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1. JOHDANTO 

 

Nominaalilauseessa voidaan käyttää kopulaa eli yhdistävä sidesanaa 

(engl. particle of being). 

 

lat. copula [cō-] side, yhdysside, köysi 

copulo [cō-] kytkeä, liittää, yhdistää 

 

hepr. oged (partis.) "nipuksi sitoja, yhdistäjä", kopula 
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Nominaalilauseen kopulana voi toimia 

• 1. kolmannen persoonan pronomini "hu, hi, hem [hema], hen [hena]" 

• 2. partikkeli "jesh, on" 

• 3. kieltosana "ein, ei" 

• 4. interjektio "hine, katso" suffikoituna 

 

ה [\ ִהיא ֵהם הּוא מָּ נָּה [\ ןהֵ  ]ֵהֵ֫  [ֵהֵ֫

 ]הנה [הן] המה [הם היא הוא

 יש ֵיׁש

 אין ֵאין

 ִהנָּן ִהנָּם ִהנָּּה ִהנֹו] ִהֵנה[

 נןיה נםיה נהיה נויה] נהיה[

 

Kopulana toimiva pronomini on aina samassa suvussa ja luvussa kuin subjekti. 

Kopula suomennetaan yleensä olla-verbillä: "joku on [oli]" tai kielteisessä 

lauseessa "joku ei ole [ei ollut]". 

 

 

2. KOPULAN KÄYTTÖ TANACHISSA 

 

Myönteisessä lauseessa käytetään jesh-partikkelia, kielteisessä ein-sanaa. 

 

(1. Moos. 28:16a
2
) 

ֵכן  ֶּ֑ה ֵיׁשאָּ ז  קֹום הַּ מָּ ה בַּ  ְיהוָּ
Totisesti Jahve/Herra on tässä paikassa. (1. Moos. 28:16) 

 

(2. Moos. 2:12a
2
) 

יׁש ֵאיןי כִ   ִאֶּ֑
– – sillä ei ollut ketään ("miehen olemattomuus"). (2. Moos. 2:12) 

 

Subjektin ja predikaatin väliin voidaan lisätä kopulaksi kolmannen persoonan 

pronomini. 

 

(1. Moos. 25:16a
1
) 
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ה  ל  ֵעאל־יְבנֵ  ֵהםֵאֵ֫  ִיְׁשמָּ
Nämä ovat Ismaelin pojat. (1. Moos. 25:16) 

 

Kopula voi myös korostaa subjektia tai vahvistaa subjektin ja predikaatin 

identtisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Kopula voidaan kääntää jollakin 

vahvistavalla sanalla: juuri, itse jne. 

 

(2. Sam. 7:28a
1
) 

י ְיהוִ  ה ׀ ֲאֹדנָּ תָּ ה הְועַּ תָּ ֱאֹלהִ  הּוא אַּ  יםהָּ

 
Ja nyt, Herra Jahve/Jumala, sinä – juuri sinä – olet Jumala. 

tai: Niin, Herra Jahve/Jumala, sinä itse olet Jumala." (2. Sam. 7:28) 

 

(5. Moos. 4:35a
2
) 

ה  ים הּואִכי ְיהוָּ ֱאֹלִהֶּ֑  הָּ
– – sillä Jahve/Herra – juuri hän – on Jumala. (5. Moos. 4:35) 

 

 

3. KOPULAN KÄYTTÖ NYKYHEPREASSA 

 

3.1 JESH- JA EIN-SANAT 

 

Nykyhepreassa jesh- ja ein-sanoja käytetään klassisen heprean tavoin 

ilmaisemaan, että jotakin on tai ole (olemassa) (ns. eksistentiaali- eli tilalause, 

vrt. engl. "there is/are [no]"). Nykyhepreassa niitä käytetään kuitenkin vain 

preesens-ilmaisuissa. 

 

ה ֵיׁש דָּ ר ִמְסעָּ ְכפָּ ז ה בַּ  ?הַּ

ה ֵיׁש, ֵכן דָּ ר ִמְסעָּ ְכפָּ ז ה בַּ  .הַּ

ה ֵאין, לֹא דָּ ר ִמְסעָּ ְכפָּ ז ה בַּ  .הַּ
Onko tässä kylässä ravintolaa? (intonaatio!) 

 

ְנד יְנלַּ ְרֵבה ֵיׁש ְבִפֵ֫  .יםמִ ֲאגַּ  הַּ
Suomessa on paljon järviä. 
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ף לֹו ֵאין ס   .כ ֵ֫
Hänellä (mask.) ei ole rahaa. 

 

 

3.2 PRONOMINAALINEN KOPULA 

 

Kun nomininaalilauseella ilmaistaan, että "substantiivi on substantiivi", voidaan 

subjektin ja predikaatin suhteen selventämiseksi ja tarkentamiseksi käyttää 

pronominaalista kopulaa. Yksinkertainen perussääntö: aina kuin "substantiivi on 

substantiivi", niin käytä kopulaa! 

 

Jos subjekti ja predikaatti ovat molemmat joko määräisiä tai epämääräisiä, niin 

silloin kopula on pakollinen. Muutoin ilmaus saattaa olla mahdollista tulkita 

väärin appositio- tai genetiivirakenteeksi. 

 

(3) 

 

ֱאלֹו הּואֵיׁשּועַּ   .היםוהאל הוא ישוע. ִהיםהָּ
Jeesus on Jumala. 

• sekä subjekti että predikaatti määräisiä substantiiveja: kopula pakollinen 

 

vrt. 

ֱאלֹו ֵיׁשּועַּ   ִהיםהָּ
Jumala Jeesus, Jeesus-jumala (appositio) 

 

ְלִסיְנִקי ה ִהיא ה ֵ֫ ִבירָּ ל הַּ ְנד ׁש  יְנלַּ  .ִפֵ֫

 .פינלנד של הבירה היא הלסינקי
Helsinki on Suomen pääkaupunki. 

• sekä subjekti että predikaatti määräisiä substantiiveja: kopula pakollinen 

 

ה ׁש  ְמנֵַּהל הּוא ֹמֹ֗  .המנהל הוא משה. הַּ
Moshe on (tämän paikan) johtaja. 

• sekä subjekti että predikaatti määräisiä substantiiveja: kopula pakollinen 

 

(3) 
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ב ל  יָּה הּוא כ ֵ֫  .נאמנה חיה הוא כלב. נָּהנ ֱאמָּ  חַּ
Koira on uskollinen eläin. = Jokainen koira on uskollinen eläin. / 

Kaikki koirat ovat uskollisia eläimiä. 

• sekä subjekti että predikaatti epämääräisiä substantiiveja: 

kopula pakollinen 

 

ה ְבקָּ ה ִהיא ִרֹ֗  .רופאה היא רבקה. רֹוְפאָּ

הבְ ִרֹ֗  ה קָּ  .רֹוְפאָּ
Rivka on lääkäri. 

• subjekti määräinen substantiivi mutta predikaatti epämääräinen 

substantiivi: kopula ei pakollinen 

 

ִחים אַּ ִלי הָּ יִָּלים ֵהם ׁש   .חיילים הם שלי האחים. חַּ

ִחים אַּ ִלי הָּ יִָּלים ׁש   .חַּ
Minun veljeni ovat sotilaita. 

• subjekti on määräinen substantiivi mutta predikaatti epämääräinen: 

kopula ei pakollinen 


