Lecţia 20. Alte forme de viitor
Viitorul verbelor cu rădăcina terminată în sonantă

Mod de formare
Forma de viitor a verbului se formează astfel:
Rădăcină de viitor + sufixul -εσ- + vocala de legătură +
terminații primare active
Din categoria consoanelor sonante fac parte lichidele (λ și ρ) și nazalele (μ și ν).
Verbele cu rădăcina terminată în sonantă adaugă la rădăcina verbală sufixul -εσ-.
Sigma intervocalic nu rezistă, iar căderea lui duce la apariția unor contrageri care poartă
accent circumflex.
Exemple
Rădăcină

Prezent

Viitor

Obs.

-λ-

ἀποστέλλω

ἀποστελῶ

Forma de viitor pierde un
-λ-

-λ-

ἐκβάλλω

ἐκβαλῶ

Forma de viitor pierde un
-λ-

-μ-

τέμνω

τεμῶ

Forma de viitor îl pierde
pe -ν-

-ν-

μένω

μενῶ

-ν-

κρίνω

κρινῶ

-ν-

ἀποκτείνω

ἀποκτενῶ

Forma de viitor îl pierde
pe -ι-

-ρ-

αἴρω

ἀρῶ

Forma de viitor îl pierde
pe -ι-

-ρ-

ἐγείρω

ἐγερῶ

Forma de viitor îl pierde
pe -ι-

Indic. viitor activ ‒ kri,nw (a judeca)
Singular
Plural
1. krinw/
krinou/men
2. krinei/j
krinei/te
3. krinei/
krinou/si(n)
Indic. viitor mediu ‒ kri,nw
Singular
Plural
1. krinou/m ai krinou,meqa
2. krinh| /
krinei/sqe
3. krinei/tai krinou/ntai

Formele de viitor ale verbelor neregulate
Există verbe a căror rădăcină pentru timpul viitor diferă semnificativ de cea folosită la
formarea timpului prezent. Aceste forme sunt menționate în dicționarele de limbă greacă, dar ele
trebuie învățate odată cu forma „de dicționar” a verbului.
λέγω  viit. ἐρῶ (voi zice) Ex. ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου, ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθα (Luca 12:19)
Anumite verbe au la viitor forme medii (la diateza medie)
γινώσκω  viit. γνώσομαι (voi cunoaște) Ex. γνώσομαι οὐ τὸν λόγον ἀλλὰ τὴν δύναμιν (1 Cor. 4:19)
ὁράω  viit. ὄψομαι (voi vedea) Ex. ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου (Mat 24:30)

Vocabular:
αἴρω (viit. ἀρῶ) ‒ a ridica, a înălța
ἀποκτείνω (viit. ἀποκτενῶ) ‒ a ucide
ἀποστέλλω (viit. ἀποστελῶ) - a trimite
βαπτίζω (viit. βαπτίσω) ‒ a boteza, a cufunda
γινώσκω (viit. γνώσομαι) ‒ a cunoaște
γλῶσσα, ης, ἡ ‒ limbă (organ sau sistem de comunicare)
ἐγείρω (viit.ἐγερῶ) ‒ a învia, a trezi (din somn)
ἐκβάλλω (viit. ἐκβαλῶ) ‒ a scoate, a arunca
ἐκεῖ (adverb de loc) ‒ acolo
κρίνω (viit. κρινῶ)
λαός, οῦ, ὁ ‒ popor
μένω (viit. μενῶ) ‒ a rămâne
ὁράω (viit. ὄψομαι) ‒ a vedea
σοφία, ας, ἡ ‒ înțelepciune
στόμα, ατος, τό ‒ gură (dar și ascuțiș al unei săbii)
σῴζω (viit. σώσω) ‒ a salva, mântui, vindeca

Total cuvinte învățate: 226

