
19.  MODUL INFINITIV (ACŢIUNEA CA REFERINŢĂ) 

 

 

Mt. 13:5  ejxaneteilen dia to mh ejcein baqov ghv 

a răsărit din pricina de a nu poseda pământ adânc. 

   Mc. 12:12     kai ejzhtoun aujton krathsai 

şi ei căutau pe El a prinde. 

 

Infinitivul este modul denumirii unei acţiuni, al menţionării ei ca scop 

sau consecinţă, ca obiect al acţiunii principale din comunicare. Un 

verb la infinitiv are şi caracteristici de substantiv, declinându-se după 

gen, număr, şi persoană.  

 

1.1. Paradigmele temporale ale infinitivului 

Timpurile prezent şi aorist ale modului infinitiv nu se deosebesc prin 

informaţie temporală ci prin aspectul sau calitatea acţiunii: în general, 

prezentul comunică ideea unei acţiuni continue, pe când aoristul o 

acţiune punctiformă, momentană. Infinitivul posedă mai multe timpuri 

(prezent, aorist, perfect) dar apare doar sub formă de persoană a 3a, 

singular (şi poate fi, uneori, confundat cu forme verbale de persoana a 

3a, singular, la prezent sau la aorist, diateza activă şi pasivă). Ca 

exemple, se vor studia infinitivele verbelor luw şi  eijmi: 

  
Infinitiv, timpul prezent 
Prezent (acţiune continuă) 

D. activă - luein           - a dezlega      terminaţie: - ein      
 

D. medie - luesqai  - a se dezlega 

D. pasivă - luesqai  - a fi dezlegat 

D. activă  - eijnai - a fi            terminaţii: -nai, - sqai 
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Exemple: 

 
parekalesa se prosmeinai ejn jEfesw| poreuomenov eijv 
Makedonian, iJna paraggeilh|v tisin mh eJterodidaskalein 
mhde prosecein muqoiv kai genealogiaiv ajperantoiv.  
 

Te-am rugat să rămâi în Efes, când am plecat în Macedonia, ca să  

 porunceşti unora să nu dea învăţături străine nici să nu se ţină de 

 mituri şi genealogii fără sfârşit. (1 Tim. 1:3-4) 

 
Parakalw oujn prwton pantwn poieisqai dehseiv  
Te îndemn acum, mai întâi de toate, a face cereri... (1 Tim. 2:1) 

 
Infinitiv, timpul aorist 
 

Aorist 1 (acţiune instantanee)           

D. activă - lusai      -  a dezlega  

D. medie - lusasqai -  a se dezlega           

D. pasivă - luqhnai    -  a fi dezlegat   

 

Exemple: 

 
Cristov  jIhsouv hjlqen eijv ton kosmon aJmartwlouv swsai. 
Hristos Isus a venit în lume (pentru) a-i mântui pe păcătoşi.  

(1 Tim. 1:15) 
 
qeou, oJv pantav ajnqrwpouv qelei swqhnai.  
Dumnezeu, care doreşte toţi oamenii a fi mântuiţi (1 Tim. 2.4) 

 

Aorist 2 (acţiune instantanee)                 

D. activă  - lipein     - a părăsi 

D. medie  - lipesqai - a se părăsi  

D. pasivă  - liphnai - a fi părăsi 

 

terminaţii: 

- sai 
- sqai 
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Infinitiv, timpul viitor 
 

D. activă - lusein - a dezlega  terminaţie: -  sein      
D. medie - lusesqai - a se dezlega           

D. pasivă - luqhsesqai - a fi dezlegat      

D. activă - ejsesqai - a fi 

 
Infinitiv, timpul perfect 
 

Modul infinitiv include, în koine, şi timpul perfect, important prin 

aspectul său care sublinează o acţiune punctiformă cu efecte de durată: 

 

D. activă    - lelukenai - a fi dezlegat   

 

Modelul diatezei active este  r + e + răd + kenai 
 

D. medie     - lelusqai - a se fi dezlegat 

D. pasivă    - lelusqai - a fi fost dezlegat      

 

Modelul diatezei medii / pasive este  r + e + răd + sqai 
 

 

         Tabel recapitulativ: terminaţiile infinitivului 

 

 

 Prezent I Aorist II Aorist Perfect 

Activ ein sai ein nai

Mediu esqai sasqai esqai sqai

Pasiv esqai qhnai hnai sqai
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1.2. Utilizările infinitivului 

Utilizarea infinitivului pune în evidenţă cele două valori ale sale, 

valoarea substantivală şi cea verbală: 

 
1) Infinitivul cu rol substantival (cu articol) 

Când este folosit ca substantiv articulat infinitivul poate avea rol 

sintactic de subiect, de complement direct, sau poate apare în apoziţie: 

 

(1) ca subiect al unui verb personal 
to gar qelein parakeitai moi, to de katergazesqai to  
kalon ouj (Rom. 7:18) 

  căci rerea [voinţa de bine] o am, dar facerea binelui – nu! 

 

(2) sub forma unui complement direct 

kai ejzhtoun aujton krathsai. (Mc.12:12) 

şi ei căutau a-L prinde. 

 

(3) în apoziţie 
touto gar ejstin qelhma tou qeou, oJ aJgiasmov uJmwn,  
ajpecesqai uJmav ajpo thv porneiav (1 Tes.4:3) 

căci aceasta este voia lui Dumnezeu, sfinţirea voastră, ferirea  

voastră de destrăbălare (curie). 

 
2) Infinitivul cu rol verbal 

Când infinitivul apare în propoziţii şi are un rol verbal, el determină, 

ca şi în cazurile anterioare, un verb principal şi defineşte o 

subordonată de mod (de scop, de cauză, temporală): 

 

(1) infinitivul ca scop al acţiunii unui verb personal.       
kai hjlqomen proskunhsai aujtw|  (Mt.2:2) 

şi am venit [spre] a  ne  închina Lui.        

 

(2) pentru a indica rezultatul acţiunii. 

eujodwqhsomai... ejlqein prov uJmav. (Rom.1:10) 
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să-mi fie dată favoarea... de a veni la voi. 

 

(3) pentru a indica o cauză a acţiunii.        

ejxaneteilen dia to mh ejcein baqov ghv (Mt.13: 5) 

a răsărit din pricină că nu avea [de a nu avea] pământ adânc. 

 

 (4) în expresii temporale. 

       -1.  infinitiv cu prin pentru a indica anterioritatea.   

oJ hJliov metastraqhsetai eijv skotov... prin ejlqein hJmeran 
kuriou. (Fap.2:20)       

Soarele se va preface în întuneric... înainte de a veni ziua Domnului. 

 

       -2.  infinitiv utilizat cu ejn tw| pentru a indica simultaneitate. 

 ejn de tw| poreuesqai ejgeneto aujton ejggizein (Fap.9:3) 

 Dar pe când călatorea, s-a întâmplat că se apropia ... 

 

       -3.  infinitiv cu  meta to indicând posterioritate. 

 oiJv kai paresthsen eJauton zwntata meta to paqein aujton 
 şi lor li s-a înfăţişat însuşi, iu, după pătimirea Sa. (Fap. 1:3). 

 
3) Infinitivul cu rol de complement sau atribut 

 

(1) cu substantive. 

ejdwken aujtoiv ejxousian tekna qeou genesqai (Ioan 1:12) 

  le-a dat lor dreptul copii ai lui Dumnezeu a deveni. 

 

      (2) cu adjective. 

  ouJ oujk eijmi iJkanov kuyav lusai  (Mc. 1:7) 

 nu sunt vrednic a-I dezlega încălţămintea. 

 

      (3) cu verbe (mai ales boulomai, qelw, mellw, eujdokew, 
 dokimazw, peirazw, ajrcomai, dunamai, care cer 

 complement). 

 eij gar kata sarka zhte mellete ajpoqnhskein. (Rom. 8:13) 
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 căci, dacă potrivit cărnii [firii] trăiţi –  veţi ajunge a muri. 

 

 

Exerciţii 

 
1. Traduceți și analizaţi următoarele verbe: 
 

1. genesqai

2. baptizein

3. ejxelqein

4. eijnai

5. fwnhsai

6. ginwskein

7. poiein

8. gennhqhnai

9. lambanein

10. aujxanein

11. pein

12. proskunein

13. fagein



Greaca koine                                                                                                                                                                                                     

 

 

11 

14. gegonenai

15. qerizein

16. meinai

17. ajpoqnhskein

18. ajpoqanein

19. ajrai

20. pisteusai

21. poreusqai

22. ajkouein

23. ajgagein

24. ejrgazesqai

25. lalein

26. pepoihkenai

 

2.Traduceți următoarele texte și justificați traducerea teologic și 

gramatical. 
 
Qeov gar ejstin oJ ejnergwn ejn uJmin kai to qelein kai to 
energein uJper thv eujdokiav (Filipeni 2:13) 
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Oijda gar oJti oujk oijkei ejn ejmoi, tout j ejstin ejn th| sarki mou, 
ajgaton. To gar qelein parakeitai moi, to de gatergazesqai 
toâkalon ouj. (Romani 7:19) 

 
Wjn ejstin  JUmenaiov kai  jAlexandrov, ouJv paredoka tw| 
Satana|, iJna paideuqwsin mh blasfhmein. (1 Tim 1:20) 

 
Toiv plousioiv ejn tw| non aijwni paraggelle mh uJyhlofronein 
mhde ejpikenai ejpi ploutou ajdhlothti ajll j ejpi qew| tw| 
parexonti hJmin panta plousiwv eijv ajpolausin, ajgawoergein, 
ploutein ejn ergoiv kaloiv, eujmetadotouv eijnai, 
koinwnikouv... (1 Tim 6.17-18) 
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