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1. Klarigoj
La tekstoj devenas el la sekvonta Bibliotraduko:
La sankta Biblio, malnova kaj nova testamentoj, tradukitaj el la originaloj lingvoj, brita kaj alilanda Biblia
societo, Londono kaj nacia Biblia societo de skotlando, Edinburgo, (1978)
Kiam la nombroj en mia listo estas citata en ciferoj anstata en vortoj, tiam ili estas prenita el la Samariana torao
kaj ne el la Masorista pentate ko, en tiu kazo alie tekstanta, kio substrekas la korektecon de la eldiroj e
Jeremia 8.8 kaj Sankta Mateo 5.18:
8 Kiel vi diras: Ni estas sa uloj, kaj ni havas anta ni la instruon de la Eternulo?
i fari is ja mensoga o per la mensoga skribilo de la skribistoj. (Jeremia 8.8)
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18 Vere mi diras al vi: is la ielo kaj la tero forpasos,
nek unu joto nek unu streketo forpasos de la le o, is io plenumi os. (Sankta Mateo 5.18)
ĉ

ĝ

ĝ

ĝ
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La Biblio anka ta gas kiel lernolibro pri la matematiko, prefere por historiistoj, kvankam la prefera intenco de
i tiu libro estas la pentofara voko al ni pekuloj, por kiuj la filo de Dio venis malsupren el la ielo kaj mortis e la
kruco.
ar la okupo kun la Biblia kronologio bezonas multan tempon, anta la efektiva komenco de la scienca laboro la
kadrokondi o el Psalmo 90 estu atendita, kie Moseo pre as:
12 Instruu nin kalkuli niajn tagojn,
Por ke ni akiru sa an koron. (Psalm 90.12)
ĝ

Aalen /Virtembergo, la 31-an de Decembro, je la 2001-a jaro post Kristo

Norberto Sudlando

2. Eksterbibliaj fontoj
2.1. Libroj pri historio
La registara komenco de Nebukadnecar estas informata per la 604-a jaro anta Kristo.
La registara komenco de Ciro estas informata per la 29-a tago de la 10-a monato je la 539-a jaro anta Kristo.
2.2. Izraela kronologio
La jaro de la kreado estas la jaro 3761 anta Kristo, tiel e la tago de la germana reunuigo (la 3-an de Oktobro, je
la 1990-a jaro post Kristo) la la izraela kalendaro ni povis retrorigardi 5750 jarojn mondohistorion.

3. Cita oj de la uzitaj Bibliotekstoj
Genezo 5
1 Jen estas la libro de naskoj de Adam. Kiam Dio kreis la homon, Li faris lin la la bildo de Dio;
2 kiel viron kaj virinon Li kreis ilin, kaj Li benis ilin kaj donis al ili la nomon Homo en la tago de ilia naski o.
3 Kaj Adam vivis cent tridek jarojn, kaj al li naski is filo la lia bildo kaj simileco, kaj li donis al li la nomon
Set.
4 Kaj Adam vivis, post kiam naski is al li Set, okcent jarojn, kaj naski is al li filoj kaj filinoj.
5 Kaj la tuta vivo, kiun travivis Adam, estis na cent tridek jaroj, kaj li mortis.
6 Kaj Set vivis cent kvin jarojn, kaj naski is al li Eno .
7 Kaj Set vivis, post kiam naski is al li Eno , okcent sep jarojn, kaj naski is al li filoj kaj filinoj.
8 Kaj la tuta vivo de Set estis na cent dek du jaroj, kaj li mortis.
9 Kaj Eno vivis na dek jarojn, kaj naski is al li Kenan.
10 Kaj Eno vivis, post kiam naski is al li Kenan, okcent dek kvin jarojn, kaj naski is al li filoj kaj filinoj.
11 Kaj la tuta vivo de Eno estis na cent kvin jaroj, kaj li mortis.
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12 Kaj Kenan vivis sepdek jarojn, kaj naski is al li Mahalalel.
13 Kaj Kenan vivis, post kiam naski is al li Mahalalel, okcent kvardek jarojn, kaj naski is al li filoj kaj filinoj.
14 Kaj la tuta vivo de Kenan estis na cent dek jaroj, kaj li mortis.
15 Kaj Mahalalel vivis sesdek kvin jarojn, kaj naski is al li Jared.
16 Kaj Mahalalel vivis, post kiam naski is al li Jared, okcent tridek jarojn, kaj naski is al li filoj kaj filinoj.
17 Kaj la tuta vivo de Mahalalel estis okcent na dek kvin jaroj, kaj li mortis.
18 Kaj Jared vivis 62 jarojn, kaj naski is al li ano .
19 Kaj Jared vivis, post kiam naski is al li ano , 785 jarojn, kaj naski is al li filoj kaj filinoj.
20 Kaj la tuta vivo de Jared estis 847 jaroj, kaj li mortis.
21 Kaj ano vivis sesdek kvin jarojn, kaj naski is al li Metu ela .
22 Kaj ano iradis kun Dio, post kiam naski is al li Metu ela , tricent jarojn, kaj naski is al li filoj kaj filinoj.
23 Kaj la tuta vivo de ano estis tricent sesdek kvin jaroj.
24 Kaj ano iradis kun Dio; kaj li malaperis, ar Dio lin prenis.
25 Kaj Metu ela vivis 67 jarojn, kaj naski is al li Leme .
26 Kaj Metu ela vivis, post kiam naski is al li Leme , 653 jarojn, kaj naski is al li filoj kaj filinoj.
27 Kaj la tuta vivo de Metu ela estis 720 jaroj, kaj li mortis.
28 Kaj Leme vivis 53 jarojn, kaj naski is al li filo.
29 Kaj li donis al li la nomon Noa, dirante: i tiu konsolos nin en niaj faroj kaj en la laboroj de niaj manoj sur la
tero, kiun la Eternulo malbenis.
30 Kaj Leme vivis, post kiam naski is al li Noa, 600 jarojn, kaj naski is al li filoj kaj filinoj.
31 Kaj la tuta vivo de Leme estis 653 jaroj, kaj li mortis.
32 Kaj Noa havis la a on de kvincent jaroj, kaj al Noa naski is em, am, kaj Jafet.
Genezo 7
11 En la sescenta jaro de la vivo de Noa, en la dua monato, en la dek-sepa tago de la monato, en tiu tago
disfendi is iuj fontoj de la granda abismo kaj la aperturoj de la ielo malfermi is.
12 Kaj estis pluvo sur la tero dum kvardek tagoj kaj kvardek noktoj.
21 Kaj pereis iu karno, kiu movi as sur la tero, la birdoj kaj la brutoj kaj la bestoj, kaj iuj rampa oj, kiuj
rampas sur la tero, kaj iuj homoj.
Genezo 8
13 Kaj en la sescent-unua jaro, en la unua tago de la unua monato, forseki is la akvo sur la tero; kaj Noa
malfermis la tegmenton de la arkeo, kaj li vidis, ke seki is la supra o de la tero.
14 Kaj en la dua monato, en la dudek-sepa tago de la monato, la tero elseki is.
Genezo 9
28 Kaj Noa vivis post la diluvo tricent kvindek jarojn.
29 Kaj la tuta vivo de Noa estis na cent kvindek jaroj, kaj li mortis.
Genezo 10
25 Kaj al Eber naski is du filoj: la nomo de unu estis Peleg, ar dum lia vivo dividi is la tero; kaj la nomo de lia
frato estis Joktan.
Genezo 11
5 Kaj la Eternulo mallevi is, por vidi la urbon kaj la turon, kiujn konstruis la homidoj.
8 Kaj la Eternulo disigis ilin de tie sur la supra on de la tuta tero, kaj ili esis konstrui la urbon.
9 Tial oni donis al i la nomon Babel, ar tie la Eternulo konfuzis la lingvon de la tuta tero kaj de tie la Eternulo
disigis ilin sur la supra on de la tuta tero.
10 Jen estas la generaciaro de em: em havis la a on de cent jaroj, kaj naski is al li Arpa ad, du jarojn post la
diluvo.
11 Kaj em vivis post la naski o de Arpa ad kvincent jarojn, kaj naski is al li filoj kaj filinoj.
12 Kaj Arpa ad vivis tridek kvin jarojn, kaj naski is al li ela .
13 Kaj Arpa ad vivis post la naski o de ela kvarcent tri jarojn, kaj naski is al li filoj kaj filinoj.
14 Kaj ela vivis tridek jarojn, kaj naski is al li Eber.
15 Kaj ela vivis post la naski o de Eber kvarcent tri jarojn, kaj naski is al li filoj kaj filinoj.
16 Kaj Eber vivis tridek kvar jarojn, kaj naski is al li Peleg.
17 Kaj Eber vivis post la naski o de Peleg kvarcent tridek jarojn, kaj naski is al li filoj kaj filinoj.
18 Kaj Peleg vivis tridek jarojn, kaj naski is al li Reu.
19 Kaj Peleg vivis post la naski o de Reu ducent na jarojn, kaj naski is al li filoj kaj filinoj.
20 Kaj Reu vivis tridek du jarojn, kaj naski is al li Serug.
21 Kaj Reu vivis post la naski o de Serug ducent sep jarojn, kaj naski is al li filoj kaj filinoj.

kronologio.doc

Referencoj pri la Biblia kronologio

pa o 3 de 19

22 Kaj Serug vivis tridek jarojn, kaj naski is al li Na or.
23 Kaj Serug vivis post la naski o de Na or ducent jarojn, kaj naski is al li filoj kaj filinoj.
24 Kaj Na or vivis dudek na jarojn, kaj naski is al li Tera .
25 Kaj Na or vivis post la naski o de Tera cent dek na jarojn, kaj naski is al li filoj kaj filinoj.
26 Kaj Tera vivis sepdek jarojn, kaj naski is al li Abram, Na or, kaj Haran.
32 Kaj Tera atingis la a on de 145 jaroj, kaj Tera mortis en aran.
Genezo 12
1 Kaj la Eternulo diris al Abram: Iru el via lando, el inter via parencaro, kaj el la domo de via patro, al la lando,
kiun Mi montros al vi.
2 Kaj Mi faros vin granda popolo, kaj Mi benos vin kaj grandigos vian nomon, kaj vi estos beno.
3 Kaj Mi benos viajn benantojn, kaj viajn malbenantojn Mi malbenos, kaj beni os per vi iuj gentoj de la tero.
4 Kaj Abram iris, kiel la Eternulo diris al li, kaj kun li iris Lot. Kaj Abram havis la a on de sepdek kvin jaroj,
kiam li eliris el aran.
Genezo 14
8 Kaj eliris la re o de Sodom kaj la re o de Gomora kaj la re o de Adma kaj la re o de Ceboim, kaj la re o de
Bela, kiu estas Coar, kaj komencis batalon kontra ili en la valo Sidim,
9 kontra Kedorlaomer, re o de Elam, kaj Tidal, re o de Gojim, kaj Amrafel, re o de inar, kaj Arjo , re o de
Elasar; kvar re oj kontra kvin.
17 Kaj la re o de Sodom eliris al li renkonte, kiam li revenis, venkinte Kedorlaomeron kaj la re ojn, kiuj estis
kun li, en la valon ave, kiu estas Valo de la Re o.
Genezo 15
1 Post tiuj fari oj la Eternulo diris al Abram en vizio jene: Ne timu, Abram, Mi estas via ildo; via rekompenco
estas tre granda.
Genezo 16
16 Kaj Abram havis la a on de okdek ses jaroj, kiam Hagar naskis I maelon al Abram.
Genezo 17
1 Kiam Abram havis la a on de na dek na jaroj, aperis la Eternulo al Abram, kaj diris al li: Mi estas Dio la
Plejpotenca; iradu anta Mi kaj estu senpeka.
5 Kaj via nomo ne estos plu Abram, sed via nomo estos Abraham, ar Mi faris vin patro de multe da popoloj.
15 Kaj Dio diris al Abraham: Vian edzinon Saraj ne nomu Saraj, sed ia nomo estu Sara.
17 Kaj Abraham etis sin viza altere, kaj ekridis, kaj diris en sia koro: u de homo centjara fari os nasko, kaj u
Sara la na dekjara naskos?
Genezo 18
10 Kaj Li diris: Mi revenos al vi en la sama jartempo, kaj tiam estos filo e Sara, via edzino. Kaj Sara a skultis
e la pordo de la tendo, kiu estis malanta Li.
14 u por la Eternulo io estas malfacila? en la difinita tempo Mi revenos al vi en la venonta jaro, kaj Sara havos
filon.
Genezo 19
24 Kaj la Eternulo pluvigis sur Sodomon kaj Gomoran sulfuron kaj fajron de la Eternulo el la ielo.
Genezo 21
5 Kaj Abraham havis la a on de cent jaroj, kiam naski is al li lia filo Isaak.
Genezo 23
1 Kaj la vivo de Sara estis cent dudek sep jaroj; tiom estis la jaroj de la vivo de Sara.
2 Kaj Sara mortis en Kirjat-Arba, kiu estas ebron, en la lando Kanaana. Kaj Abraham venis, por funebri pri
Sara kaj plori pri i.
Genezo 25
7 Kaj la nombro de la jaroj de vivo de Abraham, kiujn li travivis, estis cent sepdek kvin jaroj.
8 Kaj Abraham konsumi is kaj mortis en bona maljuneco, profunda a kaj sata de vivo, kaj li alkolekti is al sia
popolo.
17 Kaj la da ro de la vivo de I mael estis cent tridek sep jaroj; kaj li konsumi is kaj mortis kaj alkolekti is al sia
popolo.
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24 Kaj kiam venis la tempo, ke i nasku, tiam montri is, ke emeloj estas en ia ventro.
25 Kaj la unua eliris ru a, li estis tuta kiel harkovrita felo; kaj oni donis al li la nomon Esav.
26 Kaj poste eliris lia frato, tenante per la mano la kalkanon de Esav; kaj oni donis al li la nomon Jakob. Kaj
Isaak havis la a on de sesdek jaroj, kiam ili naski is.
Genezo 32
28 Tiam tiu diris: Ne Jakob estu de nun via nomo, sed Izrael; ar vi luktis kun Dio kaj kun homoj, kaj vi venkis.
Genezo 35
28 Isaak havis la a on de cent okdek jaroj.
29 Kaj Isaak konsumi is kaj mortis kaj alkolekti is al sia popolo, estante maljuna kaj sata de vivo. Kaj lin
enterigis liaj filoj Esav kaj Jakob.
Genezo 47
1 Jozef venis kaj sciigis al Faraono, kaj diris: Mia patro kaj miaj fratoj kaj iliaj malgrandaj kaj grandaj brutoj,
kaj io, kio apartenas al ili, venis el la lando Kanaana, kaj nun ili estas en la lando Go en.
9 Kaj Jakob diris al Faraono: La nombro de la jaroj de mia migrado estas cent tridek jaroj; malmultaj kaj
malbonaj estis la jaroj de mia vivo, kaj ili ne atingis la nombron de la jaroj de la vivo de miaj patroj dum ilia
migrado.
28 Kaj Jakob vivis en la lando Egipta dek sep jarojn. Kaj la da ro de la vivo de Jakob estis cent kvardek sep
jaroj.
Eliro 4
28 Kaj Moseo diris al Aaron iujn vortojn de la Eternulo, kiu sendis lin, kaj iujn signojn, pri kiuj Li ordonis al
li.
29 Kaj iris Moseo kaj Aaron kaj kunvenigis iujn efojn de la Izraelidoj.
30 Kaj Aaron diris iujn vortojn, kiujn la Eternulo diris al Moseo, kaj li faris la signojn anta la popolo.
31 Kaj la popolo kredis. Kaj ili a dis, ke la Eternulo rememoris la Izraelidojn kaj vidis ilian mizeron, kaj ili
klini is kaj faris adoron.
Eliro 7
7 Moseo havis la a on de okdek jaroj, kaj Aaron havis la a on de okdek tri jaroj, kiam ili parolis al Faraono.
Eliro 12
2 i tiu monato estu por vi komenco de la monatoj; la unua i estu por vi inter la monatoj de la jaro.
40 La da ro de la tempo, kiun la Izraelidoj lo is en Egiptujo, estis kvarcent tridek jaroj.
41 Kiam fini is kvarcent tridek jaroj, uste en la sama tago, iuj ta mentoj de la Eternulo eliris el la lando
Egipta.
Levidoj 25
1 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo sur la monto Sinaj, dirante:
2 Parolu al la Izraelidoj, kaj diru al ili: Kiam vi venos en la landon, kiun Mi donas al vi, tiam la tero ripozu
sabaton al la Eternulo.
3 Dum ses jaroj prisemu vian kampon kaj dum ses jaroj pritran u vian vinber ardenon kaj kolektu iliajn
produkta ojn;
4 sed en la sepa jaro estu sabato de ripozo por la tero, sabato al la Eternulo: vian kampon ne prisemu kaj vian
vinber ardenon ne pritran u.
5 Kio mem elkreskos post via rikolto, tion ne rikoltu, kaj la vinberojn de viaj nepritran itaj bran oj ne deprenu:
tio estu jaro de ripozo por la tero.
6 Kaj la produkta oj de la sabata tero estu man a o por vi iuj: por vi, por via sklavo, por via sklavino, kaj por
via dungito kaj por via kunlo anto, kiuj lo as e vi.
7 Kaj por via bruto kaj por la bestoj, kiuj estas sur via tero, iuj iaj produkta oj estu kiel man a o.
8 Kaj kalkulu al vi sep sabatajn jarojn, sep fojojn po sep jaroj, ke vi havu en la sep sabataj jaroj kvardek na
jarojn.
9 Kaj proklamu per trumpetado en la sepa monato, en la deka tago de la monato; en la tago de pekliberigo
trumpetu en via tuta lando.
10 Kaj sanktigu la kvindekan jaron, kaj proklamu liberecon en la lando por iuj iaj lo antoj: jubileo i estu por
vi; kaj revenu iu al sia poseda o, kaj iu revenu al sia familio.
11 Jubileo i estu por vi, la kvindeka jaro; ne semu, kaj ne rikoltu tion, kio mem elkreskis, kaj ne deprenu la
berojn de la nepritran itaj vinberbran oj.
20 Kaj se vi diros: Kion ni man os en la sepa jaro, kiam ni ne semos kaj ne enkolektos niajn produkta ojn?
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21 Mi sendos al vi Mian benon en la sesa jaro, kaj i alportos produkta ojn por tri jaroj.
22 Kaj vi semos en la oka jaro, sed vi man os la produkta ojn malnovajn is la na a jaro; is venos la rikolto de
iaj produkta oj, vi man os malnovajn.
Nombroj 10
11 En la dua jaro, en la dua monato, en la dudeka tago de la monato, levi is la nubo de super la tabernaklo de
atesto.
Nombroj 14
34 La la nombro de la tagoj, dum kiuj vi esplorrigardis la landon, kvardek tagoj, po jaro pro iu tago, vi portos
la punon pro via malbonago dum kvardek jaroj, por ke vi ekkonu Mian malfavoron.
Nombroj 32
33 Kaj Moseo donis al ili, al la filoj de Gad kaj al la filoj de Ruben, kaj al duono de la tribo de Manase, filo de
Jozef, la regnon de Si on, re o de la Amoridoj, kaj la regnon de Og, re o de Ba an, la landon kun iaj urboj la
la limoj de la urboj de la lando irka e.
Nombroj 33
38 Kaj la pastro Aaron supreniris sur la monton Hor la la ordono de la Eternulo, kaj mortis tie en la jaro
kvardeka post la eliro de la Izraelidoj el la lando Egipta, en la kvina monato, en la unua tago de la monato.
39 Kaj Aaron havis la a on de cent dudek tri jaroj, kiam li mortis sur la monto Hor.
Readmono 1
1 Jen estas la vortoj, kiujn diris Moseo al la tuta Izrael transe de Jordan, en la dezerto, en la stepo anta Suf,
inter Paran kaj Tofel kaj Laban kaj acerot kaj Di-Zahab,
2 dek unu tagojn malproksime de oreb, sur la vojo de la monto Seir al Kade -Barnea.
3 Tio estis en la kvardeka jaro, en la dek-unua monato, en la unua tago de la monato, Moseo parolis al la
Izraelidoj konforme al io, kion la Eternulo ordonis al li por ili.
Readmono 2
14 Kaj la tempo, dum kiu ni iris de Kade -Barnea, is ni transiris la valon Zared, estis tridek ok jaroj, is
formortis el la tendaro la tuta generacio de militistoj, kiel uris al ili la Eternulo.
Readmono 31
1 Kaj Moseo iris kaj parolis i tiujn vortojn al la tuta Izrael.
2 Kaj li diris al ili: Mi havas hodia la a on de cent dudek jaroj, mi ne povas plu eliri nek eniri; kaj la Eternulo
diris al mi: Vi ne transiros i tiun Jordanon.
Readmono 34
7 Kaj Moseo havis la a on de cent dudek jaroj, kiam li mortis; ne malakri is lia okulo, kaj ne malaperis lia
fre eco.
Josuo 1
1 Post la morto de Moseo, servanto de la Eternulo, la Eternulo diris al Josuo, filo de Nun, helpanto de Moseo,
jene:
2 Mia servanto Moseo mortis; kaj nun levi u, transiru i tiun Jordanon, vi kaj i tiu tuta popolo, en la landon,
kiun Mi donas al ili, al la Izraelidoj.
Josuo 14
1 Kaj jen estas, kion la Izraelidoj ekposedis en la lando Kanaana, kaj kion posedigis al ili la pastro Eleazar, kaj
Josuo, filo de Nun, kaj la familiestroj de la triboj de Izrael.
2 La loto ili donis poseda on, kiel ordonis la Eternulo per Moseo, al la na triboj kaj duono.
6 Kaj aliris la idoj de Jehuda al Josuo en Gilgal, kaj diris al li Kaleb, filo de Jefune, Kenizido: Vi scias tion, kion
la Eternulo diris al Moseo, la homo de Dio, pri mi kaj pri vi en Kade -Barnea.
7 Mi havis la a on de kvardek jaroj, kiam Moseo, servanto de la Eternulo, sendis min el Kade -Barnea, por
esplorrigardi la landon; kaj mi alportis al li raporton la mia konscienco.
10 Kaj nun jen la Eternulo konservis min viva, kiel Li diris. Nun pasis kvardek kvin jaroj de tiu tempo, kiam la
Eternulo diris tion al Moseo, dum Izrael iradis en la dezerto; kaj nun jen mi havas la a on de okdek kvin jaroj.
Josuo 24
29 Post tiu okazinta o mortis Josuo, filo de Nun, servanto de la Eternulo, havante la a on de cent dek jaroj.
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Ju istoj 2
8 Kaj mortis Josuo, filo de Nun, servanto de la Eternulo, en la a o de cent dek jaroj.
9 Kaj oni enterigis lin inter la limoj de lia poseda o en Timnat- eres, sur la monto de Efraim, norde de la monto
Gaa .
10 Kaj anka tiu tuta generacio alkolekti is al siaj patroj; kaj aperis post ili generacio alia, kiu ne konis la
Eternulon, nek la farojn, kiujn Li faris al Izrael.
11 Kaj la Izraelidoj faris malbonon anta la okuloj de la Eternulo, kaj servis al Baaloj.
Ju istoj 3
7 Kaj la Izraelidoj faris malbonon anta la okuloj de la Eternulo, kaj forgesis la Eternulon, sian Dion, kaj servis
al Baaloj kaj al sanktaj stangoj.
8 Kaj ekflamis la kolero de la Eternulo kontra Izrael, kaj Li transdonis ilin en la manojn de Ku an-Ri ataim,
re o de Mezopotamio; kaj la Izraelidoj servis al Ku an-Ri ataim dum ok jaroj.
9 Kaj la Izraelidoj ekkriis al la Eternulo, kaj la Eternulo aperigis savanton por la Izraelidoj, kiu savis ilin:
Otnielon, filon de Kenaz, pli juna frato de Kaleb.
11 Kaj la lando ripozis dum kvardek jaroj; kaj mortis Otniel, filo de Kenaz.
12 Kaj denove la Izraelidoj faris malbonon anta la okuloj de la Eternulo; kaj la Eternulo fortigis Eglonon,
re on de Moab, kontra Izrael, pro tio, ke ili faris malbonon anta la okuloj de la Eternulo.
14 Kaj la Izraelidoj servis al Eglon, re o de Moab, dum dek ok jaroj.
15 Kaj la Izraelidoj ekkriis al la Eternulo, kaj la Eternulo aperigis por ili savanton, Ehudon, filon de Gera,
Benjamenidon, maldekstramanulon. Kaj la Izraelidoj sendis per li donacojn al Eglon, re o de Moab.
17 Kaj li prezentis la donacojn al Eglon, re o de Moab; Eglon estis homo tre grasdika.
21 Tiam Ehud etendis sian maldekstran manon, kaj prenis la glavon de sia dekstra femuro, kaj enpu is in en
lian ventron tiel,
22 ke e la tenilo eniris post la tran fero, kaj la graso kovris la tran feron; ar li ne eltiris la glavon el lia ventro,
kaj i trapenetris la postan parton de la korpo.
25 Kaj ili atendis longe, sed neniu malfermis la pordon de la ambreto; tiam ili prenis la losilon kaj mal losis,
kaj ili vidis, ke ilia sinjoro ku as malviva sur la tero.
26 Kaj dum ili staris konsternitaj, Ehud forkuris, kaj li preterpasis la idolojn kaj forkuris al Seira.
28 Kaj li diris al ili: Kuru post mi; ar la Eternulo transdonis viajn malamikojn, la Moabidojn, en viajn manojn.
Kaj ili iris post li, kaj okupis la transirejon de Jordan, kondukantan al Moab, kaj permesis al neniu transiri.
30 Kaj en tiu tago Moab humili is sub la manojn de la Izraelidoj; kaj la lando ripozis dum okdek jaroj.
Ju istoj 4
1 Kaj la Izraelidoj denove faris malbonon anta la okuloj de la Eternulo, kiam Ehud mortis.
2 Kaj la Eternulo transdonis ilin en la manojn de Jabin, Kanaana re o, kiu re is en acor; lia militistestro estis
Sisera, kiu lo is en aro et-Goim.
3 Kaj la Izraelidoj ekkriis al la Eternulo; ar tiu havis na cent ferajn arojn, kaj li forte premis la Izraelidojn
dum dudek jaroj.
21 Kaj Jael, edzino de eber, prenis najlon de la tendo kaj metis martelon en sian manon kaj aliris al li malla te,
kaj enbatis la najlon en lian tempion tiel, ke i enpenetris en la teron. Li dormis, lacigita; kaj li mortis.
22 Kaj Barak postkuris Siseran. Kaj Jael eliris al li renkonte, kaj diris al li: Venu, mi montros al vi la viron, kiun
vi ser as. Kaj li venis al i, kaj li vidis, ke Sisera ku as malviva kaj najlo estas en lia tempio.
23 Tiel Dio humiligis en tiu tago Jabinon, re on de Kanaan, anta la Izraelidoj.
24 Kaj la mano de la Izraelidoj iam pli forti is super Jabin, re o de Kanaan, is ili ekstermis Jabinon, re on de
Kanaan.
Ju istoj 5
1 Kaj ekkantis Debora, kaj Barak, filo de Abinoam, en tiu tago, jene:
31 Tiel pereu iuj Viaj malamikoj, ho Eternulo! Sed Liaj amantoj estu kiel la levi anta suno en sia potenco. Kaj
la lando ripozis dum kvardek jaroj.
Ju istoj 6
1 Kaj la Izraelidoj faris malbonon anta la okuloj de la Eternulo; kaj la Eternulo transdonis ilin en la manojn de
Midjan por la da ro de sep jaroj.
29 Kaj ili diris unu al alia: Kiu tion faris? Kaj ili ser is kaj demandis, kaj oni diris: Gideon, filo de Joa , faris
tion.
32 Kaj de tiu tago oni nomis lin Jerubaal, dirante: Baal batalu kontra li, ar li detruis lian altaron.
Ju istoj 7
7 Kaj la Eternulo diris al Gideon: Per la tricent homoj, kiuj lektrinkis, Mi helpos vin, kaj Mi transdonos la
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Midjanidojn en viajn manojn; kaj la tuta popolo foriru iu al sia loko.
Ju istoj 8
28 Kaj humili is la Midjanidoj anta la Izraelidoj kaj ne levis plu sian kapon. Kaj la lando ripozis dum kvardek
jaroj en la tempo de Gideon.
33 Kiam Gideon mortis, la Izraelidoj denove mal aste sekvis la Baalojn kaj elektis al si Baal-Beriton kiel sian
dion.
Ju istoj 9
1 Abimele , filo de Jerubaal, iris en e emon, al la fratoj de sia patrino, kaj ekparolis al ili kaj al la tuta familio
de la domo de sia patrinpatro jene:
2 Diru al la oreloj de iuj lo antoj de e em: Kio estas pli bona al vi, u ke regu vin sepdek homoj, iuj filoj de
Jerubaal, a ke regu vin unu homo? memoru anka , ke mi estas via osto kaj via karno.
22 Kaj Abimele regis super Izrael tri jarojn.
50 Kaj Abimele iris al Tebec kaj sie is Tebecon kaj prenis in.
51 Fortika turo estis meze de la urbo, kaj tien forkuris iuj viroj kaj virinoj kaj iuj lo antoj de la urbo, kaj
en losis sin tie kaj supreniris sur la tegmenton de la turo.
52 Kaj Abimele venis al la turo kaj sie is in, kaj aliris al la pordo de la turo, por forbruligi in per fajro.
53 Tiam iu virino etis muel tonon sur la kapon de Abimele kaj rompis al li la kranion.
54 Tiam li rapide alvokis la junulon, kiu portis liajn batalilojn, kaj diris al li: Eltiru vian glavon kaj mortigu min,
por ke oni ne diru pri mi: Virino lin mortigis. Kaj lia junulo lin trapikis, kaj li mortis.
55 Kaj la Izraelidoj vidis, ke Abimele mortis, kaj ili iris iu al sia loko.
56 Tiel Dio repagis la malbonagon de Abimele , kiun i tiu faris rilate sian patron, mortigante siajn sepdek
fratojn.
Ju istoj 10
1 Post Abimele levi is, por helpadi al Izrael, Tola, filo de Pua, filo de Dodo, Isa arido. Li lo is en amir, sur
la monto de Efraim.
2 Kaj li estis ju isto de Izrael dum dudek tri jaroj, kaj li mortis, kaj oni enterigis lin en amir.
3 Post li levi is Jair, Gileadano, kaj li estis ju isto de Izrael dum dudek du jaroj.
5 Kaj Jair mortis, kaj oni enterigis lin en Kamon.
6 Kaj la Izraelidoj plue faradis malbonon anta la okuloj de la Eternulo, kaj servadis al la Baaloj kaj al la
A taroj kaj al la dioj de Sirio kaj al la dioj de Cidon kaj al la dioj de Moab kaj al la dioj de la Amonidoj kaj al la
dioj de la Fili toj; kaj ili forlasis la Eternulon, kaj ne servadis al Li.
7 Tiam ekflamis la kolero de la Eternulo kontra Izrael, kaj Li transdonis ilin en la manojn de la Fili toj kaj en
la manojn de la Amonidoj.
8 Kaj ili premadis kaj turmentadis la Izraelidojn de tiu jaro dum dek ok jaroj, iujn Izraelidojn, kiuj estis transe
de Jordan en la lando de la Amoridoj, kiu estas en Gilead.
Ju istoj 11
26 De la tempo, kiam Izrael eklo is en e bon kaj en iaj dependa oj kaj en Aroer kaj en iaj dependa oj, kaj en
iuj urboj, kiuj estas apud Arnon, pasis jam tricent jaroj; kial vi ne forprenis ilin en tiu tempo?
32 Kaj Jifta venis al la Amonidoj, por batali kontra ili; kaj la Eternulo transdonis ilin en liajn manojn.
Ju istoj 12
7 Kaj Jifta estis ju isto de Izrael dum ses jaroj. Kaj mortis Jifta , la Gileadano, kaj oni enterigis lin en la urboj
de Gilead.
8 Kaj post li estis ju isto de Izrael Ibcan el Bet-Le em.
9 Li havis tridek filojn, kaj tridek filinojn li edzinigis eksteren, kaj tridek filinojn li prenis el ekstere por siaj
filoj. Kaj li estis ju isto de Izrael dum sep jaroj.
10 Kaj Ibcan mortis, kaj oni enterigis lin en Bet-Le em.
11 Kaj post li estis ju isto de Izrael Elon, Zebulunido, kaj li estis ju isto de Izrael dum dek jaroj.
12 Kaj mortis Elon, la Zebulunido, kaj oni enterigis lin en Ajalon, en la lando de Zebulun.
13 Kaj post li estis ju isto de Izrael Abdon, filo de Hilel, Piratonano.
14 Li havis kvardek filojn kaj tridek nepojn, kiuj rajdadis sur sepdek junaj azenoj. Kaj li estis ju isto de Izrael
dum ok jaroj.
15 Kaj mortis Abdon, filo de Hilel, la Piratonano, kaj oni enterigis lin en Piraton, en la lando de Efraim, sur la
monto de la Amalekidoj.
Ju istoj 13
1 Kaj la Izraelidoj denove faris malbonon anta la okuloj de la Eternulo; kaj la Eternulo transdonis ilin en la
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manojn de la Fili toj por kvardek jaroj.
2 Kaj estis iu homo el Corea, el la tribo de Dan, kies nomo estis Manoa ; lia edzino estis senfrukta kaj ne
naskis.
24 Kaj la virino naskis filon kaj donis al li la nomon im on. Kaj la knabo kreskis, kaj la Eternulo lin benis.
Ju istoj 16
28 Kaj im on vokis al la Eternulo, kaj diris: Mia Sinjoro, ho Eternulo, mi petas, rememoru min kaj fortigu min
nur i tiun fojon, ho Dio, por ke mi faru al la Fili toj ven on per unu fojo pro miaj du okuloj.
29 Kaj im on kaptis la du mezajn kolonojn, sur kiuj staris la domo, kaj apogis sin al ili, al unu per sia dekstra
mano kaj al la dua per sia maldekstra mano.
30 Kaj im on diris: Mortu mia animo kune kun la Fili toj! Kaj li ekpremis forte; kaj falis la domo sur la
estrojn, kaj sur la tutan popolon, kiu estis en i. Kaj la nombro de la mortintoj, kiujn li mortigis e sia morto,
estis pli granda, ol la nombro de tiuj, kiujn li mortigis dum sia vivo.
31 Kaj venis liaj fratoj kaj la tuta domo de lia patro kaj prenis lin, kaj iris kaj enterigis lin inter Corea kaj E taol,
en la tombo de lia patro Manoa . Li estis ju isto de Izrael dum dudek jaroj.
1. Samuel 4
1 Kaj Samuel parolis al la tuta Izrael. Kaj Izrael eliris milite kontra la Fili tojn, kaj stari is tendare apud EbenEzer, kaj la Fili toj stari is tendare apud Afek.
15 Eli tiam havis la a on de na dek ok jaroj, kaj liaj okuloj malakri is, kaj li ne povis vidi.
18 Apena li menciis la keston de Dio, Eli falis de la se o malanta en e la pordego, rompis al si la kolon, kaj
mortis; ar li estis maljuna kaj peza. Li estis ju isto de Izrael dum kvardek jaroj.
1. Samuel 6
1 La kesto de la Eternulo estis en la lando de la Fili toj dum sep monatoj.
1. Samuel 7
2 De la tago, de kiam la kesto restis en Kirjat-Jearim, pasis multe da tempo, pasis dudek jaroj. Kaj la tuta domo
de Izrael sopiris pri la Eternulo.
13 Tiamaniere la Fili toj estis kvietigitaj, kaj ne venadis plu en la regionon de Izrael. Kaj la mano de la Eternulo
estis super la Fili toj dum la tuta vivo de Samuel.
1. Samuel 8
1 Kiam Samuel maljuni is, li faris siajn filojn ju istoj de Izrael.
1. Samuel 9
27 Kiam ili atingis la finon de la urbo, Samuel diris al Saul: Diru al la junulo, ke li iru anta en (kaj tiu iris
anta en); kaj vi haltu nun, kaj mi anoncos al vi la diron de Dio.
1. Samuel 10
1 Tiam Samuel prenis kru eton kun oleo kaj ver is sur lian kapon, kaj kisis lin, kaj diris: Vidu, la Eternulo
sanktoleis vin kiel efon super Sia hereda o.
1. Samuel 31
6 Tiamaniere mortis Saul kaj liaj tri filoj kaj lia armilportisto kaj iuj liaj viroj en tiu tago kune kun li.
2. Samuel 2
4 Tiam venis la viroj de Jehuda kaj sanktoleis tie Davidon kiel re on super la domo de Jehuda. Kiam oni sciigis
al David, ke la lo antoj de Jabe en Gilead enterigis Saulon,
8 Dume Abner, filo de Ner, militestro de Saul, prenis I -Bo eton, filon de Saul, kaj transkondukis lin en
Ma anaimon,
9 kaj starigis lin kiel re on super Gilead kaj super la A uridoj kaj super Jizreel kaj super Efraim kaj super
Benjamen kaj super la tuta Izrael.
10 I -Bo et, filo de Saul, havis la a on de kvardek jaroj, kiam li fari is re o de Izrael, kaj du jarojn li re is. Nur
la domo de Jehuda sekvis Davidon.
2. Samuel 4
8 Kaj ili alportis la kapon de I -Bo et al David en ebronon, kaj diris al la re o: Jen estas la kapo de I -Bo et,
filo de Saul, via malamiko, kiu ser is vian animon; la Eternulo donis al nia sinjoro, la re o, ven on hodia pro
Saul kaj pro lia idaro.
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2. Samuel 5
1 Kaj venis iuj triboj de Izrael al David en ebronon, kaj diris jene: Jen ni estas via osto kaj via karno;
2 jam anta e, kiam Saul estis re o super ni, vi estis la elkondukanto kaj enkondukanto de Izrael; kaj la Eternulo
diris al vi: Vi pa tos Mian popolon Izrael, kaj vi estos la estro super Izrael.
3 Kaj venis iuj pleja uloj de Izrael al la re o en ebronon, kaj la re o David faris kun ili interligon en ebron
anta la Eternulo; kaj ili sanktoleis Davidon re o super Izrael.
4 La a on de tridek jaroj havis David, kiam li fari is re o; kvardek jarojn li re is.
5 En ebron li re is super Jehuda sep jarojn kaj ses monatojn, kaj en Jerusalem li re is tridek tri jarojn super la
tuta Izrael kaj Jehuda.
1. Re oj 2
10 Kaj David ekdormis kun siaj patroj, kaj oni lin enterigis en la urbo de David.
11 La tempo, kiun David re is super Izrael, estis kvardek jaroj: en ebron li re is sep jarojn, kaj en Jerusalem li
re is tridek tri jarojn.
12 Kaj Salomono sidis sur la trono de sia patro David, kaj lia re ado tre fortiki is.
1. Re oj 6
1 En la jaro kvarcent-okdeka post la eliro de la Izraelidoj el la lando Egipta, en la kvara jaro de la re ado de
Salomono, en la monato Ziv, tio estas la dua monato, oni komencis konstrui la domon por la Eternulo.
38 Kaj en la dek-unua jaro, en la monato Bul, tio estas en la oka monato, la domo estis finita en iuj siaj detaloj
kaj la sia tuta plano; li konstruis in dum sep jaroj.
1. Re oj 11
42 La tempo, dum kiu Salomono re is en Jerusalem super la tuta Izrael, estis kvardek jaroj.
43 Kaj Salomono ekdormis kun siaj patroj kaj estis enterigita en la urbo de sia patro David. Kaj anstata li
ekre is Re abeam, lia filo.
1. Re oj 12
20 Kiam iuj Izraelidoj a dis, ke Jerobeam revenis, ili sendis kaj vokis lin al la kunveno kaj faris lin re o super
iuj Izraelidoj. La domon de David sekvis sole nur la tribo de Jehuda.
21 Kaj kiam Re abeam venis en Jerusalemon, li kolektis el la tuta domo de Jehuda kaj el la tribo de Benjamen
cent okdek mil elektitajn militistojn, por militi kontra la domo de Izrael, por revenigi la regnon al Re abeam,
filo de Salomono.
1. Re oj 14
20 La tempo, dum kiu re is Jerobeam, estis dudek du jaroj. Kaj li ekdormis kun siaj patroj. Kaj anstata li
ekre is lia filo Nadab.
21 Re abeam, filo de Salomono, re is en Judujo. La a on de kvardek unu jaroj havis Re abeam, kiam li fari is
re o; kaj dek sep jarojn li re is en Jerusalem, la urbo, kiun la Eternulo elektis inter iuj triboj de Izrael, por estigi
tie Sian nomon. La nomo de lia patrino estis Naama, la Amonidino.
31 Kaj Re abeam ekdormis kun siaj patroj, kaj oni enterigis lin kun liaj patroj en la urbo de David. La nomo de
lia patrino estis Naama, Amonidino. Kaj anstata li ekre is lia filo Abijam.
1. Re oj 15
1 En la dek-oka jaro de la re o Jerobeam, filo de Nebat, ekre is Abijam super Judujo.
2 Tri jarojn li re is en Jerusalem. La nomo de lia patrino estis Maa a, filino de Abi alom.
8 Kaj Abijam ekdormis kun siaj patroj, kaj oni enterigis lin en la urbo de David. Kaj anstata li ekre is lia filo
Asa.
9 En la dudeka jaro de la re ado de Jerobeam super Izrael ekre is Asa super Judujo.
10 Kaj kvardek unu jarojn li re is en Jerusalem. La nomo de lia patrino estis Maa a, filino de Abi alom.
24 Kaj Asa ekdormis kun siaj patroj, kaj oni enterigis lin kun liaj patroj en la urbo de lia patro David. Kaj
anstata li ekre is lia filo Jeho afat.
25 Nadab, filo de Jerobeam, fari is re o super Izrael en la dua jaro de Asa, re o de Judujo; kaj li re is super
Izrael du jarojn.
28 Kaj Baa a mortigis lin en la tria jaro de Asa, re o de Judujo, kaj ekre is anstata li.
33 En la tria jaro de Asa, re o de Judujo, ekre is Baa a, filo de A ija, super la tuta Izrael en Tirca por la da ro
de dudek kvar jaroj.
1. Re oj 16
6 Kaj Baa a ekdormis kun siaj patroj, kaj oni enterigis lin en Tirca. Kaj anstata li ekre is lia filo Ela.
8 En la jaro dudek-sesa de Asa, re o de Judujo, ekre is Ela, filo de Baa a, super Izrael en Tirca por la da ro de
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du jaroj.
10 tiam venis Zimri kaj frapis lin kaj mortigis lin, en la jaro dudek-sepa de Asa, re o de Judujo, kaj faris sin
re o anstata li.
15 En la dudek-sepa jaro de Asa, re o de Judujo, ekre is Zimri por la da ro de sep tagoj en Tirca, kiam la
popolo sie is Gibetonon de la Fili toj.
16 Kiam la sie anta popolo a dis, ke Zimri faris konspiron kaj mortigis la re on, tiam la tuta popolo en la sama
tago en la tendaro elektis kiel re on Omrin, la militestron de Izrael.
17 Kaj Omri kune kun la tuta Izrael foriris de Gibeton kaj eksie is Tircan.
18 Kiam Zimri vidis, ke la urbo estas prenita, li iris en la palacon de la re a domo kaj ekbruligis irka si per
fajro la re an domon, kaj mortis,
21 Tiam la popolo Izraela dividi is en du partojn: duono de la popolo ali is al Tibni, filo de Ginat, por re igi
lin, kaj la dua duono ali is al Omri.
22 Kaj la popolo, kiu ali is al Omri, venkis tiun popolon, kiu ali is al Tibni, filo de Ginat; kaj Tibni mortis, kaj
ekre is Omri.
23 En la tridek-unua jaro de Asa, re o de Judujo, Omri ekre is super Izrael por la da ro de dek du jaroj. En
Tirca li re is dum ses jaroj.
28 Kaj Omri ekdormis kun siaj patroj, kaj oni enterigis lin en Samario. Kaj anstata li ekre is lia filo A ab.
29 A ab, filo de Omri, ekre is super Izrael en la tridek-oka jaro de Asa, re o de Judujo. Kaj A ab, filo de Omri,
re is super Izrael en Samario dudek du jarojn.
1. Re oj 17
1 Kaj Elija, la Te ebano, el la lo antoj de Gilead, diris al A ab: Kiel vivas la Eternulo, Dio de Izrael, anta kiu
mi staras, ne estos en i tiuj jaroj roso nek pluvo, krom en la okazo, se mi tion diros.
1. Re oj 22
40 Kiam A ab ekdormis kun siaj patroj, anstata li ekre is lia filo A azja.
41 Jeho afat, filo de Asa, ekre is super Judujo en la kvara jaro de A ab, re o de Izrael.
42 Jeho afat havis la a on de tridek kvin jaroj, kiam li fari is re o, kaj dudek kvin jarojn li re is en Jerusalem.
La nomo de lia patrino estis Azuba, filino de il i.
51 Jeho afat ekdormis kun siaj patroj, kaj oni enterigis lin kun liaj patroj en la urbo de lia patro David. Kaj
anstata li ekre is lia filo Jehoram.
52 A azja, filo de A ab, fari is re o super Izrael en Samario en la dek-sepa jaro de Jeho afat, re o de Judujo,
kaj li re is super Izrael du jarojn.
2. Re oj 1
17 Kaj li mortis, konforme al la vorto de la Eternulo, kiun eldiris Elija. Kaj anstata li ekre is Jehoram, en la
dua jaro de Jehoram, filo de Jeho afat, re o de Judujo; ar li ne havis filon.
18 La cetera historio de A azja, kion li faris, estas priskribita en la libro de kroniko de la re oj de Izrael.
2. Re oj 2
1 Kiam la Eternulo volis levi Elijan en ventego en la ielon, Elija estis iranta kun Eli a el Gilgal.
9 Kiam ili trapasis, Elija diris al Eli a: Petu, kion mi faru al vi, anta ol mi estos prenita for de vi. Kaj Eli a
diris: Duobla parto de via spirito estu do sur mi.
10 Kaj tiu diris: Vi petas ion malfacilan; se vi vidos min, kiam mi estos prenata for de vi, estos al vi tiel; kaj se
ne, tiam ne estos.
11 Dum ili estis irantaj kaj parolantaj, subite aperis fajra aro kaj fajraj evaloj kaj disigis ilin; kaj Elija en
ventego suprenflugis en la ielon.
12 Eli a vidis, kaj ekkriis: Mia patro, mia patro, aro de Izrael kaj liaj rajdistoj! Kaj li ne plu lin vidis. Kaj li
kaptis siajn vestojn kaj dis iris ilin en du pecojn.
13 Kaj li levis la mantelon de Elija, kiu defalis de li, kaj reiris kaj stari is sur la bordo de Jordan.
14 Kaj li prenis la mantelon de Elija, kiu defalis de li, kaj frapis la akvon, kaj diris: Kie estas la Eternulo, Dio de
Elija? Kaj li frapis la akvon, kaj i dividi is duflanken, kaj Eli a trapasis.
15 Kiam la profetidoj, kiuj estis kontra e en Jeri o, lin ekvidis, ili diris: La spirito de Elija transiris sur Eli an.
Kaj ili iris al li renkonte kaj adorklini is anta li is la tero.
2. Re oj 3
1 Jehoram, filo de A ab, fari is re o super Izrael en Samario en la dek-oka jaro de Jeho afat, re o de Judujo,
kaj li re is dek du jarojn.
2. Re oj 8
16 En la kvina jaro de Joram, filo de A ab, re o de Izrael, post Jeho afat, re o de Judujo, ekre is Jehoram, filo
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de Jeho afat, re o de Judujo.
17 Li havis la a on de tridek du jaroj, kiam li fari is re o, kaj ok jarojn li re is en Jerusalem.
24 Kaj Joram ekdormis kun siaj patroj, kaj oni enterigis lin kun liaj patroj en la urbo de David. Kaj anstata li
ekre is lia filo A azja.
25 En la dek-dua jaro de Joram, filo de A ab, re o de Izrael, ekre is A azja, filo de Jehoram, re o de Judujo.
26 La a on de dudek du jaroj havis A azja, kiam li fari is re o, kaj unu jaron li re is en Jerusalem. La nomo de
lia patrino estis Atalja, filino de Omri, re o de Izrael.
2. Re oj 9
14 Tiam Jehu, filo de Jeho afat, filo de Nim i, faris konspiron kontra Joram. (Dume Joram staris garde en
Ramot en Gilead, li kaj la tuta Izrael, kontra azael, re o de Sirio.
23 Tiam Joram turnis sian manon kaj forkuris, kaj diris al A azja: Perfido, ho A azja!
24 Sed Jehu stre is per sia mano la pafarkon kaj pafe frapis Joramon inter liaj brakoj, kaj la sago iris tra lian
koron, kaj li falis genue sur sia aro.
27 Kiam A azja, re o de Judujo, tion vidis, li forkuris en la direkto al la ardena domo. Sed Jehu postkuris lin,
kaj diris: Lin anka batu sur la aro. Kaj oni frapis lin sur la alta o Gur, kiu estas apud Jibleam. Kaj li forkuris en
Megidon kaj mortis tie.
29 En la jaro dek-unua de Joram, filo de A ab, A azja ekre is super Judujo.
2. Re oj 10
35 Kaj Jehu ekdormis kun siaj patroj, kaj oni enterigis lin en Samario. Kaj anstata li ekre is lia filo Jehoa az.
36 La tempo de re ado de Jehu super Izrael en Samario estis dudek ok jaroj.
2. Re oj 11
1 Kiam Atalja, la patrino de A azja, vidis, ke ia filo mortis, i levi is kaj ekstermis la tutan re an idaron.
2 Sed Jeho eba, filino de la re o Joram kaj fratino de A azja, prenis Joa on, filon de A azja, kaj tele
forkondukis lin el inter la mortigataj filoj de la re o, lin kaj lian nutristinon, kaj lokis ilin en la ambro de litoj;
kaj oni ka is lin for de Atalja, kaj li ne estis mortigita.
3 Kaj li restis ka ita kun i en la domo de la Eternulo dum ses jaroj; kaj Atalja re is super la lando.
20 Kaj la tuta popolo de la lando ojis, kaj la urbo estis trankvila. Sed Ataljan oni mortigis per glavo en la re a
domo.
21 La a on de sep jaroj havis Jehoa , kiam li fari is re o.
2. Re oj 12
1 En la sepa jaro de Jehu Jehoa fari is re o, kaj kvardek jarojn li re is en Jerusalem. La nomo de lia patrino
estis Cibja, el Beer- eba.
19 La cetera historio de Joa , kaj io, kion li faris, estas priskribitaj en la libro de kroniko de la re oj de Judujo.
21 Joza ar, filo de imeat, kaj Jehozabad, filo de omer, liaj servantoj, frapis lin, kaj li mortis. Kaj oni enterigis
lin kun liaj patroj en la urbo de David. Kaj anstata li ekre is lia filo Amacja.
2. Re oj 13
1 En la dudek-tria jaro de Joa , filo de A azja, re o de Judujo, Jehoa az, filo de Jehu, fari is re o super Izrael
en Samario por la da ro de dek sep jaroj.
9 Kaj Jehoa az ekdormis kun siaj patroj, kaj oni enterigis lin en Samario. Kaj anstata li ekre is lia filo Joa .
10 En la tridek-sepa jaro de Joa , re o de Judujo, Jehoa , filo de Jehoa az, fari is re o super Izrael en Samario,
por la da ro de dek ses jaroj.
14 Eli a malsani is per sia malsano, de kiu li estis mortonta. Venis al li Joa , re o de Izrael, kaj ploris super li,
kaj diris: Mia patro, mia patro, aro de Izrael kaj liaj rajdistoj!
20 Eli a mortis, kaj oni enterigis lin. Kaj militistaroj de Moab venis en la landon en la komenco de la jaro.
22 azael, re o de Sirio, premis la Izraelidojn dum la tuta vivo de Jehoa az.
25 Kaj Jehoa , filo de Jehoa az, prenis returne el la mano de Ben-Hadad, filo de azael, la urbojn, kiujn li
milite prenis el la mano de lia patro Jehoa az. Tri fojojn Joa venkobatis lin kaj reprenis la urbojn de Izrael.
2. Re oj 14
1 En la dua jaro de Joa , filo de Joa az, re o de Izrael, Amacja, filo de Joa , re o de Judujo, fari is re o.
2 Li havis la a on de dudek kvin jaroj, kiam li fari is re o, kaj dudek na jarojn li re is en Jerusalem. La nomo
de lia patrino estis Jehoadan, el Jerusalem.
16 Kaj Jehoa ekdormis kun siaj patroj, kaj oni enterigis lin en Samario kun la re oj de Izrael. Kaj anstata li
ekre is lia filo Jerobeam.
17 Kaj Amacja, filo de Joa , re o de Judujo, vivis post la morto de Jehoa , filo de Jehoa az, re o de Izrael,
ankora dek kvin jarojn.
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19 Oni faris kontra li konspiron en Jerusalem, kaj li forkuris en La i on. Sed oni sendis post li en La i on, kaj
tie oni lin mortigis.
21 Kaj la tuta Juda popolo prenis Azarjan, kiu havis la a on de dek ses jaroj, kaj faris lin re o anstata lia patro
Amacja.
23 En la dek-kvina jaro de Amacja, filo de Joa , re o de Judujo, ekre is Jerobeam, filo de Joa , re o de Izrael,
en Samario, kaj li re is kvardek unu jarojn.
29 Kaj Jerobeam ekdormis kun siaj patroj, kun la re oj de Izrael. Kaj anstata li ekre is lia filo Ze arja.
2. Re oj 15
1 En la dudek-sepa jaro de Jerobeam, re o de Izrael, ekre is Azarja, filo de Amacja, re o de Judujo.
2 Li havis la a on de dek ses jaroj, kiam li fari is re o, kaj kvindek du jarojn li re is en Jerusalem. La nomo de
lia patrino estis Je olja, el Jerusalem.
5 La Eternulo frapis la re on, kaj li fari is lepra is la tago de sia morto, kaj li lo is en izolita domo. Kaj Jotam,
filo de la re o, estis efo de la domo kaj regis la popolon de la lando.
7 Kaj Azarja ekdormis kun siaj patroj, kaj oni enterigis lin kun liaj patroj en la urbo de David. Kaj anstata li
ekre is lia filo Jotam.
8 En la tridek-oka jaro de Azarja, re o de Judujo, Ze arja, filo de Jerobeam, fari is re o super Izrael en
Samario, kaj li re is ses monatojn.
10 Kontra li faris konspiron alum, filo de Jabe , kaj frapis lin anta la popolo kaj mortigis lin kaj ekre is
anstata li.
13 alum, filo de Jabe , fari is re o en la tridek-na a jaro de Uzija, re o de Judujo. Kaj li re is unu monaton en
Samario.
14 Kaj iris Mena em, filo de Gadi, el Tirca, kaj venis en Samarion kaj frapis alumon, filon de Jabe , en
Samario, kaj mortigis lin kaj ekre is anstata li.
17 En la tridek-na a jaro de Azarja, re o de Judujo, Mena em, filo de Gadi, fari is re o super Izrael, kaj li re is
dek jarojn en Samario.
22 Mena em ekdormis kun siaj patroj; kaj anstata li ekre is lia filo Peka ja.
23 En la kvindeka jaro de Azarja, re o de Judujo, Peka ja, filo de Mena em, fari is re o super Izrael en
Samario, kaj li re is du jarojn.
25 Kaj faris kontra li konspiron Peka , filo de Remalja, lia altrangulo, kaj frapis lin en Samario, en la salono de
la re a domo, kune kun Argob kaj Arje, kaj kun li estis kvindek viroj el la Gileadanoj. Kaj li mortigis lin kaj
ekre is anstata li.
27 En la kvindek-dua jaro de Azarja, re o de Judujo, Peka , filo de Remalja, fari is re o super Izrael en
Samario, kaj li re is dudek jarojn.
30 Ho ea, filo de Ela, faris konspiron kontra Peka , filo de Remalja, kaj frapis lin kaj mortigis lin, kaj ekre is
anstata li en la dudeka jaro de Jotam, filo de Uzija.
32 En la dua jaro de Peka , filo de Remalja, re o de Izrael, ekre is Jotam, filo de Uzija, re o de Judujo.
33 Li havis la a on de dudek kvin jaroj, kiam li fari is re o, kaj dek ses jarojn li re is en Jerusalem. La nomo de
lia patrino estis Jeru a, filino de Cadok.
38 Kaj Jotam ekdormis kun siaj patroj, kaj oni enterigis lin kun liaj patroj en la urbo de lia patro David. Kaj
anstata li ekre is lia filo A az.
2. Re oj 16
1 En la dek-sepa jaro de Peka , filo de Remalja, ekre is A az, filo de Jotam, re o de Judujo.
2 La a on de dudek jaroj havis A az, kiam li fari is re o, kaj dek ses jarojn li re is en Jerusalem; kaj li ne
agadis bone anta la Eternulo, lia Dio, kiel lia patro David.
20 Kaj A az ekdormis kun siaj patroj, kaj oni enterigis lin kun liaj patroj en la urbo de David. Kaj anstata li
ekre is lia filo izkija.
2. Re oj 17
1 En la dek-dua jaro de A az, re o de Judujo, Ho ea, filo de Ela, fari is re o en Samario super Izrael, kaj li
re is na jarojn.
6 En la na a jaro de Ho ea la re o de Asirio venkoprenis Samarion, kaj transkondukis la Izraelidojn en Asirion,
kaj lo igis ilin en ala , kaj en abor, e la rivero Gozan, kaj en la urboj de la Medoj.
2. Re oj 18
1 En la tria jaro de Ho ea, filo de Ela, re o de Izrael, ekre is izkija, filo de A az, re o de Judujo.
2 Li havis la a on de dudek kvin jaroj, kiam li fari is re o, kaj dudek na jarojn li re is en Jerusalem. La nomo
de lia patrino estis Abi, filino de Ze arja.
10 Kaj li venkoprenis in post tri jaroj; en la sesa jaro de izkija, tio estas en la na a jaro de Ho ea, re o de
Izrael, Samario estis prenita.
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iujn fortikigitajn urbojn de

2. Re oj 19
29 Kaj jen estas por vi la pruvosigno: vi man os en i tiu jaro grenon memsemi intan, en la dua jaro grenon
sova an, sed en la tria jaro vi semos kaj rikoltos kaj plantos vinber ardenojn kaj man os iliajn fruktojn.
2. Re oj 20
21 Kaj izkija ekdormis kun siaj patroj, kaj anstata li ekre is lia filo Manase.
2. Re oj 21
1 La a on de dek du jaroj havis Manase, kiam li fari is re o, kaj kvindek kvin jarojn li re is en Jerusalem. La
nomo de lia patrino estis efci-Ba.
18 Kaj Manase ekdormis kun siaj patroj, kaj oni enterigis lin en la ardeno e lia domo, en la ardeno de Uza.
Kaj anstata li ekre is lia filo Amon.
19 La a on de dudek du jaroj havis Amon, kiam li fari is re o, kaj du jarojn li re is en Jerusalem. La nomo de
lia patrino estis Me ulemet, filino de aruc, el Jotba.
24 Sed la popolo de la lando mortigis iujn, kiuj faris konspiron kontra la re o Amon; kaj la popolo de la lando
faris re o anstata li lian filon Jo ija.
2. Re oj 22
1 La a on de ok jaroj havis Jo ija, kiam li fari is re o, kaj tridek unu jarojn li re is en Jerusalem. La nomo de
lia patrino estis Jedida, filino de Adaja, el Bockat.
2. Re oj 23
30 Kaj liaj servantoj forveturigis lin mortintan el Megido kaj venigis lin en Jerusalemon kaj enterigis lin en lia
tombo. Kaj la popolo de la lando prenis Jehoa azon, filon de Jo ija, kaj sanktoleis lin kaj faris lin re o anstata
lia patro.
31 La a on de dudek tri jaroj havis Jehoa az, kiam li fari is re o, kaj tri monatojn li re is en Jerusalem. La
nomo de lia patrino estis amutal, filino de Jeremia, el Libna.
34 Kaj Faraono Ne o ekre igis Eljakimon, filon de Jo ija, anstata lia patro Jo ija, kaj an is lian nomon je
Jehojakim; sed Jehoa azon li prenis kaj venigis en Egiptujon, kaj tie li mortis.
36 La a on de dudek kvin jaroj havis Jehojakim, kiam li fari is re o, kaj dek unu jarojn li re is en Jerusalem.
La nomo de lia patrino estis Zebuda, filino de Pedaja, el Ruma.
2. Re oj 24
6 Kaj Jehojakim ekdormis kun siaj patroj, kaj anstata li ekre is lia filo Jehoja in.
8 La a on de dek ok jaroj havis Jehoja in, kiam li fari is re o, kaj tri monatojn li re is en Jerusalem. La nomo
de lia patrino estis Ne u ta, filino de Elnatan, el Jerusalem.
15 Kaj li forkondukis Jehoja inon en Babelon; kaj la patrinon de la re o kaj la edzinojn de la re o kaj liajn
korteganojn kaj la potenculojn de la lando li forkondukis en kaptitecon el Jerusalem en Babelon.
17 Kaj la re o de Babel faris re o anstata li lian onklon Matanja, kaj an is lian nomon je Cidkija.
18 La a on de dudek unu jaroj havis Cidkija, kiam li fari is re o, kaj dek unu jarojn li re is en Jerusalem. La
nomo de lia patrino estis amutal, filino de Jeremia, el Libna.
2. Kroniko 9
30 Kaj Salomono re is en Jerusalem super la tuta Izrael kvardek jarojn.
31 Kaj Salomono ekdormis kun siaj patroj, kaj oni enterigis lin en la urbo de lia patro David. Kaj anstata li
ekre is Re abeam, lia filo.
2. Kroniko 12
13 La re o Re abeam fortiki is en Jerusalem, kaj li re is. La a on de kvardek unu jaroj havis Re abeam, kiam
li fari is re o; kaj dek sep jarojn li re is en Jerusalem, la urbo, kiun elektis la Eternulo inter iuj triboj de Izrael,
por estigi tie Sian nomon. La nomo de lia patrino estis Naama, la Amonidino.
16 Kaj Re abeam ekdormis kun siaj patroj, kaj oni enterigis lin en la urbo de David. Kaj anstata li ekre is lia
filo Abija.
2. Kroniko 13
1 En la dek-oka jaro de la re o Jerobeam ekre is Abija super Judujo.
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2. Kroniko 14
1 Kaj Abija ekdormis kun siaj patroj, kaj oni enterigis lin en la urbo de David. Kaj anstata li ekre is lia filo
Asa. En lia tempo la lando estis trankvila dum dek jaroj.
2. Kroniko 22
12 Kaj li restis ka ita e ili en la domo de Dio dum ses jaroj; kaj Atalja re is en la lando.
2. Kroniko 24
27 Pri liaj filoj, pri la multo da mono, kiu estis kolektita sub li, kaj pri la riparado de la domo de Dio, estas
skribite en la komentario en la libro de la re oj. Kaj anstata li ekre is lia filo Amacja.
2. Kroniko 25
1 La a on de dudek kvin jaroj havis Amacja, kiam li fari is re o, kaj dudek na jarojn li re is en Jerusalem. La
nomo de lia patrino estis Jehoadan, el Jerusalem.
2. Kroniko 26
3 La a on de dek ses jaroj havis Uzija, kiam li fari is re o, kaj kvindek du jarojn li re is en Jerusalem. La nomo
de lia patrino estis Je olja, el Jerusalem.
23 Kaj Uzija ekdormis kun siaj patroj, kaj oni enterigis lin kun liaj patroj sur la kampo de la tomboj de la re oj;
ar oni diris: Li estas leprulo. Kaj anstata li ekre is lia filo Jotam.
2. Kroniko 27
9 Kaj Jotam ekdormis kun siaj patroj, kaj oni enterigis lin en la urbo de David. Kaj anstata li ekre is lia filo
A az.
2. Kroniko 28
1 La a on de dudek jaroj havis A az, kiam li fari is re o, kaj dek ses jarojn li re is en Jerusalem; kaj li ne
agadis bone anta la Eternulo, kiel lia patro David.
2. Kroniko 32
33 Kaj izkija ekdormis kun siaj patroj, kaj oni enterigis lin en la plej alta loko de la tomboj de la idoj de David;
kaj honoron faris al li post lia morto iuj Judoj kaj lo antoj de Jerusalem. Kaj anstata li ekre is lia filo Manase.
2. Kroniko 33
1 La a on de dek du jaroj havis Manase, kiam li fari is re o, kaj kvindek kvin jarojn li re is en Jerusalem.
20 Kaj Manase ekdormis kun siaj patroj, kaj oni enterigis lin en lia domo. Kaj anstata li ekre is lia filo Amon.
21 La a on de dudek du jaroj havis Amon, kiam li fari is re o, kaj du jarojn li re is en Jerusalem.
25 Sed la popolo de la lando mortigis iujn, kiuj faris konspiron kontra la re o Amon; kaj la popolo de la lando
faris re o anstata li lian filon Jo ija.
2. Kroniko 34
1 La a on de ok jaroj havis Jo ija, kiam li fari is re o, kaj tridek unu jarojn li re is en Jerusalem.
2. Kroniko 36
1 La popolo de la lando prenis Jehoa azon, filon de Jo ija, kaj faris lin re o anstata lia patro en Jerusalem.
2 La a on de dudek tri jaroj havis Jehoa az, kiam li fari is re o, kaj tri monatojn li re is en Jerusalem.
4 Kaj la re o de Egiptujo ekre igis super Judujo kaj Jerusalem lian fraton Eljakim, kaj an is lian nomon je
Jehojakim; kaj lian fraton Jehoa az Ne o prenis kaj forkondukis en Egiptujon.
5 La a on de dudek kvin jaroj havis Jehojakim, kiam li fari is re o, kaj dek unu jarojn li re is en Jerusalem. Kaj
li agadis malbone anta la Eternulo, lia Dio.
8 La cetera historio de Jehojakim, kaj liaj abomeninda oj, kiujn li faris kaj kiujn oni trovis pri li, estas
priskribitaj en la libro de la re oj de Izrael kaj Judujo. Kaj anstata li ekre is lia filo Jehoja in.
9 La a on de ok jaroj havis Jehoja in, kiam li fari is re o, kaj tri monatojn kaj dek tagojn li re is en Jerusalem.
Kaj li agadis malbone anta la Eternulo.
21 por ke plenumi u la vorto de la Eternulo, dirita per Jeremia: is la lando estos elfestinta siajn sabatojn. ar
dum la tuta tempo de sia dezerteco i havis sabaton, is fini is sepdek jaroj.
22 En la unua jaro de Ciro, re o de Persujo, por ke plenumi u la vorto de la Eternulo, dirita per Jeremia, la
Eternulo ekscitis la spiriton de Ciro, re o de Persujo, kaj i tiu ordonis proklami en sia tuta regno vo e kaj skribe
jenon:
23 Tiele diras Ciro, re o de Persujo: iujn regnojn de la tero donis al mi la Eternulo, Dio de la ielo, kaj Li
komisiis al mi konstrui al Li domon en Jerusalem, kiu estas en Judujo. Kiu inter vi estas el Lia tuta popolo, kun
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tiu estu la Eternulo, lia Dio, kaj li tien iru.
Jesaja 1
1 Vizio de Jesaja, filo de Amoc, kiun li vidis pri Judujo kaj Jerusalem, en la tempo de Uzija, Jotam, A az, kaj
izkija, re oj de Judujo.
Jesaja 6
1 En la jaro de la morto de la re o Uzija mi vidis la Sinjoron, sidantan sur alta kaj levita trono, kaj Liaj baskoj
plenigis la templon.
8 Kaj mi eka dis la vo on de la Sinjoro, kiu diris: Kiun Mi sendos, kaj kiu iros por ni? Kaj mi diris: Jen mi
estas, sendu min.
Jeremia 1
1 Paroloj de Jeremia, filo de ilkija, el la pastroj, kiuj estis en Anatot, en la lando de Benjamen;
2 al kiu aperis la vorto de la Eternulo en la tempo de Jo ija, filo de Amon, re o de Judujo, en la dek-tria jaro de
lia re ado,
3 kaj poste en la tempo de Jehojakim, filo de Jo ija, re o de Judujo, is la fino de la dek-unua jaro de Cidkija,
filo de Jo ija, re o de Judujo, is la forkonduko de la Jerusalemanoj en la kvina monato.
Jeremia 25
1 Jen estas la vorto, kiu aperis al Jeremia pri la tuta Juda popolo en la kvara jaro de Jehojakim, filo de Jo ija,
re o de Judujo, tio estas en la unua jaro de Nebukadnecar, re o de Babel,
2 kaj kiun la profeto Jeremia proklamis al la tuta Juda popolo kaj al iuj lo antoj de Jerusalem, dirante:
3 De post la dek-tria jaro de Jo ija, filo de Amon, re o de Judujo, is la nuna tago, en la da ro de dudek tri jaroj,
aperadis al mi la vorto de la Eternulo, kaj mi paroladis al vi, konstante paroladis; sed vi ne a skultis.
Jeremia 52
5 Kaj la urbo restis sie ata is la dek-unua jaro de la re o Cidkija.
6 En la kvara monato, en la na a tago de la monato, kiam la malsato tiel forti is en la urbo, ke la popolo de la
lando ne havis panon,
7 tiam oni faris enrompon en la urbon; kaj iuj militistoj forkuris, kaj eliris el la urbo nokte, la la vojo de la
pordego inter la du muregoj apud la ardeno de la re o, kaj foriris la la vojo al la stepo. Kaj la aldeoj staris
irka la urbo.
8 Kaj la militistaro de la aldeoj postkuris la re on kaj kuratingis Cidkijan sur la stepo de Jeri o, kaj lia tuta
militistaro diskuris for de li.
9 Kaj ili kaptis la re on kaj forkondukis lin al la re o de Babel, en Riblan, en la lando amat, kaj oni faris pri li
ju on.
10 Kaj la re o de Babel bu is la filojn de Cidkija anta liaj okuloj, kaj anka iujn eminentulojn de Judujo li
bu is en Ribla.
11 Kaj al Cidkija li blindigis la okulojn, kaj ligis lin per kupraj katenoj; kaj la re o de Babel venigis lin en
Babelon, kaj metis lin en malliberejon is la tago de lia morto.
12 En la kvina monato, en la deka tago de la monato, tio estas en la dek-na a jaro de la re o Nebukadnecar,
re o de Babel, venis Nebuzaradan, estro de la korpogardistoj, kiu iam estis apud la re o de Babel, en
Jerusalemon.
13 Kaj li forbruligis la domon de la Eternulo kaj la domon de la re o kaj iujn domojn de Jerusalem; iujn
grandajn domojn li forbruligis per fajro.
Daniel 1
1 En la tria jaro de la re ado de Jehojakim, re o de Judujo, venis Nebukadnecar, re o de Babel, al Jerusalem,
kaj eksie is in.
2 Kaj la Sinjoro transdonis en lian manon Jehojakimon, re on de Judujo, kaj parton de la vazoj de la domo de
Dio; kaj li venigis ilin en la landon inar, en la domon de sia dio, kaj la vazojn li metis en la trezorejon de sia
dio.
3 Kaj la re o diris al A penaz, la estro de liaj korteganoj, ke el la Izraelidoj, el la re a idaro kaj el la nobelaro, li
venigu
4 knabojn sendifektajn, belaspektajn, komprenemajn por iu sa a o, klerajn, scienckomprenantajn, kaj kapablajn
servi en la palaco de la re o, kaj ke oni lernigu al ili la skribadon kaj la lingvon aldean.
5 Kaj la re o destinis por ili por iu tago man a ojn de la re a tablo, kaj vinon el tiu, kiun li mem trinkadis, kaj
li ordonis eduki ilin dum tri jaroj, post kies fini o ili estis komencontaj la servadon anta la re o.
6 El la idoj de Jehuda estis inter ili Daniel, ananja, Mi ael, kaj Azarja.
18 Kiam pasis la tempo, kiun la re o difinis por ilia venigo, la korteganestro prezentis ilin al Nebukadnecar.
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19 La re o parolis kun ili, kaj el ili iuj trovi is neniu egala al Daniel, ananja, Mi ael, kaj Azarja. Kaj ili
komencis servadi anta la re o.
20 Kaj koncerne iujn aferojn de sa o kaj scio, pri kiuj la re o ilin demandis, li trovis ilin dekoble pli sa aj, ol
iuj astrologoj kaj magiistoj, kiuj estis en lia tuta regno.
21 Daniel estis tie is la unua jaro de la re o Ciro.
Daniel 2
1 En la dua jaro de la re ado de Nebukadnecar aperis al Nebukadnecar son oj; kaj konfuzi is lia spirito, kaj li
ne povis dormi.
La agoj 7
2 Kaj tiu diris: Fratoj kaj patroj, a skultu. La Dio de gloro aperis al nia patro Abraham, kiam li estis en
Mezopotamio, anta ol li lo is en aran,
3 kaj diris al li: Iru el via lando kaj de via parencaro, kaj venu en tiun landon, kiun Mi montros al vi.
4 Tiam li iris el la lando de la aldeoj, kaj lo is en aran; kaj el tie, post la morto de lia patro, Li translo igis lin
en i tiun landon, kie vi nun lo as;
35 Tiun Moseon, kiun ili malakceptis, dirante: Kiu faris vin estro kaj ju anto? tiun Dio sendis, por esti estro kaj
savanto, per la mano de la an elo, kiu aperis al li en la arbeta o.
36 Tiu elkondukis ilin, farinte mirinda ojn kaj signojn en Egiptujo, kaj en la Ru a Maro, kaj en la dezerto dum
kvardek jaroj.
La agoj 13
21 Kaj poste ili petis re on; kaj Dio donis al ili Saulon, filon de Ki , viron el la tribo de Benjamen, por kvardek
jaroj.

4. Kalkuladekzemplo
4.1. Motivigado
Por demonstri, ke la lukso de la tolerokalkulado estas necesa por kompreni la Biblian kronologion, nun ekstra
simpla kalkuladekzemplo prezenti as.
4.2. Bezonataj tekstoj
Pro tio la sekvontaj tekstoj de la Biblia kronologio estas uzendaj:
Genezo 5.32

Genezo 7.11

i tie kiel rilata kalkulado preska
e la restantaj kronologioj.

Genezo 8.13

Genezo 8.14

Genezo 11.10

ie utilas la jaroj en la a o de Noa, por ke konforma transkalkulado estas ebla

4.3. Kontra diro por malprecizuloj
La eldiroj de la tekstoj rezultigas la kalkuladon:
500 + 100 = 601 + 2
i tiu estas kontra dira eldiro, kio reali as per tio, ke la ordigonombraj karaktero de la montritaj nombroj ne
estas konsiderata. Cetere ekzistas la ebleco, ke la eldiro „du jarojn post la diluvo“ rilati as al la komenco
anstata al la fino de i.
4.4. Kalkulado de eventaj intervaloj
Por eviti kazodiferencigon, kio rilatas nombron la la situacia kunteksto unufoje kiel ordigonombron kaj aliefoje
kiel entjero, de la jareldiroj determini as la limoj trovi aj en la kadro de la interpretadeblecoj.
La absoluta valoro de la tempo kreskas per pasanta tempo. i tiu devenas el tio, ke homo nur povas memorigi sin
pri estinteco kaj ne pri estonteco. Mezurado iam nur ebli as en la respektiva estanteco. Do rezultas unusignifa
difino de maksimuma kaj minimuma datoj por evento.
Ka ze de pragmatiko la kalkulado okazas kun jaroj el 12 monatoj, iufoje el 30 tagoj. i tiu koncepto anka e
la kaldulado de rentumoj uzi is en la financomatematiko, - tiam ja ekzistas tagoj en la jaro liberaj de rentumoj.
e la kronologio i tiu koncepto gvidas al iom da tro grandaj eventintervaloj, respektive al solidigitaj
kontra diroj.
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4.5. Elekto de la toleroj
Ordigonombro n priskribas intervalo inter n-1 kaj n, kie en tiu kunteksto anka supermetantaj intervaloj de
najbaraj nombroj estas permesataj.
e persaj kronologioj ekzistas la jaro de la kronado, kio sekvi as per la unua jaro de la re ado. Anka e la
aldeo Nebukadnecar el la Biblioteksto de la libro Daniel rezultas la ebleco de i tiu kalkuladometodo, kie post
la da ro de tri-jara edukadotempo la dua jaro de Nebukadnecar okazis (Daniel 1.1+5, 2.1). Tio do signifas
intervalon inter n kaj n+1.
Tolerovaloro sen kazodiferencigo do rezultas e ekzistado de plej malgranda unuo kun entreja mezuronombro n
la tolerintervalon n±1. Aliel ol e fizikaj a teknikaj mezuradoj en la kronologio ne ebligas ripetado kaj do anka
nenia „plej ver ajna valoro“. La eldiro de toleroj de la speco „±“ en la kronologio enhave ne estas sekvota per
statistika varianco, sed per la aritmetika mezo de kalkulita intervalo. Eldiro de intervalaj limoj iam sufi as por
la kalkulado de kronologia tabelo.
Tial do la sekvontaj toleroj en la montrita ekzemplo estas ankora akcepteblaj, kie pli rigida interpretado („-“
anstata „±“) povas okazi kaj anka konfirmi i per la kalkuladorezulto:
Genezo 5.32:
Genezo 7.11:
Genezo 8.13:
Genezo 8.14:
Genezo 11.10:

500 (±? 1) jaroj
599 jaroj, 1 monato, 17 (±? 1) tagoj
600 jaroj, (±? 1) tago
600 jaroj, 1 monato, 27 (±? 1) tagoj
100 (±? 1) jaroj, cetere 2 (±? 1) jaroj

4.6. an oj de la rezulatantaj toleroj per la algoritmo
La naski o de la nepo de Noa okazis en la 100-a jaro de em, e kio per la transkalkulado en la jaroj de Noa
sekvas adicio de la toleroj. Per tio la naski o okazis en la areo 500 + 100 (±? 2) jaroj, do inter 598 kaj 602.
Plua aliro al i tiu rezulto estas la 2-a jaro post la diluvo, kio rezultigas, kiel jam indikita, la sekvontajn tri
alternativojn de interpretado:
601 (±? 1) jaroj, 1 monato, 17 (±? 1) tagoj
602 (±? 1) jaroj, (±? 1) tago
602 (±? 1) jaroj, 1 monato, 27 (±? 1) tagoj
La komuna o el la nun kalkulitaj areoj rezultigas, kiam la nepo de Noa naski is, e kio la datodeklaro kun „±“
plej malfrue nun montri as kiel konfuzanta. La tri eblaj komuna oj eldoni as kiel minimuma kaj maksimuma
dato en la a o de Noa, e kio direkta fonto al i tiu dato, solvita ankora libere de kontra diroj, tute ne estas
konata:
minimuma:
600 jaroj, 1 monato, 16 tagoj
601 jaroj, 0 monatoj, 0 tagoj
601 jaroj, 1 monato, 26 tagoj

maksimuma:
602 jaroj, 0 monatoj, 0 tagoj
602 jaroj, 0 monatoj, 0 tagoj
602 jaroj, 0 monatoj, 0 tagoj

En iuj tri kazoj sencoplena intervalo determini is. Per tio e rigida interpretado de la eldiro „du jaroj POST la
diluvo“ estas aprobinda, kio per uzo de pli striktaj toleroj ne malfermi as. Tio interpretado estas libera de
kontra diroj kaj proksimigas plej bone al la enhava kompreno de la teksto – miminume Esperante. Malgra sen
pluaj tekstofontoj interpretadolibero rezultas kun kazodiferencigo. Depende de diligenteco kaj intenco de la
prilaboranto, motivata elekto el la trovitaj eblecoj por la pluaj kalkulado fari as a ne.
Pli grava ol la kombinatorika eksplodo de la dateblecoj estas zorgema malpliigo de la toleroj, kiu estas la bazo de
la kalkulado. Fakte ja anka provokalkulado kun la trovita rezulto devas esti usta sendepende de la
kalkuladovojo. ar komuna o formi is por trovi la daton, anka rezultas malpliigita tolero je la datoj en la a o
de Noa.
La a o de Noa mem dependos ja plue de aliaj a oj (ekzemple de la a o de Adam respektive de la izraela
kronologio), se interligita dataro kalkuli as.
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Por ne superbordi i i tie, la rigida interpretadovarianto por redati prezentos kun iaj efikoj, e kio la toleroj
estas interpretata kun „±“:
fonto:
Genezo 5.32:
Genezo 7.11:
Genezo 8.13:
Genezo 8.14:
Genezo 11.10:

minimuma:
500 jaroj, 1 monato, 26 tagoj
599 jaroj, 1 monato, 16 tagoj
600 jaroj, 0 monatoj, 0 tagoj
600 jaroj, 1 monato, 26 tagoj
601 jaroj, 1 monato, 26 tagoj

maksimuma:
501 jaroj, 0 monatoj, 0 tagoj
599 jaroj, 1 monato, 18 tagoj
600 jaroj, 0 monatoj, 2 tagoj
600 jaroj, 1 monato, 28 tagoj
602 jaroj, 0 monatoj, 0 tagoj

La bazantaj datoj do en tri kazoj ne an i is en siaj toleroj, sed ja en la unua kazo.
bezonas pluajn provokalkuladojn, is ne plu revizio estas neceza.

iu reviziita dato certe

enerale datoj ne transdonita kiel entjera sistemo, sed kiel ordigonombra sistemo, kie iufoje la nula elemento
ne ekzistas. Tial la determinitaj tempodiferencoj ekde referenco informi as kiel ordigonombroj, por tiel diri
„for ovitaj“:
fonto:
Genezo 5.32:
Genezo 7.11:
Genezo 8.13:
Genezo 8.14:
Genezo 11.10:

minimuma:
501-a jaro, 2-a monato, 27-a tago
600-a jaro, 2-a monato, 17-a tago
601-a jaro, 1-a monato, 1-a tago
601-a jaro, 2-a monato, 27-a tago
602-a jaro, 2-a monato, 27-a tago

maksimuma:
502-a jaro, 1-a monato, 1-a tago
600-a jaro, 2-a monato, 19-a tago
601-a jaro, 1-a monato, 3-a tago
601-a jaro, 2-a monato, 29-a tago
603-a jaro, 1-a monato, 1-a tago

i tie estas atentenda:
La maksimuma limo de la 501-a naski tagreveno de Noa la la kompreno de la kunteksto estas tute klare tro
grandi ita limo. Kiam kun tiu limo aperas kontra diro, tiam malakordo tute klare lokalizi is.
Kiam la informoj pri la a o de Noa estas donita kiel preskribita dato de kronologio, tiam tie la toleroj eble estas
pli limigitaj, nome je la valoro, kio estas preskribita. Preskribitaj datoj neniuokaze estas an enda per la kalkulita
reviziodato!
Estu indikita, ke nun la baza algoritmo por kalkuladi historia kronologio, prefere de la antikva epoko, tiel estas
priskribita, ke el tio funkcianta komputoroprogramo estas konstruebla. Sole la ordigonombra aritmetiko bezonas
multan zorgemon por ia programado. e la adicio de la toleroj depende de la situacia kunteksto estas
kalkulenda unufoje „internen“ kaj aliufoje „eksteren“, koncerne la limoj liberaj de tolero.
Por sukcesanta komputoroprogramo bezoni as teamo el kelkaj esploristoj, kiuj la bezone povas klarigi kaj
korekti sian laborometodon. Plue specialaj deziroj de la eblaj uzontoj de la programo estas konsiderendaj tiel, ke
poste iuj estas kontentaj. Al tio apartenas helpantaj tekstoj en la programo kaj la ebleco de komprenebla
prezentado de interrezultoj a fontoj e apartena loko. La konstruado de la programo valoris la penon, se per tio
interesata historiisto bezonas malpli da tempon por konstruado kaj korektado de kronologia tabelo ol per mano.
i tiu precipe povas esti la kazo e jam ekzistantaj datumbazoj pri la historia fontosituacio. Cetere kopieraroj kaj
kalkuladeraroj eviti as longtempe per tio.
La Biblia kronologio tute ta gas por instruado, anka pri informatiko, ar estas manipulende kun datumbazoj,
simplaj matematikaj algoritmoj kaj komplika kombinatoriko. La arto de historiaj kalendroj, uzanta historia
tradicio, estas sencoplena kaj anka necesa kompletigo respektive korekto de astronomiaj kaj aliaj datometodoj,
ar i utiligas mezuritaj valoroj el la estinteco, kiuj kompreneble estas pli precizaj ol la eksterpolado de iufoje
hodia aj mezuradoj. La uzo de komputoro ne estas bezonata por la farado de i tie prezentita kronologio, sed i
estas certa helpo por trovi erarojn kaj por korekte ripari ilin.
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4.7. Traktado de kontra diroj
Kontra dira dato estas konata, se sub konsidero de iuj eblaj toleroj por minimume unu evento la kalkulita,
maksimuma valoro estas pli malgranda ol la kalkulita, minimuma valoro. Tia komence estas indico pri
alternative farota interpretado de la fontoj, kaj post sensukcesa el erpigo de tiaj eblecoj i estas lokalizita
malkonsento. La demandon, ekde kiam lokalizita malkonsento estas rigardenda kiel okazita refuto, Moseo
respondas komisiita de la Sinjoro jene:
15. Ne valoras unu atestanto kontra homo en ia kulpo, en ia krimo, kaj en ia peko, kiun li pekos:
la la diro de du atestantoj a la la diro de tri atestantoj oni povas fari proceson.
(Readmono 19.15)
ŭ

ŭ

ŭ

ĉ

ĉ

ĉ

ŭ

In Germanujo i tiu argumentadokoncepto malfrue ekde la troa „ekzakteco“ de la „pura racio“ la Kant estis
kontra bataligata, per kio nepacigebla disputemo inter matematikistoj kaj aliaj filozofoj diskoni is: Estas pli
interese atribui grandan signifon al konsekvenca prezentado, sed ne al enhava motivigo. Per tio la demando, u
1 + 1 = 2 estas usta, an as al eksigokriterion de i j pokaze alipensantoj – sendepende de la situacia kunteksto.
En la kronologio kaj anka en la teknika fiziko la raporto de mezurita valoro ne povas esti kun tolero nulo. Kiam
historia fonto estu serioza, tiam estas atentenda, ke e datoj, kiuj ekzemple klarigas is la preciza tago, ne estas
konata, u la komenco a la fino de la limigantaj tagoj mencii as. Kiel konata ekzemplo de tia miskompreno
estu menciata, ke la Sinjoro Jesuo Kristo la romkatolika tradicio, precipe en „Lutera“ ortodokseco, alkruci is je
la Sankta Vendredo kaj relevi is je la Paska Diman o. i tiu estas la tria tago, ar e ordigaj nombroj estas
kalkulenda alie ol e entjeroj. Ekzistas anka reprezentantoj de la opinio, ke la alkrucigo okazis je a do, e kio
estus la 15-a Nisan vendredo je alia novluna interpretado, kio ka ze de la Paska festeno iukaze iam valori as
kiel „sabato“. i tiu interpretado same estas prezentebla evidente kaj dokumentebla per tekstofontoj, per tio la
relevi o okazis post tri tagoj. La diman o kiel tago de la relevi o sole estas kontestata e tiuj, kiuj nur tute ne
volas kredi la atestantojn de la relevi o. Tradicio pri relevi a lundo kontra e ne havas historion a montreblecon
el la Biblia teksto.
La ekzisto de kelkaj interpretadovariantoj ne gvidu al kredobatalo, sed al atento dume la laborado kun historiaj
tekstoj. Anka e tio la atentado de toleroj estas helpo por la traktado de diverse formulitaj konsekvencoj. Tio
montras, ke la Kanta pensmariero havas respektitaj idealoj en malvasta pravemo, kiu anka en Germanujo estis
la preteksto al „herezulopersekutado“ de alie pensantaj homoj, precipe de la predikantoj al la pentofaro. La vojo
de Jesuo Kristo konsistas malgra io en la suferado de la malkonsento is ia dissolvo per pluaj atestantoj.
La da rigo de opinio, kio elmetis kiel mal usta, nenie en la Biblio estas konsilata. Prefere nun anka la etnoj
estas admonataj por forigi siajn falsajn idolojn kaj sekvi Jesuon Kriston. Anka la idolo „racio“ a „homa
logiko“ estas traktata kun ia konsekvencoj kaj malaprobata en la unua apitro de la epistolo al la Romanoj.

