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ЗА ДРЕВНОБИБЛЕЙСКАТА ХРОНОЛОГИЯ
от изв. проф. Ив. С. Марковски 

   Още като разтворим първите страници на Библията, синодалния превод, в нас се появява
недоумението от  двойствеността на леточислението. Напр.  в Бит. 5: 3 - 4 се казва: “Адам
живя сто и трийсет (230) години и роди (син) по свое подобие (и) и по свой образ, и даде
му име Сит. Дните на Адам, след като роди Сита бидоха още осемстотин (800) години, и
той роди синове и дъщери.”
   Така се датира родословието по-надолу и на другите патриарси. Какво значат цифрите в
скоби? – на първата страница в Библ. под забележка се казва: “Затворените в скоби думи са
взети от гръцкия превод на 70-те тълковници.” Би трябвало да се каже за по-точно, че има
не само затворени в скоби думи, но и цифри. Освен това, такова двойствено датиране може
само да смути обикновения четец, да го доведе до недоумение, както казахме. По-уместно
би било, според нас, в края на Библията, където са поставени разни указания и разяснения,
тук  да  се  помести  и  една  синхрологическа  таблица,  където  да  се  посочи,  ако  е  нужно,
разликата в датирането у разните древни текстове и то с надлежно разяснение. Ала нашите
преводачи много покорно са копирали в някои  отношения от руската Библия: тъй е там,
така  и  те  го  оставили.  В  някой  друг от  по-цените  нови  преводи  няма  двойно  датиране.
Разгърнете  слав. Библия  и  ще видите,  че там не стои  така. И на  друго място  сме имали
случай да посочим, че нашият синодален превод е по–скоро еклектичен, той няма, строго
казано, свой единствен оригинал. Преводачите са имали, наистина, под ръка главно руския
текст, но на някои места те са се отклонявали от него, като са предпочитали ту славянския
и гръцкия, ту някои нови преводи като френски, немски и прочие. Друг е въпросът, дали
това е преимущество или е недостатък на превода. Но нашата задача тук е по-друга. Ний,
изхождайки от споменатото не до умение, което може да се изпречи пред всеки четец, щом
той сравни най-главните древни текстове: еврейския 
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масоретски,  гръцкия  70-те,  самарянския  и  до  известна  степен  латинския  Вулгата,  -  си
поставяме  за  цел  да  разясним,  в  какво  се  дължи  различието  в  отделните
синхронологически  таблици.  Друго,  което  също  смущава  четеца  на  Библията  е
преголямото  дълголетие  на  патриарсите,  особено  на  тия  до  Авраама.  И  тук  не  всички
родословни  цифри  са  еднакви  в  отделните  текстове.  Така  напр.,  Матусал  (Матушалах),
който достигнал най-висока възраст, живял 969 години. Той бил роден, според превода на
70-те,  в  1287г.  от   сътворението  на  първия  човек  и  умрял  в  2256г.  (2256-1287=969г.),  а
според нас. текст роден в 687г. и умрял в 1656г. – живял също 969г., според самар. т. пък
той живял 720г. разлика в означаване числото на възрастта между отделните текстове има
и за другите патриарси, напр. Ламех по евр. т. живял 777г., по 70-те – 753 (Бит. 5:31), а по
сам.  т.  – 653г.  Така  че  пред  нас  изпъкват  главно  два  въпроса  от  древнобиблейската
хронология: първо, как да си обясним това прекомерно дълголетие у патриарсите и второ,
от  къде  идва  тая  разлика  при  датиранията  в  основните  текстове?  Тя  възлиза  често  на
стотици и дори хиляди години. Времето след сътворението на света до потопа се изчислява
според мас. т. на 1656 години, според самар. – 1307г., според 70-те – 2242 или 2262 г. Ако
продължим изчисленията до началото на християнската ера, тая разлика ще стане още по-
голяма.  Така  напр.,  според  еврейското  изчисление,  сътворението  на  света,  или  по-право
началото на човешкия живот, се отнася към 3761г. пр. Хр. Това число лежи в основата на
тъй наречения математически календар на евреите, съставен от равина Хилел ІІ-ри, и към
него се прибавят числата от нашата християнска ера. Други пък пресмятат, че според евр.
т. сътворението на света е станало в 4004 г. до Р. Хр., според превода на 70-те - 5508 г. до
Р. Х. Петавий, правейки изчисленията по Вулгата, отнася сътворението на света към  3984
г. до Р. Хр. Явно е, че тук се касае за разлика повече от хиляда години.
   При тая сложност, заплетеност и неясност на въпроса мъчно може да се достигне до едно
задоволително  разяснение  и  разрешение.  спорните  и  трудни  пунктове  в  старозаветната
наука. Трудността произтича и от това, че в самата Библия няма едно постоянно и строго
определено  леточисление,  от  където  да  се  изхожда.  Хронолозите  се  намират  в  голямо
затруднение. Още от най-древно време до днес много учени са работили над тая проблема,
появили  са се около  200 системи на леточисление, но и до днес  Гордиевият  възел в тоя
грамаден  лабиринт  не  е  разрязан.  В  последно  време  се  появи  в  сп.  Zeitschrift  für  die
alttestamentliche Wissenschaft, Н. 3., 1929,
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статията  Zur Chronologie  der  biblischen Urgeschichte  от  Ferd.  Bork,  който  посочва  нови
системи и начини  за разрешение на проблемите  около  библейската хронология.  Новото
между другото е и това, че той има предвид и хронологията в “Книгата на юбилеите”1   и
счита, че тук се крие  ключа за разрешение  на трудните  въпроси,  но  той  работи  с много
неизвестни и прави разни предложения. Въпреки голямата литература, строго погледнато,
систематически работи в тая област са малко. Повечето от западните коментари от книгата
Битие  считат  хронологическите  цифри  тук  за  фантастични  и  не  им  отдават  голямо
значение, та ги отминават мълчаливо. Само някои, като Franz Delitzsch, E. König Cornely
и  др.  се  опитват  да  дадат  в своите  коментари  едно  разяснение  и  едно  по-примирително
разрешение  на  подигнатите  спорове  около  древнобиблейската  хронология.  За  по-
издържани в системно отношение се считат работите на  Budde, Biblische Urgeschichte, на
A. Boss,  Die chronolgischen Systeme im-  a Testament  und  bei Josephus (Mitt.  D.  Vorderas.
Gesell., 1908) на J. Raska, Die Chronologie der Bibll in Einklang mit ber Zeitrechn. d. Aegipt. и
Assyr.,  Wien 1878;  на  руски:  Ив.  Александрович  Спаскiй,  Изследованiе  библеиской
хронологiи, Кiев 1875г., Но и анонимната статия “Библейская хронология” в сп. “Чтенiя в
Обществе  любителей  духовнаго  просвещенiя”1874г.  Но  и  двете  тия  работи  почти  са
изгубили  своята  цена,  поради  това  че  са  вече  доста  стари  и  в  тях  съвсем  не  са  взети
предвид новите извънбиблейски данни. В по-ново време руската богословска литература се
обогати с ценен труд на проф.  Н. Н. Глубоковскiй, Хронология Ветхаго и Нового Завета
Кiев 1911г., превод в редакционна обработка на трактатите от америк. проф. Едуард Люис
Къртис, и оксфордския учен Кутберт Ха-
-------------------------

1 Нарича се още: lepth genesiV, т. е. Малък генесис, малко Битие, ta “Iwbhlaia, Iubilaeorum. В нея се
разправя във вид на откровение историята от началото на сътворението до учредяване на Пасхата, значи от
Бит. 1 гл. до Изх. 12, и представлява един паралел на тоя откъслек от Петокнижието с някои изменения и
легендарни прибавки. 
  Авторът  се  е  старал  да  определи  хронологически  всяко  по-важно  събитие.  Той  прави  своите
пресмятания  според  период  от  време  от  по  49  години,  които  съставляват  един  юбилеен  кръг,  и  от  тук
названието на книгата. 
  Относително  времето,  кога  е  написана  тая  книга  съществуват  най-разнообразни  мнения.
Болшинството учени приемат, че тя може да се отнесе към 2-та половина на 2-рия в.пр.Хр., т.е. Към времето
на Иоана Хиркана(135 - 105 г.) (вж. Lehrbuch der Einleitung in das A.Tesdament, von C. Steuernagel, Tūbingen
1912, стр. 801 и тн.
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милотон Търнер – поместени в “Библейския словар” на Хастингс а (vol. I, p.397в – 424а)1.
       В това изложение, което правим тук, ний съвсем не се препоръчваме, че ще дадем едно
окончателно  и  изчерпателно  разрешение  на  подигнатите  въпроси.  При  липсата  на
достатъчни данни в Библията и вън от нея това едва ли ще бъде някога възможно. Нашата
работа  ще  има  повече  осведомителен  и  разяснителен  характер.  Ний  ще  се  спрем,  както
казахме,  главно  на  три  въпроса:  първо,  каква  е  достоверността  на  цифрите,  с  които  е
означена възрастта на патриарсите? Второ, как да си обясним разногласието в основните
древни  текстове  относно  летоброенето?  И  трето,  на  кой  текст  ще  трябва  да  дадем
предпочитание  при  хронологическите  изчисления?  При  тая  постановка  на  въпросите
постъпваме към тяхното разглеждане.
                                                    

І
      Може би за мнозина ще се види неуместно да се поставя въпросът, дали е достоверна
хронологията относително дълголетието на патриарсите. Тя съставлява част от свещения
текст и тя е следователно част от божественото  откровение, както забелязва E.Mangenot в
Diktionnaire de la Bible от Vigouroux, Paris 1912, t. 2, стр. и т. н. Тъй че, макар и цифрите да
ни се виждат  невероятни за нашите сегашни схващания и отношения, но невъзможното за
човеците – за Бога е възможно. Бог, Който сътворил света и човека, Който извел по чуден
начин  Израиля  от Египет  и  го  водил  из  пустинята, Който  многократно  по  необикновен,
свръхестествен  начин  проявил  Своята  сила и  величие, е могъл,  безспорно,  да  продължи
земния живот на патриарсите даже до 900 и повече години, ако това е било необходимо за
Неговия  промислителен  план. Тук няма  да  имаме  нищо  друго освен  още едно  чудо към
много чудеса. Така погледнато на въпроса, работата на ексегета се олеснява твърде много;
и мнозина не отиват по-нататък. Ние, обаче, мислим, че въпросът не може да спре до тук, и
така да завърши. Това е едно твърде не задоволително разрешение на задачата, нито пък то
е в съгласие с принципите на херминевтиката, когато без нужда прибягваме един вид до
exmachina, до  чудо в  ексегетическата  си  работа. Ние  не  ще  се  опитаме   дадем  едно  по-
задоволително
-------------------------

1  A Dictionary of  Bible dealing with its Language,… edited by James Hastings, V t. Edinburgh, T. & T.
Clark.
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за  разума  разяснение  на  подигнатия  въпрос,  като  подхвърлим  съответният  текст  на
историческо-критичен анализ. 
      Наистина, свещените книги във Вехтия и Новия Завети имат признаците, отпечатък на
боговдъхновени  литературни  произведения.  И  един  ортодоксален  библеист  трябва  да
изхожда всякога от това начало в своя ексегезис, ако иска да има здрава и непоколебима
опора в работата си. Но какво трябва да се разбира под понятието боговдъхновеност на Св.
Писание?  Какъв  е  неговият  обем?  –  И  трите  главни  християнски  изповедания:
православно,  католическо  и  протестантско  приемат  боговдъхновеността  на  Св.  Писание,
но  се различават, когато стане дума, как трябва да се разбира тя. Католиците, имат най-
ясно и точно вероизповедно определение относно боговдъхновеноста на Св. Писание. На
ватиканския събор било постановено, че всички книги на В. и Н. Завет (в това число и не
каноничните, или според тях второканонични) имат за свой автор Св. Дух, и следователно
те  съдържат  едно  напълно  безпогрешно  откровение.  По-късно  папа  Лев  XІІІ  в  своята
енциклика “Providentissimus Deus” от 1893 г. прави пояснение на това учение, като казва,
че боговдъхновеността  се простира върху цялото Св. Писание, а не само върху известни
места  и  истини.  Някои  католически  богослови  не  споделят  тоя  възглед.  Протестантите
нямат  такова  категорично  определение  в своите  символически  книги.  Старото  учение за
словесната  боговдъхновеност  (inspiratio  verborum)  на  св.  книги  днес  почти  от  всички
протестантски богослови, начело с R. Seberg, не се подържа. И ние, православните, нямаме
строго  определено,  църковно  учение  за  боговдъхновеността  на  св.  книги.  Повечето  от
руските богослови се стараят да намерят средината между крайностите на католическото и
протестантското учение, и са на мнение, че боговдъхновеноста се отнася само към цялото
съдържание  на  Св.  Писание,  но  не  и  към  всичко  в  частност.  Написването  наистина  е
станало  по  Божие  вдъхновение,  но  от  човеци  и  като  така,  Писанието  не  е  свободно  от
човешки  елементи.  Боговдъхновеността  се  отнася  главно  до  истините  за  човешкото
спасение и изкупление. Както и ап. Павел казва, че неговото благовестие е “сила Божия за
спасение” (Рим. 1: 16).
И ние  смятаме, че ексегетът  ще  изпадне  в голямо  затруднение, а на  места  в безизходно
положение, ако се възприеме, че всичко в Св. Писание има божествен произход,  - всяка
дума, дори всяка запетая. Такова твърдение не може да се оправдае преди всичко, като се
изхожда  от  историята  на  канона.  След  толкова  столетия  и  хилядолетия  не  сме  вече  в
състояние да знаем, как точно е излязъл 
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библейският текст изпод ръцете на свещените автори. Въпреки преголемите грижи, които
са  се  полагали,  за  да  се  запази  неповредим   и  безпогрешен,  все  пак,  поради  човешки
слабости,  текстът  не  е  абсолютно  лишен  от  такива.  И  една  от  главните  задачи  на
текстовата  критика  е  да  възстанови  оригинала,  докато  това  е  възможно,  в  неговата
първоначална  чистота. При  предаването  и  преписването  на свещените  книги  най-вече са
били  възможни  грешки  в  хронологията,  затова  и  числата  най-често  за  това  най-вече  са
били подхвърляни на подправки и изменения. И много естествено, при преписването най-
лесно могат да се направят  грешки  в цифрите  било от lapsus calami или  lapsus oculi тъй
като  за  преписвачът  е невъзможно  да  се  досети  за  сторената  грешка  било  по  контекста,
било по смисъла на съдържанието. Тъй че ние не можем с пълна  сигурност да твърдим,
какво  всички  цифрени  означения  в  сегашния  библейски  текст  са  автентични.  Не  знаем
също дали в първообраза са били точно така. А да приемем абсолютна  безпогрешност в
преписването, това значи да се съгласим, че наред със свещените автори и хилядите след
тях преписвачи са били боговдъхновени. А такава мисъл никой не поддържа.
      Основание за да приемем, че са били възможни такива грешки, има в самата Библия.
Преди  всичко  пресмятането  на  годината,  в  която  е  станал  потопа,  не  е  еднакво  според
разните  основни  текстове.  Според  еврейския  -  латинския  (Вулгата)  текстове,  потопа  е
станал в 1656 г. от сътвор. на света, според самарянския – в 1307 год., а според 70-те, в
2242 г. Освен това, в Бит. 5:25-27 по превода на 70-те – според ревизирания текст на Nestle
и Tischendorf, се казва, че Матусал живял 167 години от раждането на неговия син Ламех
и 802 след това, или всичко 969 години. Според същия текст Матусал се родил в 1287 г. и
умрял в 2256 г. (2256-1287=969) от сътворението  на света. И понеже потопът е станал в
2242 год., както отбелязахме по-горе, ще излезе, че Матусал е преживял потопа и е живял
14 години след него (2256-2242=14). А според Бит. 7: 7 и нт. от потопа били избавени само
Ной и челядта му, т. е. синовете му, жена му и жените на синовете му. Явно е, че Матусал
не  е  могъл  до  преживее  потопа;  тук  имаме  грешка  на  преписвача.  За  да  се  избегне
посоченото  недоумение  от  тая  грешка  в  някои  гръцки  рецензии,  напр.  Swete,  тя  е
поправена, като годините след раждането на Ламех от 802 са намалили на 782 т. е. са 20. А
за да си остане числото  969, годините на Матусаловия живот,  увеличава се числото,  167
(годините до раждането на Ламеха) са 20 и се получава 187, т. е. 187-172=969, така както е
в еврейският текст. И в такъв случай ще излезе, че Матусал е умрял 6 години преди 
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потопа, а именно: Матусаловия син Ламех се е родил в 1454 г. от сътвор. на света, и щом
Матусал е живял след неговото раждане 782 година (а не 802), значи той е умрял в 2236 г.
(1454-782=2236) а потопът е станал в 2242, т. е. 6 години по-късно (2242-2236=6). Така е
поправен текстът, в съгласие с масоретския, и в славянската, руска и българска Библия.
      Има и други места в Библията, от които може да се заключи, че са допуснати грешки
при родословните изброявания, върху които се базира библейската хронология. Така напр.,
в евр. текст в родословието на послепотопните патриарси е пропуснат патриарх Каинан и
се казва, че Арфаксад живял 35 години и родил Сала – (Бит. 11:12 по мас. т.); когато пък,
според гръцкия текст, излиза, че Сала е внук на Арфаксада и син на Каинана. Така също е и
у ев. Лука: Сала – Каинан – Арфаксад (Лук. 3:35-36). В мас. текст, може би преди lupsus
oculi на някои по-късен преписвач, Каинан е отпаднал, тъй както е Мат. 1:8, където четем,
че Йорам родил Озия. От историята, обаче, ни е известно, че Озия е бил син на Йорама, а
негов  пра-  внук,  а  именно:  Йорам  –  Охозия  –  Иоас  –  Амасия  –  Озия.  Може  да  се
предположи, че преписвачът тук вместо да каже: Йорам роди Охозия, се прехвърлил чак на
четвъртия цар -   Озия, като другите, трима са отпаднали. Има и други разяснения на това
място.  Въобще  думата  “син” в  родословните  таблици  не  всякога  се  употребява  в  пряк,
буквален  смисъл;  тя  се  употребява  и  в  смисъл  на  внук:  на  еврейски  за  тая  дума  няма
специален израз, употребява се също и за потомство т. н. Напр.]vMi ynb - амонитси, yvl ynb
- левити и др. В Бит. 29:5 се казва, Лаван бил Нахоров син, когато в същност той бил негов
внук от Ватуила, както и Бит. 28:24 се казва, че Лаван бил син на арамееца Ватула (срав.
Бит. 24: 14,29). Също и в 1 Пар. 26:24 четем, че Шевуил бил син на Гирсона, Моисеевия
син,  а  в  действителност  Шевуил  е  живял  няколко  поколения  по-късно.  Иисус  Христос
също се нарича “син Давидов” и т. н. 
      От тук приведените примери може да се заключи, че изчислението по родословие не
винаги  отговаря  на  действителния  брои   на  годините.  Като  говори  за  библейската
хронология А. П. Лопухин справедливо забелязва: “Няма нищо невъзможно, казва той, в
това  че  бито-  писателят  е  могъл  да  изпусне  звена  от  генеалогията  на  допотопните  и
послепотопните патриарси, за да ги приведе в известна симетрия – по десет рода в всяка
група, тъй както е сторил ев. Матей; той изпуснал някои звена от 
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родословието  на  Христа,  за  да  ги  подреди  в  три  симетрични  групи,  всяка  от  по
четиринайсет  рода  (Мат.  1:17). Ако  това  е  така,  то  библейската  хронология  не  може  да
бъде  определена  с  безусловна  точност;  нейното  определение  може  да  има  само
приблизително  значение,  каквото  е  и  съвършено  достатъчно  за  главните  цели  на
библейските  повествувания,  а  именно  да  се  посочи  постепенното  развитие  на  вярата  и
нравствеността на вехтозаветния човек, жадуван да бъде избавен  с в и ш е ”1.
      Както  тоя  известен  библеист  в руската  богословска  литература, така  също  и  други
западни учени, макар иначе да нямат твърде ортодоксално разбиране при тълкуване на Св.
Писание, не са наклонни да приемат, че някои от патриарсите са достигнали такава голяма
възраст, граничеща с хилядолетие. И за да се даде едно по-задоволително  разяснение на
тия  места  от  Библията,  отнасящи  се  до  хронологията,  правят  се  разни  догадки  и
предложения, построяват се множество системи и т. н., както споменахме по-рано. Тук ще
отбележим  някои от тях.
      Rosenmöller в своята “Scholia” при тълкувание на Бит. 5:5 предполага, че при устното
предание много имена от родословния регистър са отпаднали, и техните години, колкото
са живели, били  отпосле разпределени при останалите патриарси. Така че за някои са се
получили твърде високи числа, а за други сравнително по-малки. Така напр., Иаред живял
962 години, подир него Енох живял 365 год. може би защото Бог преждевременно го взел
(Бит.  5:24), а  следващия  патриарх  Матусал  достигнал  най-висока  възраст  – 969 години.
Основателно казва Ant. Deimel (в Chronologia Veteris Tesdamenti, 1912 г., стр. 117), че “това
мнение не е лишено от тъмнота”.
      Други пък  (Gunkel и  пр.) приемат,  че отделните  имена  в родословните  таблици  са
представители  на  цели  родове  и  племена,  и  продължителността  на  техния  жизнен  път
означавал  развитието  на  племето.  Така  напр.,  от  Каин  имало  каинити,  от  Сет  (Сит)  –
сетити  и пр.  Обаче това  предположение  не  посочва някакво  достатъчно  в своя  полза.  В
Библията патриарсите не са изброени като мъртви имена, а за тях се говори като за живи
личности,  прекарали  отделен,  индивидуален  живот.  За  Еноха  напр.  се  разправя,  че
“изчезнал, понеже Бог го взел” (Бит. 5:24), за Ламеха – че имал две жени: “И рече Ламех на
жените си: Ада и Цила! Чуйте гласа ми… ” (Бит 4:23), за живота на Ноя, който живял 950
години, имаме още по-големи подробности.
-------------------------

¹Библейская исторiя при светейших изследванiй и открытiй, т. І, стр. 151 С. Петерсб. 1889.; вж. Също
краткия курс стр. 432 второ изд.
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    Също неотговарящо на текста е и предположението, че под години в древнобиблейската
хронология ще трябва да разбираме периоди от по един или три месеца, защото в разказа
за потопа ясно личи, че авторът разбира година от 12 месеца. В Битие 8:4 и нт. се говори за
седмия и десетия месец на годината. Освен това, патриарсите след Арфаксада са живели
сравнително  по-малко  години,  Нахор  живял  148 години  (208 според  70-те), Авраам-175.
Иосиф-110 и т.н. Може ли да се допусне, че това са месеци или даже тримесечия?
      Други учени пък са на мнение, че цифрените означения за възрастта на патриарсите е
дело  на  преданието.  Както  у  много  други  древни  народи,  така  и  у  израилтяните  се  е
запазило по предание вярването, че първите човеци са живели неимоверно много години.
Особено  баснословни  са  у  вавилонците  тия  цифри,  с  които  преданието  означава
царуването на първите  десет  царе. Напр.  първият  цар Алор (Aloros) управлявал  10 сари,
една сара е равна на 3600 години, значи 36,000 г., вторият Алапар (Alaparos) - 3 с. и т. н., а
последния Ксисутрос – 18 с., или всички 10 царе са управлявали са управлявали 120 сари
или  432, 000 години!¹  Също  и  J.  Oppert е  на  мнение,  че  най-ранните  библейски  цифри
(дати) са заимствани от системата на вавилонците, само че те симетрически са съкратени.
У  вавилонците  времето  от  започване  сътворението  на  света  до  неговия  завършек  се
изчислява на 168 мириада години (1 м. = 10, 000), а в Библията – на 168 часа, а именно 7
дена x 24 часа = 168 ч. Такива изкуствени сравнения се правят по отношение и на другите
числа. – И у египтяните се говори за десет древни царе, които се считали за полубогове и
им  се приписвало  голямо  дълголетие.  Хезиод  говори  също  за  твърде  дълголетни  хора  в
древно време у гърците. 
      Както  в  други  библейски  разкази,  така  и  в  дадения  случай  ние  виждаме  известна
близост в преданието на разните древни народи. Като че ли авторите са черпели от един и
същ  първоначален  източник,  и  у  всеки  народ  преданието  се  е  развило  по-нататък
съобразно  местните  условия  и  национални  особености.  Така  е  с  разказа  за  началото  на
света, за блаженото пребиваване на първите човеци и за грехопадението, за потопа и други.
Всички  тия  предания  на  евреите  са  чисти  от  митологичен  елемент  и  са  запазили
монотеистичния  си  характер.  Че  първите  човеци  са  живели  много  повече  години,
отколкото  сегашните,  с  това  е  съгласна  и  науката.  Те  се  намирали  при  съвсем  други
условия  в  сравнение  със  сегашните.  От  друга  страна,  дето  преданието  свързва
намаляването  на  жизнената  сила  с  религиозно-нравствения  упадък  на  човешкия  род.  У
индийците съществува   
-------------------------

¹Вж. Ed. Kцnig, Die Genesis, zueite u. dritte Aufl. Gűtetsloh 1925, стр. 327.
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предание, че човешката възраст с течение на времето намалява с по сто години, колкото
човечеството  се  отдалечавало  от  началните  времена;  през  четирите  световни  периоди
възрастта се намалявала от 400 на 300, 200 и 100 години. У вавилонците, както видяхме,
първите  десет  царе  са  управлявали  неимоверно  много  години,  а  след  потопа  цифрите
спадат под 1200 г., напр. Етан  царувал само 635 години, а Гилгамеш не повече от 126г.
Също  у Хезиода  виждаме  прокарана  мисълта,  че  намалението  на  човешката  възраст  се
дължи  на  обстоятелството,  дето  животът  бил  поставен  на  фалшиви  начала,  а  именно
даване предпочитание на чувственото, на естетичното. Защото, според същия автор, след
като Епиметей, брат на Прометея, въпреки предупреждението на последния, се оженил за
Пандора, и тя била приета в човешкото общество на земята, която богът на огъня, Вулкан,
сътворил.  Наистина,  тя  била  сътворена  с  всички  прелести  на  жената,  но  заедно  с
дохождането и настъпил у хората краткотраен живот, дошли разни болести и други тегла :
       

“Защото живееха по-рано на земята човешки родове
 Далеч от грижи и нужда, свободни от мъчителни тегла, 

      Свободни и от тежки болести, които на хората смърт                              
                                                                                     докарват; 
            Но ето жената подигна на съда грамадния капак
            И разпръсна, що беше вътре, за голяма печал на 
                                                                                     човеците”¹.

          Един  вид  Пандора  е  библейската  Ева.  И  за  израилтяните,  с  силно  религиозно-
нравствено  чувство  връзката  между  грях,  зло  и  дълголетие  е  твърде  лесно  разбираема,
както  това  се  вижда  от  много  места  в  Писанието.  В  рая  първите  човеци  след
грехопадението са били възпрепятствани да вкусват от дървото на живота и, са изгубили
способността да живеят вечно (Бит. 3:22-24). В петата заповед дългото живеене на земята
се  поставя  в  зависимост  от  почитане  на  бащата  и  майката  (Изх.  20:12).  Изглежда,  че
числата при родословните изброявания в Бит. 5 гл. са произлезли под влияние главно на
три фактора: на историческата действителност, на преданието и на размишленията върху
връзката между религиозно-нравствения упадък и човешката жизнена сила на дълголетие.
И в по-късна книжовна работа на преписвачи, на книжници и др., тия цифри са претърпели
някои
-------------------------

¹ Ed. König, ibid., стр. 328.
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и други видоизменения. Така, че те се явяват като “продукт на човешкото преработване въз
основа  на  даден  материал  от  преданието”.  Подобно  преработване  виждаме  и  в  ев.  от
Матей, който за да постигне система на три групи от по четиринайсет членове от Аврама
до Христа, изпуска царете: Охозия  (Аталия), Йоаз и Амасия. Това изпускане може да се
обясни и с lapsus oculi на преписвача, както казахме по горе (стр. 6), но твърде възможно е,
че евангелистът е целял с това изпускане, да постигне известна хронологическа система.
Безспорно  истинно  е  преданието,  че  първите  човеци  са  се  радвали  на  много  по-голямо
дълголетие,  отколкото  по-послешните  поколения.  Дали  техният  живот  е  граничил  с
хилядолетие,  дали  е  бил  по-кратък  или  по-дълъг,  това  с  положителност  не  може  да  се
твърди, защото и от текстовата критика се вижда, че данните, с които разполагаме не са
достатъчно  положителни:  в  самите  древни  текстове,  както  видяхме,  имаме  известно
колебание в датирането. И справедливо забелязва един виден западен библеист, че особено
хронологията  принадлежи  към  ония  части  на библейското  съдържание,  дето  проличават
човешки елементи в божествено-човешкия характер на Библията. Хронологичните данни,
наистина, са един вид скелета на възпроизвеждане на исторически събития въобще, а така
също и за изграждане на свещената история, но те не съставляват духа на тази история.
       И тъй,  ние ще трябва да приемем или,  че означените  цифри  в Писанието  относно
древнобиблейската хронология са достоверни, т.е. че първите патриарси са живели близо
по хиляда години, и тогава ще имаме работа с необикновено явление; или пък ще трябва да
редуцираме тия цифри до една приблизителна норма, отговаряща на човешката възраст на
тогавашното  време.  Ако  приемем  втората  алтернатива  за  една  поправка  в  текста,  въз
основа  на  гореизложеното,  и  се  приближим  до  възрастта  на  патриарсите  от  по-късното
време, напр. Тара живял 205 години (според самар. т. 145), Авраам – 175 г., Исаак – 180 г.,
Яков  –  147  г.  и  т.н.,  -  то  с  тая  несъществена  корекция  не  се  подронва  авторитета  на
Библията. Тъкмо и задача на историко-литературната критика е да работи за изправление
на текста, да дири начини и пътища за приближаване до автентичния, оригинален текст.
Фактът,  че  най-древните  основни  текстове  не  се  съгласуват  напълно  в  цифрените
означения показва, как ние в този пункт не притежаваме достоверния текст.
    Но както понякога сме принудени да боравим в библейско-историческите изследвания с
вероятности, не става



12

ли същото и с положителните, опитните науки, където учените много често се различават,
дори  противоречат  помежду  си.  Геолозите,  напр.,  и  до  днес  не  са  уеднаквили  своите
твърдения  относно  продължителността  на  земното  развитие,  началото  и  възрастта  на
човешкия  род.  Проф.  Steihmann   (в  Бон) определя  продължителността  на  дилувиалното
време  от  500,  000 до  1  милион  години.  Според  проф.  Penck  пък,  от  последния  леден
период насам са се изминали само 50,000 год., а  G. Fred. WrIght  поддържа теорията на
15,000 години.  Могат  да  се посочат  още  много  примери,  от  които  да  се  види,  до  колко
много се различават по известни въпроси натуралистите и все пак естествените науки не са
изгубили значение като такива, защото важното и същественото са принципите, началата.
                                                         

І І
      След  като  разгледахме,  до  колко  е  достоверна  библейската  хронология  относно
дълголетието  на  патриарсите,  сега  ще  минем  и  втория  въпрос,  а  именно  разликата  в
различните  основни  текстове,  като  разгледаме  и  една  вероятна  система,  от  която  са
изхождали отделните хронолози. Още в началото ние казахме, че са правени твърде много
опити,  за  да  се  намери  известна  система,  по  която  да  се  налучка  пътя  на  библейското
леточисление. За жалост една такава задоволителна система, която да може да се справи с
всички  въпроси  не  може  да  се  посочи.  За  това  библейската  хронология  още  почива  в
предположения  и  догадки.  Тук ще се спрем главно  върху системата на  Ferdinand Bork,
изложена в спомената статия на сп.  Zeitshrift für die alttestamentliche Wissenschaft, Heft 3,
1929, като ще посочим и някои нейни слаби страни.
      Особеността  в системата на Борк е тая, че той  не разглежда системата по периоди,
както  е  вярвала  библейската  хронология,  и  не  търси  на  всеки  период  отделно
леточисление, изхождайки от известна ера или система на датиране. Той, изхождайки от
положението, че цифрите в древнобиблейската хронология нямат историческа цена, дори
допирни точки между библейските числа с тези на съседните народи, главно на персите. И
тук той смята, че е намерил разгадка на тайната. Както ще видим от по-долу представените
таблици, Борк се спира главно на хронологията от Адам до Йосифа, т. е. разглежда епохата
на  патриарсите,  като  смята,  че  налучканата  система  може  да  се  приложи  и  за  по-
сетнешните  времена.  И  действително  този  е  най-тъмния  и  неопределен  период  в
хронологическо отношение. За него нямаме и в самата Библия изходни
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точки.  Навярно,  въз  основа  на  данните  на  постепенните  археологически  открития  из
областта  на  асиро-вавилонската,  египетската  и  др.  близки  на  израелската  истории,
подкрепени  от  една  строго  научна  критика,  ще  може  да  се  дойде  до  едно  по-точно
датиране на библейските събития от по-късното време. Това може да се каже основно за
случки,  станали  от  царския  период  насам,  за  което  число  се  говори  и  в  летописите  на
съседни народи.
      У  повечето  автори  хронологическите  изследвания  са  подредени  за  удобство  по
периоди. Преди всичко отделя се вехтозаветната хронология от новозаветната. Първата се
разделя на пет периода, както и у Himpel в Wetzer und Welte`s Kirchenlexikon, Bd. 3, стр.
310-344,  у  R. Kittel в  Realencyklopädie  ,  Bd.  21,  стр.  639-650,  у  Картиса и  Торнера в
споменатото  съчинение:  хронологiя Ветхаго  и  Новаго  Завета  (вж.  стр.  3)  и  у други.  E.
Mangenot в  Dictionnaire  de  la  Bible,  2  t.,  стр.  718-740  пък  разделя  вехтозаветната
хронология на осем периода: 1. сътворението на света, 2. създаване на първите човеци, 3.
времето от Адам до потопа, 4. от потопа до Авраама, 5. от призоваването на Авраама до
излизането от  Египет, 6. от излизането от Египет до съграждане на Соломоновия храм, 7.
от Соломоновия храм до неговото разрушение от халдейците и 8. от вавилонския плен до
раждането на Иис. Христа. И всеки един от тия периоди си има един вид свой календар,
защото израилтяните, както казахме, не са имали една обща ера на леточислене, от която
летописците от всички времена да са изхождали, както сегашните историографи.
      Най-старото изчисление е ставало по родове и човешки възрасти, както това виждаме
от историята на патриарсите в родословните таблици (Бит. 5:3 и нт. и 11:10 и нт.). Броят на
допотопните  патриарси  от  Адама  до  Ноя  се  означава  с  кръглото  число  10,  също  и
патриарсите  след  потопа  от  Сима  до  Авраама  се  изброяват  десет,  а  според  70-те  –
единайсет,  понеже  те прибавят  и  втори  Каинан.  След  славното  излизане  от  Египет  това
събитие станало за израилтяните епоха, и до времето на царете изчисленията ставали по
него, както това се вижда и от Чис. 1:1, от Чис. 33:38, където се казва, че Аарон умрял на
планината  Ор  в четирийста  година  от излизането  на синовете  Израилеви  от Египет.  В 3
Цар. 6:1 построяването на Соломоновия храм се датира според две изчисления, а именно 1-
во, в 480 година (според мас. т., а по 70-те 440) от излизането на израилтяните от Египет, и
второ , в четвъртата година, втория месец от царуването на Соломона. Голямата трудност
на леточислението през този период е тая, че не може с положителност да се определи,
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кога  точно  е  станало  преселването  на  евреите  от  Египет  и  кога  излизането  им.  По-рано
учените въз основа главно на библейски данни определяха това време към началото на 15-
ия век; Лопухин определя, че излизането е станало в 1491 г.пр.Р.Хр., E. Rupprecht – 1492,
y Vigouroux – 1493 и др. Последните изследвания, обаче, показват, това събитие е станало
два или три века по-късно. Особено след като се откриха Американските писма, повечето
от  учените,  както  Ед.  Майер,  Бругш,  Рулинсон и  пр.,  са  на  мнение,  че  излизането  от
Египет  е  станало  при  фараоновата  Менефта  (Меренпта,  Мернепта,  царувал 1225 - 1215)
или Сети ІІ. А у Е. Кауцш излизането се сочи в 1320 г.  
      Друга нова ера представлява започването и свършването на строежа на Соломоновия
храм. Най-вече от основаване на храма до неговото първо разрушение, през тъй наречения
период на царете, имаме едно по-редовно и по-правилно записване на по-важни събития от
специални царски летописци. Събитията били датирани според годините на царствуващия
монарх,  т.  е.  от  възкачването  му  на  престола  до  неговата  смърт.  Тая  система  на
леточисление  била  следвана  доста  неуклонно  в  книгите  3 и  4 Цар.,  Паралип.,  Йерем.  и
Йезек. В първите две книги се дава пълно изброяване на йудейските и израелските царе, и
продължителността  на  тяхното  царуване  по  години,  от  Соломона  до  падането  на  двете
царства,  северното  (Самария)  и  южното  (Йудея).  Но  в  това  леточисление  се  явяват
известни разлики, така напр., според йудейското преброяване, пресмятат се 95 години от
Ровоама до Охозия, а израелските летописи за същото време изчисляват 98 години, с три
повече. Тая и други разлики се дължат или на обстоятелството, че някоя година се брои два
пъти като последна, през която съответният царствуващ господар умира, и като първа на
неговия  приемник.  Друго,  в  Иудея  годините  се  пресмятали  от  първи  нисан  след
възцаряването, а в израелското царство от първи тишри. Трето, у евреите в древно време
имало обичай, според която част от времето да се счита за цяло. Тоя обичай се запазил и
по-късно. Напр., казва се, че Христос престоял три дни в гроба, когато в същност имаме
част от петъка, събота и част от неделята. Така че не всички дати от историята на Израиля
могат да бъдат установени напълно вярно. Времето на много събития е показано може би с
приблизителност от 2-3 или повече години, и навярно продължителността  на царуването е
попълвана с предположение, било че липсвали достатъчни данни, било
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пък  в  интереса  на  закръгляне  на  известни  цифри  за  по-удобно  спомняне,  или  пък  за
постигане на известна симетричност в разположение на събитията, както видяхме това по-
горе. Но от това не следва да се прави обобщително заключение, че всички обобщителни
дати както в тоя период, тъй и в предшествуващите са изкуствени и предполагаеми. Тоя
възглед  се  споделя  от  В.  Смит,  Щаде,  Велхаузен  и  др.  По-късно  виждаме,  че
разрушението на храма и на Иерусалим, и началото на плена се явяват като изходна точка
на  леточисление,  напр.  Йезек.  33:21;  40:1.  И  както  по-рано  броенето  е  ставало  според
царстващите години на царете, така попадналите под чуждо иго евреи почнали постепенно
да свикват с практиката  на вавилонците, и по-после на персите да търсят събитията  под
царуването на чуждите владетели, както това виждаме у Йеремия, Данаила, Ездра, Неемия,
Агея, Захария. Една важна епоха за евреите представлява леточислението на селевкидите
във  време  на  сирийското  владичество.  То  започвало  от  есента,  края  на  м. тишри  312 г.,
когато Селевкий Никатор победил при Газа Антигона (военачалник на Александра Велики,
и от 306 г. - цар).
     Във време на Макавеите пък, леточислението ставало от годината на освобождаването
на евреите изпод сирийско владичество при първосвещеника Симона (143 г.пр.Хр.). Това
датиране е отбелязано върху някои монети и договори от онова време. Но скоро то било
сменено от леточислението на селевкидите. Много късно, към първия в.пр.Хр., постепенно
започва да си пробива път  летоброенето  от създанието  на света или  по-право на първия
човек. В едно  от първите  писмени  произведения,  където  то се среща е Археологията  на
Йос.  Флавия.  Постепенно  тази  ера  получила  широко  разпространение,  както  между
юдеите, така и между християните. Но и тя е твърде несигурна и неопределена, защото има
голямо различие в отделните изчисления, както това отбелязахме още в началото.
    От този кратък преглед се вижда, какво голямо разнообразие има в леточислението през
разните периоди от историята на еврейския народ. При това положение естествено е да се
явят известни разлики и неточности при летоброенето, особено като се вземе предвид, че
както  евреите,  тъй  и  другите  древни  народи  в  старо  време  не  са  имали  строго
историографски  смисъл,  и  са  датирали  събитията  с  известна  приблизителност  и
закръгляване. Особено трудно е да се намери разковничето  на хронологическата система
до Мойсея, защото след това време насам по известни синхронологични данни, намиращи
се в писмени     
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документи  у други народи,  можем  да  намерим  опора  и  да  направим  корекция  на  някои
библейски  датирания.  В това  отношение  работата  на  Ф. Борк,  за  която  споменахме  по-
горе,  наистина  представлява  известен  интерес.  В  нея  се  разглежда  изключително
хронологията на най-древната библейска история от Адама до Йосифа, т.е. до началото на
мойсеевската  епоха.  И  тук  хронологът  се  намира  в  най-голямо  затруднение,  понеже  е
лишен от всяка опора и има да оперира с много хиксове. Борк чрез основно преработване и
сравнение на цифровите таблици се мъчи да открие една най-стара, първична хронология,
от  която  са  изхождали  отделните  основни  текстове.  Наред  с  масоретския  текст,  70-те  и
самарянския,  той  поставя  и  Книгата   на   юбилеите,  която  сравнително  има  късен
произход, към средата на 2-рия в.пр.Хр.¹, но според Борк по-късни източници често пъти
съдържат стари  добри сведения. Тъй  както  разглежда въпроса този  автор не могат да се
избегнат  трудностите на проблема  за шрифтовите  източници. Написването, например на
някои  книги  се  отнася  много  по-късно,  отколкото  се  приема  според  традиционното
схващане. Велхаузен приема, че свещеническия кодекс (Priesterkodex)  ее съставен много
късно, към 5-ти  в.пр.Хр.,  т.е. след вавилонския  плен. Но това е твърде спорна материя.
Борк  отстранява  това  затруднение,  като  казва,  че  въпросът  за  шифровите  източници
(Quellenschriften) в  В.  Завет  е  отделен  от  въпроса  за  хронологията  и  независим  от  него.
Такова разрешение едва ли може да бъде за някого задоволително. Непонятно е, как можем
да отделим хронологията от самите исторически събития. Това значи да се отдели скелета
от самото тяло. Датирането си върви с историческото повествувание, и едното, и другото
имат  един  и  същи  автор,  един  и  същи  източник,  макар  че  както  в  текста,  така  и  в
цифрените означения, с течение на времето могат да стават малко или много незначителни
промени.
    За по-голяма прегледност при сравняване цифрите в отделните текстове, и за улеснение
при посочване на някакъв ръководен принцип при означаване разликите или сходствата на
отделните текстове, ще поместим по-долу пет синхронически таблици 
(стр. 17-21). Древнобиблейската хронология посочва главно три дати: 
1. възрастта на патриарха, когато следващия се е родил, или когато следващото събитие е
станало, 2. колко години след това той е живял и 3. колко години той всичко е живял. От
събиране на първите
-------------------------

¹Вж. E. König , Geschichte der  alttest. Religion , 3 Aufl ., 1924, стр. 470.
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 цифри ще получим датата на раждане на всеки патриарх от сътворението на света, респ. от
сътворението на първия човек, а като съберем датата на раждането с годините, колкото е
живял един патриарх, ще намерим датата на неговата смърт от сътворението на света (вж.
табл. ІІ - V).
      Всред това числено различие и датиране Борк смята, че най-важна задача за хронолога
е  да  намери,  коя  е  основната  мисъл,  която  е  водила  различните  древнопалестински
хронолози; понеже само така ще стане ясно, защо те са изменяли тая или оная цифра. “Без
това  основно  познание,  казва  той,  ние  всякога  ще  стоим  безпомощни  пред  различни
системи, и не ще можем да разпознаем, кое е старо и кое ново, кои цифри ще трябва да се
считат за първоначални” и т.н. 
(стр. 207).

І.  Таблица  за  изчисляване  на  годините  от  сътворението  на  първия  човек  до
потопа, според трите основни текстове.

  
Имената на допотопните 
            Патриарси

Възрастта на всеки патриарх,
 когато следващия се е родил.
според 
евр. т.

според 
самар. т.

според
70-те

1. Адам…………….. 130 130 230
2. Сит……………… 105 105 205
3. Енос…………….. 90 90 190
4. Каинан………….. 70 70 170
5. Малелеил……….. 65 65 165
6. Иаред……………. 162 62 162
7. Енох…………….. 65 65 165
8. Матусал…………. 187 67 167 (187)
9. Ламех……………. 182 53 188
10.Ной…………….. 500 500 500
  До потопа ………. 100 100 100
Година на потопа ………... 1656 1307 2242 (2262)

Той смята, че има възможност да се смята превода на 70-те, като изходен текст, от който се
разклонява  в  хронологическо  отношение  твърде  сходния  му самарянски  текст,  от  който
пък по различни начини произлязъл мас. текст и Книгата на юбилеите. По въпроса, обаче,
на кой текст трябва да се даде първенствуващо значение в хронологическо отношение има
спор  между  учените,  както  ще  видим  по-долу.  Твърде  смела  е  мисълта  на  Борк,  че
хронологи-
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ІІ. Таблица на патриарсите и съответните хронологически числа според 70-те ¹

        ИМЕ

Възраст,  когато
следващия
 патриарх се е родил.

Останалите години 
от живота му.

Всички години на 
живота му.

Годината  на
раждане  от
сътворениет
о на света.

Годината  на
смъртта  от
сътворението
на света

1. Адам 230  +  700  =  930            0 930
2. Сит 205  +  707  =  912 230 1142
3. Енос 190  +  715  =  905 435 1340
4. Каинан 170  +  740  =  910 625 1535
5. Малелеил 165  +  730  =  895  795 1690
6. Иаред 162  +  800  =  962 960 1922
7. Енох 165  +  200  =  365 1122 1487
8. Матусал 167  +  802  =  969 1287 2256
9. Ламех 188  +  565  =  753 1454 2207
10 .Ной 500  +  450  =  950 1642 2592
11. Сим 100  +  500  =  (600) 2142 2742
12. Арфаксад 135  +  430  =  (565) 2242 2807
13. Каинан 130  +  330  =  (460) 2377 2837
14. Сала 130  +  330  =  (460) 2377 2967
15. Евер 134  +  370  =  (504) 2637 3141
16. Фалек 130  +  209  =  (339) 2771 3110
17. Рагав 132  +  207  =  (339) 2901 3240
18. Серух 130  +  200  =  (330) 3033 3363
19. Нахор   79  +  129  =  (208) 3163 3371
20. Тара   70  +  205  =  (275) 3242 3517
21. Авраам 100  + (75)  =  175 3312 3487
22. Исаак   60  + (120) =  180 3412 3592
23. Йаков   90  +  (57)  =  147  3472 3619
24. Йосиф   37  +  (73)  =  110 3562 3672

-------------------------
¹Таблиците от ІІ-V са замествани от споменатата статия на Борк.
Забел. Заградените в скоби цифри означават, че те не са съобщени в Бит. 5 гл. и нт.,

а са получени чрез сравнение и пресмятане.
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ІІІ.  Таблица  на  патриарсите  и  съответните  хронологически  числа
според самарянския текст.

      ИМЕ

Възраст,  когато
следващия 
патриарх се е родил.

Останалите години от 
живота му.

Всички години на
 живота му.

Годината  на
раждане
 от
сътворениет
о на света.

Година  на
смъртта от 
сътворението
на света.

1. Адам…………………. 130  +  800  =  930     0    930
2. Сит……………………. 105  +  807  =  912 130 1042
3. Енос…………………   90  +  815  =  905  235 1140
4. Каинан…………….   70  +  840  =  910 325 1235
5. Малелеил………….   65  +  830  =  895 935 1290
6. Иаред………………   62  +  785  =  847 460 1307
7. Енох……………….   65  +  300  =  365 522  887
8. Матусал……………   67  +  653  =  720 587 1307
9. Ламех………………   53  +  600  =  653 654 1307
10. Ной………………. 500  +  450  =  950 707 1657
11. Сим……………… 100  +  500  =  600 1207 1807
12. Арфаксад………… 135  +  303  =  438 1307 1745
13. Сала……………… 130  +  303  =  433 1442 1875
14. Евер……………… 134  +  270  =  404 1572 1976
15. Фалек……………. 130  +  109  =  239 1706 1945
16. Рагав…………….. 132  +  107  =  239 1836 2075
17. Серух…………… 130  +  100  =  230 1968 2198
18. Нахор……………   79  +    69  =  148 2098 2246
19. Тара………………   70  + (75)  =  145 2177 2322
20. Авраам………….. 100  + (75)  =  175 2247 2422
21. Исаак…………….   60  + (120) =  180 2347 2527
22. Яков………………  (90) + (57)  =  147 2407 2554
23. Йосиф…………….  (37) + (73)  =  110 2497 2607

    Особеност  на тази  таблица  е това, че трима от патриарсите  Иаред, Матусал и Ламех
умират в една и съща година, в 1307 – годината на потопа. Освен това, годините на най-
дълголетния патриарх –  Матусала тук значително са намалени, от 969 на 720г.
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ІV.  Таблица  на  патриарсите  и  съответните  хронологически  числа  според
масоретския текст

            ИМЕ

Възраст,  когато
следващият
 патриарх се е родил.

Останалите години от
 живота му

Всички години на 
живота му.

Годината  на
раждане  от
сътворениет
о на света.

Годината  на
смъртта  от
сътворението
на света.

1. Адам 130  +  800  =  930     0 930
2. Сит 105  +  807  =  912 130 1042
3. Енос   90  +  815  =  905 235 1140
4. Каинан   70  +  840  =  910 325 1235
5. Малелеил   65  +  830  =  985 395 1290
6. Иаред 162  +  800  =  962  460 1422
7. Енох   65  +  300  =  365 622 987
8. Матусал 187  +  782  =  969 687 1656
9. Ламех 182  +  595  =  777 874 1651
10. Ной 500  +  450  =  950 1056 2006
11. Сим 100  +  500  =  600 1556 2156
12. Арфаксад   35  +  403  =  438 1656 2094
13. Сала   30  +  403  =  433 1691 2124
14. Евер   34  +  430  =  464 1721 2185
15. Фалек   30  +  209  =  239 1755 1994
16. Рагав   32  +  207  =  239 1785 2024
17. Серух   30  +  200  =  230 1817 2047
18. Нахор   29  +  119  =  148 1847 1995
19. Тара   70  + (135) =  205 1876 2081
20. Авраам 100  +  (75)  =  175  1946 2121
21. Исаак   60  + (120) = 180 2046 2226
22. Яков  (90) +  (57) =  147 2106 2253
23. Йосиф  (37) +  (73) =  110 2199 2309

 Особеността на горната таблица е тази, че тя се различава от превода на 709-те, дето няма
втори  Каинан  след  Арфаксада,  както  е  в  самар.  т.,  и  че  от  този  патриарх  надолу  до
Авраама, датите на раждане са намалени по 100. Вместо 135 за Арфаксада, както е у 70-те,
тук имаме само 35 и т.н.; за Нахор, обаче, намалението е 60, и за Тара 70.
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V. Таблица на патриарсите и съответните хронологически числа  според Книгата на
юбилеите.

       ИМЕ

Възраст  когато
следващият
 патриарх  се  е
родил.

Всички  години
на 
живота му.

Година  на
раждане от
 сътворението
на света.

 Година  на
смъртта от 
сътворението
на света.

1.Адам………………….  130       930            0 930
2.Сит……………………. (105)     - 130   -
3.Енос…………………   (90)     - 235   -
4.Каинан…………….   (70)     - 325   -
5.Малелеил………….   (66)     - 395   -
6.Иаред………………   (61)     - 461   -
7.Енох……………….   (65)     - 522   -
8.Матусал……………   (65)     - 587   -
9.Ламех………………   (55)     - 652   -
10.Ной……………….  (500)    - 707 1659
11.Сим………………  (168)    - 1207   -
12.Година на потопа     -        -  1308   -
13.Арфаксад…………     -        -   -        -
14.Каинан……….…...   (57)     - 1375   -
15.Сала………………   (71)     - 1432   -
16.Евер………………   (64)     - 1503   -
17.Фалек…………….   (22)     - 1567   -
18.Рагав……………...   (98)     - 1589   -
19.Серух…………….   (57)     - 1687   -
20.Нахор…………….   (62)     - 1744   -
21.Тара………………   (70)     - 1806   -
22.Авраам……………  (106)    175 1876 2051
23.Исаак…………….   (59)     180 1982 2162
24.Яков………………   (91)     147 2041 2188
25.Йосиф ……………     -        110 2132 2242



26.Мойсей…………..      -          - 2330   -
27.Излизане от 
Египет, Синай ……….

     -          - 2410   -

28.Завладяване на
Палестина……………

     -          - 2450   -

   
Забел. Чертата в непопълнените датирания означава, че такива липсват в Книгата на

юбилеите.
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ческите системи са чуждо тяло във В. Завет, и затова трябвало да потърсим изходно начало
в някоя от старите ориенталски хронологии, и като такава, той сочи древноперсийската.
      Заставайки на това гледище авторът на статията  Zur Chronologie der bibl. Urgeschichte
разглежда  оделните  хронологически  системи  в  три  основни  текстове  плюс  книгата  на
юбилеите. 
      1.  Хронологията  на  70-те,  според  него,  се  мъчи  да  намери  допирни  точки  с
персийското леточисление, както се вижда от табл. № ІІ. От Адам до раждането на Тара се
пресмятат 3242 години, т.е. 3200 – 42, а числото 3200 е годината от сътворението на света,
според древноперсийското пресмятане. Наистина, персийското пресмятане поставя потопа
още в началото, непосредствено след първия човек, а в Библията той идва след времето на
десетия  патриарх  –  Ноя.  Но  тук  навярно,  казва  Борк,  старозаветното  предание  се  е
повлияло от сумерийското леточисление, което също познава 9 + 1 патриарси до потопа.
      Излизането от Египет 70-те поставят в 3817 г. от сътв. на света. Тая дата се намира в
тясна  връзка  с  персийското  число  3818  –  годината,  когато  започва  новото  време,
дохождането на закона в света, което има отношение и към синайското  законодателство
след излизане на евреите от Египет.
      Какво е дало повод на евреите да търсят допирни точки с персите в това отношение?
Хронологическата  общност  е  второстепенно  явление  на  по-съществени  заимствувания,
които  израилтяните  са  правили  от  персите.  Древноперсийските  представи  за  култова
чистота  са  сходни  с  тия  в  ст.  Завет,  след  това  има  известна  еднаквост  в  идеята  за
възкресение, за зло и добро, за демони и ангели и пр. – всичко това са заимствувания от
персийската  религия,  се  казва  в  разгледаната  статия.  Времето  след  плена  е  представяло
много поводи за дохождане съприкосновение с персите, както в политическо отношение,
тъй и в религиозно.
      Но на най-главния въпрос Борк не дава отговор, а именно: как е възможно такова късно
заимствуване, както  споменатите  религиозни  идеи  са били  известни  на  евреите  още  във
времето на Мойсея?
      Поставят се и в известно съотношение и библейските числа : 400, 440 и 40; 400 години
Авраамовото потомство трябвало да бъде в робство (Бит. 15:13); 440 години са изминали
от  излизането  от  Египет  до  построяване  на  Соломоновия  храм  (3 Цар.  6:1 по  70-те), 40
години  странствували  израилтяните  в  пустинята.  Тия  числа  се  срещат  също  и  в
персийското предание, като части от основната
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цифра 3200; 400 е една 1/8 от 3200, а 40 една десета от 400 и т.н. 
      ІІ. Хронологията  на  самарянския  текст се различава от тая на 70-те с 935 години от
времето на потопа, а именно 2242 – 1307= 935 (срав. табл. № І). Тоя текст представлява по-
голяма трудност за разгатване от неговата система, понеже както е известно, от него имаме
само Петокнижието, и следователно за по-късната хронология той няма значение. Според
Борк, ръководното хронологическо число е датата на потопа, която се поставя в средата на
изчислението, а именно като година на потопа се посочва 1307 от сътв. на света, а смъртта
на Йосифа – в 2670, значи тоя период от време се разпада на две почти равни половини
1307 + 1300 = 2607. И за да се даде на тая хронология древно библейски характер, годината
на  смъртта  на  патриарсите  Йаред,  Матусал  и  Ламех  се  съвпада  с  тая  на  потопа,  т.е.  те
загиват във време на потопа. По-нататък  според самар. т. синайското  законодателство се
поставя в 2572 г. от сътвор. на света, към която цифра се прибавя десет юбилеи, т. е. 490
години,  ще  се  получи  цифрата  3242  (2752  +  490  =  3242),  която  има  отношение  към
основната  година  3200,  както  посочихме  по  -  горе.  И  тук  в  главните  пунктове  има
съприкосновение с древнобиблейската хронология.
      ІІІ.  Хронологията  на  масоретския  текст  се  различава  от  хронологията  на
самарянския главно по това, че датира потопа от синайското законодателство по-късно, а
именно  в  1656  г.  –  потопа,  и  в  2451  г.  от  сътвор.  на  света  –  законодателството.  За
масоретския  хронолог  най - важно събитие  било появата на закона в света, затова и той
поставя синайското законодателство като изходен пункт на своето историческо схващане,
на своето леточисление. А цифрата е юбилейна, тя съдържа 49 педесетици. Но при все това
тя  не  е  чисто  израелска,  и  Борк  намира,  че  има  отношение  към  персийската  световна
година (3201), макар че еврейския хронолог е замаскирал това, като я намалил със 750, т. е.
3201 – 750 = 2451.
      По  всичко  личи,  че  масоретския  хронолог  се  стараел  да  се  освободи,  както  от
персийското  влияние,  така  и  от  самарянското.  Неговото  време  може  да  се  отнесе  преди
Александър  Велики.  В  системата  му  прозира  тенденцията  да  се  комбинира
съществуващото  леточисление  на  евреите  по  юбилеи,  с  международното  за  тогавашния
свят  по  хилядолетия.  Числото  750,  за  което  споменахме  по-горе,  представлява  3/4  от
хиляда. Че това леточисление има тенденцията към пресмятане по хилядолетия се вижда
от  обстоятелството,  че  завършекът  на  храма  се  пресмята  близо  на  500  години  след
излизането от Египет.
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      От разгледаните вътрешни основания при леточислението в отделните текстове може
да се направи заключение, че 70-те се явяват като изходна точка, а второто място може да
се  посочи  самарянския  т.,  на  трето  пък  –  производният  от  него  в  хронологическо
отношение масоретски текст.   
      ІV. Хронологията   в   Книгата  на  юбилеите   макар и от по-късно време, но не без
значение  за  обща  ориентировка,  още  повече  като  се вземе предвид,  че авторът  тук си  е
задал за цел, да създаде едно собствено юдейско леточисление. Характерните черти на това
пресмятане са следните:
1. По сходство в самар. текст годината на потопа се поставя в 1308/9.
2.  С  това  преместване  на  потопа  1-2 години  по-късно,  се  избягва  затруднението,  което
среща самарянският хронолог: последният остава патриарсите Иаред, Матусал и Ламех да
загиват във време на потопа, в 1307 год.
3. Отстранява се и нередовността при определяне рождената година на Арфаксада. Според
изчисленията и на трите текстове Арфаксад е роден в годината на потопа, а именно според
70-те в 2242г., според самар. т. в 1307г., а според масор. Т.  в 1656г., и при все това и в
трите  тия  текстове  (Бит.  11:10) се  казва,  че  Арфаксад  е  роден  две  години  след  потопа,
когато баща му Сим бил на сто години.
4. Поставяне на потопа по късно води след себе си и датите на раждане след Ной, които
пък не могат да се дадат в съгласие с последната цифра от цикъла на датиране, т. е. с 2450
г., когато станало завладяването на Палестина (вж. табл.№ ІV). Разбира се, че и слабостите
на тая хронология не трябва да се премълчават. 70-те, самар. и масор. текстове пресмятат
от  смъртта  на  Иосиф  до  раждането  на  Мойсей  56  години.  В  Книг.  на  юбил.,  според
означените тук числа, това време се пресмята на 88 години.
      Колкото и да е ценен опита в Книгата на юбил. да се върви по собствен път, все пак
трябва да се признае, че резултатът е не задоволителен.
      Сам  Борк  признава  (стр.  219), че  и  на  самия  него  не  е  ясно,  как  да  се обясни  тая
хронологическа  система.  Изглежда,  че  тя  е  произлязла  при  тясно  съприкосновение  със
самарянското  Петокнижие,  значи,  към  онова  време,  когато  ръкописи  от  типа  на
самарянските са били в употребление.
      От  тук  накратко  разглежданата  хронологическа  система,  може  да  се  направи
заключение,че както много други, така и тя почива главно на предложения, на изкуствени
комбинации и нагласяване на цифри, и следователно, и тя няма
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цената на научност и достоверност. Особено необоснован е възгледът  за твърде късният
период  на  шрифтовите  източници.  От  това  се  вижда,  че  Борк  е  напълно  повлиян  от
школата  на  Велхаузана,  макар  той  и  да  казва,  че  въпросът  на  шрифтовите  източници,
трябва да се разглежда отделно от хронологическите системи.
      Но от друга страна трябва да се признае, че опита на споменатия автор не е безполезен.
Тук  намираме  някои  ценни  осветления.  От  системата  на  Борк  узнаваме  историческата
зависимост  на  разните  текстове,  след  това,  какви  промени  е  претърпяло  библейското
леточисление  в  различни  времена,  на  какво  се  дължи  несъгласието  и  различието  в
различните  текстове  и  пр.  И  тук  намира  потвърждение  мисълта,  че  библейската
хронология  няма  догматичен  характер,  и  че  тя  с  течение  на  времето  е  претърпявала
съзнателни  или  несъзнателни  видоизменения.  А  те  са  могли  да  станат  по  ред  причини:
било  че  лесно  са  ставали  грешки  при  еврейските  цифрени  букви  и  думи, а  също  и  при
собствените  имена,  било  че  различно  се  изчислявали  луната  или  слънчева  година,  било
поради  погрешно  глосиране  на  текста.  А  щом  е  имала  такава  широка  възможност  за
грешки, трябвало след това сторените грешки, които били забелязани, да се изправят. Тоя
опит за изправяне на цифровите означения е вървял по различни пътища, и той е една от
причините да се дойде до разногласие в датиранията, които отбелязахме по-рано               

ІІІ
      Остава ни да разгледаме накратко и следният въпрос: на кой текст трябва да се даде
предпочитание при търсене на опора в древно -  библейската хронология?
      Ние виждаме, че авторът на изследването: “Zur Chronologie der bibl. Urgeschichte” дава
предпочитание на 70-те и поставя мас. текст даже на трето място. До към средата на м. век
такъв възглед от страна на западен богослов би се счел за голяма смелост. Векове наред,
особено  след  Лутер,  тук господствуваше  убеждението,  че  мас.  текст  е  най-достоверният
източник. Но в последно време, от как се засили текстовата критика почна и на запад да
преобладава мнението, че превода на 70-те тълковници може да се постави, ако не по-горе,
то  поне  на  равно  с  мас.  текст.  А  някой  автори  привеждат  доста  силни  аргументи  за
предпочитание на 70-те пред другите текстове. Разбира се, че източната църква искони е
давала предпочитание на тоя превод, смятала го е, и го смята и до днес най-авторитетен.
Както и по други верски
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въпроси, тъй и по въпроса и за библейския  текст, Западът се поправя и се ориентира по
разбиранията на Изтока. 
      А щом се даде на 70-те предпочитание в текстово отношение, това има значение и за
хронологията, защото, както  изтъкнахме  и по-горе, леточислението  е неразделна част от
текста, и не може да се дели.
      Обаче все пак 70-те е гръцки превод от еврейски оригинал, а общоприетото начало в
историята  на  литературата  е  да  дава  първенство  на  оригинала.  За  да  отстраним  това
недоумение трябва да приведем няколко момента от историята на два текста, от които ще
се види, че те нямат точно отношение на превод към оригинала.
      В.  Завет  е  дошъл  до  нас  в  своя  еврейски  оригинал  във  формата  на  тъй  наречения
масоретски текст. Той е резултат от работата на масоретите. Под тях се разбират юдейски
писатели от 6 до 10 в. сл. Хр., които си поставили за задача да предпазят свещения текст от
изменения и грешки. Те са подарили най-стари ръкописи и достигнали в това отношение
до към 2 в.сл.Хр., така че оригиналът, който са имали под ръка масоретите, не датира по -
рано  от тоя  вик,  но  те сполучили да изработят  един  стереотип  на  еврейски  текст,  който
получил широко разпространение, и се запазил и до днес. И ако сега сравним най-стари
еврейски  ръкописи  на  Библията,  ще  видим,  че  те  с  малки  несъществени  различия  се
съгласяват по между си. И всички ръкописи, който още на времето не са се съгласявали с
текста  на  масоретите,  били  изведени  от  употребление,  и  постепенно  прехвърлени  на
унищожение, и така те изчезнали, та се запазил само масоретския текст.
      В 70-те обаче ние притежаваме свидетелство за еврейския текст от едно много по-ранно
време, преди започване работата на масоретите. Известно е, че превода на 70-те е направен
в  първата  половина  на  3-тия  в.пр.Хр.  във  времето  на  Птоломея  Филаделфа.  В  това  се
заключава  особената  цена  на  превода  на  70-те:  той  ни  дава  възможност  да  правим
заключение за състоянието на еврейския текст през 3-ия в. до Р. Хр., така че еврейският
оригинал на 70-те е с 5 века по - стар от оня оригинал, който са имали под ръка масоретите,
при предположението, че притежаваме ръкописи от онова време, т. е. от 3 в.пр.Хр., когато
е  направен  превода  на  70-те.  В  действителност  най-старите  кодекси  на  септуагинта,
намерени досега, не датират по-рано от 4-ия в.сл.Хр., а в продължение на толкова години
един  текст  ще  претърпи  сигурно  известни  изменения,  макар  и  не  съществени.  И
действително, както оксфордското, тъй и кембриджското  издание на 70-те изобилстват с
множество
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варианти.  От  това  може  да  се  направи  заключение,  че  текстът  бил  предлаган  на
видоизменения и преработвания.
      Но подобни варианти има и сегашния мас. текст. Той се намира сравнително в още по-
неблагоприятно  положение,  защото  най-стария  ръкопис,  намерен  до  сега,  е  отдалечен  с
много  повече  векове  от  своя  оригинал.  Най-старият  намерен  ръкопис  на  мас.  текст  не
датира по рано от 10 в., а най-стария ръкопис на 70-те е от много по-рано – 4 век.
      От казаното до тук лесно може да се разбере, че отношението на 70-те към мас. т. не е
такова на превод към неговия оригинал. Голямо заблуждение е да се мисли, че еврейският
оригинал  на  70-те  е  масоретския  текст.  Ние  притежаваме  еврейската  Библия  само  във
формата на масоретския текст, както казахме по-горе, но от това не следва, че последният
трябва да се идентифицира с еврейския оригинал на 70-те. При все това трябва да считаме
мас. т. за оригинал на еврейската Библия, защото друг по-достоверен нямаме. Тогава, както
от евр. оригинал  на 70-те, ние  нямаме  никакви  фрагменти,  имаме го само във форма на
гръцкия  превод  на  70-те.  И  при  всеки  опит  да  възстановим  евр.  оригинал  на  70-те,
естествено ще трябва да вземем за изходна точка мас. текст.
      Твърде  оригинален  е  опитът  на  Alexander  Sperber в  неговия  труд  Septuaginta
Probleme,  Stuttgart  1929г.  (Die  Septuaginta  als  Übersetzung, стр.  58  и  нт.)  да  възстанови
еврейския  оригинал. Въз  основа  на едно основно  преработване на 70-те, той  се надява с
голяма  вероятност  да  може  да  се  реконструира  еврейския  оригинал  на  септуагинта.  В
случая работата твърде много се улеснява, като се вземат предвид множеството варианти
на 70-те, каквито имаме напр. в кембриджското издание. За да покаже нагледно своя опит
Шпербер дава в превод три глави: Битие 28 и 29, според Александрийския кодекс (А), и гл.
48, според Ватиканския к., заедно с надлежния текстов апарат по кембриджското издание
(вж. стр. 65-79 в споменатото съчинение).
    Освен приведените по-горе аргументи в полза на 70-те, могат да се посочат и следните.
Още  в  древно  време  тоя  превод  сее  ползвал  с  голям  авторитет.  Към  времето  на  Иисус
Христос, александрийската  Библия  (70-те) била  в общо  употребление.  Филон  си  служил
изключително с нея, а Йосиф Флав и новозаветните писатели преимуществено. В Antiquit.
I, 3, 4 виждаме същите дати на раждане от Адам до Йаред, както са у 70-те, а именно Сит
се  е  родил  когато  Адам  бил  на  230 години,  Каинан  -  когато  Енос  бил  на  190 години,
Малелеил - когато Каинан бил на 170
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години и т.н. Евангелист Лука, в несъгласие с мас. т. споменава в 3 гл. 36 стих, за втори
Каинан,  син  Арфаксадов. Хронологическите  указания на древните  църковни  отци,  както
западни, така и източни са по-близо до 70-те, отколкото до другите текстове. Бл. Августин
не одобрява, дето Йероним направил латинския превод от еврейски и свидетелствува, че
превода  на  70-те  тълковници  в  течение  на  много  години,  вече  бил  дълбоко  вкоренен  в
паметта и чувствата на всички. В 5-ти век италианецът Филастрий решително признавал за
истински  само  превода  на  70-те,  хронологията,  на  които  чак  до  9-ти  век  се  считала  от
всички християни за истинна ¹.
    Така  гледат  на  александрийския  превод  и  мнозина  съвременни  авторитетни  западни
библеисти. Напр.  Cornill  в своето въведение казва, че превода на 70-те, като се изключи
самарианското Петокнижие, за нас е най-старото свидетелство за Ст. Завет². В предговора
(стр.VІ) на немския превод на Библията от  Kautzsch,  четем: “На много места гръцкият
превод  (70-те)  ни  дава  един  гладък  и  безспорно  първичен  текст,  без  които  ние  бихме
стояли  безпомощни  пред  сегашния  еврейски  текст”³.  Други  протестантски  учени,  които
дават предпочитание на 70-те са: L. Cappelus, Seyffarth, Gerlach и др.
    В заключение ще трябва да кажем, че не трябва да надценяваме пък  достойнствата и
значението  на  70-те  тълковници.  И  александрийската  Библия  на  В.  Завет  си  има  своя
история на създаване. Последните изследвания на текстовата критика дават основание да
се  твърди,  че  само  Петокнижието  е  безспорно  дело  на  70-те  преводачи.  Преводът  на
останалите  свещени  книги,  навярно,  е  ставал  постепенно,  и  следователно  не  всички  се
ползват с еднакво достойнство, и следователно правилно е за някои книги да се предпочете
мас. текст. Най-съвършен  е преводът  на Петокнижието,  именно  онази  част от Библията,
която съдържа най-ценни данни за древнобиблейската хронология.
    При това голямо разногласие на библейските хронолози смятаме, че ще бъде от голяма
полза,  ако  дадем  накрая  една  синхронистическа  таблица  на  по-важните  старозаветни
събития от преследване на евреите в Египет до Иисуса Христа, за ориентиране и справка.
Датиранията ще направим според преценката и изследванията на трима представители на
библейската  наука,  а  именно  Лопухин  (православен),  Vigouroux,  респек.  Mangenot
(католик) и  Kautzsch (протестант). За изходен пункт взимаме не сътворението на света, а
раждането на Иисус Христос, както въобще се практикува в историята.
-------------------------

¹ Вж. сп. “Странник”, т. І 1862г., стр.3 в статията : О хронологии 70 толковников от Д. Прозоровский.
² C. H. Cornill. Einleitung in die kanon. Bücher d. A. T., Tübingen 1905,  

стр.321
³ Die Heilige Schrift des A. Testaments, 4 Aufl., Tübiugen 1922.
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VІ. Синхронистическа таблица на по-важните старозаветни събития от преселване на
евреите в Египет до Иисуса Христа.

        Библейски събития

Година
според
Лопухин до Р.
Хр.

Година
според
Vigouroux
до Р. Хр.

Година
според
Kautzsch
до Р. Хр.

1.  Преселването  на  израилтяните  в
Египет при Яков…………………….

(евр. т.) 1706
(гр. т) 1825 

    1923 Около
1600

2.  Излизането  от  Египет  при
водителството на Мойсей………

(евр. т.) 1491
(гр. т.) 1610

    
     1493 “ 1320¹)

3.Превземането  на  Иерихон  и
постепенното завладяване на Ханаан при
Иисус Навин………………….

     1451 1453-1446 “ 1280

4.  Девора  и  Варак  и  победата  над
Сисара………………………………..

         -      1323 “ 1250

5. Помазване на Саул (царувал 40г.)      1100 1095-1055 “ 1020
6. Възцаряването на Давид
 (царувал 40 г.)………………………

      
     1060 1055-1015 “ 1000

7. Възцаряване на Соломон 
(също 40г.)……………………………

     
     1020 1015-975     970

8.  Смъртта  на  Соломон,  раздяла  на
израелското царство начело с Иеровоам І
и на юдейското с  Ровоама………………
………………

      980      975     933

9. Възцаряване на Амврий изр. цар
(царувал 12г.)………………………..  

     935      930  883  (887)

10. Ахав изр. цар (царувал 22г.)……..       923       918 876 – 854
11.  Възцаряване  на  Ииуя  (Иеху)  и
изтребване на дома Ахавов 
(царувал. 28г.)………………………..

      
      885       884 842 – 815

12 .Иеровоам ІІ (царувал 41г.)……….       825       824 783 - 734
-------------------------

¹ Мнозина от протестантските библеисти историци отнасят това събитие още по-късно във времето
на фараона Мернепта или Меренпта – 1215г. пр. Хр. 
(вж. стр.14).
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13.  Падане  на  израелското  царство  при
Осия (Hosea) (цар. 9 г). Самария след три
годишна  обсада  превзета  от  асирийския
цар Саргон ……………..

     722        721 

  

      722

14. Обсадата на Иерусалим при Езекия от
асирийския ц. Сенахерим...        700          -       701
15. Манасия иуд. Цар (цар. 55 г.)          -      697   698-643
16.  Иосия  и  неговото  преобразувание
( цар. 31 г.)        640

     
     640

  
  640-609

17. Иоахаз, син на Иосия след 5 месечно
царуване свален от египетския ц. Нехо

       

       609

      

     609

                    

      609
18. Иоаким, друг син на Иосия (цар.11г.)
………………………………        609

      
     609

  
 608 - 597

19.  Иехония  или  Иоахин,  царувал  3
месеца; ограбване  на  храма; обсадата  на
Иерусалим  от  Навуходоносора  и  начало
на вавилонския плен…………           -       598       597
20.  Седекия  или  Матания,  син  Иосиев,
царувал 11г., опожаряване на Иерусалим
и  на  храма,  падане  на  юдейското
царство…………………       588       587      587 ¹)

21. Указа на персийския цар Кира за 
освобождаване на юдеите от плен …

22. Освещаване на втория, Зоровавелевия
храм……

    
   
      536 

         -

     536

      
     516

  
     538

       
     516

23. Естир и Мардохей……………….        474          -          -
24.  Завръщането  на  Ездра  и  неговата
деятелност……………………………        457         457         458
25. Завръщането на Неемия………….         -         445         445

-------------------------
¹ Повече историци сочат 586 година за падане на юдейското царство.
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26.  Публично  четене  на  закона  от
Ездра…………………………………         -         -        444
27. Юдеите при гръцко владичество при
Александър Велики…………….       332       332

 
      332

28.  Юдеите  под  египетско  владичество
при Птоломей Лаги……       312       312       312
29. Палестина под сирийско владичество;
ера на Селевкидите       203

 
         -          -

30.  Селевкий  ІV  Филопатор,  син  и
наследник  на  сирийския  царАнтиохий
Велики…………...          -          -       176
31.  Независимост  на  Юдея  при
Асмонеите (Макавеите)……….       167       167       167
32. Юдеите под римско владичество……
……………….        63              -          -
33. Ирод Велики………………        37          -          -


	Тематичен индекс
	Авторов индекс
	Индекс Периодика
	Начало
	Съдържание
	За древнобиблейската хронология



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




