Päivän tunnussana 2018
tammikuu
Ma 1.1.: 5. Moos. 5:32
 ׁשמרpitää, noudattaa;  עׂשהtehdä, toimia jnk mukaan;  צוהkäskeä;  סורpoiketa;  יָ ִמיןoikea (puoli);
 ְׂׂשמֹאלvasen (puoli).
Joh. 15;8
ἐδοξάσθη pass. ind. aor. yks.3. (δοξάζω) kirkastaa // ἵνα (+ konj.) (selittävä) että // φέρητε akt. konj.
prees. mon.2. (φέρω) kantaa, tuottaa (hedelmää καρπός) // γένησθε med. konj. aor. mon.2.
(γίνομαι) tulla, olla // μαθηταί mon.nom. (μαθητής) opetuslapsi.
Ti 2.1.: Jes. 61:1, 3
 ׁשלחlähettää;  ׂשיםasettaa, antaa;  ָא ֵבלsuru;  נתןantaa;  ְׂפ ֵארturbaani, päähine;  ַּת ַּחתalle, sijaan;
 ֵא ֶפרtomu, tuhka;  ֶׁש ֶמןöljy;  ָׂשׂשֹוןilo, riemu; ( ַּמ ֲע ֶטהpäällys)vaate, viitta;  ְׂת ִה ָלהylistys; ֵכ ֶהה
masentunut.
Matt. 11:28
δεῦτε (adv.) tule, tulkaa // κοπιῶντες akt. prees. part. mask. mon. nom. (κοπιάω) väsyä, uupua //
πεφορτισμένοι pass. part. perf. mask. mon. nom. (φορτίζω) kuormata, kuormittaa // ἀναπαύσω akt.
ind. fut. yks.1. (ἀναπαύω) keskeyttää, antaa levätä, virkistää.
Ke 3.1.: Ps. 116:7
 ׁשובkääntyä, palata;  נֶ ֶפׁשsielu, elämä; נֹוח
ַּ  ָמlepo, rauha;  גמלsuorittaa loppuun, tehdä (hyvin); ַּעל
(prep.) jklle.
Fil. 4:19
πληρώσει akt. ind. fut. yks.3. (πληρόω) täyttää // χρείαν yks. akk. (χρεία) tarve, puute // πλοῦτος
neut. yks. akk. (πλοῦτος) rikkaus // δόξῃ yks. dat. (δόξα) kunnia, kirkkaus.
To 4.1.: 5. Moos. 7:7-8
 רבבolla enemmän, suurempi;  ַּעםkansa;  חׁשקolla kiintynyt, rakastua (jhk ilm. prep:lla ;)ב
ְׂ
בחרvalita;  ְׂמ ַּעטpieni, vähäpätöinen;  ַּא ֲה ָבהrakkaus.
1. Kor. 1:28-29
ἀγενῆ neut. mon. akk. (ἀγενής) halpasukuinen // ἐξουθενημένα pass. part. perf. neut. mon. akk.
(ἐξουθενέω) halveksia // ἐξελέξατο med. ind. aor. yks.3. (ἐκλέγομαι) valita, valikoida // ὄντα akt.
part. prees. neut. mon. akk. (εἰμί) olla // ἵνα (+ konj.) (ilm. tarkoitusta) jotta // καταργήσῃ akt. konj.
aor. yks.3. (καταργέω) tehdä turhaksi, mitätöidä // ὅπως (+ konj.) (ilm. tarkoitusta) jotta //
καυχήσηται med. konj. aor. yks.3. (καυχάομαι) kerskua, ylpeillä // σάρξ liha, ihminen // ἐνώπιον
(prep. + gen.) (kasvojen) edessä.
Pe 5.1.: Ps. 138:3
 קראhuutaa, kutsua;  ענהvastata;  רהבantaa rohkeutta;  עֹזvoima.
1. Piet. 5:10
χάριτος yks. gen. (χάρις) armo // καλέσας akt. part. aor. mask. yks. nom. (καλέω) kutsua // αἰώνιον
(adj.) fem. yks. akk. (αἰώνιος, -ον) iankaikkinen // ὀλίγον (adv.) vähän (aikaa) // παθόντας akt. part.

aor. mask. mon. akk. (πάσχω) kärsiä // αὐτός hän, itse // καταρτίσει akt. ind. fut. yks.3. (καταρτίζω)
laittaa kuntoon, varustaa // στηρίξει akt. ind. fut. yks.3. (στηρίζω) lujittaa, vahvistaa // σθενώσει akt.
ind. fut. yks.3. (σθενόω) vahvistaa // θεμελιώσει akt. ind. fut. yks.3. (θεμελιόω) laskea perustukset,
lujittaa.
La 6.1.: Jes. 40:10
 ָחזָ קvoima, mahtavuus;  בואtulla; רֹוע
ַּ ְׂ זkäsivarsi;  מׁשלhallita.
Luuk. 1:78-79
σπλάγχνα mon. akk. (σπλάγχνον) sisälmykset, tunteiden keskus // ἐλέους yks. gen. (ἔλεος) sääli,
laupeus // ἐπισκέψεται med. ind. fut. yks.3. (ἐπισκέπτομαι) katsoa jkn puoleen (ἐν), pitää huolta //
ἀνατολή nousu (auringon, tähden) // ὕψους yks.gen. (ὕψος) korkeus // ἐπιφᾶναι akt. inf. aor.
(ἐπιφαίνω) loistaa (inf. ilm. tarkoitusta) // σκότει yks. dat. (σκότος) pimeys, pimeä // σκιᾷ yks. dat.
(σκιά) varjo // θανάτου yks. gen. (θάνατος) kuolema // καθημένοις med. part. prees. mask. mon. dat.
(κάθημαι) istua, asua // κατευθῦναι akt. inf. aor. (κατευθύνω) ohjata oikeaan suuntaan (inf. ilm.
tarkoitusta) // πόδας mon. akk. (πούς) jalka // ὁδόν yks. akk. (ὁδός) tie // εἰρήνης yks. gen. (εἰρήνη)
rauha.
Su 7.1.: 5. Moos. 18:18
 נָ ִביאprofeetta;  קוםnousta pystyyn;  ֶק ֶרבkeskellä, joukossa;  ָאחveli;  נתןantaa, asettaa;  ָד ָברsana,
asia.
Joh. 1:45
εὑρίσκει akt. ind. prees. yks.3. (εὑρίσκω) löytää, tavata // ἔγραψεν akt. ind. aor. yks.3. (γράφω)
kirjoittaa (jstak ilm. akk:lla) // νόμῳ yks. dat. (νόμος) laki, toora // εὑρήκαμεν akt. ind. perf. mon.1.
(εὑρίσκω) löytää, tavata.
Ma 8.1.: Ps. 146:4
 יצאlähteä, poistua;  ׁשובpalata, tulla takaisin;  ֲא ָד ָמהmaa, maaperä, multa;  אבדkadota, hävitä,
raueta tyhjiin;  ֶע ְׁׂשתֹוןajatukset, suunnitelmat.
Matt. 6:27
μεριμνῶν akt. part. prees. mask. yks. nom. (μεριμνάω) olla huolissaan; προσθεῖναι akt. inf. aor.
(προστίθημι) lisätä; ἡλικίαν yks. akk. (ἡλικία) ikä, elämän pituus; πῆχυν yks. akk. (πῆχυς) kyynärä.
Ti 9.1.: Ps. 104:13
( ׁשקהhif.) juottaa;  ֲע ִליָ הyläkerran huone;  ַּמ ֲע ֶׂשהtyö, teot;  ׂשבעtulla ravituksi.
Ap.t. 14:17
ἀμάρτυρον yks. akk. (ἀμάρτυρος) ilman todistusta oleva; ἀφῆκεν akt. ind. aor. yks. 3. (ἀφίημι) jättää;
ἀγαθουργῶν akt. part. prees. mask. yks. nom. (ἀγαθοεργέω) tehdä hyvää; ὑετούς mon. akk. (ὑετός)
sade; διδούς akt. part. prees. mask. yks. nom. (δίδωμι) antaa; καιρούς mon. akk. (καιρός)
(määrä)aika; καρποφόρους mon. akk. (καρποφόρος) hedelmää tuottava; ἐμπιπλῶν akt. part. prees.
mask. yks. nom. (ἐμπί(μ)πλημι) täyttää, tyydyttää; τροφῆς yks. gen. (τροφή) ruoka, ravinto;
εὐφροσύνης yks. gen. (εὐφροσύνη) ilo(isuus); καρδίας mon. akk. (καρδία) sydän.

Ke 10.1.: Jes. 12:1
 ידהkiittää;  אנףvihastua, olla vihainen;  ׁשובkääntyä takaisin, laantua;  נחםlohduttaa.
1. Tess. 5:9
ἔθετο med. ind. aor. yks. 3. (τίθημι) asettaa, luovuttaa jhk.; ὀργήν yks. akk. (ὀργή) viha; περιποίησιν
yks. akk. (περιποίησις) saavuttaminen, omistaminen; σωτηρίας yks. gen. (σωτηρία) pelastus.
To 11.1.: Jes. 53:4
 ֳח ִליsairaus;  נׂשאnostaa, kantaa;  ַּמ ְׂכאֹבkipu;  סבלkantaa, olla kuormitettu;  חׁשבpitää jnak, lukea
jksik;  נגעkoskea, iskeä, vahingoittaa;  נכהlyödä; ( ענהpu.) tulla alistetuksi, nöyryytetyksi.
2. Kor. 5:21
γνόντα akt. part. aor. mask. yks. akk. (γινώσκω) tietää, tuntea; ἁμαρτίαν yks. akk. (ἁμαρτία) synti;
ἐποίησεν akt. ind. aor. yks. 3. (ποιέω) tehdä; γενώμεθα med. konj. aor. mon. 1. (γίνομαι) tulla jksik;
Pe 12.1.: Jes. 25:8
 ֶח ְׂר ָפהpilkka, häpeä; ( סורhif.) siirtää pois, poistaa.
Room. 12:12
ἐλπίδι yks. dat. (ἐλπίς) toivo; χαίροντες akt. part. prees. mask. mon. nom. (χαίρω) iloita, olla iloinen;
θλίψει yks. dat. (θλῖψις) ahdistus, ahdinko; ὑπομένοντες akt. part. prees. mask. mon. nom. (ὑπομένω)
kestää, pysyä; προσευχῇ yks. dat. (προσευχή) rukous, rukoileminen; προσκαρτεροῦντες akt. part.
prees. mask. mon. nom. (προσκαρτερέω) pysytellä, olla kestävänä.
La 13.1.: Jes. 55:9
 גבּהolla korkea(lla);  ֶד ֶרְךtie;  ַּמ ֲח ָׁש ָבהajatus(maailma).
1. Kor. 13:12
ἄρτι nyt, tässä ajassa; γινώσκω tietää; μέρους yks. gen. (μέρος) osa, osittainen; ἐπιγνώσομαι med.
ind. fut. yks. 1. (ἐπιγινώσκω) tietää, tuntea paremmin; ἐπεγνώσθην pass. ind. aor. yks. 1.
(ἐπιγινώσκω) ks. ed.
Su 14.1.: 1. Moos. 39:23
 עׂשהtehdä; ( צלחhif.) onnistua.
2. Kor. 3:5
ἱκανοί mon. nom. (ἱκανός) riittävä, kelvollinen, kykenevä; λογίσασθαί med. inf. aor. (λογίζομαι)
ajatella; ἱκανότης kyky tehdä jtak.
Ma 15.1.: 1. Sam. 12:24
 יראpelätä, kunnioittaa;  עבדpalvella;  ֶב ֱא ֶמתuskollisesti;  ֵל ָבבsydän;  ראהnähdä, katsoa; ( גדלhif.)
tehdä suuria tekoja.
Luuk. 1:50
ἔλεος laupeus, armahtavaisuus; γενεάς mon. akk. (γενεά) sukupolvi; φοβουμένοις med. part. prees.
mask. mon. dat. (φοβέω) pelätä, kunnioittaa.

Ti 16.1.: 5. Moos. 5:21
( אוהhitp.) tehdä mieli jtak, havitella itselleen;  ֵר ַּעystävä, naapuri, lähimmäinen.
Luuk. 12:15
ὁρᾶτε akt. impt. prees. mon. 2. (ὁράω) nähdä, katsoa, varoa, pitää varansa; φυλάσσεσθε med. impt.
prees. mon. 2. (φυλάσσω) vartioida, varjella, varoa (jtak ilm. prep:lla ); πλεονεξίας yks. gen.
(πλεονεξία) oman edun tavoittelu, ahneus; περισσεύειν akt. inf. prees. (περισσεύω) olla runsas,
omistaa runsaasti; ὑπαρχόντων akt. part. prees. neut. mon. gen. (ὑπάρχω) olla olemassa, omistaa.
Ke 17.1.: Mal. 3:17
 ְׂסגֻ ָלהomaisuus;  חמלsääliä, säästää;  עבדpalvella, totella.
Joh. 1:12
ἔλαβον akt. ind. aor. mon. 3. (λαμβάνω) ottaa, ottaa vastaan; ἔδωκεν akt. ind. aor. yks. 3. (δίδωμι)
antaa; ἐξουσίαν yks.akk. (ἐξουσία) lupa, oikeus, valtuus; τέκνα mon. nom. (τέκνον) lapsi; γενέσθαι
med. inf. aor. (γίνομαι) tulla jksik; πιστεύουσιν akt. part. prees. mask. mon. dat. (πιστεύω) uskoa;
ὄνομα nimi.
To 18.1.: Ps. 65:6
 ִמ ְׂב ָטחluottamus, turvautuminen;  ָקצּוlaita, ääret;  יָ םmeri;  ָרחֹוקkaukana oleva.
Ef. 2:17
ἐλθών akt. part. aor. mask. yks. nom. (ἔρχομαι) tulla; εὐηγγελίσατο med. ind. aor. yks. 3.
(εὐαγγελίζω) julistaa ilosanomaa; εἰρήνην yks. akk. (εἰρήνη) rauha; μακράν kaukana oleva; ἐγγύς
lähellä oleva.
Pe 19.1.: Ps. 12:7
 ִא ְׂמ ָרהsana;  ָטהֹורpuhdas;  ֶכ ֶסףhopea;  צרףsulattaa; ( ֲע ִלילmahd.) sulatin(uuni);  זקקpuhdistaa; ֶׁש ַּבע
seitsemän, (duaali: seitsemän kertaa).
Fil. 2:15-16
φαίνεσθε med. ind. prees. mon.2. (φαίνω) loistaa; φωστῆρες mon. nom. (φωστήρ) valaisin, tähti;
κόσμῳ yks. dat. (κόσμος) maailma; ἐπέχοντες akt. part. prees. mask. mon. nom. (ἐπέχω) pitää esillä.
La 20.1.: 1. Moos. 1:3
 אמרsanoa;  היהolla, tulla;  אֹורvalo.
2. Kor. 4:6
εἰπών akt. part. aor. mask. yks. nom. (λέγω) sanoa; σκότους yks. gen. (σκότος) pimeys; φῶς valo;
λάμψει akt. ind. fut. yks. 3. (λάμπω) valaista, loistaa; ἔλαμψεν akt. ind. aor. yks. 3. (λάμπω) ks. ed.;
καρδίαις mon. dat. (καρδία) sydän.
Su 21.1.: Ps. 138:2
 ידהkiittää, ylistää;  ֶח ֶסדarmo, uskollisuus;  ֱא ֶמתluotettavuus, uskollisuus; ( גדלhif.) tehdä suureksi;
 ִא ְׂמ ָרהsana.

Joh. 17:26
ἐγνώρισα akt. ind. aor. yks. 1. (γνωρίζω) ilmoittaa, tiedottaa, kertoa; γνωρίσω akt. ind. fut. yks. 1.
(γνωρίζω) ks. ed.; ἀγάπη rakkaus; ἠγάπησας akt. ind. aor. yks. 2. (ἀγαπάω) rakastaa; ᾖ akt. konj.
prees. yks. 3. (εἰμί) olla.
Ma 22.1.: Ps. 44:22
 ידעtietää, tuntea;  ַּת ֲע ֻל ָמהsalaisuus, kätketty asia;  ֵלבsydän.
Ilm. 2:8-9
πρῶτος ensimmäinen; ἔσχατος viimeinen; ἐγένετο med. ind. aor. yks. 3. (γίνομαι) tulla jksik, olla;
νεκρός kuollut; ἔζησεν akt. ind. aor. yks. 3. (ζάω) elää, herätä eloon; οἶδα akt. ind. perf. yks. 1. (οἶδα)
tietää; θλῖψιν yks. akk. (θλῖψις) ahdistus, ahdinko; πτωχείαν yks. akk. (πτωχεία) köyhyys.
Ti 23.1.: 1. Sam. 3:19
( נפלhif.) antaa pudota, jättää toteutumatta;  ָד ָברsana;  ָ ָֽא ְׂר ָצהmaahan.
1. Tess. 1:8
ἐξήχηται pass. ind. perf. yks. 3. (ἐξηχέω) kuulua, levitä kaiun tavoin; μόνον pelkästään; τόπῳ yks.
dat. (τόπος) paikka(kunta); ἐξελήλυθεν akt. ind. perf. yks. 3. (ἐξέρχομαι) lähteä liikkeelle; χρείαν yks.
akk. (χρεία) tarve; ἔχειν akt. inf. prees. (ἔχω) omistaa, olla jklla; λαλεῖν akt. inf. prees. (λαλέω)
puhua.
Ke 24.1.: Ps. 12:2
( יׁשעhif.) auttaa, pelastaa;  גמרolla loppu, hävitä olemattomiin;  ָח ִסידhurskas, uskollinen; פסס
hävitä, kadota;  ֵאמּוןuskollisuus, luottamus;  ָא ָדםihminen.
Kol. 4:3
προσευχόμενοι med. part. prees. mask. mon. nom. (προσεύχομαι) rukoilla; ἀνοίξῃ akt. konj. aor. yks.
3. (ἀνοίγω) avata; θύραν yks. akk. (θύρα) ovi; λαλῆσαι akt. inf. aor. (λαλέω) puhua; μυστήριον yks.
akk. salaisuus; δέδεμαι pass. ind. perf. yks.1. (δέω) sitoa, vangita.
To 25.1.: Sananl. 3:27
 מנעolla antamatta, kieltää;  ַּב ַּעלomistaja;  היהolla;  ֵאלvalta, mahdollisuus;  עׂשהtehdä.
1. Joh. 3:17
ἔχῃ akt. konj. prees. yks. 3. (ἔχω) omistaa, olla jklla; βίον yks. akk. (βίος) elämä, elintarpeet; κόσμου
yks. gen. (κόσμος) maailma; θεωρῇ akt. konj. prees. yks. 3. (θεωρέω) nähdä; χρείαν yks. akk. (χρεία)
tarve; ἔχοντα akt. part. prees. mask. yks. akk. (ἔχω) omistaa, olla jklla; κλείσῃ akt. konj. aor. yks. 3.
(κλείω) sulkea; σπλάγχνα mon. akk. (σπλάγχνον) sisälmykset, tunne-elämän keskus; μένει akt. ind.
prees. yks. 3. (μένω) pysyä.
Pe 26.1.: Jes. 41:9
 ֶע ֶבדpalvelija;  בחרvalita;  מאסtorjua, hylätä, halveksua.
Room. 11:29
ἀμεταμέλητα neut. mon. nom. (ἀμεταμέλητος) katumaton, peruuttamaton; χαρίσματα mon. nom.
(χάρισμα) (armo)lahja; κλῆσις yks. nom. kutsu(minen).

La 27.1.: Ps. 23:6
 טֹובhyvä, hyvyys;  ֶח ֶסדarmo, uskollisuus;  רדףseurata;  ַּחיelämä;  ׁשובpalata;  א ֶֹרךpituus, kesto; יֹום
päivä.
Joh. 5:24
ἀκούων akt. part. prees. mask. yks. nom. (ἀκούω) kuulla; πιστεύων akt. part. prees. mask. yks. nom.
(πιστεύω) uskoa; πέμψαντι akt. part. aor. mask. yks. dat. (πέμπω) lähettää; ἔχει akt. ind. prees. yks.
3. (ἔχω) omistaa; ζωήν yks. akk. (ζωή) elämä; αἰώνιον yks. akk. (αἰώνιος) ikuinen, iankaikkinen; κρίσιν
yks. akk. (κρίσις) tuomio; ἔρχεται med. ind. prees. yks. 3. (ἔρχομαι) tulla, joutua; μεταβέβηκεν akt.
ind. perf. yks. 3. (μεταβαίνω) siirtyä; θανάτου yks. gen. (θάνατος) kuolema.
Su 28.1.: Ps. 27:14
 קוהodottaa, luottaa;  חזקpysyä lujana;  אמץolla vahva.
Jaak. 5:11
ὑπομονήν yks. akk. (ὑπομονή) kestävyys; ἠκούσατε akt. ind. aor. mon. 2. (ἀκούω) kuulla; τέλος yks.
akk. (loppu)tulos; εἴδετε akt. ind. aor. mon. 2. (ὁράω) nähdä; πολύσπλαγχνος yks. nom. laupias,
armahtava; οἰκτίρμων yks. nom. laupias, armahtava.
Ma 29.1.: Hes. 11:19
 נתןantaa;  ֶא ָחדyksi; רּוח
ַּ henki;  ָח ָדׁשuusi;  ֶק ֶרבsisin.
2. Kor. 5:17
ὥστε niin että; καινή fem. yks. nom. (καινός) uusi; κτίσις yks. nom. luomus; ἀρχαῖα neut. mon. nom.
(ἀρχαῖος) vanha(naikainen); παρῆλθεν akt. ind. aor. yks. 3. (παρέρχομαι) mennä ohi, kadota; γέγονεν
akt. ind. perf. yks. 3. (γίνομαι) tulla (jksik).
Ti 30.1.: Ps. 67:8
 ברךsiunata;  יראpelätä, kunnioittaa;  ֶא ֶפסlaita, ääret.
Ef. 3:18-19
ἐξισχύσητε akt. konj. aor. mon. 2. (ἐξισχύω) kyetä, pystyä; καταλαβέσθαι med. inf. aor.
(καταλαμβάνω) käsittää, ymmärtää; πλάτος yks. nom. leveys; μῆκος yks. nom. pituus; ὕψος yks.
nom. korkeus; ὕψος yks. nom. syvyys; γνῶναι akt. inf. aor. (γινώσκω) tietää, tuntea; ὑπερβάλλουσαν
akt. part. prees. fem. yks. akk. (ὑπερβάλλω) lentää yli (hilseen); γνώσεως yks. gen. (γνῶσις) tieto;
πληρωθῆτε pass. konj. aor. mon. 2. (πληρόω) täyttyä, tulla täyteen; πλήρωμα yks. akk. täyteys.
Ke. 31.1.: 2. Moos. 15:1
 ׁשירlaulaa;  גאהolla korkea.
1. Joh. 3:1
Ἴδετε akt. impt. aor. mon. 2. (ὁράω) katsoa, nähdä; ποταπήν yks. akk. (ποταπός) millainen; δέδωκεν
akt. ind. perf. yks. 3. (δίδωμι) antaa; κληθῶμεν pass. konj. aor. mon. 1. (καλέω) kutsua jksik; ἐσμέν
akt. ind. prees. mon. 1. (εἰμί) olla.

