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Arkeologer har kanskje funnet profeten Jesajas segl 
 

 
Enda en sjokkerende oppdagelse bekrefter Bibelens nøyaktighet. 

 

I enda en bemerkelsesverdig oppdagelse, gjort av arkeologer i Israel, sies det at de kanskje har 
funnet en gjenstand som inneholder signaturen til profeten Jesaja. Oppdagelsen frembringer ikke 
bare en ny slående bekreftelse på Bibelens beretninger, men bekrefter også det nære forholdet 
Jesaja hadde med den trofaste kong Hiskia, som vi leser om i Det Gamle Testamentet. Denne 
oppdagelsen gir også kredibilitet til Tempelets virkelige plassering – som ikke er Tempelhøyden.  
 

Profeten Jesajas «signatur» 
 

 
Til høyre ser vi et bilde av seglet laget av leire, som ble skadet ved oppdagelsen. Til venstre ser vi en tegning med de 

bokstavene som mangler og som virkelig ville identifisert dette som en gjenstand som tilhørte profeten Jesaja. 

https://bibelogtro.wordpress.com/2017/11/17/hemmeligheten-om-det-tapte-tempelet-den-virkelige-plasseringen-til-salomos-tempel-er-avslort/
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«Vi fant et segl (stempel/avtrykk som ble brukt for å autentifisere dokumenter eller gjenstander) fra 
det åttende århundre f.Kr som muligens profeten Jesaja selv har laget. Oppdagelsen skjedde bare 
10 fot unna der vi tidligere oppdaget seglet til kong Hiskia av Juda», sier Eilat Mazar fra The Hebrew 
University i Jerusalem i en uttalelse. 
 
Dr. Mazar ledet teamet som fant seglet, som blir linket til den bibelske profeten. Seglet ble funnet 
blant skjulte gjenstander fra jernalderen utenfor et oldtids kongelig bakeri. 
 
Denne 1,75 cm store ovalformede leirbiten har inskripsjonen Yesha’yah[u] (Jesaja) skrevet på 
oldtidshebraisk. Dette blir etterfulgt av ordet nvy, men resten er skadet. Dette resulterer i at 
ekspertene ikke vet om ordet ender med den hebraiske bokstaven aleph. «Denne bokstaven ville 
gitt det hebraiske ordet for ‘profet’, og ville definitivt identifisert seglet som profeten Jesajas 
signatur», forklarer Dr. Mazer. «Fraværet av denne siste bokstaven krever at vi holder muligheten 
åpen for at det kun inneholder f.eks. personnavnet Navi. Uansett er navnet Jesaja tydelig», sier 
hun. (kilde) 
 

Profeten til en stor konge 
 

 
Boken til Jesaja i Bibelen avslører at profeten Jesaja jobbet nært med kong Hiskia under hans regjeringstid. 

 

Profeten Jesaja forkynte og fremla Guds Ord i kong Hiskias regjeringstid. Kong Hiskia blir av Bibelen 
fremstilt som en av de mest Gudfryktige herskerne i det sørlige kongeriket Juda. 
 
 «I det tredje året Hosea, sønn av Ela, var konge i Israel, ble Hiskia, sønn av Ahas, konge i Juda. Han 
var tjuefem år gammel da han ble konge, og han regjerte i Jerusalem i tjueni år. Hans mor het Abi 
og var datter av Sakarja. Hiskia gjorde det som var rett i Herrens øyne, i ett og alt slik hans stamfar 
David hadde gjort. Han nedla offerhaugene, slo i stykker steinstøttene og hogg ned Asjera-
stolpene. Kobberslangen som Moses hadde laget, knuste han. Helt til den tid hadde israelittene 
tent offerild til slangen. De kalte den Nehusjtan.  
    Hiskia satte sin lit til Herren, Israels Gud. Verken før eller siden har det vært hans like blant alle 
kongene i Juda. Han holdt seg nær til Herren og vek ikke fra ham. Han holdt de bud som Herren 
hadde pålagt Moses. Herren var med ham, og han hadde lykken med seg i alt han tok seg fore.»  
(2. Kongebok 18:1-7) 

http://www.bib-arch.org/press/isaiah
http://www.foxnews.com/science/2018/02/22/major-biblical-discovery-archaeologists-may-have-found-prophet-isaiahs-signature.html
https://bibelogtro.wordpress.com/2016/11/23/flygende-serafslanger-og-kobberslangen-som-ble-en-avgud/
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Hiskia ble vitne til den mektige assyrerkongens erobring og ødeleggelse av nord-riket Israel (hjemmet 
til 10 av de 12 stammene). Sør-riket klarte å beholde freden med assyrerne ved at de betalte 
«beskyttelsespenger». Kong Hiskia får slutt på denne pengeutpressingen og gjør opprør mot 
assyrerkongen.  
 
«Han gjorde opprør mot assyrerkongen og ville ikke tjene ham lenger.» (2. Kongebok 18:7)  
 
Dette ledet til at assyrerkongen Sanherib, sønn til kong Sargon II, umiddelbart satte i gang et angrep 
på Juda og tok noen av de ubeskyttede byene. Etter dette sende kong Sanherib en delegasjon til 
Jerusalem. Stående foran folket prøvde de assyriske utsendingene å skremme israelittene til å forlate 
deres tro på Gud og deres konge: 
 
Og kommandanten ble stående og ropte med høy stemme på judeisk: Hør hva storkongen, kongen 
av Assur, sier! Så sier kongen: La ikke Hiskia lure dere! For han er ikke i stand til å berge dere ut av 
min hånd. La ikke Hiskia få dere til å stole på Herren når han sier: «Herren vil sikkert berge oss. 
Denne byen skal ikke overgis i assyrerkongens hender.» Hør ikke på Hiskia! For så sier kongen av 
Assur: Slutt fred med meg og overgi dere til meg! Så skal dere få spise, hver av sin vinstokk og sitt 
fikentre, og drikke vann, hver av sin brønn, inntil jeg kommer og tar dere med til et land som ligner 
deres eget, et land med korn og ny vin, et land med brød og vingårder, et land med olivenolje og 
honning. Da skal dere leve og ikke dø. Hør ikke på Hiskia når han villeder dere og sier: «Herren vil 
berge oss.» (2. Kongebok 18:28-32) 
 
Arrogant angriper kongens budbringer det jødiske folks tro og vanærer Gud. På toppen av dette 
sender nabonasjonen et brev til kong Hiskia som oppfordrer ham til å overgi seg før Sanherib 
kommer for å ødelegge Jerusalem og sør-riket. Med hundretusener av fiendtlige soldater utenfor 
grensene og ingen allierte så situasjonen kullsvart ut for kong Hiskia. Derfor vender Hiskia seg mot 
Herren: 
 
Da Hiskia hadde mottatt og lest brevet som sendemennene hadde med seg, gikk han opp til 
Herrens hus og bredte det ut for Herrens ansikt. Hiskia ba til Herren og sa: «Herre, Israels Gud, du 
som troner over kjerubene. Du alene er Gud over alle kongeriker på jorden, du som skapte 
himmelen og jorden. Herre, vend øret til og hør! Herre, lukk øynene opp og se! Hør de ordene som 
Sanherib har sendt for å håne den levende Gud. Herre, det er sant at assyrerkongene har lagt land 
og folkeslag øde. De har kastet gudene deres på ilden. For de er ikke guder, men et verk av 
menneskehender, laget av tre og stein. De har ødelagt dem. Men nå, Herre, vår Gud, frels oss fra 
hans hånd, så alle riker på jorden kan forstå at du alene, Herre, er Gud.» (2. Kongebok 19:14-18) 
 

 

 
Kong Hiskias segl ble funnet i eksakt samme område som det potensielle Jesajas-seglet. 
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På dette tidspunktet stolte kongen på Guds profet, noe som ikke forekom ofte blant herskerne i Juda 
og Israel på den tiden. Bibelen forteller oss: «Kong Hiskia og profeten Jesaja, sønn av Amos, ba og 
ropte til himmelen.» (2. Krøniker 32:20) 
 
Kongen og profeten ba sammen til Gud om frelse. Det var Jesaja som overleverte Guds respons og 
som styrket kongens tro med Herrens løfter. Jesaja fortalte kong Hiskia at assyrerne ikke ville skyte 
en pil eller komme nær byen Jerusalem: 
 
Da sendte Jesaja, sønn av Amos, dette budet til Hiskia: Så sier Herren, Israels Gud: Jeg har hørt den 
bønnen du ba til meg om Sanherib, kongen av Assur. Dette er ordet Herren taler mot ham: 
         
«Jomfruen håner deg, datter Sion spotter deg, datter Jerusalem rister på hodet. Hvem er det du 
krenker og vanærer? Hvem roper du opp imot? Høyt løfter du dine øyne mot Israels Hellige.  
(2. Kongebok 19:20-22) 
 
Legg merke til i versene over at Jesaja sendte et budskap til kongen. Dette åpner opp muligheten for 
at Jesaja hadde et segl som kunne garantere for autensiteten til dokumentet overfor leseren. Gud 
skulle selv kjempe mot assyrernes hær: 
 
«Jeg vil verne denne byen og berge den for min egen skyld og for min tjener Davids skyld.»  
 
Den natten gikk Herrens engel ut og slo i hjel et hundre og åttifem tusen mann i assyrernes leir.  
(2. Kongebok 19:34-35) 
 
Fra denne seieren jobbet Hiskia og Jesaja som et team for å ære Gud og lede nasjonen etter Guds 
vilje. Da Hiskia lå på sitt dødsleie, tryglet han Jesaja om å overbringe sinn bønn til Herren om å bli 
frisk, og Gud responderte ved å legge til 15 år ekstra til hans liv. 
 
Derfor burde det ikke være noen stor overraskelse at Jesajas segl ble funnet i samme område som 
arkeologene oppdaget seglet til kong Hiskia. Seglet ble bekreftet ved at det inneholdt inskripsjonen: 
Tilhører Hiskia, sønn av Ahas, konge av Juda. (kilde) 
 

Oppdagelser bekrefter den virkelige plasseringen av tempelet – Davidsbyen 
 

 

 
Den røde pilen viser at seglet ikke ble funnet på Tempelhøyden. 

https://members.bib-arch.org/biblical-archaeology-review/44/2/7
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I artikkelen Hemmeligheten om det tapte tempelet – Den virkelige plasseringen til Salomos tempel 
er avslørt beskrives det detaljert at det som vi i dag kaller for Tempelhøyden, der Klippemoskéen og 
Klagemuren befinner seg, ikke er den bibelske lokasjonen til Salomos tempel.  
 

 
Dette kartet bekrefter den bibelske lokasjonen til tempelet, på Ofel-høyden hvor seglet ble funnet. 

 

Tempelets virkelige plassering er i Davidsbyen, det samme stedet som både Hiskias og det som ser ut 
til å være Jesajas segl ble oppdaget. I 2005 ble seglene til to personer som var tilknyttet høyesterett 
under kong Sedekias styre også funnet i Davidsbyen. Dette var der kongen bodde og der tempelet var 
plassert. 
 

Igjen bekrefter Bibelen sin troverdighet 
 

 
Dr. Eilat Mazar holder her en av oppdagelsene – en pottebit med kanaanittisk inskripsjon. 

https://bibelogtro.wordpress.com/2017/11/17/hemmeligheten-om-det-tapte-tempelet-den-virkelige-plasseringen-til-salomos-tempel-er-avslort/
https://bibelogtro.wordpress.com/2017/11/17/hemmeligheten-om-det-tapte-tempelet-den-virkelige-plasseringen-til-salomos-tempel-er-avslort/
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Dette mulige seglet til profeten Jesaja er bare et av mange arkeologiske funn som bekrefter 
sannheten og troverdigheten til Bibelen som en historisk korrekt skrift. Det er virkelig utrolig at 
vitenskapen nå kan undersøke forkullete rester slik som med den 1500 år gamle 3. Moseboksrullen 
og bekrefte at Bibelens Ord ikke har forandret seg på nesten to årtusener. Det siste måltid-
papyrusen, også datert 1500 år tilbake bekrefter ordene til Jesus Kristus under påskemåltidet før 
korsfestelsen. Alle disse funnene er virkelig fascinerende, de bekrefter Bibelen som en historisk 
autoritet. Det er med på å bekrefte at det som står i Bibelen er troverdig. Det betyr at 
frelsesbudskapet er troverdig.  
 
«Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet 
navn (Jesu navn) som vi kan bli frelst ved.» (Apostlenes gjerninger 4:12) 
 
Dersom du er en kristen er det fint å dele slike oppdagelser med andre og fortsett med å dele Guds 
Ords evangelium. Dersom du ikke er en kristen, vit da at ettersom teknologien gjør fremskritt vil 
vitenskapen bare fortsette å finne bekreftelser på det som står skrevet i Bibelen. Men, det vil ikke 
frelse deg eller frembringe tilgivelse for dine synder. Det kreves tro på Jesus Kristus og hans offer på 
korset. Les Bibelen med et åpent hjerte og fryd deg over å vite at de fremste vitenskapsmenn og 
forskere vil fortsette å skaffe tilveie bekreftelser på det troende kristne har visst er sannhet i 
århundrer. 
 

Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. (Hebreerne 11:1) 
 
 
 

Har Dr. Eilat Mazar oppdaget arkeologiske bevis for profeten Jesajas liv: 
 
 

 
 

https://bibelogtro.wordpress.com/2015/11/09/arkeologi-bekrefter-bibelens-laere-historier-og-tidslinje/
http://beginningandend.com/1500-year-old-scroll-contains-oldest-bible-text-since-dead-sea-scrolls/
http://beginningandend.com/1500-year-old-christian-relic-provides-amazing-evidence-of-jesus-christ-and-the-bible/
http://beginningandend.com/1500-year-old-christian-relic-provides-amazing-evidence-of-jesus-christ-and-the-bible/
https://youtu.be/t0JONBqQAWs

