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H2 ָּ לל ָּפ  PALAL (84x) TOIMIA VÄLITTÄJÄNÄ (luonnos)  

 
2 HEPREA, SANAT, https://genfibeta.weebly.com/h2.html 

(genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi) 
 

H2 פ PE, https://genfibeta.weebly.com/h2-p.html 

 

H2 לפ  PE–LAMED, https://genfibeta.weebly.com/h2-pl.html 

 

H2 ללפ  palal (84x) toimia välittäjänä, https://genfibeta.weebly.com/h2-pll.html 

 

 

Katso myös H2 לפ  pe–lamed-sanue, https://genfibeta.weebly.com/h2-pl-sanue.html 

 

 

ל√ ל  ללפ פ   palal (84x) välittää, tuoda riidoissa olevat yhteen,  

to mediate, to bring together those who have a quarrel 

(4x, H6139) pi.  

1. (3x, 1. Sam. 2:25, Hes. 16:52, Ps. 106:30) toimia välittäjänä, tuomita,  

langettaa tuomio, puolustaa, puhua jonkun puolesta, to decide, 

iudicare [jūdika ̄́re] 

 

25 Jos ihminen rikkoo ihmistä vastaan, niin Jumala voi olla hänellä 

välittäjänä; mutta jos ihminen rikkoo Herraa vastaan, niin kuka voi 

ruveta hänelle välittäjäksi?" Mutta he eivät kuulleet isäänsä, sillä 

Herra tahtoi surmata heidät. (1. Sam. 2:25) 

יׁשא ָּ יׁשְָּלא  ִ֤ אָּא   ָּם־ֶיֱחט ָ֨

 יםָּוֱָּאֹלה ְָּלֹלּופ ָּ

א־ְוא ָּ ֱֶחט  ֙הָּיַֽ יהו  ַֽ יׁשָּםָּל   א ִ֔

לֶָּ ְתפ  יָּי  ִ֖ וָּמ   ל־ֹלֹ֑

ְׁשְמעּ֙וְָּלק אָּי  םָֹּוְול ִ֤ יֶהִ֔  לֲָּאב 

ם׃ ַֽ ית  ֲהמ  ִ֖הָּל  ץְָּיהו  ֵ֥ פ  י־ח  ַֽ  כ 
 

30 Mutta Pinehas astui esiin ja pani tuomion toimeen,  

ja vitsaus taukosi. (Ps. 106:30) 
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י ֲעמ ָּ לָּדָּפ ָּו  ֹ֑ ל  ְיפ  סָּו   יְנח 

צ ָּו ָּ ע  ה׃ת  ַֽ פ  ג  מ   רָּה 
 

 

2. (1x, 1. Moos. 48:11) olettaa, arvata, uskoa, to presume, censere, opinari 

 

11 Ja Israel sanoi Joosefille: "En olisi uskonut (pilalti) saavani nähdä 

sinun kasvojasi; ja katso, Jumala on suonut minun nähdä sinun 

jälkeläisiäsikin." (1. Moos. 48:11) 

י  ָּ א ָּו  ְשר   ףָּס ָֹּוֶאל־יָּלאֶמרָּי 

ֶנ ְָּרא ָּ יָּיָךָּל ָּהָּפ  ְלת  ֹ֑ ל   אָּפ 

נ ָּ ת ָּהֶָּהְרא ְָּוה  ָך׃יםָּג ָּיֱָּאֹלה ָּהָּא   םֶָּאת־ז ְרֶעַֽ
 

 

(80x, 6140, 1. Moos. 20:7) hitp. rukoilla, toimia välittäjänä riidan osapuolten  

välillä, esirukoilla, to pray, orare, precari 

 

Niin anna nyt miehelle hänen vaimonsa takaisin, sillä hän on 

profeetta, ja hän on rukoileva sinun puolestasi, että saisit elää. Mutta 

jollet anna häntä takaisin, niin tiedä, että olet kuolemalla kuoleva, sinä 

ja kaikki sinun omaisesi." (1. Moos. 20:7) 

ת ָּ ׁש ְָּוע  יׁשהָּה  א  ֶׁשת־ה  ַֽ  ָּבָּא 

י־נ ב ָּ ַֽ  ּואָּיאָּהכ 

ל ָּ ְתפ  ְדָךלָּב ְָּוי  ֹ֑הָּוֶָָּּע   ְחי 

ם־א ָּ ׁש ָָּּיְנָךְוא   עָּיבָּד ָּמ 

י־מ מֹוכ  ת ָּתָּת  ְך׃ּותָּא  ַֽ ל־ֲאֶׁשר־ל   הְָּוכ 
 

 

Kuuntele huutoni ääntä, minun kuninkaani ja Jumalani, sillä sinua 

minä rukoilen. (Ps. 5:3)  

הָּ יב  ִ֤ ְקׁש  יָּ־לֹוְלקה  ֹ֑ יָּו אֹלה  ֵ֥ ְלכ  יָּמ  ְוע ִ֗  ׁש 
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ל׃ ַֽ ל  יָךֶָּאְתפ  ֶלִ֗ י־א ֵ֝ ַֽ  כ 
 

ל ל  ְתפ   rukoilevainen (mask.)  rukoilija מ 

תלֶֶָּל ָּפ ָּתְָּמ ָּ  fem.  

 

 

NOMINIT 

 

ליל ָּפ ָּ  mask. (3x, 2. Moos. 21:22) mask. tuomari 

 

הל ָּיל ָּפְָּ  fem. (1x, Jes. 16:3) päätös, ratkaisu, tuomio 

 

יל ָּיל ָּפְָּ  adj. (1x, Job 31:28) tuomarin käsiteltäväksi, ratkaistavaksi kuuluva 

 

הי ָּל ָּיל ָּפְָּ  fem. (1x, Jes. 28:7) päätös, ratkaisu, tuomio 

 

ל ה הליפת ְתפ   tfila fem. (77x, H8239, 2. Sam. 7:27) rukous, "välitystyö,  

riidan sovittaminen", prayer, precatio 

 

Sillä sinä, Herra Sebaot, Israelin Jumala, olet ilmoittanut palvelijallesi 

ja sanonut: "Minä rakennan sinulle huoneen." Siitä sinun palvelijasi 

on saanut rohkeuden rukoilla tämän rukouksen sinun kuullaksesi. 

(2. Sam. 7:27) 

ה יכ ָּ ת  א־הְיהו ָָּּא  א ָּ־יתֱָּאֹלה ָֹּוְצב  ְשר   לָּי 

ל  ָּ ְבְדָך־ֶזןֶאת־א ָָּּהית ָּג  אמ ָָּּע   רָּל 

ְךָּב  ָּ ֹ֑ תֶָּאְבֶנה־ל   י 

ל־כ ָּ צ ָּע  ְבְדָךןָּמ  בָּאָּע   ָֹּוֶאת־ל 

ל ָּ ְתפ  ֶל ְָּלה  ל ָּלָּא  ְתפ  את׃יָךֶָּאת־ה  ז ַֽ  הָּה 
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ERISNIMET 

 

לל ָּפ ָּ  erisn. henk. mask. (1x, Neh. 3:25) Palal (Paalal)  

 

הי ָּלְָּל ָּפְָּ  erisn. henk. mask. (1x, Neh. 11:12) Pelalja 

 


