
15.  MODUL PARTICIPIU (ACŢIUNEA DE FUNDAL) 

 

Col. 1.3-4     eujcaristoumen tw| qew| patri tou kuriou hJmwn 
   jIhsou Cristou pantote peri uJmwn  
  proseucomenoi, ajkousantev  thn pistin uJmwn ejn  
 Cristw|  jIhsou 

 Mulţumim lui Dumnezeu Tatăl domnului nostru Isus 

 Hristos întotdeauna când ne rugăm pentru voi, 

 ca unii care au auzit despre credinţa voastră în Isus Hristos 

 

Generalităţi  

 

Participiul este modul verbului care exprimă o acţiune secundară, de 

fond, ori de tip complementar faţă de acţiunea principală, exprimând 

destinaţia, intenţia, maniera, starea subiectului sau efectele suportate de 

acesta în timpul executării acţiunii principale. Practic, participiul este un 

adjectiv sau substantiv verbal (poate avea ambele roluri), având diateză, 

mod şi timp, ca verb, dar şi gen, număr şi caz, ca adjectiv sau substantiv. 

Versatilitatea sa descriptivă este accentuată de faptul că admite patru 

timpuri (prezentul, viitorul, aoristul şi perfectul) și trei genuri. 

 

1) Participiul prezent descrie o acţiune simultană cu cea a verbului 

principal (predicat).  

 

2) Participiul aorist descrie o acţiune de moment, limitată în timp, 

anterioară acţiunii verbului principal (predicatul). 

 

3) Participiul viitor descrie o acţiune momentană, ulterioară acţiunii 

verbului principal. 

 

4) Participiul perfect descrie un efect al unei acţiuni trecute, încheiate, 

anterioare acţiunii din verbul principal. 

  

Participiul prezent și viitor 

În general, participiul urmează următorul algoritm: rădăcina verbului 

este urmată de o grupare care comunică informaţie de timp şi gen, apoi 
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de un grup de litere care indică diateza şi de terminaţii substantivale care 

indică şi ele diateza şi genul. 

 

Rădăcina + grup. timp +  grup. diateză  +  terminații diat. /gen 

 

Participiul prezent 
 

Diateza activă 

 

La timpul prezent, diateza activă, participiile de genul masculin şi neutru 

urmează paradigma declinării a 3a, în vreme ce participiile de genul 

feminin urmează paradigma declinării 1a (3 - ont, 1 - ous, 3 - ont): 

 

m, n:   răd. prezent  +  ont  +  terminaţii declinarea  3           

f:           răd. prezent  +  ous +  terminaţii declinarea  1 -  a impur 

 

Exemplu acuzativ singular: 

Ac.             lu ont a       lu ous an  lu on 

 

Iată declinarea completă a verbului luw: 
 

Nom.  luwn       luousa luon 

Ac.               luonta       luousan  luon 

Gen.   luontov   luoushv  luontov 

Dat.  luonti         luoush| luonti   
 

Nom.        luontev      luousai luonta 

Ac.               luontav       luousav   luonta 

Gen.     luontwn      luouswn  luontwn 

Dat.   luousi(n)     luousaiv luousi(n)  
 

Diateza medie  
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Diateza medie la timpul prezent are drept caracteristică grupul 

intermediar - men, așezat între rădăcină şi terminaţii. Terminațiile pentru 

prezent sunt cele de declinarea 2a (la masculin și neutru) şi de declinarea 

1a (la feminin, în -h). Astfel, paradigma generală este men + 2, 1- h, 2: 

 

răd. prezent  +  [ o ]  men +  terminaţiile declinăriilor  2,  1- h,  2 

 

  M.  F.  N. 

Nom.     luomenov luomenh luomenon 

Ac.           luomenon luomenhn luomenon 

Gen.   luomenou luomenhv luomenou 

Dat.   luomenw| luomenh| luomenw| 
      

Nom.     luomenoi luomenai luomena 

Ac.           luomenouv luomenav luomena 

Gen.   luomenwn luomenwn luomenwn 

Dat.   luomenoiv luomenaiv luomenoiv 

 

Diateza pasivă, timpul prezent al lui luw („fiind dezlegat”; „cel care 

este dezlegat”, etc.) are aceeaşi formă ca diateza medie.  

 

De reținut: observați că participiul verbului eijmi, a fi, reprezintă și, 

respectiv, furnizează, terminaţiile participiilor tuturor verbelor.  

   

Nom.        wjn           oujsa  ojn 

Ac.               ojnta         oujsan   ojn 

Gen.     ojntov      oujshv   ojntov 

Dat.   ojnti         oujsh|  ojnti   
  

Nom.        ojntev          oujsai  ojnta 

Ac.               ojntav         oujsav   ojnta 

Gen.     ojntwn      oujswn   ojntwn 

Dat.   oujsi(n)         oujsaiv oujsi(n)  
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Exercițiul 1: 

 

Observați folosirea participiului prezent în următorul verset, în 1 Ioan 

3:15. Identificați cele 3 verbe la participiu prezent, diateza și declinați-

le în întregime. 
 
Pav oJ miswn ton ajdelfon aujtou ajnqropoktonov ejstin kai 
oijdate oJti pav ajnqtrwpoktonov oujk ejcei zwhn aijonion ejn 
aujtw|Î menousan. (1 Ioan 3:15) 

 

Participiul viitor  
 

Participiul viitor foloseşte o paradigmă uşor de reţinut: 

 

răd.  prezent  +  [ s]  +  terminaţii diatezelor activă, medie, pasivă 

 

Diateza activă 

 

Diateza activă folosește următoarea paradigmă la masculin, feminin și 

neutru 3 - ont -, 1 - ous- a impur,  3 - ont 

 

Nom.      luswn           lusousa luson 

Ac.         lusonta         lusousan   luson 

Gen.     lusontov      lusoushv   lusontov 
Dat.  lusonti         lusoush| lusonti   

  

Nom.      lusontev        lusousai lusonta 

Ac.         lusontav         lusousav   lusonta 

Gen.     lusontwn      lusouswn   lusontwn 

Dat. lusousi(n)        lusousaiv lusousi(n)  
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Diateza medie / pasivă 

 

Diateza medie folosește următoarea paradigmă la masculin, feminin și 

neutru: 2, 1-h, 2. 

 

răd. prezent  +   s  +   omen  +   terminaţiile declinării 2, 1 - h,  2 

 

 

Nom.   lusomenov lusomenh lusomenon 

Ac.       lusomenon lusomenhn lusomenon 

Gen.  lusomenou lusomenhv lusomenou 

Dat. lusomenw| lusomenh| lusomenw| 
 

Nom.    lusomenoi lusomenai lusomena 

Ac.         lusomenouv lusomenav lusomena 

Gen.  lusomenwn lusomenwn lusomenwn 

Dat. lusomenoiv lusomenaiv lusomenoiv 

 

Participiul viitor la diateza pasivă are cea mai „completă” formulă 

gramaticală, pe care se poate studia foarte bine „anatomia” verbului:  

 

răd. prezent  +  qh  +  s +  [ o] men +  term. declinărilor  2,  1 - h,  2 

 

Nom.   luqhsomenov luqhsomenh luqhsomenon 

Ac.         luqhsomenon luqhsomenhn luqhsomenon 

Gen.  luqhsomenou luqhsomenhv luqhsomenou 

Dat. luqhsomenw| luqhsomenh| luqhsomenw| 
 

Nom.    luqhsomenoi luqhsomenai luqhsomena 

Ac.         luqhsomenouv luqhsomenav luqhsomena 

Gen.  luqhsomenwn luqhsomenwn luqhsomenwn 

Dat. luqhsomenoiv luqhsomenaiv luqhsomenoiv 
 



10                                                                                                                                               

       

 

[….] 

 

Utilizările participiului 

 

Participiul poate fi folosit cu diverse determinări, de tip adjectival, 

adverbial, de tip genitiv absolut, şi în construcţii perifrastice.  

 

1. Utilizarea participiului ca adjectiv sau ca substantiv 

 

    Când este folosit în poziţie atributivă (cu articol), participiul determină 

un substantiv sau capătă el însuşi valoare de substantiv, şi are sens 

adjectival. 

 

ex.  dia thn ejlpida thn ajpokeimenhn uJmin ejn toiv oujranoiv...  
    din pricina speranţei (care vă este) păstrată vouă în ceruri…  

    (Col. 1:5)   

 
  oJ mh timwn ton uiJon.  
   Cine (acela care) nu cinsteşte pe Fiul. (Ioan 5:23) 

  

Participiul folosit cu rol de atribut sau substantiv este cel mai bine 

tradus prin locuţiunea „acela care” sau „acela ce”,  „cel care”, „cea 

care”, etc. 

 

2. Utilizarea participiului ca adverb 

 

Când este folosit în poziţie predicativă (fără articol), participiul are 

sensul unui adverb. Astfel de participii se traduc printr-un adverb de 

timp, „când” sau „în timp ce”, sau printr-o propoziţie subordonată 

complementară, ori printr-un verb la gerunziu: 

 

ex.:  ijdwn de touv o[clouv ajnebh eijv to ojrov. (Mt. 5:1) 

 Când El a văzut mulţimile, s-a suit pe munte. 

 ejdidasken aujtouv legwn. (Mt. 5:2) 
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 a început să-i înveţe zicând. 

 

3. Utilizarea participiului în construcţii de tip genitiv absolut.  

 

Participiul prezent sau aorist, la cazul genitiv, apare uneori urmat de un 

substantiv ori un pronume, care se află tot în cazul genitiv. Acest genitiv 

dublu se numeşte genitiv absolut, și caracterizează acţiunea principală, 

ca o propoziție subordonată.   
                  ptp. Gen         +         Gen 

kai ejkblhqentov tou daimoniou ejlalhsen oJ kwfov.   

(Mt. 9:33) 

şi, după ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit.     

(lit.: „şi [fiind situaţia] scoaterii demonului, mutul vorbi.”)  

 

      ptp. Gen.        +             Gen. 
cronizontov de tou numfiou ejnustaxan pasai kai 
ejkaqeudon. 
fiindcă mirele întârzia, au aţipit toate, şi au adormit. (Mt. 25:5) 

(lit.: „[fiind situaţia] întârzierii, deci, a mirelui, au aţipit toate şi au 

 adormit”).  

 

Gen.       +         ptp. Gen. 
tou de  jIhsou gennhqentov ejn Bhqleem thv  jIoudaiav ejn  
hJmeraiv  JHrw|dou tou basilewv, ijdou magoi ajpo ajnatalwn  
paregenonto eijv  JIerosoluma 
După naşterea lui Isus în Betleemul Iudeii, în zilele regelui Irod, iată, 

 nişte magi din Răsărit au ajuns în Ierusalim… (Mt. 2:1) 

(lit.: „[fiind situaţia] naşterii lui Isus în Betleemul Iudeii, în zilele lui 

 Irod, împăratul, iată, magi din răsărit au sosit în Ierusalim”). 

 

Aşa cum s-a observat, genitivul absolut se poate traduce în mai 

multe feluri. Luând ca reper exemplul nr. 2, el poate fi tradus fie 

printr-un gerunziu (de exemplu, „întârziind mirele”, etc.), fie printr-o 

subordonată de timp („pe când mirele întârzia”), de mod („în situaţia 

în care mirele întârzia”) sau cauzală („fiindcă mirele întârzia”, „dat 
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fiind că mirele întârzia”). Înţelesul expresiei nu comunică în mod 

expres o relaţie temporală sau cauzală, ca atare, ci indică nuanţat, 

genul de situaţie, de context în care are loc acţiunea principală.  

 

4. Utilizarea participiului în construcţii perifrastice  

 

Construcţia perifrastică este un caz special de predicat nominal constând 

din verbul copulativ a fi, eijmi, sau a avea, ejcw, şi un participiu – ca 

nume predicativ. În general, construcţia perifrastică tinde să indice o 

acţiune continuă. 

 

(1) construcţii perifrastice cu participiu prezent apar rar în NT. 
 kaqwv kai ejn panti tw| kosmw| ejstin karpoforoumenon kai  
aujxanomenon (to eujaggelion) (Col. 1:6) 

după cum şi este în toată lumea unde dă roade şi creşte. 

(lit. „şi, aşa cum în toată lumea este, aducând roadă şi crescând” 

alternativ: „şi după cum [face] în toată lumea, aduce roadă şi creşte în 

continuu”). 

 

(2) construcţii perifrastice cu imperfectul se întâlnesc des în NT. 

kai hjn didaskwn to kaq j hJmeran ejn tw| iJerw|. (Lc. 19:47) 

şi (Isus) învăţa în toate zilele (pe norod) în Templu. 

(lit. „şi [Isus] era învăţând în fiecare zi în Templu.” 

alternativ: „şi Isus îşi petrecea timpul în fiecare zi învăţând în 

Templu”). 

 

(3) construcţii perifrastice cu viitorul 

kai oiJ ajsterev ejsontai ejk tou oujranou piptontev. (Mc. 13:25) 

şi stelele vor cădea din cer. (lit. „şi astrele vor fi din cer căzând”) 

 

(4) construcţii perifrastice cu perfectul 

a.  Cu eijmi la prezent + participiu perfect. 

- th| gar cariti ejste seswsmenoi. (Efes. 2:8) 

căci prin har (aţi fost şi) sunteţi mântuiţi. 
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(lit. „căci prin har sunteţi [în starea de a fi fost şi de a continua să fiţi] 

mântuiţi”; alternativ: „căci prin har aţi fost mântuiţi şi sunteţi în [starea  

de] mântuire până azi”). 

 

b. Cu imperfectul lui eijmi + participiu perfect. 

hjsan gar aujtwn oiJ ojfqalmoi bebarhmenoi. (Mt.26:43) 

pentrucă li se îngreuiaseră ochii de somn. 

(lit. „erau deci, ai lor ochi, îngreunaţi [de somn]”). 

 

c. Cu viitorul lui eijmi + participiu perfect. 

  oJsa ejan dhshte ejpi thv ghv ejstai dedemena ejn oujranw| 
  (Mt. 18:18) 

orice veţi lega pe pământ, va fi legat în cer. 

(lit. „orice - dacă veţi lega ceva pe pământ, va fi legat în ceruri”). 

 

Vocabular: 

 

aJrpazw  - apuc, răpesc ajfihmi - las, părăsesc 

ajnatrepw - răstorn ajmnov, oJ - miel 

ajdikia, hJ - nelegiuire aiJma, to - sânge 

iJdiov,-a-on - propriu lukov, oJ  - lup 

dei  - trebuie  didwmi - eu dau 

dew - leg  monogenhv,-ev, oJ, hJ - singur născut 

ejkcew - vărs  ejmblepw - privesc, consider 

ejpaurion - mâine ijde - iată, uite 

 jIwannhv, oJ - Ioan kerma,-matov, to - bani 

kollubisthv, oJ - monedă scoinion, to - funie 

trapeza, hJ - masă fraggelion, to - bici, flagel 

basilikov,-h - funcţionar hjkw - eu vin 

ijaomai - vindec jIoudaia - Iudea 

Mwushv, oJ - Moise ojfiv, ojfewv, oJ  - şarpe 

 misqwtov, oJ - cel angajat,  skorpizw - răspândesc, împrăştii 

mellw - voi fi  prin – înainte (de) 

shmeion, to - semn  terav, to - minune 
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koinwnia, hJ - părtăşie oJmologew – confirm, adeveresc 

planaw - înşel  yeusthv,-ou, oJ  - mincinos 

oujdeiv, -mia, n - nimeni,     uJyow - înalţ  

 

 

 

 

 

Exercițiul 2:  

Identificaţi participiile din următoarele texte şi analizaţi-le, apoi 

traduceți textele următoare încercând să redați înțelesul lexical și 

informațiile de aspect și timp pe acestea le transmit: 

 
tade legei oJ kratwn touv eJpta ajsterav ejn th| dexia aujtou, oJ  
peripatwn ejn mesw twn eJpta lucniwn twn cruswn... tw| 
nikwnti dwsw aujtw fagein ejk tou xulou thv zwhv oJ ejstin ejn 
tw| paradeisw| tou qeou. (Apoc. 2:1, 7b). 

 
oJ mh ajgapwn menei ejn tw| qanatw|. pav oJ miswn ton ajdelfon  
aujtou ajnqrwpoktonov ejstin, kai oijdate oJti pav 
ajnqrwpoktonov oujk ejcei zwhn aijwnion ejn aujtw| menousan. (1 

In.3:14-15) 

 
oJ legwn oJti ejgnwka aujton kai tav ejntolav aujtou mh thrwn,  
yeusthv ejstin kai ejn toutw| hJ ajlhqeia oujk ejstin. (1 In. 2:4). 

 
ajra oujn oujketi ejste xenoi kai paroikoi ajlla ejste sumpolitai 
twn aJgiwn kai oijkeioi tou qeou, ejpoikodomhqhntev ejpi tw| 
qemeliw| twn ajpostolwn kai profhtwn, ojntov ajkrogwnioiou 
aujtou Cristou  jIhsou ejn wJ/ pasa oijkodomh sunarmologoumenh 
eujxei eijv naon aJgion ejn kuriw|. (Ef. 2:19-21) 

 
ejstin de pistiv ejlpizomenwn uJpostasiv, pragmatwn ejlegcov  
ouj blepomenwn. (Evr. 11:1) 
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legete moi, oiJ uJpo nomon qelontev eijnai, ton nomon oujk  
ajkouete_ (Gal.4:21) 

 
oJti oJ speirwn eijv thn sarka ejautou ejk thv sarkov qerisei  
fqoran, oJ despeirwn eijv to pneuma ejk tou pneumatov qerisei  
zwhn aijwnion. (Gal. 6:8) 

 
oJn hJmeiv kataggellomen nouqetountev panta ajnqrwpon kai  
didaskontev panta ajnqrwpon ejn pash| sofia| iJna 
parasthswmen panta ajnqrwpon teleion ejn Cristw|: eijv oJ kai 
kopiw ajgwnizomenov kata thn ejnergeian aujtou thn 
ejnergoumenhn ejn ejmoi ejn dunamei. (Col. 1:28-29) 

 
wJv oujn parelabete ton Criston  jIhsoun ton kurion, ejn aujtw|  
peripateite, ejrrizwmenoi kai ejpoikodomoumenoi ejn aujtw| kai 
bebaioumenoi th| pistei kaqwv ejdidacqhte, perisseuontev ejn  
eujcaristia. (Col. 2:6-7). 

 
th| proseuch| proskartereite, grhgorountev ejn aujth| ejn eujca- 
ristia|, proseucomenoi aJma kai peri hJmwn iJna oJ qeov ajnoixh|  
hJmin quran tou logou. (Col. 4:2-3). 

 
kai ijdwn thn pistin aujtwn eijpen, ajnqrwpe, ajfewntai soi aiJ 
aJmartiai sou. (Luca 3:20). 

 

Exercițiul 3:  

Alegeți din vocabularul lecției două verbe pentru prezent și două 

verbe pentru viitor, și decinați-le la participiu masculin, feminin și 

neutru, la toate cazurile, conform regulilor învățate. 
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