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Lecţia 8 
 
Prepoziţiile. Verbul eivmi, (a fi) 
 
Prepoziţiile indică relaţiile dintre două cuvinte. În limba greacă, prepoziţiile însoţesc 
substantive la cazurile G., D. sau Ac. Există prepoziţii care, în funcţie de caz, îşi schimbă 
sensul. 
 
Prepoziţii care însoţesc substantive în cazul Genitiv 
 
avpo. – de la  
Ex.  ò̀ lo,goj avpo. tou/ qeou/ – Cuvântul de la Dumnezeu 
 
dia. – prin 
 
pa,nta diV auvtou/ evge,neto. Totul prin El s-a făcut. 
 
evk – din 
pi,ete evx auvtou/ pa,ntej. Beţi toţi din El 
 
meta. – cu 
Ex. meta. tou/ avdelfou/ – Cu fratele. 
 
 
Prepoziţii care însoţesc substantive în cazul Dativ 
 
evn – în, cu 
auvto.j de. bapti,sei ùma/j evn pneu,mati àgi,w|Å El însă vă va boteza pe voi cu Duhul Sfânt. 
 
 
Prepoziţii care însoţesc substantive în cazul Acuzativ 
 
dia, – datorită, din cauza 
o]j paredo,qh dia. ta. paraptw,mata hm̀w/n. ... care a fost dat [la moarte] din cauza 
fărădelegilor noastre. 
 
eivj – la (direcţie) 
pro,j – către 
 
meta, – după 
meta. de. polu.n cro,non e;rcetai ò ku,rioj tw/n dou,lwn. După mult timp vine stăpânul 
robilor. 
 
up̀o, - sub 
eiv de. pneu,mati a;gesqe( ouvk evste. ùpo. no,monÅ Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub 
lege. 
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Verbul eivmi, (a fi) 
 
Verbul eivmi, este cel mai des utilizat verb şi trebuie să fie memorat. Conjugarea lui este 
următoarea: 
 
I  eivmi, 
II ei= 
III evsti,(n) 
 
I evsme,n 
II evste, 
III ei=si,n 
 
Ca şi în română, verbul eivmi, poate forma predicatul nominal. 
Ex. qeo.j evstin ku,rioj 
 
Vocabular: 
 
avlla, – dar, ci 

avpo, (avp’, avf’)–  (G.) de la 

dia, – (G) – prin 

           (Ac.) – din cauza 

eivmi, – eu sunt, exist, sunt prezent 

evk, evx – (G.) din 

hm̀e,ra, -aj, h̀ – zi 

h=n – el/ea era 

qa,lassa, -aj, h̀ – lac, mare 

qa,natoj, ò – moarte 

i[na – (conj.) ca să 

vIwa,nnhj, -ou/, –  Ioan 

le,gw –  spun, zic, vorbesc 

meta, – (G.) cu 

 (Ac.) după 

oivki,a, -aj, h – casă, cămin 

oivko,j, -ou/, ò – casă, cămin 

o;cloj, -ou/, o – mulţime 

para, (par’) – (G) de la 

         (D) lângă, în prezenţa 

         (Ac) de-a lungul 

parabolh,, h/j, h ̀- parabolă 

pro,j – (Ac.) către 

up̀o, -  (G.) de către 

 (Ac.) sub 

 

 


