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H7 ֵפָלה  SHFELA paik. fem. (19x) Sefela שְׁ
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1. JOHDANTO 

 

Shfela-sanaa käytetään Tanachissa 19 kertaa erisnimenä muodossa "Hashfela" 

eli Sefela ja kerran yleisnimenä "alankomaa". 
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Sefela on Juudan vuoriston ja Välimeren hietarannan välinen alue: 55 km pitkä, 

10–15 km leveä ja 20–460 metrin korkeudessa oleva kaunis kumpu- ja 

kukkulavyöhyke. 

 

ֵפָלה  השפלה ַהשְׁ

 

 
https://he.wikipedia.org/wiki/השפלה 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/השפלה
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https://en.wikipedia.org/wiki/Shephelah 

 
H7 Israelin topografinen kartta 
     https://www.science.co.il/israel/Topography.php 

 
H7 Israelin kartta (Vanhan testamentin aika) 
     https://www.bible-history.com/geography/maps/map_palestine_territory.html 

 

KR33 on johdonmukaisesti kääntänyt kaikki 19 Hashfela-kohtaa erisnimenä 

"Alankomaa". KR92 on kääntänyt sen erisnimeksi vain seuraavissa kuudessa 

kohdassa: 

 

1. Kun. 10:27: Salomon aikana Jerusalemissa oli hopeaa runsaasti 

kuin kiviä, ja setriä oli kuin viikunapuita Sefelan rinteillä. 

 

1. Aik. 27:28: Sefelan oliivilehtoja ja metsäviikunatarhoja 

gederiläinen Baal-Hanan ja öljyvarastoja Joas. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shephelah
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2. Aik. 1:15: Salomon aikana Jerusalemissa oli hopeaa ja kultaa 

runsaasti kuin kiviä, ja setriä oli kuin viikunapuita Sefelan rinteillä. 

 

2. Aik. 9:27: Hänen aikanaan Jerusalemissa oli hopeaa runsaasti kuin 

kiviä, ja setriä oli kuin viikunapuita Sefelan rinteillä. 

 

2. Aik. 26:10: Hän rakensi varustuksia myös autiomaahan ja kaivautti 

useita vesisäiliöitä, sillä hänellä oli Sefelassa ja tasangolla paljon 

karjaa. Vuoristossa ja puutarhamailla hänellä oli maatyöläisiä ja 

viininviljelijöitä, sillä hän harrasti maanviljelyä. 

 

2. Aik. 28:18: Myös filistealaiset olivat tehneet ryöstöretkiä Juudaan 

Sefelan ja Negevin kaupunkeihin. He olivat valloittaneet Bet-Semesin, 

Aijalonin ja Gederotin sekä Sokon, Timnan ja Gimson 

ympäristökylineen ja asettuneet niihin asumaan. 

 

Muissa kohdissa KR92 käyttää termiä "läntiset kukkulat". 

 

Joos. 11:16:ssa käytetään shfela-sanaa myös Karmel-vuoren pohjoispuolisesta 

kukkula-alueesta Ala-Galileassa (KR92 "sen länsipuoliset kukkulat" [KR33 sen 

alankomaa]). 

ֵפָלֹתה  שפלתה שְׁ
 

• huom. poikkeuksellinen yks. 3. mask. cholam–he-suffiksi 

ֵפָלתֹו =  שְׁ

 

ֵפָלה .2  SHFELA paik. fem. (19x) Sefela שְׁ

 

ֵפָלה  השפלה ַהשְׁ
paik. fem. (19x, 5. Moos. 1:7) Sefela (Alankomaa), Shephelah 

ֵפַלת הּוָדה־שְׁ  יהודה שפלת יְׁ
 

(5. Moos. 1:7, Joos. 9:1, Joos. 10:40, Joos. 11:2, Joos. 11:16, Joos. 12:8, 

Joos. 15:33, Tuom. 1:9, 1. Kun. 10:27, 1 Aik. 27:28, 2. Aik. 1:15, 

2. Aik. 9:27, 2. Aik. 26:10, 2. Aik. 28:18, Jer. 17:26, Jer. 32:44, Jer. 33:13, 

Ob. 19, Sak. 7:7) 
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ֵפָלה[  שפלה שְׁ
fem. (1x, Joos. 11:16) länsipuoliset kukkulat (alankomaa), 

lowland, regio [-ō-] humilis] 

 

 v. (30x) alentaa, madaltaa, madaltua, vaipua, nöyrtyä, alentua, hiljentyä שפל√

 

 

3. RAAMATUNKOHDAT (KR33) 

 

• erisnimiä ja kirjoitusasua muokattu 

 

5. Moos. 1:7 

– – kääntykää toisaalle, lähtekää liikkeelle ja menkää amorilaisten 

vuoristoon ja kaikkien heidän naapuriensa luokse Aromaahan, Vuoristoon, 

Alankomaahan, Etelämaahan ja Merenrannikolle, kanaanilaisten maahan ja 

Libanoniin, aina suureen virtaan, Eufratiin, saakka. 

 

 

Joos. 9:1 

Kun kaikki kuninkaat, jotka asuivat tällä puolella Jordanin, Vuoristossa, 

Alankomaassa ja pitkin Suuren meren koko rannikkoa Libanoniin päin, 

heettiläiset, amorilaiset, kanaanilaiset, perissiläiset, hivviläiset ja 

jebusilaiset, kuulivat, mitä oli tapahtunut 

 

 

Joos. 10:40 

Sitten Joosua valtasi koko maan, Vuoriston, Etelämaan, Alankomaan ja 

Rinnemaat, ja surmasi kaikki niiden kuninkaat, päästämättä pakoon 

ainoatakaan, ja vihki tuhon omaksi joka hengen, niin kuin Herra, Israelin 

Jumala, oli käskenyt. 

 

 

Joos. 11:2 

– – ja niille kuninkaille, jotka asuivat pohjoisessa, Vuoristossa, Aromaassa 

Kinarotista etelään päin, Alankomaassa ja Dorin kukkuloilla lännessä 

 

 

Joos. 11:16 

Niin Joosua valloitti koko tämän maan, Vuoriston, koko Etelämaan ja koko 

Gosenin maakunnan, Alankomaan ja Aromaan, niin myös Israelin 

vuoriston ja sen alankomaan 
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Joos. 12:8 

Vuoristossa, Alankomaassa, Aromaassa, Rinnemaissa, Erämaassa ja 

Etelämaassa, heettiläisten, amorilaisten, kanaanilaisten, perissiläisten, 

hivviläisten ja jebusilaisten maan 

 

 

Joos. 15:33 

Alankomaassa: Estaol, Sorea, Asna 

 

 

Tuom. 1:9 

Sen jälkeen Juudan miehet laskeutuivat sotimaan niitä kanaanilaisia 

vastaan, jotka asuivat Vuoristossa, Etelämaassa ja Alankomaassa. 

 

 

1. Kun. 10:27 

Kuningas toimitti niin, että Jerusalemissa oli hopeata kuin kiviä, ja 

setripuuta niin paljon kuin metsäviikunapuita Alankomaassa. 

 

 

1. Aik. 27:28 

Öljypuiden ja Alankomaassa kasvavien metsäviikunapuiden hoitaja oli 

gederiläinen Baal-Hanan. Öljyvarastojen hoitaja oli Joas. 

 

 

2. Aik. 1:15 

Kuningas toimitti niin, että Jerusalemissa oli hopeata ja kultaa kuin kiviä, ja 

setripuuta niin paljon kuin metsäviikunapuita Alankomaassa. 

 

 

2. Aik. 9:27 

Kuningas toimitti niin, että Jerusalemissa oli hopeata kuin kiviä, ja 

setripuuta niin paljon kuin metsäviikunapuita Alankomaassa. 

 

 

2. Aik. 26:10 

Hän rakennutti torneja myös erämaahan ja hakkautti paljon vesisäiliöitä, 

sillä hänellä oli paljon karjaa sekä Alankomaassa että ylätasangolla. 

Peltomiehiä ja viinitarhureita hänellä oli vuoristossa ja puutarhamailla, sillä 

hän harrasti maanviljelystä. 
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2. Aik. 28:18 

Filistealaiset olivat tehneet ryöstöretken Alankomaan ja Juudan Etelämaan 

kaupunkeihin ja valloittaneet Bet-Semesin, Aijalonin ja Gederotin, niin 

myös Sokon ja sen tytärkaupungit, Timnan ja sen tytärkaupungit ja Gimson 

ja sen tytärkaupungit, ja he olivat asettuneet niihin. 

 

 

Jer. 17:26 

Juudan kaupungeista ja Jerusalemin ympäriltä, Benjaminin maasta ja 

Alankomaasta, Vuoristosta ja Etelämaasta tulee niitä, jotka tuovat 

polttouhreja ja teurasuhreja, ruokauhreja ja suitsutusuhreja, tuovat 

kiitosuhreja Herran huoneeseen. 

 

 

Jer. 32:44 

Peltoja ostetaan rahalla, kauppakirjoja kirjoitetaan ja sinetöidään ja 

todistajia otetaan Benjaminin maassa, Jerusalemin ympäristössä ja Juudan 

kaupungeissa, Vuoriston, Alankomaan ja Etelämaan kaupungeissa, sillä 

minä käännän heidän kohtalonsa, sanoo Herra. 

 

 

Jer. 33:13 

Vuoriston kaupungeissa, Alankomaan kaupungeissa ja Etelämaan 

kaupungeissa, Benjaminin maassa, Jerusalemin ympäristössä ja Juudan 

kaupungeissa on vielä kerran lampaita kulkeva laskijan kätten ohi, sanoo 

Herra. 

 

 

Ob. 19 

He ottavat perinnöksensä Etelämaan ja Esaun vuoren, Alankomaan ja 

filistealaiset; he ottavat perinnöksensä Efraimin maan ja Samarian maan, 

Benjaminin ja Gileadin. 

 

 

Sak. 7:7 

Eikö niin: pitäkää ne sanat, jotka Herra on julistanut entisten profeettain 

kautta, kun Jerusalem vielä oli asuttuna ja levossa, ympärillään alaisensa 

kaupungit, ja Etelämaa ja Alankomaa olivat asutut?" 


