Lecţia 12
Pronumele personal de persoana a III-a
Spre deosebire de pronumele personal de persona I şi II, pronumele personal de
persoana a III-a are şi categoria persoanei: masculin, feminin şi neutru. Terminaţiile
sunt cele întâlnite la studierea adjectivului.
Singular

N.
G.
D.
A.

M.

F.

N.

auvto,j (el)
auvtou/ (al lui)
auvtw|/ (lui)
auvto,n (pe el)

auvth, (ea)
auvth/j (a ei)
auvth|/ (ei)
auvth,n (pe ea)

auvto, (el)
auvtou/ (pe el)
auvtw|/ (lui)
auvto, (pe el)

Plural

N.
G.
D.
A.

M.

F.

N.

auvtoi, (ei)
auvtw/n (al lor)
auvtoi/j (lor)
auvtou,j (pe ei)

auvtai, (ele)
auvtw/n (al lor)
auvtai/j (lor)
auvta,j (pe ele)

auvta,
auvtw/n
auvtoi/j
auvta,

Pronume de întărire
În afara valorii obişnuite, pronumele personal poate fi folosit şi ca pronume de întărire
(tradus prin „însuşi”, însăşi” etc.)
1 Cor. 15:28
auvto.j o` ui`o.j u`potagh,setai
Însuşi Fiul se va supune
1 Tes. 4:16
auvto.j o` ku,rioj ))) katabh,setai
Însuşi Domnul ... va coborî
Apoc. 21:3
auvto.j o` qeo.j
metV auvtw/n e;stai
Însuşi Dumnezu
cu ei
va fi

Pronume de identitate
În alte situaţii, pronumelui personal poate fi folosit ca pronume de identitate (tradus
prin „acelaşi”, „aceeaşi” etc.)
Luca 23:13
evge,nonto
fi,loi
o[ ~Hrw,|dhj kai. o` Pila/toj evn auvth/|
th/| h`me,ra|
Au devenit prieteni Irod
şi Pilat
în aceeaşi zi
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Vocabular
aivw,n, aivw/noj, o` — veac, epocă,
dida,skaloj, ou, o` — învăţător, dascăl
euvqu,j — imediat (42 de ori în Marcu)
e[wj — (cu valoare de conjuncţie) până; (cu valoare de propoziţie) până la (Ex. pa,ntej
ga.r oi` profh/tai kai. o` no,moj e[wj VIwa,nnou [până la Ioan] evprofh,teusan (Mat
11:13)

maqhth,j, ou/, o` — ucenic, învăţăcel
me,n — particulă afirmativă folosită corelativ cu de. (me.n…de,), pentru a indica un
contrast între două propoziţii
mhdei,j, mhdemi,a, mhde,n — nimeni (pronume negativ cu trei forme, pentru fiecare gen)
mo,noj, h, on — singur, singură; unic, unică (adj.)
o[pwj — ca să, încât (conj. care introduce scopul). Ex. o[pwj i;dwsin u`mw/n ta. kala.
e;rga (Mat 5:16) Ca să vadă faptele voastre bune...
o[soj, h, on — cât, câtă, cât (pronume relativ) Ex. kai. th.n gunai/ka kai. ta. te,kna kai.
pa,nta o[sa e;cei (Mat 18:25) Şi pe soţie şi pe copii şi toate câte are
ou=n — deci, aşadar. Conjuncţie care nu stă niciodată la începutul unei propoziţii. Are
valoare inferenţială şi tranziţională (relansează discursul / naraţiunea).
ovfqalmo,j, ou/, o` — ochi
pa,lin — iarăşi, din nou (adverb de timp)
pou,j, podo,j, o` — picior
u`pe,r — prepoziţie cu Genitivul (pentru, în beneficiul); Ex. tou/to, evstin to. sw/ma, mou
to. u`pe.r u`mw/n dido,menon\ (Luk 22:19) Acesta este trupul meu care se dă pentru
voi.
— cu Acuzativul (peste, deasupra) Ex. Ouvk e;stin maqhth.j u`pe.r to.n dida,skalon
ouvde. dou/loj u`pe.r to.n ku,rion auvtou/Å (Mat 10:24) Nu este ucenicul peste dascăl nici
robul peste stăpânul său.
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