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akt.%ind.%impf.%%
παιδεύω%

##

#ἐπαιδεύον9
#ἐπαιδεύες9
9ἐπαιδεύε(ν)9

#

mon.#

ἐπαιδεύομεν9
ἐπαιδεύετε9
ἐπαιδεύον9

#yks. ##

1.#

2.#

3.#

##

med./pass.%ind.%impf.%%
παιδεῦω%

#yks.#
1.# #ἐπαιδευόμην9
2. #ἐπαιδεύου99
3. #ἐπαιδεύετο9

#mon.#

1.# #ἐπαιδευόμεθα9
2. #ἐπαιδεύεσθε99
3. #ἐπαιδεύοντο9



Kieliopillinen'määrittely'

•  Alfasta'alkuun'Dkirja#määriHelymalli:#

#ἀποκρ&νεται,
•  med.#dep.#ind.#prees.#yks.#3##
verbistä#ἀποκρίνομαι,#vastata#

#

•  Vaihtoehtoinen'määriHelymalli:#

#ἀποκρ&νεται#
•  med.Dpass.#ind.#prees.#yks.#3,##
pm.#ἀποκρίνομαι#(dep.),#vastata#

#

•  Huom!#Ole#tarkkana#eHä#käännös#ja#määriHely#vastaavat#
toisiaan!#

#

Määrittelystä'

1.  Jos#sanakirjassa#perusmuotona#ομαι/μαι#–pääHeinen#
muoto,#on#kyseessä#deponen]verbi.##

#!#Ilmoita'a)'merkitsemällä#med.9dep.9(paitsi#niissä#aoris^n#ja#futuurin#pass.#
#dep.#muodoissa,#jotka#tunnistaa#passiiviksi),#kuten#Alfasta#alkuun## ##
#TAI9b)9vaihtoehtoises^:#med.Dpass.#ind.prees#sekä#pm.#”…”#(dep.)##

##

2.  Jos#sanakirjassa#perusmuotona#ω/μι#–pääHeinen#muoto,#on#
kyseessä#joko#mediumi#tai#passiivi.##
9!#pitää#mie]ä#kummasta#kyse.##

#Tämä#ei#selviä#verbimuodosta#itsestään#vaan##
#konteks^sta#tai#sanan#merkityksestä#=#sanakirjasta#

9
3.  Jos#verbin#yhteydessä#on#agenNrakenne9ὑπό9+9gen.99

9(tai#muu#agen]rakenne!)#kyseessä#aina#passiivi.#



•  τὸ#βάπτισμα#ὃ#ἐγὼ#βαπτίζομαι#(Mark.#10:39)#

#med.Dpass.#ind.#prees.#yks.#1.##pm.#βαπτίζω,#kastaa#

•  Mistä#^etää#onko#tämä#mediumi#vai#passiivi?#

#!#konteks^:#

#τὸ#ποτήριον#ὃ#ἐγὼ#πίνω#πίεσθε#καὶ#

#τὸ#βάπτισμα#ὃ#ἐγὼ#βαπτίζομαι#βαπτισθήσεσθε… #
##

πίνω##
akt.#ind.#pr.#yks.#1#
pm.#πίνω,#juoda#

πίεσθε# # ##
med.#ind.#fut.#mon.#2#
pm.#πίνω,#juoda#

βαπτισθήσεσθε9
pass.#ind.#fut.#mon.#2.#
pm.#βαπτίζω,#kastaa#

βαπτίζομαι9
med.Dpass.#ind.#prees.#yks.#1.#
pm.#βαπτίζω,#kastaa#

Kotitehtävä'

•  “Jeesus#saarnaa#ja#parantaa#Galileassa”#
#####Kirja#s.#104#



Aktiivin'ja'mediumin'

2.'eli'vahva'aoristi'

Alfasta#alkuun,#γ.3#

s.#106D112#

1.  Aoris^n#aspek^#

2.  Aoris^vartaloista#

3.  Ak^ivin#ja#mediumin#indika^ivin#2.#aoris^#

4.  Vahvan#aoris^n#vartalot#



1.'Aoristin'aspekti'

•  Toimintaa#tarkastellaan#ulkopuolelta,#kokonaisuutena#

•  Kun#imperfek^#kuvaa#toistuvaa,#jatkuvaa#tekemistä,#aoris^a#
tarvitaan#kuvaamaan#loppuunsaateHua#ja#rajaHua#
toimintaa##
•  vrt.#I'was'working.'/'I'did'my'job.'
•  Kuljin'vuoristossa.'/'Saavuin'perille.'

•  Aoris^n#indika^ivi#tavallinen#kertovissa,#historiallisissa#
teksteissä.#

•  Aoris^n#indika^ivi#suomennetaan#imperfek^llä,#perfek^llä#
tai#pluskvamperfek^llä#asiayhteydestä#riippuen.#

1.'Aoristin'teonlaatu'

•  Teonlaatu#vaihtelee#ja#painopiste#voi#olla:#

•  toiminnan#alussa:#Jeesus#alkoi#opeHaa#kansaa.#

•  lopputuloksessa:#Pääsimme#pakoon.#

•  kerrallisuudessa/hetkellisyydessä:#Säikähdin#todella.#
•  yleisessä#toteamisessa:#Asuimme#aina#maalla.#



!
Jairoksen!tytär!(Luuk.!8:41656;'Matt.'9:18M26;'Mark.'5:21M43)!

Eetu'Isto:'Jeesus'herättää'Jairoksen'tyttären'

Silloin#Jeesuksen#eteen#tuli#Jairos,#synagogan#esimies.##

Hän#hei"äytyi#Jeesuksen#jalkoihin#ja#pyysi#(impf.)#häntä#tulemaan#ko^insa.#

Hänen#ainoa#lapsensa,#noin#kaksitoistavuo^as#tytär,#oli'kuolemaisillaan'(impf.)#D#D#

#Hänen#vielä#puhuessaan'(prees.)''tuo@in#(prees.)#synagogan#esimiehelle#kotoa#sana:##

"TyHäresi#on#kuollut#(perf.).#Älä#enää#vaivaa#opeHajaa."9

1.'Aoristin'aspekti'
#

•  Aoris^a#käytetään#kaikissa#tapaluokissa#eli#
moduksissa#(konjunk^ivi,#impera^ivi,#opta^ivi,#
infini^ivi,#par^siippi)##
•  Vrt.#imperfek^,#joka#on#preesensin#nk.#sivutempus#ja#
sitä#käytetään#vain#indika^ivissa#

#

•  Vain#aoris^n#indika^ivi#viiHaa#menneeseen,#muut#
tapaluokat#ovat#“ajaHomia”:#toiminnan#ajankohta#
määriHyy#teks^yhteyden#mukaan#

•  !#aoris^#enemmän#aspek^#kuin#aikamuoto#



2.'Aoristivartalot'

1.#aoris^#
tavallisin#

monet#UT:n#
tavallisimmista#
taipuvat#2.#aor.#

mukaan!#

•  Aoris^#muodostetaan#aoris^vartalosta#
##

•  Vartalon#muodostamiseen#eri#tapoja#

•  Aoris^t#jaetaan#aoris^vartalon#muodostamistavan#mukaan##
####kahteen#ryhmään:#
•  1.#eli#sigmaDaoris^# #(esim.#ἐDπαιδεύσDα#"#παιδεύω)#
•  2.9eli9vahva9aoris[9 9(esim.9ἔ4βαλ4ον9"9βάλλω)9
####Lisäksi#nk.#kappaD#ja#juuriaoristeja#kuudesta#UT:n#verbistä#

•  Passiiveilla#omat#aoris^vartalonsa:#
•  Pass.#1.#aoris^#eli#thetaDaoris^#(esim.#ἐDπαιδεύθηDν)#
•  Pass.#2.#eli#eetaDaoris^#(ἐγραφηDν)#

•  Pääsääntö:#joka#verbilla#on#yksi'aoris@vartalo'ak@ivissa'ja'
mediumissa,#ja#toinen'aoris@vartalo'passiivissa'

Akt.'ja'med.'2.'eli'vahva'aoristi'

•  Nyt#harjoitellaan##
•  akt.#ind.#2.#aor.#
•  med.#ind.#2.#aor.##

•  (ei#passiivia,#ei#muita#moduksia)#

•  Muodostus#
•  AugmenN9+9aoris[vartalo9+9imperfek[n9pää"eet9

•  Esim.#
•  ἐDλάμβανDον # #ἔDλαβDον#



2.'aor.'verbin'aoristivartalo'

•  Eri#vartalo#kuin#preesensillä#eri#aspek^n#vuoksi.#
•  Yleensä#lyhyempi#kuin#preesensvartalo#
(preesenslaajennukset#katoavat!)#

•  Voi#oppia#tuntemaan#preesenslaajennuksia,#jolloin#osaa#
helpommin#tunnistaa#laajennuksista#riisutun#
aoris^vartalon.##

•  Käytännössä#tärkeimmät#kuitenkin#opeteltava#ulkoa.#

Vahvan'aoristin'muodostaminen'

akt.9ind.92.9aor.9 med.9ind.92.9aor.9

yks.#1.# ἔDλαβDον#

yks.#2.# ἔDλαβDες#

yks.#3# ἔDλαβDε(ν)#

mon.#1.# ἐDλάβDομεν#

mon.#2# ἐDλάβDετε#

mon.#3# ἔDλαβDον#

λαμβάνω,#oHaa#



Vahvan'aoristin'muodostaminen'

akt.9ind.92.9aor.9 med.9ind.92.9aor.9

yks.#1.# ἐDλαβDόμην#

yks.#2.# ἐDλάβDου#

yks.#3# ἐDλάβDετο#

mon.#1.# ἐDλαβDόμεθα#

mon.#2# ἐDλάβDεσθε#

mon.#3# ἐDλάβDοντο#

λαμβάνω,#oHaa#

Vahvan'aoristin'muodostaminen'

akt.9ind.92.9aor.9 med.9ind.92.9aor.9

yks.#1.#

yks.#2.#

yks.#3#

mon.#1.#

mon.#2#

mon.#3#

εὕρον,#löytää#(εὑρίσκω)#



2.'aoristin'vartalosta'

•  2.#aoris^n#vartalo#on#yleensä#nk.#verbin#kantavartalo#(josta#yleensä#
esim.#preesensvartalo#on#laajentunut)#

•  2.#aoris^n#verbeillä#^eHyjä#säännönmukaisia#laajenteita,#jotka#
voivat#olla#esim.#
•  laajenteita:##

#kantavrtlo#+#laaj:#εὑρ9+ίσκ499!9pr.:#εὑρίσκD#ja#aor.9εὑρ49
•  nk.#preesensreduplikaa^o#pudonnut#pois:##

9γίDνομαι#<#γί4γνομαι9!#aor.9γεν49
•  #vokaalinvaihtelua:#pr.9φεύγω9aor.9φυγ499(ευ#"!#υ)##

•  Vahvan#aoris^n#vartalo#voi#myös#olla#aivan#eri#kuin#preesensvartalo##
•  ἔρχομαι#### #έλθD#
•  ἐσθίω #φαγD#

•  Καὶ#ἐγένετο#ἐν#ἐκείναις#ταῖς#ἡμέραις#ἦλθεν#Ἰησοῦς#ἀπὸ#
Ναζαρὲτ#τῆς#Γαλιλαίας#…#(Mk#1:9)#

•  Καὶ#ἦλθον#εἰς#τὸ#πέραν#τῆς#θαλάσσης#...#(Mk#5:1)#

•  καὶ#ἐξῆλθον#οἱ#μαθηταὶ#καὶ#ἦλθον#εἰς#τὴν#πόλιν#καὶ#εὗρον#
καθὼς#εἶπεν#αὐτοῖς…#(Mk#14:16)#



Verbien'määrittely'
#

Lisäksi:#

•  Kreikankielinen9perusmuoto9
•  Suomennos9
#

pääluokka9 tapaluokka9
modus9

aikaluokka9
tempus9

luku9ja9
persoona9

ak@ivi'
mediumi'
passiivi!

indika@ivi'
konjunk^ivi#
impera^ivi#
(opta^ivi)#
#
infini^ivi*#
par^siippi*!

preesens'
###imperfek^#
perfek^#
###pluskvampf.#
aoris[9
futuuri#

yksikkö'
monikko'
#

1.'
2.'
3.'
#

joka#
sarakkeesta#
vain'yksi!#

Ko[tehtävä9
9
Lue#kirjan#s.#106D112#

Kirjan#harjoitus##“Patmoksen#näkijä”#s.#113#

Opiskele#2.#aoris^t/aoristeja#s.112#+#sanastoa##


