
Augment + rădăcina de aorist + sufixul sa + terminaţiile secundare A/M 

Lecţia 23. Indicativul aorist 1 (diatezele activă şi medie) 

 

Def. Aoristul exprimă, de regulă, o acţiune trecută nedefinită şi poate fi tradus cel mai 
adesea cu perfectul compus („am scris”, „am citit” etc.) 

Nota Bene: O prezentare mai amplă a valorilor aoristului ar trebui să conţină următoare tipuri de 
acţiuni: 

 acţiune trecută (aoristul narativ; Ioan 1:11 - oi ̀i;dioi auvto.n ouv pare,labon; ai lui nu L-au primit) 

 acţiune prezentă (aorist dramatic; Luca 16:4 - e;gnwn ti, poih,sw; ştiu ce voi face) 

 acţiune viitoare (aorist proleptic sau viitorist; Ap. 10:7 - o[tan me,llh| salpi,zein( kai. evtele,sqh to. 
musth,rion tou/ qeou/; când va fi gata să sune din trâmbiţă, se va împlini misterul lui Dumnezeu) 

 acţiune care poate avea loc oricând (aoristul omnitemporal sau gnomic; Rom. 3:23 - pa,ntej 
h[marton kai. u`sterou/ntai th/j do,xhj tou/ qeou/; toţi păcătuiesc şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu) 

 

Mod de formare 

 

 

Verbul lu,w, indicativ aorist activ 

I e;lusa am dezlegat 

II e;lusaj ai dezlegat 

III e;luse(n) a dezlegat 

I evlu,samen am dezlegat 

II evlu,sate aţi dezlegat 

III e;lusan au dezlegat 

 

Verbul lu,w, indicativ aorist mediu 

I evlusa,mhn mi-am dezlegat 

II evlu,sw ţi-ai dezlegat 

III evlu,sato şi-a dezlegat 

I evlusa,meqa ne-am dezlegat 

II evlu,sasqe v-aţi dezlegat 

III evlu,santo şi-au dezlegat 

 

Aoristul verbelor care au rădăcina terminată în oclusivă 

În cazul anumitor verbe, oclusiva din rădăcină se combină cu s din prefixul -sa- şi 

formează o consoană dublă (y, x) sau este asimilată, iar rezultatul este s. 

ble,pw  → blep-  → e;bleya (am vazut) 

gra,fw → graf-  → e;graya (am scris) 

khuru,ssw → khruk-  → evkh,ruxa (am proclamat) 

bapti,zw → baptid-  → evba,ptisa  (am botezat) 



Aoristul verbelor care au rădăcina terminată în lichidă (l, r) sau nazală (m, n) 

Verbele a căror rădăcină se termină în lichidă sau nazală s-au format iniţiat tot după 

model sigmatic, dar ulterior sonanta (lichidă sau nazală) a fost asimilată, iar vocala precedentă 

a suferit o lungire compensatorie. 

Ex. verbul me,n-w „rămân” 

aor. *e;-men-sa → eolic. e;menna → atic e;meina 

I e;meina am rămas 

II e;meinaj ai rămas 

III e;meine(n) a rămas 

I evmei,namen am rămas 

II evmei,nate aţi rămas 

III e;meinan au rămas 

 

Vocabular 

avpe,rcomai plec 

a;rcw stăpânesc (la d. activă); încep (a;rcomai - la diateza medie)  

gra,fw scriu 

dio, de aceea, prin urmare 

doxa,zw slăvesc, glorific 

du,namij, -ewj, h̀ putere, miracol 

khru,ssw proclam 

pi,nw beau 

 

Număr de cuvinte învăţate: 258 

Exerciţii 

1. polloi. evpi,steusan eivj to. o;noma auvtou/ 

2. e;grayen u`mi/n th.n evntolh.n tau,thnÅ 

3. kai. euvqu.j evka,lesen auvtou,jÅ 

4. evkh,ruxan… kai. daimo,nia polla. evxe,ballon (scoteau). 

5. h;geiren auvth.n 

6. ò de. avpekri,nato (nu a răspuns) ouvde,nÅ 

7. h=lqen (a venit) ou=n kai. h=ren (a luat) to. sw/ma auvtou/Å 

 

 


