν)
!

γνοῦσα
γνούσης

γνόν
γνόντος
mon. dat. γνοῦσι(ν)
!

ἵστημι

στᾶσα
στασης

στάν
στάντος
mon. dat. στᾶσι(ν) !

στας
στάντος
mon. dat. στᾶσι(ν) !

UT:n neljäs juuriaoristin muodostava verbi on δύνω laskea (auringosta),
mutta se esiintyy UT:ssa vain kahdesti ja vain kerran aoristissa (ἔδυ;
Mark. 1:32). Klassisessa kreikassa juuriaoristeja on enemmän.
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Harjoituksia
Käännä seuraava teksti ja määrittele kieliopillisesti tekstissä esiintyvät
sanat. Lauseet 1–6 kappa-aoristeja, lauseet 7–14 kappa- ja juuriaoristeja. Harjoitus perustuu Johanneksen evankeliumin passiokertomukseen, jota on lyhennetty ja täydennetty muiden evankeliumien sanamuodoilla. Lause 1: Matt. 26:47; lause 2: Joh. 18:8, Matt. 26:56; lause
3: Mark. 15:1; lause 4: Joh. 18:33,35; lause 5: Joh. 18:34, 19:11; lause
6: Joh. 19:1,2; lause 7: Joh. 19:4; lause 8: Mark. 15:8, Joh. 19:15;
lause 9: Luuk. 23:25; lause 10: Joh. 19:17; lause 11: Matt. 27:40; lause
12: Mark. 15:31,32; lauseet 13–14: Joh. 19:19–20.
”Pilatus ja juutalaisten kuningas”
1

Ἰούδας, εἷς τῶν δώδεκα, ἦλθεν εἰς τὸν κῆπον καὶ μετʼ αὐτοῦ ὄχλος

πολὺς ἀπὸ τῶν ἀρχόντων καὶ πρεσβυτέρων.

2

ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει· εἰ

ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε τούτους ὑπάγειν. τότε οἱ μαθηταὶ ἀφέντες αὐτὸν
ἔφυγον.
4

3

δήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ παρέδωκαν Πιλάτῳ.

καὶ λέγει ὁ Πιλᾶτος τῷ Ἰησοῦ · τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς

παρέδωκάν σε ἐμοί· τί ἐποίησας; σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;
5

ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς· ἀπὸ σεαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις ἢ ἄλλοι εἶπόν

σοι περὶ ἐμοῦ; ὁ παραδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει. 6 τότε οὖν
ἔλαβεν ὁ Πιλᾶτος τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐμαστίγωσεν. καὶ οἱ στρατιῶται
πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ καὶ
ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν.
7

Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν ἔξω ὁ Πιλᾶτος καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις· ἴδε ἄγω

ὑμῖν αὐτὸν ἔξω, ἵνα γνῶτε ὅτι οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ.
8

καὶ ἀναβὰς ὁ ὄχλος ἤρξατο κραυγάζειν μετὰ τῶν ἀρχόντων· ἆρον

ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα.
οὖν τὸν Ἰησοῦν παρέδωκεν τῷ θελήματι αὐτῶν.
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10

καὶ βαστάζων ἑαυτῷ τὸν σταυρὸν ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον

Κρανίου

Τόπον,

ἐσταύρωσαν.

11

ὃ

λέγεται

Ἑβραϊστὶ

Γολγοθα,

ὅπου

αὐτὸν

Καὶ οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν

λέγοντες· σῶσον σεαυτὸν καὶ κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ.
12

ὁμοίως ἀναστάντες καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἔλεγον· ὁ Χριστὸς ὁ

βασιλεὺς Ἰσραὴλ καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἴδωμεν καὶ
πιστεύσωμεν.
13

ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ·

Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.

14

τοῦτον οὖν τὸν

τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος ὅπου
ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς.
Sanasto
αἴρω
αἰτία, -ας ἡ
ἄκανθα, -ης ἡ
ἁμαρτία, -ας ἡ
ἀναβαίνω
ἀναγινώσκω
ἀνίστημι
ἀπεκρίθη
ἀποκρίνομαι
ἀποφέρω
ἀρχιερεῖς
ἀρχιερεύς, -έως ὁ
ἄρχων, -οντος ὁ
βασιλέα
βασιλεύς, -έως ὁ
βαστάζω
βλασφημέω
Γολγοθα, – ἡ
δέω
δώδεκα
Ἑβραϊστί
ἐγγύς

nostaa, ottaa, kantaa; ottaa pois, surmata 101
syy, aihe, syyllisyys 20
orjantappura, ohdake 14
erehdys, rikkomus, synti 173
nousta 82
lukea 32
nostaa, herättää; juuriaor. ja med. nousta,
astua esiin 108
pass. ind. 1. aor. yks. 3. (aktiivin merkitys)
vastata 232
viedä pois 6
3. dekl., mask. mon. nom.
ylipappi 122
hallitsija, johtomies 37
3. dekl. mask. yks. akk.
kuningas 115
nostaa, kantaa 27
pilkata, herjata, pilkata Jumalaa 34
Golgata (taipumaton erisnimi) 3
sitoa; vangita 43
kaksitoista 75
hepreaksi 7
lähellä, jtk + gen. t. dat. 31

199

ε-jakso
ἔθνος, -ους τό
εἰ μή
ἐπιτίθημι
ἐσταυρώθη
σταυρόω
ἱμάτιον, -ου τό
καταβαίνω
κεφαλή, -ῆς ἡ
κῆπος, -ου ὁ
κρανίον, -ου τό

κραυγάζω
μαστιγόω
μείζονα
μείζων, -ον
Ναζωραῖος, -ου ὁ
νῦν
ὁμοίως
ὅπου
παραδίδωμι
παραπορεύομαι
περιβάλλω
πλέκω
πορφυροῦς, -ᾶ, -οῦν
σός, σή, σόν
σταυρός, -οῦ ὁ
στέφανος, -ου ὁ
στρατιώτης, -ου ὁ
σῴζω
τίτλος, -ου ὁ
τότε
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kansa; 3. dekl., neutri yks. nom. 162
’jos ei’, ellei; paitsi
asettaa jnk päälle 39
pass. ind. 1. aor. yks. 3.
ristiinnaulita 46
vaate, päällysvaate 60
tulla alas, laskeutua 82
pää 75
puutarha 5
pääkallo 4 (εἰς τὸν λεγόμενον Κρανίου
Τόπον = εἰς τὸν τόπον τὸν λεγόμενον
Κρανίον; vrt. Luuk. 23:33)
huutaa 9
ruoskia, ruoskittaa 7
3. dekl., fem. yks. akk.
sanan μέγας suuri kompar. 45
Nasaretin asukas, nasaretilainen 13
nyt 148
samalla tavoin, samoin 30
missä, mihin 84
luovuttaa, antaa tuomittavaksi; kavaltaa 119
kulkea ohi 5
kietoa ympärille, pukea, jtk + akk.,
jnk päälle + akk. 23
punoa, palmikoida 3
purppurainen, purppurakankaasta ommeltu 4
(supistuma-adj. πορφυροῦς < πορφύρεος)
possessiivipron. sinun 27
risti 27
seppele, kruunu 18
sotilas 26
pelastaa, parantaa 107
päällekirjoitus, otsikko 2
silloin, sitten 160
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·

tempussufﬁksit θη/θε (1. aor.) ja η/ε (2. aor.)

·

juuriaoristin päätteet

·

θ:n vaikutus edeltävään äänteeseen

Aktiivin ja mediumin tavoin passiivinkin aoristissa käytetään nimityksiä
1. ja 2. aoristi. Niillä ei kuitenkaan sinänsä ole mitään yhteyttä aktiivin ja
mediumin 1. ja 2. aoristiin; vain nimitys (ja tietenkin tempus) on sama.
Se, minkä aoristin verbi saa aktiivissa ja mediumissa, ei määrää, kumman aoristin se saa passiivissa, vaan merkitystä on lähinnä sillä, päättyykö verbin vartalo vokaaliin vai konsonanttiin. Lähes kaikki vokaalivartaloiset ω-verbit muodostavat passiivin aoristinsa 1. aoristin mukaan.
Konsonanttivartaloisista osa noudattaa 1. aoristia, osa (erityisesti -λja -ρ-päätteiset) 2. aoristia. Enemmistö passiivin aoristeista on 1. aoristeja. μι-verbit noudattavat muodostuksessaan ω-verbien käytäntöä.
Passiivin 1. aoristin tempustunnukset ovat θη ja θε (theeta-aoristi).
2. aoristin tunnukset ovat η ja ε (eeta-aoristi).
λύω
γράφω

preesensvartalo
λυγραφ-

aoristivartalo
λυθη-/λυθε1. aoristi
γραφη-/γραφε- 2. aoristi

Pitkävokaalisia tempussufﬁkseja θη ja η käytetään indikatiivissa, imperatiivissa ja infinitiivissä, lyhytvokaalista θε ja ε partisiipissa (ja harvinaisessa optatiivissa).
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Taivutuspäätteet ovat samat kuin juuriaoristissa, toisin sanoen aktiivin
päätteet. Teemavokaalia ei käytetä, ja preesensvartalon laajenteet jäävät
pois. Myös muita vartalonmuutoksia, kuten vokaalien vaihtumisia, voi
ilmetä. Passiivin aoristit on usein luontevampaa kääntää aktiivilla kuin
passiivilla (esim. ἐλύθην ”minut irrotettiin = pääsin irti”; ks. myös γ.1).

ε.5.1 Muodostaminen
Indikatiivi
Päätteet ovat samat kuin juuriaoristin aktiivissa.
vrt. juuriaor.

ἵστημι
vlo στη-

yks. 1.
2.
3.
mon. 1.
2.
3.

ἔστη-ν
ἔστη-ς
ἔστη
ἔστη-μεν
ἔστη-τε
ἔστη-σαν

1. aoristi
λύω
vlo λυθηἐλύθη-ν
ἐλύθη-ς
ἐλύθη
ἐλύθη-μεν
ἐλύθη-τε
ἐλύθη-σαν

2. aoristi
γράφω
ἀποστέλλω
vlo γραφηvlo -σταληἐγράφη-ν
ἀπεστάλην
ἐγράφη-ς
ἀπεστάλης
ἐγράφη
ἀπεστάλη
ἐγράφη-μεν ἀπεστάλημεν
ἐγράφη-τε
ἀπεστάλητε
ἐγράφη-σαν ἀπεστάλησαν

Muutamien verbien augmentti poikkeaa tavanomaisesta:
ἀποκαθίστημι asettaa ennalleen ἀπεκατεστάθην (2 augm.)
δύναμαι voida, kyetä
ἠδυνήθην (ε:n asemesta η)
ἀνοίγω avata (ἀνά + οἴγω)
ἠνεῴχθην, ἠνοίχθην/
ἠνοίγην
Konjunktiivi
Tempustunnuksen vokaali sulautuu päätteeseen, jolloin supistuman tulos
on sirkumfleksia myöten identtinen -έω-loppuisten supistumaverbien
aktiivin konjunktiivin preesensin kanssa (*λυθήω > λυθῶ).
yks. 1.
2.
3.
mon. 1.
2.
3.

1. aoristi
λυθῶ
λυθῇς
λυθῇ
λυθῶμεν
λυθῆτε
λυθῶσι(ν)

2. aoristi
γραφῶ
ἀποσταλῶ
γραφῇς
ἀποσταλῇς
γραφῇ
ἀποσταλῇ
γραφῶμεν ἀποσταλῶμεν
γραφῆτε
ἀποσταλῆτε
γραφῶσι(ν) ἀποσταλῶσι(ν)

Vain aksentti erottaa γράφω-verbin passiivin konjunktiivin aoristin aktiivin konjunktiivin preesensistä (esim. yks. 3. γραφῇ on pass. aor. mutta
γράφῃ akt. prees.).
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Imperatiivi
Normaalikaavasta poikkeaa yksikön 2. persoona. Sen päätteenä on 1.
aoristissa -τι, 2. aoristissa -θι (kuten juuriaoristissa). Myös 1. aoristi on
alkuaan -θι-päätteinen, mutta λύθηθι olisi äänteellisesti hankala, koska
kaksi peräkkäistä tavua alkaa samalla aspiroituneella konsonantilla. Normaalisti tällaisissa tapauksissa konsonanteista ensimmäinen menettää
aspiraationsa (vrt. τίθημι < *θιθημι). Kuitenkin θη-tavu kieliopillisena
tunnuksena jää muuttumatta, ja aspiraatio katoaa jälkimmäisestä θ:sta.
yks. 2.
3.
mon. 2.
3.

1. aoristi
λύθη-τι
λυθή-τω
λύθη-τε
λυθή-τωσαν

2. aoristi
γράφη-θι
ἀποστάληθι
γραφή-τω
ἀποσταλήτω
γράφη-τε
ἀποστάλητε
γραφή-τωσαν ἀποσταλήτωσαν

Infinitiivi
Pääte on -ναι (vrt. kappa- ja juuriaoristi).
1. aoristi
2. aoristi
λυθῆναι γραφῆναι ἀποσταλῆναι

Partisiippi
-θε-/-ε-päätteiseen aoristivartaloon liitetään ντ-tunnus. Kuten aiemmin
tunnus katoaa σ:n edeltä aiheuttaen sijaispidennyksen (ε ® ει; ks. s.
162). Muiden ντ-tunnuksisten partisiippien tavoin maskuliini ja neutri
taipuvat 3:nnessa, feminiini 1. deklinaatiossa. Taivutus on esitetty kokonaisuudessaan Agorassa s.282–283.
aktiivi
λύω

mask.
λυθείς < *λυθε-ντ-ς
λυθέντος
mon. dat.
λυθεῖσι(ν) !
γράφω
γραφείς
γραφέντος
mon. dat.
γραφεῖσι(ν) !
ἀποστέλλω ἀποσταλείς
ἀποσταλέντος
mon. dat.
ἀποσταλεῖσι(ν) !

fem.
λυθεῖσα < *λυθεντ-jα
λυθείσης
γραφεῖσα
γραφείσης
ἀποσταλεῖσα
ἀποσταλείσης

neutri
λυθέν < *λυθε-ντ
λυθέντος
λυθεῖσι(ν) !
γραφέν
γραφέντος
γραφεῖσι(ν) !
ἀποσταλέν
ἀποσταλέντος
ἀποσταλεῖσι(ν) !

τίθημι-verbin kappa-aoristin aktiivin partisiippi θείς, θεῖσα, θέν taipuu sellaisenaan
kuin passiivin partisiipin 1. aoristin loppuosa -θείς, -θεῖσα, -θέν.
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ε.5.2 Passiivin 1. aoristin (θη-aoristi) vartaloita
Supistumaverbien preesensvartalon loppuvokaali pitenee tempussufﬁksin
θη/θε edellä (sama ilmiö kuin sigma-aoristissa).
perusmuoto
ποιέω tehdä
ἀγαπάω rakastaa
πληρόω täyttää
δύναμαι voida, kyetä

1. aor. vlo
ποιηθη/εἀγαπηθη/επληρωθη/εδυνηθη/ε-

ind. yks. 1.
ἐποιήθην
ἠγαπήθην
ἐπληρώθην
ἠδυνήθην

Gutturaaliin (γ, κ, χ ) päättyvissä vartaloissa γ ja κ muuttuvat θ:n edellä
assimilaation vaikutuksesta χ:ksi.
ἄγω viedä
κηρύσσω saarnata
< *κηρυκ-jω
διώκω ajaa takaa

ἀχθη/εκηρυχθη/ε-

ἤχθην
ἐκηρύχθην

διωχθη/ε-

ἐδιώχθην

Labiaaliin (β, π, φ) päättyvissä vartaloissa β ja π muuttuvat θ:n edellä
assimilaation vaikutuksesta φ:ksi.
πέμπω lähettää
καλύπτω peittää
< *καλυφ-jω

πεμφθη/εκαλυφθη/ε-

ἐπέμφθην
ἐκαλύφθην

Dentaaliin (δ, τ, θ) päättyvissä vartaloissa t-äänne muuttuu θ:n edellä
σ:ksi. Muutos koskee myös ζ:aa.
πείθω vakuuttaa
καθαρίζω puhdistaa
< *καθαριδ-jω

πεισθη/εἐπείσθην
καθαρισθη/ε- ἐκαθαρίσθην

μι-verbeissä päätteet liitetään preesenslaajenteista karsittuun lyhytvokaaliseen vartaloon.
δίδωμι antaa
τίθημι panna, asettaa
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ἵστημι asettaa

δοθη/ετεθη/ε< *θεθη/εσταθη/ε-

ἀφίημι jättää, hylätä
δείκνυμι osoittaa

ἀφεθη/εδειχθη/ε-

ἐδόθην
ἐτέθην
ἐστάθην asettua
(seisomaan)
ἀφέθην
ἐδείχθην

ε.5 Passiivin aoristi

Deponenttiverbillä γίνομαι tulla, tapahtua; olla on mediumin 2. aoristin
mukaisen ἐγενόμην-muodon ohella passiivin 1. aoristin mukainen samaa
tarkoittava muoto ἐγενήθην. Niin ikään kaksi aoristimuotoa ilman merkityseroa on verbillä ἀποκρίνομαι vastata: ἀπεκρινάμην (med. 1. aor.)
ja ἀπεκρίθην (pass. 1. aor.).

ε.5.3 Passiivin 2. aoristin (η-aoristi) vartaloita
2. aoristin muodostavat verbit ovat käytännössä kaikki konsonanttivartaloisia. Useissa vartaloissa tapahtuu vokaalinmuutoksia (αι « α, ε/ει «
α). Seuraavassa on lueteltu UT:n tavallisimmat passiivin 2. aoristissa taipuvat verbit. Kahdella verbillä (ἀνοίγω ja τάσσω) on myös 1. aoristin
mukainen rinnakkaismuoto.
ἀγγέλλω ilmoittaa
ἀνοίγω avata
(ἀνά + οἴγω)
ἀποστέλλω lähettää
κρύπτω kätkeä
σπείρω kylvää
στρέφω kääntää
τάσσω järjestää
φαίνω loistaa
χαίρω iloita
T

ἀγγελη/εἀνοιγη/εἀνοιχθη/εἀποσταλη/εκρυβη/εσπαρη/εστραφη/εταγη/εταχθη/εφανη/εχαρη/ε-

ἠγγέλην
ἠνοίγην avautua
ἠνεῴχθην/ἠνοίχθην
ἀπεστάλην
ἐκρύβην kätkeytyä
ἐσπάρην
ἐστράφην kääntyä
ἐτάγην
ἐτάχθην
ἐφάνην ilmestyä
ἐχάρηνT tulla iloiseksi

Muoto on mahdollista tulkita myös aktiivin juuriaoristiksi.

Eri vartalosta muodostettu passiivin aoristi:
λέγω sanoa
ὁράω nähdä
φέρω kantaa

ῥεθη/ε-, ῥηθη/εὀφθη/εἐνεχθη/ε-

ἐρρέθην, ἐρρήθην
ὤφθην ilmestyä
ἠνέχθην

Koska passiivin aoristilla on oma tempustunnuksensa, se ei tarvitse omia erityisiä päätteitä vaan voi hyödyntää aktiivin päätteitä. Kielihistoriallisesti passiivin aoristi on alkuaan
ollut aktiivimerkityksinen ja ottanut vähitellen
passiivin tehtävän (passiivista ks. myös γ.1).
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Harjoituksia
Käännä seuraava teksti ja määrittele kieliopillisesti tekstissä esiintyvät
sanat. Teksti on lyhennetty jaksosta Matt. 2:1–18.
”Herodes ja idän tietäjät”
1

τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις

Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς
Ἱεροσόλυμα

λέγοντες·

2

ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν

Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν
προσκυνῆσαι αὐτῷ.
πᾶσα

Ἱεροσόλυμα

3

ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης ἐταράχθη καὶ
μετʼ αὐτοῦ,

καὶ

συναγαγὼν

πάντας

τοὺς

γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρʼ αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς
γεννᾶται. 4 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ· ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας.
5

καὶ πέμψας τοὺς μάγους εἰς Βηθλέεμ Ἡρῴδης εἶπεν· πορευθέντες

ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου· ἐπὰν δὲ εὕρητε ἀπαγγείλατέ
μοι.

6

οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν, καὶ ἰδοὺ ὁ

ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτοὺς ἕως ἐλθὼν ἐστάθη
ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον.
μεγάλην σφόδρα.

8

7

ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν

καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον

μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ,
καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα,
χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν.

9

καὶ χρηματισθέντες κατʼ ὄναρ μὴ

ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην, διʼ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν
αὐτῶν.
10

ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου ἐφάνη κατʼ ὄναρ

τῷ Ἰωσὴφ λέγων·

11

ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα

αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι.
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12

καὶ

ε.5 Passiivin aoristi

ἦσαν ἐν Αἰγύπτῳ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου· ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν
υἱόν μου.
13

Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων ἐθυμώθη λίαν,

καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλέεμ καὶ ἐν
πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω.

14

τότε ἐπληρώθη

τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος·
15

φωνὴ ἐν Ῥαμὰ ἠκούσθη, κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς·

Ῥαχὴλ

κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ
εἰσίν.
Sanasto
Αἴγυπτος, -ου ἡ
ἀκριβῶς
ἀναιρέω
ἀνακάμπτω
ἀνατολή, -ῆς ἡ
ἀναχωρέω
ἀνοίγω
ἀπαγγέλλω
ἀστήρ, -έρος ὁ
Βηθλέεμ, – ἡ
βασιλέως
βασιλεύς, -έως ὁ
γεννάω
γραμματεῖς
γραμματεύς, -έως ὁ
διετοῦς
διετής, -ές
δῶρον, -ου τό
ἐμπαίζω
ἐξετάζω
ἐπάν
ἐπάνω + gen.
ἐπεί
ἕως
Ἡρῴδης, -ου ὁ

Egypti 25
tarkoin, huolellisesti 9
nostaa maasta; surmata, tappaa 24
kääntyä takaisin, palata 4
auringonnousu; itä 11
mennä pois; palata 14
avata; pass. avautua 77
ilmoittaa, kertoa 45
tähti 24
Betlehem (taipumaton erisnimi) 8
3. dekl. mask. yks. gen.
kuningas 115
synnyttää; pass. syntyä 97
3. dekl., tässä mask. mon. akk.
lainopettaja 64
3. dekl., tässä mask. yks. gen.
kaksivuotias 1
lahja 19
pitää pilkkanaan, pettää 13
tutkia tarkasti, ottaa selvää 3
kun (ἐπεί + ἄν) 3
päällä, yli; päälle, ylle 19
kun, koska 26
jhk saakka + gen.; kunnes, siihen saakka kun;
usein konj. aor. + ἄν 146
Herodes 43
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θησαυρός, -οῦ ὁ
θυμόω
Ἰερεμίας, -ου ὁ
Ἱεροσόλυμα, -ων τά

ἵστημι
καλέω
κατωτέρω
κλαίω
κλαυθμός, -οῦ ὁ
λίαν
λίβανος, -ου ὁ
μάγος, -ου ὁ
ὀδυρμός, -οῦ ὁ
οἰκία, -ας ἡ
ὄναρ τό
κατʼ ὄναρ
ὅριον, -ου τό
οὗ
παιδίον, -ου τό
παραγίνομαι
παρακαλέω
παραλαμβάνω
ποῦ
προάγω
προσκυνέω
πυνθάνομαι
Ῥαμά, – ἡ
Ῥαχήλ, – ἡ
σμύρνα, -ης ἡ
συνάγω
σφόδρα
ταράσσω
τελευτή, -ῆς ἡ
τίκτω
φαίνω
χαίρω
χρηματίζω
χώρα, -ας ἡ
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säilytyspaikka; aarrearkku, aarre 17
suututtaa; pass. suuttua, vihastua 1
Jeremia 3
Jerusalem; useimmiten neutri, tässä fem.;
vaihtoehtoinen muoto Ἰερουσαλήμ, – ἡ
(taipumaton erisnimi) 62
asettaa, pystyttää; pass. seisahtua,
pysähtyä 154
kutsua, nimittää 148
alaspäin, alle 1
itkeä 40
itku, valitus 9
sangen, kovin 12
suitsuke 2
tietäjä; noita 6
valitus, parku 2
talo, huone; koti 94
uni (esiintyy vain yks. nom./akk.) 6
unessa
raja; mon. alue, seutu 12
missä, jossa, jonne
(paikan adv. rel.pron:sta ὅς) 54
lapsi, lapsukainen 52
tulla, saapua 37
kehottaa; rohkaista, lohduttaa 109
ottaa mukaansa; saada, ottaa vastaan 50
kysymyssana missä, minne 48
kulkea edellä, mennä ennen, jtk +akk. 20
kumartua maahan;
rukoilla, palvoa, jtk + dat. 60
kysellä, ottaa selville 12
Rama (taipumaton erisnimi) 1
Raakel (taipumaton erisnimi) 1
mirha, mirhapuun pihka 2
koota yhteen; pass. kokoontua 59
suuresti, suuressa määrin 11
järkyttää; pass. hämmästyä, järkyttyä 18
loppu; kuolema 13
synnyttää; pass. syntyä 18
loistaa; pass. tulla näkyviin, ilmestyä 31
iloita; aor. tulla iloiseksi 74
ilmoittaa; pass. saada ilmoitus, saada ohje 9
seutu; maa 28

ζ-jakso
Tässä jaksossa opit
· jäljellä olevat 3. deklinaation vartalot:
-

ι-/j- ja ευ-/ε-vartalot

-

σ-vartalot

· 3. deklinaation adjektiivien taivutuksen ja
adjektiivien vertailun
· kreikan sijamuotojen yksityiskohtaisen käytön.
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ζ.1 Kolmannen deklinaation
substantiivit: ι-/j- ja ευ-/ε-vartalot
·

-ις-/-σις-loppuisten (= ι-/j-vartaloisten) feminiinien taivutus sekä taivutuksen erikoisuudet

·

-εύς-loppuisten (= ευ-/ε-vartaloisten) maskuliinien taivutus sekä taivutuksen erikoisuudet

ι-/j- ja ευ-/ε-vartalot muodostavat kaksi 3. deklinaation alaryhmää, joilla
on yhteisiä piirteitä: kummallakin on tiettyä mallia noudattava perusmuoto, kummallakin on kaksi taivutusvartaloa, ja kummankin taivutuksessa
on eräitä lähinnä näennäisiä epäsäännöllisyyksiä.
ι-/j-vartaloiden päätteenä on perusmuodossa -ις/-σις (ἡ δύναμις voima, ἡ φύσις luonto). Taivutusvartalon loppuvokaalina on yksikön nominatiivissa ja akkusatiivissa ι, muulloin ε. Lisäksi miltei kaikki ovat feminiinejä. Tämän ryhmän sanat tulee pitää erillään -ις-päätteisistä tvartaloisista sanoista (ἡ ἐλπίς toivo, ks. δ.2.1).
ευ-/ε-vartalot ovat perusmuodossaan -εύς-päätteisiä maskuliineja (ὁ
ἱερεύς pappi). Ne kuuluvat diftongivartaloihin, joita UT:ssa edustavat
myös pari -οῦς-päätteistä sanaa ja yksi -αῦς-päätteinen sana.
ι-/j- ja ευ-/ε-vartalot ovat alun perin päättyneet kreikasta sittemmin kadonneisiin äänteisiin, ι-/j-vartalot j-äänteeseen ja εύς-vartalot w-äänteeseen Ϝ (digamma, ks. α.1). ι-/j-vartaloiden loppuosa on ollut muotoa -ι ja -ηj/-εj, εύς-vartaloiden -εϜ tai -ηϜ. Yksikön nominatiivin -εύς
on syntynyt muodosta -έϜ-ς. J:n ja Ϝ:n kadottua on osassa muotoja ta210
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pahtunut supistumasääntöjen mukaisia vokaalien supistumia. Peräkkäiset
vokaalit εα (yksikön akkusatiivi) ja εω (monikon genetiivi) eivät poikkeuksellisesti supistu.
Molemmille vartalotyypeille on ominaista, että yksikön genetiivin pääte on -ως eikä, kuten odottaisi, -ος. Tämä johtuu kestonvaihdoksesta, joka on tapahtunut taivutusvartalon päättävän -η:n ja -ος-päätteen välillä: -ηος > -εως. Lisäksi ι-/j-vartaloilla on se erikoisuus, että vaikka lopputavu vaihdoksen myötä pitenee, akuutti säilyy alkuperäisellä paikallaan
3. tavulla lopusta (δυνάμηος > δυνάμεως). Ylimääräisenä erikoisuutena
on, että myös monikossa genetiivin aksentti on 3. tavulla lopusta
(δυνάμεων).
Molemmissa vartaloissa monikon nominatiivi ja akkusatiivi ovat samanlaiset: -ις-/-σις-loppuisilla sanoilla -εις-päätteisiä, -εύς-loppuisilla -εῖς-päätteisiä (vain aksenttiero).
ἡ δύναμις
voima
tv: δυναμι-,
δυναμεnom.
gen.
dat.
akk.
vok.
nom.
gen.
dat.
akk.

(kielihist.
muoto)

ὁ ἱερεύς
pappi
tv: ἱερευ-,
ἱερε-

yksikkö
δύναμις
δυναμι-ς
ἱερεύς
δυνάμεως ! δυναμηj-ος
ἱερέως !
δυνάμει
δυναμεj-ι
ἱερεῖ
δύναμιν
δυναμιν
ἱερέᾱ
ἱερεῦ
monikko
δυνάμεις !
δυναμεj-ες
ἱερεῖς !
δυνάμεων
δυναμηj-ων
ἱερέων
δυνάμεσι(ν) δυναμεj-σι(ν) ἱερεῦσι(ν)
δυνάμεις !
δυναμεj-νς
ἱερεῖς !

(kielihist.
muoto)

ὁ νοῦς
mieli
tv: νου-, νο-

ἱερεϜ-ς

νοῦς
νοός
νοι΅
νοῦν

ἱερηϜ-ος
ἱερεϜ-ι
ἱερηϜ-α
ἱερεϜ
ἱερεϜ-ες
ἱερηϜ-ων
ἱερεϜ-σι(ν)
ἱερεϜ-ας

211

ζ-jakso

Tärkeitä ι-/j-vartaloita (kaikki feminiinejä):
ἀνάστασις, ἀναστάσεως ylösnousemus
ἄφεσις, ἀφέσεως anteeksi antaminen
θλῖψις, θλίψεως ahdistus
κρίσις, κρίσεως tuomio
πίστις, πίστεως usko
πόλις, πόλεως kaupunki
UT:ssa esiintyvät lisäksi maskuliini ὄφις, ὄφεως käärme ja neutri
σίναπι, σινάπεως sinappi.
Tärkeitä ευ-/ε-vartaloita (ilmaisevat asemaa tai tehtävää, kaikki maskuliineja):
ἀρχιερεύς ylipappi
βασιλεύς kuningas
γραμματεύς lainopettaja
UT:n tavallisin -οῦς-päätteinen sana on ὁ νοῦς mieli, ymmärrys. Sen yksikön taivutus kuuluu kokonaisuudessaan νοῦς, νοός, νοΐ, νοῦν.
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Harjoituksia
Käännä sanaston avulla seuraavat lauseet kreikaksi. Käytä artikkelia
harjoituksen vuoksi jokaisen substantiivin yhteydessä, vaikka se ei joka kohdin vastaisikaan kreikan normaalikäytäntöä.
1. Lapset ja vanhemmat saavat pelastuksen tiedon ja syntien anteeksi
antamisen uskossa.

2. Kalastajat Galileasta saavat Pyhän Hengen voiman ja tallovat käärmeiden ja skorpionien päälle.

3. Papit yhdessä lainopettajien kanssa luovuttavat juutalaisten kuninkaan maaherran käsiin.

4. Lohdutuksen Jumala pelastaa opetuslapset ahdingosta.

5. Kristuksen ylösnousemuksen jälkeen he kulkevat läpi kaupunkien ja
tulevat taivaallisen kuninkaan todistajiksi koko luomakunnassa.
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Sanasto
ahdinko, ahdistus
anteeksiantaminen, irti päästäminen
Galilea
henki
johonkin, jonnekin
jossakin, -ssa/-ssä
jostakin, -sta/-stä
juutalainen
jälkeen
kalastaja
kanssa
kaupunki
koko; jokainen, kaikki
Kristus
kulkea jnk läpi t. kautta
kuningas
käsi
käärme
lainopettaja
lapsi
lohdutus; kehotus; pyyntö
luomakunta, luominen
luovuttaa, antaa tuomittavaksi
maaherra, käskynhaltija; johtaja
opetuslapsi
pappi
pelastaa jstk
pelastus
pyhä
päälle, yli
saada; ottaa
skorpioni
synti
taivaallinen
talloa, kulkea jnk yli
tieto
todistaja; marttyyri
tulla jksk
usko
vanhempi, mon. vanhemmat
voima
ylösnousemus; nouseminen
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θλῖψις , -εως ἡ 45
ἄφεσις, -εως ἡ 17
Γαλιλαία, -ας ἡ 61
πνεῦμα, -τος τό 379
εἰς + akk. 1 768
ἐν + dat. 2 757
ἐκ + gen. 916
Ἰουδαῖος, -ου ὁ 195
μετά + akk.; 473
ἁλιεύς, -έως ὁ 5
σύν + dat. 128
πόλις, -εως ἡ 164
πᾶς, πᾶσα, πᾶν 1 244
Χριστός, -οῦ ὁ 531
διαπορεύομαι + akk. 5
βασιλεύς, -έως ὁ 115
χείρ, χειρός ἡ 178
ὄφις, -εως ὁ 14
γραμματεύς, -έως ὁ 64
τέκνον, -ου τό 99
παράκλησις, -εως ἡ 29
κτίσις, -εως ἡ 19
παραδίδωμι 119
ἡγεμών, -όνος ὁ 20
μαθητής, -οῦ ὁ 261
ἱερεύς, -έως ὁ 31
σῴζω + ἀπό/ἐξ + gen. 107
σωτηρία, -ας ἡ 46
ἅγιος, -α, -ον 233
ἐπάνω + gen. 19
λαμβάνω 260
σκορπίος, -ου ὁ 5
ἁμαρτία, -ας ἡ 173
οὐράνιος, -ον 9
πατέω 5
γνῶσις, -εως ἡ 29
μάρτυς, -υρος ὁ 35
γίνομαι 670
πίστις, -εως ἡ 243
γονεύς, -έως ὁ 20
δύναμις, -εως ἡ 119
ἀνάστασις, -εως ἡ 42

ζ.2 Kolmannen deklinaation substantiivit: σ-vartalot

ζ.2 Kolmannen deklinaation
substantiivit: σ-vartalot
·

σ-vartaloiset, -ος-loppuiset neutrit

·

taivutuksen erikoispiirre: σ:n katoaminen vokaalien välistä
ja sitä seuraava vokaalien supistuma

·

tiivistelmä 3. deklinaation substantiivien sijapäätteistä

σ-vartaloiset 3. deklinaation substantiivit ovat kaikki -ος-loppuisia neutreja. Niillä on kaksi taivutusvartaloa, joista -ος-päätteinen on sanan perusmuoto ja yksikön akkusatiivi. Toista, -ες-päätteistä taivutusvartaloa käytetään muiden taivutusmuotojen perustana.
Kun -ες-päätteiseen taivutusvartaloon liitetään vokaalialkuinen sijapääte, σ joutuu kahden vokaalin väliin. Kun vokaalien välinen σ sittemmin
tietyssä kielen kehitysvaiheessa katosi, seurasi supistumasääntöjen mukaisia supistumia. Esimerkiksi sanan τὸ ἔθνος kansa monikon nominatiivista
ἔθνεσ-α tulee muodon ἔθνεα kautta muoto ἔθνη (ollessaan α:n edellä ε
voittaa α:n).
3. deklinaation -ος-päätteisiä neutreja ei tule sekoittaa 2. deklinaation
-ος-päätteisiin maskuliineihin.
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τὸ ἔθνος kansa
yksikkö
monikko
tv: ἐθνοσ-, ἐθνεσtv: ἐθνεσἔθνη !
nom. ἔθνος
ἔθνοσἔθνεσ-α
gen. ἔθνους ! ἔθνεσ-ος ἐθνῶν
ἐθνέσ-ων
ἔθνεσι(ν) ἔθνεσ-σι(ν)
dat. ἔθνει
ἔθνεσ-ι
akk. ἔθνος
ἔθνοσἔθνη !
ἔθνεσ-α

Muita -ος-loppuisia neutreja UT:ssa:
ἔτος, ἔτους vuosi
σκότος, σκότους pimeys
μέλος, μέλους jäsen
πλῆθος, πλήθους paljous; joukko
μέρος, μέρους osa
τέλος, τέλους loppu, päämäärä
ὄρος, ὄρους vuori (mon. gen. supistumaton ὀρέων)
Tiivistelmä 3. deklinaation substantiivien sijapäätteistä

nom.
gen.
dat.
akk.
nom.
gen.
dat.
akk.
T
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säännölliset
mask./fem.
neutri mask./fem.
ἐλπίς, ἰσχύς,
σῶμα δύναμις
μήν, σάρξ,
(ι-/j-vartalot)
χείρ
yksikkö
–/-ς
– -ις
-οςT
-ε×ως
-ι
-ε×ι
-α/-ν
– -ν
monikko
-ες
-α -εις
-ων
-ε×ων
-σι(ν)
-ε×σι(ν)
-ας
-α -εις

erikoiset
mask.
neutri
ἱερεύς
ἔθνος
(ευ-/ε-vartalot) (σ-vartalot)

-εύ×ς
-έ×ως
-ε×ῖ
-έ×α

-ος
-ους
-ε×ι
-ος

-εῖς
-έ×ων
-εῦ×σι(ν)
-εῖς

-η
-ῶν
-ε×σι(ν)
-η

Keskelle merkityt muodot ovat kaikille suvuille yhteisiä.

ζ.2 Kolmannen deklinaation substantiivit: σ-vartalot

Kertausta: sigman suhde edeltävään konsonanttiin 3. deklinaatiossa
t-äänne + σ ® σ
ν+σ®σ
ντ + σ ® sijaispidennys + σ
k-äänne + σ ® ξ
p-äänne + σ ® ψ

Sivistä itseäsi
Mitä 3. deklinaation sanoja sisältyy seuraaviin sivistyssanoihin? Mitä sanat merkitsevät? Huomaa, että johdannaiset
voivat pohjautua joko sanan perusmuotoon tai taivutusvartaloon.
hydrofobia
otiitti
kriisi
androgyyni
nocturne
hierokratia
menopaussi
megalomaaninen
pyromaani

pneumaattinen
henoteismi
onomatopoeettinen
fotografi
matriarkka
etnomusiikki
marttyyri
politiikka
patronyymi

Harjoitukset: s. 224, lauseet 1–6.
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ζ.3 Kolmannen deklinaation
adjektiivit
·

-ων-/-ον- ja -ης-/-ες-loppuisten kaksipäätteisten adjektiivien taivutus

·

-ύς-/-εῖα-/-ύ-loppuisten kolmipäätteisten adjektiivien taivutus

·

epäsäännöllisesti taipuvien sanojen μέγας suuri ja πολύς
moni, paljon; suuri taivutus

3. deklinaatioon kuuluvista, melko vähän käytetyistä adjektiiveista osa on
kaksi-, osa kolmipäätteisiä. Kaksipäätteisillä on maskuliinissa ja feminiinissä yhteinen muoto, kolmipäätteisten maskuliini ja neutri taipuvat 3.
deklinaatiossa, feminiini 1. deklinaatiossa.
Kaksipäätteiset adjektiivit
ν-vartaloisten adjektiivien pääte on nominatiivissa -ων (mask./fem.)
tai -ον (neutri). Taivutusvartalona toimii suoraan neutri. (Vrt. myös νvartaloisten substantiivien tyyppi ἡγεμών, tv ἡγεμον-.)
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ἄφρων/ἄφρον, tv ἀφρον- järjetön, mieletön:
yksikkö
mask./fem. neutri
nom. ἄφρων
ἄφρον
gen. ἄφρονος
ἄφρονος
dat. ἄφρονι
ἄφρονι
akk. ἄφρονα
ἄφρον

monikko
mask./fem. neutri
ἄφρονες
ἄφρονα
ἀφρόνων
ἀφρόνων
ἄφροσι(ν) ! ἄφροσι(ν) !
ἄφρονας
ἄφρονα

σ-vartaloisten adjektiivien pääte on nominatiivissa -ης (mask. ja fem.)
tai -ες (neutri). Taivutusvartalona toimii suoraan neutri. Sigma katoaa
vokaalien välistä, ja syntyy supistumia samaan tapaan kuin σ-vartaloisilla
substantiiveilla. Tällöin maskuliinin ja feminiinin yksikön akkusatiivi
on -η-päätteinen, kuten myös neutrin monikon nominatiivi ja akkusatiivi
(-εσα > -εα > -η). Maskuliinin ja feminiinin monikon nominatiivi ja akkusatiivi saavat päätteen -εις, kuten ι-/j- ja ευ-/-ε-vartaloiset substantiivit.
ὑγιής, ὑγιές tv ὑγιεσ- terve:
yksikkö
mask./fem.

monikko
neutri mask./fem.

neutri

nom. ὑγιής

ὑγιές

ὑγιῆ <ὑγιέσ-α !

gen. ὑγιοῦς <ὑγιέσ-ος !

ὑγιοῦς ὑγιῶν <ὑγιέσ-ων

ὑγιῶν

dat.

ὑγιεῖ <ὑγιέσ-ι

ὑγιεῖ

ὑγιέσι(ν) <ὑγιέσ-σι(ν)

ὑγιέσι(ν)

akk.

ὑγιῆ <ὑγιέσ-α !

ὑγιές

ὑγιεῖς !

ὑγιῆ <ὑγιέσ-α !

ὑγιεῖς <ὑγιέσ-ες

ἀληθής/ἀληθές tosi, todellinen; oikea
ἀσθενής/ἀσθενές heikko, sairas
πλήρης/πλήρες täysi, täynnä
Kolmipäätteiset adjektiivit
υ-vartaloisilla adjektiiveilla on maskuliinissa ja neutrissa kaksi taivutusvartaloa, -υ-päätteinen ja -ε-päätteinen. -υ-päätteistä käytetään yksikön
nominatiivissa ja akkusatiivissa, -ε-päätteistä kaikissa muissa muodoissa.
Feminiinin taivutusvartalon päätteenä on -ει-.
Nominatiivin pääte on maskuliinissa -ύς, feminiinissä -εῖα ja neutrissa
-ύ (harvoin -υς, -εια, -υ). Maskuliinin monikon nominatiivin ja akkusatiivin pääte on sama. Toisin kuin σ-vartaloisilla substantiiveilla, yhdis219
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telmät εο, εω ja εα eivät supistu. Feminiini taipuu kuten 1. deklinaation
substantiivi ἀλήθεια (ks. β.3).
ταχύς, ταχεῖα, ταχύ tv ταχυ-, ταχε- (mask. tai neutri), ταχει- (fem.)

nopea:

yksikkö
mask. fem.
nom. ταχύς ταχεῖα

monikko
neutri mask.
ταχύ
ταχεῖς !

gen. ταχέος ταχείᾱς ταχέος ταχέων

fem.
ταχεῖαι

neutri
ταχέα

ταχειῶν ταχέων

dat.

ταχεῖ

ταχείᾱͅ ταχεῖ

ταχέσι(ν) ταχείαις ταχέσι(ν)

akk.

ταχύν

ταχεῖαν ταχύ

ταχεῖς !

ταχείᾱς

ταχέα

Epäsäännöllisiä adjektiiveja
Epäsäännöllisten adjektiivien μέγας, μεγάλη, μέγα suuri ja πολύς,
πολλή, πολύ moni, paljon; suuri feminiini noudattaa 1. deklinaatiota,
maskuliini ja neutri yksikön nominatiivissa ja akkusatiivissa 3. deklinaatiota, muuten 2. deklinaatiota. Maskuliinilla ja neutrilla on kummallakin
kaksi taivutusvartaloa (μεγα-, μεγαλ- ja πολυ-, πολλ-), feminiinillä yksi.
yksikkö
mask.

fem.

neutri

mask.

fem.

neutri

nom. μέγας

μεγάλη

μέγα

πολύς

πολλή

πολύ

gen. μεγάλου

μεγάλης

μεγάλου

πολλοῦ

πολλῆς

πολλοῦ

dat.

μεγάλῳ

μεγάλῃ

μεγάλῳ

πολλῷ

πολλῇ

πολλῷ

akk.

μέγαν

μεγάλην

μέγα

πολύν

πολλήν πολύ

nom. μεγάλοι

μεγάλαι

monikko
μεγάλα
πολλοί

gen. μεγάλων

μεγάλων μεγάλων πολλῶν

dat.

μεγάλοις

μεγάλαις μεγάλοις πολλοῖς πολλαῖς πολλοῖς

akk.

μεγάλους μεγάλᾱς

μεγάλα

πολλαί

πολλά

πολλῶν πολλῶν

πολλούς πολλας

πολλά

Harjoitukset yhteiset kappaleen ζ.4 kanssa, ks. s. 224.
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ζ.4 Adjektiivien vertailu
·

adjektiivien vertailumuodot ja niiden käyttö

Adjektiivien vertailuun (komparaatioon) kuuluvat perusmuoto positiivi
(”viisas”), komparatiivi (”viisaampi”) ja superlatiivi (”viisain”). Komparatiivi on UT:ssa suhteellisen harvinainen, superlatiivi vielä harvinaisempi. UT:n syntyaikoina komparatiivin ja superlatiivin rajat olivat hämärtymässä: komparatiivia alettiin käyttää myös superlatiivin tehtävässä,
ja toisaalta superlatiivilla oli mahdollista ilmaista jonkin ominaisuuden
huomattavaa tai melko suurta määrää (”erittäin/melko viisas”).
Useimpien adjektiivien komparaatio muodostetaan seuraavien päätteiden mukaan:
-τερος, -τέρᾱ, -τερον (komparatiivi)
-τατος, -τάτη, -τατον (superlatiivi)
Päätteet taipuvat 2. ja 1. deklinaation adjektiivien tavoin, maskuliini ja
neutri 2. deklinaation, feminiini 1. deklinaation mukaan.
Päätteet lisätään 2. ja 1. deklinaation adjektiiveihin poistamalla -οςloppuisen adjektiivin loppu-ς ja lisäämällä haluttu pääte. Jos adjektiivin
viimeistä edellisen tavun vokaali on lyhyt (σοφός), vartalon loppu-ο pitenee (σοφω-). Jos viimeistä edellisen tavun vokaali on pitkä (μωρός),
vartalon loppu-ο säilyy ennallaan (μωρο-). 3. deklinaation adjektiiveilla
vertailupäätteet lisätään taivutusvartaloon. ν-vartaloisten adjektiivien taivutusvartaloa laajennetaan -εσ-elementillä.
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σοφός viisas
μωρός tyhmä
ὑγιής terve
βραδύς hidas
ἄφρων järjetön

σοφώτερος
μωρότερος
ὑγιέστερος
βραδύτερος
ἀφρονέστερος

σοφώτατος
μωρότατος
ὑγιέστατος
βραδύτατος
ἀφρονέστατος

UT:ssa esiintyy myös adjektiiveja, joiden komparatiivin ja superlatiivin
vartalo eroaa perusmuodon vartalosta. Nämä adjektiivit käyttävät vertailumuodoissa muista adjektiiveista poikkeavia päätteitä, joista komparatiivi taipuu 3. deklinaation ν-vartaloisten adjektiivien tavoin, superlatiivi
kuten 2. ja 1. deklinaation -ος-loppuiset adjektiivit.
päätteet:
ἀγαθός hyvä
κακός huono, paha
μέγας suuri
μικρός pieni
πολύς moni; paljon

-ίων/-ιον, -ων/-ον
κρείσσων, κρεῖσσον/κρεῖττον
χείρων, χεῖρον; ἥσσων, ἧσσον
μείζων, μεῖζον
ἐλάσσων, ἔλασσον;
μικρότερος
πλείων, πλεῖον/πλέον

yksikkö
mask./fem. neutri

-ιστος, -ίστη, -ιστον
κράτιστος
μέγιστος
ἐλάχιστος
μικρότατος
πλεῖστος

monikko
mask./fem. neutri

nom. μείζων

μεῖζον

gen. μείζονος

μείζονος μειζόνων

μειζόνων

dat.

μείζονι

μείζονι

μείζοσι(ν)

μείζοσι(ν)

akk.

μείζονα

μεῖζον

μείζονας

μείζονα

μείζονες

μείζονα

Varsinaisten vertailumuotojen sijaan kreikassa voidaan käyttää adverbeja
μᾶλλον enemmän ja μάλιστα eniten adjektiivien perusmuodon kanssa
(vrt. englannin ”more” ja ”most”). Vertailusana ”kuin” on ἤ. Sitä ei kuitenkaan tarvita, jos käytetään vertailun genetiiviä (ks. s. 229). Tällöin
asia, johon jotakin verrataan, on genetiivissä. Myös prepositioiden παρά
ja ὑπέρ avulla voidaan ilmaista vertailua.
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μακάριόν ἐστιν μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν (Ap. t. 20:35)

Autuaampaa on antaa kuin ottaa.

ὁ πατὴρ μείζων μού ἐστιν (Joh. 14:28) Isä on suurempi kuin

minä / minua suurempi.

δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας
τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο; (Luuk. 13:2) Luuletteko, että

nämä galilealaiset olivat syntisempiä kuin kaikki muut galilealaiset?

Kreikan vertailumuodot eivät aina ilmaise aitoa vertailua. Joskus komparaatio on pääteltävä asiayhteydestä, kun adjektiivi on positiivissa. Joskus
komparatiivi saattaa sanoa saman asian kuin positiivi. Komparatiivia käytetään toisinaan superlatiivin asemesta. Asiayhteyden mukaan superlatiivissa oleva adjektiivi joko on aito superlatiivi (”viisain”) tai vain vahvistaa adjektiivin merkitystä (”mitä viisain”, ”oikein viisas”).
ὁ μικρότερος ἐν ὑμῖν – – ἐστιν μέγας (vrt. Luuk. 9:48)

Pienin / Se joka on pienin (ei ”pienempi”) teidän
joukossanne – – on suuri(n).

ὃ ποιεῖς ποίησον τάχιον (Joh. 13:27) Mitä olet tekemässä,

tee nopeasti/pian (ei ”nopeammin”)

ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; (Matt. 22:36)

Mikä on suuri/suurin käsky laissa?

καλόν ἐστιν – – εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν ἢ – – ἀπελθεῖν εἰς
τὴν γέενναν (Mark. 9:43) Parempi on – – mennä elämään

kuin – – mennä helvettiin.

κατὰ τὴν ἀκριβεστάτην αἵρεσιν τῆς ἡμετέρας θρησκείας
ἔζησα (Ap. t. 26:5) Olen elänyt uskontomme ankarimman /

varsin ankaran suunnan mukaan.

εἰ οὖν οὐδὲ ἐλάχιστον δύνασθε, τί περὶ λοιπῶν μεριμνᾶτε;
(Luuk. 12:26) Jollette siis voi sitäkään, mikä on aivan pientä,

miksi murehditte muustakaan?

LA § 104–106
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Harjoituksia
Käännä seuraava teksti ja määrittele kieliopillisesti tekstissä esiintyvät
sanat. Lauseissa 1–6 esiintyy 3. deklinaation σ-vartaloita ja sana
πολύς, lauseissa 7–13 taas 3. deklinaation adjektiiveja ja adjektiivien
vertailua. Lause 2: vrt. 1. Kor. 12:27; lause 3: 1. Kor. 12:8; lause 4:
1. Kor. 12:10; lause 5: 1. Kor. 12:12; lauseet 6–8: 1. Kor. 12:21–23;
lause 10: 1. Kor. 1:27; lause 11: 1 Kor. 1:25; lause 13: 1. Kor. 13:13.
”Paavali ja Kristuksen ruumis”
1

Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος διέτριβεν πολὺν χρόνον ἐν Κορίνθῳ,

παρακαλῶν Χριστιανούς, Ἰουδαίους τε καὶ ἔθνη, ἓν σῶμα ἐν Χριστῷ
εἶναι ἕως τέλους.

2

γράφει γὰρ πρὸς Κορινθίους· ὑμεῖς ἐστε σῶμα

Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους.

3

ᾧ μὲν γὰρ διὰ τοῦ πνεύματος δίδοται

λόγος σοφίας, ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσεως κατὰ τὸ αὐτὸ πνεῦμα, 4 ἄλλῳ
δὲ ἐνεργήματα δυνάμεων, ἄλλῳ προφητεία, ἄλλῳ διακρίσεις
πνευμάτων, ἑτέρῳ γένη γλωσσῶν, ἄλλῳ δὲ ἑρμηνεία γλωσσῶν.

5

καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν καὶ μέλη πολλὰ ἔχει, πάντα δὲ τὰ
μέλη τοῦ σώματος πολλὰ ὄντα ἕν ἐστιν σῶμα, οὕτως καὶ ὁ Χριστός·
6

οὐ δύναται δὲ ὁ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρί, χρείαν σου οὐκ ἔχω, ἢ

πάλιν ἡ κεφαλὴ τοῖς ποσίν, χρείαν ὑμῶν οὐκ ἔχω·
7

ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον τὰ δοκοῦντα μέλη τοῦ σώματος ἀσθενέστερα

ὑπάρχειν ἀναγκαῖά ἐστιν,

8

καὶ ἃ δοκοῦμεν ἀτιμότερα εἶναι τούτοις

τιμὴν περισσοτέραν περιτίθεμεν.

9

καὶ Παῦλος κηρύσσει ὅτι ὁ θεὸς

δίδωσιν τοῖς ἀτιμοτέροις μέλεσιν τιμὴν μείζονα, ὡς καὶ τὸ
πρότερον γράφει τοῖς Κορινθίοις

10

ὅτι· τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου

ἐξελέξατο ὁ θεὸς κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος, ἵνα καταισχύνῃ τὰ
ἰσχυρά.

11

ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστιν

καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων.
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ἐστιν τοῖς μέλεσιν Χριστοῦ ζηλοῦν τὰ χαρίσματα τὰ κρείττονα.

13

ὁ

δὲ Παῦλος δείκνυσιν ἡμῖν καὶ τὴν ἀληθῆ καὶ εὐθεῖαν ὁδόν λέγων·
νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων
ἡ ἀγάπη.
Sanasto
ἀληθής, -ές
ἀναγκαῖος, -α, -ον
ἀσθενής, -ές
ἄτιμος, -ον
γένος, -ους τό
γλῶσσα, -ης ἡ
γνῶσις, -εως ἡ
δείκνυμι
διάκρισις, -εως ἡ
διατρίβω
δοκέω
δύναμις, -εως ἡ
ἔθνος, -ους τό
ἔλεος, -ους τό
ἐνέργημα, -τος τό
ἐκλέγομαι
ἑρμηνεία, -ας ἡ
ἕτερος, -α, -ον
εὐθύς, -εῖα, -ύ
ἕως
ζηλόω
ἤ
ἰσχυρός, -ά, -όν
καθάπερ
καταισχύνω
κλητός, -ή, -όν
Κόρινθος, -ου ἡ
κρείττων t. κρείσσων, -ον
μᾶλλον
πολλῷ μᾶλλον
μέγας, μεγάλη, μέγα
μείζων, -ον
μέλος, -ους τό

tosi, todellinen; oikea 26
välttämätön 8
heikko, sairas 26
kunniaa vailla oleva, väheksytty, halveksittu 4
suku, syntyperä; laji 21
kieli 50
tieto 29
osoittaa, näyttää 33
erotus, eron tekeminen, arvosteleminen 3
viettää aikaa, oleskella 9
luulla, kuvitella, arvella; näyttää jltk 63
voima 119
kansa, mon. vieraat kansat 162
sääli, laupeus 27
voiman vaikutus 2
valita 22
selitys, tulkinta 2
toinen; muu; toisenlainen, erilainen 99
suora, oikea 8
kunnes; jhk saakka + gen. 146
tavoitella innokkaasti; kiivailla; kadehtia 11
tai, vai; ἢ – – ἤ joko tai; vertailusana kuin 344
voimakas, vahva 29
sen mukaan kuin, niin kuin 13
häpäistä, saattaa häpeään 13
kutsuttu 10
Korintti 6
parempi, korkeampi, arvokkaampi
(sanan ἀγαθός kompar.) 19
enemmän 81
paljon enemmän
suuri 243
suurempi, suurin (sanan μέγας kompar.) 45
jäsen 34
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μέρος, -ους τό
ἐκ μέρους
μωρός, -ά, -όν
νυνί
ὃς μὲν – ἄλλος δέ
οὕτως
ὀφθαλμός, -οῦ ὁ
περισσός, -ή, -όν
περισσότερος, -α, -ον
περιτίθημι
πίστις, -εως ἡ
πολύς, πολλή, πολύ
πούς, ποδός ὁ
πρότερον
πρότερος, -α, -ον

προφητεία, -ας ἡ
τέλος, -ους τό
τιμή, -ῆς ἡ
τρεῖς, τρία
ὑπάρχω
χάρισμα, -ατος τό
χρόνος, -ου ὁ
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osa, osuus, pala 42
osaltaan
tyhmä, älytön, typerä 12
nyt 20
toinen – toinen
tällä/sillä tavoin, samoin 208
silmä 100
ylenmääräinen 6
enemmän, suurempi 17
panna ympärille, pukea 8
usko, luottamus; uskollisuus 243
moni, paljon; suuri, runsas 418
jalka 93
neutrin yks. akk., adv. ensin, aikaisemmin
(artikkelin kanssa t. ilman)
aikaisempi, entinen
(kompar. prepositiosta πρό edessä; ennen;
vrt. superl. πρῶτος ensimmäinen) 11
profetia, profetoimisen lahja 19
loppu; päämäärä 40
arvo, hinta; kunnioitus, kunnia 41
kolme 67
olla, olla olemassa 60
lahja, armolahja 17
aika, ajanjakso, kausi 54

ζ.5 Sijamuotojen käyttö

ζ.5 Sijamuotojen käyttö
·

sijamuotojen yksityiskohtainen esittely

Kreikan sijamuodoista kaksi UT:ssa käytetyintä ovat nominatiivi ja akkusatiivi; niitä seuraavat genetiivi ja datiivi. Näihin neljään sijamuotoon
verrattuna vokatiiveja on minimaalisesti.

ζ.5.1 Nominatiivi
Nominatiivi on substantiivien, adjektiivien, pronominien ja taipuvien lukusanojen sekä partisiippien perusmuodon sija. Lauseessa nominatiivi on
nimenomaan subjektin ja sen eri määritteiden sija.
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰωάννης εἶπεν (Luuk. 9:49)

Johannes vastasi ja sanoi.

ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται (Joh. 3:18)

Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita.

Lauseessa, jossa subjektia määrittää predikatiivi, subjekti saa usein artikkelin, kun taas predikatiivi on artikkelitta. Näin ollen lause ὁ λόγος ὁ
σὸς ἀλήθειά ἐστιν (Joh. 17:17) tarkoittaa, että ”sinun sanasi on totuus”
eikä ”totuus on sinun sanasi”. Vastaavasti nominaalilause πνεῦμα ὁ θεός
(Joh. 4:24) merkitsee, että ”Jumala on henki” eikä ”henki on Jumala”.
Kuitenkin predikatiivillakin voi olla artikkeli, kun subjektista halutaan
sanoa jotakin tunnettua tai ainutlaatuista: σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ (Joh.
1:49) ”sinä olet Jumalan Poika”. Lauseessa τὸ πνεῦμά ἐστιν ἡ ἀλήθεια
(1. Joh. 5:6) kummallakin substantiivilla on artikkeli. Koska sanojen
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πνεῦμα ja ἀλήθεια keskinäinen järjestys ei ratkaise asiaa, käännösmahdollisuuksia on kaksi: ”Henki on totuus” ja ”totuus on Henki”. Ratkaisu
on tehtävä kontekstin, Johanneksen evankeliumin kokonaistematiikan ja
yleisten näkökohtien perusteella. Ne puoltavat ensimmäistä vaihtoehtoa.

ζ.5.2 Genetiivi
Kreikan genetiivissä on sulautuneina kaksi indoeurooppalaista sijamuotoa, mistä johtuvat sen kaksi päämerkitysaluetta: genetiivi ilmaisee 1)
kuulumista jollekin tai johonkin (varsinainen genetiivi) ja 2) lähtökohtaa
tai alkuperää (ns. ablatiivinen genetiivi). UT:ssa genetiivin käyttö liittyy
pääasiassa ensin mainittuun alueeseen. Seuraavassa on esitelty genetiivin
tärkeimmät käyttötavat, jotka on hyödyllistä oppia, vaikka aina ei muistaisikaan niitä kuvaavia termejä.
1) Omistajaa ilmaiseva (possessiivinen) genetiivi (genetivus
possessoris)
Jokin kuuluu jollekulle: ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ Jumalan poika/lapsi. Τavallisimmin genetiivi seuraa pääsanaansa (predikatiivinen asema), mutta se
voi olla pääsanan edelläkin (attributiivinen asema): ὁ τοῦ θεοῦ υἱός.
2) Tekijää (subjektiivinen) tai toiminnan kohdetta ilmaiseva (objektiivinen) genetiivi (genetivus subiectivus/obiectivus)
Tämä kohta on hyvä esimerkki siitä, ettei käyttötapojen ero aina ole suuri
eikä selvärajainen. Usein erilaiset tulkinnat ovat kieliopillisesti yhtä mahdollisia.
τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοίς (Joh. 5:42)

Teillä ei ole Jumalan rakkautta itsessänne.

Jos ilmaus ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ ymmärretään subjektiiviseksi genetiiviksi,
rakkaus on lähtöisin Jumalasta. Tällöin Jeesus väittäisi, ettei Jumala rakasta hänen vastustajiaan.
Jos ilmaus ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ ymmärretään objektiiviseksi genetiiviksi,
rakkaus kohdistuu Jumalaan. Tällöin Jeesus väittäisi, etteivät hänen vastustajansa rakasta Jumalaa.
3) Kokonaisuuden osaa ilmaiseva (partitiivinen) genetiivi (genetivus
partitivus)
Genetiivi ilmaisee osaa kokonaisuudesta:
τίς ὑμῶν; kuka teistä?
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τὶς τῶν Φαρισαίων muuan fariseuksista (selvyyden vuoksi
tällaisissa ilmauksissa usein lisätään prepositio ἐκ/ἐξ -sta/-stä:
τὶς ἐκ τῶν Φαρισαίων)
μία τῶν γυναικῶν yksi naisista
οὐδεὶς τῶν μαθητῶν ei kukaan opetuslapsista
4) Ominaisuutta/laatua ilmaiseva genetiivi (genetivus qualitatis)
ὁ μαμωνᾶς τῆς ἀδικίας (Luuk. 16:9)
’vääryyden rikkaus’ = väärä rikkaus
τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας (Room. 6:6)
’synnin ruumis’ = syntinen ruumis
Vastaava rakenne on hyvin tavallinen hepreassa ja heijastuu Septuagintan
välityksellä laajalti UT:n kielessä.
5) Vertailua ilmaiseva genetiivi (genetivus comparationis)
Adjektiivien vertailun (eli komparaation) yhteydessä voidaan vertailusana
ἤ (kuin) jättää pois ja ilmaista se, mihin verrataan, genetiivillä (suomessa
partitiivi).
ἰσχυρότερός μου (Mark. 1:7)

vahvempi kuin minä, minua vahvempi

οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ (Joh. 13:16)

Ei ole orja isäntäänsä suurempi.
6) Genetiivi voi ilmaista myös
-

aikaa (genetivus temporis):
ἡμέρας μέσης (Ap. t. 26:13) keskellä päivää

-

ainetta/sisältöä, josta jokin koostuu (genetivus materiae):
τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων (Joh. 21:8)
’kalojen verkko’ = verkollinen kaloja

-

hintaa/arvoa, jolla jotain hankitaan tai myydään (genetivus pretii):
διακοσίων δηναρίων ἄρτοι (Joh. 6:7)

200 denaarin arvoiset leivät

τιμῆς ἠγοράσθητε (1. Kor. 7:23)

Teidät on ostettu (kalliilla) hinnalla.
-

tekijää verbaaliadjektiivien yhteydessä:
διδακτοὶ θεοῦ (Joh. 6:45) Jumalan opettamat.
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7) Genetiivillä järjestyvät eräät adjektiivit, adverbit ja verbit
Osa kreikan adjektiiveista, verbeistä ja adverbeista järjestyy genetiivin
avulla:
-

adjektiiveja: ἄξιος jonkin arvoinen, sopiva; πλήρης täynnä jtk
ἄξιος θανάτου ’kuoleman arvoinen’ = kuoleman ansainnut
πλήρης ἔργων ἀγαθῶν (Ap. t. 9:36)
’hyvien tekojen täynnä’ = täynnä hyviä tekoja

-

adverbeja: ἐγγύς jnk lähellä, ἔξω jnk ulkopuolella; ulos
ἐγγὺς τῆς πόλεως (vrt. Joh. 19:20) lähellä kaupunkia
ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος (Mark. 12:8)

viinitarhan ulkopuolella/ulkopuolelle
-

verbejä: ἀκούω kuulla, ἅπτομαι koskettaa, κρατέω tarttua, πληρόω

täyttää

ἀκούετε αὐτοῦ Kuulkaa häntä! (Matt. 17:5).
Mutta: ἀκούετε τοὺς λόγους τούτους.
προσέφερον αὐτῷ παιδία ἵνα αὐτῶν ἅψηται (Mark. 10:13)

He toivat hänen luokseen lapsia, jotta hän koskettaisi heitä.
κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ παιδίου λέγει (Mark 5:41)

Hän tarttui lasta kädestä ja sanoi.

οἵT τε μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς καὶ πνεύματος ἁγίου
(Ap. t. 13:52) Opetuslapset olivat täynnä iloa ja Pyhää

Henkeä.
T

Artikkeli saanut enkliittisen τε-sanan aksentin.

8) Genetivus absolutus
Edellä käsitelty (ks. s. 176), useimmiten temporaalista sivulausetta tai
lauseenvastiketta vastaava rakenne, joka muodostuu partisiipista (predikaattiosa) ja substantiivista/pronominista (subjektiosa). Predikaatti- ja
subjektiosa ovat kumpikin genetiivissä.
ὀψίας δὲ γενομένης ἦλθεν ἄνθρωπος ἀπὸ Ἁριμαθαίας,
τοὔνομα Ἰωσήφ (Matt. 27:57) Illan tultua tuli mies Arimati-

asta, nimeltään Joosef.
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ζ.5.3 Datiivi
Kreikan datiivi on monikäyttöinen sijamuoto, jolle suomessa ei ole yhtä,
suoraa vastinetta. Tämä johtuu siitä, että datiivissa on sulautuneina kolme
alkuaan eri sijamuotoa (vrt. genetiivi).
Tavallisimmat käyttötavat ovat seuraavat:
1) Varsinainen datiivi
Kreikan varsinainen datiivi vastaa kolmeen kysymykseen:
-

kenelle tai mille jotakin tapahtuu tai aiheutetaan (ns. datiiviobjekti)
δίδωμι αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον (Joh. 10:28)

Annan heille ikuisen elämän.

-

kenellä tai millä jotakin on (possessiivinen datiivi)
οὐκ ἔστιν σοὶ μερὶς οὐδὲ κλῆρος ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ (Ap. t.
8:21) Ei ole sinulla osaa eikä arpaa tähän sanaan/asiaan /

tässä asiassa.

-

kenen eduksi tai haitaksi jotakin tapahtuu (dativus commodi/

incommodi)

ἀναπληροῦται αὐτοῖς ἡ προφητεία Ἠσαΐου (Matt. 13:14)

Heille = heidän hyväkseen/vahingokseen toteutuu Jesajan
profetia.

Tekstiyhteydestä käy ilmi, että kyse on haitasta; irrallisena lause mahdollistaisi myös positiivisen tulkinnan.
2) Välinettä ilmaiseva datiivi (dativus instrumentalis)
Tämä tavallinen datiivityyppi esiintyy sekä sellaisenaan että ἐν-preposition kanssa:
ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγῳ (Matt. 8:16)

Hän karkotti henget sanalla(an).

δικαιοῦσθαι πίστει (Room. 3:28)
tulla vanhurskaaksi uskolla / kun uskoo
3) Syytä ilmaiseva datiivi (dativus causae)
Nimensä mukaisesti ilmaisee toiminnan syyn:
ἐγὼ δὲ λιμῷ ὧδε ἀπόλλυμαι (Luuk. 15:17)

Minä kuolen täällä nälän vuoksi / nälkään.
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4) Suhteen datiivi (dativus relationis)
μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ (Matt. 5:8)

autuaita (ovat) sydämen suhteen / sydämeltään puhtaat
ἀπεθάνομεν τῇ ἁμαρτίᾳ (Room. 6:2)

Olemme kuolleet synnin suhteen / synnille.
5) Tapaa ilmaiseva datiivi (dativus modalis)
παρρησίᾳ τὸν λόγον ἐλάλει (Mark. 8:32)

Hän puhui ”rohkeudella”/rohkeasti sanaa.
6) Aikaa ilmaiseva datiivi (dativus temporis)

Datiivi voi sellaisenaan ilmaista ajankohtaa, kuitenkin usein ἐν-prepositiolla vahvistettuna:
τῇ τρίτῃ ἠμέρᾳ kolmantena päivänä
σαββάτῳ = ἐν τῷ σαββάτῳ sapattina (myös monikollisena
ilman monikon merkitystä: τοῖς σαββάσι(ν) = ἐν τοῖς
σαββάσι(ν)
7) Datiivilla järjestyviä verbejä
Näitä ovat esimerkiksi ἀκολουθέω seurata, ἐπιτιμάω nuhdella, varoittaa,
ὑπακούω totella ja εὐχαριστέω kiittää:
ἀκολούθει μοι (Mark. 2:14) Seuraa minua!
ἐπετίμησεν τοῖς ἀνέμοις καὶ τῇ θαλάσσῃ (Matt. 8:26)

Hän nuhteli tuulia ja merta.

οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα αὐτῷ ὑπακούουσιν (Matt. 8:27)

Tuulet ja meri tottelevat häntä.

εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου (1. Kor. 1:4) Kiitän Jumalaani.

ζ.5.4 Akkusatiivi
1) Akkusatiivi objektina
βλέπεις ταύτην τὴν γυναῖκα; (Luuk. 7:44)

Näetkö tämän naisen?

ἐρωτῶ σε (Luuk. 14:18) Kysyn sinulta / Pyydän sinua.
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Jotkin verbit voivat (kuten mm. englannissa ja saksassa) saada kaksikin
akkusatiivia:
καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλά (Mark. 4:2)

Hän opetti heille vertauksin monia asioita.

2) Suhteen akkusatiivi (accusativus relationis)
Suhteen akkusatiivi toimii samalla tavoin kuin suhteen datiivikin mutta
on paljon harvinaisempi:
τοὔνομα (< τὸ ὄνομα, krasis) Ἰωσήφ (Matt. 27:56)
’nimensä suhteen’ = nimeltään Joosef (käytössä myös datiivi
ὀνόματι nimeltään)
3) Ajan akkusatiivi (accusativus temporis)
Ajan akkusatiivi vastaa kysymykseen, miten kauan:
μένει ἐκεῖ οὐ πολλὰς ἡμέρας (vrt. Joh. 2:12) Hän viipyy
siellä ’ei moniakaan päiviä’ = (vain) muutaman päivän.
4) Akkusatiivi adverbina
Adjektiivien neutrin yksikön akkusatiivia käytetään usein adverbina, esimerkiksi πολύ paljon, ὀλίγον vähän. Joskus adverbiin liittyy artikkeli
neutrin yksikön tai monikon akkusatiivimuodossa: νῦν = τὸ νῦν = τὰ νῦν
nyt. Järjestysluvun akkusatiivimuodosta muodostettu adverbi:
ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ (Matt. 6:33)

Ensin / Yli kaiken etsikää Jumalan valtakuntaa.

Hyvin tavallinen on interrogatiivipronominin τίς neutrin yksikön akkusatiivista muodostettu kysymyssana τί mitä, miksi.
τί με λέγεις ἀγαθόν; (Mark. 10:18)

Miksi sanot minua hyväksi?

Lisäksi genetiiviä, datiivia ja akkusatiivia käytetään prepositioiden kanssa
(tarkemmin ks. β.2).
LA § 114–142
Tähän lukuun ei sisälly harjoituksia.
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Tässä jaksossa opit
· futuurin
· perfektin ja pluskvamperfektin
· verbin teeman
· optatiivin
· adverbien muodostuksen ja kieltosanojen käytön
· tärkeimmät lukusanat.
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η.1 Futuuri
·

futuurin merkitys ja käyttö

·

tempussuffiksi σ

·

preesensin päätteet

·

supistumafutuuri

·

futuurin kiertoilmaukset

Suomessa ei ole futuuria, vaan tulevaan tekemiseen viitataan enimmäkseen preesensillä. Futuurin ilmaisemiseksi käytetään joskus sellaisia kiertoilmauksia kuin ”olen pelaava” tai ”tulen pelaamaan”. Myös kreikassa
voidaan käyttää futuurin tehtävässä preesensiä tai turvautua kiertoilmauksiin, mutta kreikassa futuuri on myös oma aikamuotonsa.
Futuuri viittaa puhujasta katsoen tulevaan aikaan. Aoristin kielihistoriallisena sukulaisena (sigma!) futuuri yleensä kuvaa kertaluonteista tapahtumaa. Paitsi tulevan ajan tempuksena futuuria käytetään välistä konjunktiivin tapaan ilmaisemassa tahtomista, voimista tai täytymistä (γ.4),
esimerkiksi lauseissa ”Kenen luo menisimme?” (Joh. 6:68) ja ”Miksi yhä
eläisimme synnissä?” (Room. 6:2). Lisäksi futuuria saatetaan käyttää –
nimenomaan Septuaginta-sitaateissa – imperatiivin tehtävässä.
Futuuri esiintyy indikatiivissa, infinitiivissä ja partisiipissa, joskin futuurin infinitiivit ja partisiipit ovat harvinaisia. Konjunktiivin futuuria ei
ole olemassa.
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η.1.1 Muodostaminen
Aktiivin ja mediumin futuuri muodostetaan samasta futuurivartalosta,
jonka tempussufﬁksina on sigma – mistä seuraa, että futuurivartalo on
näissä kahdessa pääluokassa usein 1. aoristin vartalon kaltainen. Myös
passiivin futuurin tempussufﬁksi on sigma. Se lisätään passiivin aoristivartaloon. Passiivin 1. aoristivartalosta muodostettua futuuria sanotaan 1.
futuuriksi, passiivin 2. aoristivartalosta muodostettua 2. futuuriksi.
prees.vartalo
λύω
λυγράφω γραφ-

akt./med. fut.vlo pass. fut.vlo
λυσ- (= aor.vlo) λυθησ- (1. fut.)
γραψ- (= aor.vlo) γραφησ- (2. fut.)

Sigman lisääminen aiheuttaa samankaltaisia muutoksia kuin 1. aoristissa,
kuten supistumaverbien loppuvokaalin pidentymän tai t-äänteen kadon
sigman edeltä. Myös preesensvartalon laajenteet jäävät futuurivartalosta
pois. Taivutuspäätteet ovat samat kuin preesensissä. Likvidavartaloisten
ja useiden -ίζω-päätteisten verbien futuuri on sigmaton ns. supistumafutuuri (ks. s. 240).
μι-verbien futuuri muodostetaan samalla tavalla kuin ω-verbien: laajenteista riisuttuun kantavartaloon lisätään sigma ja ω-verbien preesensin
päätteet.
Indikatiivin futuuri
aktiivi

ω-verbit
mediumi

passiivi

μι-verbit
aktiivi

vrt. ind. pr.

yks. 1.
2.
3.
mon. 1.
2.
3.

λύ-ω
λύ-εις
λύ-ει
λύ-ομεν
λύ-ετε
λύ-ουσι(ν)

λύσ-ω
λύσ-εις
λύσ-ει
λύσ-ομεν
λύσ-ετε
λύσ-ουσι(ν)

λύσ-ομαι
λύσ-ῃ
λύσ-εται
λυσ-όμεθα
λύσ-εσθε
λύσ-ονται

λυθήσ-ομαι
λυθήσ-ῃ
λυθήσ-εται
λυθησ-όμεθα
λυθήσ-εσθε
λυθήσ-ονται

δώσω
δώσεις
δώσει
δώσομεν
δώσετε
δώσουσι(ν
)

λύσω voi olla joko aktiivin indikatiivin futuurin tai konjunktiivin 1. aoristin yksikön 1. persoona. Tekstiyhteys ratkaisee; toisinaan kumpikin
tulkinta on mahdollinen.
Indikatiivin futuuri ja konjunktiivin aoristi sekoittuvat helposti. Yksikön 1. persoonaa
lukuun ottamatta ero on kuitenkin selvä: indikatiivin futuurilla on lyhyt teemavokaali
kuten indikatiivin preesensilläkin, konjunktiivin aoristilla taas pitkä. Esimerkiksi
λύσεις on indikatiivin futuuri, mutta λύσῃς konjunktiivin aoristi. Sellaista ”epämuotoa” kuin konjunktiivin futuuri ei ole olemassa.
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Infinitiivi
aktiivi mediumi
passiivi
λύσ-ειν λύσ-εσθαι λυθήσ-εσθαι

Partisiippi
aktiivi
mask. λύσ-ων,
λύσ-οντος
fem. λύσ-ουσα,
λυσ-ούσης
neutri λῦσ-ον,
λύσ-οντος

mediumi
λυσ-όμενος,
λυσ-ομένου
λυσ-ομένη,
λυσ-ομένης
λυσ-όμενον,
λυσ-ομένου

passiivi
λυθησ-όμενος,
λυθησ-ομένου
λυθησ-ομένη,
λυθησ-ομένης
λυθησ-όμενον,
λυθησ-ομένου

Futuurivartaloita

T
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akt./med.
πιστεύω πιστευσποιέω
ποιησἀγαπάω ἀγαπησπληρόω πληρωσδείκνυμι δειξκηρύσσω κηρυξ< *κηρυκσπέμπω
πεμψκαλύπτω καλυψ< *καλυφσπείθω
πεισ< *πειθσεὑρίσκω εὑρησ-

passiivi
πιστευθησποιηθησἀγαπηθησπληρωθησδειχθησκηρυχθησ-

uskoa
tehdä
rakastaa
täyttää
näyttää
julistaa

πεμφθησκαλυφθησ-

lähettää
peittää

γίνομαι
δίδωμι
τίθημι
ἵστημι
ἀφίημι

γενησδωσθησστησἀφησ-

γενηθησδοθηστεθησσταθησἀφεθησ-

ἀνοίγω
φαίνω
χαίρω

ἀνοιξ*φανεσ–

ἀνοιγησφανησχαρησ-

πεισθησ-T vakuuttaa
< *πειθθησεὑρεθησlöytää
tulla, tapahtua; olla
antaa
panna, asettaa
asettaa, pystyttää
jättää; antaa
anteeksi; sallia
avata
loistaa
iloita

T-äänne θη-/θε-suffiksin edellä muuttuu sigmaksi (ks. s. 204).
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Mediumin futuuri aktiivin merkityksessä
Eräät verbit, joilla aktiivissa on normaali taivutus, saavat muodoltaan mediumin mukaisen mutta merkitykseltään aktiivisen futuurin. Lisäksi on
joukko verbejä, jotka saavat milloin aktiivin, milloin mediumin futuurin
ilman merkityseroa:
ἀποθνῄσκω
-βαίνω
γινώσκω
λαμβάνω
ἀκούω
ζάω

ἀποθανοῦμαι (sup.fut.)
-βήσομαι
γνώσομαι
λήμψομαι
ἀκούσομαι/ἀκούσω
ζήσομαι/ζήσω

kuolla
astua
saada tietää; tuntea
ottaa; saada
kuulla
elää

εἰμί-verbin futuuri muodostetaan ἐσ-vartalosta mediumin päättein:
yks. 1.
2.
3.
mon. 1.
2.
3.

indikatiivi
ἔσομαι
ἔσῃ
ἔσται
ἐσόμεθα
ἔσεσθε
ἔσονται

infinitiivi
ἔσεσθαι

partisiippi
ἐσόμενος, ἐσομένου
ἐσομένη, ἐσομένης
ἐσόμενον, ἐσομένου

Eri vartalosta muodostettu futuuri
Kuten 2. aoristissa, myös futuurissa eräät verbit saavat tempusvartalokseen eri sanan. Osalla näitä verbejä (ἀναιρέω, ἐσθίω, πίνω) on sama
vartalo 2. aoristissa (ks. s. 112) ja futuurissa; osa vartaloista on vailla
sigmaa.

ἀναιρέω
ἔρχομαι
ἐσθίω
λέγω
ὁράω
πίνω
φέρω

aktiivi ja mediumi

passiivi

ἀνελῶ (sup.fut.)
ἐλεύσομαι
φάγομαι
ἐρῶ (sup.fut.)
ὄψομαι
πίομαι
οἴσω

surmata
tulla, mennä
syödä
ῥηθησsanoa
ὀφθησnähdä; ilmestyä (pass.)
juoda
ἐνεχθησ- kantaa
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Futuurin kiertoilmaukset
μέλλω aikoa, täytyä + infinitiivi:
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν (Matt. 17:12)
Ihmisen Poika kärsii (tulevaisuudessa).
εἰμί-verbin indikatiivin futuuri + partisiippi (perifrastinen konjugaatio,
ks. s. 177):
οἱ ἀστέρες ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες (Mark.
13:25) Tähdet putoavat (tulevaisuudessa) taivaalta.

η.1.2 Sigmaton eli supistumafutuuri
Kuten 1. aoristissa, -λ-, -ρ-, -μ- ja -ν-loppuisista verbivartaloista
tempussufﬁksi sigma ”likvidoituu” aktiivin ja mediumin futuurissa, joskin
eri syystä. Likvidaverbien futuurivartalossa sigmaa ei ole lisätty suoraan
verbivartaloon (kuten 1. aoristissa), vaan vartaloa on ensin laajennettu εvokaalilla, jota sigma vasta seuraa. Myöhemmässä kielen kehitysvaiheessa sigma on kadonnut vokaalien välistä, jolloin vokaalit ovat
supistuneet. Tuloksena on samanlaiset muodot kuin -έω-loppuisten
supistumaverbien indikatiivin preesensissä. Supistumafutuurin (futurum
contractum) yhtenä hyvänä tuntomerkkinä on lähes kaikissa muodoissa
päätteellä oleva sirkumfleksi.
ἐγείρω
αἴρω
ἀπαγγέλλω
ἀποθνῄσκω
ἀποκτείνω
ἀποστέλλω
κρίνω
μένω
T

herättää
ἐγερῶT
ἀρῶ, ἀρεῖς jne.
nostaa
ἀπαγγελῶ
ilmoittaa
ἀποθανοῦμαιTT
kuolla
ἀποκτενῶ, ἀποκτενεῖς jne. tappaa
ἀποστελῶ, ἀποστελεῖς jne. lähettää
κρινῶ, κρινεῖς jne.
tuomita
μενῶ, μενεῖς jne.
pysyä

< ἐγερέω < *ἐγερ-εσ-ω
< ἀποθανέομαι < *ἀπο-θαν-εσ-ομαι

TT

Oman ryhmänsä supistumafutuurien joukossa muodostavat -ίζω-päätteiset
verbit, joista osa saa UT:ssa normaalin sigmaattisen futuurin (βαπτίζω,
fut. βαπτίσω). Osa kuitenkin taipuu supistumafutuurien tavoin (ἐλπίζω,
fut. ἐλπιῶ), jolloin verbien futuurimuodot tunnistaa päätteen
sirkumfleksista.
Harjoitukset: s. 253, lauseet 1–16.
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η.2 Aktiivin perfekti ja
pluskvamperfekti
·

perfektin ja pluskvamperfektin aspekti

·

perfektivartalon tunnusmerkki: reduplikaatio

·

tempussufﬁksi κ (usein, ei aina)

·

samat persoonapäätteet kuin 1. aoristilla

·

οἶδα tiedän, ἕστηκα seison

·

pluskvamperfekti: tärkein tunnusmerkki ει-diftongi

Suomen perfekti on liittomuoto, joka koostuu apuverbistä ja partisiipin
perfektistä (”olen muistanut”). Kreikassa perfekti muodostetaan yksiosaisesta perfektivartalosta, jolla on tietyt tuntomerkit ja johon päätteet liitetään.
Suomen perfekti ilmaisee jotakin tapahtuneen ennen kertomishetkeä tai
jonkin kestäneen kertomishetkeen. Kreikan perfekti painottaa nykyhetkessä vallitsevaa tilaa, joka on seurausta aiemmasta toiminnasta. Se on
kuin yhdistelmä aoristia (”external”) ja preesensiä (”internal”) painon
ollessa jälkimmäisessä, statiivisessa aspektissa: ”Olen muistanut – ja
muistan edelleen.”
Edellä (s. 107) Luukkaan Jairos-kertomuksesta kävi havainnollisesti
ilmi aoristin aspekti. Kertomuksen jatkuessa kotoa tuodulla viestillä
Luukas käyttää lauseessa ”tyttäresi on kuollut” aikamuotona perfektiä
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(Luuk. 8:49). Tempuksen valinta on jälleen harkittua. Jos Luukas olisi
käyttänyt aoristia, kuten Markus rinnakkaiskohdassa (Mark. 5:35), hän
olisi viitannut ensisijaisesti kuolintapahtumaan. Valitsemalla aikamuodoksi perfektin Luukas kuvaa tilanteen, joka vallitsee lapsen kotona
kertomishetkellä: tytär makaa kuolleena – turha enää vaivata Jeesusta.
Perfekti on UT:ssa suhteellisen harvinainen aikamuoto. Se esiintyy periaatteessa kaikissa tapaluokissa, mutta UT:ssa ani harvoin imperatiivissa
eikä optatiivissa kertaakaan. Eniten sitä käytetään Johanneksen evankeliumissa ja Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä.
Perfektillä on aktiivissa oma perfektivartalonsa. Mediumilla ja passiivilla on yhteinen perfektivartalo ja yhteiset preesensistä tutut persoonapäätteet, joten mediumi ja passiivi ovat muodoltaan samanlaiset.
Perfektivartalon tunnusomainen piirre on verbivartalon alun kahdennus, reduplikaatio (tarkemmin sanottuna perfektireduplikaatio erotukseksi
preesensreduplikaatiosta, vrt. δί-δωμι, ks. s. 110). Lisäksi useimpien
verbien aktiivimuodoissa perfekti saa tempussufﬁksiksi vartalon loppuun
lisättävän κ:n. Perfektivartalosta puuttuvat preesenslaajenteet, ja useiden
verbien perfektivartalossa tapahtuu äännemuutoksia. Uusia taivutuspäätteitä esiintyy vain aktiivin partisiipissa.

η.2.1 Reduplikaatio
Perfektireduplikaatio muodostetaan eri tavoin sen mukaan, millä äänteellä
tai äänneyhdistelmällä verbivartalo alkaa.
1. Jos vartalo alkaa yksittäisellä konsonantilla (paitsi ρ:lla) tai sellaisella
konsonanttiyhdistelmällä, jossa k-, p- tai t-äännettä seuraa likvida (λ, ρ,
μ, ν), reduplikaatio muodostuu verbivartalon alkukonsonantista ja εvokaalista.
tuomita
κρίνω
κε-κρικλύω
λε-λυκirrottaa
ποιέω
πε-ποιηκtehdä
τρέφω
τε-τροφruokkia, kasvattaa
φιλέω
πε-φιληκ-T < *φεφιληκ- rakastaa
T

Ei kahta peräkkäistä aspiroituneella konsonantilla alkavaa tavua.

2. Jos vartalon alun äänteenä on ρ tai jokin muu kuin edellä mainittu
konsonanttiyhdistelmä, esimerkiksi στ, ζ, ξ tai ψ, reduplikaatio on
pelkkä ε, toisin sanoen muodostus noudattaa samoja sääntöjä kuin tavun
muodostava augmentti (γ.2.1). Yhdysverbeissä reduplikaatio tulee augmentin tavoin preposition jälkeen.
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ῥώννυμι
ζητέω
ἀποστέλλω

ἐρρω- (med./pass. pf.vlo) vahvistaa
ἐ-ζητηκetsiä
ἀπ-ε-σταλκlähettää

3. Jos vartalo alkaa vokaalilla tai diftongilla, reduplikaatio muodostetaan
samalla tavalla kuin temporaalinen augmentti pidentämällä verbin
alkuvokaalia (γ.2.1). εὐ- ja οἰ-alkuisissa vartaloissa reduplikaatio voi
puuttua.
ἀγαπάω
αἰτέω
εὑρίσκω

ἠγαπηκᾐτηκεὑρηκ-

rakastaa
pyytää
löytää

Vaikka reduplikaatio on osalla verbejä augmentin kaltainen, se on pidettävä erillään augmentista. Augmentti liittyy ainoastaan indikatiivin imperfektiin ja aoristiin
(sekä pluskvamperfektiin), kun taas reduplikaatio esiintyy kaikissa perfektin muodoissa, myös infinitiivissä ja partisiipissa.

Epätavallisia reduplikaatioita
ἀκούω
γινώσκω
ἐργάζομαι
λαμβάνω
λέγω
ὁράω
T

ἀκηκο-T
ἔγνωκεἰργασεἰληφεἰρηκἑωρακ-

kuulla
saada tietää; tuntea
tehdä työtä
ottaa; saada
sanoa
nähdä

Reduplikaationa vartalon kaksi alkuäännettä + vokaalin pidentymä.

η.2.2 Perfektin muodostaminen
Tempussuffiksi κ
Useimmat verbit, ennen kaikkea vokaalivartaloiset mutta myös osa konsonanttivartaloisista, saavat aktiivissa perfektivartalon loppuun tempussufﬁksin, kapan. Näitä perfektejä kutsutaan 1. perfektiksi.
λύω
πιστεύω

λελυκπεπιστευκ-

irrottaa
uskoa

Kappaa eivät saa varsinkaan monet k- tai p-äänteeseen päättyvät vartalot.
Perfekti on tällöin 2. perfekti.
γράφω

γεγραφ-

kirjoittaa
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Äännemuutoksia
Kuten 1. aoristissa ja futuurissa, supistumaverbien vokaali pitenee
tempussufﬁksin edellä. Vokaalinmuutoksia voi tapahtua muillakin verbeillä; esimerkiksi ε saattaa vaihtua α:ksi.
T-äänteeseen päättyvissä vartaloissa t-äänne (myös ζ) katoaa κ:n edestä
jälkiä jättämättä. Osassa niitä k- tai p-äänteeseen päättyviä vartaloita,
jotka muodostavat 2. perfektin, vartalon loppukonsonantti aspiroituu
(esimerkiksi κ ® χ, β ® φ).
ποιέω
ἀγαπάω
πληρόω
ἐλπίζω
ἀποστέλλω
λαμβάνω
πράσσω
< *πραγ-jω

πεποιηκἠγαπηκπεπληρωκἠλπικἀπεσταλκεἰληφπέπραχ-

tehdä
rakastaa
täyttää
toivoa
lähettää
ottaa; saada
tehdä

Aktiivin indikatiivin perfekti
Persoonapäätteet ovat samat kuin 1. aoristissa, paitsi että monikon 3.
persoonassa vaihtoehtoisena päätteenä on (alkuperäisempi) -ᾱσι(ν).
μι-verbit noudattavat ω-verbien taivutusta.

yks. 1.
2.
3.
mon. 1.
2.
3.

aktiivin indikatiivin perfekti
λύω
γράφω
διδωμι
λέλυκ-α
γέγραφ-α
δέδωκ-α
λέλυκ-ας
γέγραφ-ας
δέδωκ-ας
λέλυκ-ε(ν)
γέγραφ-ε(ν)
δέδωκ-ε(ν)
λελύκ-αμεν γεγράφ-αμεν δεδώκ-αμεν
λελύκ-ατε
γεγράφ-ατε
δεδώκ-ατε
γέγραφ-αν
δέδωκ-αν
λέλυκ-αν
λελύκ-ᾱσι(ν) γεγράφ-ᾱσι(ν) δεδώκ-ᾱσι(ν)

Konjunktiivin perfekti
Konjunktiivin perfekti muodostetaan liittomuotona εἰμί-verbin konjunktiivin preesensin ja partisiipin perfektin avulla, esim. ἵνα γεγραφὼς ὦ
jotta olisin (sellainen joka on) kirjoittanut. Kyseessä on rakenne, jossa
εἰμί-verbin kanssa käytetään kiertoilmaisupartisiippia (ks. s. 177).
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Imperatiivin perfekti
UT:ssa esiintyy vain yksi aktiivimuotoinen imperatiivin perfekti, joka
sekin on epätavallista muotoa: ἴστε, oikeastaan ’olkaa nähneet!’ > tietäkää! (verbistä οἶδα tietää; ks. s. 246).
Infinitiivin perfekti
Päätteenä on -έναι.
aktiivin infinitiivin perfekti
λύω
γράφω
δίδωμι
τίθημι
λελυκ-έναι γεγραφέναι δεδωκέναι τεθεικέναι

Partisiipin perfekti
Partisiipin tunnus on οτ, joka liitetään perfektivartalon loppuun (λελυκοτ-). Maskuliini ja neutri muodostetaan lisäämällä tunnuksen jälkeen σ,
jolloin τ entiseen tapaan katoaa (*λελυκοτσ- > λελυκοσ-). Jotta maskuliini eroaisi neutrista, sen ο-vokaali pidentyy ω:ksi, joten maskuliinin
yksikön nominatiivin päätteeksi tulee -ώς, neutrin -ός. (Ero on vastaava
kuin partisiipin preesensissä: -ων ja -ον; ks. s. 169.) Molemmat taipuvat
3. deklinaation mukaan.
Feminiinin pääte on -υῖα. Taivutus noudattaa 1. deklinaation α-/ηryhmää (β.3), joten genetiivissä ja datiivissa -α-pääte pitenee. ”Eira”säännön mukaan ᾱ:n tulisi iootan jälkeen säilyä ᾱ:na (kuten klassisessa
kreikassa tapahtuukin); kuitenkin se muuttuu koineessa poikkeuksellisesti
η:ksi (gen. -υίης, dat. -υίῃ). Muutoksesta on se etu, että kaikki
feminiinin aktiivin partisiippimuodot aikamuodosta riippumatta taipuvat
samalla tavalla, α-/η-ryhmän mukaan. – Partisiipin taivutus kokonaisuudessaan on esitetty Agorassa s. 280–281.

maskuliini
λελυκώς, λελυκ-ότ-ος
mon. dat. λελυκόσι(ν)

λύω
feminiini
λελυκυῖα, λελυκ-υίης

neutri
λελυκός, λελυκ-ότ-ος
mon. dat. λελυκόσι(ν)

γράφω
maskuliini
feminiini
neutri
γεγραφώς, γεγραφότος γεγραφυῖα, γεγραφυίης γεγραφός, γεγραφότος
mon. dat. γεγραφόσι(ν)
mon. dat. γεγραφόσι(ν)
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Tavallisimpia 1. perfektin muodostavia verbejä
αἴρω
ἀποθνῄσκω
ἀποστέλλω
-βαίνω
βάλλω
γινώσκω
δίδωμι
ἐγγίζω
εὑρίσκω
ἔχω
καλέω
λέγω
ὁράω
πίπτω
ποιέω
σῴζω
τίθημι

nostaa
kuolla
lähettää
astua
heittää
saada tietää
antaa
lähestyä
löytää
olla jollakulla
kutsua
sanoa
nähdä
pudota
tehdä
parantaa, pelastaa
panna, asettaa

ἦρκα
τέθνηκα
ἀπέσταλκα
-βέβηκα
βέβληκα
ἔγνωκα (juuriaor. ἔγνων)
δέδωκα (κ-aor. ἔδωκα)
ἤγγικα
εὕρηκα
ἔσχηκα (2. aor. ἔσχον)
κέκληκα
εἴρηκα
ἑώρακα
πέπτωκα
πεποίηκα
σέσωκα
τέθεικα (κ-aoristi ἔθηκα)

Tavallisimpia 2. perfektin muodostavia verbejä
ἀκούω
ἀνοίγω
ἀπόλλυμι
γίνομαι
"
γράφω
ἔρχομαι
λαμβάνω
πάσχω
πείθω
T

ἀκήκοαT
ἀνέῳγα
ἀπόλωλαT
γέγονα
γεγένημαι
γέγραφα
ἐλήλυθα
εἴληφα
πέπονθα
πέποιθα

kuulla
olla avoin (pf:n merkitys)
olla mennyttä (pf:n merkitys)
tulla, tapahtua (aktiivi)
—

"

—

(med./pass.)

kirjoittaa
tulla, mennä (2. aor. ἦλθον)
ottaa; saada (2. aor. ἔλαβον)
kärsiä
luottaa, olla varma (pf:n merkitys)

Reduplikaationa vartalon kaksi alkuäännettä + vokaalin pidentymä.

Eri vartalosta muodostettu perfekti
ἔρχομαι
λέγω
φέρω
T

ἐλήλυθαT (2. aor. ἐλθ-)
εἴρηκα (ῥῆμα sana)
ἐνήνοχαT (2. aor. ἐνεγκ-)

tulla, mennä
sanoa
kantaa

Reduplikaationa vartalon kaksi alkuäännettä + vokaalin pidentymä.

η.2.3 Kaksi erikoistapausta: οἶδα tiedän ja ἕστηκα seison
Verbit οἶδα ja ἕστηκα < ἵστημι ovat muodoltaan indikatiivin perfektejä,
mutta niillä on preesensin merkitys. Perfektivartalo οἰδ-/εἰδ- (ilman var246
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sinaista reduplikaatiota) on samaa kantaa kuin 2. aoristista tuttu ἰδ-vartalo
(’nähdä’). Vartaloa οἰδ- käytetään indikatiivissa, vartaloa εἰδ- konjunktiivissa, infinitiivissä ja partisiipissa. Perfektinä οἶδα merkitsee varsinaisesti
’olen nähnyt’, siis tiedän. Perusmuodoksi annetaan οἶδα (ei ὁράω!).
ἵστημι-verbillä on sekä 1. että 2. perfektin mukainen vartalo, ἑστηκ- ja
ἑστᾰ-. Indikatiivi muodostetaan 1. perfektivartalosta (ἕστηκα), infinitiivi
2. perfektivartalosta (ἑστάναι), partisiipissa käytetään kumpaakin
(ἑστηκώς/ἑστώς). ἵστημι-verbin transitiivinen merkitys asettaa, pystyttää
muuttuu perfektissä intransitiiviseksi: ’olen pystyttänyt itseni’, ts. seison.
οἶδα tietää
ἕστηκα seisoa
indikatiivi konjunktiivi indikatiivi
pf.vlo: οἰδ- pf.vlo: εἰδpf.vlo: ἕστηκyks. 1. οἶδα
2. οἶδας
3. οἶδε(ν)

εἰδῶ
εἰδῇς
εἰδῇ

ἕστηκα
ἕστηκας
ἕστηκε(ν)

mon. 1. οἴδαμεν
2. οἴδατε
3. οἴδᾱσι(ν)

εἰδῶμεν
εἰδῆτε
εἰδῶσι(ν)

ἑστήκαμεν
ἑστήκατε
ἑστήκᾱσι(ν)

infinitiivi
εἰδέναι
ἑστάναι

Aktiivin partisiipin perfekti
maskuliini
εἰδώς, εἰδότος
mon. dat. εἰδόσι(ν)

οἶδα
feminiini
εἰδυῖα, εἰδυίης

neutri
εἰδώς/εἰδός, εἰδότος
mon. dat. εἰδόσι(ν)

ἕστηκα
maskuliini
feminiini
neutri
nom. ἑστηκώς/ἑστώς
ἑστηκυῖα/ἑστῶσα
ἑστηκός/ἑστώς/ἑστός
gen. ἑστηκότος/ἑστῶτος ἑστηκυίης/ἑστώσης ἑστηκότος/ἑστῶτος
mon. dat. ἑστηκόσι(ν)/
mon. dat. ἑστηκόσι(ν)/
ἑστῶσι(ν)
ἑστῶσι(ν)

η.2.4 Pluskvamperfekti
Pluskvamperfekti on UT:n vähiten käytetty aikamuoto. Imperfektin tavoin sen ainoa modus on indikatiivi. Pluskvamperfekti suhtautuu perfektiin kuin imperfekti preesensiin. Pluskvamperfekti (’enemmän kuin per247
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fekti’) siirtää painopisteen nykyisyydestä menneisyyteen. Saavutettu toiminnan tila vallitsi menneisyydessä: ”Olin muistanut – ja muistin yhä.”
Pluskvamperfekti muodostetaan perfektivartalosta. Sen eteen lisätään
augmentti, sen loppuun ει-diftongi, jota seuraavat imperfektin persoonapäätteet (monikon 3. persoonassa -σαν). Koska pluskvamperfekti on
helposti tunnistettavissa diftongista ει, augmentti jää usein pois.

yks. 1.
2.
3.
mon. 1.
2.
3.

aktiivin indikatiivin pluskvamperfekti
λύω
γράφω
δίδωμι
(ἐ)λελύκ-ει-ν
(ἐ)γεγράφ-ειν
(ἐ)δεδώκ-ειν
(ἐ)λελύκ-ει-ς
(ἐ)γεγράφ-εις
(ἐ)δεδώκ-εις
(ἐ)λελύκ-ει
(ἐ)γεγράφ-ει
(ἐ)δεδώκ-ει
(ἐ)λελύκ-ει-μεν (ἐ)γεγράφ-ειμεν (ἐ)δεδώκ-ειμεν
(ἐ)λελύκ-ει-τε (ἐ)γεγράφ-ειτε (ἐ)δεδώκ-ειτε
(ἐ)λελύκ-ει-σαν (ἐ)γεγράφ-εισαν (ἐ)δεδώκ-εισαν

Kaksi erikoistapausta: ᾔδειν tiesin ja εἱστήκειν seisoin
Verbin οἶδα tietää pluskvamperfekti muodostetaan augmentin (poikkeuksellisesti ἠ) avulla εἰδ-vartalosta, jolloin tulokseksi saadaan säännönmukaisesti taipuva ᾔδειν tiesin, ᾔδεις tiesit, ᾔδει hän tiesi jne.
ἕστηκα-verbi seisoa saa pluskvamperfektissä augmentin, jolloin vartalon alkuun syntyy supistumatavu εἱ: εἱστηκ-. Taivutus on muutoin säännönmukainen: εἱστήκειν seisoin, εἱστήκεις seisoit, εἱστήκει hän seisoi
jne.
Mitkä tapa- ja aikaluokat kuuluvat yhteen
Alla olevan taulukon avulla saat kokonaiskuvan siitä, mitä aikamuotoja missäkin tapaluokassa käytetään UT:ssa. Huomaat muun
muassa, että preesens ja aoristi esiintyvät kaikissa tapaluokissa mutta
imperfekti ja pluskvamperfekti vain indikatiivissa.
indikatiivi
preesens
imperfekti
aoristi
futuuri
perfekti
pl.perfekti

konjunktiivi optatiivi imperatiivi infinitiivi partisiippi
preesens
preesens preesens preesens preesens
aoristi
perfekti

aoristi

aoristi
perfekti

aoristi
futuuri
perfekti

aoristi
futuuri
perfekti

Harjoitukset: s. 253–, lauseet 17–29.
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η.3 Mediumin ja passiivin
perfekti ja pluskvamperfekti
·

perfektivartalon tunnusmerkki: reduplikaatio

·

ei tempussuffiksia

·

päätteet suoraan perfektivartaloon

·

mediumilla ja passiivilla yhteiset muodot

·

pluskvamperfekti: lisätään augmentti

η.3.1 Perfektin muodostaminen
Mediumilla ja passiivilla on perfektissä ja pluskvamperfektissä yhteiset
muodot. Perfektivartalon tunnusomainen piirre on nytkin reduplikaatio,
joka muodostetaan samalla tavalla kuin aktiivin perfektissä. Mediumin ja
passiivin perfektivartaloissa ei ole κ-tempussufﬁksia eikä muutakaan
tunnusta. Muutoin vartalot usein muistuttavat aktiivin perfektivartaloita.
Supistumaverbin vokaali pitenee, vaikkei tempussufﬁksia lisätäkään.
Useilla muillakin verbeillä vartalossa tapahtuu vokaalinmuutoksia (esim.
ε « α).
Persoonapäätteinä käytetään mediumin/passiivin päätteitä, jotka liitetään suoraan perfektivartaloon ilman yhdistävää vokaalia. Konsonanttivartaloisilla verbeillä tapahtuu loppukonsonantin ja päätteen alkukonsonantin kohdatessa usein erilaisia muutoksia, kuten konsonantin kato,
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assimiloituminen tai muuntuminen kokonaan toiseksi. Esimerkiksi monikon 2. persoonan päätteestä katoaa σ (-σθε > -θε), ja t-äänteeseen päättyvissä vartaloissa t-äänne muuttuu μ:n tai τ:n edellä σ:ksi, kuten verbissä πείθω vakuuttaa: *πεπειθ-μαι > πέπεισμαι olen vakuutettu = olen
varma, *πεπειθ-ται > πέπεισται hän on varma.
Indikatiivi
Yksikön 2. persoonan pääte säilyy alkuperäisessä muodossaan -σαι (ks.
s. 89). Monikon 3. persoona korvataan konsonanttivartaloissa partisiipin
ja εἰμί-verbin liittomuodolla, jotta vältetään hankalat konsonanttiyhdistelmät (kuten *γεγραφνται).

yks. 1.
2.
3.
mon. 1.
2.
3.

mediumin ja passiivin indikatiivin perfekti
λύω
γράφω
δίδωμι
vartalo: λελυ- vartalo: γεγραφvartalo: δεδολέλυ-μαι
γέγραμ-μαι
< *γεγραφμαι
δέδο-μαι
λέλυ-σαι
γέγραψαι
< *γεγραφσαι
δέδο-σαι
λέλυ-ται
γέγραπ-ται
δέδο-ται
< *γεγραφται
λελύ-μεθα
γεγράμ-μεθα < *γεγραφμεθα δεδό-μεθα
< *γεγραφσθε δέδο-σθε
λέλυ-σθε
γέγραφ-θε
λέλυ-νται
γεγραμ-μένοι < *γεγραφνται δέδο-νται
εἰσί(ν)

Konjunktiivi
Konjunktiivin perfekti muodostetaan liittomuotona εἰμί-verbin konjunktiivin preesensin ja mediumin/passiivin partisiipin perfektin avulla, esim.
ἵνα γεγραμμένον ᾖ jotta olisi kirjoitettu(na).
Imperatiivi
Passiivin imperatiivin perfekti tavataan UT:ssa vain kaksi kertaa: Mark.
4:39 πεφίμωσο ’ole vaiennettu!’ = ole (jatkuvasti) hiljaa! (φιμόω vaientaa) ja Ap. t. 15:29 ἔρρωσθε ’olkaa vahvistetut!’ = voikaa (jatkuvasti)
hyvin! (ῥώννυμι vahvistaa).
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Infinitiivi
Päätteenä on preesensin -σθαι-pääte. Huomaa koron paikka:
mediumin ja passiivin infinitiivin perfekti
λύω
γράφω
δίδωμι
λελύ-σθαι γεγράφθαι < *γεγράφ-σθαι δεδόσθαι

Partisiippi
Pääte on preesensin -μένος, -μένη, -μένον. Huomaa koron paikka.
mask.
fem.
neutri
yks. nom. λελυμένος λελυμένη λελυμένον
gen. λελυμένου λελυμένης λελυμένου
Diftongialkuisten, kuten εὐ- ja οἰ-tavulla alkavien supistumaverbien aikamuotojen määrittelyissä on syytä olla huolellinen, koska perfektimuodoista
saattaa puuttua tunnistamista helpottava reduplikaatio. Huomio on
kiinnitettävä päätettä edeltävään vokaaliin tai vokaaleihin. Esimerkiksi
verbin οἰκοδομέω rakentaa infinitiivi οἰκοδομῆσθαι (Luuk. 6:48) on
perfekti, jossa preesensvartalon loppu-ε on pidentynyt η:ksi (vastaava
preesens olisi οἰκοδομεῖσθαι). Sitä vastoin partisiippi οἰκοδομουμένη (Ap.
t. 9:31) on preesens, koska partisiipin päätettä edeltävä -ου- on vartalon
loppuvokaalin ε ja partisiipin preesensiin kuuluvan teemavokaalin ο
supistuman tulos (ks. s. 127, 172).

Esimerkkejä mediumin/passiivin perfektivartaloista
Luettelossa esitetään perusmuodon jälkeen vertailun vuoksi ensin aktiivin
perfektivartalo:
aktiivi
med./pass.
irrottaa
λύω
λελυκλελυἀποστέλλω
ἀπεσταλκἀπεσταλ- lähettää
βάλλω
βεβληκβεβληheittää
γράφω
γεγραφγεγραφ- kirjoittaa
δίδωμι
δεδωκδεδοantaa
τίθημι
τεθεικτεθειpanna, asettaa
καλέω
κεκληκκεκληkutsua
λέγω
εἰρηκεἰρηsanoa
πείθω
πεποιθ*πεπειθ- vakuuttaa
ποιέω
πεποιηκπεποιηtehdä
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η.3.2 Pluskvamperfekti
Pluskvamperfekti muodostetaan perfektivartalosta lisäämällä eteen augmentti ja loppuun imperfektin päätteet. Kuten aktiivissa, augmentti
puuttuu usein. Konsonanttivartaloissa tapahtuu loppukonsonantin ja päätteen alkukonsonantin kohdatessa samanlaisia muutoksia kuin perfektissä.
Pluskvamperfektin päätteet ovat samat kuin imperfektin (ks. s. 103).
Myös ω-verbien yksikön 2. persoonan päätteenä on alkuperäinen -σο. Jos
augmentti jää pois, kuten enimmäkseen käy, monikon 1. ja 2. persoonan
muodot ovat samat perfektissä ja pluskvamperfektissä. Tällöin tekstiyhteys ratkaisee, kummasta aikaluokasta on kysymys.

yks. 1.
2.
3.
mon. 1.
2.
3.

252

mediumin ja passiivin indikatiivin pluskvamperfekti
λύω
γράφω
δίδωμι
(ἐ)λελύ-μην
(ἐ)γεγράμ-μην
(ἐ)δεδό-μην
(ἐ)λέλυ-σο
(ἐ)γέγραψο
(ἐ)δέδο-σο
(ἐ)λέλυ-το
(ἐ)γέγραπ-το
(ἐ)δέδο-το
(ἐ)λελύ-μεθα
(ἐ)δεδό-μεθα
(ἐ)γεγράμ-μεθα
(ἐ)λέλυ-σθε
(ἐ)δέδο-σθε
(ἐ)γέγραφ-θε
(ἐ)λέλυ-ντο
(ἐ)δέδο-ντο
γεγραμ-μένοι
ἦσαν
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Harjoituksia
Käännä seuraava teksti ja määrittele kieliopillisesti tekstissä esiintyvät
sanat. Lauseet 1–8: aktiivin ja mediumin futuuri; lauseet 9–16:
supistumafutuuri ja passiivin futuuri; lauseet 17–29: aktiivin perfekti ja
pluskvamperfekti; lauseet 30–40: mediumin ja passiivin perfekti ja
pluskvamperfekti.
Lauseet 1–6: Joh. 14:15–20; lauseet 7–8: Joh. 14:23,24; lauseet 9–12:
Joh. 16:13–16; lauseet 13–15: Joh. 16:20–22; lauseet 16–21: Joh.
14:2–9; lauseet 22–29: Joh. 16:25–33; lause 30: Joh. 17:1; lause 31:
Joh. 17:4; lause 32: Joh. 17:6; lause 33: Joh. 17: 9,10; lause 34: Joh.
17:13; lauseet 35–40: Joh. 17:17–23.
Katkelmia Jeesuksen jäähyväispuheesta opetuslapsilleen
1

Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσετε·

2

κἀγὼ ἐρωτήσω

τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν ἵνα μεθ’ ὑμῶν εἰς τὸν
αἰῶνα ᾖ,

3

τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν,

ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει·

4

ὑμεῖς γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ’

ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται. οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς, ἔρχομαι
πρὸς ὑμᾶς.

5

ἔτι μικρὸν καὶ ὁ κόσμος με οὐκέτι θεωρεῖ, ὑμεῖς δὲ

θεωρεῖτέ με, ὅτι ἐγὼ ζῶ καὶ ὑμεῖς ζήσετε.

6

ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ

γνώσεσθε ὑμεῖς ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν
ὑμῖν.

7

ἐάν τις ἀγαπᾷ με τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου

ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ’ αὐτῷ
ποιησόμεθα.

8

ὁ δὲ παράκλητος, τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ πέμψει ὁ

πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ
ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν ἐγώ.
9

ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς ἐν

τῇ ἀληθείᾳ πάσῃ· οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἀλλ’ ὅσα ἀκούσει
λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν.

10

ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι
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ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήμψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν.

11

πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ

ἐμά ἐστιν· διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει καὶ ἀναγγελεῖ
ὑμῖν.
με.

12

13

μικρὸν καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ

ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς, ὁ δὲ

κόσμος χαρήσεται· ὑμεῖς λυπηθήσεσθε, ἀλλ’ ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν
γενήσεται.

14

ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς·

ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον, οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως διὰ τὴν
χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον.

15

καὶ ὑμεῖς οὖν νῦν

μὲν λύπην ἔχετε· πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ
καρδία, καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ’ ὑμῶν.

16

πορεύομαι

ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν. καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω τόπον ὑμῖν,
πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, ἵνα ὅπου εἰμὶ
ἐγὼ καὶ ὑμεῖς ἦτε.
17

καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε τὴν ὁδόν. λέγει αὐτῷ Θωμᾶς, Κύριε,

οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις· πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι;

18

λέγει

αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς
ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ.

19

εἰ ἐγνώκειτέ με, καὶ τὸν

πατέρα μου γνώσεσθε· καὶ ἀπ’ ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν καὶ ἑωράκατε
αὐτόν.

20

λέγει αὐτῷ Φίλιππος, κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα, καὶ

ἀρκεῖ ἡμῖν.

21

λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, τοσούτῳ χρόνῳ μεθ’ ὑμῶν εἰμι

καὶ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε; ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακεν τὸν πατέρα·
πῶς σὺ λέγεις, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα;
22

ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν· ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν

παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς ἀπαγγελῶ
ὑμῖν.

23

ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε, καὶ οὐ

λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν·

24

αὐτὸς γὰρ ὁ

πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε καὶ πεπιστεύκατε ὅτι
ἐγὼ παρὰ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον.
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ἐξῆλθον παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ
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ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον· πάλιν ἀφίημι τὸν κόσμον καὶ πορεύομαι
πρὸς τὸν πατέρα.

26

λέγουσιν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἴδε νῦν ἐν

παρρησίᾳ λαλεῖς, καὶ παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις.

27

νῦν οἴδαμεν ὅτι

οἶδας πάντα καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ· ἐν τούτῳ
πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες.

28

ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς, ἄρτι

πιστεύετε; ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα καὶ ἐλήλυθεν ἵνα σκορπισθῆτε ἕκαστος
εἰς τὰ ἴδια κἀμὲ μόνον ἀφῆτε· καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος, ὅτι ὁ πατὴρ μετ’
ἐμοῦ ἐστιν.

29

ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε· ἐν τῷ

κόσμῳ θλῖψιν ἔχετε, ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον.
30

ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς

τὸν οὐρανὸν εἶπεν, πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα·

31

ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ

τῆς γῆς, τὸ ἔργον τελειώσας ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω·

32

ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς ἔδωκάς μοι ἐκ τοῦ
κόσμου. σοὶ ἦσαν κἀμοὶ αὐτοὺς ἔδωκας, καὶ τὸν λόγον σου
τετήρηκαν.

33

ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ

ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσιν, καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν
καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς.

34

νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι,

καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσιν τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν
πεπληρωμένην ἐν ἐαὐτοῖς.
ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστιν.

36

35

ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ· ὁ λόγος

καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, κἀγὼ

ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον· καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω
ἐμαυτόν, ἵνα ὦσιν καὶ αὐτοὶ ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ.

37

οὐ περὶ

τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ
λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ,

38

ἵνα πάντες ἓν ὦσιν, καθὼς σύ, πάτερ, ἐν

ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύῃ
ὅτι σύ με ἀπέστειλας.

39

κἀγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα

αὐτοῖς, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς ἕν,

40

ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί,

ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν, ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με
ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας.
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Sanasto
ἁγιάζω
αἰτέω
αἰών, -ῶνος ὁ
εἰς τὸν αἰῶνα
ἀμήν
ἀναγγέλλω
ἀπαγγέλλω
ἀρκέω
ἄρτι
ἀπ’ ἄρτι
δείκνυμι
δοξάζω
εἰρήνη, -ης ἡ
ἕκαστος, -η, -ον
ἐπαίρω
ἐρωτάω
ἔτι
ἑτοιμάζω
θαρσέω
θεωρέω
θλῖψις, -εως ἡ
θρηνέω
Θωμᾶς, -ᾶ ὁ
κἀγώ
κἀμέ
κἀμοί
κλαίω
κόσμος, -ου ὁ
λυπέω
λύπη, -ης ἡ
μικρόν
μικρός, -ά, -όν
μνημονεύω
μονή, -ῆς ἡ
νικάω
ὁδηγέω
οἶδα
ὀρφανός, -ή, -όν
ὅσος, -η, -ον
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pyhittää, tehdä pyhäksi 28
pyytää, anoa, rukoilla 70
aika, aikakausi; iäisyys 122
ikuisesti
totisesti, aamen 128
kertoa, ilmoittaa, julistaa 14
ilmoittaa, kertoa 45
riittää, olla kyllin 8
juuri, äsken; nyt, nykyään 36
tästä lähtien
osoittaa, näyttää 33
ylistää, kunnioittaa; kirkastaa 61
rauha 92
jokainen, itse kukin 82
nostaa19
kysyä; pyytää, rukoilla 63
vielä, yhä 93
valmistaa 40
olla turvallisella mielellä, pysyä rauhallisena 7
katsella, nähdä 58
ahdinko, ahdistus 45
itkeä, valittaa suruaan 4
Tuomas 11
καὶ ἐγώ (krasis)
καὶ ἐμέ (krasis)
καὶ ἐμοί (krasis)
itkeä, valittaa ääneen 40
järjestetty maailmankaikkeus, maailma;
ihmiskunta 186
murehduttaa; pass. aor. tulla surulliseksi 26
suru, murhe, ikävä 16
neutrin yks. akk., adv. vähän; lyhyen aikaa
pieni, vähäinen 46
muistaa, muistella, jtk + gen./akk. 21
asuinsija, asunto, huone 2
voittaa 28
näyttää tietä, opastaa, johdattaa 5
tietää 318
adj. orpo; subst. orpo 2
niin suuri kuin, niin paljon kuin;
mon. kaikki 110
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οὐκέτι
παρά + gen.
παρά + dat.
παράκλητος, -ου ὁ
παραλαμβάνω
παροιμία, -ας ἡ
παρρησία, -ας ἡ
σκορπίζω
τελειόω
τηρέω
τοσοῦτος, -αύτη, -οῦτο(ν)
ὑπομιμνῄσκω
φανερόω
φιλέω

ei enää 47
luota, -lta/-ltä; 194
luona, äärellä, -lla/-llä; edessä; 194
avustaja, puolustaja 5
ottaa vastaan; ottaa omakseen 50
sananlasku, vertaus 5
avoimuus, rohkeus;
dat. avoimesti, julkisesti 31
hajottaa, ajaa erilleen 5
suorittaa loppuun; pass. tulla täydelliseksi,
olla täydellinen 23
vartioida; noudattaa 70
niin suuri; niin monta; niin paljon 20
muistuttaa; pass. muistaa 7
ilmoittaa, tehdä tunnetuksi 49
rakastaa 25
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η.4 Verbin teema,
epäsäännöllisiä verbejä
Kreikassa verbillä on kuusi eri tempusvartaloa, joista muodostetaan verbin taivutusmuodot. Neljä ensimmäistä ovat aktiivin preesens, futuuri,
aoristi ja perfekti. Viides on mediumin/passiivin perfekti, kuudes passiivin aoristi. Tätä kuuden muodon yhdistelmää, jonka tunteminen on tarpeen verbin kaikkien taivutusmuotojen muodostamiseksi, sanotaan verbin
teemaksi (vrt. esim. englannin kolme muotoa käsittävä paradigma
”make, made, made”). Kreikassa verbin muodot annetaan indikatiivissa
yksikön 1. persoonassa.
λύω-verbin teema kuuluu seuraavasti:
λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθην

η.4.1 Eri tempusvartaloiden tyypilliset piirteet
Seuraavassa taulukossa on esitetty verbin teemaan kuuluvien verbivartaloiden tunnusomaiset piirteet. Koska preesensiin liittyy useimmiten erilaisia laajenteita, preesensvartalo vain harvoin säilyy muuttumattomana eri
tempustunnuksia lisättäessä. Taulukon viimeisestä sarakkeesta käy ilmi,
mitä eri tempuksia mistäkin vartalosta muodostetaan missäkin pääluokassa. Taulukko etenee verbin teeman mukaisessa järjestyksessä.
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Tempusvartalon tyypilliset
piirteet
Preesens (verbin perusmuoto)
– preesensvartalon laajenteet
-αν-μ-, -ν-, -γ- (± -αν-)
-σκ-, -ισκ-j-νυ-, -ννυpreesensreduplikaatio
Futuuri
– tempussuffiksi -σ– -ησ-, -ασ-, -ωσ- (sup.vbit)
– ξ-, -ψ-, -σ- (k-, p-, t-, ζ-vlot)
– likvidavartalot: σ:n kato ®
sup.fut. (sirkumfleksi!)
Aoristi
– preesenslaajenteiden poisto
(2. aoristi)
– tempussuff. -σ-, tunnusvok. -α(1. aoristi)
-ησ-, -ασ-, -ωσ- (sup.vbit)
-ξ-, -ψ-, -σ- (k-, p-, t-, ζ-vlot)
likvidavartalot: σ:n kato ®
sijaispidennys
Perfekti (aktiivi)
– perfektireduplikaatio
– tempussuffiksi κ (1. perfekti)
– -ηκ-, -ακ-, -ωκ- (sup.vbit)
– mahdollisia äännemuutoksia
Perfekti (mediumi, passiivi)
– perfektireduplikaatio
– ei teemavokaalia
– mahdollisia äännemuutoksia
Aoristi (passiivi)
– tempussuffiksi -θη-/-θε- (1. aor.)
-η-/-ε- (2. aor.)
– -ηθη-, -αθη-, -ωθη- (sup.vbit)
– -χθ-, -φθ-, -σθ- (k-, p-, t-, ζ-vlot)
– mahdollisia äännemuutoksia

Esimerkkejä

Tempus/
pääluokka

λυἁμαρτανλαμβαν-, πινγινωσκ-, εὑρισκ-, ἀποθνῃσκἀγγελλ- < *ἀγγελ-j
δείκνυ-, ἀπολλυ- < *ἀπολ-νυδιδω-/διδο- < * δι-δω-/δι-δο
λυσποιησ-, ἰασ-, πληρωσδιωξ-, πεμψ-, ψευσ-, βαπτισἀρ-, ἀποστελ-, κρινἀρῶ < *ἀρ-έσ-ω
λυσεὑρλυσ-, πιστευσ-

preesens
imperfekti
aktiivi
mediumi/
passiivi

futuuri
aktiivi
mediumi

aoristi
aktiivi
mediumi

ποιησ-, ἰασ-, πληρωσδιωξ-, πεμψ-, ψευσ-, βαπτισἀγγειλ- < *ἀγγελσ-, ἀρ-, κρινλελυκ-, γεγραφperfekti
pl.perfekti
πεποιηκ-, ἠγαπηκ-, πεπληρωκ- aktiivi
ἀπεσταλκ-, γεγονλελυ-, γεγραφperfekti
pl.perfekti
τεθραμμένος < τρέφω
mediumi/
passiivi
λυθη/-θε-, γραφη/-επιστευθη/-θε-; πιστευθησποιηθη-, ἰαθη-, πληρωθηδιωχθη-, πεμφθη-, βαπτισθηἀποσταλη-, χαρη-

aoristi
futuuri
passiivi
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η.4.2 Tavallisimpia epäsäännöllisiä teemoja
Seuraavassa taulukossa esitetään tavallisimpien epäsäännöllisten tai muuten hankalien verbien teemat. Useiden muotojen kohdalla oleva viiva tarkoittaa, ettei kyseistä muotoa esiinny UT:ssa.
verbi
ἀγγέλλω
ilmoittaa
ἄγω
johtaa,
viedä
αἴρω
nostaa,
ottaa
ἁμαρτάνω
tehdä
syntiä
ἀναιρέω
surmata
ἀνοίγω
avata
ἀποθνῄσκω
kuolla
ἀπόλλυμι
ἀπολλύω
tuhota
ἀποστέλλω
lähettää
ἀφίημι, ἀφίω
jättää
-βαίνω
astua
βάλλω
heittää
γίνομαι
tapahtua
γινώσκω
saada tietää
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futuuri
ἀγγελῶ

aktiivi
aoristi
ἤγγειλα

perfekti
ἤγγελκα

med./pass.
perfekti
ἤγγελμαι

pass.
aoristi
ἠγγέλην

ἄξω

ἤγαγον

ἦχα

ἦγμαι

ἤχθην

ἀρῶ

ἦρα

ἦρκα

ἦρμαι

ἤρθην

ἁμαρτήσω
ἁμαρτήσομαι
(med.)
ἀναιρήσω
ἀνελῶ
ἀνοίξω

ἥμαρτον
ἡμάρτησα

–

–

–

ἀνεῖλον
ἀνεῖλα
ἀνέῳξα
ἠνέῳξα
ἤνοιξα
ἀποθανοῦμαι ἀπέθανον
(med.)

–

–

ἀνηρέθην

ἀνέῳγα
olla avoin

ἀνέῳγμαι

–

ἀνεῴχθην
ἠνοίχθην
ἠνοίγην
–

–

–

ἀπολέσω
ἀπολῶ

ἀπώλεσα
ἀπωλόμην

tuhoutua

τέθνηκα
ilman
prep.
ἀπόλωλα
olla
mennyttä

ἀποστελῶ

(med.)
ἀπέστειλα

ἀπέσταλκα ἀπέσταλμαι ἀπεστάλην

ἀφήσω

ἀφῆκα

–

ἀφέωμαι

ἀφέθην

-βήσομαι
(med.)
βαλῶ

-έβην

-βέβηκα

–

–

ἔβαλον

βέβληκα

βέβλημαι

ἐβλήθην

γενήσομαι
(med.)
γνώσομαι
(med.)

ἐγενόμην
(med.)
ἔγνων

γέγονα

γεγένημαι

ἐγενήθην

ἔγνωκα

ἔγνωσμαι

ἐγνώσθην
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verbi
δίδωμι
antaa
ἐγείρω
herättää
ἔρχομαι
tulla, mennä
ἐσθίω
syödä
εὑρίσκω
löytää
ἔχω
olla jklla
ἵστημι,
ἱστάνω
asettaa
καλέω
kutsua
κρίνω
tuomita
λαμβάνω
ottaa;
saada
λέγω
sanoa
μένω
jäädä
ὁράω
nähdä

futuuri
δώσω

aktiivi
aoristi
ἔδωκα

perfekti
δέδωκα

med./pass.
perfekti
δέδομαι

pass.
aoristi
ἐδόθην

ἐγερῶ

ἤγειρα

–

ἐγήγερμαι

ἠγέρθην

ἐλεύσομαι
(med.)
φάγομαι
(med.)
εὑρήσω

ἦλθον
ἦλθα
ἔφαγον

ἐλήλυθα

–

–

–

–

–

εὗρον

εὕρηκα

–

εὑρέθην

ἕξω

ἔσχον

ἔσχηκα

–

–

στήσω
στήσομαι
(med.)
καλέσω

ἔστησα
ἔστην

–
ἕστηκα

asettua

seisoa

ἐκάλεσα

κέκληκα

κέκλημαι

ἐστάθην
asettua,
seisahtua
ἐκλήθην

κρινῶ

ἔκρινα

κέκρικα

κέκριμαι

ἐκρίθην

λήμψομαι
(med.)

ἔλαβον

εἴληφα

εἴλημμαι

ἐλή(μ)φθην

ἐρῶ

εἶπον
εἶπα
ἔμεινα

εἴρηκα

εἴρημαι

μεμένηκα

–

ἐρρέθην
ἐρρήθην
–

πάσχω
kärsiä
πίνω
juoda
πίπτω
pudota
τίθημι
panna
φέρω
kantaa
χαίρω
iloita

–

μενῶ
ὄψομαι
(med.)

πίομαι
(med.)
πεσοῦμαι
(med.)
θήσω
οἴσω
χαρήσομαι
(med.)

εἶδον
εἶδα
ἔπαθον

ἑώρακα

ὦμμαι

ὤφθην

πέπονθα

–

–

ἔπιον

πέπωκα

–

–

ἔπεσον
ἔπεσα
ἔθηκα

πέπτωκα

–

–

τέθεικα

τέθειμαι

ἐτέθην

ἐνήνοχα

–

ἠνέχθην

–

–

ἐχάρην
ilostua

ἤνεγκον
ἤνεγκα
–
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η.5 Optatiivi
·

”kevytimperatiivi”

·

tapaluokista harvinaisin

·

tunnuksena ι-vokaali

·

ἄν-modaalipartikkelin kanssa tai ilman

Optatiivi ilmaisee nimensä mukaisesti (lat. opto ’toivoa’) toivetta tai
mahdollisuutta. Se on kuin lievennetty imperatiivi (vrt. suomen vanhahtava ’ollos’). Myös konjunktiivi on optatiivin sukulainen.
UT:ssa optatiivia käytetään enimmäkseen toivomuslauseissa. Optatiivi
suomennetaan lähinnä imperatiivilla ja konditionaalilla.
Optatiivi oli klassisessa kreikassa suosittu tapaluokka, mutta UT:n syntyaikoina se oli hyvää vauhtia katoamassa koineesta. Sen tehtävät siirtyivät imperatiiville, konjunktiiville ja indikatiivin futuurille. UT:n kirjoittajista optatiivia käyttävät pääasiassa Paavali ja Luukas, joiden kirjoituksissa UT:n kaikkiaan 68 optatiivimuodosta esiintyy 59.
UT:ssa optatiivia käytetään kaikissa pääluokissa mutta vain kahdessa
tempuksessa, preesensissä ja aoristissa.
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η.5.1 Muodostaminen
Optatiivin tunnistaa ι-vokaalista, joka esiintyy ω-verbeillä kaikissa optatiivimuodoissa kolmessa eri vokaaliyhdistelmässä: -οι- ja -αι- (aktiivi ja
mediumi) sekä -ιη- (passiivin aoristi). Suurin osa UT:ssa esiintyvistä optatiiveista on yksikön 3. persoonan muotoja.
Taivutusesimerkkejä verbeistä λύω ja λαμβάνω:
akt. prees.

λυοι-

akt. 1. aor.

λυσαι-

akt. 2. aor.
med./pass. pr.
med. 1. aor.
med. 2. aor.
pass. 1. aor.

λαβλυοιλυσαιλαβλυθειη-

λύ-οι-μι, λύοις, λύοι, λύοιμεν,
λύοιτε, λύοιεν
λύσ-αι-μι, λύσαις, λύσαι ...,
mon. 3. λύσαιεν/λύσειαν
λάβ-οι-μι, λάβοις, λάβοι...
λυ-οί-μην, λύοιο, λύοιτο...
λυσ-αί-μην, λύσαιο, λύσαιτο...
λαβ-οί-μην, λάβοιο, λάβοιτο...
λυθε-ίη-ν, λυθείης, λυθείη,
λυθε-ίημεν, λυθείητε, λυθείησαν

Esimerkkejä μι-verbien optatiivimuodoista:
δίδωμι
(vrt.
εἰμί

δῴη
δώῃ
εἴη

akt. opt. κ-aor. yks. 3.
akt. konj. κ-aor. yks. 3.)
akt. opt. prees. yks. 3.

η.5.2 Käyttö
Optatiivia käytetään kahdella tavalla, ἄν-modaalipartikkelin kanssa tai
ilman. Kieltosana on μή.
1. Optatiivi päälauseessa ilman ἄν-modaalipartikkelia
Optatiivi ilmaisee toivetta, toivomusta tai toivotusta (ns. kupitiivinen optatiivi).
δῴη ἔλεος ὁ κύριος τῷ Ὀνησιφόρου οἴκῳ (2. Tim. 1:16)

Kunpa Herra antaisi / Antakoon Herra armon Onesiforoksen
perheelle.

ὁ δὲ θεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς
(Room. 15:13) Kunpa toivon Jumala täyttäisi / Täyttäköön
toivon Jumala teidät kaikella ilolla.
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Tavallisin yksittäinen optatiivifraasi UT:ssa on Paavalin 15 kertaa käyttämä
μὴ γένοιτο (med. opt. 2. aor. yks. 3. < γίνομαι).

Älköön tapahtuko!

Vaikka Paavali muodollisesti ilmaisee pelkän toiveen, fraasin käyttöyhteydet hänen kirjeissään osoittavat selvästi, että tosiasiassa kyse on painokkaasta kannanotosta: ”Ei missään nimessä!” Tämä on yksi esimerkki
siitä, että tekstiä on aina tarkasteltava kokonaisuutena, ei vain ahtaasti
kielioppimuotoja tuijottaen.
2. Optatiivi päälauseessa ἄν-modaalipartikkelin kanssa
Optatiivi ilmaisee ἄν-partikkelin kanssa vain ajateltua mahdollisuutta tai
vaatimatonta väitettä tai epäröintiä (ns. potentiaalinen optatiivi). Tämä
käyttötapa on edellistä harvinaisempi; se esiintyy UT:ssa pelkästään
Luukkaan teoksissa.
πῶς γὰρ ἂν δυναίμην [γινώσκειν]; (Ap. t. 8:31)

Mitenpä voisin [ymmärtää]?
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η.6 Adverbit ja kieltosanat
·

adverbien muodostus

·

οὐ- ja μή-kieltosanojen käyttö

η.6.1 Adverbit
Adverbit ovat taipumattomia, lauseen sisältöä tarkentavia sanoja, jotka
ilmaisevat muun muassa aikaa, paikkaa ja tapaa. Suurin osa kreikan adverbeista on muodostettu päätteiden avulla; vrt. suomen -sti-pääte (viisas,
viisaasti). Sanakirjoissa adverbit ovat omina hakusanoinaan.
-ως-pääte
Adjektiivista muodostetaan adverbi useimmiten -ως-päätteellä: adjektiivin
monikon genetiivin loppu-ν korvataan ς:lla. Adverbin korko seuraa adjektiivin monikon genetiivin korkoa.
καλός
κακός
δίκαιος
ἀληθής
ταχύς

καλῶν ®
κακῶν
δικαίων
ἀληθῶν
ταχέων

καλῶς
κακῶς
δικαίως
ἀληθῶς
ταχέως

oikein, hyvin
huonosti, pahasti
oikein
todella
nopeasti

Myös partisiipista voi tehdä adverbin:
ὤν oleva ὄντων
< εἰμί

ὄντως

todella, todellisuudessa
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-ω-pääte
-ω-päätteen avulla muodostetaan muutamista prepositioista paikan adverbeja.
ἐκ, ἐξ
ἔξω
ulkona, ulos
ἀνά
ἄνω
ylhäällä, ylös
κατά
κάτω
alhaalla, alas
-θεν-pääte
Liittämällä joihinkin paikkaa ilmaiseviin adverbeihin -θεν-pääte saadaan
adverbeja, jotka merkitsevät ’jostakin’:
ἔξω
ἄνω
ἐκεῖ

ἔξωθεν
ἄνωθεν
ἐκεῖθεν

ulkoa
ylhäältä; uudelleen
sieltä

Akkusatiivimuotoiset adverbit
Adverbina toimivat usein
vit.
μικρός
ὀλίγος
πολύς
πρῶτος
πρότερος

adjektiivin yksikön (joskus monikon) akkusatii-

pieni
harva, jokunen
moni; paljon
ensimmäinen
aiempi

μικρόν
ὀλίγον
πολύ
πρῶτον
(τὸ) πρότερον

vähän
vähän
paljon
ensin
ensin

Substantiivinkin akkusatiivimuoto voi toimia adverbina:
δωρεά

lahja

δωρεάν

lahjaksi

nyt
nyt
usein
täällä

ἐκεῖ
εἶτα
πρωί
εὖ

siellä
sitten
varhain
hyvin

Muita adverbeja
ἄρτι
νῦν = νυνί
πολλάκις
ὧδε

LA § 40–42
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η.6.2 Kieltosanat
käyttö

οὐ

μή

indikatiivin (joskus myös
partisiipin) kieltosana

konjunktiivin, imperatiivin,
infinitiivin, partisiipin ja optatiivin
kieltosana
μηδέ eikä
μηδείς ei kukaan, ei mikään
μηδέποτε ei koskaan
μηκέτι ei enää
μή

yhdysilmaukset οὐδέ eikä
οὐδείς ei kukaan, ei mikään
οὐδέποτε ei koskaan
οὐκέτι ei enää
muodot
οὐκ (vokaalialk. sanan edellä)
οὐχ (spiritus asperin edellä)
οὐχί (painokkaana)

Lauseessa voi olla kaksikin kieltosanaa: οὐ μή + konjunktiivi ilmaisee
painokkaan väittämän (ks. s. 118). Jos kieltosanaa seuraa lauseessa yhdysmuotoinen kieltosana, kielto korostuu. Joskus lauseessa voi olla jopa
kolme kieltosanaa:
καὶ οὐδὲ ἁλύσει οὐκέτι οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν δῆσαι (Mark.
5:3) – – eikä kukaan enää kahleinkaan kyennyt hillitsemään

häntä.

Jos jälkimmäinen kieltosana on perusmuodossaan ilman yhdysosaa, kiellot kumoavat toisensa:
οὐ δυνάμεθα γὰρ ἡμεῖς ἃ εἴδαμεν καὶ ἠκούσαμεν μὴ λαλεῖν
(Ap. t. 4:20) Emme me näet voi ei-puhua siitä, mitä olemme

nähneet ja kuulleet = emme voi olla puhumatta = meidän on
(ihan) pakko puhua
μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πεῖν; (1. Kor. 9:4)

Tokihan meillä on lupa syödä ja juoda?

LA § 225–229
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η.7 Lukusanat
·

perus- ja järjestysluvut

·

lukusubstantiivit, -adverbit ja -adjektiivit

Perusluvut 1–4 taipuvat nominien tavoin (lukusana 1: ks. s. 160).
nom.
gen.
dat.
akk.

mask./fem.
neutri
δύο
τρεῖς
τρία
δύο
τριῶν
δυσί(ν)
τρισί(ν)
δύο
τρεῖς
τρία

mask./fem.
neutri
τέσσαρες
τέσσαρα
τεσσάρων
τέσσαρσι(ν)
τέσσαρας
τέσσαρα

Perusluvut 5–100 ovat taipumattomia. Perusluvuissa 200–900 on jälkiosana adjektiivin tavoin taipuva -κόσιοι, -αι, -α. Luku 1 000 on χίλιοι, -αι,
-α, luku 2 000 δίσχιλιοι, -αι, -α (lukuadverbi + χίλιοι, -αι, -α).
2 000:n ylittävät luvut muodostetaan lukusubstantiivien avulla: ἡ
χιλιάς, -άδος tarkoittaa tuhannen muodostama määrää, tuhatlukua.
Lukusana 10 000 on μύριοι, -αι, -α, mutta sen kerrannaiset muodostetaan käyttämällä lukusubstantiivia ἡ μυριάς, -άδος, kymmenentuhannen
muodostama määrä, kymmentuhatluku (voi tarkoittaa myös ylen määrin
suurta joukkoa, ”myriadia”).
Lukuarvoa voidaan osoittaa myös aakkosilla. Tällöin kirjaimen oikeaan
yläkulmaan lisätään akuutin kaltainen merkki, esim. α´ = 1, γ´ = 3, ι´ =
10, ια´ = 11, ιβ´ = 12, κ´ = 20, λ´ = 30, ρ´ = 100 jne. Tämänkaltaista
“numerointia” voi tavata kreikkalaisissa julkaisuissa yhä nykyäänkin.
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Perusluvut
1
εἷς, μία, ἕν
yksi
2
δύο
3
τρεῖς, τρία
4
τέσσαρες, τέσσαρα
5
πέντε
6
ἕξ
7
ἑπτά
8
ὀκτώ
9
ἐννέα
10
δέκα
11
ἕνδεκα
12
δώδεκα
13
δεκατρεῖς
14
δεκατέσσαρες
15
δεκαπέντε
20
εἴκοσι
23
εἴκοσι τρεῖς
24
εἴκοσι τέσσαρες
30
τριάκοντα
40
τεσσεράκοντα
50
πεντήκοντα
60
ἑξήκοντα
70
ἑβδομήκοντα
100
ἑκατόν
200
δισκόσιοι, -αι, -α
1 000 χίλιοι, -αι, -α
2 000 δισχίλιοι, -αι, -α

Järjestysluvut
πρῶτος, -η, -ον
ensimmäinen
δεύτερος, -α, -ον
τρίτος, -η, -ον
τέταρτος, -η, -ον

Lukuadverbit
ἅπαξ
kerran
δίς
τρίς
τετράκις
ἑπτάκις

δέκατος, -η, -ον
ἑνδέκατος, -η, -ον

πεντεκαιδέκατος, -η, -ον

πεντηκοστός, -ή, -όν
(vrt. Pentecost)
ἑβδομηκοντάκις

Esimerkkejä:
ἑκατὸν πεντήκοντα τρεῖς
δισκόσιαι ἑβδομήκοντα ἕξ
τετρακόσια καὶ τριάκοντα
ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ
δισχίλιοι
εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες
μύριοι
μυριάδες πέντε

153 (kalaa) (Joh. 21:11)
276 (henkeä) (Ap. t. 27:37)
430 (vuotta) (Gal. 3:17)
666 (”pedon luku”, Ilm. 13:18)
2 000 (sikaa) (Mark. 5:13)
23 000 (ihmistä) (1. Kor. 10:8)
10 000 (sanaa) (1. Kor. 14:19)
50 000 (hopearahaa, Ap. t. 19:19)

Järjestysluvut taipuvat 2. ja 1. deklinaation mukaan.

Lukuadverbeille ”neljännestä” alkaen on ominaista pääte -άκις, joka
esiintyy myös sanoissa πολλάκις monta kertaa ja ποσάκις kuinka monta
kertaa?.
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η-jakso

Lukuadjektiivien διπλοῦς kaksinkertainen ja τετραπλοῦς nelinkertainen pääte -πλους on supistunut muodosta < -πλο-ος. Supistuma noudattaa normaaleja supistumasääntöjä, taivutus 2. ja 1. deklinaatiota. Sen sijaan 3. deklinaation ν-vartaloisten adjektiivien mukaan taipuvat ἑκατονταπλασίων, -ον satakertainen ja πολλαπλασίων, -ον moninkertainen.
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Kääntäjän kahdeksan käskyä
ja kaksi karikkoa
Seuraavat kahdeksan kohtaa auttavat sinua työskennellessäsi kreikkalaisen tekstin
parissa. Etenemisjärjestys voi olla muukin kuin alla oleva.
1. Lue lause ajatuksella läpi. Mitä tuttua tai tutuntuntuista tunnistat lauseesta?
2. Selvitä lauseen perusrakenne. Onko kyseessä pää- vai sivulause? Sivulauseita ovat muun muassa ὅτι- (että; koska), ἵνα- (että, jotta), εἰ-/ἐάν- (jos), ὅτε/ὅταν- (kun) ja ὅς, ἥ, ὅ -lauseet (joka, se joka; ἀν-modaalipartikkelin kanssa tai
ilman). Tietyissä sivulauseissa (ἵνα, ἐάν, ὅταν, ὃς ἄν) predikaatti on miltei aina
konjunktiivissa.
3. Selvitä lauseen sanojen kieliopillinen muoto. Kreikassa sanoilla, varsinkin
verbeillä, on runsaasti erilaisia muotoja, mikä sallii huomattavan vapaan sanajärjestyksen. Pelkkä sanojen merkityksen tunteminen ei takaa oikeaa käännöstä,
vaan on selvitettävä, miksi lauseessa käytetään juuri tiettyä verbimuotoa tai tiettyä sijamuotoa. Opi erottamaan eri tempusvartaloiden, ennen muuta preesens-, aoristi- ja perfektivartaloiden tyypilliset piirteet. Opi tunnistamaan
preesensvartalon laajenteet.
4. Etsi predikaatti ja subjekti. Lauseessa on yleensä persoonamuotoinen predikaatti, jonka päätteestä ilmenee subjektin persoona. Subjektin sija on nominatiivi. Passiivilauseen subjektista tulee suomessa objekti. Toiminnan aiheuttaja voidaan ilmaista agentilla (josta tulee suomessa subjekti).
5. Liittyykö subjektiin määritteitä? Subjektiin liittyy usein määritteenä adjektiivi tai partisiippi, artikkelin kanssa tai ilman. Määrite on samassa suvussa, luvussa ja sijassa kuin subjekti. Selvitä, onko subjektiin liittyvä määrite attributiivisessa vai predikatiivisessa asemassa.
6. Saako predikaatti objektin? Moni verbi johtaa jo merkityksensä perusteella
olettamaan, että lauseessa on ilmaistuna myös toiminnan kohde, objekti (esim.
”Jeesus paransi naisen”). Tavallisesti kohde on kreikassa, kuten suomessakin,
akkusatiivissa, mutta se voidaan osoittaa myös datiivilla tai genetiivillä. Objek-
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tiin mahdollisesti liittyvät määritteet, kuten adjektiiviattribuutti ja partisiippi,
ovat objektin kanssa samassa suvussa, luvussa ja sijassa. Älä sekoita subjektiin
ja objektiin liittyviä määritteitä.
7. Onko lauseessa infinitiiviä? Jos lauseessa on infinitiivi, se voi liittyä predikaattiin monin tavoin. Infinitiivi saattaa esimerkiksi toimia predikaattiin nähden
objektina, ja se voi samalla itsekin saada objektin (”Jeesus tahtoi parantaa naisen"). Ota kuitenkin huomioon, ettei jokainen infinitiiviin liittyvä akkusatiivi ole
välttämättä infinitiivin ilmaiseman tekemisen kohde, vaan kyseessä voi myös olla
infinitiivin subjekti (accusativus cum infinitivo -rakenne). Jos akkusatiiveja on
kaksi tai useampia, osa voi olla objekteja, osa subjekteja.
8. Onko lauseessa partisiippia? Ole erityisen huolellinen partisiippien suhteen.
Selvitä, liittyykö partisiippiin artikkeli ja onko partisiippi silloin itsenäinen vai
määrite, ja mikä on partisiipin asema suhteessa pääsanaansa (attributiivinen vai
predikatiivinen). Määrittele huolella partisiipin kieliopillinen muoto, koska vain
siten saat selville, mihin partisiippi viittaa. Jos partisiippi on predikatiivisessa
asemassa ilman artikkelia ja samassa suvussa, luvussa ja sijassa kuin subjekti,
kannattaa ensimmäiseksi epäillä participium coniunctumia. Genetiivimuotoinen
partisiippi ja sitä edeltävä tai seuraava genetiivissä oleva substantiivi tai pronomini, joilla ei ole varsinaista pääsanaa (omistettavaa), muodostavat temporaalisen lauseenvastikkeen, genetivus absolutus -rakenteen.
Karikkoja kääntäjällä on riittämiin, mutta kaksi seuraavaa ovat helposti vältettävissä:
1. Kun määrittelet muodon, käännä johdonmukaisuuden nimissä määrittelyäsi vastaavalla tavalla. Jos esimerkiksi jokin verbimuoto on mielestäsi monikon toinen persoona, niin käännä se myös monikon toisena äläkä esimerkiksi yksikön kolmantena. Jos määritelmäsi mukainen muoto kuitenkin kuulostaa käännöksenä oudolta, tutki, onko määritelmässäsi sittenkin virhe.
2. Älä käännä liian orjallisesti. ”Laskiessa auringon meni Johannes kanssa Jaakobin veljen hänen kotiin Pietarin” ei ole käännös, koska niin ei sanota suomessa, vaan ”Auringon laskiessa Johannes meni veljensä Jaakobin kanssa Pietarin
kotiin.” Toisaalta et saa olla käännöksessäsi liian vapaakaan; mukaelma ei ole
sama kuin käännös. Kääntäjän tulee osoittaa käännöksellään, että hän ymmärtää
tekstin eikä vain muistele ulkoa opettelemaansa.
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Tämän Septuagintasta otetun tekstin (1. Moos. 3:1–13) avulla voit
mainiosti kerrata monia UT:n kreikasta tuttuja asioita, kuten sanastoa
ja kielioppimuotoja. Erityisen runsaasti on aoristeja, mutta joukossa on
myös muutamia kiinnostavia futuureita; partisiippeja on vähemmän.
Nominit ovat lähinnä 2. ja 3. deklinaation sanoja.
Harjoitukseen liittyy sanaston ohella selityksiä, joista saat tarkempaa
tietoa Septuagintan kieleen ja kontekstiin liittyvistä seikoista. Käännä
teksti ja määrittele tekstissä esiintyvät sanat kieliopillisesti.
”Kielletyn puun hedelmä”
1

Ὁ δὲ ὄφις ἦν φρονιμώτατος πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς,

ὧν ἐποίησεν κύριος ὁ θεός· καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί· τί ὅτι εἶπεν
ὁ θεός· οὐ μὴ φάγητε ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ;
2

καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ τῷ ὄφει· ἀπὸ καρποῦ ξύλου τοῦ παραδείσου

φαγόμεθα,

3

ἀπὸ δὲ καρποῦ τοῦ ξύλου, ὅ ἐστιν ἐν μέσῳ τοῦ

παραδείσου, εἶπεν ὁ θεός· οὐ φάγεσθε ἀπ᾽ αὐτοῦ οὐδὲ μὴ ἅψησθε
αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἀποθάνητε.
ἀποθανεῖσθε·

5

4

καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί· οὐ θανάτῳ

ᾔδει γὰρ ὁ θεὸς ὅτι ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾽ αὐτοῦ,

διανοιχθήσονται

ὑμῶν

οἱ

ὀφθαλμοί,

καὶ

ἔσεσθε

ὡς

θεοὶ

γινώσκοντες καλὸν καὶ πονηρόν.
6

καὶ εἶδεν ἡ γυνὴ ὅτι καλὸν τὸ ξύλον εἰς βρῶσιν καὶ ὅτι ἀρεστὸν

τοῖς ὀφθαλμοῖς ἰδεῖν καὶ ὡραῖόν ἐστιν τοῦ κατανοῆσαι, καὶ λαβοῦσα
τοῦ καρποῦ αὐτοῦ ἔφαγεν· καὶ ἔδωκεν καὶ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς μετ᾽
αὐτῆς, καὶ ἔφαγον.

7

καὶ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν δύο, καὶ

ἔγνωσαν ὅτι γυμνοὶ ἦσαν, καὶ ἔρραψαν φύλλα συκῆς καὶ ἐποίησαν
ἑαυτοῖς περιζώματα.
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8

καὶ ἤκουσαν τὴν φωνὴν κυρίου τοῦ θεοῦ περιπατοῦντος ἐν τῷ

παραδείσῳ τὸ δειλινόν, καὶ ἐκρύβησαν ὅ τε Ἀδὰμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ
ἀπὸ προσώπου κυρίου τοῦ θεοῦ ἐν μέσῳ τοῦ ξύλου τοῦ
παραδείσου.

9

καὶ ἐκάλεσεν κύριος ὁ θεὸς τὸν Ἀδὰμ καὶ εἶπεν αὐτῷ·

Ἀδάμ, ποῦ εἶ;

10

καὶ εἶπεν αὐτῷ· τὴν φωνήν σου ἤκουσα

περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ καὶ ἐφοβήθην, ὅτι γυμνός εἰμι, καὶ
ἐκρύβην.

11

καὶ εἶπεν αὐτῷ· τίς ἀνήγγειλέν σοι ὅτι γυμνὸς εἶ; μὴ ἀπὸ

τοῦ ξύλου, οὗ ἐνετειλάμην σοι τούτου μόνου μὴ φαγεῖν ἀπ᾽ αὐτοῦ,
ἔφαγες;

12

καὶ εἶπεν ὁ Ἀδάμ· ἡ γυνή, ἣν ἔδωκας μετ᾽ ἐμοῦ, αὕτη μοι

ἔδωκεν ἀπὸ τοῦ ξύλου, καὶ ἔφαγον.

13

καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς τῇ

γυναικί· τί τοῦτο ἐποίησας; καὶ εἶπεν ἡ γυνή· ὁ ὄφις ἠπάτησέν με,
καὶ ἔφαγον.
Sanasto ja selityksiä
Jae 1
φρόνιμος, -ον
θηρίον τό
ὧν
ἐποίησεν:
οὐ μή:
παράδεισος, ὁ:

Jae 2
ἀπὸ καρποῦ ξύλου:

viisas, järkevä, ymmärtäväinen, ovela
eläin, villieläin, peto
relatiivipronominin attraktio (ks. s. 78)
verbiä ποιέω käytetään tässä merkityksessä ’luoda’.
kaksoisnegaatio (ks. s. 118)
puutarha, ”paratiisi”. Todennäköisesti persialaista alkuperää
oleva sana, jonka tiettävästi Ksenofon otti käyttöön merkitsemään persialaistyyppistä puutarhaa. Septuagintassa sana viittaa erityisesti Eedenin puutarhaan (mm. 1. Moos. 2:8), UT:ssa
sitä käytetään myös tuonpuoleiseen kuuluvasta autuaallisesta
tilasta (Luuk. 23:43, 2. Kor. 12:4).
yksiköllinen ἀπὸ καρποῦ seuraa tässä heprean yksikköä ()מ ְפּ ִרי.
ִ
Heprean sana tarkoittaa yksittäisen hedelmän lisäksi hedelmiä
kollektiivisesti. Sama koskee yksikköä ξύλου; τὸ ξύλον on tyypillinen käännös heprean sanalle ()ﬠץ,
ֵ joka tarkoittaa puuainesta, yksittäistä puuta sekä puita kollektiivisesti. Yksiköllinen
ξύλον on siis tässä ilmauksessa (kuten jakeessa 8) parasta
kääntää monikollisena.

Jae 3
ἀπὸ δὲ καρποῦ τοῦ ξύλου: tässä (ja jakeessa 12) määräinen artikkeli osoittaa, että
kyseessä on tietty puu (”hyvän- ja pahantiedon puu”). Näin on
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οὐ φάγεσθε:

myös jakeessa 11, jossa sanaan ξύλον viitataan yksiköllisellä
relatiivipronominilla οὗ.
indikatiivin futuuria on tässä käytetty ilmaisemaan kieltoa (tällöin
kieltosanana οὐ). LXX:ssa käytetään ind. futuuria ilmaisemaan
ehdottomia käskyjä ja kieltoja erityisesti lakikielessä (vrt. kymmenen käskyä, 2. Moos. 20:1–17; 5. Moos. 5:6–21) mutta myös
muulloin. UT:ssa ind. futuuria käytetään LXX:n vaikutuksesta
joskus samalla tavalla. Vrt. LA § 175.2.

Jae 4
θάνατος, ὁ
kuolema
οὐ θανάτῳ ἀποθανεῖσθε: ’ette kuolemalla kuole’. Septuagintan tapa kääntää heprean nk. figura etymologica, infinitivus absolutus yhdistettynä
saman verbin persoonamuotoon. Kyseinen rakenne (tässä מוֹת
)תּ ֻמתוּן
ְ vahvistaa persoonamuotoisen verbin ilmaisemaa toimintaa. Vielä vuoden 1776 suomennos pyrkii sananmukaiseen
kääntämiseen: ”ei suinkaan pidä teidän kuolemalla kuoleman”,
mutta jo vuoden 1938 Kirkkoraamattu kääntää sanojen sijasta
ilmaisun painokkuuden: ”ette suinkaan kuole”. Rakenne on periytynyt myös UT:iin, ks. LA § 137.
Jae 5
ᾔδει:
pluskvamperfekti ”tiesi” viittaa aikaisemmin kerrottuun tilanteeseen (1. Moos. 2:16–17), jossa Jumala oli ilmoittanut ihmiselle,
mitä tämä saa syödä ja mitä ei. Verbimuodon voi kuitenkin jakeessa 5 kääntää loogisesti myös preesensillä ”tietää”, koska
ohje on edelleen voimassa ja tieto on Jumalalla edelleen olemassa.
ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε: ’sinä (tulevana) päivänä, jona syötte – – ’. Rakenne modaalipartikkeli ἄν + konjunktiivi tekee tässä yhteydessä lauseesta futuurisen (LA § 181, 3).
διανοίγω
avata (διά + ἀνοίγω)
θεοί:
hepreaksi א ִהים,
ֱ joka on muodoltaan monikko. LXX – kuten
modernit käännökset – kääntää sen useimmiten yksiköllä. Tällöin ajatellaan tarkoitettavan yhtä tiettyä Jumalaa. Joskus sana
tarkoittaa kuitenkin jumalia tai jumalallisia olentoja, ja tällöin
LXX kääntää monikolla (esim. 2. Moos. 20:3 / 5. Moos. 5:7 ’Sinulla ei saa olla muita jumalia, 2. Kun. 19:18 ’eivät ne olleet jumalia, vaan käsien työtä’). Heprealaisen tekstin kontekstista ei
aina käy yksiselitteisesti ilmi, kummasta tapauksesta on kyse.
Tässä kääntäjä lienee päätynyt monikkomuotoon siitä syystä,
että vaikka käärme puhuu vain naiselle, se lupaa, että ”hyvänja pahantiedon puusta” syötyään he kumpikin, nainen ja mies,
ovat ’kuin jumalia’. Egyptiläinen polyteismi, jonka keskellä kääntäjä elää, lienee vaikuttanut käännökseen – toisenlaisessa tilanteessa olisi ehkä päädytty yksikköön.
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Jae 6
βρῶσις, -εως ἡ
ἀρεστός, -ή, -όν
ὡραῖος, -αία, -αῖον
κατανοέω
Jae 7
ῥάπτω
φύλλον, τό
περίζωμα, τό vyö
Jae 8
δειλινός, -ή, -όν
κρύπτω
πρόσωπον, -ου τό:

syöminen; ruoka
hyväksyttävä, miellyttävä, tyydyttävä
ajanmukainen, oikea-aikainen; kaunis, ihana (< ὥρα vuodenaika, aika)
huomata, havaita; katsella, tutkistella,
tarkastella
ommella/neuloa yhteen
lehti
lannevaate, esiliina (UT:ssa Luuk. 12:35 περιζώννυμι ’vyöttää’)
adj. iltapäivään tai iltaan kuuluva
kätkeä, piilottaa
kasvot, henkilö. VT:ssa kasvot tarkoittavat usein koko henkilöä.
Heprean vaikutuksesta LXX:ssa ja samoin UT:ssa käytetään
usein seuraavia prepositioiden kiertoilmauksia, vaikka kreikassa
sama asia voitaisiin ilmaista pelkällä prepositiollakin:
ἀπὸ προσώπου = ἀπό pois jonkin luota, jonkin edestä,
πρὸ προσώπου = πρό edessä, edellä, eteen, ennen,
κατὰ πρόσωπον = kasvotusten. Vrt. LA § 163.

Jae 11
γυμνὸς εἶ; μή – – ἔφαγες;: ‘että olet alasti? Et (kai) syönyt – – ?’ Näin teksti kulkee
Alfred Rahlfsin Septuaginta-edition mukaan. Kaikki käsikirjoitukset (ja Göttingenin editio) lukevat kuitenkin: γυμνὸς εἶ, εἰ μὴ – –
ἔφαγες, ’että olet alasti, ellet syönyt – – ?’. Rahlfsin mukaan kirjaimet ει on vahingossa kirjoitettu kahdesti (dittografia) ja verbin
jälkeen alkaa kysymys- eikä ehtolause.
ἐντέλλομαι
käskeä
τούτου μόνου μὴ φαγεῖν ἀπ᾽ αὐτοῦ: sanoille τούτου μόνου ei löydy vastinetta heprealaisesta tekstistä – ne ovat kääntäjän selittävä lisäys, tai
kääntäjän käyttämä heprealainen teksti on ollut tältä osin vähän
pidempi. Sanat ἀπ᾽ αὐτοῦ heijastavat heprean sanaa מ ֶמּנּוּ,
ִ ’siitä’, joka on välttämätön, koska heprean relatiivipronomini ֲא ֶשׁר
(jota tässä vastaa kreikan οὗ) ei taivu. Kreikan kannalta pronomini αὐτός on kuitenkin tarpeeton, ja koko rakenne toimisi
paremmin, kun prepositio sijoitettaisiin alkuun: ἀπὸ τούτου
μόνου μὴ φαγεῖν.
Jae 12
μετ᾽ ἐμοῦ:
heijastaa heprean rakennetta ()ﬠ ָמּ ִדי.
ִ Jotkin käsikirjoitukset ja
tekstiä lainaavat kirkkoisät muuttavat prepositioilmauksen persoonapronominin datiiviksi μοι.
αὕτη:
pronomini αὕτη korostaa lauseen μοι ἔδωκεν ἀπὸ τοῦ ξύλου
subjektia ἡ γυνή.
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j-laajenne preesensvartalon
muodostuksessa
Monissa sinänsä säännöllisissä verbeissä tapahtuu tempusvartaloissa vaihtelua,
jonka ymmärtää paremmin, kun tietää, millaisia eri yhdistelmiä j-äänne milloinkin tuottaa edeltävän konsonantin kanssa.
Likvidavartalot
– preesensvartalo on muodostettu melkein poikkeuksetta j-laajenteen avulla, joka
1) assimiloituu λ:n kanssa:
βαλ-jω > βάλλω
ἀποστελ-jω > ἀποστέλλω
2) katoaa ν:n ja ρ:n jäljestä aiheuttaen sijaispidennyksen, mikäli
ν:tä ja ρ:ta edeltävä vokaali on ε, ι tai υ:
ἐγερ-jω > ἐγείρω
κριν-jω > κρινω
3) vaihtaa paikkaa edeltävän ν:n tai ρ:n kanssa ja muuttuu ι:ksi,
mikäli ν:tä ja ρ:ta edeltävä vokaali on α tai o:
ἀρ-jω > αἴρω (epenteesi)
– aoristi- ja muut tempusvartalot muodostetaan ilman j-laajennetta. Aktiivin ja
mediumin 1. aoristin σ katoaa likvidan jäljestä aiheuttaen sijaispidennyksen:
ἀποστελ-σ- > ἀποστειλἐγερ-σ- > ἐγειρκριν-σ- > κρῑνἀρ-σ- > ρ-σσω-loppuiset verbit
– syntyneet usein alkuaan gutturaaliin (γ, κ, χ) päättyneestä vartalosta, josta on
muodostettu preesenvartalo j-laajenteen avulla. K-äänne + j > σσ:
κηρυκ-jω > κηρύσσω julistaa (vrt. κήρυγμα < κήρυκ-μα)
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ἐπιταγ-jω > ἐπιτάσσω käskeä (vrt. ἐπιταγή käsky)
ταραχ-jω > ταράσσω hämmentää (vrt. ταραχή kuohuttaminen;

kapina)

Huom.! Toisinaan γ + j = ζ (κράζω huutaa < κραγ-jω; vrt.
κραυγή huuto)
-ίζω-loppuiset verbit
– osa muodostettu -ιδ-loppuisista vartaloista j-laajenteen avulla, jolloin
δ + j > ζ:
βαπτιδ-jω > βαπτίζω
ἐλπιδ-jω > ἐλπίζω
– osa syntynyt puhtaasti analogiamuodosteina, esim. νομίζω (νόμος, νομ-)
luulla ja χαρίζομαι (χάρις, χαριτ-) lahjoittaa
-πτω-loppuiset verbit
– muodostettu alkuaan p-äänteeseen (β, π, φ) päättyneestä vartalosta, josta on
tehty preesenvartalo j-laajenteen avulla. P-äänne + j > πτ:
κρυφ-jω > κρύπτω
*θαφ-jω > θάπτω (vrt. τάφος hauta)
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Partisiippien päätetiivistelmät
Seuraavan koosteen avulla saa kokonaiskuvan partisiippien tunnuksista ja päätteistä. Aktiivin 1. aoristissa ja 1. perfektissä sekä passiivin 1. aoristissa ja 1. futuurissa tempussuffiksi, joka todellisuudessa on osa tempusvartaloa (eikä partisiipin päätettä), on pedagogisista syistä merkitty näkyviin, tosin sulkeisiin.
1. ντ-tunnuksella muodostetut partisiipit
– aktiivin preesens, aktiivin 2. aoristi, aktiivin futuuri
nom.
gen.
mon. dat.

-ων, -ουσα, -ον
-οντος, -ούσης, -οντος
-ουσι(ν), -ούσαις, -ουσι(ν)

Huom.! 2. aoristin aksentointi: -ών, -οῦσα, -όν
– aktiivin 1. aoristi
nom.
gen.

-(σ)ας, -(σ)ασα, -(σ)αν
-(σ)αντος, -(σ)άσης, -(σ)αντος

– passiivin aoristi
nom.
gen.

-(θ)είς, -(θ)εῖσα, -(θ)έν
-(θ)έντος, -(θ)είσης, -(θ)έντος

2. οτ-tunnuksella muodostetut partisiipit
– aktiivin perfekti
nom.
gen.

-(κ)ώς, -(κ)υῖα, -(κ)ός
-(κ)ότος, -(κ)υίης, -(κ)ότος

3. μενος-päätteellä muodostetut partisiipit
– mediumin ja passiivin preesens, mediumin 2. aoristi, mediumin futuuri (harvinainen; sigma jätetty tässä huomiotta)
nom.
-όμενος, -ομένη, -όμενον
gen.
-ομένου, -ομένης, -ομένου
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Partisiipin päätetiivistelmät

– mediumin 1. aoristi
nom.
gen.

-(σ)άμενος, -(σ)αμένη, -(σ)άμενον
-(σ)αμένου, -(σ)αμένης, -(σ)αμένου

– passiivin futuuri
nom.
gen.

-(θ)ησόμενος, -(θ)ησομένη, -(θ)ησόμενον
-(θ)ησομένου, -(θ)ησομένης, -(θ)ησομένου

– mediumin ja passiivin perfekti (huomaa aksentin paikka)
nom.
gen.

-μένος, -μένη, -μένον
-μένου, -μένης, -μένου
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Partisiippitaulukkoja

Partisiippitaulukkoja:
aktiivin perfekti ja passiivin aoristi
ω-verbien aktiivin partisiipin perfekti
maskuliini
nom.
gen.
dat.
akk.
nom.
gen.
dat.
akk.

feminiini
yksikkö
λελυκ-ώς
λελυκ-υῖα
λελυκ-ότος λελυκ-υίης
λελυκ-ότι
λελυκ-υίῃ
λελυκ-ότα
λελυκ-υῖαν
monikko
λελυκ-ότες λελυκ-υῖαι
λελυκ-ότων λελυκ-υιῶν
λελυκ-όσι(ν) λελυκ-υίαις
λελυκ-ότας λελυκ-υίᾱς

neutri
λελυκ-ός
λελυκ-ότος
λελυκ-ότι
λελυκ-ός
λελυκ-ότα
λελυκ-ότων
λελυκ-όσι(ν)
λελυκ-ότα

Mediumin/passiivin partisiipin preesens, passiivin partisiipin 1. ja 2. aoristi
mask. yks. nom.
gen.
dat.
akk.
fem. yks. nom.
gen.
dat.
akk.
neutri yks. nom.
gen.
dat.
akk.
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λυό-μενος
λυο-μένου
λυο-μένῳ
λυό-μενον
λυο-μένη
λυο-μένης
λυο-μένῃ
λυο-μένην
λυό-μενον
λυο-μένου
λυο-μένῳ
λυό-μενον

λυθείς
λυθέ-ντος
λυθέ-ντι
λυθέ-ντα
λυθεῖσα
λυθείσης
λυθείσῃ
λυθεῖσαν
λυθέ-ν
λυθέ-ντος
λυθέ-ντι
λυθέ-ν

γραφ-είς
γραφέ-ντος
γραφέ-ντι
γραφέ-ντα
γραφεῖσα
γραφείσης
γραφείσῃ
γραφεῖσαν
γραφέ-ν
γραφέ-ντος
γραφέ-ντι
γραφέ-ν

Partisiippitaulukkoja

mask. mon. nom.
gen.
dat.
akk.
fem. mon. nom.
gen.
dat.
akk.
neutri mon. nom.
gen.
dat.
akk.

λυό-μενοι
λυο-μένων
λυο-μένοις
λυο-μένους
λυό-μεναι
λυο-μένων
λυο-μέναις
λυο-μένᾱς
λυό-μενα
λυο-μένων
λυο-μένοις
λυό-μενα

λυθέ-ντες
λυθέ-ντων
λυθεῖσι(ν)
λυθέ-ντας
λυθεῖσαι
λυθεισῶν
λυθείσαις
λυθείσᾱς
λυθέ-ντα
λυθέ-ντων
λυθεῖ-σι(ν)
λυθέ-ντα

γραφέ-ντες
γραφέ-ντων
γραφεῖ-σι(ν)
γραφέ-ντας
γραφεῖσαι
γραφεισῶν
γραφείσαις
γραφείσᾱς
γραφέ-ντα
γραφέ-ντων
γραφεῖ-σι(ν)
γραφέ-ντα
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Infinitiivin päätetiivistelmä

Infinitiivin päätetiivistelmä
aktiivi
ω-verbit μι-verbit
preesens
-ειν
-ναι
-εῖν
-ᾶν
-οῦν
futuuri
-(σ)ειν
2. aoristi
-εῖν
1. aoristi
-(σ)αι
kappa-aoristi
-ναι
juuriaoristi
-ναι
-ναι
perfekti
-(κ)έναι
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mediumi
ω-verbit μι-verbit
-εσθαι
-σθαι
-εῖσθαι
-ᾶσθαι
-οῦσθαι
-(σ)εσθαι
-έσθαι
-(σ)ασθαι
-σθαι

passiivi
ω-verbit
μι-verbit
-εσθαι
-σθαι
-εῖσθαι
-ᾶσθαι
-οῦσθαι
-(θ)ήσεσθαι
-ῆναι
-θῆναι

-σθαι

-σθαι

-σθαι

-σθαι

εἰμί-verbin taivutustiivistelmä

εἰμί-verbin taivutustiivistelmä
εἰμί-verbistä on olemassa vain preesensin, imperfektin ja futuurin muotoja. Aoristi, perfekti ja pluskvamperfekti korvataan γίνομαι-verbillä. Futuuri muodostetaan mediumin päättein. Passiivimuotoja ei ole.
ind. prees. ind. impf.

ind. fut. konj. prees. imp. prees.

yks. 1. εἰμί
2. εἶ
3. ἐστί(ν)

ἤμην
ἦς/ἦσθα
ἦν

mon. 1. ἐσμέν
2. ἐστέ
3. εἰσί(ν)

ἦμεν/ἤμεθα ἐσόμεθα ὦμεν
ἦτε
ἔσεσθε ἦτε
ἦσαν
ἔσονται ὦσι(ν)

ἔσομαι
ἔσῃ
ἔσται

ὦ
ᾖς
ᾖ

ἴσθι
ἔστω/ἤτω
ἔστε
ἔστωσαν

Partisiipin preesens:
mask.
nom. ὤν
gen. ὄντος
dat. ὄντι
akk. ὄντα

yksikkö
fem.
οὖσα
οὔσης
οὔσῃ
οὖσαν

neutri
ὄν
ὄντος
ὄντι
ὄν

mask.
ὄντες
ὄντων
οὖσι(ν)
ὄντας

monikko
fem.
οὖσαι
οὐσῶν
οὔσαις
οὔσᾱς

neutri
ὄντα
ὄντων
οὖσι(ν)
ὄντα

Partisiipin futuuri on muodoltaan mediumin mukainen ἐσόμενος, ἐσομένη,
ἐσόμενον.
infinitiivin preesens
infinitiivin futuuri

εἶναι
ἔσεσθαι

Lisäksi UT:ssa esiintyy aktiivin optatiivin preesensin yks. 3. persoonan muoto
εἴη.
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Mikä vartalo, mikä verbi?

Mikä vartalo, mikä verbi?
Seuraavassa taulukossa esitetään sellaisia tavallisimpien verbien muotoja, jotka
saattavat poiketa perusmuodoistaan hyvinkin paljon.
ἀγαγἀκηκοἁμαρτἀνεῳγἀποθανἀπολἀπολωλἀρἀφε-/ἀφη-βα-/-βηβαλ-βεβηκβεβληκγεγονγενγνο-/γνωδο-/δου-/δωδραμἐγηγερἐγνωκεἰδεἰδεἴη
εἰληφεἰπεἰρηκεἱστηκ-ελ-/-ειλἐλευσἐληλυθἐλθἐνεγκ-
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ἄγω
ἀκούω
ἁμαρτάνω
ἀνοίγω
ἀποθνῄσκω
ἀπόλλυμι
ἀπόλλυμι
αἴρω
ἀφίημι
-βαίνω
βάλλω
-βαίνω
βάλλω
γίνομαι
γίνομαι
γινώσκω
δίδωμι
τρέχω
ἐγείρω
γινώσκω
οἶδα
ὁράω
εἰμί
λαμβάνω
λέγω
λέγω
ἵστημι
αἱρέω
ἔρχομαι
ἔρχομαι
ἔρχομαι
φέρω

kuljettaa
kuulla
tehdä syntiä
avata (pf. olla avoin)
kuolla
tuhota
tuhota (pf. olla mennyttä)
ottaa
jättää
astua
heittää
astua
heittää
tulla, tapahtua
tulla, tapahtua
saada tietää
antaa
juosta
herättää
tietää
tietää
nähdä
olla
ottaa; saada
sanoa
sanoa
asettaa, pystyttää
valita
tulla, mennä
tulla, mennä
tulla, mennä
kantaa

Mikä vartalo, mikä verbi?
ἐνεχἐνηνοχἐρ-/ἐρρἐρρωἑστα-/ἑστηκἐσχηκεὑρ-/ηὑρᾐδἠρκθε-/θει-/θηἰδ-/εἰδἰσἰσκεκληκκρυβλαβλημφ-/λημψλιπμαθοἰδοἰσὀντοὖσι(ν)
ὀφὀψπαθπεποιθπεπονθπεπτωκπιπεσπυθῥε-/ῥησπαρστα-/στηστραφσχταγ-/ταχτεθεικτεθνηκτεκφαγφανφυγχαρὤν

φέρω
φέρω
λέγω
ῥώννυμι
ἵστημι
ἔχω
εὑρίσκω
οἶδα
αἴρω
τίθημι
ὁράω
εἰμί
οἶδα
καλέω
κρύπτω
λαμβάνω
λαμβάνω
λείπω
μανθάνω
οἶδα
φέρω
εἰμί
εἰμί
ὁράω
ὁράω
πάσχω
πείθω
πάσχω
πίπτω
πίνω
πίπτω
πυνθάνομαι
λέγω
σπείρω
ἵστημι
στρέφω
ἔχω
τάσσω
τίθημι
ἀποθνῄσκω
τίκτω
ἐσθίω
φαίνω
φεύγω
χαίρω
εἰμί

kantaa
kantaa
sanoa
vahvistaa
asettaa, pystyttää
olla jllak
löytää
tietää
ottaa
asettaa, panna
nähdä
olla
tietää
kutsua
kätkeä
ottaa; saada
ottaa; saada
jättää
oppia
tietää
kantaa
olla
olla
nähdä
nähdä
kärsiä
vakuuttaa
kärsiä
pudota
juoda
pudota
kysyä
sanoa
kylvää
asettaa, pystyttää
kääntää
olla jllak
järjestää
asettaa, panna
kuolla
synnyttää
syödä
loistaa; pass. ilmestyä
paeta
iloita
olla
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Kun sigma likvidoi ja likvidoituu itse

Kun sigma likvidoi ja likvidoituu itse
Sigma katoaa jälkiä jättämättä:
– tietyissä tapauksissa muiden konsonanttien välistä:
ἐκβαίνω < ἐξ-βαινω (mutta ἐξέβαινον; ks. γ.2)
γέγραφθε < γεγραφ-σθε (ks. η.3)
Sigma katoaa jälkiä jättäen:
– toisinaan vokaalien välistä, seurauksena vokaalien supistuma
(ks. supistumasäännöt, γ.6):
3. deklinaation σ-vartaloissa: ἔθνους < ἐθνεσ-ος (ks. ζ.2)
supistumafutuurissa: ἀποστελῶ < ἀποστελ-έ-σ-ω (ks. η.1)
– likvidavartaloisten verbien akt./med. 1. aoristissa sijaispidennyksin (ks. sijaispidennys s. 162):
ἀπέστειλα < ἀπεστελ-σα (ks. ε.2)
Sigma ei katoa, mutta sitä edeltävä konsonantti katoaa jälkiä jättämättä:
– dentaali: ἐλπίς < ἐλπιδ-ς, mutta ἐλπίδος (ks. δ.2)
– ν (3. deklinaation ν-vartaloissa): μησί(ν) < μην-σι(ν) (ks. δ.4)
Sitä vastoin sananloppuista sigmaa edeltävän ν:n kato aiheuttaa sijaispidennyksen: τοὺς νόμους < τον-ς νομον-ς.

Sigma ei katoa, mutta sitä edeltävät konsonantit katoavat jälkiä jättäen:
– ντ-yhdistelmä katoaa σ:n edeltä sijaispidennyksin. Tämä koskee erityisesti ντtunnuksella muodostettuja partisiippeja (ks. ε.1). Huom.! Kadon seurauksena
akt. part. prees. mask./neutrin mon. dat. on muodoltaan täysin samanlainen kuin
akt. ind. prees. mon. 3:
ἀποστέλλουσι(ν) < ἀποστελλοντ-σι(ν) (ks. ε.1)
ἀγαπήσας < ἀγαπησαντ-ς (akt. part. 1. aor. mask. yks. nom.)
(ks. ε.2)
βαπτισθεῖσι(ν) < βαπτισθεντ-σι(ν) (pass. part. 1. aor. mask./
neutrin mon. dat.) (ks. ε.5)
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ἔργα

ἡμέραι

ἡμερῶν

ἡμέραις

ἡμέρας

mon. γραφαί
γραφῶν

γραφαῖς

γραφάς

χάριτος

χάριτι

χάριν

ἐλπίδος

ἐλπίδι

ἐλπίδα

χεῖρες

χειρί
χεῖρα

χειρός

χείρ

σαρκῶν χειρῶν

σάρκες

σαρκί
σάρκα

σαρκός

σάρξ

ἀνδρῶν

ἄνδρες

ἀνδρί
ἄνδρα

ἀνδρός

ἀνήρ

δυνάμεων

δυνάμεις

δύναμιν

δυνάμει

δυνάμεως

δύναμις

ἱερέων

ἱερεῖς

ἱερέα

ἱερεῖ

ἱερέως

ἱερεύς

ἐθνῶν

ἔθνη

ἔθνος

ἔθνει

ἔθνους

ἔθνος

χάριτας

ἰσχύας

μῆνας

σάρκας

χεῖρας

ἄνδρας

δυνάμεις

ἱερεῖς

ἔθνη

αἰῶνας

αἰώνων

αἰῶνες

αἰῶνα

αἰῶνι

αἰῶνος

αἰών

ἐλπίδας

μηνῶν

μῆνες

μηνί
μῆνα

μηνός

μήν

αἰῶσι(ν) σαρξί(ν) χερσί(ν) ἀνδράσι(ν) δυνάμεσι(ν) ἱερεῦσι(ν) ἔθνεσι(ν)

χαρίτων ἰσχύων

ἰσχύες

ἰσχύν

ἰσχύι

ἰσχύος

ἰσχύς

ἀληθείας θαλάσσας μαθητάς

ἀληθείαις θαλάσσαις μαθηταῖς

θάλασσαι μαθηταί
ἀληθειῶν θαλασσῶν μαθητῶν

ἀλήθειαι

ἐλπίσι(ν) χάρισι(ν) ἰσχύσι(ν) μησί(ν)

ἐλπίδων

χάριτες

χάρις

ἐλπίς

mon. ἐλπίδες

yks.

3. DEKLINAATIO

ἡμέραν

γραφήν

ἀληθείᾳ θαλάσσῃ μαθητῇ
ἀλήθειαν θάλασσαν μαθητήν

ἡμέρᾳ

γραφῇ

μαθητής

ἀληθείας θαλάσσης μαθητοῦ

ἡμέρας

θάλασσα

ἀλήθεια

ἡμέρα

γραφή
γραφῆς

yks.

1. DEKLINAATIO

ἔργοις

ἔργα

mon. νόμοι

νόμους

ἔργον

νόμον

ἔργων

ἔργῳ

νόμῳ

νόμοις

ἔργου

νόμου

νόμων

ἔργον

νόμος

yks.

2. DEKLINAATIO

Deklinaatioiden tiivistelmätaulukko

Deklinaatioiden tiivistelmätaulukko

289

290

preesens
t v: λυλύω
indikatiivi
λύεις
λύει
λύομεν
λύετε
λύουσι(ν)
konjunktiivi λύω
λύῃς
λύῃ
λύωμεν
λύητε
λύωσι(ν)
imperatiivi λῦε
λυέτω
λύετε
λυέτωσαν
λύειν
infinitiivi
λύων,
partisiippi
λύοντος
λύουσα,
λυούσης
λῦον,
λύοντος
λύσειν
λύσων,
λύσοντος
λύσουσα,
λυσούσης
λῦσον,
λύσοντος

fut uuri
tv : λυσλύσω
λύσεις
λύσει
λύσομεν
λύσετε
λύσουσι(ν)

Aktiivi (tv = tempusvartalo)

ω-verbin taivutus
i m perf .
tv : λυἔλυον
ἔλυες
ἔλυε(ν)
ἐλύομεν
ἐλύετε
ἔλυον

2 . aori sti
t v : λ αβἔλαβον
ἔλαβες
ἔλαβε(ν)
ἐλάβομεν
ἐλάβετε
ἔλαβον
λάβω
λάβῃς
λάβῃ
λάβωμεν
λάβητε
λάβωσι(ν)
λάβε
λαβέτω
λάβετε
λαβέτωσαν
λαβεῖν
λαβών,
λαβόντος
λαβοῦσα,
λαβούσης
λαβόν,
λαβόντος

1. aoristi
tv : λ υσἔλυσα
ἔλυσας
ἔλυσε(ν)
ἐλύσαμεν
ἐλύσατε
ἔλυσαν
λύσω
λύσῃς
λύσῃ
λύσωμεν
λύσητε
λύσωσι(ν)
λῦσον
λυσάτω
λύσατε
λυσάτωσαν
λῦσαι
λύσας,
λύσαντος
λύσασα,
λυσάσης
λῦσαν,
λύσαντος
λελυκέναι
λελυκώς,
λελυκότος
λελυκυῖα,
λελυκυίης
λελυκός,
λελυκότος

perf ek ti
tv : λελυκλέλυκα
λέλυκας
λέλυκε(ν)
λελύκαμεν
λελύκατε
λέλυκαν/-κασι(ν)

pl. perfek ti
t v: λελ υκ(ἐ)λελύκειν
(ἐ)λελύκεις
(ἐ)λελύκει
(ἐ)λελύκειμεν
(ἐ)λελύκειτε
(ἐ)λελύκεισαν

ω-verbin taivutus

ω-verbin taivutus
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preesens
tv : λ υindikatiivi
λύομαι
λύῃ
λύεται
λυόμεθα
λύεσθε
λύονται
konjunktiivi λύωμαι
λύῃ
λύηται
λυώμεθα
λύησθε
λύωνται
imperatiivi λύου
λυέσθω
λύεσθε
λυέσθωσαν
infinitiivi
λύεσθαι
partisiippi
λυόμενος,
λυομένου
λυομένη,
λυομένης
λυόμενον,
λυομένου
λυθήσεσθαι
λυθησόμενος,
λυθησομένου
λυθησομένη,
λυθησομένης
λυθησόμενον,
λυθησομένου

f utuuri
t v : λυθ ησλυθήσομαι
λυθήσῃ
λυθήσεται
λυθησόμεθα
λυθήσεσθε
λυθήσονται

Passiivi (tv = tempusvartalo)

ω-verbin taivutus
i mperfek ti
t v : λ υἐλυόμην
ἐλύου
ἐλύετο
ἐλυόμεθα
ἐλύεσθε
ἐλύοντο

1. a ori st i
tv : λυθ η-, λ υθ εἐλύθην
ἐλύθης
ἐλύθη
ἐλύθημεν
ἐλύθητε
ἐλύθησαν
λυθῶ
λυθῇς
λυθῇ
λυθῶμεν
λυθῆτε
λυθῶσι(ν)
λύθητι
λυθήτω
λύθητε
λυθήτωσαν
λυθῆναι
λυθείς,
λυθέντος
λυθεῖσα,
λυθείσης
λυθέν,
λυθέντος

2. aori st i
tv : γ ρ αφ η-, γ ρ αφ εἐγράφην
ἐγράφης
ἐγράφη
ἐγράφημεν
ἐγράφητε
ἐγράφησαν
γραφῶ
γραφῇς
γραφῇ
γραφῶμεν
γραφῆτε
γραφῶσι(ν)
γράφηθι
γραφήτω
γράφητε
γραφήτωσαν
γραφῆναι
γραφείς,
γραφέντος
γραφεῖσα,
γραφείσης
γραφέν,
γραφέντος
λελύσθαι
λελυμένος,
λελυμένου
λελυμένη,
λελυμένης
λελυμένον,
λελυμένου

perfek ti
tv : λελυλέλυμαι
λέλυσαι
λέλυται
λελύμεθα
λέλυσθε
λέλυνται
pl. perf ek t i
t v : λελ υ(ἐ)λελύμην
(ἐ)λέλυσο
(ἐ)λέλυτο
(ἐ)λελύμεθα
(ἐ)λέλυσθε
(ἐ)λέλυντο

ω-verbin taivutus

Sanasto

Sanasto
ἄλφα
ἀγαθός, -ή, -όν hyvä 102
ἀγαπάω rakastaa 143
ἀγάπη, -ης ἡ rakkaus 116
ἀγαπητός, -ή, -όν rakastettu, rakas
61
ἄγγελος, -ου ὁ sanansaattaja, lähetti; enkeli 176
ἁγιάζω pyhittää, tehdä pyhäksi 28
ἅγιος, -α, -ον pyhä 233
ἁγιότης, -ητος ἡ pyhyys 1
ἀγορά, -ᾶς ἡ aukio, tori 11
ἄγω (ἀγαγ-) kuljettaa, viedä, tuoda;
johdattaa 67
ἀδελφή, -ῆς ἡ sisar 26
ἀδελφός, -οῦ ὁ veli 343
ἀδικέω tehdä väärin, vahingoittaa
28
ἀδικία, -ας ἡ vääryys 25
ᾄδω laulaa, veisata 5
ἀθυμέω arkailla, masentua 1
Αἴγυπτος, -ου ἡ Egypti 25
αἱρετικός, -ή, -όν harhaoppinen,
hereettinen 1
αἴρω nostaa, ottaa, kantaa; ottaa
pois, surmata 101
αἰτέω pyytää, anoa, rukoilla 70
αἰτία, -ας ἡ syy, aihe, syyllisyys 20

αἰών, -ῶνος ὁ aika, aikakausi; iäisyys; εἰς τὸν αἰῶνα ikuisesti
122
αἰώνιος, (-α), -ον iankaikkinen,
ikuinen, ainainen 71
ἀκαθαρσία, -ας ἡ saasta, epäpuhtaus 10
ἄκανθα, -ης ἡ orjantappura, ohdake
14
ἄκαρπος, -ον hedelmätön 7
ἀκοή, -ῆς ἡ sanoma, maine 24
ἀκούω kuulla, kuunnella 430
ἀκριβῶς tarkoin, huolellisesti 9
Ἀλέξανδρος, -ου ὁ Aleksandros,
Aleksanteri 6
ἀλήθεια, -ας ἡ totuus 109
ἀληθής, -ές tosi, todellinen; oikea
26
ἁλιεύς, -έως ὁ kalastaja 5
ἀλλά mutta, vaan 638
ἀλλήλων resiprookkipron. toinen
toisensa, keskenään 100
ἄλλος, -η, -ο toinen, muu 155
ἁμαρτία, -ας ἡ erehdys, rikkomus,
synti 173
ἁμαρτωλός, -όν syntinen 47
ἀμήν totisesti, aamen 128
ἀμπελών, -ῶνος ὁ viinitarha 23
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Sanasto
ἄν modaalipartikkeli, ei käännetä
sellaisenaan, sävyttää lauseen
merkitystä 167
ἀναβαίνω nousta, mennä ylös 82
ἀναβλέπω katsoa ylös; saada näkönsä jälleen 25
ἀναγγέλλω kertoa, ilmoittaa, julistaa 14
ἀναγινώσκω lukea 32
ἀναγκαῖος, -α, -ον välttämätön 8
ἀναζητέω etsiä 3
ἀναιρέω (ἀν-ελ-) nostaa maasta;
surmata, tappaa 24
ἀνακαινόω uudistaa; pass. uudistua
2
ἀνακάμπτω kääntyä takaisin, palata
4
ἀνάστασις, -εως ἡ ylösnousemus;
nouseminen, herääminen 42
ἀναστρέφω kääntää ympäri, kaataa;
med. vaeltaa, elää, käyttäytyä 9
ἀναστροφή, -ῆς ἡ vaellus, elämä 13
ἀνατολή, -ῆς ἡ auringonnousu; itä
11
ἀναχωρέω mennä pois; palata 14
ἀνήκω yksipers. verbi olla soveliasta, sopia 3
ἀνήρ, ἀνδρός ὁ mies; sulhanen,
aviomies 216
ἄνθρωπος, -ου ὁ ihminen 551
ἀνίστημι nostaa, herättää; juuriaor.
ja med. nousta, astua esiin 108
Ἅννα, -ας ἡ Hanna 1
ἀνοίγω avata; pass. aueta, avautua
77
ἀπαγγέλλω ilmoittaa; julistaa 45
ἀπατάω pettää, johtaa harhaan 3
ἀπέρχομαι (-ελθ-) mennä pois, lähteä; hävitä, kadota 118
ἄπιστος, -ον epäuskoinen, eiuskova 23
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ἀπό + gen. pois jonkin luota, jostakin, -sta/stä, -lta/-ltä 646
ἀπόδεκτος, -ον hyväksyttävä, mieluisa 2
ἀποδημέω muuttaa ulkomaille 6
ἀποδοκιμάζω hylätä, pitää kelvottomana 9
ἀποθνῄσκω (ἀπο-θαν-) kuolla 111
ἀποκρίνομαι vastata 232
ἀποκτείνω tappaa, surmata 74
ἀπόλλυμι (ἀπ-ολ-) tuhota, hävittää,
kadottaa; med./pass. hukkua,
tuhoutua, turmeltua 91
ἀποστέλλω lähettää 132
ἀπόστολος, -ου ὁ lähetti, apostoli
80
ἀποφέρω viedä pois 6
ἅπτω sytyttää, med. koskea, koskettaa, jtk + gen. 39
ἀρκέω riittää, olla kyllin 8
ἀρνίον, -ου τό karitsa 30
ἁρπάζω ryöstää, ottaa saaliikseen
14
ἄρρωστος, -ον voimaton, sairas 5
ἄρτι juuri, äsken; nyt, nykyään;
ἀπ’ ἄρτι tästä lähtien 36
ἄρτος, -ου ὁ leipä 97
ἀρχιερεύς, -έως ὁ ylipappi 122
ἄρχω hallita; med. alkaa 86
ὁ ἄρχων hallitsija, johtomies 37
ἀσθενής, -ές heikko, sairas 26
ἀστήρ, -έρος ὁ tähti 24
ἀσύνετος, -ον ymmärtämätön 5
ἀσχημονέω käyttäytyä sopimattomasti 2
ἀτιμάζω kohdella häpeällisesti, häväistä 7
ἄτιμος, -ον kunniaa vailla oleva,
väheksytty, halveksittu 4
αὐλή, -ῆς ἡ piha, (lammas)tarha 12

Sanasto
αὐτός, αὐτή, αὐτό pron. hän, se;
itse; sama 5 601
ἄφεσις, -εως ἡ anteeksiantaminen,
irti päästäminen 17
ἀφίημι, jättää, hylätä; antaa anteeksi; sallia 146
ἀφορίζω erottaa jstk 10

βῆτα
βάλλω (βαλ-) heittää 122
βαπτιστής, -οῦ ὁ kastaja 12
βασιλεία, -ας ἡ kuninkuus, herruus; valtakunta 162
βασιλεύς, -έως ὁ kuningas 115
βαστάζω nostaa, kantaa 27
Βηθανία, -ας ἡ Betania 12
Βηθλέεμ, – ἡ Betlehem (taipumaton
erisnimi) 8
βιβλίον, -ου τό kirja, kirjakäärö 34
βίβλος, -ου ἡ kirja 10
βλασφημέω pilkata, herjata, pilkata
Jumalaa 34
βλέπω nähdä, katsoa 133

γάμμα
Γάϊος, -ου ὁ Gaios, Gaius 5
Γαλιλαία, -ας ἡ Galilea 61
Γαλιλαῖος, -ου ὁ galilealainen 11
γάρ sillä; nimittäin, näet, niinpä;
-han/-hän (ei koskaan lauseen
ensimmäisenä sanana) 1 042
γενετή, -ῆς ἡ syntymä 1
γεννάω synnyttää; pass. syntyä 97
γένος, -ους τό suku, syntyperä; laji
21
γεωργός, -οῦ ὁ maanviljelijä; viinitarhuri 19
γῆ, γῆς ἡ maa 250
γίνομαι (γεν-) tulla, tapahtua; olla,
tulla jksk 670

γινώσκω saada tietää; tietää, tuntea;
ymmärtää 222
γλῶσσα, -ης ἡ kieli 50
γνῶσις, -εως ἡ tieto 29
γνωστός, -ή, -όν tuttu, tunnettu 15
γογγυσμός, -οῦ ὁ kiista, erimielisyys, nurina 4
Γολγοθα, – ἡ Golgata (taipumaton
erisnimi) 3
γονεύς, -έως ὁ subst. vanhempi;
mon. vanhemmat 20
γραμματεύς, -έως ὁ lainopettaja 64
γραφή, -ῆς ἡ kirjoitus; kirjoitukset
(Raamattu t. sen osa) 51
γράφω kirjoittaa 191
γυνή, γυναῖκος ἡ nainen; morsian,
aviovaimo 215
γωνία, -ας ἡ kulma, nurkka 9

δέλτα
δαιμόνιον, -ου τό paha henki, riivaaja 63
δέ mutta, ja (lauseessa ensimmäisen
sanan t. ensimmäisten sanojen
jälkeen) 2 801
δεῖ yksipers. verbi täytyy, on pakko
101
δείκνυμι osoittaa, näyttää 33
δειλός, -ή, -όν pelokas, pelkurimainen 3
δεῦρο tänne; kehotuksen yhteydessä
tule! 9
δεῦτε kehottava adv. tänne, tulkaa
12
δέχομαι ottaa vastaan, ottaa vieraakseen; hyväksyä 56
δέω sitoa; vangita 43
διά + gen. läpi, kautta, välityksellä
+ akk. välitse; tähden, vuoksi; 668
διάβολος, -ου ὁ adj. panetteleva;
subst. Paholainen 37

295

Sanasto
διαγίνομαι (-γεν-) kulua loppuun
(ajasta) 3
διάκρισις, -εως ἡ erotus, eron tekeminen, arvosteleminen 3
διαλογίζομαι
ajatella,
harkita,
miettiä 16
διακονέω palvella, avustaa, jtk +
dat. 37
διάκονος, -ου ὁ palvelija, diakoni
29
διαπορεύομαι kulkea jnk läpi t.
kautta + akk. t. κατά + akk. 5
διατηρέω säilyttää, kätkeä 2
διατρίβω viettää aikaa, oleskella 9
διδασκαλία, -ας ἡ opetus, oppi 21
διδάσκαλος, -ου ὁ opettaja 59
διδάσκω opettaa 97
διδαχή, -ῆς ἡ opetus, oppi 30
δίδωμι antaa 415
διετής, -ές kaksivuotias 1
δίκαιος, -α, -ον vanhurskas, hurskas, lakia kunnioittava, oikeudenmukainen 79
δικαιοσύνη, -ης ἡ oikeus, oikeudenmukaisuus, vanhurskaus 92
διότι koska, sillä 23
διώκω ajaa takaa, vainota, tavoitella 45
δοκέω luulla, kuvitella, arvella;
näyttää jltk 63
δόξα, -ης ἡ kunnia, kirkkaus 166
δοξάζω ylistää, kunnioittaa; korottaa; kirkastaa 61
δουλεύω olla orjana, palvella, jtk
+ dat. 25
δοῦλος, -ου ὁ orja, palvelija 124
δύναμαι voida, kyetä 210
δύναμις, -εως ἡ voima 119
δύο kaksi 132
δώδεκα kaksitoista 75
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δωρεάν adv. lahjaksi, ilmaiseksi
(subst:sta δωρεά 11)
δῶρον, -ου τό lahja, uhrilahja 19

ἒ ψιλόν
ἐάν jos (εἰ + ἄν) 351
ἑαυτοῦ, -ῆς, -οῦ refleksiivipron. itsensä, itselleen, itseään 321
Ἑβραϊστί hepreaksi 7
ἐγγίζω lähestyä, tulla lähelle 42
ἐγγύς lähellä, jtk + gen. t. dat. 31
ἐγείρω herättää, nostaa; nousta;
pass. herätä, nousta 144
ἐγώ persoonapron. minä 1 802
ἐθνικός, -ή, -όν adj. pakanallinen;
subst. vierasuskoinen 4
ἔθνος, -ους τό kansa, mon. vieraat
kansat 162
ἔθος, ἔθους τό tapa; säädös 12
εἰ jos 507
εἰ μή jollei, paitsi
εἰδωλολάτρης, -ου ὁ epäjumalanpalvelija 7
εἰμί olla; olla olemassa 2 461
εἰκών, -όνος ἡ kuva, muoto, olemus 23
εἰρήνη, -ης ἡ rauha 92
εἰς + akk. sisään, johonkin, jonnekin 346
εἷς, μία, ἕν yksi; μία τῶν ἡμερῶν
yksi/eräs päivä 346
εἰσέρχομαι (-ελθ-) mennä t. tulla
sisään, saapua jhk 194
εἰσφέρω (-ενεγκ-) kantaa, viedä sisälle 8
ἐκ, ἐξ + gen. jostakin, -sta/-stä 916
ἕκαστος, -η, -ον jokainen, itse kukin 82
ἐκβάλλω (-βαλ-) heittää ulos, karkottaa 81

Sanasto
ἐκδίδωμι med. antaa pois, vuokrata
4
ἐκεῖ siellä 105
ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο demonstratiivipron. tuo; hän, se 265
ἐκκλησία, -ας ἡ kansankokous,
kansa; seurakunta 114
ἐκλέγομαι valita 22
ἐκπλήσσω hämmästyttää; pass.
hämmästyä, hämmästellä, jtk
ἐπί + dat. 13
ἐκτίθημι jättää heitteille; med. selittää, selvittää 4
ἐκφέρω (-ενεγκ-) kantaa ulos, viedä
mukanaan 8
ἔλεος, -ους τό sääli, laupeus 27
ἐλπίς, -ίδος ἡ toivo 53
ἐμβλέπω katsoa, katsella, tarkkailla, jtk + dat. 12
ἐμός, -ή, -όν possessiivipron. minun 76
ἐμπαίζω pitää pilkkanaan, pettää 13
ἔμπροσθεν + gen. edessä, edellä,
eteen 48
ἐν + dat. jossakin, -ssa/-ssä, -lla/-llä
2 757
ἕν ks. εἵς
ἐνδυναμόω vahvistaa; pass. vahvistua, voimistua 7
ἕνεκεν + gen. tähden, vuoksi 19
ἐνέργημα, -τος τό voiman vaikutus
2
ἐντολή, -ῆς ἡ käsky, säädös 67
ἐνώπιον + gen. edessä 94
ἐξέρχομαι (-ελθ-) mennä, lähteä
ulos; olla peräisin t. kotoisin
jstk 218
ἐξετάζω tutkia tarkasti, ottaa selvää
3

ἐξίστημι hämmästyttää, med. hämmästyä, ihmetellä 17
ἐξουσία, -ας ἡ lupa, valta, mahdollisuus 102
ἔξω ulkona, ulos 63
ἑορτή, -ῆς ἡ juhla 26
ἐπαίρω nostaa 19
ἐπάν kun (ἐπεί + ἄν) 26
ἐπάνω + gen. päällä, yli; päälle, ylle 19
ἐπεί koska, kun 26
ἐπί + gen. päällä, -lla/-llä; luona;
perusteella; yli; eteen; aikana
+ dat. päällä, yläpuolella, yli;
edessä, luona; perusteella
+ akk. yli, päällä, päälle; luo, johonkin; vastaan; kuluessa, aikana; 891
ἐπερωτάω kysyä; pyytää, jltk +
akk., jtk + akk. t. περί + gen.
56
ἐπίγνωσις, -εως ἡ tunteminen 20
ἐπιδύω laskea (auringosta) 1
ἐπιλαμβάνομαι (-λαβ-) ottaa kiinni,
tarttua, jhk + gen. 19
ἐπίσκοπος, -ου ὁ seurakunnan kaitsija, piispa 5
ἐπιστολή, -ῆς ἡ kirje 24
ἐπιτίθημι asettaa jnk päälle 39
ἐπιτιμάω nuhdella, moittia, jtk +
dat. 29
Ἔραστος, -ου ὁ Erastos, Erastus 3
ἐργάζομαι tehdä työtä 41
ἔργον, -ου τό teko, työ, toiminta
169
ἐρεθίζω kiihottaa, loukata, moittia
2
ἔρημος, -ον autio, asumaton 48
ἑρμηνεία, -ας ἡ selitys, tulkinta 2
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Sanasto
ἔρχομαι (ἐλθ-) mennä, tulla, kulkea
636
ἐρωτάω kysyä; pyytää, rukoilla,
jltk + akk., jtk + akk. t. περί +
gen. 63
ἐσθίω (φαγ-) syödä, aterioida 158
ἔσχατος, -η, -ον viimeinen 52
ἔσω sisälle, sisällä 9
ἕτερος, -α, -ον toinen, muu; toisenlainen, erilainen 99
ἔτι yhä, vielä; enää 93
ἑτοιμάζω valmistaa 40
ἔτος, ἔτους τό vuosi; κατ᾿ ἔτος joka vuosi 49
εὐαγγελίζω tuoda iloinen viesti;
med. julistaa evankeliumia;
pass. tulla julistetuksi, saada
kuulla evankeliumi 54
εὐαγγέλιον, -ου τό ilosanoma,
evankeliumi 76
εὐάρεστος, -ον mieluisa, otollinen
9
εὐθύς, -εῖα, -ύ suora, oikea 8
εὐμετάδοτος, -ον antelias 1
εὑρίσκω (εὑρ-) löytää, jstk + ἐν;
huomata, havaita 176
εὐχαριστέω kiittää 38
Ἐφέσιος, -ου ὁ efesolainen 5
Ἔφεσος, -ου ἡ Efesos 16
ἔχω (σχ-) omistaa, olla jllak; ἔχω
εἰς pitää jnak 711
ἕως kunnes; jhk saakka + gen. 146

ζῆτα
ζάω elää 140
ζηλόω tavoitella innokkaasti, kiivailla, kadehtia 11
ζητέω etsiä, tavoitella, tutkia 117
ζωή, -ῆς ἡ elämä 135
ζῳοποιέω tehdä eläväksi 11
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ἦτα
ἤ tai, vai; ἢ – – ἤ joko tai; vertailusana kuin 344
ἡγεμών, -όνος ὁ johtaja; maaherra,
käskynhaltija 20
ἡλικία, -ας ἡ ikä; kypsyys 8
ἥλιος, -ου ὁ aurinko 32
ἡμεῖς persoonapron. me 864
ἡμέρα, -ας ἡ päivä; καθ᾿ ἡμέραν
joka päivä 389
ἡμέτερος, -α, -ον possessiivipron.
meidän; οἱ ἡμέτεροι meikäläiset 8
Ἡρῴδης, -ου ὁ Herodes 43

θῆτα
θάλασσα, -ης ἡ meri, järvi 91
θαρσέω olla turvallisella mielellä,
pysyä rauhallisena 7
θαυμάζω ihmetellä, hämmästellä,
jtk επί + dat. 43
θαυμαστός, -ή, -όν ihmeellinen,
hämmästyttävä 6
θεῖον, -ου τό rikki, tulikivi 7
θέλημα, -ατος τό tahto 62
θέλω tahtoa, haluta 209
θεός, -οῦ ὁ jumala, Jumala 1 318
θεραπεύω parantaa 43
θεωρέω katsella, nähdä 58
θησαυρός, -οῦ ὁ säilytyspaikka;
aarrearkku, aarre 17
θλῖψις, -εως ἡ ahdinko, ahdistus 45
θνητός, -ή, -όν kuolevainen 6
θρηνέω itkeä, valittaa suruaan 4
θυμόω suututtaa; pass. suuttua, vihastua 1
Θωμᾶς, -ᾶ ὁ Tuomas 11

ἰῶτα
ἴδιος -α, -ον jnk oma 114

Sanasto
ἰδού katso!, katsokaa!, jätetään
usein kääntämättä 200
Ἰερεμίας, -ου ὁ Jeremia 3
ἱερεύς, -έως ὁ pappi 31
ἱερόν, -οῦ τό temppeli, pyhäkkö 71
Ἱεροσόλυμα, -ων τά Jerusalem 62
Ἰερουσαλήμ, – ἡ Jerusalem (taipumaton erisnimi) 77
Ἰησοῦς, -οῦ ὁ Jeesus 919
ἱκανόω tehdä kelvolliseksi 2
ἱμάτιον, -ου τό vaate, päällysvaate
60
ἵνα tarkoitusta ilmaiseva konjunktio
että, jotta; niin että; tahtomista,
varomista ja pyytämistä ilmaisevien verbien yhteydessä että
663
Ἰουδαία, -ας ἡ Juudea 44
Ἰουδαῖος, -ου ὁ juutalainen; juudealainen 195
Ἰούδας, -α ὁ Juudas 45
ἰσότης, -ητος ἡ yhtäläisyys, tasapuolisuus, kohtuus 3
Ἰσραήλ, – ὁ Israel (taipumaton
erisnimi) 68
ἵστημι asettaa, pystyttää; akt. juuriaor.
asettua,
seisahtua;
pf. seisoa; pass. seisahtua, pysähtyä 154
ἰσχυρός, -ά, -όν voimakas, vahva
29
ἰσχύς, -ύος ἡ voima 10
ἰχθύς, -ύος ὁ kala 20
Ἰωάννης, -ου ὁ Johannes 135
Ἰωσήφ, – ὁ Joosef (taipumaton
erisnimi) 35

κάππα
κἀγώ = καὶ ἐγώ (krasis)
καθάπερ sen mukaan kuin, niin
kuin 13

καθαρίζω puhdistaa; pass. puhdistua 31
καθαρός, -ά, -όν puhdas 27
καθέζομαι istua, istuutua 7
καθώς niin kuin; sen mukaan kuin
182
καί ja, niin; mutta; myös 9 164
καινός, -ή, -όν uusi 42
καιρός, -οῦ ὁ tietty aika, ajankohta,
hetki 86
Καῖσαρ, -αρος ὁ keisari 29
κἀκεῖνα = καὶ ἐκεῖνα (krasis)
κακός, -ή, -όν paha, huono 50
καλέω kutsua, nimittää 148
καλός, -ή, -όν hyvä, kaunis 101
κἀμέ = καὶ ἐμέ (krasis)
κἀμοί = καὶ ἐμοί (krasis)
καρδία, -ας ἡ sydän 157
καρπός, -οῦ ὁ hedelmä; sato 66
κατά + gen. alas; vastaan
+ akk. pitkin, kautta; alas, luo;
mukaan; nähden; 476
καταβαίνω tulla t. mennä alas, laskeutua 82
καταισχύνω häpäistä, saattaa häpeään 13
καταλείπω jättää, luopua, hylätä 24
κατωτέρω alaspäin, alle 1
κενός, -ή, -όν tyhjä, turha 18
κεφαλή, -ῆς ἡ pää, huippu 75
κεφαλὴ γωνίας = kulmakivi t. päätöskivi, rakennuksen ylin kivi
κεφαλιόω lyödä päähän, pahoinpidellä 1
κῆπος, -ου ὁ puutarha 5
κηρύσσω julistaa, kuuluttaa, saarnata 61
Κηφᾶς, -ᾶ ὁ Keefas 9
κινδυνεύω olla vaarassa, antautua
vaaraan 4
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Sanasto
κλαίω itkeä, valittaa ääneen 40
κλαυθμός, -οῦ ὁ itku, valitus 9
κληρονομία, -ας ἡ perintö 14
κληρονόμος, -ου ὁ perillinen 15
κλῆρος, -ου ὁ arpa, arvalla jaettu
osuus, perintöosa, osuus 11
κλητός, -ή, -όν kutsuttu 10
κοινωνία, -ας ἡ yhteys 19
Κορίνθιος, -ου ὁ korinttilainen 2
Κόρινθος, -ου ἡ Korintti 6
κόσμος, -ου ὁ koru; järjestys; maailmankaikkeus, maailma; ihmiskunta 186
κρανίον, -ου τό pääkallo 4
κρατέω ottaa kiinni, pidättää, tarttua 47
κράτιστος, -η, -ον paras; kunnioitettu, arvoisa 4
κραυγάζω huutaa 9
κρείττων t. κρείσσων, -ον parempi,
korkeampi, arvokkaampi (sanan
ἀγαθός kompar.) 19
κτίσις, -εως ἡ luomakunta, luominen 19
κυριακός, -ή, -όν Herralle kuuluva,
Herran 2
κύριος, -ου ὁ herra, isäntä; Herra
719
κώμη, -ης ἡ kylä 27
κωφός, -ή, -όν mykkä; kuuro 14

λά(μ)βδα
λαλέω puhua 296
λαμβάνω (λαβ-) ottaa, tarttua; saada 260
λαός, -οῦ ὁ kansa, ihmisjoukko 142
λέγω (εἰπ-) sanoa, puhua; kysyä,
vastata 2 262
λεπρός, -ά, -όν spitaalinen 9
ληνός, -οῦ ὁ viinikuurna 5
λίαν sangen, kovin 12
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λίβανος, -ου ὁ suitsuke 2
λιθοβολέω kivittää 7
λίθος, -ου ὁ kivi 59
λίμνη, -ης ἡ järvi 11
λογίζομαι ajatella 41
λόγος, -ου ὁ sana, puhe 330
λούω pestä; med. peseytyä, kylpeä
5
λύκος, -ου ὁ susi 6
λυπέω murehduttaa; pass aor. tulla
surulliseksi 26
λύπη, -ης ἡ suru, murhe, ikävä 16
λύω irrottaa, päästää, vapauttaa;
rikkoa, tehdä tyhjäksi, purkaa
42

μῦ
μάγος, -ου ὁ tietäjä; noita 6
μαθητής, -οῦ ὁ opetuslapsi 261
Μαθθαῖος, -ου ὁ Matteus 5
μακροθυμέω olla pitkämielinen, olla kärsivällinen 10
μᾶλλον enemmän; πολλῷ μᾶλλον
paljon enemmän 81
μαμωνᾶς, -ᾶ ὁ mammona, rikkaus
4
μανθάνω (μαθ-) oppia 25
Μαρία, -ας ἡ Maria 27 (vaihtoehtoinen, taipumaton muoto
Μαρίαμ, – ἡ 27)
μαρτυρέω todistaa 76
μαρτυρία, -ας ἡ todistus, todistaminen 37
μάρτυς, -υρος ὁ todistaja; marttyyri 35
μαστιγόω ruoskia, ruoskittaa 7
μάταιος, -α, -ον turha, hyödytön 6
ματαιότης, -ητος ἡ turhuus, katoavaisuus 3
μάχη, -ης ἡ taistelu, riita, kiista 4
μέγας, μεγάλη, μέγα suuri 243

Sanasto
μείζων, -ον suurempi, suurin (sanan μέγας kompar.) 45
μελετάω huolehtia, harjoittaa jtk 2
μέλος, -ους τό jäsen 34
μέν partikkeli, ilmaisee tav. lievää
vastakkainasettelua, jää usein
kääntämättä; 180
μὲν – δέ tavallinen yhdistelmä, ilmaisee kahden sanan t. lauseen
rinnakkaisuutta t. vastakkaisuutta toisaalta – toisaalta; voidaan
usein jättää kääntämättä t.
käännetään vain δέ: mutta, kuitenkin
μένω jäädä, viipyä, pysyä jssk, pitäytyä jhk 118
μερίς, -ίδος ἡ osa, osallisuus,
osuus 5
μέρος, -ους τό osa, osuus, pala; ἐκ
μέρους osaltaan 42
μέσος, -η, -ον keskellä oleva, keskimmäinen; ἐκ μέσου keskeltä;
ἐν μέσῳ keskellä, keskelle +
gen. 58
μετά + gen. kanssa, joukossa
+ akk. jälkeen, kuluttua; 473
μεταβαίνω lähteä, siirtyä 12
μή ei; konjunktiivin, imperatiivin,
optatiivin, infinitiivin ja partisiipin kieltosana 1 043
μηδέ eikä, ei edes 56
μηδείς, -μία, -έν ei kukaan 89
μῆλον, -ου τό omena (ei UT:ssa)
μήτηρ, μητρός ἡ äiti 83
μικρόν adv. vähän; vähän aikaa
(adj:sta μικρός 46)
μία ks. εἵς
μισέω vihata, olla rakastamatta 40
μισθωτός, -οῦ ὁ palkkalainen 3

μνημονεύω muistaa, muistella, jtk
+ gen. t. akk. 21
μομφή, -ῆς ἡ moite, jtk vastaan
πρός + akk. 1
μονή, -ῆς ἡ asuinsija, asunto, huone
2
μόνον adv. vain, ainoastaan (adj:sta
μόνος 115)
μυστήριον, -ου τό salaisuus 28
μωρός, -ά, -όν tyhmä, älytön, typerä 12

νῦ
ναός, -οῦ ὁ temppeli 45
Ναζαρέθ, – ἡ Nasaret; vaihtoehtoisia muotoja Ναζαρέτ, Ναζαρά
(taipumaton erisnimi) 6
Ναζωραῖος, -οῦ ὁ Nasaretin asukas, nasaretilainen 13
νεανίας, -ου ὁ nuorukainen 3
νεκρός, -ά, -όν kuollut 128
νεότης, -ητος ἡ nuoruus 4
νεφέλη, -ης ἡ pilvi 25
νῆσος, -ου ἡ saari 9
νικάω voittaa 28
Νικόλαος, -ου ὁ Nikolaos,
Nikolaus 1
νίπτω pestä 17
νοέω ymmärtää, käsittää 14
νομίζω luulla, arvella 15
νομικός, -ή, -όν adj. lakia koskeva;
subst. νομικός, -οῦ ὁ lainopettaja 9
νόμος, -ου ὁ laki 195
νόσος, -ου ἡ sairaus 11
νουθετέω neuvoa, ojentaa 8
νύμφη, -ης ἡ morsian 8
νῦν nyt 148
νυνί nyt 20
νύξ, νυκτός ἡ yö 61

301

Sanasto

ξῖ
ξύλον, -ου τό puu 20

ὂ μικρόν
ὁ, ἡ, τό artikkeli 19 904
ὁ δέ (mutta/ja) hän
ὁ μὲν – ὁ δέ toinen – toinen
ὁδηγέω näyttää tietä, opastaa, johdattaa 5
ὁδός, -οῦ ἡ tie 101
ὀδυνάω tuottaa tuskaa, pass. olla
tuskissaan, olla huolissaan; surra 4
ὀδυρμός, -οῦ ὁ valitus, parku 2
οἶδα tietää (muodoltaan perfekti,
merkitykseltään preesens) 318
οἰκέω asua 9
οἰκία, -ας ἡ talo, huone; koti 94
οἰκοδεσπότης, -ου ὁ talon t. perheen isäntä 12
οἰκοδομέω rakentaa 40
οἶκος, -ου ὁ talo, huone; koti 114
οἰνοπότης, -ου ὁ viininjuoja, juomari 2
ὅλος, -η, -ον kokonainen, koko;
kaikki 110
ὁμοίως samalla tavoin, samoin 30
ὄναρ τό (esiintyy vain yks. nom./
akk.) uni; κατ’ ὄναρ unessa 6
ὀνειδίζω pilkata, herjata 9
ὄνομα, -ατος τό nimi; ὀνόματι nimeltään 231
ὀνομάζω nimetä, nimittää, lausua
10
ὄντως todella 10
ὅπου missä, mihin 84
ὁράω (ἰδ-) nähdä 449
ὅριον, -ου τό raja; mon. alue, seutu 12
ὀρύσσω kaivaa, louhia 3
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ὀρφανός, -ή, -όν adj. orpo; subst.
orpo 2
ὅς, ἥ, ὅ rel.pron. joka, mikä 1 356
ὃς μὲν – ἄλλος δέ toinen – toinen
ὃς μὲν – ὃς δέ toinen – toinen
ὅσος, -η, -ον niin suuri kuin, niin
paljon kuin; mon. kaikki jotka
110
ὅστις, ἥτις, ὅτι joka; jokainen joka, kuka tahansa joka 148
ὅταν kun (ὅτε + ἄν) 123
ὅτε kun 103
ὅτι että; koska, sillä 1 297
οὐ, οὐκ, οὐχ ei 1 613
οὗ missä, jossa, jonne (paikan adv.
rel.pron:sta ὅς) 54
οὐδέ eikä, ei myöskään 144
οὐδείς, -μία, -έν ei kukaan, ei mikään 227
οὐκέτι ei enää 47
οὖν siis, niinpä, näin 501
οὐράνιος, -ον taivaallinen 9
οὐρανός, -οῦ ὁ taivas 274
οὗτος, αὕτη, τοῦτο demonstratiivipron. tämä; hän, se 1 391
οὕτως tällä/sillä tavoin, samoin 208
ὀφείλω olla velkaa, velvoitettu; pitää, täytyy 35
ὀφθαλμός, -οῦ ὁ silmä 100
ὄφις, -εως ὁ käärme 14
ὄχλος, -ου ὁ väkijoukko, kansanjoukko 175

πῖ
πάθημα, -ατος τό kärsimys 16
παιδίον, -ου τό lapsi, lapsukainen
52
παιδάριον, -ου τό poika, nuori orja
1
παῖς, παιδός ὁ/ἡ poika/tyttö; palvelija 24
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πάλιν takaisin; jälleen, taas, edelleen, vielä 141
παντοκράτωρ, -ορος ὁ kaikkivaltias 10
πάντοτε aina, jatkuvasti 41
παρά + gen. luota, -lta/-ltä
+ dat. luona, äärellä, -lla/-llä;
edessä
+ akk. luo, viereen, lle, -lla/-llä,
vieressä; ohi, vastaan; paitsi;
194
παραβολή, -ῆς ἡ vertaus 50
παραγγέλλω säätää, käskeä, jtk +
dat. 32
παραγίνομαι (- γεν-) tulla, saapua
37
παραδίδωμι vangita, luovuttaa, antaa tuomittavaksi; kavaltaa 119
παρακαλέω puhutella, kehottaa;
rohkaista, lohduttaa 109
παράκλησις, -εως ἡ lohdutus; kehotus; pyyntö 29
παράκλητος, -ου ὁ avustaja, puolustaja 5
παραλαμβάνω (-λαβ-) ottaa mukaansa; saada, ottaa vastaan;
ottaa omakseen 50
παραλυτικός, -ή, -όν halvaantunut
10
παραπορεύομαι kulkea ohi 5
παρέχω (-σχ-) tarjota, pitää esillä;
med. osoittaa, suoda 16
παρθένος, -ου ἡ neitsyt, naimaton
nainen 15
παροιμία, -ας ἡ sananlasku, vertaus 5
παροξύνω ärsyttää; pass. katkeroitua 2
παροργισμός, -οῦ ὁ viha 1

παρρησία, -ας ἡ avoimuus, rohkeus
(dat. παρρησίᾳ avoimesti, julkisesti) 31
πᾶς, πᾶσα, πᾶν jokainen, kaikki;
koko 1 244
πάσχα, – τό pääsiäinen; pääsiäisateria, -lammas (taipumaton sana) 29
πατέω talloa, kulkea jnk yli 5
πατήρ, πατρός ὁ isä 414
Πάτμος, -ου ἡ Patmos 1
Παῦλος, -ου ὁ Paavali 157
πέμπω lähettää 79
πέντε viisi 36
περί + gen. -sta/-stä; puolesta, hyväksi; koskien
+ akk. ympäri, ympärillä, -lla/-llä;
vaiheilla (ajasta); 333
περιάγω (-αγαγ-) kulkea ympäri,
kierrellä 6
περιβάλλω (-βαλ-) kietoa ympärille, pukea, jtk + akk. jnk päälle
+ akk. 23
περιΐστημι med. kääntyä pois, välttää, pysyä erillään, jstk + akk.
4
περιπατέω vaeltaa, kulkea 95
περισσός, -ή, -όν ylenmääräinen 6
περισσότερος, -α, -ον enemmän,
suurempi 17
περιτίθημι panna ympärille, pukea;
pystyttää jnk ympärille + dat. 8
περπερεύομαι kerskua 1
Πέτρος, -ου ὁ Pietari 156
πικραίνω tehdä karvaaksi t. katkeraksi; pass. olla katkera 4
πίνω (πι-) juoda 73
πίπτω (πεσ-) pudota, kaatua, langeta maahan 90
πιστεύω uskoa, luottaa 243
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πίστις, -εως ἡ usko, luottamus; uskollisuus 243
πιστός, -ή, -όν luotettava, uskollinen; uskova 67
πλάνος, -ον harhaanjohtava, pettävä 5
πλέκω punoa, palmikoida 3
πληρόω täyttää; noudattaa 87
πλησίον, – ὁ lähimmäinen (taipumaton substantivoitu adv.) 17
πλούσιος, -α, -ον rikas 28
πλουτέω olla rikas, tulla rikkaaksi
12
πνεῦμα, -ατος τό tuuli, henkäys;
henki, henkiolento 379
πνευματικός, -ή, -όν hengellinen
26
ποιέω tehdä 568
ποικίλος, -η, -ον monenlainen, erilainen 10
ποιμαίνω olla paimenena, paimentaa, pitää huolta jstk 11
ποιμήν, -ένος ὁ paimen 18
πόλις, -εως ἡ kaupunki 164
πολλάκις usein, monta kertaa 18
πολύς, πολλή, πολύ moni, paljon;
suuri, runsas 418
πονηρός, -ά, -όν adj. kelvoton,
huono, paha; subst. paha ihminen; Paha 78
πορεύομαι mennä, lähteä liikkeelle,
kulkea 154
πορνεία, -ας ἡ haureus 25
πόρνη, -ης ἡ prostituoitu, portto 12
πόρνος, -ου ὁ haureuden harjoittaja, (mies)prostituoitu, prostituution hyväksikäyttäjä 10
πορφυροῦς, -ᾶ, -οῦν purppurainen,
purppurakankaasta ommeltu 4
ποῦ kysymyssana missä, minne 48
πούς, ποδός ὁ jalka 93
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πραΰτης, -ητος ἡ lempeys 11
πρέπω yksipers. verbi olla sopivaa,
sopia, jllek + dat. 7
πρεσβύτερος, -α, -ον adj. vanhempi; subst. vanhin; presbyteeri
66
πρό + gen. edessä, edellä, eteen;
ennen 47
προάγω (-αγαγ-) viedä eteenpäin;
kulkea edellä, mennä ennen jtk
+ akk. 20
πρόβατον, -ου τό lammas 39
προΐστημι med. ahkeroida, jssk +
gen. 8
προκοπή, -ῆς ἡ edistyminen 3
προκόπτω edistyä; kasvaa, varttua
6
πρός + gen. puolesta, hyväksi
+ dat. lähellä, luona
+ akk. luo, -lle, kohti, luona; kohtaan, vastaan; mukaan; suhteen;
699
προσέχω (-σχ-) kiinnittää huomiota,
kuunnella, jtk + dat. 24
προσκυνέω kumartua maahan; rukoilla, palvoa 60
πρόσωπον, -ου τό kasvot, henkilö;
πρὸ προσώπου + gen. edellä,
ennen 76
πρότερον adv. ensin, aikaisemmin
(adj:sta πρότερος 11)
προφέρω (-ενεγκ-) tuoda esiin, esittää 2
προφητεία, -ας ἡ profetia, profetoimisen lahja 19
προφήτης, -ου ὁ profeetta 144
πρῶτος, -η, -ον ensimmäinen 156
πτωχός, -ή, -όν köyhä 34
πυνθάνομαι (πυθ-) kysellä, ottaa
selville 12
πύργος, -ου ὁ torni, vartiotorni 4
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πῶς kuinka, miten 103

ῥῶ
Ῥαμά, – ἡ Rama (taipumaton erisnimi) 1
Ῥαχήλ, – ἡ Raakel (taipumaton
erisnimi) 1
ῥῆμα, -ατος τό sana, puhe; asia 68
ῥήτωρ, -ορος ὁ puhuja 1
Ῥώμη, -ης ἡ Rooma 8

σίγμα (σῖγμα)
σάββατον, -ου τό sapatti 68
σάρξ, σαρκός ἡ liha 147
σατανᾶς, -ᾶ ὁ Saatana, vastustaja
36
σεαυτοῦ, -ῆς, -οῦ refleksiivipron.
itsesi, itsellesi, itseäsi 43
σημεῖον, -ου τό merkki, tunnusmerkki; ihmeteko 77
σήμερον tänään 41
σκανδαλίζω loukata, suututtaa 29
σκορπίζω hajottaa, ajaa erilleen 5
σκορπίος, -ου ὁ skorpioni 5
σκοτία, -ας ἡ pimeys 16
σμύρνα, -ης ἡ mirha, mirhapuun
pihka 2
σοφία, -ας ἡ viisaus 51
σός, σή, σόν possessiivipron. sinun
27
σταυρός, -οῦ ὁ risti 27
σταυρόω ristiinnaulita 46
στέφανος, -ου ὁ seppele, kruunu
18
Στέφανος, -ου ὁ Stefanos 7
στρατιώτης, -ου ὁ sotilas 26
στῦλος, -ου ὁ pylväs
σύ persoonapron. sinä 1 066
συγγενής, -ές adj. samaa sukua
oleva; subst. sukulainen 9

συγχαίρω iloita yhdessä jnk kanssa
+ dat. 7
συκῆ, -ῆς ἡ viikunapuu 16
συμβάλλω (-βαλ-) keskustella; pohtia 6
σύν + dat. kanssa, seurassa; ja 128
συνάγω (-αγαγ-) koota yhteen;
pass. tulla kootuksi, kokoontua
59
συναγωγή, -ῆς ἡ synagoga 56
συνανάκειμαι aterioida yhdessä +
dat. 7
σύνδουλος, -ου ὁ kanssapalvelija,
työtoveri 10
σύνεσις, -εως ἡ ymmärrys, äly;
älykkyys 7
συνίημι ymmärtää, käsittää 26
συνοδία, -ᾶς ἡ matkaseurue 1
σφόδρα suuresti, suuressa määrin
11
σχίσμα, -ατος τό repeämä; riita,
hajaannus 8
σῴζω pelastaa, parantaa; pass. pelastua, parantua 107
σῶμα, -ατος τό ruumis 142
σωτήρ, -ῆρος ὁ pelastaja, vapahtaja
24
σωτηρία, -ας ἡ pelastus, vapautus
46

ταῦ
ταράσσω järkyttää; pass. hämmästyä, järkyttyä 18
τε ja; τε καί ja (enkliittinen sana)
215
τέκνον, -ου τό lapsi; kuv. seurakunnan jäsen 99
τέλειος, -α, -ον täydellinen 19
τελειόω suorittaa loppuun; pass.
tulla täydelliseksi, olla täydellinen 23

305

Sanasto
τελευτή, -ῆς ἡ loppu; kuolema 13
τέλος, -ους τό loppu; päämäärä 40
τελώνης, -ου ὁ tullimies, veron kerääjä, publikaani 21
τελώνιον, -ου τό tulliasema 3
τηρέω vartioida; noudattaa 70
τίθημι panna, asettaa; panna alttiiksi 100
τίκτω (τεκ-) synnyttää; pass. syntyä
18
τιμάω arvostaa, kunnioittaa 21
τιμή, -ῆς ἡ arvo, hinta; kunnioitus,
kunnia 41
τίς, τί kuka, mikä, mitä 555
τις, τι joku, eräs, jokin 526
τίτλος, -ου ὁ päällekirjoitus, otsikko 2
τοιοῦτος, -αύτη, -οῦτο(ν) tällainen, sellainen 57
τόπος, -ου ὁ paikka, paikkakunta
94
τοσοῦτος, -αύτη, -οῦτο(ν) niin
suuri; niin monta; niin paljon
20
τότε silloin 160
τραυματίζω haavoittaa, lyödä haavoille 2
τρεῖς, τρία kolme 67
τύπος, -ου ὁ esikuva, malli 15
τυφλός, -ή, -όν sokea 50

ὖ ψιλόν
ὕδωρ, ὕδατος τό vesi 78
υἱός, -οῦ ὁ poika, jälkeläinen 379
ὑμεῖς persoonapron. te 1 847
ὕμνος, -ου ὁ hymni, ylistyslaulu 2
ὑπάγω poistua, lähteä, mennä 79
ὑπακούω kuunnella, olla kuuliainen, totella, jtk + dat. 21
ὑπάρχω olla, olla olemassa 60
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ὑπέρ + gen. puolesta, tähden;
-sta/-stä; 150
+ akk. yli; enemmän kuin; 150
ὑπό + gen. ilmaisee passiivilauseessa tekijän, agenttirakenne; 220
+ akk. alla, alle; 220
ὑπόδειγμα, -ατος τό esimerkki,
esikuva 6
ὑπομένω jäädä; kestää, pysyä 17
ὑπομιμνῄσκω muistuttaa; pass.
muistaa 7
ὑπομονή, -ῆς ἡ kärsivällisyys 32
ὑποστρέφω palata 35
ὑποτάσσω alistaa; pass. olla alistettu, olla kuuliainen, jllek + dat.
38
ὕστερον adv. lopulta, myöhemmin
(adj:sta ὕστερος 11)
ὑψηλός, -ή, -όν korkea 11

φῖ
φάγος, -ου ὁ syömäri, ylensyöjä 2
φαίνω loistaa; pass. tulla näkyviin,
ilmestyä 31
φανερός, -ά, -όν näkyvä, ilmeinen,
julkisesti tunnettu 18
φανερόω ilmoittaa, tehdä tunnetuksi 49
Φαρισαῖος, -οῦ ὁ fariseus 99
φάρμακος, -ου ὁ taikajuoman sekoittaja, velho, noita 2
φεύγω (φυγ-) paeta; karttaa, jtk +
akk. t. ἀπό + gen. 29
φιλέω rakastaa 25
Φίλιππος, -ου ὁ Filippos, Filippus
36
φίλος, -ου ὁ ystävä 29
φιλόσοφος, -ου ὁ filosofi 1
φοβέομαι pelätä 95
φόβος, -ου ὁ pelko 47
φραγμός, -οῦ ὁ aita, muuri 4
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φυλάσσω vartioida; varjella; noudattaa 31
φυλή, -ῆς ἡ sukukunta, heimo; kansakunta 31
φυσιόω tehdä pöyhkeäksi; pass.
pöyhkeillä, rehennellä 7
φυτεύω istuttaa 11
φωνή, -ῆς ἡ ääni 139
φῶς, φωτός τό valo 73

χῖ
χαίρω iloita, olla iloinen; aor. tulla
iloiseksi 74
χαρά, -ᾶς ἡ ilo 59
χαρίζομαι antaa armosta, lahjoittaa;
antaa anteeksi 23
χάρις, -ιτος ἡ suloisuus, kauneus;
suosio, armo 156
χάρισμα, -ατος τό lahja, armolahja
17
χείρ, χειρός ἡ käsi 178
χήρα, -ας ἡ leski(nainen) 27
χρεία, -ας ἡ tarve, välttämättömyys
49
χρείαν ἔχω tarvita, jtk + gen.
χρηματίζω ilmoittaa; pass. saada
ilmoitus, saada ohje 9
χρηστεύομαι olla lempeä 1

Χριστιανός, -οῦ ὁ kristitty 3
Χριστός, -οῦ ὁ Kristus 531
χρόνος, -ου ὁ aika, ajanjakso, kausi 54
χρυσός, -οῦ ὁ kulta; kultaraha 10
χωλός, -ή, -όν rampa 14
χώρα, -ας ἡ seutu; maa 28

ψῖ
ψαλμός, -οῦ ὁ psalmi, virsi, kiitoslaulu 7
ψευδάδελφος, -ου ὁ valeveli 2
ψευδοδιδάσκαλος, -ου ὁ valeopettaja 1
ψευδοπροφήτης, -ου ὁ valeprofeetta 11
ψεύστης, -ου ὁ valehtelija 10
ψυχή, -ῆς ἡ sielu, henki, elämä 103

ὦ μέγα
ὦ oi!; käytetään puhutteluissa ja
huudahduksissa 17
ᾠδή, -ῆς ἡ oodi, laulu 7
ὡς niin kuin, ikään kuin; niin että;
että; kuinka 504
ὡσαύτως samoin 17
ὠφελέω hyödyttää, olla hyödyksi;
pass. saada hyötyä 15
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Hakemistossa on joukko kreikkalaisia sanoja, jotka on aakkostettu latinalaisittain.
accusativus cum inﬁnitivo
138
aci ks. accusativus cum inﬁnitivo
adjektiivi substantiivina
72
agentti
89
akkusatiivi
46
aksentti
24
akuutti
25
apostroﬁ
28
artikkeli
45, 66
aspekti
33
atemaattinen konjugaatio
36
attraktio
78
attributiivinen asema
70
augmentti
98, 100, 101
augmenttitempukset
99
augmentum syllabicum
99
augmentum temporale
99
αὐτός
75
datiivi
46
deklinaatiot
47
deliberatiivinen konjunktiivi 118
demonstratiivipronominit
76
dentaali
16
diftongit
17
digamma
19
εἰμί
285
308

”eira”-sääntö
εἷς
ehtolauseet
elisio
enkliittiset sanat
ensimmäinen deklinaatio
epenteesi
ἕστηκα
finaalilauseet
ﬁnaalinen inﬁnitiivi
futurum contractum
genetiivi
gravis
gutturaali
hiatus
hortatiivinen konjunktiivi
iota subscriptum
itasismi
j-äänne
kantavartalo
koinee-kreikka
komparaatio
komparatiivi
konditionaalilauseet
konjugaatiot
konsekutiivinen infinitiivi

64
160
120
28
27
47
187
246
119
137
240
46
25
16
27
118
18
20
19
110
19
221
221
120
36
137

Hakemisto

konsonantit
kopula
korko
korkomerkit
koronis
krasis
kupitiivinen optatiivi
labiaali
liikkuva ν
likvida
likvidavartaloiset verbit
luku
majuskelit
minuskelit
”naaras”-sääntö
nominaalilause
nominatiivi
nominit
οἶδα
οὐδείς
paino
πᾶς
persoonapronominit
positiivi
potentiaalinen optatiivi
predikatiivinen asema
preesenslaajenteet
preesensreduplikaatio
preesensvartalo
primaaritempukset
prohibitiivinen konjunktiivi
prokliittiset sanat
reduplikaatio

16
71
24
24
27
27
263
16
28
16
186
45
14
14
152
71
46
44
246
160
24
161
78
221
264
71
110
110
36
103
118
27
242

refleksiivipronomini
79
relatiivilauseet
122
relatiivipronomini
77
resiprookkipronomini
79
retorinen konjunktiivi
118
sekundaaritempukset
103
Septuaginta
20
sibilantti
16
sijaispidennys
162
sijamuodot
46
sirkumfleksi
26, 127
spiritus asper
23
spiritus lenis
24
suku
44
superlatiivi
221
supistumafutuuri
240
supistumasäännöt
126
suuret μι-verbit
38
taivutusluokat
36, 47
taivutusvartalo
148
tavu
24
teemavokaali
36
temaattinen konjugaatio
36
temporaalilauseet
122
tempussufﬁksi
181, 240, 242
teonlaatu
34
τίς
161
treema
28
tunnusvokaali
181
vokaalit
17
vokatiivi
46
yhdysverbit
100
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