
20.  PRONUMELE (III) 

 

Pronumele este partea de vorbire care ţine locul unui substantiv într-o 

comunicare, şi se acordă în gen, număr şi caz cu substantivul desemnat. 

Ele se pot întâlni într-un număr variat de tipuri, cum ar fi pronumele 

personale, demonstrative, interogative, posesive, etc. 

 

Pronumele de reciprocitate 

 

Pronumele reciproc ajllhlwn reprezintă o dublare a lui ajllov (altul) 

şi înseamnă „unul altuia’, „unul pe altul’, şi are trei forme în NT: 

 

Nom.        ----------- 

Ac.       - ajllhlouv 

Gen. - ajllhlwn 
Dat. - ajllhloiv (m)  /  ajllhlaiv (f). 
Exemple: 

 
kai ejfobhqhsan fobon megan kai ejlegon prov allhlouv tiv  
ajra ouJtov ejstin oJti kai oJ ajnemov kai hJ qalassa uJpakouei  
aujtw|; 
şi au fost cuprinşi [înspăimântaţi] de o mare frică şi au zis unii către 

alţii, cine  este acesta, pe care şi vântul şi marea Îl ascultă? (Mc. 4:41) 

 
uJpotassomenoi ajllhloiv ejn fobw| Cristou  
[fiind] supuşi unii altora în frica lui Hristos (Ef. 5:21) 

 

Pronumele reflexiv 

 

Pronumele reflexiv arată că subiectul acţionează asupra sa însuşi (ceea 

ce este posibil doar în cazurile acuzativ, genitiv, dativ).  

 

Pers. 1a: eJmauton, eJmauthn (însumi, însămi), 

        eJautouv, eJautav (înşine, însene) 
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Ac. eJmauton eJmauthn eJautouv eJautav 

Gen. eJmautou eJmauthv eJautwn  eJautwn 

Dat. eJmautw|   eJmauth| eJautoiv eJautaiv  

 

Pers. 2a: seauton, seauthn (tu însuţi, însăţi; voi înşivă, însevă) 

  

Ac. seauton seauthn eJautouv eJautav 

Gen. seautou seauthv eJautwn  eJautwn 

Dat. seautw|   seauth| eJautoiv eJautaiv  

 

 

Pers. 3a:  eJauton, eJauthn (însuşi, însăşi; înşişi, înseşi) 

 

Ac. eJauton eJauthn eJautouv eJautav 
Gen. eJautou eJauthv eJautwn  eJautwn 
Dat. eJautw|   eJauth| eJautoiv eJautaiv  
 

Uneori, acest pronume poate apare în formă contrasă, auJtou, auJthv, 
pentru eJautou, eJauthv, ceea ce duce, uneori, la confundarea sa cu 

pronumele personal. 

 

oJ ajnqrwpov aujtov legei touto - omul însuşi zice aceasta. 

 

oJ anqrwpov ballei auJton eijv thn qalassan - omul se aruncă 

[el] însuşi în mare.  

 

Alteori, pronumele eJauton poate fi folosit cu sens reciproc, ca în 

exemplu: legontev prov eJautouv - vorbeau între ei (unii către alţii),  

(Cf. Mc. 10:26; 16:3).  
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Pronumele posesiv 

 

Pronumele posesive se acordă cu substantivele determinate în gen, 

număr şi caz ca şi când ar fi adjective. Uneori se cheamă adjective 

posesive. 

    

Pers. 1a  ejmov  ejmh  ejmon 

Pers. 2a  sov  sh  son 

Pers. 3a  ijdiov  ijdia  ijdion 

   

Pers. 1a  hJmeterov hJmetera hJmeteron 

Pers. 2a  uJmeterov uJmetera uJmeteron 
Pers. 3a  ijdioi  ijdiai  ijdia 
 
 

Pronumele negativ 

 

Pronumele negativ se construieşte cu ajutorul adverbelor negative ouj şi 
mh, care se adaugă la numeralul „unu”, la feminin, masculin şi neutru, la 

singular,  eiJv, mia, eJn. oujdeiv, oujdeiv şi se obţine oujdemia, oujden 

sau mhdeiv, mhdemia, mhden (nimeni, nimic). Cele formate cu ouj se 

folosesc, în general, cu modul indicativ, iar cele formate cu mh, mhdeiv, 
etc., se folosesc cu celelalte moduri. Se declină doar la singular. 

 

Nom.  oujdeiv  oujdemia oujden 
Ac.  oujdena oujdemian oujden 
Gen.  oujdenov oujdemiav oujdenov 

Dat.  oujdeni oujdemia| oujdeni 
 

Nom.  mhdeiv  mhdemia mhden 
Ac.  mhdena mhdemian mhden 
Gen.  mhdenov mhdemiav mhdenov 

Dat.  mhdeni mhdemia| mhdeni 



8                                                                                                                                               

       

 

 

Nom.  eiJv  mia  eJn 
Ac.  eJna  mian  eJn 
Gen.  eJnov  miav  eJnov 

Dat.  eJni  mia|  eJni 
 

1.1. Exerciţii 

 

Vocabular: 

 

ajlazoneia, hJ - mândrie  ejpiqumia, hJ  - poftă 

xenov,-h,-on - străin,-ă paragw - trec, a trece 

pistiv,-ewv, hJ - credinţă,  splagcnon, to - intestine, compasiune 

aJgiazw - sfinţesc  ai[rw - eu ridic, scot 

ajpokaluptw - dezvălui,  bastazw - port, a purta 

Galilaia, hJ - Galilea dikaiosunh, hJ - neprihănire, dreptate 

 ejggizw - mă apropii ejnduw - mă îmbrac 

 ejpistolh, hJ - scrisoare hjdh - deja 

  jIordanhv, oJ - Iordan Kana, hJ - Cana 

 ka jgw, kajgw - şi eu niptw - mă spăl 

 oJpwv - cum  palin - iar, mai departe 

 parabolh, hJ - parabolă,  peiqw - conving 

 poqen - de unde pura, hJ - foc 

 sofia, hJ - înţelepciune tote - atunci 

 fainw - luminez, strălucesc cara, hJ - bucurie  

 wJde - aici 

 

 

1. Traduceţi în limba română: 

 

1. oJ ajpostolov aujtov eujaggelizei neaniav kai baptizei  
aujtouv. 
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2. ejgw ouj baptizw  touv nekrouv ajlla su baptizeiv touv 
 nekrouv. 

3. ejkeinh hJ ajdelfh oujk ejcei thn eijrhnhn tou Qeou ejn kardia|  
aujthv gar aJmartanei ejn th| glwssh| aujthv. 
 

4. oJ pistov oJ ajpostolov eJtoimazei tauthn thn ejkklhsian ejn 
 Kana| uJper ejkeinou profhtou kai twn maqhtwn aujtou. 
 
5. oJ ajdelfov ouJtov didaskei uJmav kai hJmav  peri tou logou  
zwhv 
 

6. hJmeiv ajnaginwskomen tacewv kai kalwv de uJmeiv oujk 
ajnaginwskete ouJtwv. 

 

7. ejkeinov uiJov ejsti neaniav ajgaqov, pistov kai ajgaphtov. 
 
8. hJ oJdov tou Cristou ejstin hJ oJdov eijrhnhv kai carav ejn  
toutw| kosmw|. 
 

9. nun ejsmen tekna tou Qeou tou ajlhqinou kai ouJtwv ajdelfoi  
kai ajdelfai tou kuriou tou aujtou. 

 

 

2. Traduceţi în limba greacă: 

 

1. Domnul aduce viaţă oamenilor răi din lume. 

 

2. Acel bărbat rămâne în păcatul lui. 

 

3. Evanghelia şi viaţa sunt daruri de la Dumnezeul cel drept. 

 

4. Dumnezeu este unul, şi acum aduce pace credincioaselor lui. 

 

5. Când Isus îi învaţă pe profeţi, ucenicii buni botează tinerii în râu. 
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6. Astfel noi vedem puterea lui Dumnezeu însuşi şi suntem fericiţi. 

 


