
16.  MODUL SUBJONCTIV (ACŢIUNEA SUGERATĂ) 

 

Col. 1:28,  oJn hJmeiv kataggellomen nouqetountev panta 
   ajnqrwpon kai didaskontev panta ajnqrwpon ejn 

pash| sofia|, iJna parasthswmen panta 
ajnqrwpon teleion ejn Cristw|: 

  Pe El îl vestim noi îndemnând pe toţi oamenii, învăţând  

  pe toţi oamenii în toată înţelepciunea, ca să îi înfăţişăm  

  pe toţi oamenii desăvârşiţi în Hristos. 

 

Tit 1:5        Toutou carin ajpelipon se ejn Krhth|, iJna ta  
leiponta ejpidiorqwsh| kai katasthsh|  
kata polin presbuterouv 

  De aceea te-am lăsat în Creta, ca să pui în ordine ce a 

  mai rămas şi să aşezi în fiecare cetate prezbiteri. 

 

Subjonctivul este unul din cele trei moduri virtuale din limba greacă 

(subjonctiv, imperativ, optativ), şi comunică o acţiune posibilă, 

sugerată, contemplată teoretic ca realizabilă (acţiuni volitive şi 

prospective).  

 

1.1. Paradigmele temporale ale subjonctivului 

 

În dialectul koine, modul subjonctiv foloseşte cu precădere două 

timpuri, prezentul şi aoristul. Există şi timpul perfect, construit în 

manieră compusă, cu ajutorul participiilor perfecte şi a verbului eijmi, 

dar acesta este folosit rar în NT. Valoarea temporală a prezentului şi 

aoristului subjonctiv este redusă, dominantă fiind valoarea lor de 

aspect: de acţiune momentană – pentru aorist, şi de acţiune continuă, 

respectiv – pentru prezent. Se poate observa că la subjonctiv prezent, 

verbul care dă terminaţiile standard este verbul eijmi. Acestea 

reprezintă un adevărat indicator al subjonctivului, mai ales vocalele 

tematice e şi o, care apar în formă lungă, h şi w, respectiv eta cu iota 

subscris la persoana a doua şi a treia singular, h|v şi h|. 
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Subjonctiv prezent 
 

Prezent wj - să fiu wjmen - să fim    eijmi oferă  

Activ h|]v - să fii hjte - să fiţi          terminaţiile  

 h|]  - să fie   wjsi(n) - să fie     standard pentru 

         subjonctiv 

         prezent 

 

D. activă 

 luw  - să dezleg  luwmen  - să dezlegăm 

    luh|v - să dezlegi luhte   - să dezlegaţi 

     luh| - să dezlege luwsi(n) - să dezlege 
                          

D. medie                                  

 luwmai - să mă dezleg luwmeqa - să ne dezlegăm 

 luh| - să te dezlegi luhsqe  - să vă dezlegaţi 

 luhtai - să se dezlege luwntai - să se dezlege 

 

D. pasivă                                 

 luwmai - să fiu dezlegat luwmeqa - să fim dezlegaţi 

 luh|  - să fii dezlegat luhsqe  - să fiţi dezlegaţi 

 luhtai  - să fie dezlegat  luwntai - să fie dezlegaţi 

 

Semnul caracteristic al subjonctivului este prezenţa unor vocale de 

legătură prelungite, h şi w, h|. Unele forme ale conjugării se aseamănă 

cu cele ale altor moduri şi distincţia se poate face doar cu ajutorul 

contextului: astfel, persoana 1 sing., prez. indic., d. activă, are aceeaşi 

formă cu subjonctivul prezent, persoana 1, d. activă; persoanele 2 şi 3 

sing., prez. indic., d. medie şi pasivă, sunt la fel cu  persoanele 2 şi 3 

sing., subjonctiv prez., d. activă.  
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Subjonctiv aorist 
 

Subjonctivul aorist foloseşte aceeaşi rădăcină utilizată şi de aoristul 

indicativ (1 sau 2). Nepurtând informaţie temporală, aoristul 

subjonctiv nu are augment e. Tot din acest motiv aoristul mediu 

primeşte terminaţii principale, deşi e timp secundar. El se traduce la 

fel cu subjonctivul prezent, diferenţa fiind de aspect – prezentul e 

continuu, aoristul este punctual. 

 

 

Subj. aorist 1 activ răd.  +   s  +  term. subjonctiv (subj. eijmi) 

  mediu răd.  +   s  +  term. principale 

 pasiv răd.  +   q   +  term. subjonctiv (subj. eijmi) 

 

D. activă 

       lusw -  să dezleg  luswmen  -  să dezlegăm 

 lush|v -  să dezlegi  lushte  -  să dezlegaţi 

 lush|  -  să dezlege  luswsi(n) -  să dezlege 

 

D. medie 

 luswmai - să mă dezleg luswmeqa - să ne dezlegăm 

 lush|  - să te dezlegi   lushsqe    - să vă dezlegaţi 

 lushtai  - să se dezlege  luswntai  - să se dezlege 

  

D. pasivă. Subj. aorist pasiv are terminaţii active (prez. subj. eijmi) şi 

se poate observa asemănarea cu aoristul activ, cu o singură deosebire 

– în loc de s este q: 

 

 luqw -  să fiu dezlegat  luqwmen  - (noi) să fim dezlegaţi 

 luqh|v -  să fii dezlegat  luqhte  - (voi) să fiţi dezlegaţi 

 luqh|  -  să fie dezlegat  luqwsi(n) - (ei) să fie dezlegaţi 
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Pentru aoristul 2, se pot urmări paradigmele verbelor leipw şi 

ajpostellw. Terminaţiile sunt aceleaşi ca la aorist 1, dar rădăcina 

este rădăcină de aorist 2 şi lipseşte marca s, respectiv, q.   

 

D. activă, leipw 

 lipw -  să părăsesc  lipwmen -  să părăsim 

 liph|v -  să părăseşti  liphte -  să părăsiţi   

  liph| -  să părăsească  lipwsi(n) -  să părăsească 

 

 D. medie, leipw 

 lipwmai - să-mi părăsesc  lipwmeqa - să ne părăsească   

 liph| - să-ţi părăseşti  liphsqe - să vă părăsiţi   

  liphtai - să-şi părăsească  lipwntai(n) - să îşi părăsească 
 

D. pasivă, ajpostellw  

 ajpostalw - să fiu trimis  ajpostalwmen - să fim trimişi 

 ajpostalh|v - să fii  trimis  ajpostalhte - să fiţi trimişi  

 ajpostalh|  - să fie trimis  ajpostalwsi(n) - să fie trimişi 

 
Subjonctiv perfect 

 

Subjonctivul perfect se formează la diateza activă cu ajutorul 

redublicării, conţine marca diatezei active k, şi foloseşte terminaţiile 

în temă lungă – adică  formele de subjonctiv ale verbului a fi, eijmi. La 

diateza medie / pasivă se foloseşte o formă perifrastică, compusă din 

participiul perfect al verbului de conjugat, diateza medie / pasivă, şi 

subjonctivul verbului eijmi. 

 

D. activă 

 lelukw  - să fi dezlegat lelukwmen - să fi dezlegat 

    lelukh|v - să fi dezlegat lelukhte  - să fi dezlegat 

     lelukh| - să fi dezlegat lelukwsi(n) - să fi dezlegat 

 

D. medie-pasivă 
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 lelumenov wj  - să mă fi dezlegat, să fi fost dezlegat 

    lelumenov h|v  - să te fi dezlegat, să fi fost dezlegat 

     lelumenov h|  - să se fi dezlegat, să fi fost dezlegat 

 

 lelumenoi wjmen - să ne fi dezlegat, să fi fost dezlegaţi 

    lelumenoi hjte - să vă fi dezlegat, să fi fost dezlegaţi 

     lelumenoi wjsi - să se fi dezlegat, să fi fost dezlegaţi 

 

1.2. Utilizările subjonctivului 

 

Subjonctivul este utilizat uneori cu înţeles de imperativ (sfaturi, 

porunci, interdicţii), alteori apare în subordonate condiţionale unde 

exprimă îndoiala, condiţia, posibilitatea, scopul: 

 

1) subjonctivul cu sens exhortativ (de îndemn) 

ajgaphtoi, ajgapwmen ajllhlouv (1In. 4:7) 

prea-iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii. 
 

2) subjonctivul cu sens de interdicţie (cu mh, fiind o acţiune posibilă, 

nu de moment, reală) 

...kai mh eijsenegkh|v hJmav eijv peirasmon. (Mt. 6:13) 

şi [să] nu ne duci în ispită [test]. 

 

3) subjonctivul cu sens interogativ, deliberativ 

ti oujn poihswmen_  (Lc. 3:10) 

atunci, ce [trebuie] să facem? 

 

4) subjonctivul cu sens de viitor negativ emfatic. ouj şi mh se combină 

pentru a exprima o negaţie categorică cu acţiune în viitor.   

mh krinete, kai ouj mh kriqhte: (Lc. 6:37) 

nu judecaţi – şi nicidecum nu veţi fi judecaţi! 

(nu judecaţi – să nu fiţi nici voi judecaţi) 
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5) subjonctivul de scop este introdus de conjuncţia  iJna (ca să, să) 

care adesea funcţionează ca un indicator al subjonctivului:   

ejgw hjlqon iJna zwhn ejcwsin kai perisson ejcwsin (In. 10:10) 

Eu am venit ca [oile] să aibă viaţă, şi din belşug să o aibă. 

 

6) subjonctivul şi enunţarea posibilităţii este introdusă cu conjuncţia 

ejan (dacă, în caz că): 

ejan monon aJywmai tou iJmatiou aujtou, swqhsomai. (Mt. 9:21) 

dacă măcar mă voi atinge de haina Lui, voi fi salvată (vindecată). 

 

7) subjonctivul în construcţii condiţionale, în general. Subjonctivul 

este cerut de următoarele conjuncţii:  ejan (dacă, [doar] de), eij (dacă , 

în caz că), iJna (ca să, să, încât), wJv (aşa ca să), oJpwv (astfel încât), în 

anumite construcţii condiţionale, conform următoarelor tipuri de 

argument: 

 

tip consecinţă      protasis (condiţie)     apodosis (consecinţă) 

1. consec. reală  eij cu indicativ   orice timp / mod 

2. consec. ipotetică   eij cu subjonctiv  ajn cu indicativ 

3. situaţie ipotetică    ejan cu subjonctiv  orice timp / mod 

4. situaţie posibilă   eij cu optativ    ajn cu optativ 

 

a. argumentul consecinţei reale.  

eij poate fi tradus prin „dacă” sau  „fiindcă”, „pentru că”, „întrucât”:  

eij uiJov eij tou qeou, eijpe iJna oiJ liqoi ouJtoi ajrtoi genwntai. 
(Mt. 4:3) 

 Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, spune ca aceste pietre să se facă pâini! 

 

b. argumentul consecinţei ipotetice, în contrast cu realitatea. 

Utilizează numai modul indicativ dar numai cu timpurile secundare, 

cum ar fi imperfectul, aoristul sau mai-mult-ca-perfectul, atât în 

protasis cât şi în apodosis. 

 

  kurie, eij hjv wJde oujk ajn mou ajpeqanen oJ ajdelfov. (In. 11:32) 
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 Doamne, dacă ai fi fost aici, nu murea fratele meu.  

 

c. argumentul situaţiei ipotetice. 

Indică îndoiala dar şi posibilitatea împlinirii. Protasis-ul începe cu ejan 

urmat de subjonctiv. 
ejan de ajpoqanh| oJ ajnhr, kathrghtai ajpo tou nomou ajndrov. 
(Rom. 7:2) 

în caz că moare bărbatul, [soţia] este dezlegată de legea bărbatului. 

 
ejan eijpwmen oJti aJmartian oujk ejcomen, eJautouv planwmen  
(1 In. 1:8) 

dacă spunem că nu avem păcat, ne minţim singuri. 

 

d. argumentul viitorului posibil. 

Utilizează numai modul optativ atât în protasis cât şi în apodosis şi are 

un grad mai mic de certitudine. Nu există nici un exemplu complet în  

NT. 

ajll j eij kai pascoite dia dikaiosunhn, makarioi (1 Pt. 3:14). 

dar dacă aţi suferi pentru neprihănire, fericiţi [aţi fi]. 

 

1.3. Exerciţii 

 

1. Traduceţi textele următoare şi analizați verbele la subjonctiv: 

tauta de gegraptai iJna pisteu[s]hte1 oJti  jIhsouv ejstin oJ  
Cristov oJ uiJov tou qeou kai iJJna pisteuontev zwhn ejchte ejn tw| 
ojnomati aujtou. (In. 20:31) 

 
kai ejrcontai saddoukaioi prov aujton, oiJtinev legousin  

                                                 

 

 

 
1
 Discutaţi semnificaţiile celor două variante de manuscris, pisteuhte, 
 pisteushte. 
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ajnastasin mh eijnai, kai ejphrwtwn aujton legontev, 
didaskale, Mwùshv ejgrayen hJmin oJti ejan tinov ajdelfov 
ajpoqanh| kai kataliph| gunaika kai mh ajfh| teknon, iJna labh| 
oJ ajdelfov aujtou thn gunaika kai ejxanasthsh| sperma tw| 
adelfw| aujtou. (Mc. 12:18-19). 

 
kai ejphrwthsen tiv aujton ajrcwn legwn, didaskale ajgaqe, ti 
poihsav zwhn aijwnion klhronomhsw; eijpen de aujtw| oJ  jIhsouv, 
ti me legeiv ajgaton; oujdeiv ajgaqov eij mh eiJv oJ qeov. tav 
ejntolav oijdav? mh moiceush|v, mh foneush|v, mh kleyh|v, mh 
yeudomarturhsh|v, tima ton patera sou kai thn mhtera. (Lc. 

18: 18-19).  

Observaţi textul paralel din Matei 19.18-19, unde se foloseşte viitorul: 
 legei aujtw|? poiav; oJ de  jIhsouv eijpe, to ouj foneuseiv, oouj 
moiceuseiv, ouj klepyeiv, ouj yeudomartu-rhseiv, tima ton 
patera kai thn mhtera kai ajgaphseiv oon phsion sou wJv 
seauton. 

 
ejan oJmologwmen tav aJmartiav hJmwn pistov ejstin kai dikaiov 
iJna ajfh| hJmin tav aJmartiav kai kaqarish| hJmav ajpo pash|  
ajdikia. ejan eijpwmen oJti oujc hJmarthkamen, yeusthn poioumen  
aujton kai oJ logov aujtou oujk ejstin ejn hJmin. (1 In. 1:9-10) 

 
toutou carin ajpelipon se ejn Krhth| iJna ta leiponta 
ejpidiorqwsh| kai katasthsh|v kata polin presbuterouv wJv 
ejgw soi dietaxamhn eij tiv estin ajnegklhtov, miav gunaikov 
ajnhr, tekna ejcwn pista, mh ejn kathgoria| ajswtiav hj 
ajnupotakta.2  (Tit 1:5-6) 

                                                 

 

 

 
2
 E. Nestle, K. Aland, B. Aland, & Universität Münster. Institut für Neutestamentliche 

Textforschung, Novum Testamentum Graece. Nestle-Aland (27. Aufl., rev.), Stuttgart: 

Deutsche Bibelstiftung, 1993 (c1979). 
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teknia mou, tauta grafo uJmin iJna mh aJmartete. Kai ejan tiv 
aJmarth| parakleton ejcomen prov patera  jIhsoun Criston 
dikaion. (1 Ioan 2:1) 

 

kai tauta grafomen hJmeiv iJna hJ cara hJmwn h|j peplhromenh. (1 

Ioan 1:4) 

 
kai nun, teknia, menete ejn aujtw| iJna ejan faneroqh| scwmen 
parresian kai mh aijscunqwmen ajp j aujtou (1 Ioan 1:4).  

 
Ejn toutw| ginwskomen oJti ajgampwmen ta tekna tou qeou, oJtan 
ton qeon ajgapwmen kai tav ejntolav aujtou poiwmen. (1 Ioan 

5:2) 
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17.  MODUL IMPERATIV (MODUL PORUNCII) 

 

Mt. 3:8,    poihsate oujn karpon ajxion thv metanoiav. 
                Faceţi, aşadar, roadă vrednică de pocăinţă! 

 

Tit 2:1 su oujn, teknon mou, ejndunamou ejn th| cariti th| ejn 
 Cristw|  jIhsou 

 Tu, aşadar, copilul meu, întăreşte-te în harul cel în 

 Hristos Isus 

 

Ca mod virtual, modul imperativ comunică porunci, interdicţii, cereri, 

cărora li se poate da curs sau nu. Modul imperativ are trei timpuri: 

timpul prezent, aorist şi timpul perfect. 

17.1 Timpul prezent  

La prezent, imperativul comunică o poruncă privitoare la o acţiune 

care trebuie începută şi continuată. Dacă se foloseşte negaţia mh, 

imperativul prezent comunică oprirea unei acţiuni care s-a desfăşurat 

până atunci.   

pantote cairete, ajdialeiptwv proseucesqe (1 Tes.5:16-17) 

bucuraţi-vă întotdeauna, rugaţi-vă neîncetat. 

mh ajgapate ton kosmon (1 Ioan 2:15) 

nu iubiţi lumea... 

 
Imperativ prezent, diateza activă 

 
Impv. prezent  activ  (acţiune continuă):      e + terminaţii 
- e, -v, -qi    - ete    - x  -   te 

- etw     - etwsan    - tw -  twsan 
     - ontwn   -  ntwn 
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lue     - dezleagă  luete3 - dezlegaţi 

luetw - dezlege  luetwsan - dezlege  (luontwn) 
 
mh grafe oJ basileuv twn  jIoudaiwn  

nu scrie „regele iudeilor”! (In 19:21) 

 

Pentru verbul a fi, eijmi, la prezent, diateza activă, imperativul ia 

forma următoare (eijmi nu are forme de aorist): 

ijsqi - fii  ejste   - fiţi 

ejstw - fie  ejstwsan - fie   (ojntwn, ejstwn) 

 
Imperativ prezent, diateza  medie 

 

Impv. prezent mediu (acţiune continuă):         e + terminaţii 

 - eso (ou) - esqe     - x - sqe 
 - esqw  - esqwan (esqwn)     - sqw - sqwsan 
        - sqwn 

 
luou - dezleagă-te luesqe - dezlegaţi-vă      

luesqw - dezleagă-se  luesqwsan - dezleagă-se   

(luesqwn) 

 
Imperativ prezent, diateza pasivă  
  

Prezentul la diateza pasivă foloseşte aceleaşi terminaţii ca cel mediu: 

luou - fii dezlegat luesqe  - fiţi dezlegaţi 

luesqw - fie dezlegat luesqwsan  - fie dezlegaţi 

                                                 

 

 

 
3
 Se poate observa că, abstracţie făcând de accent, pers. 2 plural este la fel în cazul 

modului infinitiv sau imperativ. Distincţia se face în context. 
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 Exemplu: 

 
Loipon, ajdelfoi, cairete, katartizesqe, parakaleisqe, to 
aujto froneite, eijrhneuete, kai oJ qeov thv ajgaphv kai eijrhnhv 
ejstai meq j uJmwn. jAspasasqe ajllhlouv ejn aJgiw| filhmati. 
jAspazontai uJmav oiJ aJgioi pantev. (2 Cor. 13:11) 

Dio legei? ejgeire, oJ kaqeudwn kai ajnasta ejk twn nekrwn, kai 
ejpifausei soi oJ Cristov. Blepete oujn ajkribwv pwv 
peripateite mh wJv ajsofoi ajll j wJv sofoi. ejxagorazomenoi ton 
kairon, oJti aiJ hJmerai ponhrai eijsin. Dia touto mh ginesqe 
ajfronev, ajlla suniete ti to qelhma tou kuriou. kai mh 
mequskesqe oijnw|, ejn wJ| ejstin ajswtia, ajlla plhrousqe ejn 
pneumati. (Efes. 5:14-18) 

17.2 Imperativ aorist 

Prin contrast, imperativul aorist comunică o acţiune urgentă, care 

trebuie să se întâmple în prezentul naraţiunii (momentul poruncii):  

nekrwsate oujn ta melh ta ejpi thv ghv. (Col. 3:5) 

omorâţi [acum] mădularele voastre cele de pe pământ; 
pisteuson ejpi ton kurion  jIhsoun kai swqhsh| su  
(Fap. 16:31) 

crede [acum] în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu. 

 
Imperativ aorist, diateza activă. 
 

Impv. aorist 1, activ (acţiune momentană):    sa +  terminaţii  

 - son - sate        - x  - te 
 - satw - satwsan        - tw - twsan 

 
luson - dezleagă        lusate - dezlegaţi  

lusatw - dezlege   lusatwsan - dezlege  (lusantwn) 
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katabatw nun apo tou staurou  

- să coboare acum de pe cruce!  (Mt.27:42)4 

 
lusate kai ferete  
– dezlegaţi-l şi aduceţi-l (Mc. 11:2) 
 
Farisaie tufle, kaqarison prwton to ejntov tou pothriou  

– fariseule orb, curăţă mai întâi interiorul paharului! (Mt. 23:26) 

 

Impv. aorist 2, diateza activă  

 - e - ete     - x  - te 
 - etw - etwsan     - tw - twsan 

 
lipe    - părăseşte lipete  - părăsiţi  

lipetw  - părăsească lipetwsan - părăsească  

 

Pentru comparaţie, se poate nota că la imperativ prezent verbul 

leipw are următoarele forme: 

leipe    - părăseşte leipete - părăsiţi  

leipetw  - părăsească leipetwsan - părăsească  

 
Imperativ aorist, diateza medie 
 

Impv. aorist 1, d. medie (acţiune momentană):  sa + terminaţii, 

 - sai  - sasqe         - ai   - sqe 
 - sasqw - sasqwsan (sasqwn)        - sqw - sqwsan 
          - sqwn 

 
lusai - dezleagă-te  lusasqe - dezlegaţi-vă 

                                                 

 

 

 
4
 katabatw vine de la katabainw - a coborî. 
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lusasqw - dezleagă-se  lusasqwsan - dezleagă-se   

(lusasqwn)   

 

Aoristul 2 foloseşte terminaţiile prezentului mediu: 

lipou  - părăseşte-te  lipesqe  - părăsiţi-vă 

lipesqw - părăsească-se lipesqwsan -  părăsească-se 

 
 

 Impv. aorist 1 pasiv (acţiune momentană) :  qh + terminaţii  

 - qhti - qhte     - x  - te 
 - qhtw - qhtwsan (qhntwn)      - tw - twsan 

 

luqhti - fii dezlegat   luqhte - fiţi dezlegaţi       

luqhtw - fie dezlegat  luqhtwsan  - fie dezlegaţi  

(luqentwn) 

 

 Exemplu:  

 staurwqhtw - să fie crucificat! (Mt. 27:23), staurow - a crucifica. 

 Eij ejcete pistin wJv kokkon sinapewv, ejlegete ajn th| sukaminw|  
 tauth| ejkrizwqhti kai futeuqhti ejn th| qalassh| ?Âkai  
 uJphkousen ajn uJmin. (Luca 17:5b-6) 

 Dacă aveţi credinţă cât un bob de muştar, spuneaţi sicomorului 

 acestuia „fii dezrădăcinat şi fii plantat în mare!” şi vă va asculta! 

 

În cazul aoristului 2, ne putem folosi de paradigma lui lambanw: 

 

Diateza activă Diateza medie / pasivă 
 
labe   labou 
labetw  labesqw 
labete  labesqe 
labetwsan  labesqwsan 
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Exemple: 

ajnaqema ejstw …      ejstw de oJ logov uJmwn nai nai, ouj ouj  
să fie anatema!  cuvântul vostru să fie da, da; nu, nu. 

(Gal. 1:8)  (Mt. 5:37) 

 

17.3 Imperativul perfect 

Este format cu ajutorul participiului perfect.
5
 La diateza activă are 

formă perifrastică, folosind participiul perfect activ al verbului de 

conjugat şi imperativul prezent verbului „a fi”, eijmi. La diatezele 

medie / pasivă se foloseşte rădăcina participiului perfect activ, fără 

particula caracteristică k, şi terminaţiile imperativului la diateza medie 

/ pasivă. 

 

D. activă 

Se folosesc formele de perfect activ ale verbului de conjugat, la 

participiu, nominativ, singular şi plural: 

 

 M.     F.     N. 
 lelukwv         lelukuia   lelukov 
 lelukotev        lelukuiai lelukota 
 

La acestea se adaugă imperativul verbului a fi şi se obţin următoarele 

forme (exemplul dat mai jos este la genul masculin): 

 

 lelukwv ijsqi  - să fi dezlegat, tu 

    lelukwv ejstw - să fi dezlegat, el 

     

                                                 

 

 

 
5 Imperativul la timpul perfect apare de patru ori în Noul Testament: pefimwso din 

fimow în Marcu 4:39, ejrrwsqe din rJwnnumi în Faptele Apostolilor 15:29 şi iJste 
din oijda în Efeseni 5:5 şi Iacov 1:19.  
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 lelukotev ejste - să fi dezlegat, voi 

    lelukotev ejstwn - să fi dezlegat, ei 

     lelukotev ojntwn - să fi dezlegat, ei 

 

D. activă 

Se formează plecând de la rădăcina participiului perfect, fără – k, la 

care se adaugă terminaţiile medii ale imperativului: 

 

 leluso  - să te fi dezlegat, să fi fost dezlegat 

    lelusqw - să se fi dezlegat, să fi fost dezlegat 

 

 lelusqe  - să vă fi dezlegat, să fi fost dezlegaţi 

    lelusqwn - să se fi dezlegat, să fi fost dezlegaţi 

 

17.4 Utilizările imperativului. 

1) imperativul cu sens de îndemn, ca o poruncă pozitivă.   

 ajgapate touv ejcqrouv uJmwn... (Mt.5:44) 

 iubiţi-i pe duşmanii voştri!... 

 

2) imperativul cu sens de interdicţie, ca poruncă negativă.    
oiJ ajndrev, ajgapate tav gunaikav  
soţilor, iubiţi-vă nevestele 

kai mh pikrainesqe prov aujtav. 

şi nu ţineţi necaz pe ele (nu fiţi amari faţă de ele)! (Col.3:19). 

 

3) imperativul cu sens de cerere.    

prosqev hJmin pistin  (Lc. 17:5) 

măreşte-ne credinţa! 

 

4) imperativul cu sens de permisiune (persoana a treia).   

ejlqetw hJ basileia sou  (Mt.6:10) 

să vină împărăţia Ta! 
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teknia, mhdeiv planatw uJmav (1 Ioan 3:7)   

copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! 

 

 

Tabel recapitulativ cu conjugarea verbului luw la imperativ 

 Prezent 1 Aorist Traducerea 

D.Activă     

2 Sg lue luson Dezleagă! 

3 Sg luetw lusatw Să dezlege! 

2 Pl luete lusate Dezlegaţi! 

3 Pl luetwsan lusatwsan Să dezlege! 

D. Medie  

2 Sg luou lusai Dezleagă-te! 

3 Sg luesqw   lusasqw Să se dezlege! 

2 Pl luesqe lusasqe Dezlegaţi-vă! 

3 Pl luesqwsan lusasqwsan Să se dezlege! 

D. 

Pasivă 

 

2 Sg luou luqhti Fii dezlegat! 

3 Sg luesqw luqhtw Să fie dezlegat! 

2 Pl luesqe luqhte Fiţi dezlegaţi! 

3 Pl luesqwsan luqhtwsan Să fie dezlegaţi! 

 

 

17.5 Exerciţii: 

 

1. Traduceţi următoarele propoziţii, analizaţi verbele şi discutaţi 

semnificaţia imperativului: 

 

meinate ejn ejmoi, kajgw ejn uJmin (Ioan 15:4) 

 
mnhmoneuete tou logou ouJ ejgw eijpon uJmin… (Ioan 15:20). 
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ejfh aujtwj oJ kuriov aujtou, euj doule agaqe kai piste, ejpi  
ojliga hjv pistov, ejpi pollwn se katasqesw: eijselqh eijv thn  
caran tou kuriou sou.   (Mt. 25:21). 

 
oij ajndrev, ajgapate tav gunaikav kaqwv kai oJ Cristov  
hjgaphsen thn ejkklhsian kai ejauton paredwken uJper aujthv  

(Ef. 5:25). 
 
khruxon ton logon, ejpisthqi eujkairwv - ajkairwv, ejlegxon,  
ejpitimhson, parakaleson, en pash| makrotumia kai didach|.  
(2 Tim. 4:2). 
 
grhgoreite, sthkete ejn th| pistei, ajndrizesqe, krataiousqe.  
panta uJmwn ejn ajgaph| ginesqw (1 Cor. 16:13-14). 

 
mh oujn tiv uJmav krinetw ejn brwsei kai ejn posei hj ejn merei 
hj neomhniav hj sabbatwn (Col. 2 :16). 

 

2. Analizaţi imperativele din Matei 6:9-13 (rugăciunea domnească 

Tatăl Nostru). 

 
9ouJtwv oujn proseucesqe uJmeiv 
 
  Pater hJmwn oJ ejn toiv oujranoiv 

 aJgiasqhtw to ojnoma sou  
10ejlqetw hJ basileia sou 
 genhqhtw to qelhma sou, 

wJv ejn oujranwn kai ejpi ghv  
11ton ajrton hJmwn ton ejpiousion dov hJmin shmeron  
12kai ajfev hJmin ta ojfeilhmata hJmwn, 

wJv kai hJmeiv ajfhkamen toiv ojfeiletaiv hJmwn  
13kai mh eijsenegkh|v hJmav eijv peirasmon, 

ajlla rJusai hJmav ajpo tou ponhrou.  
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3. Analizaţi următoarele verbe: 

 

1. ejrcesqe

2. ajkolouqei

3. ejrcou

4. ijde

5. poihsate

6. ferete

7. ajrate

8. poiseite

9. lusate

10. dov

11. uJpage

12. fwnhson

13. ejlqe

14. mh pisteue
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15. ijdete

16. mh fage

17. qeasasqe

18. poreuou

19. mh peripatei

20. ouj mh aJmartane
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