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1. ISEBEL TANACHISSA 

 

Isebel [KR33 Iisebel] oli foinikialainen prinsessa, Tyroksen kuninkaan Etbaalin 

tytär, josta tuli pohjoisvaltakunta Israelin kuninkaan Ahabin puoliso. 

 

29 Ahab, Omrin poika, tuli Israelin kuninkaaksi Asan, Juudan 

kuninkaan, 38. hallitusvuotena; sitten Ahab, Omrin poika, hallitsi 

Israelia Samariassa 22 vuotta. 

30 Mutta Ahab, Omrin poika, teki sitä, mikä on pahaa Herran 

silmissä, enemmän kuin kaikki hänen edeltäjänsä. 

31 Ei ollut siinä kylliksi, että hän vaelsi Jerobeamin, Nebatin pojan, 

synneissä, vaan hän otti myös vaimokseen Isebelin, sidonilaisten 

kuninkaan Etbaalin tyttären, ja rupesi palvelemaan Baalia ja 

kumartamaan sitä. 

32 Hän pystytti alttarin Baalille Baalin temppeliin, jonka hän oli 

rakentanut Samariaan. 

33 Ahab teki myös aseran. Ahab teki vielä paljon muuta ja vihoitti 

Herraa, Israelin Jumalaa, enemmän kuin kukaan niistä Israelin 

kuninkaista, jotka olivat olleet ennen häntä. (1. Kun. 16:29–33). 

 

Isebelin nimi tarkoittaa hepreaksi (Izevel) "asuntoa vailla oleva". 
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 לבזיא לבִ ז ִ יאִ 
 

Isebel ylläpiti Ahabin hovissa satoja epäjumalanpalvelusta harjoittavia 

profeettoja. Herran profeetat hän sen sijaan tapatti. 

 

19 Mutta lähetä nyt kokoamaan kaikki Israel minun luokseni Karmel-

vuorelle, sekä neljäsataa viisikymmentä Baalin profeettaa ja neljäsataa 

Aseran profeettaa, jotka syövät Isebelin pöydästä. (1. Kun. 18:19) 

 

3 Ahab kutsui Obadjan, joka oli palatsin päällikkönä. Mutta Obadja 

oli hyvin Herraa pelkääväinen mies; 

4. niinpä Obadja oli silloin, kun Isebel hävitti Herran profeetat, ottanut 

sata profeettaa ja piilottanut heidät luolaan, viisikymmentä kerrallaan, 

ja elättänyt heitä leivällä ja vedellä. (1. Kun. 18:4) 

 

13 Eikö herralleni ole kerrottu, mitä minä tein, kun Isebel tappoi 

Herran profeetat: kuinka minä piilotin luolaan sata Herran profeettaa, 

viisikymmentä kerrallaan, ja elätin heitä leivällä ja vedellä? 

(1. Kun. 18:13) 

 

Baalin profeettojen surmaamiseen jälkeen Isebel vannoi tappavansa Elian. 

 

1 Mutta kun Ahab kertoi Isebelille kaiken, mitä Elia oli tehnyt ja 

kuinka hän oli tappanut miekalla kaikki profeetat, 

2 lähetti Isebel sanansaattajan Elian luo ja käski sanoa: "Jumalat 

rangaiskoot minua nyt ja vasta, jollen minä huomenna tähän aikaan 

tee sinulle samaa, mikä jokaiselle näistä on tehty." (1. Kun. 19:1–2) 

 

Nabotin oikeusmurha tapahtui Isebelin aloitteesta. 

 

8 [Isebel] kirjoitti kirjeen Ahabin nimissä, sinetöi sen hänen sinetillään 

ja lähetti kirjeen vanhimmille ja ylimyksille, jotka olivat Nabotin 

kaupungissa ja asuivat siellä hänen kanssaan. 

9 Kirjeessä hän kirjoitti näin: "Kuuluttakaa paasto ja asettakaa Nabot 

istumaan etumaiseksi kansan joukkoon. 

10 Asettakaa kaksi kelvotonta miestä istumaan häntä vastapäätä, että 

he todistaisivat hänestä näin: 'Sinä olet kironnut Jumalaa ja 

kuningasta.' Viekää hänet sitten ulos ja kivittäkää hänet kuoliaaksi." 

(1. Kun. 21:8–10). 

 

Profeetta Elia ennusti jumalattoman Ahabin suvun tuhon. 
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17 Mutta tisbeläiselle Elialle tuli tämä Herran sana: 

18 "Nouse ja mene tapaamaan Ahabia, Israelin kuningasta, joka asuu 

Samariassa. Katso, hän on Nabotin viinitarhassa, jota hän on mennyt 

ottamaan haltuunsa. 

19 Puhu hänelle ja sano: 'Näin sanoo Herra: Oletko sinä sekä tappanut 

että anastanut perinnön?' Puhu sitten hänelle ja sano: 'Näin sanoo 

Herra: Siinä paikassa, missä koirat nuoleskelivat Nabotin veren, 

tulevat koirat nuoleskelemaan sinunkin veresi.'" (1. Kun. 21:17–24) 

 

Elian ennustus toteutui Jehun vallankaappauksen aikana. 

 

30 Sitten Jehu tuli Jisreeliin. Kun Isebel kuuli sen, maalasi hän 

ihomaalilla silmäluomensa, koristeli päänsä ja katseli ulos ikkunasta. 

31 Kun Jehu tuli portista sisään, kysyi Isebel: "Kävikö hyvin Simrille, 

herransa murhaajalle?" 

32 Hän käänsi kasvonsa ikkunaa kohti ja sanoi: "Kuka on minun 

puolellani? Kuka?" Niin pari kolme hoviherraa katsoi alas häneen. 

33 Jehu sanoi: "Syöskää hänet alas." He syöksivät hänet alas, niin että 

hänen vertansa pirskui seinään ja hevosiin, ja nämä tallasivat hänet 

jalkoihinsa. 

 

    34 Sitten Jehu meni sisään, söi ja joi. Hän sanoi: "Korjatkaa se 

kirottu ja haudatkaa hänet, sillä onhan hän kuninkaan tytär." 

35 Mutta kun he menivät hautaamaan häntä, eivät he löytäneet hänestä 

muuta kuin pääkallon, jalat ja kädet. 

36 He tulivat takaisin ja ilmoittivat sen Jehulle. Niin hän sanoi: "Tässä 

on toteutunut Herran sana, jonka hän puhui palvelijansa tisbeläisen 

Elian kautta: 'Jisreelin vainiolla koirat syövät Isebelin lihan; 

37 Isebelin ruumis on oleva niin kuin pellon lanta Jisreelin vainiolla, 

niin ettei voida sanoa: 'Tämä on Isebel.'" (2. Kun. 9:30–37) 

 

 

2. ISEBEL UT:SSA 

 

Ilmestyskirjassa Isebeliä käytetään esikuvana epäjumalanpalvelukseen 

houkuttelevasta naisesta. 

 

20 Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, 

Isebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun 

palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille 

uhrattua. (Ilm. 2:20) 


