ΛΕΞΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΠΑΛΑΙΑΣ & ΚΑΙΝΗΣ ∆ΙΑΘΗΚΗΣ)

ΑΒΓ∆ΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦ
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Αββά
Αββακούµ
Αβραάµ
Άβυσσος
Αγαθοποιώ
Αγαθοσύνη
Αγγαίος
Αγγαρεία
άγγελος
Αγενής
Άγια Αγίων
Άγιος
Αγνίζω
Άγρα
Αγρυπνώ
Αδηλότητα
Αδιάλειπτος
Αδιάλλακτος
Αδιάφθορος
Άζυµος
Αθέµιτος
Αθετώ
Αθυµώ
Αίγες
Αΐδιος
Αιδώς
Αίνεση
Αίρεση
Αιρετικός
Αιρώ
Αίρω

Πατήρ[λέξις Αραµαϊκή]
Συνεχής Ασπασµός
Πατέρας πλήθους
(α + βυσσός = βυθός) η χωρίς βυθό
πράττω καλό–ευεργετώ
αρετή– χρηστότητα– καλοσύνη
Καταναγκαστική εργασία χωρίς πληρωµή—άχαρη απασχόληση—δυσάρεστη απασχόληση
Αγγελιαφόρος—Λειτουργικά πνεύµατα εις υπηρεσία υποστελλόµενα
(α + γένος) αυτός που κατάγεται από άσηµους–παρακατιανός–ο χωρίς καλούς τρόπους
Αγιαστήριο—το µέσα τµήµα τής σκηνής του µαρτυρίου
(άγος = εξάγνιση)– ιερός– όσιος– σεµνός Ευσεβής–αγνός–ο αποχωρισµένος από τήν αµαρτία—
άµεµπτος στο σώµα,πνευµα και ψυχή # καθαρός # άγιος # αφοσιωµένος # καθιερωµένος #
καθηγιασµένος # αφιερωµένος στον Θεό # σύµφωνος µε την θέληση του Θεού—Ξεχωριστός
Πιο Άγιος=ο έχων επίγνωση Θεού
καθαρίζοµαι εσωτερικά (ηθικά)
ψάρεµα– αλιεία–η ψαριά–το γεµάτο δίχτυ–το κυνήγι
δεν κοιµάµαι– προσέχω– επαγρυπνώ
Αβεβαιότητα —ασάφεια # αµφιβολία # αµφιταλάντευση # ανασφάλεια # αοριστία #
παλαντζάρισµα
αυτός που δεν διακόπτεται–συνεχόµενος
αυτός που δεν συµφιλιώνεται–ο ασυµβίβαστος
αυτός που δεν έχει διαφθαρεί– ακέραιος
Ψωµί χωρίς προζύµη—χωρίς µαγιά
αυτός που δεν είναι νόµιµος– παράνοµος
παραβαίνω– καταπατώ (όρκο–νόµο–υπόσχεση) κατάργηση # ακύρωση # άρση # αχρήστευση #
διάλυση # εξάλειψη # κατάλυση # παύση # απόρριψη # αθέτηση
στεναχωρούµαι– λυπούµαι–Αποκαρδιόνοµαι
κατσίκες–γίδες
αδιάλειπτος– αιώνιος– παντοτινός
Ντροπαλότητα
εξύµνηση– έπαινος– εγκώµιο
Αφαίρεση
αυτός πού αφαιρεί µέρος του λόγου του Θεού
Αφαιρώ
υποβαστάζω–σηκώνω

Αισχύνοµαι
Ακαθαρσία
Ακηδία
Ακόρεστος
Ακούσιος
Ακουσίως
Ακροβυστία

αισθάνοµαι ντροπή για πράξεις µου–ντρέποµαι
Κακοήθεια–διαφθορά–αισχρότης
Ακήδεια=Αδιαφορία–Αµέλεια–Αφροντισία
αχόρταγος– ανικανοποίητος– άπληστος
αυτός που δεν έχει πρόθεση–θέληση
Άθελα
ο απερίτµητος– ο µη Ιουδαίος–ο Εθνικός-- το δέρµα που σκεπάζει τη βάλανο του πέους

Ακύλας
Ακώλυτος
Αλάβαστρο
Αλαζών

αυτός πού βρίσκεται στην άκρα γωνία.Αναφέρεται σε λίθο ογκώδη θεµελιώδη και βασικό πού
είναι απαραίτητος σε κάθε γωνία µιάς λιθόκτιστης οικοδοµής συνενώνει και συγκρατεί 2
τοίχους.Στην πνευµατική οικοδοµή τής εκκλησίας ακρογωνιαίος λίθος είναι ο Ιησούς Χριστός
Άνδρας τής Πρίσκιλλα,Εβραίος σκηνοποιος από τον πόντο ασπασθείς τον Χριστιανισµό
ανεµπόδιστος– ελεύθερος
ηµιδιαφανής λίθος κατάλληλος για την κατασκευή αγγείων
Ο κοµπάζων ψευδώς–ο απατεών–ο µεγαλαυχών

Αλαζονεία

καύχηση, υπερηφάνεια, έπαρση

Αλαλάζω
Αλέκτωρ (ο)
άλιµον-άλιµα-άλιµος
Αλληγορία

κραυγάζω από ενθουσιασµό ή λύπη
Κόκορας–πετεινός
Αλς—αλας—θαλασσα–αρµυρήθρα – αρµυρίκι –θαλασσόχορτο
έκφραση µε λόγο η µε εικόνα ιδεών οι οποίες δεν γίνονται άµεσα αντιληπτές– που υπονοούνται
Εβραϊκή λέξη σύνθετη πού σηµαίνει υµνώ,επαινώ,δοξολογώ τον Θεό και λαλείται και στον
ουρανό.—χιλλέλ(υµνώ,επαινώ,δοξολογώ)+γιαχ(ο Θεός)
αυτός που ανήκει σε άλλον– ξένος
Τους πού ανήκει σε άλλη φυλή
Ο χωρίς λογική–ο χωρίς λόγο–ο παράλογος
Αλεπού
κατάκτηση– εκπόρθηση– κυρίευση
αυτός που δεν µαραίνεται– αιώνιος
απώλεια λάµψης–αίγλης
αδιαφορώ– παραµελώ– ξεχνώ
αυτός που δεν έχει κατηγορία
αυτός που δεν χαρίζεται– δεν παίρνει το µέρος κανενός–ο δίκαιος
ο αµετανόητος
Εβραϊκή λέξη βεβαιότητας—αλήθεια(ο Αµήν=ο Αληθινός)—αληθώς—συµφωνό & επικυρώνω—
να γίνει-αυτός που δεν έχει µιαθεί– πνευµατικά καί σαρκικά
αυτός που διατήρησε την ηθικότητά του– απέφυγε πνευµατικό ή σαρκικό µολυσµό
και οι δύο
Ο χωρίς µώµο–ο ακατηγόρητος
Φορτίο—∆υνατός
πηγάζω – αναβλύζω– ξεχύνοµαι– αναζωογονώ
ξανανάβω– εµψυχώνω– αναζωογονώ
(ζώννυµαι = ετοιµάζοµαι για µάχη) ετοιµασµένοι για µάχη–σφύγγω την ζώνη µου
ξανανθίζω– ξαναβλαστάνω
κατάρα– αφορισµός-- Καταραµένο–αφωρισµενο
ανατρέπω ισχυρισµό ή κατηγορία–παίρνω πίσω
ανανέωση– αναµόρφωση
Ο καλεσµένος– αυτός πού εκκλήθη να γυρίσει πίσω
Ο µισοπλαγιασµένος–θέση γεύµατος των αρχαίων Ελλήνων Ρωµαίων κλπ.
αυτός που δεν δέχεται αντίρρηση
ασυγχώρητος– ανίκανος να απολογηθεί

Ακρογωνιαίος

Αλληλούια
Αλλότριος
Αλλόφυλος
Άλογος
Αλώπηξ (η)
Άλωση
Αµάραντος
Αµαύρωση
Αµελώ
Άµεµπτος
Αµερόληπτος
Αµεταµέλητος
Αµήν
Αµίαντος
Αµόλυντος
Αµφότεροι
Άµωµος
Αµώς
Αναβρύω
Αναζωπυρώνω
Αναζωσθέντες
Αναθάλλω
Ανάθεµα
Αναιρώ
Ανακαίνιση
Ανακεκληµένος
Ανακεκλιµένος
Αναντίρρητος
Αναπολόγητος

Ανασταυρώνοµαι
Αναστενάζω
Αναστρέφω
Αναφύω
Ανδράποδα
Ανδραποδιστής
Ανδρίζοµαι
Ανέγκλητος
Ανεκλάλητα
Ανεξίκακος
Ανεξιχνίαστος
Ανεπαίσχυντος
Ανεπίδεκτος
Ανήλεος
Ανήµερος
Ανθίσταµαι
Ανθρακιά
Ανθρωπάρεσκος
Ανιστάµενος
Άννα
Ανόητος
Ανορθώνω
Ανόσιος
Ανταναπληρώ
Ανταπόδοµα
Αντείπωσι
Αντιβαίνω
Αντίδικος
Αντιζηλία
Αντίκειµαι
Αντίλυτρο
Αντιστέκοµαι
Αντιτάσσοµαι
Αντίτυπο
Αντιφρονών
Άνυδρος
Ανυπόκριτος
Ανυπότακτος
Ανώγιον
Αξίνη
Αξιώνοµαι
Άοκνος
Απαγγέλλω
Απαλλοτριωµένος
Απαλλοτρίωση
Απάντηση
Απαρνούµαι
Απατηλός

Ξανασταυρώνοµαι
βγάζω βαθιά και ηχηρή εκπνοή, αναστενάζω | (συνεκδ.) θρηνώ, γογγύζω
γυρίζω πρός τα πίσω– αναποδογυρίζω
Φυτρώνω
∆ούλοι για πούληµα —Ανδρείκελα
αυτός που υποδουλώνει
φέροµαι σαν άντρας–ενισχύοµαι
ακατηγόρητος– άµεµπτος– αθώος– αυτός πού δεν έχει κληθή από τά δικαστήρια για παρανοµία
αυτά που δεν λέγονται– ανείπωτα
αυτός που υποµένει τα κακά– µακρόθυµος
αυτός που δεν εξιχνιάζεται– ανεξακρίβωτος
αυτός που δεν ντρέπεται µε τίποτα
αυτός που δεν µπορεί να δεχτεί κάτι–δεν τά καταφέρνει
αυτός που δεν ελεεί– ο χωρίς έλεος–σκληρός–βάναυσος
άγριος– δύστροπος
αντιστέκοµαι– εναντιούµαι
σωρός από αναµµένα κάρβουνα–χόβολη–ζάρι
αυτός που θέλει να αρέσει σε ανθρώπους
αυτός που έχει σηκωθεί όρθιος–ή από ύπνο ή από θάνατο–αναστηµένος
Η χάρη
Αφρων–Μωρός
σηκώνω κάτι όρθιο– αναστηλώνω
αυτός που δεν τηρεί τους θείους νόµους
αναπληρώνω– συµπληρώ– προσθέτω
ανταπόδοση ευεργεσίας ή κακού
αντιλέγω = λέγω εναντίον– αντιστέκοµαι
δεν συµβιβάζοµαι– πάω αντίθετα
Κατήγορος–Ενάντιος–Εχθρός
ανταγωνισµός– ζηλοτυπία
αντιβαίνω–είµαι σε αντίθετη θέση
αντίτιµο τής εξαγοράς–αντί για χρήµατα
προβάλλω αντίσταση– δεν υποχωρώ
παίρνω εχθρική στάση
πανοµοιότυπο εντύπου– αντίγραφο
αυτός που έχει διαφορετικό φρόνηµα (oλική ή επιµέρους αντίθετη άποψη από την ορθή
διδασκαλία)
ο χωρίς νερό– ο ξερός
απροσποίητος– ειλικρινής– αυτός πού δεν υποκρίνεται
αυτός που δεν υποτάσσεται
πάνω πάτωµα σπιτιού–όροφος
εργαλείο για σκάψιµο– είδος τσάπας
πετυχαίνω– κατορθώνω κάτι–έγινα ικανός για κάτι
ακούραστος– φιλόπονος– εργατικός
διηγούµαι– γνωστοποιώ– οµολογώ
αυτός που δίνεται σε κάποιον ξένο
Η πράξη του να αποκτηθή κάτι ξένο
συνάντηση– αντάµωση
αποκηρύσσω κάτι που δεχόµουν πρωτύτερα:-- «απαρνήθηκε τα εγκόσµια», έγινε
κληρικός ή καλόγερος.
παραπλανητικός– αυτός που απατά–ψεύτικος

Απαύγασµα

ακτινοβολία– λάµψη– αποτέλεσµα

απειθώ, -ησα,

δεν υπακούω στις εντολές κάποιων ανώτερών µου--απείθαρχος, ανυπάκουος

Απεκδοχή
Απεκδύθητε
Απερίσκεπτος
Απερίτµητος
Απήλθεν
Αποβαίνω
Αποβάλλω
Αποβιώ
Αποδεκατίζω
Αποδηµώ
Αποδοχή
Αποθέτω
Αποθνήσκω
Αποκάλυψη
Αποκάµνω
Αποκτεινόντων
Απολείπω
Απολλύω
Απολύτρωση
Απολύω
Απορρίπτω
Αποστάσιο
Αποστατώ
Απόστολος
Αποστρέφω
Απρόσκοπτος
Απώλεια εκ δικαιοσύνης

η προσδοκία
Αποβάλλετε–πετάξτε–ξεντυθείτε–βγάλτε από πάνω σας–ξεγυµνωθείτε
αυτός που δεν εξετάζει µε προσοχή–απρόσεκτος
Ο µη έχων κάνει περιτοµή
(απέρχοµαι = φεύγω από κάπου)– έφυγε από κάπου
(βαίνω) αποβιβάζω–πηγαίνω– βγαίνω– γίνοµαι
διώχνω από πάνω µου–απορρίπτω– ρίχνω
Πεθαίνω
λαµβάνω το 1/10 από όλα τα πράγµατά µου προς όφελος των ιερέων
φεύγω από την πατρίδα µου
παραδοχή– έγκριση– επιδοκιµασία–κάτι πού γίνεται δεκτό
τοποθετώ στην θέση του κάτι που κρατώ–αφήνω κάτι κάπου
πεθαίνω– αφανίζοµαι
Ξεσκέπασµα–φανέρωση θείων µυστικών
Κουράζοµαι
(αποκτείνω = σκοτώνω– εξαλείφω)– αυτοί που σκοτώνουν
λείπω– δεν υπάρχω
Καταστρέφω– αφανίζω– εξολοθρεύω
εξαγορά– απαλλαγή από δεινά– σωτηρία
λύνω δεσµά– απελευθερώνω
Ρίχνω κάτι µακρυά—αρνιέµαι να δεχτώ—δεν αποδέχοµαι
Έγγραφο διαζυγίου
αλλάζω φρόνηµα– στασιάζω– επαναστατώ
απεσταλµένος– αγγελιοφόρος
στρέφω προς τα οπίσω– αποκρούω–περιφρονώ
αυτός που δεν συναντά εµπόδια
=Υποκρισία

Αραµαϊκά

Αργός
Αρέτας
Αρετή
Άρκτος (η)
Αρµαγεδδών

Σηµιτική γλώσσα, συγγενική µε την εβραϊκή. Τη µιλούσαν οι Αραµαίοι, αρχαίος λαός
της Εγγύς Ανατολής. Η αραµαϊκή, από γλώσσα νοµαδικών φυλών που ήταν κατά τον 9ο
αιώνα π.Χ., αντικατέστησε τον 8ο αιώνα π.Χ. την ακκαδική που µιλούσαν οι Βαβυλώνιοι
και οι Ασσύριοι. Από τον 6ο αιώνα π.Χ., µετά την κατάληψη της Βαβυλώνας από τους
Πέρσες (539 π.Χ.), έγινε η επίσηµη γλώσσα της διοίκησης της περσικής αυτοκρατορίας,
ως την εποχή του Μ. Αλεξάνδρου, οπότε αντικαταστάθηκε από την ελληνική. Από την
εποχή αυτή η αραµαϊκή διασπάται σε πολλές διαλέκτους, οι οποίες χρησιµοποιούνταν
στη Μέση Ανατολή ως τον 7ο αιώνα, οπότε αντικαταστάθηκαν από την αραβική.
Στην Ελλάδα, την Αίγυπτο, το Αφγανιστάν, την Ινδία και τη Βόρεια Αραβία βρέθηκαν
έγγραφα και επιγραφές στο αραµαϊκό αλφάβητο. Σε αραµαϊκή γλώσσα γράφτηκαν
ορισµένα βιβλία της Παλαιάς ∆ιαθήκης («Έσδρας» και ο µισός «∆ανιήλ»). Αραµαϊκά
επίσης µιλούσαν ο Χριστός και οι Απόστολοι, όπως και οι κάτοικοι της Παλαιστίνης την
εποχή του Χριστού. Σήµερα η γλώσσα αυτή µιλιέται από ορισµένες κοινότητες (κυρίως
χριστιανών) της Συρίας, της Τουρκίας, του Λίβανου, του Ιράκ και άλλων χωρών της
περιοχής.
νωθρός– οκνηρός– τεµπέλης♦♦
Αραβας βασιλιάς πεθερός του Ηρώδη Αντίπα
Προτέρηµα—Χάρισµα—Ικανότητα στην εκτέλεση έργου—Ικανότητα συµµόρφωσης προς τις
επιταγές της ηθικής
Αρκούδα
Αρµαγεδών. Το πολεµικό πεδίο όπου θα δοθεί η µάχη των δυνάµεων του Θεού, µε τίς
δυνάµεις του πονηρού.

Αρµός
Άρον-Άρον
Αρπαγή
Αρπάζοµαι
Αρσενοκοίτης
Αρτέµων
άρτοι τής προθέσεως,
Άρτυµα
Αρχιτρίκλινος
Ασάλευτος
Ασάριο
Ασέβεια
Ασέλγεια
Ασθένεια
Ασιάρχης
Ασπασµός
Ασπίδα
Άσπιλος
Ατελεύτητος
Ατενίζω
Άτιµο
Ατµίδα (Ατµίς)
Άτοπος
Αυθαδιάζω
Αυτάρκεια
Αυτοπροαίρετος
Αφανίζω
Αφανισµός
Αφεδρώνας
Άφεση
Αφέυκτως
Αφιλάγαθος
Αφοµοιώ
Αφορίζω
Αφροσύνη
Αφρων
Αχάζ
Αχρείος

Άψινθος

η άρθρωση–κλείδωση
Σήκωσον-σήκωσον
βίαιη απόσπαση ξένου πράγµατος–απαγωγή
πιάνοµαι δυνατά και απότοµα από κάτι– κρατιέµαι
αυτός πού κοιµάται µε άνδρες—Ο µαλακός—Οµοφυλόφιλος
Μικό ιστίο πλοίου
12 Ψωµιά φτιαγµένα από λεmό σιµRyδάλι όσες και οι φυλές του Ισραήλ τα πρόσψεραν οι
Ιουδαίοι στο ναό. Τα ψωµιά αυτά ήταν πάντοτε τoπoθετηµένα µέσα στη σκηνή του µαρτυρίου
πάνω σε χρυσό τραπέζι που ονοµάζονταν «πρόθεση»
καθετί που βάζουν για νοστιµιά στο φαγητό
ο επιστάτης τράπεζας τριών προσκεφαλέων
αυτός που δεν σαλεύει– δεν µετακινείται–αµετακίνητος–σταθερός
Ρωµ.νόµισµα=1/16 ∆ηναρίου
Ελλεψη ευσεβείας–Ελλειψη σεβασµού το το Θείον–Ανευλαβεια
ακολασία– λαγνεία– ασωτία–αισχρότης–κτηνωδία
Αδυναµία–καχεξία
Έτσι ονοµάζονταν οι απεσταλµένοι των Ρωµαίων µε την εξουσιοδότηση να διοργανώνουν
ετήσιους αγώνες σε κάθε επαρχία τής Ασίας για να τιµήσουν τους θεούς και τον Ρωµαίο
αυτοκράτορα.
καλωσορίζω # αγκαλιάζω # ανασπάζοµαι # εγκολπώνοµαι # φιλώ # ασπάζοµαι # εναγκαλίζοµαι #
κλείνω στην αγκαλιά µου # σφιχταγκαλιάζω # περιπτύσσοµαι # χαϊδεύω
Μικρό δηλητηριώδες φίδι
καθαρός– αγνός– αµόλυντος–άµεµπτος
αυτός που δεν έχει τέλος–άπειρος
Καρφώνω το βλέµµα µου κάπου µακρυά–προσβλέπω στο µέλλον
αυτό που δεν έχει τιµή–ανήθικο
ατµός– αναθυµίαση– στήλη καπνού
Ο εκτός τόπου--Ασυνήθης—Παράδοξος—Αλόκοτος—Παράλογος
µιλώ ή φέροµαι µε αυθάδεια– αναίδεια–Επιµαίνω–Πεισµατώνω–Ισχυρογνωµώ–Γίνοµαι
αναίσθητος– Γίνοµαι θρασύς–Γίνοµαι.υπερόπτης
το να αρκείται κάποιος σε όσα έχει
αυτός που ενεργεί ελεύθερα– µε την θέλησή του
καταστρέφω εντελώς– εξοντώνω – εξαφανίζω
πλήρης καταστροφή– εξόντωση–
το αποχωρητήριο–WC
συγχώρεση αµαρτιών–ελευθέρωση
Αναπόφευκτα—µοιραία--υποχρεωτικά
αυτός που δεν αγαπά το αγαθό – καλό
κάνω κάτι όµοιο µε κάτι άλλο–κάτι ξένο το κάνω δικό µου–το κάνω σαν εµένα
Ξεχωρίζω–απορίπτω–εξορίζω–σηµαδεύω–αποχωρίζω
µωρία– ανοησία– έλλειψη φρόνησης
Ανόητος–Μωρός
Κάτοχος
αισχρός– ελεεινός ή άχρηστος–ανάξιος
Πολυετές πικρό φυτό που φυτρώνει σε χέρσα και έρηµα µέρη,
ιδιαίτερα στην Παλαιστίνη. Η αψινθιά (Απ 8: 11). Μεταψορικά σηµαίνει καθετί που είναι πικρό,
αηδιαστικό και καταστροφικό (Ιερ 9: 15) . Στο ίδιο εδάψιο τής Αποκάλυψης 8: 11, Άψινθος
ονοµάζεται και κάποιο µυστηριώδες αστέρι που µε την mώση του στη γη θα προκαλέσει
πικρέςδοκιµασίες και πολλά δεινά

Β
Βαβέλ

Σύγχυση

Βαθ
Βαιθήλ
Βαρούχ
Βαρυνθώσιν

βασίλειο ιεράτευµα

Βασκαίνω
Βασκανία
Βάτος
Βαττολογώ
Βδέλυγµα
Βδέλυγµα τής ερηµώσεως
Βέβηλος
Βεβηλώνω

Βεελζεβούλ

Βελίαλ
Βήµα
Βιάζω
Βιοτικές
βλασφηµία
Βλάσφηµος
βλαστηµώ, -ησα
βοανεργές
Βόρβορος
Βότρυς
Βουλεύοµαι
Βουλή
Βοώ
Βραδύνω
Βραχίονας
Βραχυλογία
Βρούχος
Βρυχώµαι
Βρώσις
Βυρσοδέψης
Βύσσινος–Βύσσος
Βωµολοχία

Γ

Μέτρο υγρών, που ισούται µε το µέτρο σίτου εφά Μετα σηµερινά µέτρα αναλογεί
περίπου σε 33 κιλά
Οίκος Θεού—Πύλη ουρανού
Ευλογηµένος
(βαρύνω) βαραίνω– βαριέµαι– δυσφορώ–τεµπελιάζω–χάνω µέρος το ικανότητας
Το σύνολο των πιστών του Χριστού που θεωρούνται βασιλείς και ιερείς πάρθηκε από την
Π∆ (Εξ 19: 6), όπου λέει ο Θεός στον Μωυσή: "εσείς θα είστε για µένα βασίλειο
ιεράτευµα", και δόθηκε στους πιστούς της Νέας ∆ιαθήκης, στον πνευµατικό Ισραήλ, σαν
γένος διαλεχτό, µια κι είναι αυτοί πουπήραν όλα τα προνόµια αλλά και τις υποχρεώσεις
του εκλεκτού λαούτου Θεού.
κακολογώ– φθονώ– βλάπτω δια το οράσεως–µατιάζω
Μαγεία–µάτιασµα
ακανθώδης θάµνος
φλυαρώ– µωρολογώ–ανοηταίνω
αυτό που προκαλεί αποστροφή– αηδία–Σίχαµα–κάθαρµα
Ο Αντίχρηστος
ασεβής– ανιερός–βδελυρός
µιαίνω–µολύνω
Όνοµα ειδωλολατρικός θεότητας που στην κυριολεξία σηµαίνει" ο κύριος των µυγών" ή
"ο κύριος τής κατοικίας του έβδοµου ουρανού" και αντιστοιχεί µε τον Κρόνο των
αρχαίων Ελλήνων. Τους ο όνοµα αυτό το µεταχειριζόντανε υβριστικό οι Ιουδαίοι µε τη"
έννοια του άρχοντα των δαιµόνων, του Σατανά, για να δηλώσουν πως οι θεοί των
ειδωλολατρών ήταν δαίµoνες. Ήταν η πιο φοβερή βρισιά και η χειρότερη προσβολή που
µπορούσε να εκφράσει το εβραϊκό λεξιλόγιο τουςντίον κάποιου.
Σηµαίνει αποστάτης, ανυπότακτος, στασιαστής, αχρείος, πονηρός, τιποτένιος.
βάθρο οµιλίας ρητόρων– θρόνος–άµβωνας
επιβάλλω βία– εξαναγκάζω– παραβιάζω–µε το ζόρι-- αναγκάζω # στενοχωρώ # επιφέρω
βία # εκβιάζω # παραβιάζω # παραβαίνω # δια τής βίας καταφέρνω # απωθώ # σπρώχνω
# ισχυρίζοµαι # λέω κάτι µε το στανιό # επιβάλλω τη γνώµη µου
σχετικές µε τον βίο– περιουσία–τά το το ζείν
ανίερος λόγος, βρισιά προς τα θεία
αυτός που βλάπτει την φήµη σε
βρίζω τα θεία, χυδαιολογώ, καταριέµαι: Βλαστήµησα την ώρα που τον γνώρισα.
Βρα Εβραϊκή έκφραση, που σηµαίνει "γιοι βρovτής". 'Ετσι τους
κάλεσε ο Κύριος ταυς δύο γιους του Ζεβεδαίου, Ιάκωβο και Ιωάννη(Μκ 3: 17), ίσως
εξαιτίας των πύρινων κηρυγµάτων τους
Βούρκος,δύσοσµη λάσπη (έσχατη διαφθορά)
τσαµπί σταφύλι
Σκεφτοµαι –αποφασίζω—διανοούµαι—µελετώ—συλλογίζοµαι—συζητώ—σχεδιάζω—
αποφασίζω—φροντίζω—αποφασίζω
σκέψη– απόφαση– θέληµα–Επιθυµία–Πρόθεσις–Θέλησις
κραυγάζω– φωνάζω δυνατά
κινούµαι αργά– αργοπορώ–καθυστερώ
το µέρος του χεριού από αγκώνα ως ώµου
συντοµία στα λόγια–ολιγοχρόνιος
Μικρό κολεόπτερο έντοµο
µουγκρίζω– βγάζω δυνατή φωνή
φαγητό–τροφή
(βύρσα = δέρµα + δέψω = κατεργάζοµαι)
το που κατεργάζεται το δέρµα
Λινό λεπτό ύφασµα
Αισχρολογία

Γαβριήλ
Γάγγραινα
Γαζοφυλάκιον
Γάϊος
Γαστέρα
Γεvvησαρέτ λίµνη
Γέενα
Γεθ-σηµανής κήπος
Γενεά
Γλωσσόκοµο
Γνώση
Γογγύζω
Γόης
Γοητεία
Γραώδης

Σηµαίνει άνθρωπος ή ήρωας του Θεού
Νέκρωσι και σάπισµα το µέρους του σώµατος από έλλειψη παροχής αίµατος σ’αυτό
κιβώτιο στην είσοδο του ναού στο οποίο έβαζαν χρήµατα για την συντήρηση του ναού και
των φτωχών
Χαρούµενος
κοιλία– στοµάχι– (µετ.) άσωτος– ακόλαστος άνθρωπος
Γαλιλαίας
κοιλάδα κοντά στην Ιερουσαλήµ (τόπος θυσίας παιδιών στο θεό Μολόχ)], µτφ. Γέεννα
πυρός, η κόλαση
Είναι Το όρος των ελαιών
γενιά– γενεαλογία– το σύνολο των προσώπων που ανήκουν στο ίδιο γένος
σε αυτό έβαζαν τα χρήµατα για την διατροφή φτωχών
Η συλλογή πληροφοριών σαν αποτέλεσµα επισταµένης µελέτης & µακράς εµπειρίας
στενάζω– βογκώ–παραπονιέµαι
το που ασκεί γοητεία–µάγος
σαγηνευτική δύναµη
το που ταιριάζει σε γριά—Τιποτένιος—Ασήµαντος

∆
∆άκνω
∆αµάζω
∆άµαλις (η)
∆άµαρις
∆ανιήλ
∆ασµός
∆εβόρρα
∆έηση
∆εισιδαιµονία
∆εκάτη
∆εσµά
∆εσπότης
∆ευτερονόµιο
∆ηλονότι
∆ηλώ
∆ηµηγορώ
δηνάριο
∆ιάβολος
∆ιαβούλια
∆ιάγω
∆ιάδηµα
∆ιαθέτης
∆ιαθήκη
διάκοvoς
διακρίνω
∆ιαλλαγή
∆ιαλλάσσω
∆ιαλογισµός

δαγκώνω– (µετ.) κακολογώ–υβρίζω
εξηµερώνω–τιθασεύω
Νεαρή αγελάδα
Η πρώτη Αθηναία γυναίκα που πίστεψε στο Χριστό ακoύoντας το κήρυγµα του Παύλου
στον Άρειο Πάγο. (Πραξ 17: 34).
Κρίση Θεού
φόρος που επιβάλλεται στο τελωνείο
Μέλισσα
Επανάληψη αιτηµάτων το το τον Θεό
παράλογος φόβος για υπερφυσικές δυνάµεις του σκότους
φόρος ίσος µε το 1/10 το το ποσότητας ή αξίας
οι αλυσίδες,λάµες,δέρµατα σχοινιά ξύλα κλπ για το δέσιµο των καταδίκων
άρχοντας– επίσκοπος– δυνάστης–κύριος
∆ευτερεύοντες Νόµοι
∆ηλαδή
δηλώνω– γνωστοποιώ– ανακοινώνω επίσηµα
βγάζω λόγο στον λαό–αγορεύω
Ρωµαϊκό ασηµένιο, αµοιβή του αγροτικοό µεροκάµατου
το που διαβάλλει–συκοφαντεί
Σκευωρίες-µυστικές σκέψεις
ζω– περνώ τον καιρό µου
στεφάνι πολύτιµο που φοριέται ως σύµβολο εξουσίας—ταινία περίδεσης των µαλλιών #
στέµµα # κορόνα # στέφανος
το που καθορίζει την διαθήκη του
διάταξη– συµφωνία– συνθήκη Θεού το ανθρώπου
Η κυριολεκτικό σηµασία τής λέξης είναι υπηρέτης—πιστοί που έχουν το αξίωµα του
διακόνου στην εκκλησία
ξεχωρίζω
συµβιβασµός–συµφιλίωση
∆ίδω ή λαµβάνω εις αντάλαγµα
σκέψη, στοχασµός, συλλογισµός.

∆ιαµαρτύροµαι
∆ιαµερίζω
∆ιαµετρώ
∆ιανόηµα
∆ιανοµή
∆ιαρπάζω
∆ιασάφηση
∆ίασµα
∆ιάταξη
∆ιατρίβω
∆ιαφθείρω
∆ιδαχή
δίδραχµο
∆ιεγείρω
∆ιεσπαρµένος
∆ιεστραµµένη
∆ιήλλαξεν
∆ικαιοσύνη Θεού
∆ικολογώ
∆ιό
∆ιοπετές
∆ιόσκουροι
∆ίστοµος
∆ιχόνοια
∆ιχοστασία
∆ιώκω
∆όγµα
∆όκιµος
∆οκώ
∆όλος
∆ουλαγωγώ
∆υσεντερία
∆υσερµήνευτος
∆ώµα

µαρτυρώ επισήµως– ικετεύω– παρακαλώ–διαφωνώ
χωρίζω τι σε µέρη–µοιρασιά
καταµετρώ, απαριθµώ—υπολογίζω—κρίνω--σκέφτοµαι
Ιδέα–Σκέψις–Στοχασµός
Μοιράζω–µοιρασιά
αρπάζω δια το βίας
διευκρίνιση– εξήγηση–ερµήνευση
τακτοποίηση– διαταγή–προσταγή
∆ιαµονή σε κάποιον τόπο
καταστρέφω– βλάπτω ηθικά
∆ιδασκαλία
Ασηµένιο νόµισµα αξίας δύο αττικών δραχ. Ή δύο δηναρίων,
ίσο µε την αµοιβή δύο αγροτικών µεροκάµατων
Ξεσηκώνω–τονώνω– ζωηρεύω– προκαλώ– ξυπνώ
∆ιασκορπισµένος
(διαστρέφω = γυρίζω ανάποδα) ασεβής– στρεβλή–η έχουσα στραβές και αρρωστηµένες
ιδέες
Ιδέ ∆ιαλλάσσω
=θέληµα Θεού
Αγορεύω σε δικαστήριο
γι΄αυτό–δι’αυτό το οποίο
Πεταγµένο στην γή από τον ∆ία
δίδυµοι αδελφοί το οποίους θεωρούσαν προστάτες το ναυτιλίας δια τούτο έβαζαν και το
σηµαίες το στα πλοία
δίκοπος– το που έχει δύο κόψεις
ασυµφωνία γνωµών–διαφωνία
χωρισµός– διαίρεση–σχίσµα
διώχνω– ασκώ δικαστική πράξη
Ότι φαίνεται ορθόν—Γνώµη—∆οξασία—Απόφαση—Ψήφισµα.
∆οκιµασµένος-- που κρίθηκε ικανός έπειτα από δοκιµή-- ο κλασικός, ο αναγνωρισµένος-- ο
υποδειγµατικός ως προς το ύφος -- ο µαθητευόµενος
Νοµίζω
µέσο ή τέχνασµα για εξαπάτηση
υποδουλώνω– έχω κάποιον δούλο
λοιµώδης αρρώστια εντέρων
το που ερµηνεύεται δύσκολα
Ταράτσα

Ε

Εβεν έζερ
Εβραίος
Εγείρω
Εγκαλώ
Εγκεντρίζω
Εγκολπώνοµαι
Εγκύπτω
Εδραίωµα
Έδραµε

Πέτρα βοηθείας — Μέχρι τώρα το εβοήθησε ο Κύριος(Σαµ.Α’ ζ:12[270]—όνοµα µιάς
πόλεως
∆ιαλεχτός
αφυπνίζω–ξυπνώ– ανυψώνω– ορθώνω– σηκώνω
καταγγέλλω– πηγαίνω κάποιον στο δικαστήριο
µπολιάζω– πιέζω µε αιχµηρό όργανο
αποδέχοµαι κάτι µε ευχαρίστηση
επιδίδοµαι µε ιδιαίτερο ζήλο
στήριγµα–βάση
Έτρεξε

Εθελοθρησκεία
Έθος
Ειδωλόθυτα
Εικών
Ειρηµένο
Είρηται
Εισφέρω
Έκβαση
Εκβολή
Εκδικητής
Εκδικώ
Εκεχυµένος
εκζητώ
Εκκλησία
Εκλελυµένος
Εκούσιος
Έκπάλαι
Εκπίπτω
Εκπληρώνω
Εκπορεύονται
Έκσταση
Εκτρέποµαι
Έκτρωµα
Εκφεύγω
Εκφύω
Εκχέω
Ελαύνω
Ελαφρότητα
Έλαχον
Ελεήµων
Ελιµενίσθησαν
Έλκος
Ελληνισταί
Εµβάλλω
Εµβατεύω
Εµέθεξαν
Εµεθύσκοµαι
Εµέµφησαν
Εµπαιγµός
Εµπαίζω
Εµπεριπλέκω
Εµπλουτισµός
Έµφοβος
Έµφρονες
Εµφυσώ
Εναπελείφθη
Εναποθέτω
Ενδεής
Ενδηµώ
Ενεπλήσθησαν

η µε την θέληση µου λατρεία του Θεού–έτσι θέλω(µε βολεύει)να λατρεύω τον Θεό
συνήθεια
Τά κρέατα των ζώων που θυσίαζαν στα είδωλα
οµοίωµα– απεικόνισµα–ζωγραφιά
(λέγοµαι) ειπωµένο–αυτό το οποίο έχει λεχθεί
(λέγοµαι) λέγεται
Προσφέρω
Κατάληξη–έξοδος– απαλλαγή–το τέλος
εξαγωγή–απόρριψη
εκδικούµενος–τιµωρός
Ανταποδίδω το κακό–τιµωρώ
(χέω) χύνω–χυµένος
Ψάχνω να βρώ—ζητώ--ερευνώ # σκαλίζω # αναζητώ # απαιτώ
συνάθροιση λαού– το σύνολο των πιστών
αποκαµωµένος– κουρασµένος– εξαντληµένος
το που γίνεται µε την θέλησή του
από παλιά
πέφτω έξω– ξεπέφτω–παύω
Πραγµατοποιώ κάτι πού χρωστώ(χρέος,υπόσχεση κλπ)–εκπληρώ υπόσχεση
προέρχονται– εκπηγάζουν– εξέρχονται
η γρήγορη όραση θείων µυστικών στον άνθρωπο
Ξεφευγω από την πορεία µου–αποµακρύνοµαι από την αρχική µου θέση
Το προωρα γεννηθέν µωρό–το παραµορφωµένο–το ατελές–το ασχηµάτιστο–εξάµβλωµα
Ξεφεύγω
γεννώ– παράγω– φυτρώνω– βλαστάνω
χύνω το τα έξω– ξεχύνω– µοιράζω
οδηγώ– διατρέχω–τρέχω το τά εµπρός– κωπηλατώ–συνθλίβω–πιέζω σε µάχη
επιπολαιότητα– έλλειψη σοβαρότητας
(λαγχάνω = λαµβάνω δια κλήρου)– έτυχα
Ευσπλαχνικός–οικτίρµων
(λιµενίζοµαι) αράζω στο λιµάνι
Πληγή από την οποία λείπει σάρκα(ιστός)
Εβραίοι πού µιλούσαν Ελληνικά—προσκείµενοι το Ελληνες
ρίχνω µέσα–βάζω
ενασχολούµαι εις βάθος—εµβαθύνω
(µετέχω = παίρνω µέρος σε κάτι)– συµµετείχαν
µεθοκοπώ
(µέµφοµαι = κατηγορώ)– κατηγόρησαν
χλευασµός– περιγέλασµα–απάτη
κοροϊδεύω– εξαπατώ–χλευάζω
εµπλέκω– µπερδεύω–περιπλέκω
πλουτισµός σε χρήσιµα συστατικά
ο κατεχόµενος από φόβο—φοβισµένος
συνετοί–φρόνιµοι
φυσάω το τα µέσα, εντός
(εναπολείποµαι = αφήνοµαι πίσω)– απέµεινε
αποθέτω κάπου– ακουµπώ– στηρίζω
φτωχός– στερηµένος– ο έχων ανάγκη
παραµένω σε κάποιον τόπο
(πίπληµι = γεµίζω– είµαι χορτασµένος)– γέµισαν

Ενιαυτός
Εντρυφώ
Εντυγχάνω
Εξαγνίζω
Εξαγριώνω
Εξαλείπτω
Εξαπατώ
Εξάπτοµαι
Έξαψη
Εξεβλήθη
Εξεγείρω
Εξεδίκησε
Εξεκαύθησαν
Εξεκέντησαν
Εξέλθη
Εξεµέσω
Εξερχόµενα
Εξέτεινα
Έξη
Εξηχρειώθησαν
Εξιλέωση
Εξολοθρεύω
Εξορκίζω
Εξουθενώ
Έξοχον
Επαγγελία
Επαίροµαι
Επαίσχυντος
Επανόρθωση
Επαοιδός
Επέθηκεν
Επειθής
Επεισαγωγή
Επέκεινα
Επιβαρύνω
Επιβουλή
Επίγνωση
Επιείκεια
Επιθέτω
Επικαλούµαι
Επίκειται
Επιλήσµων
Επίλοιπον
Επιµελούµαι
Επίορκος
Επιούσιος
Επιπλήττω
Επίσκοπος
Επισκοπώ

το έτος
ασχολούµαι µε κάτι µε συνέπεια
Απαντώ—συναντώ—ανταµώνω—τυχαίνω—στρεφοµαι σε καποιον για βοηθεια
καθαρίζω από αµαρτία
εξοργίζω σε µεγάλο βαθµό
Εξαλείφω–σβήνω– καταργώ– αφανίζω– διαγράφω
ξεγελώ– παραπλανώ– απατώ
οργίζοµαι– ανάβω
διέργεση– θυµός
(εκβάλλω = ρίχνω έξω– αποµακρύνω)– ρίχτηκε έξω
ξεσηκώνω– αφυπνίζω–διεγείρω
(εκδικώ = παρέχω δίκιο– υπερασπίζω– τιµωρώ)–πήρε το δίκιο
(εκκαίω = καίω εντελώς– παροξύνω)–παροξύνθηκαν
(εκκεντώ) διατρυπώ– ερεθίζω–ενοχλώ
(εξέρχοµαι = βγαίνω έξω)–να βγή έξω
θα κάνω εµετό
αυτά τα οποία βγαίνουν
(εκτείνω = εξαπλώνω–τεντώνω—απλώνω)– εξάπλωσα
συνήθεια από επανάληψη ιδιους πράξεως—συνήθεια
(εξαχρειώ = καθιστώ κάποιον ή κάτι αχρείο ή άχρηστο– διαφθείρω τα ήθη– εξευτελίζω)
καθαρισµός ψυχής από αυτοτιµωρία—εξευµενισµός--εξαγνισµός.
εξοντώνω– αφανίζω– καταστρέφω εντελώς
εξευτελίζω– ταπεινώνω–περιφρονώ
(υπερέχω) κρατώ κάτι ψηλά– ισχυρό–εξαίρετο
υπόσχεση– αγγελία–είδηση
καυχέµαι– υψώνοµαι–µεγαλαυχώ
το που φέρνει ντροπή
διόρθωση– ανασκευή
Ο µεταχειριζόµενος µάγια,ξόρκια κλπ–ο µάγος
(επιτίθηµι = βάζω κάτι πάνω σε κάτι άλλο)–έβαλε—τοποθέτησε
υπάκουος– ο ευκόλως πειθόµενος
(επεισάγω = προσκοµίζω– γέρνω µέσα)– εισαγωγή νέων προσώπων
περισσότερο– ακόµα µακρύτερα—απέναντι—παλαιότερα
επαυξάνω το βάρος
ύπουλη– δόλια σκέψη εναντίον κάποιου
ακριβής και ενσυνείδητη γνώση--πλήρης κατανόηση της σηµασίας µιας καταστάσεως
ηπιότητα στη κρίση σχετικά µε σφάλµα—µη αυστηρώς
τοποθετώ κάτι πάνω σε άλλο
ονοµάζω– επικαλώ– ζητώ βοήθεια—προσκαλώ
αναµένεται να συµβεί κάτι από στιγµή σε στιγµή
το που ξεχνά εύκολα–ξεχασιάρης
υπολειπόµενο– αυτό που αποµένει
φροντίζω– ασχολούµαι µε ζήλο
το που αθέτησε υπόσχεση όρκου
ο καθηµερινός– ο αναγκαίος για την ύπαρξη
επιτιµώ– µαλώνω– ονειδίζω–ελέγχω
Τους που επιβλέπει και φροντίζει για το ποίµνιο
εξετάζω– βλέπω από ψηλά–επιθεωρώ

Επιστήµων
Επιστώθης
Επισύρω
Επισωρεύω
Επιταγή
Επιταγή
Επιτάσσω
Επιτελώ
Επιτήδειος
Επιτιµώ
Επίτροπος
Επιφάνεια
Επιφυλλίδα
Επλήσθησαν
Επωάζω
Έριδα
Ερρέθη
Ερυσίβη
Έσβεσαν
Εσθήρ
Εσκίρτησε
Έσοπτρο
Εταίρα
Ετελέσθη
Ετελεύθη
Ετεροδιδάσκαλος
Έτι
Έτυπτεν
Εύα
Ευαγγελίζω
Ευαρεστώ
Ευγνώµων
Ευδοκία
Ευδοκιµώ
Ευκατάληπτο
Ευλάβεια
Ευµετάδοτος
Εύνοια
Ευνουχισµός
Ευπορώ
Ευπρόσδεκτος
Ευροκλύδωνας
ευσέβεια
Ευσπλαχνία
Εύσπλαχνος
Ευσχηµοσύνη
Ευτελής
Εύφηµος

το που γνωρίζει κάτι πολύ καλά
(πιστώ = δεσµεύω– βεβαιώνω– έχω εµπιστοσύνη)– εβεβαιώθηκες
σέρνω το το µέρος µου– το εµένα
σωρεύω το ένα πάνω στο άλλο
διαταγή– προσταγή
∆ιαταγή—προσταγή
διατάζω– προστάζω– ενεργώ επίταξη—βάζω κάτι υπό τάς διαταγάς µου
εκτελώ– πραγµατοποιώ–αποτελειώνω
κατάλληλος για ορισµένο σκοπό
επιπλήττω– µαλώνω– προτρέπω–Κατακρίνω–Κατηγορώ–Αποδοκιµάζω–Τιµωρώ
ο διαχειριστής– ο επιµελητής
(επιφαίνω) εµφάνιση–φανέρωµα—φανέρωσις
Σταφύλια κουδούνια
(πίπληµι = γεµίζω– είµαι χορτασµένος)– γέµισαν
κλωσάω
φιλονικία– λογοµαχία– καβγάς–διχόνοια
(λέγοµαι) ειπώθη—ελέχθη
Μύκητας(µούχλα)
(σβέννυµι) σβήνω– εξαλείφω
Άστρο-ηλιος
τινάζοµαι ξαφνικά– αναπηδώ
καθρέφτης
φίλη # συντρόφισσα # παλλακίδα # πόρνη # ιερόδουλη # πουτάνα # κοινή
(τελώ) τελειώνω–τελειώθηκε—πραγµατοποιήθηκε–ολοκληρώθηκε
(τελευτώµαι = τελειώνω)–τέλειωσε
όποιος διδάσκει διαφορετικά αποκλίνοντας από την αλήθεια—ο διδάσκων
άλλα(διαφορετικά)
ακόµα–επιπλέον
(τύπτω = χτυπώ– επιτιµώ)– χτυπούσε
(Chavvah-κάβ βάου)=Ζωή
φέρνω καλές ειδήσεις– ευχάριστα µηνύµατα
προκαλώ ευχαρίστηση– γίνοµαι αρεστός
το που αναγνωρίζει την προσγενώµενη χάρη
αγαθή προαίρεση– ευµένεια– ευαρέσκεια
επιτυγχάνω– διακρίνοµαι–αναπτύσσοµαι—µού πάνε κατ’ευχήν
Κατανοητό
Θεοσέβεια– σεβασµός το τα θεία– σέβας
το που µεταδίνεται εύκολα– µεταδοτικός
Αγαθή διάθεση
(µτφ) εκούσια νέκρωση του γεννετήσιου ενστίκτου –(κυρ.)αφαίρεση γεννητικών οργάνων
άρενος
έχω πόρους ζωής– ευηµερώ
Καλοδεχούµενος–το που τον δέχονται µε ευχαρίστηση
∆υνατός Β∆ άνεµος
Σεβασµός στον Θεό—η συναίσθηση της αόρατης παρουσίας του Θεού-Καλωσύνη καρδίας–οίκτος–έλεος
σπλαχνικός– πονετικός– ελεήµων– Ο πλήρης συµπαθείας
ευπρέπεια– σεµνότητα– καλή διαγωγή
ταπεινός– µικροπρεπής– φτηνός
το που έχει καλή φήµη

Ευφραίνω
Ευφροσύνη
Εφείσθη
Εφεξής
Εφεύρεση
Εφόδ
Εφραΐµ
Εχειµάζοµαι
Έχιδνα

προξενώ έντονη ευχαρίστηση– χαροποιώ
µεγάλη χαρά– ψυχική απόλαυση
(φείδοµαι = προσέχω– απέχω– λυπούµαι)– λυπήθηκε
από εδώ και πέρα—εις το εξής
επινόηση το µεθόδου–νέου µέσου
Ιερόν ένδυµα
Ο Κύριος µε αύξησε εις την γην τής θλίψεώς µου
πιέζοµαι από καταιγίδα– κινδυνεύω στο πέλαγος
φαρµακερό φίδι–οχιά

Ζ
Ζαχαρίας
Ζεµπίλι
Ζέω
Ζήλος
Ζηλότυπος
Ζηλωτής
ζοροβάβελ
Ζόφος
Ζωοποιός
Ζώσης

Ο Θεός τιµήθηκε
είδος σάκου από πλεκτή ψάθα
βράζω–κοχλάζω
Έντονη προθυµία για εκτέλεση έργου
ζηλιάρης
θεοσεβής– θρήσκος– γεµάτος από ζήλο– Πρόθυµος– πλήρης ευγενούς πόθου
βαθύ σκοτάδι
το ου δίνει ζωή– ζωογονεί
Ζωντανής

Η
Ήγουν
Ηλίας
Ήλος
Ήµαρτον
Ηµέρα(Αραµαϊκά Γιόµ)
Ηµέτερος
Ηµιθανής

∆ηλαδή
Θεός
Καρφί
αµάρτησα– πέφτω σε αµάρτηµα–αµάρτησα και ζητώ συγνώµη
Γιόµ=ηµέρα 24ώρου—Μεγάλη χρονική περίοδος
το που ανήκει σε το– δικός το
Μισοπεθαµένος–το που είναι µεταξύ ζωής και θανάτου

Θ
Θαδδαίος
Θάλλω
Θάµβος
θάνατος
Θαύµα
Θεατρίζοµαι
Θεράπων
Θεραφείµ η Θεραφίν
Θέτω
Θουµµίµ & Ουρίµ
Θρησκεία
Θυµίαµα
Θύση
Θυσία

ενας από τους 12 µαθητάς—Λεββαίος—ιούδας(όχι ο Ισκαριώτης)
1. (για φυτά), βλασταίνω άφθονα, ευδοκιµώ, λουλουδίζω. 2. µτφ., είµαι ανθηρός, είµαι
ακµαίος, είµαι γεµάτος σφρίγος. 3. µτφ., ευτυχώ, είµαι ευτυχισµένος.
κατάπληξη– θαυµασµός– τρόµος
αποχωρισµός
Υπερφυσικό–καθετί το οποίο γίνεται παρά το φυσικούς νόµους
γελοιοποιούµαι– διακωµωδίζοµαι
ο ασχολούµενος µε ζήλο σε κάτι– βοηθός # σύντροφος # υπηρέτης (όχι δούλος αλλά
ελεύθερος πολίτης) # λάτρης # οπαδός # ακόλουθος
Αγαλµατίδια ειδώλων
τοποθετώ– βάζω
Αγαλµατίδια ή διπλής όψεως λίθοι πού ετοποθετούντο στο περιστήθιον του αρχιερέως
.∆ι’αυτών επληροφορούντο το θέληµα του Κυρίου,ιδίως επί εκβάσεων πολέµων
θεία λατρεία– απονεµοµένη τιµή– θρήσκευµα
ρητίνη που όταν καίγεται αναδίδει άρωµα
(θύω = αφανίζω– καταστρέφω– θυσιάζω)– να καταστρέψει
1. αιµατηρή ή αναίµακτη προσφορά σε θεότητα
2. µτφ. Το να στερηθεί κάποιος θεληµατικά, υλικά ή ηθικά αγαθά, για έναν ορισµένο

σκοπό.

Ι
Ιακώβ
Ίασπις
Ιεζεκιήλ
Ιερατεία
Ιεράτευµα
Ιερεµίας
Ιεροπρεπής
Ιεροσυλία
Ιερουργώ
Ιησούς
Ικετεύω
Ιλαρότητα
Ιλασµός
Ιλαστήριο
Ίλεως
Ιµάτια
Ιουδαΐζω
Ιούδας
Ίριδα
Ισαάκ
Ισµαήλ
Ισόψυχος
Ισραήλ
Ίσταµαι
Ιωάννης
Ιώβ
Ιωήλ
Ιωνάς

Υποσκελιστής
πολύτιµη πέτρα µε διάφορα χρώµατα
Υπέροχος
η υπηρεσία ως ιερέας
το σύνολο των ιερέων– ιερατείο
Ο Κυριος ανυψώνει
σεβάσµιος– ιερός
αθέµιτη πράξη που προσβάλλει κάτι το ιερό
εκτελώ θρησκευτική λειτουργία ή τελετή—ίσως µεσητεία στα πράγµατα του Θεού
Σωτήρ
ζητώ απεγνωσµένα βοήθεια–η ικεσία
ευθυµία– φαιδρότητα– προθυµία–χαρά
καθαρισµός ψυχής– εξιλέωση– συγχώρεση–Μέσον εξιλεώσεως–µέσον εξευµενισµού –
θυσία
το κάλυµµα το κιβωτού το διαθήκης
συγκαταβατικός– σπλαχνικός– ευµενής–ευνοικός
ρούχα– ενδύµατα– µανδύας
Συµπεριφέροµαι σαν Ιουδαίος
∆οξολογία
το ουράνιο τόξο
Γέλιο
Ο Θεός ακούει
ο έχων την ίδια ψυχική διάθεση µε κάποιον άλλον—ο έχων την ίδια ψυχική διάθεση µε τον
ΙΧ
∆υνατός
Στέκοµαι—παρίσταµαι–κατέχω αξίωµα
∆ώρον Θεού
Καταδιωκόµενος
Κύριος ο Θεός
Περιστέρι

Κ

Καθαιρώ
Καθέδρα
Καθίσταµαι
Καίτοι
κακκάβι
Κακοήθεια
Κακουχία
Κάλαµος
Κάµηλος
Κάµιλος
Κάµπτω
Καπηλεύω
Καρδιά

κατεδαφίζω– γκρεµίζω– καταστρέφω
θρόνος, έδρα
γίνοµαι– καταντώ
αν και– µολονότι
χύτρα, λεβέτι, καζάνι.
ανηθικότητα– φαυλότητα– απάτη
Σωµατική ταλαιπωρία– βασανισµός
το καλάµι– η γραφίδα
η καµήλα
πολύ χοντρό σχοινί
λυγίζω– ταπεινώνω– εξουδετερώνω αντίσταση
φθείρω– απατώ– νοθεύω
Το εσωτερικό µέρος κάποιου πράγµατος[π.χ η καρδιά το µαρουλιού]–Ο εσωτερικός

Καρτερώ
Καταβάλλω
Καταβολής κόσµου
Καταγίνοµαι
Κατάδηλος
Καταισχύνω
Κατακαίω
κατακρίνω
Καταλαλώ
Καταλείπω
Κατάλοιπο
Κατάλυµµα
Καταλύω
Καταντήσω
Κατάνυξη
Καταξάνω
Κατάπαυση
Καταπείθω
Καταπέτασµα
Καταπίεση
Καταποντίζω
Κατάρα
Καταρτίζω
Κατασκήνωση
Κατασκιάζω
Καταστρώνω
Κατατοµή
Καταφεύγω
Καταφρονώ
Καταχθόνια
Κατεπόθη
Κατήφεια
Κάτοπτρο
Καύµα
Καύχηµα
Κείµαι
Κείρω
Κεκαυτηριασµένη
Κεκρύφαλος
Κεκυρωµένη
Κέλευσµα
Κενόδοξος
Κεραµέας
Κέρας
Κεφάλαιο
Κηλίδα
Κηφάς

άνθρωπος
Περιµένω υποµονετικά– αντέχω
νικώ– εξασθενίζω–εξαντλώ
Από τότε πού έγινε ο κόσµος
Ασχολούµαι
Ολοφάνερος
ατιµάζω– καταντροπιάζω– βρίζω
καίω εντελώς(όλως διόλου)
κατηγορώ, αποδοκιµάζω
κακολογώ– δυσφηµώ– διαβάλλω
αφήνω πίσω µου– αφήνω και φεύγω
υπόλοιπο–αποµεινάρι
τόπος ή χώρος προσωρινής διαµονής
διαλύω– καταργώ– καταστρέφω– αφανίζω
φτάνω σε κάποιο τόπο– φτάνω σε κάτι,σε κάποιο σηµείο– µετέχω– αποκτώ
βαθιά συγκίνηση µπροστά σε κάτι το θείο
καταξύνω
τελεία παύση– σταµάτηµα–ανάπαυση
πείθω απόλυτα
ύφασµα (κουρτίνα)που χωρίζει τα Άγια των Αγίων από τα Άγια
Βασανιστική(ισχυρά) ψυχική πίεση
βυθίζω– αφανίζω–πνίγω—βουλιάζω κάτι γρήγορα
αρά κατά τινός # ανάθεµα
διορθώνω– παρασκευάζω– συγκροτώ–µορφώ—µαθαίνω κάτι σε κάποιον
ο τόπος όπου αναπαύεται κάποιος(στήνει το αντίσκηνό του)
κατασκεπάζω µε σκιά–ισκιώνω
καταρτίζω– συντάσσω σε το το λεπτοµέρειες
κατακόρυφη τοµή-- η όψη από τα πλάγια, προφίλ—Επι βάλουµε σκληρά σε άλλους τις
εντολές του Θεού χωρίς να τις εφαρµόζουµε εµείς
πηγαίνω κάπου για αναζήτηση προστασίας,ασύλου
περιφρονώ– φρονώ κατά τινός
τα υποκάτω το γής–υπόγεια
(καταπίνω = εξολοθρεύω)–εξολοθρεύθη
κατσούφιασµα– σκυθρωπότητα–λύπη
κάθε επιφάνεια που αντανακλά–καθρέπτης
υπερβολική ζέστη–ηλιόκαυµα
καµάρι– καύχηση–παρρησία
βρίσκοµαι ξαπλωµένος,θαµµένος
κόβω τα µαλλιά– κουρεύω
(καυτηριάζω = καίω– σηµαδεύεω)– έχει καυτηριαστεί
∆ικτυωτός γυναικείος κεφαλόδεσµος
Επικυρωµένη
παράγγελµα– πρόσταγµα
µαταιόδοξος– δοξοµανής– άδειος απ΄όλα
τεχνίτης για πήλινα αγγεία, κεραµικά
εξέχουσα άκρη– κέρατο ζώου µ.τ.φ δύναµη—το προφητείες το Π∆ σηµαίνει
βασίλειο,βασιλεύς,αυτοκράτωρ
Περιληψη—ανακεφαλαίωση—άθροισµα—γενική πρόταση
λεκές– µόλυσµα–όνειδος–καταισχύνη
Καϊάφας=Πέτρος—πέτρα—βράχος

Κιβωτός

Κιβωτός τής

Μεγάλο ξύλινο κιβώτιο-κιβώτιο κειµηλίων-Χώρος ιερής παρακαταθήκης=Λόγος Θεού
Έτσι ονοµαζόταν το κιβώτιο µέσα στο οποίο
φυλάσσονταν οι δύο πλάκες πάνω στίς οποίες ήταν γραµµένες οι δέκα
εντολές, Οι διαστάσεις του κιβωτίου ήταν 1.12 Χ 0.67 Χ O.67, ήταν επικαλυµµένο
∆ιαθήκης εσωτερικά και εξωτερικά µε χρυσό. Μέσα φυλάσσονταν επίσης και η χρυσή στάµνα που
είχε το µάννα και η ράβδος του Ααρών που είχε βλαστήσει

Κίναιδος
Κινάµωµον
Κλάσµατα
Κληθή
Κληροδοτώ
Κλητός
Κλίνη
Κλονίζοµαι
κλώµενο
Κοδράντης
Κοινωνία
Κοίται
Κοίτη
Κολακεία
Κολλύριον ή &
Κολλούριον
Κόµη
Κονιορτός
κόρος.
Κόσµιος
Κραιπάλη
Κράσπεδο ιµατίου
Κραταιός
Κράτιστος
Κράτος
Κρηµνισµός
Κρηµνός
Κρίθινος
Κτήτορας
Κύµβαλο
Κύµβαλον αλαλάζον
Κυριότητα
Κυρτώνω
Κύων (ο)
Κώλον
Κωλύων (ο)
Κώµαι

Οµοφυλόφιλος
η κανέλλα
κοµµάτια– ίσα µέρη µονάδας
(κλήση–καλώ = προσκαλώ ονοµάζω)– προσκαλεσθή
∆ίνω δια κληρώσεως
Καλεσµένος
Κρεβάτι
κυριεύοµαι από αµφιβολία– πάω να πέσω
(κλάω = σπάω– αποκόβω– τσακίζω)– σπασµένο
Ρωµαϊκό νόµισµα=2 λεπτά Εβραϊκά
Παρουσία–συντροφιά–συµµερισµός–συνεργασία–στενή σχέση–φιλία-Συναναστροφή
Ασέλγεια—λαγνεία
το κρεβάτι– µέρος για πλάγιασµα
Πράξη ή λόγος υπερβολικά φιλοφρονητικός µε σκοπό την απόσπαση εύνοιας
Κολλύριο(στρόγγυλος πλακούντας για θεραπεία το µάτια—Κουλούρι
οι τρίχες το κεφαλής– τα µαλλιά
σύννεφο σκόνης
Λέξη εβραϊκή. Μέτρο στερεών που ισοδυναµούσε µε 46 περί
που σηµερινά κιλά
(κόσµος) τακτικός– σεµνός– τίµιος–σώφρων—ευπαρουσίαστος
µεγάλο µεθύσι– ακόλαστη οργιώδης ζωή–µέθη το όλα τά αποτελέσµατά το
Η κάτω άκρη του ιµατίου
δυνατός–ισχυρός
ισχυρότατος–ικανότατος– αγαθός
δύναµη– ισχύ– αρχή– εξουσία
Γκρέµισµα
γκρεµός– τόπος απόκρηµνος
Κριθαρένιος
κύριος–ιδιοκτήτης
είδος κρουστού µουσικού οργάνου αποτελούµενο από 2 υπόκοιλους χάλκινους
δίσκους(αρχ.κοίλο αγγείο)
αυτός πού επαναλαµβάνει άκριτα ξένες γνώµες
κατοχή το πράγµατος– ιδιοκτησία
δίνω σε κάτι σχήµα κυρτό– καµπουριάζω
σκύλος ή σκύλα
Σκέλος–Γλουτός—σηµερινή λαϊκή έκφραση = κώλος
ο εµποδίζων – ο αποτρέπων
ασωτίες– γλέντια ασελγή–Γλέντια το µουσική το χορούς

Λ
Λαθραίος
Λακτίζω

µυστικός– κρυφός– το που διαφεύγει
κλωτσάω– χτυπώ µε τα πόδια

Λαληθησοµένων
Λανθάνω
Λατρεύω
Λάψω
Λεβιάθαν
ληνός
Λησµονώ
Λικµίζω
Λιµός
Λινάριο
Λόγος Αργός
Λόγος γνώσεως
Λόγος Σοφίας
Λοιδορώ
Λοιµός
Λοίσθιος
λυκαονία
λυσιτελώ
Λύτρωση

Αυτών πού ελέχθησαν–(λαλέω==οµιλώ)– αυτών που ειπώνονταν
∆ιαφεύγω την προσοχή—µένω απαρατήρητος-Υπηρετώ, εργάζοµαι γι’αυτόν από αγάπη —Τιµώ
Θαλάσσιο τέρας ως σύµβολο του κακού--Βιβλικό τέρας, που αναφέρεται στην Παλαιά
∆ιαθήκη. Περιγράφεται ως ένα πελώριο φίδι µε µορφή τόσο τροµαχτική, που έτρεπε σε
φυγή όποιον άνθρωπο το έβλεπε
το πατητήρι των σταφυλιών. Ή και των ελαιών
ξεχνώ– αµελώ– παραβαίνω
Λιχνίζω—αλωνίζω—ανεµίζω—ξεχωρίζω το αχυρο απ το σιταρι
µεγάλη πείνα από έλλειψη τροφής
ποώδες φυτό µε ίνες για υφαντική-φυτίλι
Ο λόγος που προφέρεται αργά συνήθως έχει κακία,επίπλξη,απειλή κλπ(Πρόσεξε καλά…,Σε
σένα µιλώ…,)
Χάρισµα πού είναι η υπερφυσική αποκάλυψη στοιχείων γεγονότων και καταστάσεων
Χάρισµα πού είναι η υπερφυσική αποκάλυψη του Θεϊκού σχεδίου και σκοπού,για ένα
γεγονός ή κατάσταση, αλλά και η ικανότητα τής εµβάθυνσης των νοηµάτων των εδαφίων
βρίζω– χλευάζω– κοροϊδεύω– κακολογώ–ονειδίζω
θανατηφόρα επιδηµία (π.χ πανώλης)
το που ψυχορραγεί– τελευταίος
Επαρχία τής Μ. Ασίας
Εχω Όφελος—Εχω συµφέρον--Εχω κέρδος
απαλλαγή από δεινά– σωτηρία

Μ

κατέχοµαι από µανία– είµαι έξω φρενών
ευτυχής # καλότυχος # ευλογηµένος # όλβιος # πλούσιος # ευδαίµων # ευτυχισµένος #
Μακάριος
µακάριος # µακαρίτη
Καλοτύχισµα
Μακαρισµός
Χασάπικο—κρεοπωλείο
Μακελείον
υποµονή– καρτερικότητα–ανεκτικότητα
Μακροθυµία
Αγγελιοφόρος Θεού--αγγελος
Μαλαχίας
Ο πλούτος πού ξοδεύεται το τά εγκόσµια—µαϊαµούν θεός του πλούτου
Μαµµωνας
Μαµµωνας τής αδικίας Το χρήµα
Εβρ. «Μάν χού»=Τι είναι αυτό;=τροφή αγγέλων
Μάνα
Επιλήσµων
Μανασσής
Ολύµπιος ∆ίας?????
Μαουζείµ
Ο Κύριος έρχεται
Μαράν αθά
πληροφορία– βεβαίωση– οµολογία
Μαρτυρία
πειρασµός
Μασσά
Ματαιοφωνία – ανόητη οµιλία– κενολογία
Ματαιολογία
µαταιολογία–φλυαρία
Ματαιοφωνία
αλαζονεύοµαι– κοµπάζω– καυχώµαι
Μεγαλαυχώ
Λέω µεγάλα λόγια-Υπόσχοµαι
Μεγαλορρηµονώ
Προγραµµατίζω–εκτελώ κάτι µε µέθοδο, µε προγραµµατισµό
Μεθοδεύω
βρίσκεται στα σύνορα– αποτελεί όριο
Μεθόρια
τελείως σκοτεινός– µαύρος
Μέλας
Μάλτα
Μελίτη
σκοπεύω– µελετώ να κάνω κάτι
Μέλλω
Βασιλιάς δικαιοσύνης—ο βασιλιάς τής Σαλήµ και ιερέας του Υψίστου—θεωρείται ο Ιησούς
Μελχισεδέκ
Μαίνοµαι

Μέµφοµαι
Μεµψίµοιρος
Μεριβά
Μέριµνα
Μερισθείς
Μεσιτεύω
Μέσον
Μεσουράνηµα
Μεσσίας
Μεστός
Μεταβαίνω
Μεταδοτικός
Μεταµέλεια

Μεταµελούµαι
Μετανοώ
Μετατίθεµαι
Μετοικώ
Μηδείς
Μηκέτι
Μιαίνω
Μικροψυχώ
Μιµητής
Μισθαποδοσία
Μιχαίας ή Μιχαήλ
µνά
Μνηµόσυνο
Μόδι
Μόχθος
Μυελός
Μύθος
Μύλου (φωνή)
Μυρεψός
Μυριάδες
Μύριαµ
Μυστήριο
Μώµος
Μωρολογία
Μωρός
Μωυσής

Χριστός
κατηγορώ– κατακρίνω– κακίζω
γκρινιάρης– παραπονιάρης– δυσαρεστηµένος-παράπονο κατά της µοίρας του
Λοιδορία—κοροϊδία
φροντίδα– έγνοια– πρόνοια– ανησυχία
διαιρεθείς– διανοµέας– αυτός που µοιράζει
µεσολαβώ για την επίτευξη συµφωνίας, γνωριµίας, κλπ
Μεσολάβηση—µεσιτία
στο µέσο του ουρανού
Ο χρισµένος—ο Ιησούς Χριστός
γεµάτος–πλήρης
πηγαίνω από το ένα µέρος στο άλλο
αυτός που µεταδίδεται εύκολα
Μετάνοιωµα–αλλαγή γνώµης ή απόφασης—µεταβολή σκοπού[µετα-µέλω=µεταενδιαφέροµαι] µετανιώνω # αλλάζω γνώµη ή απόφαση # αισθάνοµαι τύψεις για πράξεις ή
παραλείψεις µου # λυπούµαι για ότι έκανα ή παρέλειψα #
µεταµελούµαι # µετανοώ
Μετανιώνω γιά κάτι πού έκανα —µετανιώνω
# αλλάζω γνώµη ή απόφαση # αισθάνοµαι τύψεις για πράξεις ή παραλείψεις µου #
λυπούµαι για ότι έκανα ή παρέλειψα
# µετανοώ
λυπούµαι ειλικρινά για ότι έκανα και το καταδικάζω– αλλάζω γνώµη
τοποθετούµαι σε άλλη θέση
αλλάζω κατοικία ή τόπο
Κανείς
όχι πλέον—όχι άλλο
ρυπαίνω–µολύνω–βεβηλώνω
Λυπούµαι
αυτός που µιλά η ενεργεί όπως ένας άλλος
αµοιβή– απόδοση του µισθού
Τις ως ο Θεός—ταπεινός—φτωχός
Νόµισµα ισο µε 100 δρχ=100 µεροκάµατα
µνήµη– υπενθύµιση– ενθύµηση–ενθύµιον–ανάµνησις–τιµητική µνεία
Ογκοµετρικό δοχείο=13,33 λίτρων
κόπος– βάσανο–ταλαιπωρία
λιπώδης ουσία στα οστά–µεδούλι
φανταστική ψευδής διήγηση
ο ψίθυρος που παράγει στρεφόµενος ο µύλος
Ο αποστάζων(παρασκευάζων) µύρα
αµέτρητο πλήθος—πολλαπλάσιο του 10.000 (µυριάς=10.000 )
Κυρία
κάθε τι το ακατανόητο– ασύλληπτο
Ελλάτωµα–Μοµφή–Κατηγόρια–Επίκρισις–όνειδος
ανόητη φλυαρία
πνευµατικά εξασθενισµένος– ανόητος–Αφρων
Ανασυρµένος

Ν

Νάβαλ
Ναούµ

Αφρων
παρηγοριτής

νάρδος
νεοσσεύω
νευροκοπώ

Ινδικό αρωµατικό φυτό
εκκολάπτω
Ακρωτηριάζω???

Νεφέλη
Νέφος
Νηστεία
Νόθος

Σύννεφο
Σύννεφο– (µετ.) µεγάλο πλήθος
(νη+εσθίω = δεν τρώω– νηστεύω)– αφαγία
ο γεννηµένος από µη νόµιµο γάµο– µη γνήσιος—κοινώς ο µπάσταρδος

Νόσος

Αρρώστεια

Νουθετώ

δίνω συµβουλές– δασκαλεύω
πνευµατική αίσθηση # γνώµη # τρόπος σκέψης # φρόνηση # δύναµη και τρόπος νόησης #
µυαλό # πνεύµα # λογικό # διάνοια # σύνεση #
λογισµός # σκέψη # έννοια # σηµασία # ιδέα # νόηµα # απόφαση # βούληση
συστολή από σεβασµό
Νύχτα
βλάκας– οκνός– τεµπέλης– αργός
Πλάτη–ραχιαία επιφάνεια του κορµού του ανθρώπου

Νούς
Ντροπή
Νυξ
Νωθρός
Νώτον

Ξ
υποδέχοµαι και περιποιούµαι ξένο– φιλοξενώ

Ξενίζω

Ο

Οικουµένη
Οικτιρµός

6 στάδια περίπου 1400 µέτρα=2040 βήµατα
ψυχικός πόνος– θλίψη– λύπη
θρήνος– κλαυθµός
Αποπνέω δυσοσµία– µυρίζω άσχηµα
άρα– εποµένως– απ΄όπου– δια τούτο
Τά γυναικόπαιδα µιας οικίας
∆ούλος–υπηρέτης
επιστασία– διαχείριση– έργο οικονοµίας ανεξερεύνητο µέσο πρόνοιας Θεού για τη σωτηρία
του ανθρώπου
ο κατοικούµενος κόσµος– υφήλιος
Συµπάθεια

Οικτίρµων

Πλήρης οίκτους

Οδός Σαββάτου
Οδύνη
Οδυρµός
Όζω
Όθεν
Οικέται
Οικέτης
Οικονοµία

Οικτίρω
Οίκτος
Οίµοι
Όλεθρος
Ολοκαύτωµα
Ολολύζω
Οµνύω
Οµόζυγος
Οµοθυµαδόν
Οµού
Οµόφρων
Οµοψυχος
Ονειδίζω
Όνειδος

λυπούµαι κάποιον– ευσπλαχνίζοµαι– ελεώ–Συµπονώ–συµµερίζοµαι τόν πόνο του–την
λύπην του
Λύπη–συµπάθεια
Αλοίµονό µου
καταστροφή– αφανισµός– φθορά– θάνατος
κάθε τι που καταστρέφεται ολοκληρωτικά από φωτιά—θυσία µε ολοκληρωτικό κάψιµο
βγάζω θρηνητικές κραυγές– θρηνώ δυνατά–Κράζω µεγαλοφώνως
Ορκίζοµαι
ζεµένος στον ίδιο ζυγό— αυτός πού φέρει το ίδιο φορτίο(βάρος)
µε την ίδια ψυχική διάθεση– το ίδιο φρόνηµα–Οµοθύµως–οµοψύχως–οµοφώνως
ταυτόχρονα– µαζί– συγχρόνως –παροµοίως
αυτός που έχει τις ίδιες ιδέες µε άλλον
ο έχων την ίδια ψυχική διάθεση µε κάποιον άλλον—ο έχων την ίδια ψυχική διάθεση µε τον
αδελφό πχ επιθυµούµε το ίδιο πράγµα
επιπλήττω– κατηγορώ– χλευάζω–βρίζω—κοροϊδευω
Χλευασµός–ύβρις–επίπληξη–επιτίµηση–κατηγόρια

Ονήσιµος
Όντινα
Οξεία
Όξος
Οπωρικό
Οπωσούν
Όραµα
Όρασις
Ορέγοµαι
Ορθοποδώ
Ορθοτοµώ τόν λόγον
Όρθρος
Όρνις
Όσιος
Οσφύς
Ουδόλως
Ουρίµ & Θουµµίµ
Οφθαλµοδουλεία
Οφρύς
Οχληρός
Όψιµος

Χρήσιµος—ωφέλιµος –ευεργετικός
Όποιον
αιχµηρή– σουβλερή– µυτερή– κοπτερή
Ξύδι
η οπώρα– το φρούτο
Κάπως–Οπωσδήποτε–όπως καί αν–καθ’οινδήποτε τρόπον καί άν
Αυτό πού βλέπει κάποιος µε τά µάτια του
Μία από Τις αισθήσεις µε Τις οποίες αντλαµβανόµαστε φώς και αντικείµενα
επιθυµώ έντονα– λαχταρώ–απλώνω
(ορθός + ποδώ) πορεύοµαι την ορθή οδό–στέκοµαι στα πόδια µου—τά καταφέρνω
Ορθά τέµνω τόν λόγον–διδάσκω τόν λόγον ορθώς
χαραυγή– χαράµατα– Ολίγον πρό τής αυγής–τά ξηµερόµατα
όρνιθα– κότα–πουλί
Αγιασµένος—Συγχωρηµένος από τον Θεό
η µέση του ανθρώπινου σώµατος–(αληγ.) έδρα τής αναπαραγωγικής δύναµης του άνδρα
µε κανένα τρόπο—καθόλου—τίποτα
Αγαλµατίδια ή διπλής όψεως λίθοι πού ετοποθετούντο στο περιστήθιον του αρχιερέως .∆ι’
αυτών επληροφορούντο το θέληµα του Κυρίου, ιδίως επί εκβάσεων πολέµων.
το να υπηρετεί κάποιος µε υπερβολικά ψευδή και ζήλο έτσι ώστε να τον βλέπουν οι άλλοι
φρύδι– µέρος εξέχον του εδάφους στενόµακρο
ενοχλητικός– δυσάρεστος–φορτικός
αυτός που γίνεται αργά– καθυστερηµένα

Π

Παιδαγωγός
παλάθη
Πάλαι
Παλιγγενεσία
παλλακίς
Πανηγύρι
Πανοικεί
Πανουργία
Πανταχόθεν
Παντελής
Παραβολή
Παραινώ
Παρακαταθήκη
Παράκληση
Παράκλητος
Παρακλίνω
Παρακύπτω
Παράλογος
Παραµυθία
Παραπικραίνω
Παραστέκοµαι
Παραφροσύνη
Παραχείµαση
Πάρδαλις (η)

αυτός που φροντίζει για την αγωγή των παιδιών
αρµαθιά από ξερά σύκα ή άλλα παρόµοια
τον παλιό καιρό
αναγέννηση– ανάσταση– ανανέωση
ερωµένη # µετρέσα # σπιτωµένη # παλλακίδα
πάνδηµος εορτασµός θρησκευτικής γιορτής
µε όλον τον οίκο– µε όλη την οικογένεια
δολιότητα– πονηρό τέχνασµα– απάτη
από παντού– από όλα τα µέρη
Πλήρης—τέλειος—ολοκληρωµένος—τελειωµένος—πληρέστατος
αλληγορική διήγηση µε ηθικό δίδαγµα
παρακινώ–ενθαρρύνω
κατατιθέµενο σε κάποιον για φύλαξη
πρόσκληση γιά βοήθεια– επίκλησις– παρακίνησις—προτροπή
ο καλούµενος σε βοήθεια—ο συνήγορος—το Άγιο Πνεύµα ως βοηθός
Ξεφεύγω από τον σωστό δρόµο –στρίβω προς τά πλάγια—ξεφεύγω
σκύβω–υποτάσσοµαι
αυτός που κρίνει και λογίζεται λανθασµένα
παρηγοριά–προτροπή
στεναχωρώ πολύ– παροξύνω-Παρα πικραίνω- πικραίνω πολύ
στέκω στο πλευρό– βοηθώ– συµπαρίσταµαι
τρέλα– ανόητος λόγος– ασύνετη πράξη
το ξεχειµώνιασµα– περνώ τον χειµώνα
ο πάνθηρας–η λεοπάρδαλις

Παρεισάγω
Παρείσακτος
Παρ-εισέρχοµαι
Παρεπιδηµώ
Πάρεστιν
Παρήγορος
Παρθένος (η)
Παριστάνω
Πάροδος
Παροικία
Παροξύνω
Παροργισµός
Παρρησία
Παρώκησα
Παρώξυνας
Πάσχα
Πατάσσω
Πατριά
Πειράω(µέλ.πειράσω)
Πέµψας
Πένθος
Πεπεισµένος
Πεπελεκισµένος
Πεποίθηση
Πεπτωκυία
Πεπυρωµένοι
Πεπωληµένος
Πέρας
Περιάπτω
Περιεζωσµένοι
Περιελείν [αόριστος του
περιαιρέω]
Περιεργάζοµαι
Περικυκλωµένος
Περιπίπτω
Περισπασµός
Περίσσεια
Περιτοµή
Περιφρονώ
Πεφυσιωµένος
Πιθανολογία
Πλάκες 10 εντολών
Πλάνη
Πλέγµα
Πλειότερο
Πλεονάζω
Πλεονεξία

εισάγω κρυφά–πλαγίως
Ο λαθραίως εισαχθείς χωρίς πρόσκληση ,χωρίς τα ανάλογα προσόντα
Μπαίνω λαθραία—κακώς µπαίνω
διαµένω προσωρινά σε ξένο τόπο
(πάρειµι) είµαι κοντά– είναι δυνατόν
αυτός που δίνει παρηγοριά, κουράγιο
η αγνή προς γάµο κατάλληλη κόρη (εικονικά) περί τής χριστιανικής κοινότητας—αυτή πού
δεν ήλθε σε σεξουαλική επαφή µε άνδρα
Θέλω να φανώ, να δείξω– περιγράφω– εικονίζω– προσκοµίζω
στενός ή δευτερεύων δρόµος που οδηγεί σε άλλον µεγαλύτερο– παρέλευση– πέρασµα–
διάβαση
κοινότητα οµοεθνών σε ξένη χώρα—Για τους αδελφούς εν Χριστώ είναι η γή
εξάπτω– ερεθίζω–παροργίζω
ερεθισµός που προκαλεί οργή– θυµός
θαρρετή έκφραση γνώµης–[πάς+ρήσις]Τό νά έχη κάποιος τό δικαίωµα νά οµιλή
(παροικώ = διαµένω σε ξένη γη)– κατοίκησα σε ξένη γή
(παροξύνω) προκαλώ– παροργίζω–ερεθίζω
Εξοδος—εορτή Εβραίων—εορτή Χριστιανών
τιµωρώ αυστηρά– χτυπώ– πληγώνω
καταγωγή–γενιά– ρίζα– φυλή– σύστηµα τάξεως αγγέλων
=∆οκιµάζω την ικανότητα κάποιου
(πέµπω) ο αποστείλας – στέλνω
Ψυχική οδύνη—µεγάλη θλιψη για δυστυχία ή συµφορά κυρίως για θάνατο αγαπηµένου
προσώπου
αυτός πού έχει πεισθεί–σταθερός– µε ακλόνητη βεβαιότητα
(πελεκίζω = κόβω κάτι µε τσεκούρι)– αυτός που έχει πελεκιστεί
σταθερή και ακλόνητη βεβαιότητα--εµπιστοσύνη—θάρρος—πίστη
(πίπτω) πεσµένη
[πυρώ = καίω– (τροπ) φλέγοµαι από επιθυµία]– αναµµένοι από επιθυµία
(πωλώ) πουληµένος
τέρµα– τέλος– (πέρατα) στην άκρη του κόσµου
Περιδένω— περιθέτω —κρεµώ κάτι ως αποτρεπτικό βασκανίας
(περιζώννυµι) αυτοί που έχουν περιζωθεί, τυλιχθεί. Αυτοί πού φορέσανε την ζώνη τους
Αφαιρω κάτι από τριγύρω—καθαιρώ—κατεδαφίζω--αφαιρώ
εξετάζω κάτι µε πολύ προσοχή και µε λεπτοµέρεια
κυκλωµένος από όλες τις πλευρές
υποκύπτω–πέφτω
οτιδήποτε αποσπά την προσοχή
περίσσευµα– πλεόνασµα– πλήθος
(περιτέµνω) η κατ΄ άκρων κυκλική αποκοπή—έθιµο Εβραίων τοµής της πόσθης του πέους
πού καλύπτει την βάλανον
Θεωρώ κάτι ανάξιο προσοχής ή εκτίµησης
ο ψωροπερήφανος–φουσκωµένος
γνώµη για το αληθοφανές (πιθανόν)
=Εντολές Θεού
λαθεµένη γνώµη ή κρίση–απάτη
καθετί το πλεγµένο–πλεξούδα
πάρα αυτός φορές– περισσότερο
είµαι παραπάνω από όσο πρέπει η χρειάζοµαι
απληστία– αχορτασιά– φιλοκέρδεια

Πληθυνθείην
Πλήκτης
Πληρώ
Πλήρωµα
Πλησµονή

Πνεύµα
Ποδήρης
Πόθεν
Ποίηµα
Ποιητής
Ποιώ
Πόκος
Πολιά
Πολιτάρχες
Πολίτευµα
Πολιτεύοµαι
Πολυέλεος
Ποµπή
Πορνεύω
Πορφύρα
Πραιτώριο
πρέπει
Πρέπω
Πρέσβεις
πρεσβύτερος
Προαίρεση
Προβεβηκότες
Πρόγνωση
Πρόδηλος
Προειρηµένος
Πρόθεσις
Προϊδων
Προΐσταµαι
Πρόκειµαι
Προκείµενος
Προκρίνω
Πρόξενος
Προξενώ
Προορισµός
Προπαθόντες
Προπετής
Προσαναπληρώ
Προσάπτω
Προσδοκώ
Προσήκων
Προσηλυτισµός
Προσήλυτος

(πληθύνω) αυξάνω– γίνοµαι πλήρης– συµπληρώνοµαι
φιλόνικος– υβριστής–φίλερις—αυτός πού µαλώνει κάποιον
εκπληρώνω– γεµίζω– κάνω κάτι τέλειο
γέµισµα– ο συµπληρωµένος χρόνος–πληρότητα
γέµισµα µέχρι τα χείλη # παραγέµισµα # ξεχείλισµα # πληρότητα # αφθονία # ικανοποίηση
# χορτασµός # κόρος # κορεσµός # µπούχτισµα #
χορτασιά # χόρτασµα
Είναι η λογική µας
αυτή που φτάνει ως τα άκρα τον ποδιών
από πού ;
έργο– πλάσµα Θεού–δηµιούργηµα—κατασκεύασµα
(ποιώ) αυτός που δηµιουργεί– ο πλάστης—κατασκευαστής
κατασκευάζω– δηµιουργώ–εκτελώ
Το ακατέργαστο µαλλί από το κούρεµα αυτός ή περισσοτέρων προβάτων
Τά άσπρα µαλιά του γέροντα
Οι διοικητικές αρχές πού ασκούσαν την Ρωµαϊκή εξουσία
η πολιτεία– η πολιτική διαγωγή
µετέχω στην πολιτική διαγωγή -- συµπεριφέροµαι κατά κάποιον τρόπο
Πολυεύσπλαχνος
πανηγυρική ή θρησκευτική συνοδεία
έχω προγαµιαία σαρκική επαφή– ασελγώ ως πόρνος (µτφ) παραπλανώµαι σε ειδωλολατρία
ύφασµα βαµµένο κόκκινο– στολή αυτοκρατόρων
το µέγαρο των Ρωµαίων στρατηγών
επιβάλλεται, είναι απαραίτητο, αρµόζει, ταιριάζει
αρµόζω, είµαι κατάλληλος-διπλωµατικοί αντιπρόσωποι κράτους σε ξένη χώρα
Ο µεγαλύτερος στην ηλικία—τίτλος αξιώµατος--επίσκοπος
επιθυµία– διάθεση– προτίµηση
άνθρωποι προχωρηµένης ηλικίας—πολύ γέροι
Πρόβλεψη
ολοφάνερος–πασίγνωστος
αυτός που έχει προαναφερθεί
Αυτό πού τίθεται εµπρός—το προτιθέµενο—σκοπός—σχέδιο
το είχε δει από πριν
είµαι επικεφαλής– διευθύνω–κυβερνώ
βρίσκοµαι µπροστά από κάτι
αυτός που βρίσκεται µπροστά από κάτι
κρίνω από πριν– προαποφασίζω
αυτός που προκαλεί κάτι– υπαίτιος
γίνοµαι αίτιος για να συµβεί κάτι
ο εκ των προτέρων καθορισµός -- αποστολή,
αυτοί που έχουν πάθει από πριν
αυθάδης– θρασύς–Ο ευρισκόµενος εις κατάπτωσιν–ο εγγίζων εις αυτός θάνατον– Σκυφτός
επιρρεπής αυτός κάτι–Ορµητικός–Ριψοκίνδυνος–Απερίσκεπτος–Βίαιος
συµπληρώνω–αναπληρώνω
καταλογίζω κάτι σε βάρος κάποιου
περιµένω να συµβεί κάτι ευχάριστο
Αρµόζων
Ο ασπασµός εις αυτός Ιουδαϊκό δόγµα –Η ενέργεια αυτός άφιξης κάποιου από κάπου αλλού
αυτός που προσχώρησε σε θρησκευτικό δόγµα

Προσηλώνω
Πρόσκαιρα
Προσκαρτερώ
Προσκόπτω
Προσποίηση
Προσφιλής
Προσωποληπτώ
Πρότερος
Προτροπή
Πρόφαση
Προφητεύω
Πρώιµος
Πρωτεύων
Πρώτιστος
Πρωτότοκος
Πυλώνας
Πώποτε
Πώρωση

καρφώνω– στερεώνω
αυτά που διαρκούν λίγο καιρό
περιµένω υποµονετικά
σκοντάφτω– προσκρούω
Υποκρισία
ο πολύ αγαπητός– πολυαγαπηµένος
έχω χαριστική διάθεση αυτός κάποιους—µεροληπτώ
προγενέστερος–πρωτύτερος
παρόρµηση–παρακίνηση
πλαστή δικαιολογία– πρόσχηµα
Ερµηνεύω αυτός λόγους του Θεού–προλέγω το θέληµα του Θεού—µιλώ εµπνευσµένος από
το Αγιο Πνευµα—µιλώ αντί άλλου
αυτός που γίνεται πρόωρα,πρίν τον καιρό του
αυτός που έχει την πρώτη θέση
ο πρώτος από αυτός πρώτους
αυτός που γεννήθηκε πρώτος
µεγάλη πύλη—πορτάρα
Ποτε έως τώρα—κάποτε
πλήρης ηθική αναισθησία

Ρ
Ραββί
Ράβδος Ααρών
βλαστήσασα
Ραβουνί
Ραδιουργία
Ρακά
Ραπίζω
Ραχήλ
Ρεβέκκα
Ρήµα
Ρίζα
Ροµφαία
Ρουθ
Ρυπαρία
Ρύσαι

Τιµητικός τίτλος δασκάλου
=Άγιο Πνεύµα
∆άσκαλος
ύπουλη και µυστική σκευωρία εναντίον κάποιου
Αραµαϊκή λέξη—Περιφρόνηση—Ανόητε—Ολιγόµυαλε
Χαστουκίζω
Αρνάδα
Αγελάδα
λόγος– φράση–λέξη
γένος–καταγωγή
πλατύ δίκοπο σπαθί
Η Σύντροφος
βρωµιά– ανηθικότητα– ακαθαρσία
(ρύω) έλκω,σύρω—τράβηξε

Σ

Σάβανα
Σαβαώθ
Σάββατο

Σαδουκαίοι

Σεντόνια περιτυλίγµατος νεκρού
Ο Κύριος των δυνάµεων
Ανάπαυση
Σαδδουκαίοι (Θρησκ.). Ονοµασία οµάδας ανθρώπων, για την οποία
πληροφορούµαστε από την Κ. ∆ιαθήκη, από τον ιστορικό Ιώσηπο και από το
Ταλµούδ. Πήραν το όνοµά τους από τον αρχιερέα Σαδδώκ της εποχής του
Σολοµώντα. Οι Σαδδουκαίοι δεν ήταν συγκροτηµένη οµάδα, όπως οι Φαρισαίοι.
Στους χρόνους των Μακκαβαίων εµφανίστηκαν ως κόµµα και στη ρωµαϊκή εποχή οι
µεγάλες ιερατικές οικογένειες αποτελούνταν από Σαδδουκαίους. Βασικά, ήταν
αντίθετοι σε κάθε αλλαγή. Ήταν προσκολληµένοι στο γράµµα του Νόµου. ∆εν
πίστευαν στην ανάσταση των νεκρών και την ύπαρξη πνευµάτων, αγγέλων και
δαιµόνων. Είχαν πάντα καλές σχέσεις µε τους Ρωµαίους, γι’ αυτό και ο λαός τους
µισούσε. Στην κυριολεξία δεν είχαν θρησκευτικό βίωµα, αλλά µόνο εξωτερικές

Σάκος
Σαλεύω
Σαλήµ
Σαλπίζω
Σάρδιος
Σάρρα
Σασαβασσάρ
Σατανάς
Σάτο
Σατράπης
Σεδεκίας
Σεµιδάλη
Σεµνοπρεπής
σεπτός
Σήθ
Σηµεία µε τέρατα
Σίλας
Σιλωάµ
Σιναπιού (κόκκος)
Σινδώνα
Σιτηρέσιο
Σιών
Σκάνδαλο
Σκέψις
Σκηνή του µαρτυρίου
Σκηνοπηγία
Σκηνοποιός
Σκήνωµα
Σκήπτρο
Σκιά
Σκληροτράχηλος
Σκολιά
Σκόλωψ
Σκύβαλα
Σκυθρωπός
Σκύµνος Λέοντος
Σκωληκόβρωτος
σµήγµα
Σουδάριο
Σοφία

λατρευτικές τελετές. Μετά την καταστροφή του ναού του Σολοµώντα (70 µ.Χ.) και
λίγο πριν τα µέσα του 2ου αι. µ.Χ. την ηγετική θέση των Σαδδουκαίων στον
ιουδαϊσµό πήραν οι Φαρισαίοι.
Ένδυµα (ως το ράσο ) σκούρου χρώΕχρησιµοποιείτο υπό των Εβραίων εις ώραν
µατος, εκ τριχίνου εξ αιγών υφάσµατος. θλίψεως ως και µετάνοιας .Εεπρόκειτο περί
σακκίου µε οπήν προς τα άνω δια την κεφαλήν, και δυο οπάς εις τα πλάγια δια τας χείρας.
κινώ– σείω– αλλάζω θέση
Ειρήνη–είναι µε πόλις–περιοχή–ΙερουΣαλήµ(Ιερά πόλις)
παίζω σάλπιγγα
ηµιπολύτιµος λίθος
Πριγκίπισσα
Χαρά µέσα στην θλίψει
Ο ∆ιάβολος—αντίδικος—αντίπαλος—εχθρός--Ανθιστάµενος
Μονάδα µέτρησης=6,5 λίτρα
Αντιβασιλέας–άρχων
∆ικαιοσύνη του Θεού
Σιµιγδάλι
σεµνός µε τρόπους
σεβάσµιος -- σεµνός
Ιστάµενος
πράγµατα τερατώδη–απίστευτα—υπερφυσικά
Υπεύθυνος ??
Απεσταλµένος
Ο πολύ µικρός σπόρος του φυτού Σινάπι που καταλήγει σε ποώδες δενδρύλιο
Σεντόνι – Υπονοεί πάντα την παρουσια του Θεού
Τροφαί—τρόφιµα—συνιθίζεται να λέγεται η ηµερήσια τροφή πολλών ατόµων ή ζώων
Τόπος ιερός–η Ιερουσαλήµ–η νέα Ιερουσαλήµ–η εκκλησία µε Εβραίων–η εκκλησία του
Χριστού—ο λαός του Θεού
παγίδα– πειρασµός– αιτία καταστροφής–εµπόδιο
1. εξέταση διά του νου, διανοητική λειτουργία παραγωγής ιδεών, συλλογισµών
2. στοχασµός, συλλογισµός, διανόηµα, ιδέα, κρίση, αντίληψη
3. φροντίδα
4. ανησυχία.
Ο φορητός ναός του Θεού
εγκατάσταση σκηνών—εορτή των Εβραίων
κατασκευαστής σκηνών
το σώµα του ανθρώπου στο οποίο κατασκηνώνει η ψυχή
πολυτελής ράβδος ως έµβληµα εξουσίας
Θέση στην οποία δεν πίπτει το φώς απευθείας
Άκαµπτος--πείσµονας—απείθαρχος--ακατάβλητος
στραβή– ψευδή– δόλια– πανούργα– δύστροπη
ενόχληµα– βάσανο–πάσσαλος—παλούκι(Ιεζεκ.β:6)
σκουπίδια– άχρηστα–αποµεινάρια από φλούδες κλπ άχρηστα φυτικά υλικά
κατσούφης–κατηφής
λιονταράκι
Καταφαγωµένος από σκουλήκια– ο γεµάτος σκουλήκια
χρίση # επάλειψη # χρίσµα # αλοιφή # τρίψιµο # σφούγγισµα # σκούπισµα µε σπόγγο ή
πετσέτα
λουρίδα άσπρου πανιού για κεφάλι νεκρού
Η ικανότητα πού έχει κάποιος,µέσα από γεγονότα & στοιχεία,να διαβλέπει πού οδηγείται
µία κατάσταση ή υπόθεση—Γνώση και κρίση—ορθοφροσύνη-πολυγνωσία, πολυµάθεια

Σοφονίας
Σπερµολόγος
Σπεύδοντες
Σπίλος
Σπλαγχνίζοµαι
Σπλαγχνικός
Σποδός
Σπονδή
Σπουδάζω
Σπουδή
Σπυρίδα
Στάδιο
Σταθµιζω
Στατήρας
Στην αιωνιότητα
Στιλπνός
Στοιχεία
Στοχάζοµαι
Στρεβλώνω
Στρούθιο
Συγκακοπαθώ
Συγκαταβαίνω
Συγκατανεύω
Συγκερασµός
Συγκεραστός
Συγκεφαλαίωση
Συγκοινωνός
Συγκρητισµός
Συγκυρία
Συζευγνύω
Συκοφαντώ
Συλλογισµός
Συµβιβαστικός
Συµµορφούµενος
Συµπαθώ
Συµπαρασύρω
συµπόσιο
Σύµφυτος
Συνάγω
Συναγωγή
Συναναστρέφοµαι
Συνάφεια
Συνδιαλλάσσω
Συνέδριο

Ο Θεός έκρυψε
Ο συλλέγων σπόρους—ο συλλέγων και µεταδίδων διάφορα λόγια—φλύαρος-Κουτσοµπόλης
(σπεύδω) θέτω εις κίνηση—προσπαθώ να επιτύχω– φροντίζω– βιάζοµαι– κάνω γρήγορα–
ζητώ κάτι µε πολύ ζήλο και προθυµία
κηλίδα– λεκές– (µτφ) ηθικό στίγµα
Αισθάνοµαι οίκτο–ελεώ–συµπαθώ
συµπονετικός– συµπαθών
ζεστή στάχτη που περιέχει αναµµένα κάρβουνα
έκχυση κρασιού ή άλλου υγρού από ειδικό αγγείο µε ιεροτελεστίες– προσφορά– θυσία–
Συνθήκη–Συµφωνία
Κάνω κάτι µε προθυµία,µε ζήλο
Επιµέλεια– προθυµία– ζήλος
(σπυρίς) κοφίνι—πλεκτό καλάθι
=200 µέτρα
προσδιορίζω το βάρος σώµατος, ζυγίζω | χρησιµοποιώ τη στάθµη για να ελέγξω ή την
κατακόρυφη θέση ή την οριζοντιότητα ευθείας ή επιπέδου | (µτφ.) εκτιµώ σωστά τα
πράγµατα, κάνω τους υπολογισµούς µου πριν πάρω αποφάσεις
Νόµισµα Ελληνικό=2 ∆ίδραχµα
Εις τους Αιώνας
λαµπερός–γυαλιστερός
Πρωταρχικά σωµατίδια ύλης µε τά οποία είναι κατασκευασµένο το σύµπαν
συλλογίζοµαι–σκέφτοµαι
κάνω κάτι στρεβλό– διαστρέφω–παραµορφώνω—στραβώνω
Σπουργίτι
Κακοπαθώ µαζί µε άλλον– συµπάσχω– συµπονώ
Συµβιβάζοµαι–γίνοµαι επιεικής,ενδοτικός
δίνω την συγκατάθεσή µου σε κάτι
Κράµα—Ανάµειξη--Ανακάτεµα
Αυτός πού έχασε την δύναµή του επειδή αναµείχθηκε µε κάτι άλλο (επί οίνου νερόθηκε)
Περίληψη–σύντοµη επανάληψη– συνόψιση
ο έχων πρόσβαση σε κάτι– ο έχων επικοινωνία
Ενωση στοιχείων από διάφορες θρησκείες—Συνένωση θρησκειών
σύµπτωση– συντυχία -- τυχαία εµφάνιση γεγονότων-- το σύνολο των συνθηκών
συνδέω– ενώνω δύο πράγµατα µαζί
αποδίδω κατηγορία– διαβάλλω– κατηγορώ
1. εξαγωγή συµπεράσµατος από δύο ή περισσότερες κρίσεις σύµφωνα µε τη λογική τους
σχέση
2. πνευµατική απασχόληση, συλλογή, σκέψη.
υποχωρητικός– διαλλακτικός
ο έχων την ίδια µορφή µε κάποιον άλλον
συµµερίζοµαι την θλίψη–συµπάσχω
παρασέρνω µαζί µου
Συνεστίαση συζητώντας τρώγοντας και πίνοντας
φυτρωµένος µαζί µε άλλον
συναθροίζω– συγκαλώ– συγκετρώνω
τόπος συνέλευσης κοινής προσευχής
έρχοµαι σε επαφή – κοινωνία µε κάποιον
άµεση επαφή– άµεση σχέση
συµφιλιώνω–συµβιβάζω
Ανώτατα δικαστήρια των Ιουδαίων

Συνείδηση
Συνεισφορά
Συνεκέρασε
Συνεπιµαρτυρώ
Συνεργώ
Συνέρχοµαι
Σύνεση
Συνεστέλλοµαι
Συνεστώσα
Συνιστώ
Συνοικώ
Συντέµνω
Συνυποκρίνοµαι
Συριγµός
Σύσσωµοι
Συστέλλοµαι
Συστέλλω
Σφετερίζοµαι
Σφραγίζω
Σφυρά
Σχίσµα
Σωφρονώ
σώφρων

η εσωτερική γνώση µε την οποία ο άνθρωπος πληροφορεί ευατόν περί του καλού και του
κακού—Η φωνή του Θεού µέσα στον άνθρωπο.
χρηµατική κοινή συµβολή για ορισµένα έργα
(συγκεράννυµι) συγκροτώ–συγκρότησε –ένωσε
οµολογώ–επικυρώνω
συµπράττω–συντελώ– βοηθώ
έρχοµαι µαζί στον ίδιο χώρο για τον ίδιο σκοπό
φρόνηση–περίσκεψη– νοητική δύναµη–Μτφ. Η αποχή από το κακό και την
αµαρτία[Ιωβ.κη:28]
(συστέλλοµαι) µαζεύοµαι—περιορίζοµαι
(συνίσταµαι) αποτελούµαι–αποτελουµένη– που έχει γίνει
εφιστώ την προσοχή–συµβουλεύω
συµβιώνω– συζώ–συγκατοικώ
συντοµεύω–περιορίζω
υποκρίνοµαι µαζί µε κάποιον
Σφύριγµα
αυτοί που ανήκουν στο ίδιο σώµα (εκκλησία)
µαζεύοµαι– περιορίζοµαι– συντοµεύω–διστάζω
Περιορίζω,µικραίνω τον όγκο–συντοµεύω
κάνω κάτι, πού δεν µού ανήκει, παράνοµα δικό µου
Επιθέτω– βάζω σφραγίδα– κλείνω κάτι ασφαλίζω
Οι αστράγαλοι των ποδιών—οι ταρσοί
διάσταση γνωµών–διχογνωµία
συνετίζω– φρονιµεύω–εγκρατεύοµαι
συνετός– φρόνιµος–εγκρατής

Τ
Τάζω
Ταλαίπωρος
τάλαντο
Ταλµούδ
Ταµείο
Ταπεινοφροσύνη
Τάρταρος
Τεθέν
Τεκνογονία
Τέκτονας
Τελεσφορώ
Τεταγµέναι
τετράρχης
Τετραχηλισµένα
Τετυφωµένος
Τέφρα
Τίκτω
Τουτέστιν
Τράχηλος
Τριβόλι
Τρίβος
Τροφός
Τρυφή

υπόσχοµαι να δώσω κάτι
κακοµαθηµένος– δύστυχος– βασανισµένος
Μονάδα βάρους—Μονάδα χρηµατικού ποσού
Η θρησκευτική παράδοση των Εβραίων +η Παλαιά ∆ιαθήκη
αποθήκη– δωµάτιο– κελάρι—το µέρος τής καθηµερινής προσευχής σου –Εσώτερο δωµάτιο
Σεµνότητα –µετριοφροσύνη
Τόπος τιµωρίας βαθύτερος από τον άδη
(τίθηµι) τοποθετώ– το τοποθετηµένο
Τεκνοποήα
οικοδόµος ή ξυλουργός--Μαραγκός
φέρνω αποτέλεσµα– φέρνω καρπούς
(τάσσοµαι = ορίζω– διορίζω)– διορισµένες
Ηγεµόνας ¼ ενός βασιλείου ή µίας επαρχίας
(τραχηλίζοµαι = φανερώνω– ανακαλύπτω)– φανερωµένα
τυφλωµένος από υπερηφάνεια
Στάχτη –σποδός
γεννώ– φέρνω κάτι στην ζωή– αποφέρω– παράγω– βλαστάνω
∆ηλαδή
Αυχένας –σβέρκος µετά του λαιµού
Σπόρος φυτού µε τρία αγκάθια
µονοπάτι– οδός– δρόµος
η τρέφουσα–θηλάζουσα
µυθική και πλούσια ζωή– καλοπέραση

Τρωγύλλιο
Τύπος
Τω όντι

Ακρωτήριο Μ.Ασίας
ίχνος από χτύπηµα µε πίεση
Πράγµατι–πραγµατικά– αληθινά

Υ
Υάκινθος
Ύβρις
Υιοί νυµφώνος
Υπεξήλθεν
Υπεραίροµαι
Υπερβαίνω
Υπερβολή
Υπερεκπερισού
Υπερεκτείνω
Υπερηφάνεια
Υποβλέπω
Υπόδειγµα
Υπόδικος
Υποκείµενος
Υπολήνιο
Υποµονή
Υποπόδιο
Υπόσταση
Υποτάσσω
Ύσσωπος
Υψηλοφρονώ

Πολύτιµος λίθος βαθύ κόκκινος
η βλαστήµια, ο πικρός λόγος, η χυδαιολογία—προσβολή της τιµής ή της αξιοπρέπειας
κάποιου µε λόγια ή έργα
Οι φίλοι του γαµπρού
(υπεξέρχοµαι) εξέρχοµαι κρυφά– αποσύροµαι
υπερηφανεύοµαι– αλαζονεύοµαι
ξεπερνώ– υπερνικώ– υπερβάλλω
υπερβολικά– πάρα πολύ– ακρότητα
πολύ επιπλέον–µε το παραπάνω
τεντώνω κάτι υπερβολικά
υψηλοφροσύνη– έπαρση– αλαζονεία
βλέπω µε δυσπιστία ή φθόνο κάποιον
απεικόνισµα– παράδειγµα
κατηγορούµενος για αξιόποινο αδίκηµα
αυτός που βρίσκεται από κάτω
λάκκος στον οποίο χύνεται ο οίνος
Μένω ενεργητικά µε την δική µου θέληση,κάτω από ορισµένες δύσκολες καταστάσεις
αυτός δεν φεύγω,ενώ θα µπορούσα να το κάνω,µε σκοπό να βγώ κερδισµένος µέσα
απ’αυτές
αντικείµενο για τα πόδια καθισµένου
Ύπαρξη--αρχή # πραγµατικότητα # υπόσταση # οντότητα # ύπαρξη # σταθερότητα
Θέτω υπό την εξουσία µου
αρωµατικό φυτό που χρησιµοποιούσαν για ραντισµό
Υπερηφανεύοµαι

Φ
Φαιδρότητα

φαρισαίοι

Φαρµακεία
Φάτνη
Φείδοµαι
Φειδωλία
Φελόνην
Φθόνος
Φθοροποιός
Φιλαδελφία
φίλαυτος
Φιλήδονος
Φιλονικεία

εύθυµη διάθεση
Φαρισαίοι (= αποχωρισµένοι). Ιουδαϊκή αίρεση που εµφανίστηκε στα χρόνια του
Ιωάννη του Υρκανού (135-105 π.Χ.). Οι Φαρισαίοι αποσπάστηκαν από τον κύκλο
των Ασιδαίων (συντηρητική ιουδαϊκή αίρεση που πολεµούσε την εισαγωγή
ελληνικών στοιχείων στην εβραϊκή θρησκεία). Με τον καιρό οι Φαρισαίοι έγιναν όχι
µόνο εξηγητές του Νόµου αλλά και δηµιουργοί παράδοσης. Πηγές για στοιχεία που
αφορούν τους Φαρισαίους αποτελούν τα έργα του Ιώσηπου, το Ταλµούδ, τα ιερά
Ευαγγέλια καθώς και οι Πατέρες της Εκκλησίας. Οι Φαρισαίοι ήρθαν σε σύγκρουση
πολλές φορές µε το Χριστό, επειδή τους έψεγε για την υποκρισία τους.
χρήση βοτάνων κλπ ουσιών πού έχουν επίδραση στον οργανισµό–µαγικά µατζούνια–
δηλητηριώδεις ουσίες
ξύλινο σκαφίδιο τοποθέτησης τροφής ζώων
ξοδεύω µε µέτρο και περίσκεψη–Λυπούµαι να ξοδέψω–τσιγκουνεύοµαι–κάνω οικονοµία
τσιγκουνιά
µανδύας ταξιδιού– πανωφόρι
λύπη για ξένα αγαθά– για επιτυχία άλλων
αυτός που προκαλεί φθορά– βλαβερός
η αγάπη για τον αδελφό
αυτός που αγαπά πολύ τον εαυτό του
αυτός που αγαπά την ηδονή
τσακωµός– καβγάς– έριδα– µάλωµα

φιλοξενία
Φιλοπρωτεύων
Φιλοσοφία
Φιλόστοργος
Φιλότιµος
Φιλόφρων
Φρέαρ
Φρενοπλάνος
Φρίττω
Φρόνηµα
Φρόνιµος
Φρονώ
Φρυάττοµαι
Φυλακή της νυκτός
Φυλακτήρια
Φύραµα
Φυσιοί
Φύσις
Φωρά
φωραθή
Φωσφόρος

Η Αγάπη προς τους ξένους
αυτός που αγαπάει τα πρωτεία
σύστηµα ιδεών και δογµάτων
γεµάτος στοργή– τρυφερός
αυτός που έχει τιµή και αξιοπρέπεια
ευγενικός– περιποιητικός
πηγάδι– τεχνητή κάθετη δίοδος
αυτός που πλανά το λογικό του
Σουφρώνω—ανατριχιάζω—τρέµω από φόβο ριγώ από φόβο, πυρετό, συγκίνηση,
ανατριχιάζω, φρικιάζω νιώθω έκπληξη και φρίκη µαζί.
σκέψη– διάθεση– γνώµη– προσπάθεια
Ο έχων σώας τάς φρένας–Συνετός–Σώφρων–Γνωστικός
έχω την γνώµη– νοµίζω– πιστεύω
Κοµπάζω—κορδώνοµαι--ανυποµονώ
Η περίοδος της νύχτας από δύσεως έως ανατολής
Μικρές θήκες πού έβαζαν επί µέρος τµήµατα του Μωσαυκού Νόµου
Χαρµάνι αλευροποιηµένων δηµητριακών κλπ σπόρων
(φυσιώ) κάνω κάτι υπερήφανο
φυσική κατάσταση– µορφή
Κλοπη--κλεψιµο
Πιασθή να κλέβει
αυτός που φέρνει φως– ο αυγερινός– ο ήλιος–είναι και στοιχείο της φύσης

Χ
Χαλινός
Χαλινώνω
Χαλκολίβανος
Χαράσσω
Χαρµολύπη
Εκτός γραφής
Χαύνος
Χείρων
Χοίνιξ
Χολή
Χρήζω
Χρηστός
Χρηστότητα

Χαλινάρι
συγκρατώ– περιορίζω–εγκρατεύοµαι
Εξαίρετος απαστράπτων χαλκός εκ Λιβάνου-µέταλλο που µοιάζει µε χρυσάφι
κάνω γραµµές πάνω σε επιφάνεια
Λύπη για τον κόσµο που είναι στην αµαρτία και την απώλεια
Αλλά χαρα πού µε έσωσε ο Ι Χριστός
άτονος– νωθρός
χειρότερο– κατώτερο σε τάξη– αξία
Μονάδα µέτρησης
υγρό που βγαίνει από το συκώτι πράσινο και πολύ πικρό
έχω την ανάγκη– χρειάζοµαι
ηθικός– έντιµος– καλός αγαθός
ηθικότητα–αγαθότητα—καλοσύνη

Χρίσµα

Βάψιµο–πασάλειµα [Τό χρίσµα µέ έλαιο αντιπροσωπεύει τό έργο τού Αγίου Πνεύµατος]

Χριστός
Χρίω
Χωλός
Χωνευτόν

αυτός που έχει πάρει χρίσµα–χρισµένος
καθιερώνω– αναγνωρίζω–αλείφω
ανάπηρος στα πόδια–κουτσός
Χυτό µεταλλικό αντικείµενο

Ψ
Ψευδόχριστος
Ψηλαφίζω
Ψήφος
Ψιθυριστής
Ψυχή
Ψωµίζω

αυτός που θεωρεί τον ευατό του χρισµένο
αγγίζω–πασπατεύω
Οµαλόν λιθάριον πού ερρίπτετο εις την ψηφοφόρον υδρίαν κατά την εκκλογήν
αυτός που κατηγορεί στο αυτί–ψιθυρίζει– συκοφάντης
Πνοή-Σηµείο ζωής-Ζωή-Είναι η καρδιά µας τα συναισθήµατα µας
Τρέφω—Ταϊζω--Βάζω στο στόµα µικρά τεµάχια σαν το τάϊσµα των νηπίων

Ω
Ωδή
Ωδίνες
Ωριώµενος
Ωσαννά
Ωσηέ
Ωχρός

ύµνος– πνευµατικό άσµα
οι πόνοι της γέννας– του τοκετού
(ωρύοµαι) αυτός που ουρλιάζει– κλαίει– θρηνεί µε φωνές
Σώσων µας–Σώσων τώρα
Εσωσε--Σωτηρία
Υποκίτρινος –χλωµός

Γ.∆ηµητριάδης & Ι.Τούλιας

