
21.  CONJUGAREA VERBELOR  ÎN - mi 
 

1.1. Generalităţi 

 

Spre deosebire de conjugarea în -w, tematică, în limba greacă exista şi 

conjugarea în -mi, atematică. În Noul Testament cinci verbe în -mi apar 

mai frecvent, anume: eijmi (sunt), didwmi (dau), iJsthmi (stau - în 

picioare),  iJhmi (trimit) şi tiqhmi (pun). iJhmi apare doar în compuşi, 

cum sunt ajfihmi (trimit, iert, permit, părăsesc) şi sunihmi (aduc 

împreună, pricep, înţeleg). În general, verbele care apar în NT, din 

această categorie, dimpreună cu rădăcina lor, sunt următoarele1: 

 

ajmfiennumi,  eJ  - a se îmbrăca 

ajpollumi, ojl  - a distruge, a ruina 

deiknumi deik  - a arăta 

didwmi, do  - a da 

dunamai,  duna  - a putea, a fi în stare 

eijmi ejs  - a fi, a exista 

(eijmi) (i)  (- a merge).2 

ejkpetannumi peta  - a răspândi 

ejpistamai  sta   - a înţelege, a şti 

zwnnumi zw  - a înconjura, a încinge 

iJhmi eJ  - a trimite 

iJsthmi sta  - a sta (în picioare), a stabili 

kaqhmai hJ  - a sta jos, a se aşeza 

katagnumi  ajg  - a frânge 

keimai kei  - a sta întins 

                                                 

 

 

 
1 Lista e prezentată în W. Mueller, Gramatical Aids for Students of New Testament 

Greek, Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1972, p. 48. 
2 Unii comentatori afirmă că, de exemplu, în Ioan 7:34, 36, avem acest înţeles al 

verbului.  În alte locuri din NT, el apare în compuşi cu – ap, - ei, - ei~, - ex, - ep, - 
sun. 
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kerannumi  kera  - a amesteca 

kicrhmi cra  - a împrumuta (cuiva) 

korennumi kore  - a (se) sătura 

kremamai krema  - a atârna, a suspenda 

(kremannumi krema - a atârna, a suspenda) 

mignumi mig  - a amesteca 

ojmnumi ojm  - a jura, a face legământ 

ojninhmi ojna  - a fi folositor  

phgnumi pag  - a zidi, a repara 

pimplhmi pla  - a umple 

pimprhmi pra  - a arde (febră), a se umfla 

rJhgnumi rJag  - a rupe, a sparge 

rJwnnumi  rJw  - a face puternic, a întări 

sbennumi sbe  - a stinge 

strwnnumi strw  - a împrăştia 

tiqhmi qh  - a pune, a aşeza 

fhmi  fa  - a zice, a afirma 

 

Unele din verbele acestea în – mi au şi forme echivalente în – w, în NT, 

de exemplu: ojmnumi - ojmnuw, strwnnumi - strwnuw, meignumi - 
meignuw (mignumi). 

 

1.2. Paradigmele temporale şi modale ale verbelor în - mi 

 

Terminaţiile verbelor în -mi se aseamănă cu cele ale verbelor în -w mai 

puţin la timpurile prezent şi aorist. La prezent, imperfect şi aorist 2, 

verbele în - mi nu folosesc vocalele de legătură o / e înaintea 

terminaţilor. De asemeni, în conjugare, vocalele din rădăcină, e, o, a, 
apar adesea în varianta lor lungă h, w, a.  

O altă caracteristică a verbelor în - mi este faptul că şi la prezent şi 

imperfect indicativ ele prezintă, din start, o dublare a primei consoane 

din rădăcină (dublare, reduplicare), nu numai la perfect şi mai-mult-ca-

perfectul. La prezent şi imperfect vocala din mijloc este i (iota). Dacă 
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rădăcina începe cu o vocală, atunci iota, i, se plasează înaintea 

rădăcinii, cu spirit aspru. 

  
Verb           rădăcină     rădăcină prezent 
tiqhmi qe      tiqe 
didwmi do      dido 
iJsthmi sta      iJsta 
iJhmi  eJ, hJ      iJh 
 

La aorist 1, diateza activă, sunetele caracteristice nu sunt „sa” ci „ka” 

(cf. formarea timpului perfect, modul indicativ). Paradigmele 

importante sunt: 

 
1.2.1. Modul indicativ 
 

1)  Indicativ prezent activ 
 didwmi        iJsthmi  tiqhmi  -iJhmi 
 didwv      iJsthv         tiqhv  -iJhv 
 didwsi(n)     iJsthsi(n) tiqhsi(n) -iJhsi(n) 
 didomen   iJstamen tiqemen -iJhmen3 
 didote   iJstate        tiqete  -iJete 
 didoasi(n) iJstasi(n) tiqeasi(n) -iJasi(n) 
 

2) Indicativ prezent mediu \ pasiv 
 didomai       iJstamai  tiqemai -- 
 didosai      iJstasai      tiqesai -- 
 didotai        iJstatai  tiqetai - iJetai 

 

 

 

                                                 

 

 

 
3
 În Lc. 11:4 se întâlneşte ajfiomen. 
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 didomeqa   iJstameqa tiqemeqa -- 
 didosqe   iJstasqe       tiqesqe -- 
 didontai iJstantai tiqentai - iJentai 

 

 

  3) Indicativ imperfect activ 

 ejdidoun        (nu în NT) ejtiqhn  - iJon (hjfion) 
 ejdidouv      --          ejtiqeiv -- 
 ejdidou        --   ejtiqei  - iJen (hjfien) 
  

 ejdidomen   --  ejtiqemen -- 
 ejdidote   --       ejtiqete --  

 ejdidosan --  ejtiqesan -- 
 (ejdidoun) 

 

  4) Indicativ imperfect mediu\pasiv 
 ejdidomhn     iJstamhn  ejtiqemhn 
 ejdidoso      iJstaso        ejtiqeso 
 ejdidoto       iJstato  jtiqeto 

 (ejdideto) 

  
 didomeqa   iJstameqa ejtiqemeqa 
 didosqe   iJstasqe       ejtiqesqe 
 didontai iJstanto ejtiqento  

 

  5) Indicativ aorist 1 şi 2 activ 

    

 (aor.1)       (aor.2)   şi    (aor.1) (cf. perf.) (aor.1) 
 ejdwka     ejsthn   ejsthsa  eJsthka ejqhka 
 ejdwkav    ejsthv   ejsthsav eJsthkav     ejqhkav 
 ejdwke(n)  ejsth    ejsthse   eJsthke   ejqhke(n) 
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 ejdwkamen ejsthmen  ejsthsamen ejsthkamen  ejqhkamen 
 ejdwkate   ejsthte    ejsthsate  eJsthkate    ejqhkate 
 ejdwkan    ejsthsan  ejsthsan   eJsthkan     ejqhkan 

 (ejdosan) eJstekein, etc. la m.m.pf. 

 

  6) Indicativ aorist 2 mediu 

 ejdomhn       (nu în NT)  ejqemhn 

 ejdou  --  ejqou 

 ejdoto   --  ejqeto 
 (ejdeto) 
 ejdomeqa   --  ejqemeqa 

 ejdosqe   --  ejqesqe 

 ejdonto --  eqento 

 

1) Indicativ aorist 1 pasiv 
 ejdoqhn        ejstaqhn  ejteqhn 
 ejdoqhv      ejstaqhv       ejteqhv 
 ejdoqh        ejstaqh  ejteqh 

 ejdoqhmen  ejstaqhmen ejteqhmen 
 ejdoqhte   ejstaqhte      ejteqhte 
 ejdoqhsan ejstaqhsan ejteqhsan  

 

 
1.2.2. Modul subjonctiv 

 

Modul subjonctiv4 foloseşte doar timpurile prezent şi aorist: 

 

1) Subjonctiv prezent activ5 

 didw        (nu în NT) tiqw 

                                                 

 

 

 
4
 În NT nu apar formele de condiţional-optativ ale verbelor în - mi. 

5
 Subjonctivul prezent mediu / pasiv nu este folosit în NT. 
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 didw|v      --          tiqh|v 

 didw|        --  tiqh| 
 didwmen   --  tiqwmen 

 didwte   --  tiqhte 

 didwsi --  tiqwsi 

           

2) Subjonctiv aorist 2 activ  

 dw   [duw]    stw   qw 
 dw|v  [duhv]   sth|v         qh|v 
 dw|   [etc.]     sth|   qh| 
 
 dwmen   stwmen qwmen 
 dwte    sthte        qhte 
 dwsi  stwsi  qwsi 

 

3) Subjonctiv aorist 2 mediu  

 (nu în NT) (nu în NT) qwmai  

  --  --  qh| 
  --  --  qhtai 

 --  --  qwmeqa 

 --  --  qhsqe 
 --  --  qwntai 

 

4) Subjonctiv aorist 2 pasiv 

   
 doqw        staqw  teqw 
 doqh|v      staqh|v        teqh|v 
 doqh|        staqh|  teqh| 
 doqwmen   staqwmen teqwmen 
 doqhte   staqhte       teqhte 
 doqwsi staqwsi teqwsi  
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1.2.3. Modul imperativ 
 

La modul imperativ verbele în -mi urmează următoarele paradigme: 

 

     1) Imperativ prezent activ 
 
 didou     (nu în NT) tiqei  - iJev 

 didotw --  tiqetw  - iJetw 

    

 didote  --    tiqete  - iJete 

 didotwsan --  tiqetwsan - iJetwsan 

      

2) Imperativ prezent mediu \ pasiv 

  --  --  tiqeso 

 --  --  tiqesqw 

 --  --  tiqesqe 
 --  --  tiqesqwsan 

 

3) Imperativ aorist activ 
 dov      sthqi         qev  - eJv 
 dotw    sthtw      qetw  - eJtw 

 
 dote      sthte     qete  - eJte 

 dotwsan, sthtwsan, qetwsan, -  eJtwsan 

 dontwn   stantwn   qentwn 
 

4) Imperativ aorist mediu    

 dou       (nu în NT)    qou 

 dosqw     --     qesqw 

 

 dosqe    --   qesqe 

 dosqwsan, --  qesqwsan, 

 dosqwn           --       qesqwn 
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    5) Imperativ aorist pasiv 
 doqhti    staqhti   teqhti 
 doqhtw   staqhtw  teqhtw 
 doqhte   staqhte teqhte 
 doqhtwsan staqhtwsan teqhtwsan 

 

 
1.2.4. Modul Infinitiv 
 

1) Infinitiv prezent 

               D. activă D. medie / pasivă 
ajfihmi ajfienai  ajfeisqai  
didwmi didonai   didosqai 
eijmi  eijnai         ----------- 

iJsthmi   iJstanai     iJstasqai 
sunihmi    sunienai  suniesqai 
tiqhmi    tiqenai    tiqesqai 
 

2) Infinitiv aorist 

 D. activă  D. medie    D. pasivă 

ajfihmi ajfeinai  ---------  ----------   

didwmi dounai   dosqai  doqhnai 
eijmi --------- ---------  ---------- 

iJsthmi   sthnai ---------      staqhnai 

sunihmi   suneinai  ---------  ---------- 

tiqhmi    qeinai qesqnai    teqhnai 
 

1.2.5. Modul Participiu 
 

Participiile verbelor în - mi se conjungă la fel ca verbele în - w. 

1)  Participiul prezent activ 

M.    didouv     iJstav   tiqeiv   - iJeiv  

F.  didousa  iJstasa   tiqeisa - iJeisa 

N. didon      iJstan     tiqen    - iJen 
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2) Participiu prezent mediu \ pasiv 

M.    didomenov   iJstamenov   tiqemenov -- 
F.  didomenh  iJstamenh    tiqemenh -- 
N. didomenon   iJstamenon   tiqemenon -- 
 

3) Participiu aorist activ 

M.     douv      stav      qeiv  - eiJv 

F.   dousa   stasa      qeisa - eiJsa 

N.  don       stan       qen        - eJn 

 

4) Participiu aorist mediu  

M.     domenov    ---------   qemenov 

F.   domenh  --------- qemenh 

N.  domenon    ---------  qemenon 

 

5) Participiu aorist pasiv 

M.  doqeiv  staqeiv teqeiv 

F.  doqeisa  staqeisa teqeisa 

N.  doqen    staqen   teqen 

 
1.2.6. Formele principale ale verbelor în - mi 
 

Prezent   Viitor    Aorist  Perfect    Prezent M/P   Aor. pasiv    
didwmi dwsw ejdwka dedwka dedomai   ejdoqhn 
iJsthmi sthsw ejsthsa  eJsthka eJstamai    eJstaqhn 
   ejsthn 
tiqhmi qhsw ejqhka teqeika teqeimai   ejteqhn 
-iJhmi -hJsw -hJka -eiJka - eJwmai   - eJqhn 
(ex: sunihmi, sunhsw, sunhka)          
ajfihmi ajfhsw ajfhka ajfeika ajfeimai   ajfeiqhn 
eijmi ejsomai hjmhn* 

    (impf.) 
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1.3. Exerciţii 

 

1. Analizaţi următoarele exemple: 

 
ejan oJmologwmen tav aJmartiav hJmwn, pistov ejstin kai 
dikaiov, iJna ajfh| hJmin tav aJmartiav kai kaqarish| hJmav ajpo 
pashv ajdikiav (1 In. 1:9) 

 
ginou pistov ajcri qanatou, kai dwsw soi ton srtefanon thv  
zwhv (Apoc. 2:10) 

 
ijdou dedwka uJmin thn ejxousian tou patein ejpanw ojfewn 
kai skorpiwn kai ejpi pasan thn dunamin tou ejcqrou kai 
oujden uJmav ouj mh ajdikhsh| (Lc. 10:19) 

 
kai eijpen, pou teqeikate aujton _ legousin aujtw|, kurie, 
ejrcou kai ijde. (In. 11:37) 

 
mhti ejrcetai oJ lucnov iJna uJpo ton modion teqh| hj uJpo thn 
klinhn _ oujc iJna ejpi thn lucnian teqh|...  (Mc. 4:21) 
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