PARTIZIPIEN
1) formelhafte

Verwendung

 πικαλο µενος
 λεγµενος

τ γεγονς
τ ηθν

2) Participium

τ ν ατ γεννηθν
τ γεγραµµνον

Coniunctum – Genetivus Absolutus

a) syntaktisches Gebilde: Klammer zw. Nomen und Partizip (Sperrung)
λγει  γυν  Σαµαρτις
„Πς σ Ιουδαος ν παρ’ µο πεν α!τες γυναικ#ς Σαµαρ$τιδος ο%σης;“
2

1

b) Arbeitsübersetzung:

(1) du ein Jude seiend
1

(2) von mir .... eine samaritische Frau seiend
2

c) Auflösungen:

(1) du, der du ein Jude bist
du, obwohl du ein Jude bist
(2) von mir, die ich eine Samariterin bin
von mir, wo ich doch eine Samariterin bin

d) Beispiele:

a) )Υπακο+ετε τν
b)
c)

Χριστν τ,ν -λ

θειαν παρ/ τ#ν κ0σµον φ

Ο Π τρος

σν τος 2τα$ροις ε!ς )Ρ4µην
κκλησ$ας δχετο.

ρχµενος

Το Ιησο πρ#ς τ#ν ο8ραν#ν ναβανοντος
ντα θα "ντες µ:λα θα+µαζον.

πολλο9

ροντα.

5π# τ6ς κε

νθρωποι

d) Ο%σης =τι νυκτ#ς Μαρ$α  Μαγδαλην, πρ#ς τ# µνηµεον ρχοµνη δ+ο
-γγλους =βλεπε παρ/ τ@ το Ιησο σ4µατι Aντας.
e) BΗρχητο Μαρι/µ  Μαγδαλην, -γγελλουσα τος µαθητας, Eτι „)Ε4ρακα
τ#ν κ+ριον κα9 -κ κοα α8τ#ν λγοντα»Γ+ναι, τ$ κλα$εις; τ$να ζητες;«“
f) JΗσαν γ/ρ π:ντες προσδοκντες α8τ0ν.
g) Α8τ#ς δL µβ/ς ε!ς πλοον 5πστρεψεν.
h) ΟN δL Oνδρες οN συνοδε+οντες α8τ@ 2στ κασιν νεο$ -κο+οντες µLν τ6ς
φων6ς µηδνα θεωρο ντες.
i) Ηγρθη δL Σα λος -π# τ6ς γ6ς, -νε@ωγµνων δL τν Rφθαλµν α8το
ο8δLν =βλεπεν.
j) BΕτι λαλο ντος α8το φ4νησεν -λκτωρ.

3) AcP (Accusativus cum Participio)
bei Verben der sinnlichen und geistigen Wahrnehmung
ρω, κο ω, γν σκω, ε"ρσκω, ο#δα,...
a) syntaktisches Gebilde:
A
c
P
Aψονται τ#ν υN#ν το -νθρ4που ρχ0µενον

b) Arbeitsübersetzung: Sie werden sehen
den Menschensohn als Kommenden
c) Auflösung:

Sie werden den Menschensohn kommen sehen
Sie werden sehen, wie der Menschensohn kommt.

d) Beispiele:

a) Εβλποµεν τ πνεµα #γιον κ το ο8ρανο καταβα&νον.
b) BΗκουον οN µαθητα9 τν Ιησον φαινµενον κα9 πρ#ς α8τος λ γοντα.
c) Ακο+ω τν πστολον ε(αγγελζοντα τ,ν βασιλε$αν το θεο .
d) Π:ντες Oνθρωποι =βλεπον τν Ιησον θεραπε*οντα Oνδρα τυφλ0ν.
e) Σα λος πεσSν π9 τ,ν γ6ν Tκουσεν φων,ν λγουσαν α8τ@.
f) ΕγS γ/ρ =γνων δ+ναµιν ξεληλυθυαν -π’ µο .
g) Κα9 εWρεν ν τ@ Nερ@ τος πωλο ντας β0ας κα9 πρ0βατα κα9 περιστερ/ς κα9
τος κερµατιστ/ς καθηµνους.

