Päivän tunnussana STI helmikuu
1.2. Ilm. 22:17
dipsaoo, janota; akt. part. / erkhesthoo, imp. yks. 3.; erkhomai, tulla / theloo, haluta; akt. part. /
labetoo, aor. imp. yks. 3.; lambanoo, ottaa / to hydoor, vesi / hee zooee, elämä / doorean,
ilmaiseksi.
2.2. 1. Piet. 5:5
alleeloon, toisianne kohtaan / hee tapeinofrosynee, nöyryys / egkomboosasthe <egkombóomai,
pukeutua; aor. imp. mon / hoti, sillä / hypereefanos, ylpeä / antitassetai <antitassoo, vastustaa; med.
y.3 / tapeinos, nöyrä / didoosin <didoomi, antaa; y.3 / hee kharis, armo.
3.2. Hepr. 10:35
apobaleete <apoballoo, heittää pois, luopua; konj. aor. mon. 2 / hee parreesia, (tässä) luottavainen
toivo / hostis, heetis, (pron.) joka / ekhoo, omistaa; tässä: tuoda mukanaan / megas, megalee, suuri /
hee misthapodosia, palkkio.
4.2. Luuk. 19:10
eelthen < erkhomai; tulla; aor. y.3 / zeeteesai < zeeteoo, etsiä; aor. inf. / soosai < soozoo; pelastaa;
aor. inf. / apoloolos < apollymai; joutua hukkaan; perf. part.
5.2. Luuk. 11:28
makarios, autuas, onnellinen / akouontes <akouoo, kuulla; pts. mon. / fylassontes <fylassoo, seurata,
noudattaa; pts.
6.2. Hepr. 13:9
hee didakhee, opetus, oppi / poikilos, erilainen, monenlainen / ksenos, vieras / paraferesthe <
paraferoo, tässä: viedä harhaan; pass. mon.2 / kalon (estin), on hyvä/ khariti < hee kharis, armo
/bebaiousthai < bebaióoo, vahvistaa; pass. inf. / hee kardia, sydän
7.2. Joh. 1:14
hee sarks, liha / egeneto < ginomai, tulla joksikin; aor. y.3 / eskeenoosen < skeenóoo, asua, asua
talossa [vrt. hee skeenee, teltta, maja, ilmestysmaja] aor. / ehteasametha, < theaomai, katsoa,
nähdä; aor. mon.1 / hee doksa, kirkkaus / hoos, kuten / monogenous (gen.) < monogenees,
ainutkertainen, ainosyntyinen / pleerees (gen.) täynnä / hee kharis, armo / hee aleetheia, totuus.
8.2. Hepr. 4:9
ara, niin, siispä / apoleipetai < apoleipoo, olla tallella, jättää jälkeensä; pass. y.3 / ho sabbatismos,
sapatin lepo / ho laos, kansa.
9.2. 2. Tim. 1:9
soosantos < soozoo, (Jumala) joka pelastaa ; aor. pts. gen / kalesantos < kaleoo, kutsua (sama) / hee
kleesis, kutsuminen / hagios, pyhä / kata, jnkn mukaisesti / to ergon, työ, teko / idios, oma / hee
prothesis, päätös / hee kharis, armo / dotheisan < didoomi, antaa; aor. pts. pass. akk.
10.2. Kol. 3:15
hee eireenee, rauha / brabeuetoo < brabeuoo, hallita: imp. y.3 / hee kardia, sydän / hos, joka /
ekleetheete < kaleoo, kutsua; pass. aor. m.3 / heis, yksi / to sooma, ruumis.
11.2. Joh. 18:37
oon < eimi, olla; pts. / hee aleetheia, totuus / akouoo (+ gen.), kuulla / hee foonee, ääni.

12.2. Ap.t. 2:2
afnoo, yhtäkkiä / ho eekhos, kohina / hoosper, kuten / feromenees < feroo, tuoda tai täyttää
(passiviissa); pass. pts. / hee pnoee, tuuli / biaios, raju, voimakas / epleeroosen < pleeróoo, täyttää /
katheemenoi < ketheemai, istua / ooftheesan < horaoo, nähdä tai pass. ilmestyä (tulla näkyväksi) /
diamerizomenai < diamerizoo, jakautua; pass. prts. mon / to pyr, tuli / ekathisen < kathizoo,
istuutua, laskeutua; aor. y.3 / epleestheesan < pimpleemi (+ gen.), täyttää jotakin, pass.: tulla
täytetyksi; pass. aor. m.3.
13.2. Kol. 1:9
pauoo, lakata, keskeyttää (med.) / proseukhomai, rukoilla; pts. (kuten infinitiivi) / aiteomai, pyytää
/ hina (+ konj), tässä: että / pleerootheete < pleeróoo, täyttää, tulla täyteen; pass. aor. konj. m.2. /
hee epignoosis, tieto / to theleema, tahto / hee synesis, ymmärrys / pneumatikos, hengellinen.
14.2. Joh. 8:31
ean (+ konj), jos / meineete < menoo, pysyä; aor. konj. m.2. / emos, minun (dat.) / aleethoos (adv.)
todellakin, varmasti / ho matheetees, oppilas, opetuslapsi / gnoosesthe < ginooskoo, tässä: (fut.)
tulette tuntemaan; med. fut. m.2 / hee aleetheia, totuus / eleutheroosei < eleutheróoo, tulee
tekemään vapaaksi; fut. y.3.
15.2. Ef. 4:15
aleetheuontes < aleetheuoo, puhua tai noudattaa totuutta; mon.pts. / hee agapee, rakkaus /
aukseesoomen < auksanoo, kasvaa; aor. konj. m.1 / ta panta, kaikessa / hos, joka / hee kefalee, pää.
16.2. Hepr. 4:16
proserkhoometha < proserkhomai, astua luokse; konj. m.1. / meta (+ gen.) kanssa / hee parreesia,
rohkeus, luottamus / ho thronos, valtaistuin / hee kharis, armo / hina (+ konj.) jotta / laboomen <
lambanoo, saada; aor. konj. m.1. / to eleos, laupeus / heuroomen < heuriskoo, löytää; aor. konj. m.1.
/ eukairos, oikea tai hyvä aika / hee boeetheia, apu.
17.2. Jaak. 5:13
kakopatheoo, kärsiä onnettomuutta / tis, joku / proseukhesthoo < proseukhomai, rukoilla; imp. yks /
euthymeoo, hyvä mieli / psalletoo < psalloo, laulaa ylistystä; imp. yks.
18.2. Hepr. 12:12
dio, sen tähden / pareimenas < parieemi, tässä: voimattomat; pts. perf. pass. / hee kheir, käsi /
paralelymena < paralyoo, halvaantuneet; pts. perf. pass. / to gony, polvet / anorthoosate <
anorthóoo, ojetaa suoraksi; aor. imp. mon / hee thorkhia, tie / orthos, suora / poieite < poieoo, tehdä
imp. mon. / ho pous, jalka.
19.2. 1. Kor. 4:1
houtoos, niin, siispä / logizesthoo < logizomai, pitää jonain; imp. yks. / anthroopos, ihminen, tässä:
kuka tahansa, jokainen / ho hypeeretees, palvelija / ho oikonomos, taloudenhoitaja, hovimestari / to
mysteerion, salaisuus.
20..2. 1. Kor. 10:16
to poteerion, malja / hee eulogia, siunaus / eulogoumen < eulogeoo, siunata / oukhi, = negaatio (ei),
tässä retorisena kysymyksenä: eikö olekin / hee koinoonia, yhteys / to haima, veri / ho artos, leipä /
kloomen < klaoo, murtaa / to sooma, ruumis.
21.2. Hepr. 2:1

dia touto, siksi / dei (+ AcI), on välttämätöntä / perissoteroos (Adv.) < perissoos, vielä
suuremmassa määrin / prosekhoo, pitäytyä, pitää kiinni / akoustheisin < akouoo, kuulla; aor. pts.
pass. dat. “kaikkeen mitä olemme kuulleet” / meepote, jotta emme / pararyoomen < pararreoo,
kulkea ohi, ajautua väärään suuntaan; aor. konj. mon.
22.2. Matt. 14:31
oligopistos, heikkouskoinen / eis (+ akk + ti), tässä: miksi / edistasas < distazoo, epäillä; aor. y. 2.
23.2. Matt. 5:4
makarios, autuas, onnellinen / penthountes < pentheoo, valittaa; pts. mon. / parakleetheesontai <
parakaleoo, lohduttaa (parakleetos = Pyhä Henki lohduttaja); pass. fut.
24.2. Jaak. 1:21
dio, sen tähden / apothemenoi < apotitheemai, laittaa pois / hee ryparia, saastaisuus / hee
perisseia, runsaus, suuri määrä / hee kakia, pahuus / hee praútees, sävyisyys, hiljaisuus / deksasthe
< dekhomai, ottaa; aor. imp. mon. / emfytos, istutettu / dynamenon < dynatai, voida; pts. akk. /
soosai < soozoo, pelastaa; aor. inf.
25.2. Matt. 5:10
makarios, autuas, onnellinen / dedioogmenoi < diookoo, vainota; pass. pts. perf. / heneken (+ gen.)
jnkn tähden / hee dikaiosynee, vanhurskaus / hee basileia, valtakunta, kuningaskunta / ho ouranos,
taivas.
26.2. Matt. 6:13
rysai < ryomai, pelastaa, vapauttaa; aor. imp. / apo, jostakin, -sta / to poneeron, paha, pahuus (tai
ho poneeros, paholainen)
27.2. 1. Joh. 3:20
hoti, sillä / ean (+konj.) kun / kataginooskee < kataginooskoo, syyttää ; konj. y.3. / hee kardia,
meizoon komp. < megas, suuri / ginooskoo, tietää, tuntea.
28.2. Ef. 5:17
dia touto, sen tähden / ginesthe < ginomai, tulla (jkskn) / afroon, järjetön/ syniete < synieemi,
ymmärtää / ti, mikä? / to theleema, tahto.

