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Kreikka
Ulla Tervahauta
18.8.2014

http://blogs.helsinki.fi/avoinkreikka-2013/

Kotitehtävä 18.8.

Kirjan harjoitus s 224, Paavali ja Kristuksen ruumis,
lauseet 7-12

(lause 10, vrt. 1. Kor. 1:27;
Lause 11 = 1. Kor. 1:25)
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1.	Kor.	1:20-24
20. ποῦ σοφός; ποῦ γραμματεύς; ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου;

οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου;

21. ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν θεόν,
εὐδόκησεν ὁ θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας·

22. ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι σημεῖα αἰτοῦσιν καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν,

23. ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον,
ἔθνεσιν δὲ μωρίαν,

24. αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν, Χριστὸν θεοῦ δύναμιν καὶ
θεοῦ σοφίαν·

25. ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστὶν
καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων.

FUTUURI
EETA.1 S.	236-240
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Verbien	määrittely
pääluokka tapaluokka

modus
aikaluokka
tempus

luku ja
persoona*

aktiivi
mediumi
passiivi

indikatiivi
konjunktiivi
imperatiivi
(optatiivi)

preesens
imperfekti
perfekti
pluskvampf.
aoristi
futuuri

yksikkö
monikko

1.
2.
3.

infinitiivi - -

partisiippi suku-luku-
sija

Futuuri
• tulevan ajan aikamuoto

• sukua aoristille, ja aoristin tavoin viittaa kertaluonteiseen tapahtumaan
à sama tunnus, sigma:

πλανοῦσι = he eksyvät (akt. ind. pr. mon. 3.);
πλανήσουσιν = he tulevat eksymään (akt. ind. fut. mon. 3)

• tapaluokkana indikatiivi
• ἀκουσετε = te tulette kuulemaan, olette kuuleva (akt. ind. fut. mon. 2)

à Huom! Futuurilla ei konjunktiivia!
konj. 1. aor. saattaa hämätä, esim. ἀκούσητε

• infinitiivejä ja partisiippeja esiintyy mutta ovat harvinaisia

• voidaan käyttää tulevan ajan lisäksi esim. konjunktiivin tapaan
ilmaisemaan tahtomista, voimista tai täytymistä

• tulevaan aikaan voidaan kreikassa joskus myös viitata preesensillä t.
kiertoilmauksilla
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Indikatiivin
futuuri
ω-verbit

aktiivi mediumi passiivi

yks. 1 λύσω
”tulen
päästämään”

λύσομαι
”tulen
päästämään
itseni”

λυθήσομαι
”minut tullaan
päästämään”

yks. 2. λύσεις λύσῃ λύθησῃ

yks. 3 λύσει λύσεται λυθήσεται

mon. 1 λύσομεν λύσομεθα λυθησόμεθα

mon. 2 λύσετε λύσεσθε λυθήσεσθε

mon. 3 λύσουσιν λύσονται λυθήσονται

futuurin partisiippi
aktiivi mediumi passiivi

mask. λύσων,
λύσοντος…

λυσόμενος,
λυσομένου…

λυθησόμενος,
λυθησομένου…

fem. λύσουσα,
λυσούσης

λυσομένη,
λυσομένης

λυθησομένη,
λυθησομένης

neutri λῦσον,
λύσοντος

λυσόμενον,
λυσομένου

λυθησόμενον,
λυθησομένου

aktiivi mediumi passiivi

λύσειν λύσεσθαι λυθήσεσθαι

futuurin infinitiivi
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Futuurivartaloita…
• sigman lisääminen futuuriin aiheuttaa samantyyppisiä

muutoksia kuin 1. aoristissa.

pm akt./med. pass.
ποιέω tehdä ποιησ- ποιηθησ-
ἀγαπάω rakastaa ἀγαπησ- ἀγαπηθησ-
πληρόω täyttää πληρωσ- πληρωθησ-

δείκνυμι näyttää δειξ- δειχθησ-
πέμπω lähettää πεμψ- πεμφθησ-
πείθω vakuuttaa πεισ- πεισθησ-

ἐυρίσκω löytää εὐρησ- εὐρεθησ-
γίνομαι tulla, γενησ- γενηθησ-

tapahtua, olla

Futuurivartaloita

- Tutki futuurivartaloita (kirja s. 232) ja muodosta seuraavat
futuuri-ilmaisut:

- Näytän sinulle
- Rakastat lähimmäistäsi ja vihaat vihollistasi
- Merkki näkyy (pass.) taivaassa

- Me tulemme uskomaan
- Teidät asetetaan (pass.) kuningasten eteen
- Monet iloitsevat (med.)
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Indikatiivin
futuuri
μι-verbit

aktiivi mediumi passiivi

yks. 1 δώσω δώσομαι δωθήσομαι

yks. 2.

yks. 3

mon. 1

mon. 2

mon. 3

Indikatiivin
futuuri
μι-verbit

aktiivi mediumi passiivi

yks. 1 δώσω δώσομαι δωθήσομαι

yks. 2. δώσεις δώσῃ δώθησῃ

yks. 3 δώσει δώσεται δωθήσεται

mon. 1 δώσομεν δώσομεθα δωθησόμεθα

mon. 2 δώσετε δώσεσθε δωθήσεσθε

mon. 3 δώσουσιν δώσονται δωθήσονται
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ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται,
ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει…
1. Kor 3:13

γενήσεται (med. ind. fut. y.3)

δηλώσει (akt. ind. fut. y.3.)

Mediumin futuuri,	aktiivin merkitys

• joillakin verbeillä futuuri mediumissa, mutta
merkitys aktiivi

ἀποθνήσκω kuolla ἀποθανοῦμαι
γινώσκω saada tietää, tuntea γνώσομαι
λαμβάνω ottaa; saada λήμψομαι

• eräillä verbeillä futuuri joskus aktiivi, joskus mediumi,
mutta merkitys sama

ἀκούω kuulla ἀκούσομαι / ἀκούσω
ζάω elää ζήσομαι / ζήσω
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1.	Kor 13:12-13
βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι’
ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι,
τότε δὲ πρόσωπον πρὸς
πρόσωπον·
ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους,
τότε δὲ ἐπιγνώσομαι
καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

Νυνὶ δὲ μένει πίστις,
ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία
ταῦτα·
μείζων δὲ τούτων ἡ
ἀγάπη.

Yhdistä verbi & määrittely.
Anna perusmuoto.

a. med. ind. fut. y. 1.
b. akt. ind. pr. m. 1.
c. akt. ind. pr. y. 3.
d. pass. ind. aor. y. 1.
e. akt. ind. pr. y. 1.

1.	Kor 13:12-13
βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι’
ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι,
τότε δὲ πρόσωπον πρὸς
πρόσωπον·
ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους,
τότε δὲ ἐπιγνώσομαι
καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

Νυνὶ δὲ μένει πίστις,
ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία
ταῦτα·
μείζων δὲ τούτων ἡ
ἀγάπη.

Yhdistä verbi & määrittely.
Anna perusmuoto.

a. med. ind. fut. y. 1.
b. akt. ind. pr. m. 1.
c. akt. ind. pr. y. 3.
d. pass. ind. aor. y. 1.
e. akt. ind. pr. y. 1.
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Eri vartalosta muodostettu futuuri

• eräillä verbeillä on futuurissa eri vartalo kuin esim.
preesensissä

• osalla näistä verbeistä osa vartaloista vailla sigmaa…

preesens akt. & med. fut. pass. fut. vartalo
ἔρχομαι ἐλεύσομαι
ἐσθίω φάγομαι*
ὁράω ὄψομαι (ὀφθησ-)

* vartalo on sama kuin 2. aoristissa

ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι

ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ’ αὐτῶν ὁ νυμφίος,

καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ.

Mk 2:20

med. ind. fut. mon. 3., ἔρχομαι

pass. konj. aor. yks. 3., ἀπαίρομαι

akt. ind. fut. mon. 3., νηστεύω
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εἰμί-verbin futuuri

indikatiivi
y. 1. ἔσομαι

”tulen olemaan”
y. 2. ἔσῃ

”tulet olemaan”
y. 3. ἔσται
m. 1. ἐσόμεθα
m. 2. ἔσεσθε
m. 3. ἔσονται

infinitiivi partisiippi (2-1-2)

ἔσεσθαι mask.    ἐσόμενος, ἐσομένου...

fem.       ἐσομένη, ἐσομένης...

neutri    ἐσόμενον, ἐσομένου

εσ-vartalo + mediumin päätteet!

Futuurin kiertoilmaukset

• μέλλω (‘täytyä’) + infinitiivi:

εἰπὸν ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται καὶ τί τὸ σημεῖον
ὅταν μέλλῃ ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα;

Mk 13:4

• εἰμί-verbin indikatiivin futuuri + partisiippi:

καὶ οἱ ἀστέρες ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες
Mk 13:25a
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Sigmaton futuuri

• kuten 1. aoristissa, likvidat eli -λ-, -ρ-, -μ- ja -ν-loppuiset
verbivartalot likvidoivat sigman

• hyvä tunnusmerkki sigmattomalle eli supistumafutuurille on
lähes kaikissa muodoissa päätteellä oleva sirkumfleksi

ἐγείρω ἐγερῶ herättää
αἴρω ἀρῶ nostaa
ἀποθνῄσκω ἀποθανοῦμαι kuolla
ἀποκτείνω ἀποκτενῶ tappaa
ἀποστέλλω ἀποστελῶ lähettää
κρίνω κρινῶ tuomita
μένω μενῶ pysyä

Harjoitus + kotitehtävä

Mark. 13:2-8


