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Como uma inscrição antiga confirma o que a Bíblia diz?
O Museu das Terras Bíblicas em Jerusalém possui um bloco de pedra com uma inscrição feita provavelmente entre os anos 700 e 600 antes de Cristo. Esse bloco foi retirado de uma caverna usada como sepultura perto de Hebrom, em Israel. A inscrição diz: “Maldito seja Hhagaf, filho de Hhagav, por Yahweh Tsavaoth.” Como essa inscrição apoia o que a Bíblia diz? Ela mostra que o nome de Deus, Jeová, escrito em hebraico antigo com as letras YHWH, era bem conhecido e usado no dia a dia nos tempos bíblicos. Também foram encontradas inscrições parecidas em outras cavernas como essa, que eram utilizadas por alguns como local de esconderijo ou de reunião. Eles frequentemente escreviam nas paredes o nome de Deus junto com nomes de pessoas que incluíam formas do nome de Deus.
Sobre essas inscrições, Rachel Nabulsi, doutora em linguística e hebraico bíblico da Universidade da Geórgia, diz: “O uso repetido do nome YHWH é importante ... Os textos e as inscrições mostram como YHWH era importante na vida dos habitantes de Israel e de Judá.” Isso está de acordo com a Bíblia, que traz milhares de vezes o nome de Deus escrito com as letras hebraicas YHWH. E ela também mostra que era comum o nome de pessoas incluir formas do nome de Deus.
As palavras “Yahweh Tsavaoth”, que aparecem no bloco de pedra encontrado, significam “Jeová dos exércitos”. Tudo indica que não apenas o nome de Deus, mas também a expressão “Jeová dos exércitos”, era comum nos tempos bíblicos. Isso também está de acordo com o uso que a Bíblia faz dessa expressão. Ela aparece mais de 250 vezes nas Escrituras Hebraicas, principalmente nos livros de Isaías, Jeremias e Zacarias.
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