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Przedmowa

Wśród skarbów teraźniejszej prawdy szczególne miejsce zajmują doktryny chronologii i
proroctwa chronologiczne. Ci, którzy rozumieją te tematy przedstawione w tomie II i III,
wiedzą jak powiązane są one z tematem powrotu Pana. To właśnie ten związek nadaje im
szczególne znaczenie.

Świadczą one o tym, że dzisiaj znajdujemy się na granicy wieków. Nie są one też
osamotnione w tym świadectwie. Druga obecność Pana, choć niewidoczna dla świata, jest dla
nas oczywista także poprzez znaki, które nas zewsząd otaczają. Średniowieczne wyznania
ustępują miejsca światłu Boskiego planu. Trwa dzieło żniwa, a sierp prawdy wyprowadza z
chrześcijaństwa wiele pszenicy. Królestwo szatana zostało dotknięte dwoma wojnami, Izrael
ponownie jest państwem, a powszechnym dążeniem ludzkości jest szukanie czegoś lepszego.

Niektórzy bracia słusznie rozumują, że obfitość i siła tych znaków zmniejsza potrzebę
polegania na proroctwach chronologicznych, co z konieczności miało większe znaczenie na
początku żniwa. Jednak inni � także słusznie � dostrzegają, że jeśli proroctwa chronologiczne
wskazały braciom początek żniwa ponad sto lat temu, to ich światło powinno świecić jeszcze
jaśniej, a nie ciemniej, co potwierdzają przepowiadane przez nie wydarzenia.

Dlatego z niepokojem przyjmujemy sugestię, iż fakty historyczne wymagają zmiany
chronologii, która stosowaliśmy do pewnych proroctw chronologicznych. A mimo to siła i
głębia dowodów, zarówno historii jak i (jak się przekonamy) Biblii, zmusza nas do uczciwego
stawienia czoła takiej ewentualności. Autor, i inni, jest zdania, że pewna zmiana jest
potrzebna. Historia rzeczywiście potoczyła się nieco inaczej niż się spodziewaliśmy. Niniejsza
praca ma dwa cele: (1) przedstawić dowody takiego wniosku; (2) udowodnić w jaki sposób
rzeczywista historia harmonizuje z Biblią i proroctwami chronologicznymi.

Prawda jest naszym przyjacielem. Jeśli fakty wyraźnie pokazują, że musimy dokonać pewnej
korekty, nie powinniśmy obawiać się poddać się ich odpowiedniemu wpływowi. Wszystko, o
czym świadczy Pan przy pomocy proroctw chronologicznych z pewnością zgadza się z
faktami. Już niebawem wielu z tych, którzy żyli na przestrzeni wieków historii, powróci,
podziwiając wspaniałość życia w jego doskonałej chwale. Wówczas zapis czasu zostanie
poznany z pierwszej ręki, bez cienia wątpliwości. Czy pełne światło dnia potwierdzi wtedy, że
my którzy posiadamy teraźniejsza prawdę bylibyśmy uczciwi na drodze poznawania faktów?

Chcę już na początku przedstawić moje wnioski na temat proroctw, by wiadomo było dokąd
ten artykuł zmierza. (1) Rozumiem, że Pan powrócił około roku 1874, że siedem czasów
władzy pogan dobiegło końca wraz z I wojną światową, że 1878 był świadkiem powrotu łaski
do Izraela, że rozpoczął się antytypiczny jubileusz, że między żniwem wieku żydowskiego a
żniwem wieku ewangelii biegną równoległości czasowe i że wkroczyliśmy w siódme
tysiąclecie od stworzenia Adama. (2) Równie prawdziwe jak zawsze jest to, że szczególne
zastosowanie proroctwa chronologicznego wymaga pewnego myślenia i dedukcji, co odróżnia
ten temat od innych doktryn zdefiniowanych w sposób bardziej wyrazisty. Niemniej jednak,
(3) wzajemna harmonia między siedmioma czasami, 3,5 czasami oraz 1845 latami między
dwoma adwentami jest silniejsza i pewniejsza niż kiedykolwiek przedtem. (4) Dwa
rozwiązania będą podane odnośnie żydowskiego dwójnasobu. (5) Pozostaje problem jednego
odcinka chronologii rozpoczynającego się w wieku patriarchów w czasie życia Jakuba.

Temat spustoszenia ziemi oraz okres królów omawiam z silnym osobistym przekonaniem. To
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właśnie tutaj dowody są najbardziej wyraźne. I to właśnie tutaj najjaśniejszy jest blask
harmonii między historią a proroctwem chronologicznym. Pozostałe wnioski mniej lub
bardziej wypływają w sposób naturalny z tych zagadnień. Z tego powodu musimy najpierw
zbadać ostatnie okresy historii i cofać się do tych bardziej odległych.

Większość informacji zebranych w tym studium pochodzi od innych. Jeśli zatem niniejsze
słowa zostaną dobrze przyjęte, zaszczyt za ich wartość należy do innych1. Jeśli zauważycie
błędy faktograficzne, dowodowe lub we wnioskach, zawiadomcie mnie proszę. Chwałą niech
będzie Panu za wszelkie światło, jakie możemy dostrzec w tym temacie.

Brat David Rice
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Rozdział 1
Wartość proroctw chronologicznych

Wypełnianie się proroctw jest silnym świadectwem, że Pismo Święte pochodzi od Boga. Jeśli
w proroctwie pojawia się czas, nadaje mu on czegoś jeszcze bardziej szczególnego. Ilu
niewierzących zdziwiłoby się, gdyby wiedzieli, że Daniel 500 lat wcześniej przepowiedział
dokładny rok chrztu Chrystusa oraz jego śmierci?

Fakt, iż w Biblii istnieją proroctwa chronologiczne dowodzi, że możemy z ich studiowania
otrzymać jakieś dobro. Ponieważ większość z nich odnosi się do �czasów końca�, a my
żyjemy w czasach końca, mamy tym większe powody oczekiwać od nich szczególnej
korzyści. Oto dwie z nich.

Po pierwsze, proroctwa chronologiczne uczulają nas na wyglądanie znaków tego, iż zbliżamy
się do końca naszej chrześcijańskiej podróży. To tak jak z człowiekiem w dalekiej podróży
morskiej, który spędzał dnie na czytaniu, odpoczynku i spacerach po pokładzie, korzystając ze
świeżego morskiego powietrza. Lecz wraz ze świtem ostatniego dnia tęsknie wyglądał
znaków swego celu podróży. Poszedł na dziób statku i wyglądał przez mgłę, początkowo nie
widząc nic. Lecz z upływem czasu zauważył na powierzchni morza jakieś wodorosty. Mgła
opadła, i zauważył on w górze kilka ptaków. Gdy tak wpatrywał się w horyzont, dostrzegł
mgliste zarysy pagórków i gór. W oddali pojawił się statek, potem następny. Zauważył linie
brzegową, latarnie na wzgórzu, a potem wiele mniejszych łodzi. Niebawem był już w stanie
odróżnić doki na brzegu i jakieś czynności w tle. Teraz znaki były już wyraźne, a wszystko
wokół niego wraz z nim samym gotowe na jego przybycie.

Po drugie, proroctwa czasowe pomagają nam w interpretacji znaczeń znaków, które widzimy.
To jak z trzema rolnikami rozmawiającymi na polu, którzy zauważyli w oddali chmurę kurzu
lub dymu. Gdy tak zastanawiali się nad nią razem, jeden z nich uznał, że jest to pożar
krzaków. Inny zaryzykował, że może ty być kurz w trąbie powietrznej. Lecz trzeci z
przekonaniem stwierdził, że jest to dym przejeżdżającego pociągu. Zaskoczeni jego
pewnością, pozostali zapytali skąd jest taki tego pewien. Jego odpowiedź brzmiała: �Jest
poniedziałek, w południe. Czas na pociąg�!

Obydwie te korzyści zostały potwierdzone doświadczalnie. Proroctwa chronologiczne
pobudziły braci do oczekiwania wydarzeń roku 1914 i pomogły wyjaśnić wojnę, która
wybuchła. Chronologiczny czas pobudził ruch Millera w Ameryce i inne ruchy w Europie, by
zachęcić chrześcijański świat do wyglądania drugiego przyjścia oraz do nowego badania
Biblii. Już nawet przed rewolucja francuską badacze proroctw oczekiwali wielkiego wstrząsu.
�Przez ponad 100 lat przed rewolucją [francuską] wielu badaczy Protestanckiej Szkoły
Historycznej na podstawie Daniela i Objawienia nie tylko przewidzieli nadchodzący koniec
1260 lat papieskiej supremacji kościelnej, lecz stawiali na Francję jako prawdopodobne
narzędzie oraz na niewiarę jako prawdopodobny środek zbliżającego się kryzysu� (Z II, 723)

Zrozumiałym jest, że różne przewidywania zawierały pewne nieścisłości i pewne nadmierne
oczekiwania. Lecz teraz, w rzeczywistości odsłaniających się wydarzeń, możemy bardziej
wyraźnie dostrzec treść proroctw. Panowanie papiestwa przez okres 1260 lat dobiegło końca.
Klasa świątyni została oczyszczona. Stare królestwa Europy zostały złamane. Chmury ucisku
rzeczywiście wyznaczają przełom wieków.
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Czasowe proroctwa Daniela

Prawdopodobnie najbardziej znamienny przykład proroctwa czasowego znajduje się u
Daniela, pod koniec długiego proroctwa w roz.11 i 12, które rozpoczyna się w trzecim roku
Cyrusa (10:1) i biegnie aż do zmartwychwstania umarłych w królestwie Chrystusa (12:1,2).
Fragment zaczyna się zapowiedzią wydarzeń, które dzisiaj należą już do starożytności. �Oto
jeszcze trzej królowie powstaną w Persji, lecz czwarty zdobędzie większe bogactwa niż
wszyscy. A gdy się wzmocni dzięki swoim bogactwom, poruszy wszystkich przeciwko
państwu greckiemu� (11:2,3). Po Cyrusie przyszedł Cambyses, Smerdis, Dariusz i Kserkses.
Kserkses zgromadził wielką armię,. By podbić Grecję, a jego nieoczekiwana porażka w tej
kampanii znana jest w historii. w.3 dotyczy Aleksandra Wielkiego, króla Grecji, który powstał
kilka pokoleń po nieudanej kampanii Kserksesa. Gdy Aleksander zmarł, jego królestwo
zostało podzielone między czterech generałów, �rozdzielone na cztery strony świata� (w.4).

Pozostała część tego rozdziału w sposób zagadkowy przeprowadza nas przez historię w
kierunku królestwa. Pod koniec wizji Danielowi powiedziano, by �zamknął te słowa i
zapieczętował księgę aż do czasu końca� (12:4). Potem wchodzimy w proroctwa czasowe:
1260 dni (3,5 czasu), 1290 dni i 1335 dni. Pierwsze z nich jest wymienione w Biblii 7 razy �
raz tutaj, raz w Dan.7 i pięć razy w Objawieniu 11,12,13. Już sama częstotliwość jego
występowania świadczy o jego znaczeniu.

Proroctwo to nie jest dla dzisiejszych braci tajemnicą. Protestanccy interpretatorzy od wieków
utożsamiali 1260 dni jako 1260 lat, w czasie których papiestwo miało sprawować znaczną
władzę, a zarówno Pismo Święte, jak i święci mieli być uciskani. Daty, jakie bracia zwykle
kojarzą z tym okresem to 539 do 1799 (tom III, roz.3). Powrócimy do tego raz jeszcze w
roz.2, 3 i 10. Jednak już tutaj chcemy zauważyć kiedy proroctwo miało być zrozumiane, przez
kogo i w jakim celu.

Dla Daniela wizja była zapieczętowana. Kazano mu �zamknąć te słowa i zapieczętować
księgę� (12:4), a �słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu końca� (12:9). Jednak w.4
podaje, że w czasie końca (kiedy opisane rzeczy miały się wydarzyć) �wiele ich będzie biegać
tam i z powrotem, a rozmnoży się umiejętność�. Jest to często odnoszone do szybkich
podróży i ogólnego wzrostu wiedzy, jaki cechuje nasze czasy. Jednak w kontekście ma to
chyba jeszcze bardziej konkretne znaczenie. Równoległym tekstem, który pomaga wyjaśnić
jego znaczenie jest Amos 8:11,12. Amos mówi o głodzie słuchania słowa Pana, i dodaje:
�biegać będą tam i z powrotem, szukając słowa Pańskiego, wszakże nie znajdą�. Daniel, dla
kontrastu, mówi natomiast o czasie kiedy słowa Pana będzie objawione. W czasie końca
��wiele ich będzie biegać tam i z powrotem [szukając wiedzy, która była zamknięta dla
Daniela], a rozmnoży się umiejętność [proroctw]�.

W Obj.10, pod koniec 3,5 czasów (por.Dan.12:7; Obj.10:6), gdy �czasu [proroczego] już nie
będzie [ponieważ przeminie on]�, zamknięte księgi Daniela są teraz �otwarte ... w ręku anioła
... rzekł mi: Weź, a zjedz je� (Obj.10:8). Nadszedł czas na zrozumienie proroctw. Było to
jeszcze przed powrotem Pana z siódma trąbą, która brzmi dopiero od Obj.11:15.

Potwierdza to także Dan.12:10, że �wszyscy niezbożni nie zrozumieją, ale mądrzy
zrozumieją�, a w.11 sugeruje, że zrozumienie takie będzie czymś powszechnym wśród
mądrych pod koniec 1290 lat.
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Wszystko to dokładnie zgadza się z faktami. Gdy zbliżył się czas wypełnienia proroctw, coraz
więcej ludzi zdawało sobie sprawę z jego znaczenia. Lecz ruch Millera w Ameryce (i inne w
Europie), który był szczególnie oparty na zrozumieniu tych proroctw i szeroko wyjaśniał ich
znaczenie w całym chrześcijańskim świecie, powstał około 30 lat po upływie 1260 lat
papiestwa.

Dan.12:2 oznacza, że kolejne 45 lat miało nas doprowadzić do okresu szczególnych
błogosławieństw. W tekście tym nie ma żadnej innej wskazówki pomocnej w jego
interpretacji. Jednak główną siłą i celem ruchów pobudzanych tymi proroctwami było
wyglądanie powrotu Chrystusa. Czy zatem to ostatnie proroctwo może nas doprowadzić do
tego od dawna wyczekiwanego wydarzenia? Prawdopodobieństwo to rośnie gdy porównamy
je z Mat.24:46 oraz Łuk.12:37. Obydwa teksty mówią o powrocie Chrystusa i obydwa dodają,
że czuwający i pilni będą szczególnie �błogosławieni�.

Błogosławieństwo Łuk.12:37 oraz równoległy tekst z Obj.3:20 jest duchowym pokarmem �
prawdą zagubioną w głodzie ciemnych wieków (Obj.6:5,6). Teksty te dowodzą, że pokarm
ten jest dostępny po powrocie Pana. Gdy zauważymy, że piękno Boskiego planu otworzyło się
dla braci począwszy od lat 1870, widzimy że wydarzenia potwierdzają to proroctwo.

Tak więc proroctwo czasowe wyraźnie spełniło swój cel. Przepowiedziało długą noc,
wyznaczyło jej kres, obudziło czuwających na wyglądanie powrotu Pana, teraz informuje nas,
że żyjemy w błogosławionym czasie i potwierdza, że znaki wokół nas wskazują na punkt
kulminacyjny wieków.

A zatem wysoko cenimy proroctwo chronologiczne. Nie lekceważymy go. Celem tego
artykułu nie jest pomniejszenie, lecz zwiększenie jego blasku.
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Rozdział 2
Zastosowania Williama Millera

Może Was zaciekawić, tak jak zaciekawiło mnie, sposób w jaki William Miller stosował
proroctwa czasowe. Dlatego po krótce przyjrzymy się jego poglądom. Ich zrozumienie
pomoże nam także zrozumieć tło poglądów podanych w tomie II. Ponadto, jest pewna rzecz,
którą chcę o jego poglądach powiedzieć.

Informacje te pochodzą z książki zatytułowanej Evidence from Scripture and History of the
Second Coming of Christ About the Year 1843. Zawiera ona zapis 19 wykładów
wygłoszonych przez br. Millera. Wydał ją w Bostonie w 1842 Joshua V.Hines, bliski
współpracownik br. Millera2.

Chronologia Proroctwo

1656 � Adam do potopu 1260 lat � 538 n.e. � 1798 (538, papież kontroluje Rzym)
  428 � do Abrahama 1290 lat � 508 n.e. � 1798 (1798, Bethier usuwa papieża)
  470 � do wejścia do Kanaanu 1335 lat � 508 n.e. � 1843 (508, nawrócenie 10 królów)
  581 � do początku świątyni 2520 lat � 677 p.n.e. � 1843 (siedem czasów Izraela)
  345 � do niewoli Manasesa 2450 lat � 607 p.n.e. � 1843 (49 jubileuszy)
  677 � do 1 r.n.e. 2300 lat � 457 p.n.e. � 1843 (Dan.8:14, początek 70 tyg)3

1843 � do pełnych 6000 lat     490 lat � 457 p.n.e. � 33 (służba Jezusa 26 do 33)
6000 lat

Zestawienie to budzi 2 pytania: (1) Czy br. Miller brał pod uwagę brak roku zerowego p.n.e. i
n.e.? (2) Czy wielkie rozczarowanie nie nastąpiło w jesieni 1844, a nie 1843? Te dwie sprawy
są związane.

(1) Jak można zauważyć, wszystkie powyższe daty p.n.e. w rzeczywistości wskazują na rok
1844, a nie 1843, jeśli weźmie się poprawkę na brak 0. Nic mi jednak nie wiadomo o tym u
Millera.

(2) Gdy przybliżał się ten czas, Miller był ponaglany przez swych zwolenników, by był
bardziej dokładny co do daty powrotu Chrystusa. Br. Miller doszedł do wniosku, że powrót

4157 p.n.e.

1843

677 p.n.e.

607 p.n.e.

457 p.n.e.

508
538 1798

(6000 lat)

(2520 lat)

(2450 lat)

(2300 lat)

(1335 lat)
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Chrystusa nastąpi między 21 marca 1843 a 21 marca 1844 (prawdopodobnie dlatego, że 21
marca to data wiosennego porównania, w którym to mniej więcej czasie zaczynał się
żydowski miesiąc nisan). W miarę upływu czasu wielu sądziło, że Pan dawał im kilka
miesięcy tego roku na kontynuowanie pracy w celu pobudzenia innych. Jednak do wiosny
1844 nastąpiło rozczarowanie. Wtedy w sierpniu, niejaki Samuel Sheffield Snow, zauważając
znaczenie w Biblii siódmego miesiąca, uchwycił się daty 22 października 1844, o której
sądził, że jest 10-tym dniem siódmego żydowskiego miesiąca tamtego roku. Przestawił koniec
2300 dni z roku 1843 na rok 1844, wyjaśniając swe poglądy w artykule The True Midnight
Cry. Jego myśli były dokładnie uzasadnione i szczegółowe. Rozpowszechniały się szybko i
spontanicznie. Ruch odżył, a gdy minęła i nowa data, rozczarowanie było jeszcze głębsze
(Knight, 126, 188).

Komentując zmianę na rok 1844, Froom powiada: �Dopiero gdy skończył się żydowski rok
1843 (na wiosnę 1844), ogromna większość Millerytów zaczęła poważnie słuchać kilku
natarczywych głosów w swym gronie. Próbowały one dowieść, że 2300 lat od 457 r.p.n.e.
miało się skończyć w żydowskim roku 1844, a nie w trakcie roku 1843�. (Froom IV, 791). Ci
nieliczni zauważyli brak roku zerowego i to, co z tego wynikało.5

Sam Miller nie chciał wprowadzać zmiany, i nie uczynił tego w związku z rokiem zerowym.
�Miller zgodził się ostatni, kapitulując dopiero 9 października. Jednak nadal trzymał się roku
1843, i to aż do ostatecznej śmierci w dniu wiosennego porównania w marcu. Przeciągnął
jednak �czas odwlekania� z Abak.2:13 i Mat.25 od dnia wiosennego porównania do 22
października, który traktował jako prawdopodobną datę adwentu na podstawie typów
jesiennych� (Froom IV, 819)6.

Skupienie na jednej dacie

Główną cechą obliczeń br. Millera jest to, że jedna data � 1843 � skupia na sobie 5 różnych
ciągów czasowych. Nic więc dziwnego, iż był przekonany co do tej daty. Pomimo jednak
całego uroku jego świadectw, nie wszystkie z nich były poprawne.

Lecz nie wszystkie z nich były błędne. Jest to rzecz godna podkreślenia. Z pewnością należał
on do �mądrych�, przed którymi proroctwa Daniela otworzyły swe świadectwa. Jego
rozumienie 1260 lat było w zasadzie prawidłowe. Stosowanie przez niego 2300 lat jest bardzo
bliskie temu, w co wielu braci wciąż wierzy. Czy nie jest możliwe, że niektóre inne
wydarzenia były (nieprawidłowo) dopasowywane tak, by zgadzały się z tymi dobrymi
zastosowaniami? To wyjaśniałoby dlaczego br. Miller mylił się w kilku miejscach, a mimo to,
prowadzony przez ducha do zrozumienia pewnych proroctw, koncentrował się na właściwym
obszarze historii, by pobudzić chrześcijański świat na przygotowanie na drugi adwent.

To właśnie stanowi odpowiedź na to pytanie, któremu będziemy musieli stawić czoła w miarę
postępu w temacie. Jeśli (jak sądzę) w używanej przez nas chronologii mają być poczynione
pewne korekty, jak możliwym jest, że niedoskonała chronologia prawidłowo doprowadziła
nas (na przykład) do powrotu Pana wtedy, kiedy jak potwierdzają to znaki on nastąpił, do
podnoszenia się Izraela od 1878 roku oraz do końca czasów pogan wyznaczonych przez I
wojnę światową? Jest tak dlatego, że nie wszystko było błędne. Niektóre poprawne
zastosowania stanowiły kręgosłup obliczenia, do którego dopasowywane były inne elementy.
Powrócimy do tego zagadnienia raz jeszcze w rozdziale 13.

Pokorne wyznanie br. Millera
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Nie mogę powstrzymać się od przytoczenia prostego wyznania br. Millera po wiosennym
rozczarowaniu. Pięknie świadczy ono o jego pokorze: ��Ojciec Miller okazał się wobec was
wszystkich być tylko słabym, omylnym stworzeniem; gdybyście ufali w niego, porzucilibyście
swą wiarę, i nie wiem co by się z wami stało; lecz teraz stoicie na słowie Bożym, a ono nie
może was zawieść�. Zgodnie ze swą początkową radą, Miller zawsze wskazywał na Biblię, a
nie na samego siebie� (Knight, 165, cytat z Advent Herald, 5.06.1844, 140). Niewątpliwie
wieki słusznie uznają tego pokornego sługę za Boskiego zwiastuna i filar wiary.

Poprawka w podejściu Millera

Nelson Barbour był towarzyszem br. Millera. Po rozczarowaniu udał się do Australii w celach
handlowych, a w roku 1859 wyjechał stamtąd i powrócił do Ameryki przez Anglię. W czasie
podróży morskiej został zachęcony przez angielskiego kapelana do ponownego
przeanalizowania proroctw Daniela. W czasie tego przeglądu przyszła mu myśl, że 1260,
1290 i 1335 dni powinny się rozpoczynać w tym samym dniu (Zauważmy, że Miller kończył
1260, 1290 dni w tym samy czasie, a 1335 dni naturalnie 45 lat później). Kończyłoby to 1290
dni w roku 1828, a 1335 w roku 1873. Gdy przybył do Londynu (w 1860), znalazł w
bibliotece Horae Apocalypticae Elliota (które podawały rok 1866 jako czas powrotu Pana). W
pracy Elliota znajdowała się tabela zatytułowana �Biblijna chronologia świata� przygotowana
przez Christophera Bowen i wykazująca, że 5979 lat od stworzenia człowieka dobiegały
końca w 1851 roku. Oznacza to, że 6000 lat kończy się w roku 1872, co było bardzo zbliżone
do nowego końca 1335 dni (Jonsson, 25-26)7. Takie potwierdzenie naturalnie zachęciło
Barboura.

Br. Russell mówi o nim: �Brat Barbour z Rochester był, jak wierzymy, wybranym narzędziem
Boga, którego �krzyk o północy� posłał do śpiących panien Chrystusa, ogłaszając sprzeczność
około 30 lat w niektórych obliczeniach Millera i podając nowy układ tego samego argumentu
(i kilku innych), dowodząc, że ... ranek miał miejsce w roku 1873, a Oblubieniec miał przyjść
tego ranka w roku 1874� (R288).

Inni adwentyści także przyjęli ten pogląd. Br. Russell pisał: �Pamiętałem pewne argumenty
używane przez mojego przyjaciela Jonasa Wendell i innych adwentystów na dowód tego, że
1873 miał być świadkiem spalenia świata itp. ... chronologię świata wskazującą, że 6 tysięcy
lat od Adama zakończyło się z początkiem roku 1873 ... oraz inne argumenty pochodzące z
Biblii, które wydawały się to potwierdzać� (R3822)8

Nie wiem jakie inne argumenty czy korekty dodał przed rokiem 1873. Br. Barbour mówi, że
jego obliczenia jubileuszy po raz pierwszy ujrzały światło dzienne w roku 1874 (Trzy światy,
Harvest Gleanings I, 59). Jednak 1873, a następnie 1874 przeminęły bez widzialnego
powrotu. Raz jeszcze przeanalizowali oni proroctwa, lecz doszli do wniosku, że �kwestia
jubileuszy i 1335 dni Daniela nie mogą ... być przedłużane poza jesień 1874 lub wiosnę 1875,
a obydwa te okresy już minęły�. Sprawiło to, że Barbour i inni ponownie rozważyli sposób, a
także cel powrotu Pana (R188).

W styczniu 1876 br. Russell otrzymał egzemplarz gazety Barboura The Herald of the
Morning, która sugerowała, że �Pan był już obecny ... niewidoczny i niewidzialny�. Ponieważ
br. Russell od kilku lat rozumiał sposób i cel powrotu Pana, przykuło to jego uwagę.

Lecz elementy czasowe użyte przez Barboura nie zostały wyjaśnione drukiem. Dlatego br.
Russell pokrył jego koszty, by spotkał się on z nim w Filadelfii w lecie roku 1876, �aby
udowodnić mi w zupełności i biblijnie, jeśli potrafi, że proroctwa wskazują na rok 1874 jako



9

na datę obecności Pana i początku żniwa. Przyjechał, a dowody zadowoliły mnie�. Następnie
sfinansował on br. Barboura, by ten przygotował Trzy światy, które zostały wydane w 1877.
Praca ta po raz pierwszy łączyła pełniejsze poglądy br. Russella na temat restytucji z zarysami
czasowymi br. Barboura (R3822). Z niewielkimi zmianami są to te same zarysy czasowe,
jakie znajdujemy w tomie II, które następnie zbadamy.
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Rozdział 3
Zarysy czasowe w tomie II, III

Oto okresy chronologiczne i proroctwa czasowe opisane w tomie II i III.

Chronologia Proroctwo
1656 � od Adama do potopu 1260 lat � 539 n.e. � 1799 (539, upada Ravenna)9

  427 � do Abrahama 1290 lat � 539 n.e. � 1829 (1799, papież umiera w więzieniu)
  430 � do wyjścia 1335 lat � 539 n.e. � 1874 (1874, powrót Jezusa)
    46 � do podziału Kanaanu 2520 lat � 606 p.n.e. � 1914 (siedem czasów Izraela)
  450 � okres Sędziów 2500 lat � 625 p.n.e. � 1875 (wielki cykl jubileuszy 50x50)
  513 � okres królów 2499 lat � 625 p.n.e. � 1874 (cykle jubileuszowe 49x51)
    70 � spustoszenie ziemi 2300 lat � 454 p.n.e. � 1846 (Dan.8:14, początek 70 tygodni)
  536 � do 1 r.n.e. 1845 lat � 33 n.e. � 1878 (dwójnasób do 1813 p.n.e. � 33 r.n.e.)
1872 � to pełnych 6000 lat   490 lat � 454 p.n.e. � 36 (służba Jezusa 29 do 33)
6000 lat

Znacząca różnica między tym zestawieniem a Millera jest taka, że jego podejście wskazuje na
szereg dat, a nie tylko na jedną. Pogląd jednej daty nie był niczym nierozsądnym dla
adwentystów, którzy patrzyli na powrót Chrystusa punktowo. Ponieważ jednak drugi adwent
ma w rzeczywistości na celu (1) zgromadzenie jego kościoła w czasie żniwa, (2) obalenie
obecnych królestw, (3) zgromadzenie Izraela jako przygotowania do (4) ustanowienia
Królestwa, szereg wydarzeń w rzeczywistości bardziej pasuje do sposobu i celu powrotu
Pana.

Jeszcze inna rzecz nadaje temu poglądowi szczególnej siły: układ dat z końca tego wieku
odpowiada układowi dat z końca wieku żydowskiego. �Te cudowne paralele niebawem stały
się jednym z głównych dowodów na to, że znajdujemy się w żniwie, końcu wieku ewangelii�
(R289, zob. także C132). Oto te równoległości:

2 p.n.e. • mędrcy przybyli 30 lat za wcześnie 1844 • mędrcy z Dan.12:10 przybywają 30
lat za wcześnie

29 • początek służby I adwentu 1874 • początek służby II adwentu
33 • Izrael odrzucony, Jezus wzbudzony 1878 • Babilon odrzucony, święci

wzbudzeni (Izrael przywrócony)
36 • koniec wyłącznego powołania dla

Izraela
1881 • koniec ogólnego powołania

70 • ucisk i upadek Izraela 1915 • ucisk i upadek chrześcijaństwa

Wyraźna trudność tkwi w tym, że równoległości te używają roku 1915 zamiast oczekiwanego
1914. Wielu braci zauważa także, że nie ma poważnego dowodu (niezależnego od
równoległości), że ogólne powołanie ustało w roku 1881. Pomimo tych obiekcji wierze, że
wiele popiera równoległości czasowe żniwa. Powrócimy do tych tematów rozdziale 7 i 8.

Kwestia roku zerowego

Pisząc tom II, br. Russell najwyraźniej nie zwracał uwagi na tę kwestię. Zajął się jednak tą
sprawą w roku 1912 w artykule zatytułowanym �Koniec czasów pogan� (R5141). W artykule
tym wyjaśnił, że �sprawa ta wydawała się mniej istotna 30 czy 40 lat temu niż dzisiaj� i że
wcześniej zadawalało go ogólne wyliczenie 2520 � 606 = 1914. Cytuje Encyklopedię
Britannica, która stwierdza, że �astronomowie oznaczają rok poprzedzający pierwszy rok
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naszej ery jako 0, a rok poprzedni jako 1 r.p.n.e.� (To dlatego tablice astronomiczne podają
daty zaćmień przed naszą erą o 1 rok inaczej niż historycy). Nie stwierdza wyraźnie, że daty
historyczne są oparte na braku roku zerowego, lecz jego argumenty zgadzają się z tym faktem.
Stwierdza, że niewola żydowska skończyła się w �październiku 536 r.pn.e.� i przytacza swe
kazanie sprzed 8 lat, które umiejscawia niewola Sedekiasza w �październiku, 605 3/4 roku
przed 1 r.n.e.� (być może błąd drukarski zamiast 605 Ľ), co daje październik 606 r.pn.e. Te
dwie daty zgadzają się ze sobą. Jak jednak przyznaje, prowadzi to do �października 1915 jako
daty końca supremacji pogan na świecie � końca dzierżawy 2520 lat�. Data ta pasuje jako
równoległość do 70 r.n.e., gdy Jerozolima została podbita przez Rzymian, a świątynia
spalona. Zauważał on: �Równoległość między żniwem żydowskim a obecnym potwierdzałaby
myśl, że pełnia ucisku dokona się do października 1915 roku�.

Spoglądając wstecz jednak, większość braci przyjmuje 1914 jako koniec 2520 lat, a nie rok
1915. Był to najwyraźniej także ostateczny wniosek br. Russella (C III). Ci którzy się z tym
zgadzają (i interesuje ich ten szczegół), dokonują zatem korekty i przyjmują jesień 607 r.p.n.e.
jako początek 2520 lat, a jesień 537 r.p.n.e. jako koniec niewoli żydowskiej.

Gdy przyjrzymy się niżej podanym okresom czasu, zauważamy że niektóre zgadzają się, a
niektóre nie zgadzają się z brakiem roku zerowego. Dla precyzji przetworzymy te informacje
z dokładnymi latami zgodnymi z brakiem roku zerowego. Będziemy odwoływać się do tych
dat w pozostałej części dyskusji (1260, 1290, 1335 dni nie wymagają przetworzenia).

Daty chronologii         Proroctwo
4129 p.n.e. • stworzenia Adama 607 p.n.e. • 1914 � 2520 lat, czasy pogan
2473 p.n.e. • koniec potopu 626 p.n.e. • 1875 � 2500 lat, cykl wielkiego

jubileuszu
2046 p.n.e. • wejście Abrahama do Kanaanu 626 p.n.e. • 1874 � 2499 lat, 51 cykli x 49 lat

każdy
1616 p.n.e. • wyjście 455 p.n.e. • 1846 � 2300 lat, do oczyszczenia

świątyni
1576 p.n.e. • wejście do Kanaanu 455 p.n.e. • 36 � 490 lat, proroctwo 70 tygodni
1570 p.n.e. • podział Kanaanu 1813 p.n.e. • 33 � 1845 lat, żydowska łaska
1120 p.n.e. • 1-szy rok Saula 33 n.e. • 1878 � 1845 lat, żydowska niełaska
607 p.n.e. • ostatni rok Sedekiasza
537 p.n.e. • Żydzi uwolnieni z Babilonu
1872 n.e. •  koniec 6000 lat od stworzenia

Adama
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Rozdział 4
Łączenie chronologii biblijnej ze świecką

Nić chronologii podana w Biblii od Adama musi w pewnym miejscu łączyć się z pewną datą
historii świeckiej. Datą używaną przez br. Russella (i innych przed nim) jest 536 r.p.n.e.
�Zapis biblijny sięga pierwszego roku Cyrusa, 536 p.n.e., która jest powszechnie uznawaną i
akceptowaną datą. Od tego miejsca urywa się nić chronologii biblijnej � od miejsca, w którym
historia świecka staje się wiarygodna� (B38, B42, B80).

Właściwym jest zatem pytanie na jakiej podstawie została ta data ustalona. Odpowiedź brzmi,
iż data ta opiera się na dacie upadku Babilonu i wynika z niej. Datą tą jest 539 r.p.n.e.10

Później przyjrzymy się dowodom ustalającym tę datę. Na razie chcemy zbadać w jaki sposób
536 r. p.n.e. wynika z roku 539.

Jak 536 wynika z 539 r. p.n.e.

W tym celu pożytecznym jest ustalenie pory roku, w której upadł Babilon. Miesiąc i dzień
tego wydarzenia jest zapisany na tablicy znanej jako kronika Nabonidusa. �szesnastego dnia
(Tasritu) Ugbaru, zarządca Gutium, oraz armia Cyrusa weszli do Babilonu bez walki�
(Beaulieu, 224). Tasritu odpowiada Tishri, siódmemu miesiącowi. W roku 539 p.n.e. dzień
ten jest określany jako 12 października (Beaulieu, 230).11,12

Począwszy od tego czasu Cyrus był uznawany jako �król krain� (handlowe tablice tamtych
czasów uznają go jako takiego). Nie był to jednak początek jego �pierwszego roku�. Zarówno
władcy babilońscy jak i perscy używali systemu liczenia lat od objęcia tronu i odmierzali swe
lata panowania od wiosny do wiosny. Oznacza to, że rok w którym król wstąpił na tron, był
jego �rokiem wstąpienia�, a rok pierwszy jego panowania zaczynał się następnej wiosny.
Dlatego pierwszy rok Cyrusa jako �króla krain� biegł od wiosny 538 do wiosny 537 r.p.n.e.

Jednak ktoś inny niż Cyrus otrzymał zadanie kierowania sprawami Babilonu po jego podboju.
Osoba tą był Dariusz Medyjczyk (Dan.5:31; 9:1). Jedną z interesujących zagadek historii jest
ustalenie kim był Dariusz Medyjczyk. Był nim prawdopodobnie Gubaru, który rządził
Babilonem po jego upadku przed armiami Cyrusa (zob. dodatek A). Rozstrzygniecie tej
kwestii nie ma jednak znaczenia dla dalszego ciągu naszej dyskusji. Wystarczy zrozumieć to,
co myśleli o Dariuszu pisarze ostatniego wieku.

W literaturze XIX wieku powszechnym było założenie, że Dariusz panował jako król
Babilonu przez 2 lata, a następnie został zastąpiony na tym stanowisku przez Cyrusa. Oto 4
przykłady takiego poglądu (emfaza w każdym przypadku dodana przeze mnie):

�...Dariusz Medyjczyk... w księdze Daniela przez dwa lata sprawuje rządy w Babilonie po
zdobyciu miasta przez Medów i Persów� (Mc&S, �Cyrus�, 636, kol.2). �... dekret, o którym
mowa, wydaje się pochodzić z jego własnego aktu nastania �Dariusza Medyjczyka� w
Babilonie w 536 r.p.n.e. (Mc&S, �Chronologia�, 304, kol.1)

�Dariusz Medyjczyk, który otrzymał królestwo i panował w Babilonie aż do przejęcia władzy
przez Cyrusa i pod którego panowaniem Daniel został wrzucony do jaskini lwów ... panował
jako król Babilonu prawdopodobnie przez około dwa lata, od 538-536 r.p.n.e.� (Halley�s
Bible Handbook, �Daniel�).
�Musimy odjąć pierwsze dwa lata współrządzenia Cyrusa z Dariuszem Medyjczykiem.
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Pozostawia to 7 lat dla Cyrusa jako wyłącznego króla, z których pierwszy, 536 r.p.n.e., jest
�pierwszym rokiem Cyrusa, króla Persji� (2 Kron.36:22)� (Cooper, 385, cytując Anstey).

�Księga Daniela stwierdza, że po podbiciu Babilonu monarcha zwany Dariuszem
Medyjczykiem objął królestwo przed panowaniem Cyrusa. Dariusz ten nie jest utożsamiany z
żadnym księciem znanym historii, a jego panowanie prawdopodobnie było krótkie, nie
przekraczające dwa lata; ograniczałoby urzędowanie Cyrusa jako króla Babilonu do 537
r.p.n.e., jego pierwszego roku, w którym Żydzi zostali uwolnieni z niewoli, co przypadło na
536 r.p.n.e. Kanon Ptolomeusza pomija panowanie Dariusza i podaje cały okres od zdobycia
Babilonu do wstąpienia na tron Kambysesa do Cyrusa� (Smith, 157).

W istocie, księga Daniela nie mówi nam jak długo panował Dariusz. Dlaczego zatem
przypisuje mu się 2 lata? Nigdy nie spotkałem odpowiedzi na to pytanie. Można jednak jej się
domyślać w następujący sposób: Daniel podaje datę jednego wydarzenia w pierwszym roku
Dariusza (9:1; 11:1), a innego w trzecim roku Cyrusa (10:1). Jeśli obydwa panowania
rozpoczęły się w tym samym czasie, a Daniel przeskoczył z Dariusza na Cyrusa ponieważ
Dariusza wtedy już nie było, można by postulować dwuletnie panowanie dla Dariusza.

To prawda, że pogląd ten był �powszechnie przyjmowany� przez wielu autorów w czasie
przytoczenia go w tomie II (B38, B51, 2 Kron.36:22). Jednak dzisiaj większość badaczy nie
przyjmuje tego poglądu (zob. dodatek A). Lecz nie ma to tutaj znaczenia. Ważne jest
podkreślenie 2 rzeczy: (1) pogląd ten zaczyna pierwszy rok Cyrusa jako króla Babilonu na
wiosnę 536 r.p.n.e. (2) Pogląd ten opiera się na 539 r.p.n.e. jako dacie upadku Babilonu.
Konsekwencje tych uwag są następujące:

(1) Nie możemy skorygować daty wyzwolenia Żydów z 536 na 537 r.p.n.e. bez gwałcenia
zasady tego poglądu. Jednak bez tej korekty czasy pogan nie kończą się w roku 1914, a 6000
lat nie kończą się w roku 1872. Nie ma zatem powodu ścisłego trzymania się tego poglądu.

(2) Zasadniczą datą jest 539 r.p.n.e. Dlatego teraz zbadamy dowody dla tej daty.

Dowody daty 539 r.p.n.e.

Naszym celem w analizowaniu tej daty nie jest obrona jej przed atakami. Nikt jej nie atakuje.
Wszyscy bracia opierają się na niej i jest ona datą solidną. Naszym celem jest jedynie
zrozumienie jej podstaw.13

By dotrzeć do roku 539 p.n.e., można cofać się przez długą historię imperium perskiego lub
iść do przodu od ustalonych dat imperium asyryjskiego. Jednak bardziej bezpośrednim i
pewnym podejściem jest wyjście od 3 dat potwierdzonych dowodami astronomicznymi tuż
przed i tuż po upadku Babilonu. Te 3 daty to 523, 621 i 568 r.p.n.e. Oto szczegóły.

(1) Zaćmienie księżyca w 7-ym roku Kambysesa jest datowane na 16 lipca 523 r.p.n.e. Wiemy
o tym zaćmieniu z dwóch źródeł: (a) Ptolomeusz zapisuje je w Almagest (nie jest to tzw.
Kanon). Pisze, że miało ono miejsce w 7-ym roku Kambysesa, egipskiego dnia 17/18
phamenoth, na godzinę przed północą, widoczne w Babilonie i zasłaniające 6 części (pełne
zaćmienie zasłania 12) północnej strefy księżyca (Pedersen, 408). Szczegół ten wystarcza, by
jednoznacznie zidentyfikować to zaćmienie. (b) To samo zaćmienie jest także zapisane w
tablicy określanej mianem �Strm.Kambys 400�, która rejestruje kilka astronomicznych
spostrzeżeń tamtego roku (Jonsson, 47, uwaga 1,204). Tak więc odliczając 7 pierwszych lat
rządów Kambysesa oraz 9 lat panowania Cyrusa, dochodzimy do daty 539 r.p.n.e. jako roku
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wstąpienia Cyrusa na tron, który był rokiem upadku Babilonu.

(2) Zaćmienie księżyca w 5-ym roku Nabopolassara jest datowane na 22 kwietnia 621 r.p.n.e.
Almagest pisze, że to zaćmienie miało miejsce egipskiego dnia 27/28 athyr, pod koniec 11-ej
godziny w nocy, widoczne w Babilonie i zasłaniające 3 części południowej sfery księżyca
(Pedersen, 409). Licząc do przodu do końca 21 lat Nabopolassara, 43 lat Nabuchodonozora, 2
lat Amel-Marduka, 4 lat Neriglissara i 17 lat Nabonidusa = 539 r.p.n.e. jako data upadku
Babilonu.

(3) Tablica określana jako �VAT 4956�, znajdująca się w Muzeum Berlińskim, jest
astronomicznym kalendarzem od nisan do nisan 37-go roku Nabuchodonozora. Rejestruje ona
wiele spostrzeżeń księżyca i pięciu planet, które datują ten rok na 568 r.p.n.e. (Jonsson, 65). Z
powodu znaczenia tej tablicy przytaczamy jej tłumaczenie w dodatku C. Licząc do przodu do
43-go roku Nabuchodonozora, 2 lat Amel-Marduka, 4 lat Neriglissara, 17 lat Nabonidusa �
539 r.p.n.e. jako data upadku Babilonu.

Ten trzykrotnie datowany rok, za każdym razem potwierdzony astronomicznie, stanowi
niezależną podstawę obliczenia daty upadku Babilonu jako 539 r.p.n.e. Ich wspólne
świadectwo jest bardzo silne. Nic dziwnego, że datę tę uważa się za dowiedzioną.

16

43

6 2 4

17

9
7

22 kwietnia 621 p.n.e.
zaćmienie księżyca

5 Nabopolassara

568 p.n.e.
Tablica astronomiczna
37 Nabuchodonozora

16 lipca 523 p.n.e.
Zaćmienie księżyca

7 Kambysesa

539 p.n.e.
UPADEK BABILONU
KLUCZOWA DATA

POWSZECHNIE AKCEPTOWANA
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Problem

Jednak dowód ten prowadzi do oczywistego problemu. Ostatnie 2 z tych 3-ech dowodów roku
539 wymagają także, by 18-ty rok Nabuchodonozora (kiedy to zniszczył on królestwo Judy)
wypadał na 587 r.p.n.e. Jest to 20 lat później niż zwyczajowy dla nas 607 r.p.n.e. Skraca to
chronologię o 20 lat (omawiany rok to 18-ty rok Nabuchodonozora, a nie jego 10-ty rok z
powodów podanych na s.46 i 93).

Tak więc odrzucając 587 r.p.n.e., odcinamy dwie z trzech kończyn, na których opiera się rok
539. Być może można byłoby przypuszczać, że dowód (1) jest prawidłowy, lecz (2) i (3) są w
pewnym stopniu błędne. To zachowałoby rok 539, usuwając groźbę roku 587. To oczywiście
oznaczałoby traktowanie dowodów w sposób bardzo dowolny. A tych dowodów nie można
zbyć tak łatwo (tablicę VAT 4956 omówimy jeszcze w rozdziale 5).

Jest jednak jeszcze inna trudność, gorsza do wyjaśnienia niż ten dowód. Bez względu na to
jak dojdziemy do roku 539, to kiedy go już osiągniemy, można liczyć do tyłu przez lata
królów Babilonu do Nabuchodonozora, by przekonać się, że jego 18-ty rok rzeczywiście miał
miejsce w 587 r.p.n.e. A istnieją mocne niezależne dowody dokumentujące rządy tych królów.
Obecnie zbadamy właśnie te dowody.

18

43

25

2 4
17

587 p.n.e.
18 Nabuchodonozor

539 p.n.e.
Upadek Babilonu
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Rozdział 5
Królowie neobabilońscy

Historia Babilonu to nie stulecia, lecz tysiąclecia. W celu odróżnienia Babilonu 600 czy 500
r.p.n.e. od czasów wcześniejszych historycy używają terminu neobabilonia. Rodzimych
władców imperium neobabilońskiego było 6, a panowali oni przez 87 lat.

(1) Nabopolassar, ojciec Nabuchodonozora. W czasie jego panowania Babilon uwolnił się od
swych asyryjskich panów i uzyskał niepodległość. Panował 21 lat.

(2) Nabuchodonozor. To podczas jego dowodzenia armią w końcowych latach jego ojca i w
czasie jego własnych długich rządów imperium nabrało impetu. Panował 43 lata.

(3) Amel-Marduk (Ewilmerodach z Biblii), syn Nabuchodonozora. W roku jego wstąpienia
na tron Babilonu wypuścił z więzienia Joachyna. Panował 2 lata.

(4) Neriglissar, zięć Nabuchodonozora14, który przejął tron od Amel-Marduka. Jest on
prawdopodobnie Nergalscharezerem (Jer.39:3,13). Panował 4 lata.

(5) Labashi-Marduk, syn Neriglissara. Młody i najwyraźniej niekompetentny, po kilku
miesiącach został zastąpiony przez przywódców Babilonu. Nie wytrzymał nawet przez rok
swego wstąpienia na tron.15

(6) Nabonidus, starszy mąż stanu. Często bywał z dala od Babilonu, więc mianował swego
syna Belsazara, by panował w jego imieniu16. Być może jego żona Nitocris była córką
Nabuchodonozora17. Panował 17 lat.

Chwila arytmetyki dowiedzie, że jeśli dane te są prawidłowe, cofnięcie się wstecz od roku 539
oznacza, że 18-ty rok Nabuchodonozora wypadał w 587 r.p.n.e. (539+17+0+4+2+25=587),
zamiast naszej tradycyjnej daty 607 r.p.n.e. Zasadne jest zatem pytanie, na jakim dowodzie są
zatem oparte te cyfry.

Pismo Święte

Pismo Święte potwierdza długość panowania tylko jednego z tych królów: Nabuchodonozora.
Jeremiasz 52:31 podaje, że Joachyn został wypuszczony z więzienia w 37-ym roku swej
niewoli, 25-ego dnia 12-ego miesiąca, przez Ewilmerodacha, �tego roku, gdy począł
królować�. Oznacza to rok objęcia tronu przez Amel-Marduka, który jest tym samym rokiem
co ostatni rok Nabuchodonozora. Ponieważ Joachyn został pojmany w 7-ym roku
Nabuchodonozora (52:28), a minęło 36 lat, został uwolniony w 7 + 36 = 43-im roku
Nabuchodonozora, po jego śmierci (Później omówimy różnicę między Jer.52:28 a 2
Król.24:12 � zob. str. 46 i 93)

Źródła klasyczne i późniejsze

Dougherty podaje informacje z następujących źródeł: Megasthenes (312-280 r.p.n.e.), Berosus
(ok. 250 r.p.n.e.), Polyhistor (I w. p.n.e.), Ptolomeusz (II w.n.e.), Hieronim (IV w.n.e.) i
Syncellus (VIII w.n.e.). Ich dane w zasadzie zgadzają się z powyższą listą, lecz niektóre z nich
zawierają odmienne wersje18. Wolimy pominąć je jako świadectwa na korzyść starożytnych
zapisów klinowych.



17

Tabliczki klinowe19

Podajemy teraz 12 dowodów. Napotkamy kilka dziwnych nazw tabliczek, niekiedy różne
nazwy dla tej samej tabliczki, różnie oznakowane i skatalogowane przez różnych badaczy.
Podajemy te nazwy nie po to, by zrobić wrażenie na czytelniku, lecz dla precyzji oraz po to,
by umożliwić chętnym niezależne dociekania tak, bo mogli odnaleźć źródła, na które się
powołujemy.

(1) Kroniki babilońskie. Jest to współczesna nazwa serii tabliczek zawierających oficjalne
spisy królów Babilonu. Kroniki te zostały po raz pierwszy opublikowane jako całość w roku
1956 (mój egzemplarz pochodzi z wydania z roku 1961), choć niektóre fragmenty były
wydawane wcześniej. Zestaw nie jest kompletny, lecz następujące lata są podane:

Nabopolassar: wstąpienie-3, 10-21
Nabuchodonozor: wstąpienie-11
Neriglissar: 3
Nabonidus: wstąpienie-17 (tablica ta jest także nazywana Kroniką Nabonidusa)

Jak można zauważyć, kroniki te podają końcowe lata tylko 2 królów: Nabopolassara i
Nabonidusa. Jednak tam gdzie niewątpliwie pojawiał się numer �17� jako ostatni rok
Nabonidusa, tablica jest naderwana. Dlatego odwołujemy się do tych tabel tylko po to, by
dowieść długość panowania Nabopolassara. Tablica ta tak mówi o jego ostatnim roku:

�W 21-ym roku król Akkad pozostawał we własnym kraju, a jego najstarszy syn
Nabuchodonozor, następca tronu, zebrał (babilońska armię) i objął dowództwo;
pomaszerował do Carchemish, które jest na brzegu Eufratu, i przekroczył rzekę (by udać się)
przeciwko armii egipskiej, która obozowała w Carchemish ... walczyli ze sobą, a armia
egipska wycofała się przed nim. Pokonał on ich i pozbawił istnienia. Co do reszty egipskiej
armii, która uniknęła porażki (tak szybko, że) nie dosięgła ich żadna broń, w rejonie Hamath
wojska babilońskie dogoniły ich i pokonały tak, że ani jeden żołnierz [nie uciekł] do własnego
kraju. W tym czasie Nabuchodonozor podbił cały obszar kraju Hatti20. Przez 21 lat
Nabopolassar był królem Babilonu. Umarł 8-mego miesiąca Ab; w miesiącu Elul
Nabuchodonozor powrócił do Babilonu, a pierwszego dnia miesiąca Elul zasiadł na
królewskim tronie Babilonu� (Wiseman, 69).

Dowodzi to, że Nabopolassar rzeczywiście królował 21 lat. Przy okazji, powyższy cytat
dotyczy słynnej �bitwy o Carchemish�, w której Babilon pokonał Egipt, stając się dominującą
potęgą w Palestynie (2 Król.24:7). Jest to wyraźnie wspomniane u Jer.46:2. Powrócimy do
tego jeszcze raz w dodatku E, s...........

(2) Królewska lista Uruk. Została odkryta w czasie kampanii wykopaliskowej w latach
1959/60 na terenie starożytnego Uruk (obecna Warka), około 125 mil na południowy zachód
od Babilonu. Wydana po niemiecku w roku 1962. Ostatnim królem na jej długiej liście jest
Seleucus II (226 r.p.n.e.), co daje pewne wyobrażenie o dacie tej tablicy. Część obejmująca
okres neobabiloński podaje następujące informacje:

21 lat: Nabopolassar
43 lata: Nabuchodonozor
  2 lata: Amel-Marduk
Potwierdza to długie panowanie Nabopolassara, Nabuchodonozora i Amel-Marduka.
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Tabliczka ta potwierdza również, że następnymi trzema królami byli Neriglissar, Labashi-
Marduk i Nabonidus. Jednak lata ich panowania są częściowo uszkodzone. Można jedynie
określić, że okresy te nie były krótsze niż kolejno 2 lata i 8 miesięcy, 3 miesiące i 15 lat
(Babilońska metoda numeracji była podobna do liczebników rzymskich � jeśli niektóre
zostaną odłamane, pozostałe znaki oznaczają liczbę minimalną). Liczby te są zgodne z
uznawanymi okresami panowania tych królów, lecz nie będziemy na nich polegać, ponieważ
nie są precyzyjne.

(3) Adda-Guppi Stele. Uszkodzony egzemplarz (H1A) został odkryty w 1906 r. W Eski
Harran przez H.Pognon. Duplikat (H1B) został odkryty w roku 1956 w Harran przez
D.S.Rice, a tłumaczenie autorstwa C.J.Gadd ukazało się w 1958. Napis ten opisuje długie
życie Adda-Guppi, matki Nabonidusa. Z tłumaczenia Gadda:

�Od 20-ego roku Asurbanipala, króla Asyrii, gdy się urodziłem, aż do 42-ego roku
Asurbanipala, 3-ego roku jego syna Asur-etil-ili, 21-ego roku Nabopolassara, 43-ego roku
Nabuchodonozora, 2-ego roku Ewilmerodacha, 4-ego roku Neriglissara, w czasie tych
(wszystkich) 95 lat ... [jej bóg] ... łaskawie spoglądał na pobożne dobre uczynki [itp.] ...�
(Pritchard, 561)21

Następnie dziękuje ona, że jej syn Nabonidus jest królem, pomijając jedynie wzmiankę o
Labashi-Marduku, którego krótkie panowanie nie dotrwało do pierwszego roku i którego je
syn Nabonidus zastąpił po zamachu. Później tablica znowu wymienia �21 lat kiedy to
królował Nabopolassar, król Babilonu, 43 lata panowania Nabuchodonozora, syna
Nabopolassara, oraz 4 lata panowania Neriglissara, króla Babilonu (w sumie) 68 lat ...�
(Pritchard, 562)22

Adda-Guppi Stele bezpośrednio potwierdza lata Nabopolassara, Nabuchodonozora, Amel-
Marduka i Neriglissara. Jest to świadectwo z pierwszej ręki, najwyższego lotu.

(4) Hillah Stele (Nabon Nr 8, Napis Beaulieu 1). Znaleziona w pobliżu Hillah, na południowy
wschód od Babilonu, po raz pierwszy wydana w roku 1896 przez Messerschmidt, a
tłumaczenie (na niemiecki) w roku 1912. W tablicy tej Nabonidus odnosi się do Ehulhul,
świątyni boga księżyca Sin, w Haran.

�Co do świątyni Ehulhul w Haran, która była w ruinach przez 54 lata � z powodu zniszczenia
przez hordy Manda, miejsca te leżały zniszczone � czas (wyznaczony) przez bogów, chwila
przebłagania ... 54 lata nadeszła, gdy Sin [bóg księżyca] powinien powrócić na swe miejsce�
(Pritchard, 11).

Rokiem dotknięcia tej świątyni przez �hordy Manda� był 16-ty rok Nabopolassara. Wiemy o
tym z dwóch źródeł. (1) Kronika babilońska podaje: �W 16-tym roku ... w miesiącu
Marcheswan Umman-manda ... {i Nabopolassar} ... połączyli swe armie ... Król Akkadu
dotarł do Haran ... miasto zostało zdobyte, zabrano wiele łupów z miasta i świątyni�
(Wiseman, 61,63, moje komentarze w nawiasach). (2) Tablica Adda-Guppi podaje, że �w 16-
tym roku Nabopolassara, króla Babilonu, ... Sin, król wszelkich bogów, rozgniewał się na swe
miasto (tj. Harran) i na swa świątynię, i poszedł do nieba, a miasto i lud zostały spustoszone�
(Pritchard, 560).

Rok kiedy Nabonidus postanowił zakończyć 54 lata bezczeszczenia Ehulhul był rokiem jego
wstąpienia na tron. �Na początku mego wiecznego panowania (Marduk i Sin) zesłali mi sen ...
stali razem ... Marduk przemówił do mnie: �Nabonidussie, królu Babilonu, wieź cegły na
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swym koniu, zbuduj Ehulhul i załóż siedzibę Sina, wielkiego pana, w jego pośrodku��
(Beaulieu, 108)(Nabon. Nr 1, Napis Beaulieu 15)23.

Tak więc było 54 lata od 16-tego roku Nabopolassara do roku objęcia tronu przez
Nabonidusa: (21-16)+43+2+4 = 54 lata. Potwierdza to panowanie Nabopolassara,
Nabuchodonozora, Amel-Marduka i Neriglissara.

(5) Rodzina Egibi. Rodzina ta prowadziła dużą firmę finansową i pozostawiła wiele
dokumentów firmowych za okres, jaki badamy. �Z firmy Synowie Egibi posiadamy tyle
dokumentów, że możemy śledzić niemal wszystkie transakcje interesowe i osobiste
doświadczenia jej głowy od czasów Nabuchodonozora aż do czasów Dariusza I [z Persji]�
(Jonsson, 61)24. Trzy czy cztery tysiące takich dokumentów zostało odkrytych przez Arabów
w latach 1875-76 niedaleko Hillah,a około 2500 z nich zostało zakupionych przez George
Smitha dla British Museum od handlarza z Bagdadu. Zostało w następnych miesiącach
zbadane przez W.St.Chad Boscawen, który opublikował raport w roku 187825. Prześledził
szefów firmy na przestrzeni lat i stwierdził, że:

Sula zaczął w 3-im roku Nabuchodonozora,
Prowadził firmę przez 20 lat, aż w końcu
Zmarł w 23-im roku Nabuchodonozora.

Po nim nastał jego syn Nabu-ahi-idina,
Który przewodził firmie przez 38 lat i został\
Zastąpiony przez swego syna w 12-ym roku Nabonidusa.

Ten syn, Itti-Marduk-Balatu, przewodził firmie przez 23 lata
Aż do 1-ego roku Dariusza Hystaspisa (521 r.p.n.e.)

Oznacza to, że od 3-ego roku Nabuchodonozora do 1-ego roku Dariusza Hystaspisa powinno
być 20 + 38 + 23 = 81 lat. Powinno to dać tyle samo, co lata królów, którzy panowali w tym
czasie, i tak rzeczywiście jest: (43 � 3) + 2 +4 + 0 + 17 + 9 + 8 + 1 = 81 lat. Potwierdza to
wszystkie lata panowania od Nabuchodonozora do Cambysesa.

(6) Dwa tysiące datowanych tabliczek klinowych. Po wyliczeniu królów i lat ich
panowania, tak jak mamy je w tym rozdziale, Dougherty stwierdza, że �powyższa lista królów
neobabilońskich ... jest oparta na ponad 2000 datowanych dokumentach klinowych. Musi być
zatem przyjęta jako ostateczne kryterium rozstrzygania chronologicznych kwestii
neobabilońskich ... [tak więc historyczni historycy muszą być] sadzeni przez ten
niepodważalny standard� (Dougherty, s.10, 1929).

Jego pewność jest dobrze ugruntowana. Matematycznie 2000 tablic obejmujące 87 lat oznacza
średnio 23 tablice rocznie na każdy rok tego okresu (nie podaje faktycznego rozkładu). Jeśli
na przykład Amel-Marduk panował 22 lata zamiast 2, gdzie są setki tablic, jakich należałoby
się spodziewać od roku 3 do 22? Nie mamy ani jednej. Powód jest oczywisty: te lata nie
istniały. Dowody Dougherty potwierdzają lata panowania wszystkich królów od
Nabopolassara do Nabonidusa.

(7) 4500 datowanych tablic handlowych. Od 1879 do 1895 British Museum dzięki
wysiłkom i wykopaliskom Hormunda Rassam otrzymało dziesiątki tysięcy tabliczek
klinowych. Dopiero niedawno wydano katalog tych tablic � w trzech tomach, od 1986 do
1988, jako część większej serii zatytułowanej �Katalog tablic babilońskich w British Museum,
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tom VI (do VIII): Tablice z Sippar 1 (do 3)�. Kupiłem te tomy od British Museum i przy
pomocy innych sporządziłem z nich wyczerpująca listę wszystkich tablic w tych tomach, które
są datowane na lata od Nabopolassara do Dariusza Hystaspisa. Jest 7671 tablic, które
jednoznacznie były datowane na konkretny rok w tym okresie (około 4500 tablic dla królów
neobabilońskich).

Tomy te zawierają 5 kolumn informacji: numer katalogowy, numer tablicy British Museum,
datę jeśli taka występuje na tablicy, uwagę czy tablica była kompletna czy częściowa oraz
linię pisującą zawartość tablicy, na przykład �Rachunek za sezam�, �Rachunek biumenu�,
�Kontrakty na daktyle� itp. Tablice te rejestrowały transakcje handlowe w ciągu codziennego
życia. Nastepna strona zawiera tabelę wielu tablic znalezionych dla każdego roku każdego
króla tego okresu. Zauważmy, że ani jeden rok tego okresu nie jest bez adnotacji. Co
ważniejsze jednak, żadnych tablic nie znaleziono dla jakichkolwiek dodatkowych lat. Ten
dowód jest mocno przekonujący.26

Przypuśćmy na przykład, że ktoś mógłby chcieć dodatkowych 20 lat dla panowania
Nabonidusa. Gdzie sa setki tablic, jakie powinny pojawić się za te lata? I dlaczego brakujące
lata są przylegające? Jeśli są jakieś nie rejestrowane lata, dlaczego nie sa one przypadkowo
rozrzucone po całym okresie? Dlaczego wszystkie 20 lat miałyby przypadać pod koniec
panowania króla, tak by przerwa w liczeniu nie była oczywista? Jak los ułożył to, że takie
brakujące tablice oznaczają tylko lata, które są odrzucane także przez wszelkie inne dowody?

To mocno potwierdza panowanie wszystkich neobabilońskich królów od Nabopolassara do
Nabonidusa. Trudno jest przecenić przekonujący charakter tych dowodów. Jest on w istocie
rzeczy tak pewny, że zbytecznym może się wydawać uciekanie się do jakichkolwiek innych.
Są jednak i inne.

(8) Teksty o zaćmieniu księżyca. Teksty rejestrujące zaćmienie księżyca z ery
neobabiolońskiej to LBART 1418, 1419,1420,1421 (oznakowania Abrahama Sachsa).
Zawierają one obserwacje zaćmień przypisywane królewskim latom poszczególnych królów.
Oto niektóre daty (począwszy od Nisana podanego roku):

15 Nabopolassar 611 p.n.e.
17 Nabopolassar 609 p.n.e.
1 Nabuchodonozor 604 p.n.e.
12 Nabuchodonozor 593 p.n.e.
13 Nabuchodonozor 592 p.n.e.
14 Nabuchodonozor 591 p.n.e.
15 Nabuchodonozor 590 p.n.e.
30 Nabuchodonozor 575 p.n.e.
31 Nabuchodonozor 574 p.n.e.
32 Nabuchodonozor 573 p.n.e.
41 Nabuchodonozor 564 p.n.e.
42 Nabuchodonozor 563 p.n.e.
1 Nabonidus 555 p.n.e.

Zauważmy, że zawiera ona 10 pewnych dat z czasów panowania Nabuchodonozora.
Czytelnik, który pojmuje to, nie może oprzeć się zdziwieniu: jeśli jest 10 pewnych dat z
czasów panowania Nabuchodonozora � a każda z nich wymaga, by 18-ty rok
Nabuchodonozora zaczynał się w 587 r. p.n.e. � jak może być jakaś wątpliwość w tej kwestii?
Dlaczego zatem istnieje jakikolwiek spór co do prawidłowej daty 18 Nabuchodonozora, kiedy
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Sedekiasz upadł? Czytelnik, dla którego pytania te maja sens, ROZUMIE O CO CHODZI.
Nic dziwnego, że świat akademicki / naukowy / archeologiczny nie ma w tej kwestii żadnych
wątpliwości. W rzeczywistości daty panowania Nabuchodonozora są pewniejsze, bardziej
solidne, bardziej ugruntowane niż nawet nasza data wyjściowa 539 r. p.n.e.
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7671 TABLICZEK HANDLOWYCH, NA KTÓRYCH WPISANO DATY

BABILON PERSIA

Nabo-
polassar

Nebuchad
- nezzar

Amel-
Marduk

Neri-
glissar

Labashi-
Marduk

Nabo-
nidus

Cyrus Camcyses Darius

Acc 1 27 23 36 13 63 42 51 28
1 5 47 24 29 108 49 203 42
2 12 37 19 47 162 133 83 71
3 3 51 61 158 113 118 89
4 3 23 3 137 67 74 84
5 11 15 143 89 51 71

6 6 21 162 66 56 70
7 10 18 125 65 63 41
8 15 24 126 84 14 45
9 27 33 168 18 37
10 20 14 204 33

11 18 14 192 35
12 23 21 217 35
13 19 25 169 34
14 12 22 168 40
15 22 10 213 25

16 25 12 157 50
17 32 8 63 34
18 27 13 35
19 44 12 31
20 36 34 Liczby podane w tabeli przedstawiają

liczbę tablic datowanych na określony
rok panowania danego króla. Na

przykład, 162 tabliczki datuje się na
szósty rok panowania Nabonidusa.

27

21 10 25 45
22 16 51
23 18 60
24 25 77
25 29 95

26 47 54
27 22 58
28 28 58
29 19 49
30 39 46

31 29 23
32 25 21
33 35 27
34 25 41
35 35 39

36 80 20
37 24
38 18
39 26
40 24

41 29
42 26
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Jedna z tablic, LBART  1419, biegnie od 17-ego roku Nabopolassara do 18-ego roku
Artarksesa. Z tej tablicy zebrane zostały następujące informacje w przedsziale co 18 lat
(omówienie punktu 12 wyjaśnia dlaczego przedziały czasowe są po 18 lat).

17 Nabopolassar 609 p.n.e.
+ 18 lat = 14 Nabuchodonozor 591 p.n.e.
+ 18 lat = 32 Nabuchodonozor 573 p.n.e.
+ 18 lat = 1 Nabonidus 555 p.n.e.
+ 18 lat = 2 Cyrus 537 p.n.e.
+ 18 lat = 3 Dariusz 519 p.n.e.
+ 18 lat = 21 Dariusz 501 p.n.e.
+ 18 lat = 3 Kserkses 483 p.n.e.
+ 18 lat = 21 Kserkses 465 p.n.e.
+ 18 lat = 19 Artakserkses 447 p.n.e.

Tak więc tablice te nie tylko potwierdzają długość wszystkich neobabilońskich królów, lecz
podają także różne daty absolutne, od samego Nabopolassara do Artakserksesa (Jonsson, 40-
44).27 W sposób znamienny pieczętuje to rzetelność powyższych dowodów.

(9) VAT 4956. Wspomnieliśmy o tym na s.15, punkt (3). Tablica ta jednoznacznie datuje 37-y
rok Nabuchodonozora jako 568 p.n.e.(zauważmy, że ta tablica sama z siebie wymaga, by 18-
tym rokiem Nabuchodonozora był 586 p.n.e., ponieważ 568 + (37 � 18) = 586). Od 568 do
539 p.n.e. jest 29 lat i jest to także suma, jaką uzyskujemy licząc przez lata następnych
królów: (43 � 37) + 2 + 4 + 0 + 17 = 29. Potwierdza to lata panowania wszystkich królów od
Nabuchodonozora do Nabonidusa (dobry przegląd tej tablicy w Jonsson, 64-69. Tłumaczenie
w dodatku C).

(10) Nabon. Nr 18 (Napis Beaulieu 2), opublikowana w Niemczech w 1912 roku. Jest to
napis na cylindrze glinianym od nieokreślonego roku Nabonidusa. Wspomina poświęcenie
córki Nabonidusa, En-nigaldi-Nanna jako najwyższej kapłanki Nanna w Ur oraz odbudowę
Egipar, jej rezydencji. �Podaje, że poświęcenie córki Nabonidusa było wynikiem zaćmienia
księżyca, które zostało zinterpretowane jako znak zesłany przez boga Sin:

�Z powodu pragnienia księżniczki entu,  w miesiącu Ululu, miesiącu (którego sumeryjska
nazwa oznacza) �dzieło bogiń�, trzynastego dnia księżyc był zaćmiony i zaszedł w zaćmieniu.
Sin poprosił o księżniczkę entu. W ten sposób (dane) były jego znak i decyzja� (Beaulieu, 23,
cytując cylinder)

W którym roku Nabonidusa miało to miejsce? �W edług Kroniki królewskiej poświęcenie En-
nigaldi-Nanna odbyło się w drugim roku Nabonidusa� (Beaulieu, 23).28 Zakładając, że 17-y
rok Nabonidusa skończył się w 539 p.n.e., dałoby to 554 p.n.e. Patrząc na ten rok,
zlokalizowano wspomniane zaćmienie. �H.Lewy podkreślił, że zaćmienie to należy
utożsamiać z zaćmieniem z 26 września 554 p.n.e.� (Beaulieu, 23).29 Jest to dobre
potwierdzenie 17-ego roku panowania Nabonidusa.

(11) �Proroctwo dynastyczne�, tekst literacki napisany jako proroctwo, lecz najwyraźniej
ułożony po fakcie. Oto fragment:

�Przez siedemnaście lat [będzie rozszerzał panowanie]. Będzie uciskał ziemię i [zniesie
święto Esagil]. Fortecę w Babilonie [zbuduje]. Będzie spiskował przeciwko ziemi Akkad ...
Powstanie król Elamum berło ... usunie go (poprzedniego króla) ... król Elamu zmieni jego
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miejsce i umieści go w innej ziemi� (Beaulieu, 101, 231).

Jest to wyraźna wzmianka o Nabonidusie, ostatnim królu Babilonu, którego Cyrus, król Persji
(Elam był częścią imperium perskiego) usunął i wypędził (Baltazar został zabity, lecz nie
Nabonidus). Ponieważ tekst ten przypisuje mu 17 lat, potwierdza to panowanie Nabonidusa.

(12) Lista królów cyklu osiemnastu lat. Jeśli w danym dniu występuje zaćmienie księżyca,
będzie kolejne zaćmienie 18 lat, 102/3 dnia później (chociaż nie musi być widoczne z tego
samego miejsca na ziemi). Ten wzór 18 lat został zauważony przez starożytnych i był
niekiedy stosowany do prognozowania zaćmień księżyca.30

�Dla przykładu, VAT 4956 zapisuje które miało miejsce 15-ego dnia miesiąca Sivan.
Astronom lub astronomowie obliczyli to zaćmienie przy pomocy znanego okresu zaćmień i
dlatego jest ono nazywane w tekście jako atalu Sin, co oznacza �obliczone zaćmienie
księżyca�. Potem prawdopodobnie dodane zostały słowa (tekst jest nieco uszkodzony): sa
etelik (LU), �co nie miało miejsca�, tzn. nie było widoczne w Babilonie. Zostało to
potwierdzone przez współczesne wyliczenia: Zaćmienie miało miejsce 4 lipca 568 r.p.n.e.
(kalendarz juliański), lecz ponieważ zaczęło się po południu, nie było widoczne w Babilonie�
(Jonsson, 67).

Cykl ten skłonił starożytnych do zajęcia się listami okresów 18-stoletnich.31 Jednym z nich
jest SP II, 955, po raz pierwszy opublikowany w Niemczech w roku 1892. Po lewej stronie
znajduje się kopia z tłumaczeniem fragmentu listy 18-stoletnej (Jonsson, Dodatek, 32-33). Na
potrzeby naszej obecnej dyskusji weryfikuje to fakt, że Nabonidus panował 17 lat (18 � (17 �
7) = 8-y rok Cyrusa).

7 Nabonidus 18
8 Cyrus 18
9 Dariusz 18
27 Dariusz 18
9 Kserkses 18
6 Artakserkses 18
24 Artakserkses 18
1 Dariusz 18

Pierwsza część listy 18 lat, pierwotnie nazwanej przez prof.
Juliusa Oppera Tablicą Saros. Lista ta składa się z dwóch tablic
pisma klinowego - Sp. II, 955 (powyżej) i Sp. II, 48, które
znaleziono w Babilonii w latach 70. XIX wieku i przywieziono do
Muzeum Brytyjskiego wraz z wieloma innymi tekstami.
Następnie zostały one opublikowane i omówione przez J N
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Podsumowanie dowodów dla panowania królów neobabilońskich

Poniżej podajemy listę 12 dowodów, jakie zbadaliśmy. Każdy okrągły punkt oznacza, że
dowód z lewej strony potwierdza panowania wskazanego króla:

Nabo. Nebu. Amel. Nerig. Laba. Nabon.
(1) Pisma i kroniki • •
(2) Lista króla Uruka • • •
(3) Stela Adda-Guppi • • • •
(4) Stela Hillaha • • • • •
(5) Dom Egibi • • • • • •
(6) 2000 tabliczek • • • • • •
(7) 4500 tabliczek • • • • • •
(8) Tablice zaćmieniowe • • • • • •
(9) VAT 4956 • • • • •
(10

)
Nabonid 18 •

(11
)

Proroctwo dynastyczne •

(12
)

Lista 18 lat •

Pamiętajmy, że tych kilka linii dowodów (innych niż biblijne świadectwo o
Nabuchodonozorze) pochodzi ze starożytnych źródeł klinowych a większość z nich z zapisów
z pierwszej ręki. Proszę zauważyć, że żadne z tych kilku świadectw nie zostało opublikowane
przed powstaniem poglądów z tomu II. Te uaktualniona informacje są cenne dla
zainteresowanych dopasowaniem prawd proroctw chronologicznych do faktów historii.

Ponad wszelką wątpliwość dowody te podają nam prawdę historyczną taką, jaką ona
naprawdę była. Czasami łatwiej jest dla umysłu pojąć znaczenie jednego lub dwóch silnych
argumentów niż połączonej siły kilku. W tym przypadku mamy potężny sznur świadectw
spleciony z wielu splotów. Jego świadectwo jest jasne i niedwuznaczne. Jeśli nie odrzucimy
tych dowodów lub całkowicie nie wypaczymy ich siły, na pewno odniesiemy z tego korzyści.

Daty królów neobabilońskich oraz koniec królestwa judejskiego

Poniżej podajemy zestawienie dat królów neobabilońskich:

539 p.n.e. -  upadek Babilonu pod Persją
556 p.n.e.- początek 17-ego roku panowania Nabonidusa
556 p.n.e.- początek 0-wego roku panowania Labashi-Marduka
560 p.n.e.- początek 4-ego roku panowania Neriglissara
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562 p.n.e.- początek 2-ego roku panowania Amel-Marduka
605 p.n.e.- początek 43-ego roku panowania Nabuchodonozora
587 p.n.e.- 18-y rok Nabuchodonozora, Sedekiasz wzięty do niewoli, Judea spustoszona

Następnie zbadamy teksty i zwrócimy uwagę na ich zgodność z tymi faktami. Potem
zaczniemy rozwiązywać pewne kwestie proroctw czasowych, do których zmuszają nas te
fakty.
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Rozdział 6
70 lat dla Babilonu

W rozdziale 5 stwierdziliśmy, że królowie neobabilońscy panowali przez:

21 Nabopolassar
43 Nabuchodonozor
2 Amel-Marduk
4 Neriglissar
0 Labashi-Marduk
17 Nabonidus

Ponieważ Babilon upadł w październiku 539 p.n.e., 18-y rok Nabuchodonozora, kiedy
zniszczył on królestwo Judy, wypadł na 587 p.n.e. (539 + 17 + 0 +4 + 2 + (43 � 18) = 587
p.n.e.

Jeśli Żydzi wrócili do Izraela w 538 r.p.n.e., to spustoszenie ziemi trwało tylko 49 lat lub 50
lat, jeśli Żydzi powrócili rok później (zob. dodatek B). Czyż jednak Pismo Święte nie mówi,
że spustoszenie ziemi trwało 70 lat? Myślę, że nie. Są 4 teksty w Kronikach, Danielu i
Jeremiaszu, które mówią o 70 latach. Zbadamy każdy z nich.

(a) 2 Kron.36:19-21: �I spalili dom Boży, a zburzyli mury Jeruzalemskie, i wszystkie pałace
jego popalili ogniem, i wszystkie jego naczynia kosztowne popsuli. A tych, którzy uszli
miecza, przeniósł do Babilonu; i byli niewolnikami jego i synów jego aż do królowania króla
Perskiego; Aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez usta Jeremiaszowe, ażby
odprawiła ziemia sabaty swoje; bo po wszystkie dni spustoszenia swego odpoczywała, aż się
wypełniło siedmdziesiąt lat�.

(b) Dan.9:2: �Roku pierwszego królowania jego, ja Danijel zrozumiałem z ksiąg liczbę lat, o
których było słowo Pańskie do Jeremijasza proroka, że się wypełnić miało spustoszenie
Jeruzalemskie w siedmdziesięt lat�.

Obydwa te wersety sprawiają wrażenie, że spustoszenie Jerozolimy trwało 70 lat, lecz żaden z
nich tego nie wymaga. Wymagają one, by spustoszenie trwało �aż się wypełniło
siedemdziesiąt lat�. Nie precyzują jednak kiedy się one rozpoczęły � czy przy upadku
Jerozolimy czy wcześniej.

Ta uwaga ma zasadnicze znaczenie. Jest to prosty, lecz zasadniczy klucz do zgodności między
zarejestrowanymi faktami z jednej strony a proroczym świadectwem Jeremiasza z drugiej.
Historia jasno dowodzi, że 70 lat proroctwa Jeremiasza zaczęło się na jakiś czas przed
spustoszeniem ziemi. Tak więc spustoszenie ziemi nie trwało pełne 70 lat. To co stwierdza 2
Kron.36 i Dan9. to po prostu fakt, że spustoszenie ziemi nie miało się skończyć, i nie
skończyło się przed upływem 70 lat przeznaczonych dla Babilonu.

Nie sądźmy jednak, że jest to jedynie dopasowanie pism do historii. Prawdę mówiąc,
dokładna analiza tekstów Jeremiasza na temat 70 lat doprowadzi nas do tego samego
wniosku.

(c) Jer.25:9-12: �Oto ja poślę i zbiorę wszystkie plemiona z północy - mówi Pan - i poślę po
Nabuchodonozora, króla babilońskiego, mojego sługę, i sprowadzę ich na tę ziemię i na jej
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mieszkańców i na wszystkie narody dokoła. I zniszczę je doszczętnie, i uczynię je
przedmiotem zgrozy, pośmiewiskiem i hańbą na zawsze. I sprawię, że zamilknie u nich głos
radości i głos wesela, głos oblubieńca i głos oblubienicy, ustanie turkot żaren i blask
pochodni. I cała ta ziemia stanie się rumowiskiem i pustkowiem, i narody te będą poddane
królowi babilońskiemu, siedemdziesiąt lat. A po upływie siedemdziesięciu lat ukarzę króla
babilońskiego i ów naród za ich winę - mówi Pan - i kraj Chaldejczyków i obrócę go w
wieczną pustynię�.

Jeremiasz rzeczywiście zapowiada spustoszenie. I zapowiada okres 70 lat. Nie mówi, że
spustoszenie zacznie się wtedy gdy zacznie się 70 lat. (Moglibyśmy także i z tego tekstu
odnieść fałszywe wrażenie, jeśli nie będziemy ostrożni. Mówi ona na przykład, że po
wypełnieniu się tych 70 lat Babilon stanie się spustoszony. Któż domyśliłby się, że
spustoszenie to przyjdzie wiele wieków po upadku Babilonu?)

Werset ten mówi o 2 rzeczach: (1) �narody te będą poddane królowi babilońskiemu,
siedemdziesiąt lat�. (2) �po upływie siedemdziesięciu lat ukarzę króla babilońskiego i ów
naród za ich winę�. Rozważmy dokładnie każdy z tych punktów.

(1) Czy to oznacza, że wszystkie narody, o których mówi Jeremiasz będą służyć Babilonowi
przez całe 70 lat od początku do końca? Jest to niemożliwe, ponieważ na liście Jeremiasza
znajduje się Tyr, Elam i Medowie (25:22-25), którzy nie byli poddanymi przez całe 70 lat. 32

Musi to zatem oznaczać okres 70 lat przeznaczony dla Babilonu, w czasie którego różne
narody były jego poddanymi.

(2) Ciekawe jest, że kara dla króla Babilonu miała nadejść dopiero po upływie 70 lat. Kiedy
król Babilonu został ukarany? Oczywiście do roku 539 p.n.e., kiedy to Baltazar został zabity,
a Nabonidus stracił królestwo. Tak więc 70 lat przeznaczone dla  Babilonu upłynęło przed
539 p.n.e., co oznacza że zaczęły się nie później niż w 609 r.p.n.e. Proszę dobrze zauważyć ten
aspekt. Tekst ten stwierdza, że 70 lat nie mogły się rozpocząć w roku 607 p.n.e.

(d) Jer.29:10: �Bo tak mówi Pan: Gdy upłynie dla Babilonu siedemdziesiąt lat, nawiedzę was
i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce�.

Jest to fragment listu wysłanego przez Jeremiasza do jeńców żydowskich, którzy udali się do
Babilonu z Joachynem, w 7-ym roku Nabuchodonozora (Jer.52:28). List został napisany kilka
lat przed upadkiem Sedekiasza. Z tekstu tego można wyciągnąć 2 ciekawe rzeczy.

(1) 70 lat jest �dla Babilonu�, a nie �w Babilonie�. Lata te wyznaczały czas, jaki Bóg
przeznaczył na panowanie Babilonu nad narodami � a nie czas przebywania jeńców
żydowskich w Babilonie.

(2) Oczywiście Żydzi, którzy otrzymali ten list, rozumieli że te 70 lat dla Babilonu już się
zaczęło. Tylko to wyjaśniało dlaczego pozostawali w Babilonie � zaczął się wyznaczony czas
Babilonu. To dlatego powiedziano im, by �starali się o pomyślność miasta, do którego
skazałem was na wygnanie� (29:7). Było to jednak jeszcze na kilka lat przed upadkiem
Sedekiasza.
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Podsumowanie

Proroctwa Jeremiasza podają nam następujące informacje o 70 latach:
(1) Był to okres, w czasie którego różne narody miały służyć(2)  Babilonowi.
(3) Dobiegł on końca nie wcześniej niż w 539 r.p.n.e.. kiedy to Babilon został ukarany.
(4) Był to okres �dla Babilonu�, a nie �w Babilonie�.
(5) Jeńcy, którzy otrzymali list Jeremiasza, niewątpliwie uważali, iż już się rozpoczął

Tak więc same Pismo Święte wymaga tych samych wniosków co fakty historii: 70 lat
proroctwa Jeremiasza zaczęły się na ileś lat przed końcem panowania Sedekiasza. Te wnioski
z Pisma Świętego są zgodne z emfatycznymi dowodami historycznymi, że 70 lat rozpoczęły
się na długo przed upadkiem Sedekiasza.

Kiedy 70 lat się zaczynają i kiedy kończą?

Z konieczności zaczęły się przed 609 r.p.n.e. (70 lat przed 539) i prawdopodobnie przed 610.
Daty te wyznaczają upadek imperium asyryjskiego. Niniwa, stolica Asyrii, upadła w roku 612,
lecz Asyryjczycy przegrupowali się w Haranie. W roku 610 Babilończycy �zwycięsko
maszerowali po Asyrii� (Grayson, 95), a później w tym samym roku wzięli Haran. Nieudana
próba Asyryjczyków odbicia miasta z pomocą egipską nie powiodła się w roku 609. Potężne
imperium dobiegło końca. Do próżni władzy wpadł Babilon, który niebawem podbił całą
Palestynę.33

70 lat do przodu doprowadza nas do roku 540 a 539 p.n.e. Do tego czasu Cyrus skonsolidował
swa władzę w innych miejscach i spoglądał na Babilon. �Croesus, potężny władca Lidii,
odmówił uznania zwierzchności Persji. Dlatego Cyrus pobił go w bitwie i wchłonął jego
królestwo do swojego. W czasie następnych 6 lat Cyrus przygotowywał się do podboju
Babilonu� (Whitcomb, Wykres niewoli babilońskiej). Yamauchi datuje marsz na Lidię na rok
547 p.n.e., podając te wydarzenia na 9-ty rok Kroniki Nabonidusa (Yamauchi, 82). Następnie
�Cyrus spędził lata miedzy 546 a 540 p.n.e. na konsolidacji swej kontroli nad wschodnimi
częściami swego imperium� (Yamauchi, 84).

Tak więc mamy 2 wybory dla 70 lat:

(1) od 610 � 540, upadek Haranu do końca konsolidacji władzy Cyrusa lub
(2) od 609 � 539, nieudana kontrofensywa asyryjska do upadku Babilonu.

Czy 70 lat Zach.1:12 lub 7:5 dotyczą 70 lat Babilonu?

Nie. Obydwa te teksty mówią o późniejszych okresach 70 lat.

(1) 70 lat gniewu z 1:12 są wspomniane w �dwudziestego czwartego dnia jedenastego
miesiąca...w drugim roku Dariusza� (1:7), na początku naszego 519 r.p.n.e. 70 lat wstecz =
589 p.n.e., 2 lata przed upadkiem Sedekiasza. Jer.39:1 mówi, że było to wtedy, gdy
rozpoczęło się oblężenie Jerozolimy (10-y miesiąc 9-ego roku Sedekiasza = początek naszego
roku 589). Poselstwo u Zachariasza podaje, że Bóg powrócił, by błogosławić(2)  Jeruzalem.
Dlaczego akurat w tym roku? Agg.2:18 pokazuje, że było to zaraz po powtórnym położeniu
fundamentów świątyni.

O tak, Bóg rzeczywiście ich pobłogosławił, a świątynia została ukończona 4 lata później
(Ezdr.6:15). Gdy fundamenty zostały po raz pierwszy położone powtórnie w 2-im roku
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Cyrusa, projekt opóźniał się już przez prawie 18 lat (Ezdr.3:8; 4:24).34

Pytanie postawione w Zach.7 dotyczyło postów w 5-ym i 7-ym miesiącu. Najwyraźniej posty
te miały na celu uczczenie kolejno spalenia świątyni i śmierci Gedeliah. Teraz gdy Żydzi
powrócili a świątynia była odbudowywana, czy posty powinny być kontynuowane? Pytanie
zostało postawione w 4-ym miesiącu, ponieważ zbliżał się post 5-ego miesiąca.

Świątynia została spalona w roku 587. Jeśli pościli z tego powodu i opłakiwali ją kiedy to
nastąpiło, zbliżał się 70-y post. (Czwarty rok Dariusza to 539 � 9 � 8 � 4 = 518 p.n.e.).
Ponieważ żydowski rok zmieniał się z nastaniem 7-ego miesiąca, pierwotny post 5-ego
miesiąca i nadchodzący post 7-ego miesiąca obejmowałyby części 70 lat.
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Rozdział 7.
Siedem czasów rządów pogan

W ostatnich dwóch rozdziałach doszliśmy do wniosku, że upadek Sedekiasza nastąpił w 587
roku p.n.e., a nie w 607 r p.n.e. Zmusza nas to do rozpatrzenia dwóch kwestii:
2. Jak potraktować to 20-letnie skrócenie w chronologii
3. Jak umiejscowić �siedem czasów�- 2520 lat

Do chronologii powrócimy później, teraz przeanalizujemy drugą kwestię.

Te siedem czasów występuje w dwóch rozdziałach Pisma: 3 Mojżeszowa 26 i Daniel 4. W
obu przypadkach �siedem czasów� wspomniano czterokrotnie �  co przynajmniej pozwala na
umocnienie powiązania między tymi fragmentami Biblii. Warto również zaznaczyć, że
istnieją cztery możliwości umieszczenia �siedmiu czasów�:

1. Siedem czasów Nabuchodonozora � nie jest sprecyzowane, czy są to lata, miesiące czy
pory roku.

2. Siedem dekad rządów Babilonu podczas niewoli Izraela.
3. Siedem proroczych okresów po 360 lat każdy = 2520 lat (konwencjonalne podejście).
4. Siedem tysiącleci, które przechodzą nad rodzajem ludzkim od momentu upadku do

zakończenia restytucji.

Czy to dlatego te �siedem czasów� jest wspomniane cztery razy w 3 Księdze Mojżeszowej i u
Daniela? Czy też może dlatego, że cztery imperia dominowały nad Izraelem podczas siedmiu
okresów ich niełaski? Być może z obydwu powodów, a być może jest to zbieg okoliczności.

Dwa z tych zastosowań - 2 i 3 - odnoszą się do czasów, kiedy Izrael był pod panowaniem
obcych mocarstw. Bez wątpienia siedemdziesiąt lat władzy Babilonu i ich rządów nad
Izraelem, było małą częścią z 2520 lat rządów pogan i potępienia Izraela. Stąd rozsądnym jest
przypuszczać, że mniejszy okres był zaledwie krótką pierwszą częścią dłuższego okresu.
Innymi słowami rozpoczęły się one w tym samym czasie.

Jak wspomnieliśmy w ostatnim rozdziale, siedemdziesiąt lat Babilonu mogło mieć swój
początek już w 610 r. p.n.e., kiedy to zdobyli ostatnią asyryjską stolicę Harran. Jednak rok, w
którym Daniel bezpośrednio wyjaśnił, że Nabuchodonozor jest złotą głową widzianą we śnie,
to 603 r p.n.e. � drugi rok panowania Nabuchodonozora (Daniel 2:1,38). Podczas tego 7-
letniego okresu Babilon stał się panem Bliskiego Wschodu.

Kroniki Babilońskie informują nas rok po roku, co działo się podczas tego okresu:

610 � babilońska armia �pomaszerowała po zwycięstwo w Asyrii� i zdobyła Harran.
609 � kontratak Asyryjczyków, próba odbicia Harranu z rąk Babilończyków zakończyła się
niepowodzeniem.
608 � Nabopolassar ze swoją armią podbił dorzecze Tygrysu na starym asyryjskim terytorium.
607 � Nabuchodonozor rozpoczął podbój na północ, potem przeszedł Eufrat i zajął Kimuhu.
606 � Egipt obległ Kimuhu, Nabopolassar zdobył trzy miasta po zachodniej stronie Eufratu .
605 � Nabuchodonozor zwycięża pod Karkemish, ściga Egipcjan, wraca po tron, wraca do
Palestyny.
604 � zwycięski pochód w �Hattu� (Palestyna), wszyscy królowie składają mu daninę.
603 � Daniel, uwięziony w Babilonie, wyjaśnia, że Nabuchodonozor jest złotą głową.
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Jasno wynika, że w ciągu tych siedmiu lat rozciągających się od 610 do 603 r p.n.e. Babilon
stał się dominującą światową potęgą na gruzach Asyrii. Podczas tego okresu królestwo Judy
straciło swoją narodową niepodległość. W 609 r. armia egipska pod wodzą faraona Neho
wsparła Asyryjczyków w ich nieudanym kontrataku. Właśnie wtedy, gdy Egipcjanie
przemieszczali się na północ, by wziąć udział w tej walce, zainterweniował dobry król
Jozjasz, ale stracił życie. Po powrocie Neho, trzy miesiące później, zdetronizował on
Jechoachaza i ustanowił na tronie Jechojakima. W roku 605 � �trzecim roku Jechojakima�
według systemu obliczania accession-year, użytego przez Daniela (a czwartym według
systemu non-accession-year, użytego przez Jeremiasza), [systemy te są dokładnie
wytłumaczone w kolejnym rozdziale- przyp. tłum.]  �  Nabuchodonozor obległ Jerozolimę.
Jechojakim został związany (ale później wypuszczony), a Daniel z innymi dostali się do
niewoli (Daniel 1:1,3,6  Jer. 46:2, 2Krn 36:6). Stało się to w roku, który, jak się okazało, był
rokiem objęcia tronu Nabuchodonozora, ponieważ w trakcie tej kampanii zmarł jego ojciec
Nabopolassar, i Nabuchodonozor wrócił się przez pustynię by zasiąść na tronie.

Przejdźmy teraz w czasie o 2520 lat i zaobserwujmy, czy znalazłyby się tam istotne
wydarzenia wyznaczające zamknięcie siedmiu czasów Izraela. 2520 lat do przodu, od 610-
603 r p.n.e., przypada na siedmioletni okres od 1911 do 1918. Jesteśmy na pewno we
właściwym okresie historycznym, ponieważ był on świadkiem całej I Wojny Światowej. Rok
1918 jest odpowiedni, ponieważ był to rok zamykający tę wojnę. Ale 1911?

Faktem jest, że był to znaczący rok. Kiedy później Winston Churchill napisał czterotomową
historię wojny, podkreślił jego znaczenie. Ostatnie dwutomowe wydanie tej pracy, które
opuszcza rozdział o następstwach wojny, jest zatytułowane Światowy kryzys, 1911 � 1918. Po
wyjaśnieniu w dwóch rozdziałach historycznego tła wojny, Churchill poświęca trzeci rozdział
kryzysowi w Agadir w roku 1911. Agadir było nazwą portu na atlantyckim wybrzeżu Maroka,
w którym to kraju Francja utrzymywała znaczne wpływy. �Rano pierwszego lipca ...
ogłoszono, że jego Cesarska Wysokość, Cesarz Niemiec wysłał okręt wojenny Pantera do
Agadir, by podtrzymać i chronić niemieckie interesy�. Był to czas konfrontacji pomiędzy
ważniejszymi stronami zagrażającej wojny. �Wszystkie dzwony w Europie zaczęły
pośpiesznie bić na alarm� (Churchill, 29).  �Obawa przed wojną zalęgła się we wszystkich
umysłach... W Ministerstwie Obrony Narodowej wrzało... Wszystkie przygotowania były
czynione z premedytacją, każdy szczegół został opracowany... Nie mogłem myśleć o niczym
innym jak tylko o niebezpieczeństwie wojny�. Ostatecznie kryzys został rozwiązany
pokojowo, ale od tego czasu narody zaczęły przygotowania do nadchodzącej wojny, i
Churchill podaje kilka przykładów znamienności tego roku jako punktu zwrotnego.

Ale jest jeszcze jedno państwo, które należy szczególnie rozważyć � Turcja. Tureckie
imperium osmańskie kontrolowało ówcześnie Palestynę, więc jeśli Izrael chciałby odzyskać
swoją ziemię, to imperium musiałoby upaść. Siedmioletni okres od 1911 do 1918 jasno
określa siedem lat upadku imperium osmańskiego. W 1911 Włochy zaatakowały ich
północno-afrykańskie włości. W 1912 Grecja podjęła z nimi wojnę . W 1913 Turcja odstąpiła
wielkim mocarstwom swoje europejskie terytoria. W 1914, ku wielkiemu zdziwieniu Anglii,
Turcja rozpoczęła wojnę po stronie Niemiec. Właśnie z tego powodu Anglia wysłała swoje
siły na Bliski Wschód, które wyrwały Ziemię Świętą z rąk Turków. Do roku 1918 osmańskie
imperium obróciło się w proch. Historia oznacza 1918 rok jako koniec ery Turcji.

Tymczasem, tuż przed pokojowym zajęciem Jerozolimy przez generała Allenby, w listopadzie
1917 r. Anglia wydała deklarację Balfoura. �Rząd Jej Wysokości ogłasza z dumą
ustanowienie Palestyny jako ojczyzny dla narodu żydowskiego�. W rezultacie upadku
imperium osmańskiego, Anglia mogła teraz wprowadzić w życie nową politykę.
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�Siedem Czasów� zostało zamknięte. Wnioskuję zatem, że 2520 lat rządów pogan :
1) rozpoczęło się wraz z początkiem siedmiu dekad Babilonu
2) rozpoczęło się okresem 7 lat od 610 do 603 r p.n.e.
3) zamknęło okresem 7 lat od 1911 do 1918 r.

Czy równoległości Żniwa popierają czy obalają te wnioski?

Zdecydowanie popierają je. Wojna rzymska przeciwko Judei, podczas której państwo
żydowskie upadło, nie była rocznym wydarzeniem, ale siedmioletnim. Wojna trwała od 66 r
n.e. (od wybuchu rewolucji w Judei) aż do 73 r n.e. (kiedy upadła Masada). Ten siedmioletni
okres precyzyjnie odpowiada siedmioletniemu okresowi od 1911 do 1918 r., 1845 lat później.

To właściwie rozwiązuje problem, jaki pojawia się, kiedy paralele zostają zastosowane tylko
do jednego roku. Jerozolima została zdobyta, a świątynia zburzona, w 70 r. Ale 1845 lat
później wskazuje raczej na rok 1915, niż ogólnie przyjęta data 1914, którą większość braci
akceptuje jako koniec Czasów Pogan. Właściwą paralelą roku 1914 jest rok 69, ale był to
jedyny rok w środku wojny, w którym działania wojenne z Rzymianami tymczasowo
zawieszono.

Jezus zasugerował, że taka przerwa mogła nastąpić w Łuk 21:20,21. Wskazał, że po
rozpoczęciu oblężenia Jerozolimy, Żydzi mieli możliwość ucieczki. Miało to miejsce, gdy
Wespazjan przerwał oblężenie i powrócił do Rzymu by zażądać praw do cesarskiego tronu po
śmierci Nerona w 68 r. Jego syn Tytus nie powrócił do Judei aż do wiosny 70 r., potem
Jerozolima upadła.

Więc co z tym 1914 r.?

Wybuch I Wojny Światowej latem 1914 r., nadaje specjalne znaczenie tej dacie. Jeśli
cofniemy się 2520 lat wstecz, mamy 607 r. p.n.e. Zauważmy na wykazie na str. 1 tego
rozdziału, że był to bez wątpienia pierwszy rok babilońskiej kampanii podboju wzdłuż
Eufratu, która od dawna zaznaczyła górną granicę Ziemi Obiecanej (porównaj Gen 15:18, Deu
1:7, Joz 1:4, 1Krn 18:3)

Zapis w Kronice Babilońskiej dotyczący 19-go roku panowania Nabopolassara, opisujący ten
najazd, brzmi:
�W miesiącu Tishri król Akkad zebrał swoją armię i pomaszerował do Kimuhu, leżącego nad
Eufratem. Przeszedł rzekę, stoczył bitwę z miastem i w miesiącu Kislev zajął miasto.
Splądrował je i zostawił w nim swój garnizon. W miesiącu Shebat wrócił do domu� (Grayson,
97,98) (Tishri, Kislev i Sebat to miesiące 7, 9 i 11.)
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2520

1845

610-603 p.n.e     66-73    1911-1918
7 lat podboju 7 lat wojen 7 lat Światowego
Babilończyków rzymskich       Kryzysu
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Rozdział 8.
70 tygodni z Księgi Daniela 9

Nim wrócimy do prześledzenia chronologii, powinniśmy zwrócić uwagę na jeszcze jedną
konsekwencję dowodu rozważanego w rozdziale 6. Zarówno 18-letnie królewskie spisy, jak i
tabele zaćmień rozciągają się do okresu perskiego, kiedy to rozpoczyna się 70 tygodni
Daniela. Dowód ten potwierdza szczególnie, że Kserkses panował 21 lat, a jego syn
Artakserkses 41 lat. (Inne panowania nie są rozważane). To z kolei, jak zobaczymy,
bezpośrednio wpływa na historyczne umieszczenie 70-u tygodni. Poniżej znajduje się spis
królów Cesarstwa Perskiego:

9 Cyrus
8 Cambyses
0 Smerdis (Bardiya) � rządził tylko kilka miesięcy
36 Dariusz I, Hystaspis
21 Kserkses
41 Artakserkses
19 Dariusz II
46 Artakserkses II
21 Ochus
2 Arogos
4 Dariusz III (poprzednik Aleksandra Wielkiego)

Proroctwo 70 tygodni zaczyna być liczone �od chwili kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi
powrót i zostanie odbudowana Jerozolima� (Dan.9:25). Istnieją 3 dekrety do których mogłoby
się to odnosić. Pierwszą możliwością jest dekret Cyrusa, wydany w pierwszym roku jego
panowania. Jednak 490 lat od 538 roku p.n.e. nie sięga do czasów Mesjasza, więc nie może to
być właściwy dekret.

Pozostałe dwa dekrety wydane były przez Artakserksesa, jeden do Ezdrasza i jeden do
Nehemiasza. Brat Miller wykorzystał pierwszy, brat Russell drugi i oba punkty widzenia
miały wielu zwolenników. Przestudiujmy oba poglądy.

Dekret Nehemiasza

Był to drugi dekret Artakserksesa. Wyszedł w jego dwudziestym roku i jest opisany w księdze
Nehemiasza w rozdziale 2. Przeanalizujemy go jako pierwszy, ponieważ większość braci
wybrała go jako ten, na który wskazywała Księga Daniela 9. Zgodnie ze spisem powyżej,
dekret ten mógł być wydany w 445 r. p.n.e. (539-9-8-36-21-20 = 445 p.n.e.). To oznaczałoby,
że siedemdziesiąty tydzień trwał od 39 do 46 r. n.e. (490-445+1 = 46 n.e. � gdy przekraczamy
granicę naszej ery musimy dodać jeden rok, z powodu braku �roku zerowego�) Ale jest to
także zbyt późny czas na ministry Jezusa.

Rozwiązaniem tego problemu � przyjętym przez Hale, Priestleya, Usshera, Hengstenberga i
innych � jest zredukowanie panowania Kserksesa o kilka lat i wydłużenie panowania
Artakserksesa o podobną liczbę lat, by uzyskać tę samą sumę. To nie zmienia długości
istnienia Cesarstwa Perskiego, ale zmienia datę panowania Artakserksesa. Precyzując,
skrócenie panowania Kserksesa z 21 do 11 lat mogłoby zmienić datę 70 tygodnia na okres od
29 do 36 rok n. e., i właśnie takie daty zostały użyte w II tomie. Według takiego podejścia do
naszego problemu, 69 tygodni prowadzi do Mesjasza w 29 roku n.e., Jezus zostaje zgładzony
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w środku tygodnia w 33 roku n.e., a pozostałą drugą połowę tygodnia tłumaczy się jako
całkowity koniec łaski Żydów, zanim poganie zostali nawróceni.

Dlatego podstawowe pytanie brzmi, czy historia pozwoli na skrócenie panowania Kserksesa z
21 do 11 lat. Artykuł Edgara mówi : �uważa się, że okres ten (rządy Kserksesa) nie jest
astronomicznie oznaczony� (Edgar II, 295). Jednakże nie jest to już prawdą. Tabliczki z
datami zaćmień wspomniane w rozdziale 5 wymieniają dwa zaćmienia od panowania
Kserksesa, jedno w jego trzecim roku, drugie w jego 21-ym roku panowania. Nawet
bezpośrednie powołanie się na wydarzenie w jego 21 roku �  czy to na zaćmienie czy nie - jest
dowodem, że jego rządy trwały więcej niż 11 lat. To samo jest pokazane w 18-letnim spisie
królewskim, również wspomnianym w rozdziale 5.

 Do tego dodajemy trzy dodatkowe dowody:
(1) Trzy tomy handlowych tablic klinowych wspomnianych w rozdziale 5 zawierają każdy

po jednej tablicy na lata 14, 15, 16, 17 panowania Kserksesa.  Każda z nich jest
świadectwem, że Kserkses panował dłużej niż 11 lat.

(2) Nawet Pismo tego dowodzi. Hebrajska forma imienia Kserkses to Ahasuerus, i to on
jest perskim królem w Księdze Estery. Est. 3:7 odnosi się do pierwszego miesiąca jego
12-go roku, a Est. 3:13 odnosi się do dwunastego miesiąca jego 12-go roku.
Zamykające opowiadanie z rozdziału 9 wskazuje, że wydarzenia potoczyły się dalej,
sugerując co najmniej 13 lat. Więc Kserkses panował więcej niż 11 lat.

(3) Parker i Dubberstey umieszczają zapisy dla lat 12, 15, 18 Kserksesa (P&D 8).

Zatem Kserkses nie panował 11 lat. Więc 20-y rok Artakserksesa to nie 455 r p.n.e. Dlatego
ten dekret nie może być zaczynającym 70 tygodni  z Daniela 9. W takim razie rozważymy
teraz ostatnią możliwość.

Dekret Ezdrasza

Dekret ten wyszedł w 7 roku Artakserksesa i jest opisany z detalami w Ezd 7. Rok tego
dekretu to 458 p.n.e. (539-9-8-36-21-7 = 458). A więc 490 lat później daje 33 r n.e. (490-
458+1 = 33). Dekret wyszedł w miesiącu Nisan, więc 70 tygodni kończy się w miesiącu Nisan
33 r. n.e., w roku (i miesiącu) śmierci Chrystusa.

Oczywistym problemem jest to, że ten punkt widzenia nie zgadza się ze �zgładzeniem Jezusa
w środku tygodnia�. Ale dokładniejsze spojrzenie na rozdział 9 Daniela pokazuje, że tej
popularnej frazy właściwie tam nie ma. Wyrażenie �zgładzony� występuje w wierszu 26, a
�około połowy tygodnia� w wierszu 27. Co dzieje się około połowy tygodnia? �Ustanie ofiara
krwawa i ofiara z pokarmów�. Miało to miejsce nad Jordanem, kiedy �usuwa jedną [ofiarę]
aby ustanowić drugą� (Heb. 10:9). Nad Jordanem antytypiczny cielec został zabity, położony
na ołtarzu i rozpoczął całopalenie przez kolejne trzy i pół roku. Środek tygodnia nastąpił
jesienią 29 r. n.e. i był to czas, kiedy Jezus został ochrzczony.

Ponieważ proroctwo nie traktuje o proroczych dniach (przyrost o jeden rok), ale o proroczych
tygodniach (siedmioletni przyrost) werset 25 zgodny jest w twierdzeniu, że Mesjasz pojawi
się na końcu 69 tygodni. Werset 26 jest także zgodny w twierdzeniu, że po tym czasie 1)
Mesjasz zostanie zgładzony, 2) miasto i świątynia będą zniszczone, chociaż werset ten nie
podaje daty żadnego z tych dwóch zdarzeń.
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Kolejne zastrzeżenie

Czy to umieszczenie [70 tygodni] może okazać się niewłaściwym na innej podstawie? Czy
dekret skierowany do Ezdrasza kwalifikuje się jako �słowo, że nastąpi powrót i zostanie
odbudowana Jerozolima� ? Wierzę, że każdy z tych trzech dekretów mógłby spełnić to
wymaganie : dekret Cyrusa, albo któryś z dekretów Artakserksesa. Ale, ponieważ ta kwestia
jest czasami poddawana dyskusji, rozważmy ją przez chwilę.

O Cyrusie zostało napisane, że �spełni on wszystkie moje pragnienia, mówiąc do Jeruzalem:
Niech cię odbudują!, i do świątyni: Wznieś się z fundamentów!� (Iz 44:28). Ten fragment,
bez żadnych innych, jest wystarczający by zakwalifikować jego dekret. Prawdą jest, że za
Cyrusa nie odbudowano murów. Ale mury nie są równoznaczne z miastem. Miasto składa się
z wielu części, i budowę wszystkiego : domów, świątyń, ulic czy murów, określa się jako
budowę miasta.

Dekret Ezdrasza również się nadaje. Ezdrasz został wysłany, by �zbadać stosunki w Judzie i
w Jerozolimie� (Ezd 7:14). Król wyznaczył mu hojny zapas złota, srebra i innych materiałów
na świątynię, ale jego instrukcje wykraczały poza to. �A co ty i bracia twoi zechcecie uczynić
z resztą złota i srebra, to czyńcie zgodnie z wola Boga waszego� (Ezd 7:18). Księga Ezdrasza
4:12-13 wskazuje, że zaczęli odbudowywać miasto, dopóki nie powstrzymały ich fałszywe
oskarżenia Samarytan.

Dekret Nehemiasza również się nadaje (Nehemiasz 2:5). Zatem selekcja zależy od sztywnych
wymagań czasowych. Tylko dekret Ezdrasza spełnia te wymagania.

Siedemdziesiąty tydzień

Oznacza to, że siedemdziesiąty tydzień trwał od 26 do 33 roku naszej ery. Rozwiązawszy ten
problem dzięki stanowczym dowodom, spostrzegamy interesujący rezultat. Siedemdziesiąty
tydzień nastąpił dokładnie 40 lat przed 7 latami rzymskiej wojny z Judeą. Czterdzieści odnosi
się w Piśmie do okresu prób lub testowania, i te 40 lat tym właśnie były dla Izraela. Być może
nabierze przez to sensu wniosek, jaki narzuciły nam dowody w poprzednich rozdziałach, że
Czasy Pogan zarówno zaczęły się, jak i zakończyły okresem siedmiu lat, a nie jednym rokiem.

W poprzednim rozdziale sugerowaliśmy, że 7-letni okres, który zamknął Czasy Pogan, miał
paralele zarówno 2520 lat wcześniej (za czasów babilońskiego panowania), jak i 1845 lat
wcześniej (za czasów rzymskiego panowania). Proroctwo 70 tygodni, które dzieli czas na
takie właśnie 7-letnie okresy, faktycznie powiązuje ze sobą epizody z Babilończykami i
Rzymianami. W odpowiedzi na pytanie Daniela o 70 lat (gdy rządził Babilon), odpowiedź
brzmiała, że te 70 tygodni wydarzy się, zanim takie spustoszenie znów nastąpi (pod władza
rzymską).

Czy jakieś nietypowe wydarzenie zaznaczyło początek siedemdziesiątego tygodnia? Być
może nie było takiej potrzeby. Ważnymi okresami, podkreślonymi przez Daniela, były środek
tygodnia i jego koniec. Godnym uwagi jest to, że 26 rok n.e. był rokiem, gdy Poncjusz Piłat
został rzymskim namiestnikiem Judei, przygotowującym scenę do dramatu ostatniego
tygodnia, i ostatecznie do zniszczenia �miasta i świątyni�.

1845 lat do przodu od 70-go tygodnia wskazuje analogiczny okres od 1871 do 1878.
Kluczowymi datami w tym okresie, podobnie jak przy pierwszym adwencie, byłyby: środek



38

tygodnia �1874, czas powtórnego adwentu � i koniec tygodnia � 1878, wyznaczający powrót
Izraela do łask, upadek chrześcijaństwa i Harvest call �Come out of her, my people� . Oznacz
to, że data 1881 nie odpowiada końcowi 70-go tygodnia, i stąd prawdopodobnie nie wyznacza
zakończenia general call. (A jak zauważyliśmy w rozdziale 3, takie zakończenie nie było
wyznaczone przez żadne, dające się zaobserwować wydarzenie.)

Czy było jakieś szczególnie ważne wydarzenie w 1871 r.? Być może. Jak zauważa Churchill
w początkowych rozdziałach Światowego kryzysu, wstępem do I Wojny Światowej była
wojna francusko-pruska. Porozumienie, które (niezadowalająco) zakończyło tę wojnę, zostało
ustanowione w 1871, a wcześniej tego roku �William I, król pruski został ogłoszony
Cesarzem Niemiec w Wersalu. Narodziło się imperium niemieckie� (Kamienie milowe
historii, tom 9,77). Podobnie jak ustanowienie rzymskiego namiestnika 1845 lat wcześniej,
przygotowuje to scenę nieszczęścia, które nastąpiło 40 lat później.
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69 tygodni

70 � ty tydzień

458 p.n.e.          26       29     33
dekret Ezdrasza         Piłat    Jordan   Kalwaria

40 lat

OKRES PIERWSZEGO OBJAWIENIA

       26           29   33 66     69       73

26 � Rzymski Gubernator Piłat obejmuje władzę 66 � bunt
29 � pierwsze objawienie duchowe nad Jordanem 69 � ucieczka
33 � Izrael odrzucony, Jezus umiera i zmartwychwstaje 73 � Masada
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40 lat

OKRES DRUGIEGO OBJAWIENIA

(1845 lat później)

       1871 1874     1878 1911     1914      1918

1871 � narodziny niemieckiego imperium 1911 � kryzys światowy
1874 � Drugie Objawienie 1914 � wojna światowa
1878 � Izrael przywrócony, wzrasta świętość 1918 � koniec wojny
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Rozdział 9.
Czas Królów

W rozdziale 6 zostało wykazane, że upadek Sedekiasza nastąpił w 587 r. p.n.e., a nie w 607
p.n.e. Stąd, wszystkie daty przed tym wydarzeniem należy cofnąć o 20 lat. Tu oczywiście
pojawia się problem � czy znajdziemy jakiś okres chronologiczny, który należałoby wydłużyć,
by uzupełnić tę różnicę?

Tak, ale nie znajdziemy go w czasie królów. Już krótka analiza danych w Księgach Królów i
Księgach Kronik właściwie wymaga skrócenia tego okresu o 50 lat, z 513 do 463.

To, na razie, tylko zwiększa nasz problem do 70 lat, co raczej nie ułatwi nam rozwiązania, ale
naszym celem jest określić fakty. Oczywiście będą one zgodne z wszelkimi proroctwami i
analogiami, dotyczącymi czasu, które Bóg zawarł w swoim Boskim Planie.

Ku przestrodze czytelnika � okres, który zamierzamy zbadać jest najbardziej złożonym
obszarem całego tematu. Jednak wynagrodzenie naszej pracy będzie proporcjonalne do
włożonego wysiłku. Wnioski z tego rozdziału potwierdzają niezwykłe korelacje
(współzależności) opisane dalej, co daje nam pewność, że zbliżamy się do naszego celu:
Prawdy.

Jak oblicza się Czas Królów?

Najprostsza metoda to dodanie okresów panowania królów Izraela, i zostało to wykonane w
tomie 2 na stronie 50. Zaczynając od Saula, Dawida i Salomona, poprzez królów Judy aż do
końca panowania Sedekiasza � uzyskamy sumę 513 lat.

Jednak � i to nam wszystko komplikuje � są inne informacje w Piśmie Świętym, które nie
zgadzają się z tą sumą. By to wyjaśnić, musimy przypomnieć niektóre szczegóły z historii
Izraela w tym okresie.

Po okresie panowania Salomona, Izrael został podzielony na 2 królestwa. Królestwo na
północy, rządzone z Tirsy, a później z Samarii, nazywało się �Izrael�. Królestwo na południu,
rządzone z Jerozolimy, nazywało się �Juda�.

Izrael został podbity przez imperium Asyrii ponad wiek wcześniej nim Judę przejęli
Babilończycy. Jeśli zsumujemy lata panowania królów północnego królestwa, od Jeroboama
do ostatniego � Ozeasza, otrzymamy wynik 241 lat (zobacz Dodatek D). Ten sam okres w
królestwie Judy, od Rehoboama do 6-go roku Ezechiasza. (2 Krl 18:10) � 260 lat.

Skąd ta niezgodność? Czy błąd leży w danych dotyczących Izraela czy Judy? Zwykłe
przypuszczenie odpowiedzi na to pytanie jest niewystarczające. Oba zestawy danych
pochodzą z Pisma i podważanie któregoś z nich bez wyraźnego dowodu byłoby zbyt
samowolne by prowadziło to nas do pewnych wniosków.

W rzeczywistości obydwa zestawy danych są prawidłowe, a właściwy czas królów jest
krótszy, niż wskazuje któraś z tych sum. Są na to dwa powody. (1) Niekiedy każde królestwo
używało systemu obliczania czasu bez roku wstąpienia na tron (non-accesion-year system), co
oznacza, że prosta suma lat powiększa się o 1 rok za dużo przy każdej zmianie króla. (Jest to
wyjaśnione dalej.)
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(2) Czasami następowały okresy współpanowania (coregency), w czasie których król panował
wspólnie ze swym synem i spadkobiercą. Często takie lata wspólnej władzy były
przypisywane zarówno ojcu jak i synowi. W tym przypadku prosta suma da większą liczbę niż
faktyczna.

Czy więc da się przebrnąć przez tę plątaninę liczb w logicznie przekonywujący sposób i
uzyskać właściwą odpowiedź? Tak, chociaż nie jest to łatwe zadanie. Ale gdy każdy tekst,
dotyczący naszej kwestii wniesie swój właściwy wpływ, wynikła harmonia będzie bardzo
przekonywująca.  I gdy zadanie zostanie wykonane, dowiemy się, że szczegółowa historia
królów Asyrii, którzy rządzili równocześnie z królami Izraela i Judy, potwierdza nasz rezultat.

Najpierw odpowiedzi

Będziemy potrzebować 5 poprawek. (1) Wspólna władza Jehoshaphata z ojcem redukuje jego
samodzielne panowanie o 4 lata. (2) Panowanie Jehorama, Achaziasza i Joasza było obliczane
w systemie �non-accession-year�, co redukuje sumę o 3 lata. (3) Wspólna władza Ozjasza z
ojcem redukuje jego panowanie o 24 lata. (4) Samodzielne panowanie Jotama zmniejszamy o
8 lat. (5) Wspólne panowanie Manasseha z ojcem redukuje jego okres panowania o 11 lat.
Wszystkie redukcje w sumie: 4+3+24+8+11=50 lat.

Przebieg

Musimy scalić cztery grupy informacji w jeden właściwy wzór chronologii królów Izraela i
Judy. (1) Panowanie królów Izraela. (2) Panowanie królów Judy. (3) Synchronizacja między
królami Judy a królami Izraela. (4) Synchronizacja między królami Izraela a królami Judy. Te
cztery zestawy danych można znaleźć w Dodatku D. Synchronizacje są ponumerowane od 1-
13 albo od A-T dla ułatwienia szukania. Ta duża ilość danych zmusi nas do rozpoznania
metody obliczania używanej przez każde królestwo, czy w ogóle i kiedy zmieniano metodę
obliczania, oraz okresów wspólnego panowania w każdym królestwie. Gdy liczby wskażą na
jakąś niezwykłą sytuację, często informacje z Ksiąg Królów i Kronik pokażą nam wskazówkę
wyjaśniającą i potwierdzającą okoliczności.

Najpierw zbadamy okres od podziału królestwa (po śmierci Salomona) do długiego
panowania Ozjasza, króla Judy, odnosząc się tylko do 4 zestawów danych z Pisma. Da to nam
znaczne doświadczenie w postępowaniu ze wszystkimi czynnikami, które wpłynęły na czas
królów. Później zajmiemy się zagmatwanym okresem od Ozjasza do Ezechiasza, z pomocą
dokładnego zapisu historii Asyrii. Od tego czasu aż do końca królestwa Judy nie mamy już
możliwości korzystania z równoległych (paralelnych) zapisów dotyczących królestwa
północnego. Stąd dowody na pozostałą niezgodność, 10 lat wspólnej władzy Manasseha z
Ezechiaszem (zawierające części 11 lat panowania) pochodzą z porównywania Pisma z
historią.

Poniżej znajdują się pewne wstępne kwestie, które musimy omówić zanim przejdziemy do
właściwej analizy.

Lata panowania królów i metody obliczania

Starożytne królestwa na Bliskim Wschodzie obliczały lata panowania (regnal years) tak jak
lata kalendarzowe. Na przykład Asyryjczycy i Babilończycy obliczali swoje lata kalendarzowe
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od Nisana do Nisana, i tak samo lata panowania.
Używali również metody obliczania z dodaniem roku wstąpienia na tron (accession-year
system). To oznacza, że część roku od wstąpienia króla na tron aż do następnego Nisana była
nazywana rokiem objęcia tronu (accession year). Był to jak gdyby rok �zerowy�. Oficjalny
�pierwszy� rok panowania zaczynał się następnej wiosny. Liczbowo, rok objęcia tronu
przypisywano poprzedniemu królowi. Na przykład, Nabopolassar zmarł przed ukończeniem
21 lat, ale okres jego panowania trwał 21 lat. Pozostała część tego roku była rokiem objęcia
tronu jego syna Nabuchodonozora, którego �pierwszy� rok zaczął się dopiero kolejnego
Nisana. Dzięki tej metodzie każdy rok kalendarzowy był przypisany tylko jednemu królowi.
Zaletą tej metody jest to, że po dodaniu okresów panowania kolejnych królów otrzymamy
dokładną sumę lat, które upłynęły.

Inną metodą obliczania była metoda bez roku wstąpienia na tron (non-accession-year
system), często używana na przykład przez Egipt. W tym systemie, podobnie jak w
poprzednim, rok, w którym król umarł, był mu przypisywany. Ale był również liczony jako
rok �pierwszy� jego następcy. Stąd taki rok kalendarzowy był liczony 2 razy � raz dla każdego
króla. Więc gdy dodamy okresy panowania kolejnych królów, suma będzie przewyższać ilość
lat, które faktycznie upłynęły, o liczbę zmian na tronie.

Jednym z naszych zadań będzie określenie sposobu liczenia przez Izrael i Judę. Łatwo
stwierdzić jak robili to Babilończycy, ponieważ Kroniki Babilońskie oznaczają wydarzenia
każdego roku niedwuznacznie od Nisana do Nisana i wyraźnie mówią o latach wstąpienia na
tron. Ale jeśli chodzi o królów Izraela i Judy musimy wywnioskować tę informację z danych.

Od śmierci Salomona do rządów Ozjasza

Będziemy analizować ten okres w 3 częściach.
(1) Od podziału Królestwa do Zimriego
(2) Od Zimriego do Joasza
(3) Od Joasza do Ozjasza

(1) Od podziału Królestwa do Zimriego. Ponieważ Zimri rządził tylko 7 dni i zmarł w 27
roku panowania Asy, okresy panowania królów Judy po ten rok powinny być takie same jak
okresy królów Izraela aż po Elę, następcę Zimriego. Zobaczmy. Juda: 17+3+27 =  47. Izrael:
22+2+24+2 = 50. Brakuje 3 lat. Ale zauważamy, że w Izraelu były 3 zmiany na tronie i
oczywistym rozwiązaniem byłoby przypuszczenie, że Juda używała systemu z dodaniem roku
wstąpienia na tron (accession-year system) a Izrael bez (non-accession-year system). W
rezultacie mamy 47 faktycznych lat w każdym królestwie. Drugi dowód na to pochodzi z
następującej tabeli. Zauważmy, że synchronizacja zawiera błąd jednego dodatkowego roku
przy każdej zmianie na tronie.

Tabela 1
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Z tabeli wynika, że Juda używała systemu z dodaniem roku wstąpienia na tron, a Izrael nie.
Poniżej znajduje się nowy diagram, uwzględniający te wnioski. Zauważ, że wszystkie
synchronizacje Izraela i Judy (zaznaczone strzałkami biegnącymi od Izraela do Judy) teraz się
całkowicie zgadzają.

Tabela 2
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Jednak dodajmy teraz do tabeli strzałki biegnące w odwrotną stronę, by pokazać
synchronizacje królów Judy z królami Izraela. (Pamiętajmy, że nowy król zaczyna panowanie
w roku śmierci swego ojca, nawet jeśli nie nazywa się on rokiem �zerowym� � jak w systemie
z dodawaniem roku wstąpienia na tron (accession-year), używanym przez królestwo Judy).
Wyraźnie widać, że nie wszystko się zgadza. Początek panowania Asy jest  zsynchronizowany
z 20-tym rokiem Jeroboama, ale początek panowania Abijama nie zgadza się z 18-tym rokiem
Jeroboama � jest o rok za wcześnie.

Tabela 3
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Problem wydaje się drobny � można by nawet pokusić się o zignorowanie go. Ale uwaga
przykładana do takich detali jest pożyteczna i niezbędna dla dokładnego zbadania historii tych
królestw. Niezgodność, jaką zauważyliśmy, może oznaczać jedną z dwóch rzeczy. Albo (1)
występuje pomyłka o 1 rok w synchronizacji Abijjama, albo też (2) nie wyjaśniliśmy
wszystkich kwestii, które były istotne w czasach starożytnych.

Jak się okazuje to drugie rozwiązanie jest właściwym. Wszystkie powyższe tabele zakładają,
że lata panowania królów rozpoczęły się w obu królestwach w tym samym czasie. Ale
niekoniecznie tak musiało być. Kiedy Hebrajczycy mogli zaczynać swoje królewskie
(kalendarzowe) lata? Są dwie możliwości: albo od Nisana do Nisana (stąd został on
ponumerowany jako miesiąc �pierwszy� w ich kalendarzu), albo od Tishri do Tishri
(ponieważ ten miesiąc zaczynał ich rok rolny, który wpływał na szabas i lata jubileuszowe.)

Jak się okazuje Juda używała drugiej metody � od Tishri do Tishri (zobacz Dodatek I). Ale
jeśli założymy, że Izrael wybrał drugą możliwość � tak jak w odróżnieniu od Judy wybrał inny
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system obliczania � wtedy lata panowania królów obu narodów różniłyby się o 6 miesięcy.
Wykorzystując tę metodę, nasza tabela prezentuje się następująco.

Tabela 4

Ta tabela jest nieco bardziej złożona ze względu na nierównomiernie rozłożone lata. Ale to
precyzja, a nie prostota jest naszym celem. W tej tabeli wszystko się zgadza. I nie jest to tylko
niezręczny wybieg, ponieważ dwa dowody świadczą za nierównomiernym rozkładem lat. (1)
Jak będziemy analizować synchronizacje, spostrzeżemy, że ta nierównomierność lat w historii
obu królestw jest oczywista.
(2) Istnieje rozsądne wyjaśnienie tej różnicy. Gdy Jeroboam objął tron, obawiał się, że
solidarność jego poddanych stopniowo obróci się w stronę władców Judy, gdy przypomną
sobie Jerozolimę, świątynię i obietnice Dawida. Był tym tak przejęty, że zapoczątkował
własne metody oddawania  boskiej czci, by oddzielić dwa narody (1 Krl 12:27-33). Zaczął
nawet obchodzić święto 15-go dnia 8-go miesiąca, by odróżnić od obchodzonego w Judzie
(feast of tabernacles). Jest oczywiste, że chciał zróżnicować obyczaje swojego królestwa w
porównaniu z Judą i przyjęcie innego kalendarza i systemu było kolejnym sposobem na
osiągnięcie celu. Jeroboam nie musiał wymyślać tych systemów. Zanim został królem,
udzielono mu schronienia w Egipcie, i zaadoptował tamtejszy system obliczania oraz ich lata,
rozpoczynające się wiosną. (spring regnal years)

(2) Od Zimriego do Joasza. Zimri uzurpował sobie prawo do tronu, nie wybrał go naród.
Gdy zostało to ujawnione, wielu podążyło za Omrim, dowódcą zastępu, który oblegał Tirsę,
by przejąć władzę. Zimri zdał sobie sprawę, że wszystko jest stracone, zburzył pałac i popełnił
samobójstwo. Okres jego krótkiej, 7-dniowej władzy zawarty jest w drugim roku panowania
Eli, i będzie reprezentowany w następnej tabeli tylko jako �Z�. 12-letnie panowanie Omriego
rozpoczęło się tego roku. Jednak, synchronizacja E wskazuje, że zaczął panowanie w 31-ym
roku panowania Asy, a nie w 27-ym, jak byśmy oczekiwali. Dlaczego? Przedtem miał rywala,
ponieważ tylko �połowa narodu poszła za Tibnim�(1 Krl 16:21). Widocznie synchronizacja
wskazuje na czas, gdy został niekwestionowanym królem całego Izraela, a nie gdy zajął Tirsę
po śmierci Zimriego.

W Piśmie nie mówi się bezpośrednio ile czasu upłynęło do pokonania Tibniego. Sądząc z
synchronizacji E, stało się to w 31-ym roku panowania Asy. Potwierdza to 1 Krl 16:23, gdzie
Omri wyruszył z Tirsy do swej nowej stolicy Samarii w roku 6-ym. Ten krok prawdopodobnie
nastąpił po upadku Tibniego, który mógł nastąpić w roku 5-ym lub na początku 6-go. I jeden i
drugi rok nakładają się na 31-y rok Asy, rok zsynchronizowany z Omrim. Tabela 5 wskazuje
rok 5-ty jako rok śmierci Tibniego, zostawiając trochę czasu na budowę nowego miasta
Samarii przed przeprowadzeniem się tam w roku 6-ym.
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Tabela 5

Teoretycznie jest możliwe, że 12 lat przydzielone Omriemu rozpoczęło się jego samodzielną
władzą po śmierci Tibniego. Ale dwa argumenty przemawiają przeciwko temu. (1) To by
oznaczało, że żadnemu władcy Izraela nie przypisano pięciu czy sześciu lat rządów rywala.
(2) Jest to niemożliwe ze względu na synchronizacje Achaba, Jehoshaphata i Achaziasza. Jak
można zauważyć po krótkich eksperymentach, te synchronizacje pozwalają na wydzielenie
tylko 12-letniego okresu na całkowite panowanie Omriego.

Te trzy synchronizacje wymagają również: (1) żeby Juda używała obliczania czasu systemem
z rokiem wstąpienia na tron (accession-year), (2) żeby Izrael nie używał tego systemu, (3)
żeby ich lata były nierównomiernie rozłożone. (Spróbuj jakąkolwiek inną możliwość to się
zorientujesz). To niezależnie potwierdza wnioski jakie się nam narzuciły na podstawie danych
aż do Zimriego. Jest to wysoce zadowalający dowód, że analizujemy dzieje tych władców
prawidłowo.

W następnym segmencie występuje kłopot z danymi dotyczącymi Judy. Z tego powodu
przeskoczymy trochę w czasie, a potem będziemy analizować wstecz, by zapełnić lukę.
Skupmy się teraz na synchronizacjach 7 i K: Panowanie Joasza zaczyna się w 7-ym roku Jehu,
a Jehoazaha w 23-im roku Joasza, jak pokazano poniżej.

Tabela 6

Jak pokazano w Tabeli 6 powyżej, te synchronizacje wymagają  by (1) lata panowania w
Judzie i Izraelu były nierównomierne (jest to tak oczywiste, że nie będziemy już odtąd tego
specjalnie zaznaczać), (2) okres panowania Joasza był obliczany metodą bez roku wstąpienia
na tron (non-accession-year), (ponieważ rok, w którym rozpoczął władzę musi być rokiem
�zerowym�, żeby Jehoahaz zsynchronizował się z 23-im rokiem Joasza). Jest to zaskakujące,
ale dane jasno tego wymagają. Gdzieś między Jehoshaphatem a Joaszem królestwo Judy
zmieniło swój system obliczania! Początkowo możemy uznać to za błąd. Ale gdy
zanalizujemy dzieje wstecz, od Joasza do Jehoshaphata, odkryjemy, że nie jesteśmy w
błędzie. Zmiana w liczeniu rzeczywiście miała miejsce. Ale dlaczego?

Rozsądne rozwiązanie znajduje się w Piśmie. Ten okres był okresem pojednania i umów
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między królestwami. Achab i Jehoshaphat sprzymierzyli się ze sobą. Imiona książąt były
wspólne dla obu królestw (Joram/Jehoram, Achaziasz/Achaziasz). Rodziny królewskie były
powiązane małżeństwami (Atalia, żona syna Jehoshaphata � Jorama, była córką Achaba i
Jezebel, 2 Krl 8:26). Nic więc dziwnego, że Juda, w duchu pojednania, przyjęła Izraelską
metodę obliczania. Rzeczywiście, sama Atalia mogła mieć wpływ na tą zmianę, gdy jej mąż
Joram, albo później syn Achaziasz, zostali królami Judy.

Jakakolwiek była tego przyczyna, liczby mówią jasno, że tak się stało. Połączmy teraz króla
Achaba z królem Jehu po stronie Izraela, zostawiając chwilowo lukę po stronie Judy.

Tabela 7

Teraz wypełnijmy lukę � analizując wstecz od Joasza do Jehoshaphata (powód ku temu
wkrótce stanie się jasny). Skoro rok pierwszy Joasza jest rokiem objęcia przez niego tronu,
jest to również rok, w którym jego poprzedniczka � niegodziwa Atalia � zmarła. Było to w jej
7-ym roku (2 Krn 23:1), więc 1-y rok Joasza jest tym samym co 7-y Atalii.

Odliczając wstecz lata jej panowania okazuje się, że jej pierwszy rok pokrywa się z
pierwszym rokiem Jehu � a wiemy, że doszła do władzy w tym samym roku, co Jehu w
Izraelu, ponieważ przy tej okazji zabił on poprzednich władców obu królestw (2 Krl 9:21-27)
Jak na razie wszystko pasuje. Kontynuujmy odliczanie, zakładając na razie cały czas system
NAY (non-accession-year). Achaziaszowi (synowi Atalii) przypisano jeden rok, co w
systemie NAY oznacza, że był to równocześnie 1-y rok jego następcy i ostatni poprzednika.
Więc 1-y rok Atalii był również 1-ym Achaziasza, a także 8-ym Jehorama � dziwne, ale
prawdziwe.

Odliczając dalej wstecz, oznacza to, że druga połowa 1-go roku Jehorama pokryła się z
pierwszą połową 5-go roku Jorama. Rzeczywiście, synchronizacja Jehorama łączy go z 5-ym
rokiem Jorama. A, skoro1-y rok Jehorama jest taki sam jak rok, w którym zaczął panowanie,
oznacza to, że jego okres był liczony w systemie NAY. A ponieważ panowanie Jehoshaphata
nie było liczone w tym systemie, wiemy teraz kiedy nastąpiła zmiana w obliczaniu � wraz z
panowaniem Jehorama.

Ale tu pojawia się kolejna niespodzianka. Skoro Jehoram używał systemu NAY, jego 1-y rok
musiał być ostatnim jego ojca. Zgodnie z naszą tabelą, 1 Jehoram = 22 Jehoshaphat.
Tymczasem w 2 Krn 20:31 mówi się, że Jehoshaphat panował 25 lat. Te liczby narzucają
jeden z dwóch wniosków: (1) 8-letnia władza Jehorama rozpoczęła się jako współwładanie z
ojcem przez okres 4 lat � 22,23,24,25, albo (2) 25-letnia władza Jehoshaphata rozpoczęła się
krótkim okresem wspólnej władzy z jego ojcem Asą. Wariant (1) jest niemożliwy (patrz
strona następna, drugi paragraf). Wariant (2) musi być więc poprawny.

Skoro Asa rządził 41 lat, w swoich ostatnich latach był już podstarzały i mocno schorowany
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(2 Krn 16:12). To czyni tę współwładzę wiarygodną. Jednak, jak pokazuje Tabela 5, gdy
Izrael zsynchronizował swoich królów z Judą, policzono lata samodzielnej władzy
Jehoshaphata. Tabela 8 pokazuje wszystkie te składniki, w nawiasach podano lata
współpanowania.

Tabela 8

Zauważmy teraz inną właściwość Tabeli 8. Obok lat 17 i 18, odnoszących się do
Jehoshaphata, mamy liczby (1) i (2). Odnoszą się one do współpanowania Jehorama z ojcem,
przed jego własnym 8-letnim panowaniem. Dowodem na to jest rzadka podwójna
synchronizacja dla Jorama. Łączy się on raz z 2-im rokiem Jehorama, i raz z 18-ym
Jehoshaphata (2 Krl 1:17, 3:1), co wskazuje, że oba oznaczają ten sam rok. Ponieważ nie
może się to odnosić do 2-go roku samodzielnego panowania Jehorama, ewidentnie chodzi o
wcześniejszy rok wspólnego sprawowania władzy.

Co by mogło tłumaczyć takie wspólne panowanie? Zauważmy (Tabela 8), że zaczęło się ono
w roku śmierci Achaba. Zginął on w bitwie, w której Jehoshaphat � omal nie poległszy � był
jego sojusznikiem. Najwidoczniej, co było przejawem jego roztropności, Jehoshaphat
ustanowił Jehorama wspólnym władcą na wypadek tragedii. (Poza tym, skoro to wspólne
panowanie zaczęło się w 20-ym roku Jehoshaphata, wyklucza to wariant 2 opisywany wyżej,
który wymagał by zaczęło się w 22-im roku Jehoshaphata)

Prawdziwy problem

Zauważmy w Tabeli 8 jeszcze jeden szczegół, za to o bardzo doniosłym znaczeniu. Prawa
kolumna kończy się 17-ym rokiem Jehoahaza, jego ostatnim. Stąd wynika, że jego następca
Jehoash wstąpił na tron w tym roku. Ale synchronizacja Jehoasha łączy go z 37-ym rokiem
Joasza. Więc 17 Jehoahaz powinien pokrywać się w tabeli z 37 Joasza � ale się nie pokrywa �
i problem opiera się wszelkim prostym rozwiązaniom. (Można eksperymentować bez końca).
Może nadszedł już czas by zacząć podejrzewać błąd przy przepisywaniu ?

Nie, to nie jest odpowiedź. Chwilowa pomoc takiego środka znikłaby w zalewie problemów
powstałych później. Istnieje rozwiązanie. Nie jest ono zbyt pociągające (sympatyczne). Ale
unikanie prawdziwego problemu � jak to się często w życie zdarza � tylko przedłużyłoby
cierpienie. Ten impas zmusza nas uznać pewną zagmatwaną okoliczność, którą
przeoczyliśmy. By ją zilustrować, zwróćmy uwagę na następujące porównania.

3-i rok (Daniel 1:1) 7-y rok (Jer. 52:28) 18-ty rok (Jer. 52:29)
4-y rok (Jer. 46:2) 8-y rok (2 Krl 24:12) 19-ty rok (2 Krl 25:8)

Obydwa teksty w każdej parze odnoszą się do tego samego roku, nawet jeśli w każdym
przypadku liczby różnią się o 1. Nieścisłości te tłumaczy różnica w metodach obliczania czasu
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(accession-year, non-accession-year). Daniel, który pisał w Babilonie, i Jeremiasz 52:28-29,
który został dodany przez późniejszego skrybę w Babilonie, posługują się Babilońskim
systemem � accession-year. Inni posługują się tą drugą metodą (NAY), wprowadzoną w
Judzie w czasie panowania Sedekiasza.

Problem przedstawia się następująco: skryba (starożytny pisarz-sekretarz) mógł użyć swojej
metody obliczania w odniesieniu do innego królestwa, nawet jeśli to królestwo jej nie
używało. Na przykład, mimo że Babilończycy ponumerowali lata swoich królów jako 7 i 18
(patrz powyżej), skryba Judy przyjął swoją metodę i nazwał je 8 i 19 (patrz Dodatek E).

W rzeczywistości skrybowie Judy i Izraela cały czas tak postępowali � każdy skryba Judy
stosował swój system w odniesieniu do Izraela i vice versa. Do tej pory nie byliśmy zmuszeni
do uznania tego faktu, ponieważ aż dotąd wszystkie dane mogły być logicznie (nawet jeśli nie
zawsze prawidłowo) rozumiane bez uciekania się do tego czynnika. Bez obaw � wkrótce, za
jednym zamachem, dodamy ten czynnik. W niektórych przypadkach wpłynie to na część roku,
w którym król wstąpił na tron. Ale jedyną istotną zmianą będzie uznanie czterech lat
współpanowania (Jehoshaphata z Asą), a nie trzech.

Najpierw jednak zobaczmy jak rozwiąże to problem synchronizacji Jehoasha z 37-ym rokiem
Joasza. Spójrzmy znowu na dolną część Tablicy 8. Nie pojawia się imię Jehoasha, ale zaczął
on panowanie � jak zwykle � w ostatnim roku swego poprzednika, 17-ym Jehoahaza. Oba
królestwa wykorzystywały ten sam system � NAY. Przypuśćmy teraz na chwilę, że Królestwo
Izraela w tym momencie przechodzi na drugi system, accession-year. (Synchronizacje P i Q
wskazują, że taka zmiana kiedyś miała miejsce.) Skryba zapisujący synchronizację Jehoasha
użył swojego nowego systemu � accession-year. To oznacza, że rok oznaczony w tabeli 8 jako
38-y Joasza � w systemie NAY � teraz staje się (w umyśle izraelickiego skryby) rokiem 37-
ym Joasza. Ta zmiana nie mogła nastąpić wcześniej, za panowania Jehoazaha, ponieważ, po
chwili zastanowienia nad Tablicą 6, okazuje się, że skryba izraelicki, który zapisał
synchronizację Jehoahaza, ciągle używał systemu NAY.

Nasz problem, prawidłowo rozwiązany, wskazuje, że Izrael przyjął po raz pierwszy system
accession-year wraz z panowaniem Jehoasha (i, jak się okazuje, używali go aż do końca ich
królestwa). Faktycznie Juda również powróciła do tego systemu, wraz ze swoim następnym
królem, co zauważymy, gdy weźmiemy pod uwagę Amazjasza. Zarówno Izrael jak i Juda
dokonały tej zmiany mniej więcej w tym samym czasie i prawdopodobnie z tego samego
powodu.

Zwróćmy uwagę w Tabeli 8 na 8-y rok Jehorama, króla Judy. W tym miejscu umieściliśmy
dwukierunkową strzałkę, pokazującą, że Jehu i Atalia rozpoczęli panowanie w tym samym
czasie. Ale szczególnie nie komentowaliśmy synchronizacji Achaziasza. W rzeczywistości
miał dwie � 2 Krl 8:25 wskazuje na 12 Jorama, 2 Krl 9:29 wskazuje 11 Jorama. (Tak
naprawdę to mówi się tam o Jehoramie, ale ja używam Joram dla Izraela, a Jehoram dla Judy,
by uniknąć pomieszania tych wymiennych imion.) Oczywiście Achaziasz, król Judy wstąpił
na tron jednego roku albo drugiego � nie w obydwóch! Skąd więc taka niezgodność ?
Oczywiście było to w 12-ym roku Jorama. Jednak, z uwagi na to, że Juda całkiem niedawno
porzuciła system accession-year, prawdopodobnie pod wpływem niegodziwej Atalii, skryba
�starej szkoły� przeciwstawił się tej zmianie i zapisując synchronizację Achaziasza przypisał
Joramowi system accession-year. Inny skryba zanotował to w drugim systemie. Z niechęci do
pominięcia któregokolwiek ze starożytnych zapisów kompilator Księgi Królów zamieścił
obydwa. To nie tylko tłumaczy podwójną synchronizację, ale też potwierdza praktykę
przypisywania drugiemu królestwu własnego systemu. (Porównaj z Thiele, 68-69)
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Nie natkniemy się już na kolejną podwójną synchronizację aż do Ozeasza, ostatniego króla
Izraela, i będzie to spowodowane innymi przyczynami.

Teraz ponownie sporządzimy naszą tabelę wszystkich władców królestwa poprzez Joasza i
Jehoazaha, właściwie rozpoznając, że każde królestwo przypisywało drugiemu swój system
podczas zapisywania synchronizacji ich królów. Na szczęście odtąd oba królestwa używają
tego samego systemu, uwalniając nas od tego pamięciowego ciężaru.

Ponieważ miejsce na to pozwala dodajemy do tabeli Amazjasza i Jehoasha, o których za
chwilę będzie mowa.

Tabela 9
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Liczby pogrubione odnoszą się do lat przypisanych przez drugie królestwo. Liczby w
nawiasach oznaczają lata wspólnego panowania.

(3) Od Joasza do Ozjasza. W ostatnich dwóch częściach doszliśmy do wniosku, że Jehoash
wykorzystywał system accession-year. Stwierdziliśmy też, że Amazjasz również go używał.
Teraz przedstawimy na to dowód. Jeroboam, następca Jehoasha, jest zsynchronizowany z 15-
ym rokiem Amazjasza, co oznacza, że Jehoash zmarł w tym roku (2 Krl 14:23). Poza tym,
Amazjasz przeżył Jehoasha o 15 lat (2 Krl 14:17, 2 Krn 25:25). Ta niezwykła informacja
została prawdopodobnie zapisana z uwagi na ich zamianę w bitwie � Jehoash pojmał
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Amazjasza, który przeżył swojego zdobywcę.

Ta informacja powoduje, że druga połowa 16-go roku Jehoasha pokrywa się z pierwszą
połową 15-go Amazjasza, jak można zauważyć w końcówce Tabeli 9. To oznacza, że rok
pierwszy Amazjasza nastąpił po 40-ym roku Joasza, co zaś wskazuje na to, że Amazjasz
używał systemu obliczania accession-year. Synchronizacja Amazjasza z tym się zgadza.

Następnym zadaniem jest dodanie panowania Ozjasza (Uzziah) (zwanego Azariaszem w 2
Księdze Królów) i Jeroboama (II), który nastąpił odpowiednio po Amazjaszu i Jehoashu.
Ponieważ oba królestwa używają tego samego systemu (accession-year), powinno to być
proste. (Ale wy już prawdopodobnie jesteście teraz mądrzejsi i wiecie, że tak nie będzie.)

Skoro Amazjasz przeżył Jehoasha o 15 lat, Ozjasz powinien zacząć panowania w 15-ym roku
Jeroboama. Jednak synchronizacja (2 Krl 15:1) wskazuje na 27-y rok Jeroboama � 12 lat
później! Są dwa możliwe wyjaśnienia. (1) Między Amazjaszem a Ozjaszem było 12 lat
bezkrólewia. (2) Istniał 12-letni okres wspólnego panowania Jehoasha i Jeroboama, i
synchronizacja liczy od początku tego okresu. Tabele 10 i 11 pokazują obydwa warianty.

Tabela 11

Tabela 10

Jak tu wybrać? Przeskoczymy o jedno pokolenie do przodu, a potem będziemy odliczać
wstecz. Dzięki tej metodzie okaże się, że pierwszy wariant nie ma szans. Idziemy dalej
koncentrując się na synchronizacjach P i Q, które wskazują, że 10-letnia władza Menachema,
króla Izraela, rozpoczęła się w 39-ym roku Ozjasza a zakończyła w 50-ym Ozjasza. Wymaga
to, żeby jego rok wstąpienia na tron pokrywał się z drugą połową 39-go roku Ozjasza, a jego
10-y rok pokrywał się z pierwszą połową 50-go roku Ozjasza. Ustaliwszy to wszystko,
możemy zająć się  1-miesięczną władzą Szalluma, 6-miesięcznym panowaniem Zachariasza, i
ostatnim (41-ym) rokiem Jeroboama, trzema następcami Menachema. To niedwuznacznie
wiążę długie panowanie Jeroboama z długim panowaniem Ozjasza. Teraz możemy wypełnić
tamte lata od tyłu, przechodząc coraz wyżej � Tabela 12.
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Tabela12

Teraz wiemy jak panowanie Ozjasza ma się do panowania Jeroboama. By stwierdzić jak to
wpływa na nasze dwa warianty, musimy raz jeszcze zerknąć na Tabele 10 oraz 11 i dodać do
nich panowanie Ozjasza. Pokazują to Tabele 13 i 14.

Tabela 14

Tabela 13

Spójrzmy na Tabelę 13. Czy po śmierci Amazjasza nastąpiło 12-letnie bezkrólewie? Jasne, że
nie. Skoro Ozjasz zaczął panowanie jako współwładca przed śmiercią Amazjasza, to rządził
przez całe rzekome bezkrólewie! Zostaliśmy więc z wariantem drugim � Tabela 14. Jesteśmy
w ten sposób zmuszeni przyjąć nie tylko 12-letnie współpanowanie Jeroboama z Jehoashem,
ale także 24-letnie wspólne rządy Ozjasza z Amazjaszem. Jednak ich synchronizacje,
podobnie jak było wcześniej w przypadku Jehoshaphata i Omriego, uwzględniają początki ich
samodzielnego panowania.

Od Ozjasza do Ezechiasza

Dotychczas polegaliśmy wyłącznie na połączonym świadectwie danych biblijnych. Tak więc
samo Pismo wymaga by skrócić czas królów o, jak na razie, 31 lat. Nieodwołalnie, chyba że
pominiemy lub zmienimy jakieś fakty biblijne. Podkreślam to, by odeprzeć ewentualne
oskarżenia, że niedoskonałe pogańskie chronologie odcinają nas od skądinąd jasnego zapisu
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biblijnego. Takie oskarżenie oznaczałoby pospolite nieporozumienie. Rzeczywiście, gdy sam
doszedłem po długich badaniach, że to samo Pismo wymaga skrócenia czasu królów, i że to
skrócenie było w zgodzie z równoległą historią Asyrii (jak później zobaczymy), utwierdziłem
się w przekonaniu, że historia naprawdę potoczyła się inaczej niż sądziliśmy. Następnie
zdałem sobie sprawę z kolosalnego dowodu odnośnie Babilońskiej chronologii. Gdy potem
zdałem sobie sprawę, że biblijne fakty zgadzały się z tym również, żadna rozsądna wątpliwość
nie mogła przetrwać. I gdy zobaczyłem, że proroctwo łączy się z faktami, niepokój rozproszył
się w wielkich podziękowaniach.

Gdy przejdziemy dalej, okaże się jednak, że uzyskanie pomocy ze strony ówczesnej historii
Asyrii okaże się bardzo użyteczne, i żaden rozsądny argument nie zmusi nas by oprzeć się tej
korzyści. Dochodzimy do czasów, gdy dominujący Asyryjczycy oddziaływali na królestwa
Izraela i Judy, podczas panowania króla Tiglat-Pilesera. Król ten znany był również pod
imieniem Pul, niewątpliwie otrzymanym z pierwszej sylaby drugiej części jego pełnego
imienia. Biblia potwierdza, że Menachem płacił mu daninę, a Asyryjskie kroniki
potwierdzają, że ją otrzymywał od Menachema (2 Krl 15:19, odnośnik 55). Więc ich okresy
panowania pokrywały się.

Jest równie jasne, że Tiglat-Pileser był współczesny Ozeaszowi, ostatniemu królowi Izraela.
W Asyryjskich kronikach Tiglat-Pileser mówi �Pakaha [Pekach] ich król, którego usunęli z
tronu, i ja ustanowiliśmy Ausi [Ozeasza] królem nad nimi� (Luckenbill I, § 816). Mowa o tym
również w 2 Krl 15:29,30.

Tiglat-Pileser rządził przez 18 lat. Wiemy to z dwóch źródeł. (1)�The SDAS King List�,
opublikowany w 1954, (2)�The Assyrian Eponym list�, według którego wstąpienie na tron
Salmanassara nastąpiło 18 lat po objęciu tronu przez Tiglat-Pilesera.

A przecież królowie Izraela, od Menachema do Ozeasza, wymienieni w Dodatku D, panowali
następująco: 10 Menachem, 2 Pekachiasz, 20 Pekach, 9 Ozeasz. Jak więc 18 lat panowania
Tiglata-Pilesera mogło objąć 22-letnią przerwę między Menachemem a Ozeaszem? Mogło się
to stać tylko wtedy, jeżeli panowania niektórych z tych władców zachodziły na siebie.

Zbadajmy okoliczności. Po Jeroboamie było dwóch krótko żyjących władców, Zachariasz,
jego syn (6 miesięcy) oraz Szallum uzurpator (1 miesiąc). Menachem również był
uzurpatorem, bez dynastycznych praw do tronu. Dlatego nie wszyscy go uznali (2 Krl
15:16).Gdy Tiglath-Pileser mu zagroził, zapłacił daninę �aby zapewnić sobie jego pomoc i
umocnić władzę królewską w swoim własnym ręku�(2 Krl 15:19), co jest przynajmniej
zgodne z tym, że miał jakiegoś rywala do tronu. Thiele wnioskuje, że tym rywalem był
Pekach, sprawujący władzę w Gilead, na wschód od Jordanu. (Gdy dzięki intrydze zajął
Samarię, razem z nim było 50 ludzi z Gileadu, 2 Krl 15:25). Gdy królestwo znalazło się w
rękach Menachema, Pekach podporządkował się i przyłączył do niego, otrzymując w zamian
prominentne stanowisko w armii. Potem Menachem odszedł i jego syn Pekachiasz objął tron.
Po dwóch latach Pekach zobaczył nadarzającą się okazję i �Tarczownik jego, Pekach, syn
Remaliasza, uknuł spisek przeciw niemu� (2 Krl 15:25). Jego synchronizacja wstąpienia na
tron (jak zwykle) była od jego samodzielnego panowania, ale on obliczał lata swojego
panowania od pierwszego sięgnięcia po władzę po śmierci Szalluma. Dlatego 20 lat jemu
przypisane zaczęło się w tym samym czasie co Menachema. To ogranicza samodzielną
władzę Pekacha do lat ośmiu i całkowicie rozwiązuje problem panowania Tiglat-Pilesera.

Z synchronizacji wynika również, że 20 lat panowania Pekacha zaczęło się przed śmiercią
Pekachiasza, i wyciągnąwszy ten wniosek, najbardziej rozsądnym wydaje się, że ich
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rozpoczęcie nastąpiło po śmierci Szalluma, gdy było zamieszanie w królestwie. Można to
wyjaśnić odwołując się do Tabeli 15 poniżej.

Tabela 15

Na pierwszy rzut oka wszystko jest w porządku. Ale zauważmy strzałkę biegnącą od
panowania Jotama do 2-go roku Pekacha (2 Krl 15:32). Mamy tu dwa problemy. (1) Oznacza
to, że Jotam nie miał policzonego roku wstąpienia na tron, chociaż Juda poprzednio używała
systemu accession-year. Oczywiście jest możliwe, że Juda zmieniła tu swoją metodę, ale
skoro nie ma żadnego oczywistego wyjaśnienia tego, i skoro nie rozwiązuje to następnego
problemu, jest to mało prawdopodobne. (2) Oznacza to, że Jotam nie rozpoczął panowania
dopóki nie upłynęło przynajmniej 6 miesięcy od śmierci ojca. W żaden sposób i tak nie
dałoby się tego wytłumaczyć, ale w tej osobliwej sprawie zostało nam wyraźnie powiedziane,
że Jotam, podczas gdy Ozjasz ciągle żył �zarządzał pałacem królewskim i sądził lud�, z uwagi
na trąd Ozjasza (2 Krn 26:21). Jest to dowód na wspólne panowanie i świadczy przeciwko
jakiemukolwiek bezkrólewiu, nawet krótkiemu, po śmierci Ozjasza.

Najbardziej rozsądnym wyjaśnieniem jest to, że te 20 lat panowania Jotama zaczęło się gdy
został wspólnym władcą z Ozjaszem. Rok, w którym Jotam objął władzę, jest liczony jako
jego rok pierwszy, ponieważ rok wstąpienia na tron nie jest wykorzystywany w normalnym
współpanowaniu. Ale 20 lat Jotama jest nierozerwalnie połączone z 20 latami Pekacha
poprzez synchronizacje 11 i S. Stąd nakładanie się Jotama z Ozjaszem koniecznie wymaga
nałożenia się Pekacha z jego poprzednikiem, tak jak wymaga tego dowód z panowania Tiglat-
Pilesera.

Dlatego, w Tabeli 16, jeszcze raz umieściliśmy te okresy panowania, tak by 20-letnia władza
Pekacha zaczynała się w tym samym roku, co 10-letnie panowanie Menachema. Dołączamy
do tego 9 lat władzy Ozeasza, która zakończyła się obaleniem dziesięciopokoleniowego
królestwa Izrael.

Tabela 16
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Obok ostatnich lat Ozeasza dodaliśmy 5 lat władzy Salmanassara, asyryjskiego króla, który
podbił Izrael (2 Krl 17:3-6). 1 Kronika Babilońska notuje również to: � 25-go dnia miesiąca
Tebet Salmanassar (V) wstąpił na tron w Asyrii [i Akkad]. Splądrował Samarię. Rok piąty:
Salmanassar (V) zmarł w miesiącu Tebet. Przez 5 lat Salmanassar (V) rządził Akkad i Asyrią�
(Grayson, 73)

Z Biblii dowiadujemy się, że oblegał Samarię przez trzy lata (2 Krl 17:3-6). Asyryjski Kanon
eponima [asyryjski urzędnik � przyp. Tłum] (Thiele, 213) odnotowuje następujące działania w
okresie panowania Salmanassara:

rok objęcia władzy Salmanassar zasiada na tronie
rok 1 w kraju
rok 2 przeciwko [Samarii]
rok 3 przeciwko [Samarii]
rok 4 przeciwko [Samarii]
rok 5 [Fundamenty świątyni Nabu zostały rozebrane (do naprawy)]

Lata 2, 3, 4 zaznaczono jako �przeciwko� komuś, ale nazwa ta została zamazana na tabliczce.
Uważa się powszechnie, że była to Samaria, ponieważ wskazują na to zapisy w Biblii oraz w
1 Kronice Babilońskiej. Jestem zadowolony, że to się zgadza, i że pozwala to na precyzyjne
powiązanie roku 4-go Salmanassara z 9-ym rokiem Ozeasza, podczas którego, trwające 3 lata
oblężenie, zakończyło się.

Mamy teraz świetną okazję, by sprawdzić nasze rezultaty do tego miejsca, ponieważ możemy
również ustalić wstecz więź między Izraelem a Asyrią w czasach Achaba. Zbiegiem
okoliczności królem Asyrii w tym czasie był inny Salmanassar (III). Zanotował on w
�Monolith Inscription� (teraz w British Museum, pierwszy raz opublikowana w 1866) rzecz
następującą. �W eponym roku Daian-Asshura [który, zgodnie z asyryjskim Kanonem
eponimskim, był rokiem 6-ym Salmanassara III] w miesiącu Airu, dnia czternastego,
wyruszyłem z Nineveh, przekroczyłem Tygrys...zbliżyłem się do Qarqar...
splądrowałem...Bir--idri z Damaszku..... Ahaba Izraelitę...[i wielu innych]� (Rogers, 295-
296). Ta kampania wymieniona jest również w �Obelisk� w British Museum, pierwszy raz
opublikowana przez Layarda w Londynie 1851, i datuje się �szóstego z moich lat panowania�
(Rogers, 293-294). Zatem Achab został królem wiosną 6-go roku Salmanassara III.

Później, w �Obelisk Inscription�, �Annalistic Fragment� oraz w �Obelisk Legend Beneath the
Reliefs�, ten sam król asyryjski odnotowuje kampanię w swoim 18-ym roku. Następujący
cytat pochodzi z �Annalistic Fragment�. �W 18-ym roku mojej władzy przekroczyłem, po raz
szesnasty, Eufrat... Hazel of Damascus... uciekł, by ratować życie... W tym czasie otrzymałem
daninę od Tyrians, Sidonians, i od Jehu z kraju Omriego� (Rogers, 303-304). Zatem Jehu
został królem wiosną 18-go roku Salmanassara III.

Między tymi dwoma kampaniami upłynęło 12 lat. Jak widać w Tabeli 9, również 12 lat
upłynęło od ostatniego roku Achaba do pierwszego roku Jehu. Na tej podstawie wyciągamy
dwa stosowne wnioski. (1) Słusznie uznaliśmy, że Izrael używał w tym czasie systemu NAY,
ponieważ w przeciwnym wypadku okres czasu od Achaba do Jehu byłby dłuższy niż 12 lat.
(2) 6-y rok Salmanassara III musi być tym samym co ostatni (22-i) rok Achaba, a 18-y rok
Salmanassara III musi być tym samym co 1-y rok Jehu. Zatem na te dwa lata mamy mocne
powiązanie między Izraelem a Asyrią.

Szczególnie ważny jest teraz wniosek drugi, ponieważ pozwala on na porównanie naszych
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rezultatów wyliczonych z biblijnych synchronizacji z odpowiednim okresem w historii Asyrii.
Od 22 Achaba do 9 Ozeasza, zgodnie z tabelami 9, 12, 14, 16, liczymy: 12-1+28-
1+17+16+41-12+1+20+9 = 130 lat. Okresy panowania królów Asyrii w tym czasie są jasne i
niedwuznaczne. Poświadczają je dwa asyryjskie spisy królewskie (king lists), oraz asyryjski
Kanon eponima, które wzajemnie się potwierdzają (zobacz Dodatek H). Królowie Asyrii w
tym czasie oraz lata ich panowania przedstawiają się następująco:

35 Salmanasar III
13 Samsi-Adad V
28 Adad-Nirari III
10 Salmanassar IV
18 Assur-Dan III
10 Ashur-Nirari V
18 Tiglath-pileser III
5 Salmanassar V

Zatem okres między 6-ym rokiem Salmanassara III i 4-ym Salmanassara V wynosił:
29+13+28+10+18+10+18+4 = 130 lat. To precyzyjne potwierdzenie ! Ponieważ lata
kalendarzowe zarówno w Izraelu jak i w Asyrii przebiegały od Nisana do Nisana nie ma
nawet półrocznej niezgodności. Jest to wysoce zadowalające potwierdzenie prawidłowej
oceny biblijnego świadectwa.

Achaz

Z tak silną pewnością, że jak dotąd prawidłowo analizujemy historię królów, zbliżamy się
teraz do dwóch pozostałych władców Judy, którzy są zsynchronizowani z władcami Izraela.
W tabeli 17 dodajemy panowanie Achaza tak, że zaczął on władzę w 17-ym roku Pekacha (2
Krl 16:1) i że jego 12-y rok zgadza się z 9-ym i ostatnim rokiem panowania Ozeasza (2 Krl
17:1 � za chwilę zanalizujemy ten fragment).

Teoretycznie Achaz mógłby być umieszczony jeden rok niżej i ciągle spełniałby te
wymagania. Jednak, położenie jakie zaznaczyliśmy, umożliwia 16-letnie panowanie Jotama
przed wstąpieniem na tron Achaza, o czym mowa w 2 Krn 27:1.

Tabela 17

2 Krl 17:1 wymaga komentarza. Mamy dwie synchronizacje dla panowania Ozeasza � S i T.
Na pierwszy rzut oka wskazują, że 20 Jotama odpowiada 12 Achaza, a przecież nie ma
wiarygodnego sposobu by zrównać te lata. Czy w końcu mamy błąd w Piśmie? Nie sądzę.
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2 Krl 17:1, King James, czytamy : �W 12-ym roku panowania Achaza, króla judzkiego,
Ozeasz, syn Eli, zaczął panować w Samarii � przez  9 lat nad Izraelem�. Jednak w King James
II czytamy: �W 12-ym roku panowania Achaza, króla judzkiego, Ozeasz, syn Eli, panował w
Samarii, 9 lat nad Izraelem�.

To drugie tłumaczenie omija słowo �zaczął� i możemy rozumieć, że 12-y rok Achaza
zaznaczył koniec 9-letniego panowania Ozeasza nad Izraelem, a nie początek. Sporną kwestia
jest hebrajskie słowo �malak�, Strong�s 4427. Jest ono tłumaczone czasami jako �zaczął
panować�, a czasami jako �panował�- zależnie od kontekstu. Analityczna konkordancja
Younga definiuje je jako �panować, być królem�. Strong podaje taką definicję �panować;
początkowo wstąpić na tron; skutkowo prowadzić do władzy królewskiej...� Hebrajsko-
Chaldejski Leksykon do Starego Testamentu: �panować, być królem...(2) zostać królem.�

Te definicje pozwalają na dwie możliwości. Niezwykłe okoliczności, które spowodowały
opisane w  2 Krl 17:1 wydarzenie, były takie, że królestwo Izraela dobiegło końca. Nie było
kolejnego króla po Ozeaszu, który by mógł być zsynchronizowany z Achazem z Judy, więc by
zaznaczyć koniec 9-letniego panowania Ozeasza, skryba połączył go z 12-ym rokiem Achaza.
Hebrajski na to zezwala, i liczby tego wymagają.

Kolejna kwestia. Zauważmy, że panowanie Jotama raz trwało 16 lat, a w innym miejscu
mowa o 20 latach (2 Krn 27:1, 2 Krl 15:30). Można by przypuścić, że te 20 lat zawiera jego
współpanowanie z Ozjaszem, a te 16 lat nie, ale jak pokazuje Tablica 17 i nasze wcześniejsze
rozważania, nie jest to właściwe wyjaśnienie. Gdy Achaz doszedł do władzy, nastąpiła zmiana
polityki Jotama (zaufanie do Boga i sprzeciwianie się Asyrii) na politykę uciekania się do
obcych bóstw i sojuszu z Asyrią. Achaz został wyniesiony na tron przez proasyryjską frakcję,
która zdetronizowała Jotama, żyjącego pomimo to jeszcze cztery lata. (Podobnie Izraelici
później zdetronizowali (i zabili) Pekacha, sprzeciwiającego się Asyrii, na korzyść Ozeasza,
który początkowo służył Asyrii.)

Zauważmy, Tabela 17 potwierdza, że Achaz miał rok wstąpienia na tron (accession year), co
nie zgadza się z powszechną praktyką stosowaną przy normalnym współpanowaniu.
Wskazuje to, że nie było to zwykłe współpanowanie, ale usunięcie się jednego króla na
korzyść drugiego. (Tak samo jak współpanowanie Ozjasza zaczęło się od roku wstąpienia na
tron (accession-year), gdy Amazjasz został pojmany przez Jehoasha � nie było to zwykłe
współpanowanie). Ta niezwykła sytuacja wyjaśnia dlaczego skrybowie Judy ograniczyli
władzę Jotama do 16 lat � ponieważ później nie był już u władzy � a skrybowie Izraela
zdecydowali zsynchronizować swojego nowego króla Ozeasza z ciągle żyjącym Jotamem.

Jak pokazuje Tabela 17, Jotam był samodzielnym władcą tylko przez 4 lata: 13, 14, 15, 16.
Przynajmniej zgadza się to z wzmianką o trybucie Ammonitów w tym czasie (choć nie jest
przez nią udowodnione). Król Ozjasz odnosił wiele sukcesów militarnych, jako że Pan
sprzyjał jego kampaniom. Pośród wielu �także i Ammonici płacili daninę Ozjaszowi� (2 Krn
26:8), co wskazuje na ich zależność od Judy. Tymczasem o Jotamie jest powiedziane
�Walczył również z królem Ammonitów i zwyciężył go. W roku tym dali mu Ammonici sto
talentów srebra, 10 tysięcy kor pszenicy i 10 tysięcy kor jęczmienia. Podobnie płacili mu
także i w drugim i trzecim roku (2 Krn 27:5). Ponieważ podległe narody często buntowały się,
gdy w państwie zwierzchnika następowała zmiana władcy, prawdopodobnie Jotam walczył z
Ammonitami po rebelii, która nastąpiła po śmierci Ozjasza. Od tego czasu Ammonici płacili
trybut przez 3 lata i prawdopodobnie zaprzestali po detronizacji Jotama w czwartym roku jego
samodzielnego panowania.
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Ezechiasz

Oto trzy synchronizacje pomiędzy Ezechiaszem a różnymi okresami panowania Ozeasza.
(1) Zaczął panować w 3-im roku Ozeasza, (2) 4 Ezechiasz = 7 Ozeasz, (3) 6 Ezechiasz = 9
Ozeasz, gdy królestwo upadło (2 Krl 18:1,9,10). Ponieważ królestwo Ozeasza upadło w 12-
tym roku Achaza (Tabela 17), rok ten musi być również 6-ym panowania Ezechiasza.
Wymaga to współpanowania Ezechiasza z Achazem i pokrycia się 1 Ezechiasza z 7 Achazem.
Zostało to pokazane w Tabeli 18 poniżej.

Tabela 18

Sprawdźmy teraz wiek Achaza i Ezechiasza, żeby sprawdzić czy wpłynie to na nasze
konkluzje. Achaz miał 20 lat gdy zaczął sprawować władzę a Ezechiasz 25 (2 Krn 28:1, 29:1).
Jedyną możliwością, by to zaczęło być sensowne, jest założenie, że pierwszy cytat odnosi się
do wieku Achaza, gdy Jotam został zdetronizowany w swoim 16-ym roku, a drugi do wieku
Ezechiasza, gdy rozpoczynał samodzielną władzę, a nie współpanowanie. Ale nawet wtedy
mamy problem. Jeśli Achaz miał 20 lat w 16-ym roku panowania Jotama, wtedy zgodnie z
tabelą 18, miałby 36 lat w swoim własnym 16-ym roku władzy. Jeśli Ezechiasz w tym miejscu
rozpoczął swoje samodzielne panowanie, i miał 25 lat, wtedy znaczyłoby to, że urodził się
gdy Achaz miał 11 lat! (36-25 = 11)

Oczywiście coś jest nie tak. Ale przypuśćmy, że 16 lat przydzielone Achazowi nie zawierały 4
lat rządów, podczas gdy żył jego ojciec. Wtedy miałby 40 lat gdy zmarł w swoim 16-ym roku
panowania, a 15 lat w chwili urodzenia Ezechiasza. Nawet taki wiek wydaje się młody, ale
jest prawdopodobny. �W swoich badaniach nad małżeństwami w Palestynie, Hilma Granqvist
zawarła rozdział �Wiek Małżeński�, w którym zwraca uwagę na fakt, że dziecięce
małżeństwa były powszechne w Palestynie, dziewczynki zostawały pannami młodymi w
wieku od 12 do 14 lat, a ich mężowie byli w tym czasie tylko chłopcami. Informacje
ujawnione w danych dotyczących królów hebrajskich, odnoszące się do faktu, że członkowie
rodzin królewskich czasami zostawali rodzicami w wieku 15 czy 16 lat, są interesującym
odkryciem w zakresie życia społecznego w Palestynie w czasach podziału monarchii� (Thiele,
128-130).

Biorąc pod uwagę wymagania jakie stawiają te liczby, zmieńmy teraz okres panowania
Achaza, udzielając mu 16 lat na ten okres jego panowania, który nastąpił po śmierci Jotama w
jego 20-ym roku. By ułatwić sprawdzenie tego uporządkowania zamieszczamy również
królów asyryjskich od Salmanassara do Sennacheriba, który był współczesny Ezechiaszowi.
(Pamiętajmy, że możemy rozmieścić tych władców dokładnie w odniesieniu do królów
hebrajskich ponieważ trzy lata oblężenia Samarii w latach 7, 8, 9 panowania Ozeasza
synchronizują się z latami 2, 3, 4 Salmanassara.) Zostało to wykonane w Tabeli 19 poniżej.
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Tabela 19

Pierwszy rok Ezechiasza, opisany w 2 Krn 29-31, musi być liczony od jego samodzielnej
władzy, ponieważ Ezechiasz oczyszcza swego ojca Achaza z nikczemności. Poza tym, te
rozdziały muszą opisywać czasy po upadku 10-pokoleniowego królestwa, jako że Ozeasz nie
pozwoliłby Ezechiaszowi zwracać się do swoich poddanych, ani na zniszczenie swoich
ołtarzy i głównych miejsc (2 Krn 31:1). Jest również jasne, że te trzy synchronizacje
Ezechiasza z Ozeaszem odnoszą się do wcześniejszego okresu współpanowania.  Zatem
powinniśmy oczekiwać, jak wskazuje Tabela 19, że niektóre lata Ezechiasza ponumerowano
od jego współpanowania, a niektóre od samodzielnej władzy.

Zauważmy, że 14 Ezechiasz synchronizuje się z 4 Sennacheribem. W Piśmie mówi się, że
Sennacherib bezskutecznie oblegał Jeruzalem w 14-ym roku Ezechiasza (2 Krl 18:13, Iz
36:1), a kroniki asyryjskie wskazują, że stało się to w czasie trzeciej kampanii Sennacheriba,
w jego 4-ym roku panowania. Ponieważ  nie mamy już królestwa Izrael, za pomocą którego
można sprawdzić samodzielną władzę Ezechiasza, najbardziej zadowalające będzie
przekonanie się, że historia Asyrii najlepiej potwierdza wnioski wyciągnięte z Biblii.

Prawdą jest, że Tabele 17 i 19 przedstawiają pewne niezwykłe osobliwości w kronikach Judy
i Izraela. To jakby brnąć przez jakieś dziwne rachunkowe zapisy usiłując wyciągnąć saldo z
zestawu ksiąg � wszystko wydaje się początkowo logiczne, nawet jeśli później zagmatwane.
Skrybowie, którzy zanotowali pierwotne dane bez wątpienia uważali swoje zapisy za
wystarczająco jasne w tamtych czasach. Nietypowe przypadki na jakie się natknęli,
prowadziły ich do podjęcia decyzji, które nie zawsze zgadzały się z metodami używanymi
przez poprzednich skrybów. Jest również prawdopodobne, że skrybowie w każdym królestwie
nie mieli stałego dostępu do zapisów dokonywanych w drugim królestwie. Faktycznie, nie
możemy postawić się w ich sytuacji z wystarczającą precyzją by ocenić powody ich
wszystkich wyborów (decyzji). Niemniej, dopóki nie odrzucimy niektórych faktów, albo nie
założymy ich zniekształcenia, liczby zmuszają nas do uporządkowania, które precyzyjnie
zbiega się z logiczną współczesną historią. To przekonywująco dowodzi, że znaleźliśmy
właściwe rozwiązanie.

Wspólne panowanie Ezechiasza i Achaza

Liczby zmuszają do wyciągnięcia wniosku, że współpanowanie miało miejsce, jak
stwierdziliśmy. Ale Ezechiasz był w tym czasie zadziwiająco młody. Ponieważ jego
samodzielna władza rozpoczęła się w wieku  25 lat, a współpanowanie 13 lat wcześniej,
najwidoczniej miał wtedy 12 lat. Co skłoniło Achaza do wywyższenia syna w tak młodym
wieku?  Achaz żył w niebezpiecznych czasach. Na początku jego królowania Pekach i Rezin
uformowali koalicję, by usunąć go z tronu i ustanowić nad Judą �syna Tabeela� �
prawdopodobnie kogoś z regionu Tabeal � bezwzględnie stanowiłoby to przerwanie linii
Dawida (Iz 7:6). (To dla ratowania linii Dawida Bóg ocalił Achaza, mimo że ten był
niegodziwy.) Bez wątpienia jednym z zabezpieczeń na jakie wpadł Achaz, było uczynienie
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syna współwładcą tak szybko jak tylko się da, żeby nawet po jego zgonie nie było wątpliwości
kto powinien zostać następcą. Jak tylko Ezechiasz osiągnął odpowiedzialny wiek, za który u
żydowskiego chłopca uważało się wiek 12 lat (również Jezus pytał o swoje obowiązki w tym
wieku), Achaz przystąpił do dzieła. Będzie to uwaga przydatna w naszej następnej części.

Od Ezechiasza do Jozjasza

Policzmy teraz czas od inwazji Sennacheriba, w 14-ym roku Ezechiasza, do końca 31-letniej
władzy Jozjasza. W czasie inwazji Ezechiaszowi obiecano 15 lat więcej życia (Iz 38:5,6) i
rachunek potwierdza, że jego panowanie trwało 29 lat (dlatego odnosi się to do jego
samodzielnej władzy). Więc nasza suma wynosi : 15+55 (Mannaseh) +2 (Amon) + 31
(Jozjasz) = 103 lata.

Ale czy jest możliwe jakieś współpanowanie w tym czasie ? Aż do tej pory mogliśmy
porównywać kroniki Judy z Izraelickimi by uzyskać takie informacje. Ale skoro Izrael już nie
ma króla, będziemy musieli porównać historię Judy z czymś innym.

Szczęśliwie możemy również obliczyć ten okres odnosząc się do królów Asyrii i Babilonii.
Jeśli chodzi o Ezechiasza : inwazja w 14-ym roku Ezechiasza była w 4-ym roku Sennacheriba,
jak wspomnieliśmy wcześniej. Co do Jozjasza : został zabity gdy przeciwstawił się marszowi
faraona Neko na Karkemisz, by pomóc Asyrii w walce z Babilonią. (2 Krn 35:20, 2 Krl 23:29
� zobacz, Neko był za Asyrią, nie przeciwko.)

Było to w roku 17-ym Nabopolassara, ojca Nabuchodonozora, co wnioskujemy w następujący
sposób. Skoro (1) Jozjasz umarł 22 lata przed upadkiem Sedecjasza, (2) Sedecjasz upadł w
roku 18-ym Nabuchodonozora, (3) Nabopolassar rządził 21 lat, dlatego Jozjasz zmarł w 17-
ym (21-(22-18) = 17) Nabopolassara. Potwierdza to 3 Kronika Babilońska (BM21901), która
odnotowuje w 17-ym roku Nabopolassara:

�W miesiącu Tammuz [miesiąc 4] Ashur-uballit (II), król Asyrii, [i] wielka egipska
armia....przekroczyli rzekę, wyruszyli na miasto Harran aby je zdobyć...Garnizon, w którym
stacjonował król Akkadu oni .... zabili...i on rozłożył obóz pod miastem Harran, aż do
miesiąca Elul [miesiąc 6] walczyli o miasto i nic nie zdobyli, ale się nie wycofali. Król
Akkadu przybył z pomocą swoim oddziałom...� (Wiseman, 63)

Karkemisz było miastem nad Eufratem gdzie Asyryjczycy i Egipcjanie najwidoczniej spotkali
się przed przeprawą do Harran. Rok wcześniej król asyryjski został rozgromiony w Harran
przez Nabopolassara, i teraz Asyria ze sprzymierzonym Egiptem zamierzała odzyskać swą
byłą stolicę. Właśnie jadąc na to spotkanie faraon starł się z Jozjaszem i zabił go, a kronika
powyżej potwierdza, że ta kampania miała miejsce w 17-ym roku Nabopolassara. Powrócimy
do tej kampanii później.

Teraz, gdy oznaczyliśmy rok śmierci Jozjasza, musimy poznać królów, którzy panowali od
Sennacheriba do Nabopolassara. Jak ukazano w Dodatku G, byli to:

24  Sennacherib (Asyria)
12  Essarhaddon (Asyria i Babilonia)
  1  Wstąpienie na tron Shamash-sum-ukina
20  Shamash-sum-ukin (Babilonia)
21  Kandalanu (Babilonia)
  1  Dwóch rywali, wstąpienie na tron Nabopolassara
21  Nabopolassar
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Tak więc od 4 Sennacheriba do 17 Nabopolassara mamy : 20+12+1+20+21+1+17 = 92 lata.
Ale to 11 lat krócej niż 103 lata obliczone dla królów Judy. Czy można to wyjaśnić
współpanowaniem w historii królów Judy? Tak, można. 11-letni okres wspólnego panowania
ściśle uzupełniłby różnicę.

Jedyny możliwy okres tej długości znajduje się między Ezechiaszem a Manassehem. Zgadzają
się z tym trzy rzeczy. (1) Pomaga to wyjaśnić nadzwyczajnie długie panowanie Manasseha.
(2) Oznacza to, że Ezechiasz miał raczej 31, a nie 42 lata, gdy urodził się jego następca. (3)
Wyjaśnia to unikalny wiek12 lat na początku panowania Manasseha. Ezechiasz wiedział, że
Pan ofiarował mu 15 lat przedłużenia życia. Pośród wielu spraw, na pewno pomyślał jak
przygotować syna do obowiązków królewskich przed swoim odejściem. Cóż lepszego mógł
uczynić, niż ustanowić go współwładcą jak najszybciej się dało � gdy osiągnął
odpowiedzialny wiek, 12 lat � tak jak to uczynił Achaz z samym Ezechiaszem.

Jako że 11-letnie współpanowanie zgadza się z tą opowieścią, oraz wymagają tego liczby,
uznajemy je za historycznie prawidłowe i umieszczamy poniżej.

Tabela 20

Od Jozjasza do Sedecjasza

Następcami Jozjasza byli: Jehoazah, Jehoiakim, Jehoiachin, i Sedecjasz. Pierwszy i trzeci
rządzili tylko 3 miesiące, drugi i czwarty po 11 lat każdy. Zatem od śmierci Jozjasza do końca
panowania Sedecjasza upłynęły 22 lata.

Jednak, wykres dla tych okresów panowania jest inny niż można by przypuszczać. 3 Kronika
Babilońska cytowana wyżej mówi, że armie asyryjska i egipska przekroczyły Eufrat w
czwartym miesiącu, a Jozjasz niedługo wcześniej został zabity. Jehoazah rządził 3 miesiące,
gdy Neko, wracając do Egiptu, pojmał go i umieścił Jehoiakima na tronie. Oznacza to, że
Jehoiakim wstąpił na tron po tym, jak rozpoczął się następny królewski rok (miesiąc siódmy).
Stąd ten nowy królewski rok był jego rokiem wstąpienia na tron. Władza Jehoiachina (3
miesiące i 10 dni) zawarta jest w 11-ym roku Jehoiakima. Sedecjasz nie liczył roku wstąpienia
na tron, być może z powodu jego późniejszej, acz bezowocnej sympatii do Egiptu, i został
ujęty piątego miesiąca, krótko przed końcem swojego 11-go roku panowania. Zamieszczamy
to poniżej. Wnioski te zostały dokładniej omówione w Dodatku E.
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Tabela 21

Streszczenie

Okres królów od wstąpienia na tron Rehoboama (w 40-ym roku Salomona) aż po panowanie
Sedecjasza został tu ukazany jako trwający w sumie 343 lata. Chociaż proces dokładnego
zbadania każdego tekstu związanego ze sprawą jest męczący, ostateczne rozwiązanie � które
nie odrzuca ani jednej synchronizacji, ani długości panowania � zostaje potwierdzone przez
głośny chór, głos wszystkich faktów zlewający się w zgodne crescendo. I gdy każdy z tych
tekstów zostaje wysłuchany, przeplatająca się sieć historii, którą ujawniają, dokładnie pasuje
do pewnego świadectwa asyryjskiej i babilońskiej chronologii. A zatem z tym przekonaniem
przejdziemy do kolejnego zadania.
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Rozdział 10
Siedem czasów od upadku Samarii

W rozdziale siódmym powiedzieliśmy, że czasy pogan rozpoczęły się powstaniem imperium
babilońskiego i upadkiem niepodległego królestwa Judy. Obecnie doszliśmy także do pewnej
daty upadku królestwa północnego obejmującego dziesięć plemion izraelskich w roku 723
p.n.e. obserwujemy tu rzecz bardzo ciekawą. Jeśli do 723 laty dodamy 2520, otrzymamy rok
1798, który według Millera i jego zwolenników zakańcza okres 1260 lat. Czyżby Bóg
ustanowił równoległe, wtórne zastosowanie siedmiu czasów od upadku królestwa
północnego?

Tę możliwość potwierdza fakt, że 3 ý czasu z proroctwa Daniela pokrywa się z drugą połową
siedmiu czasów liczonych od upadku Samarii. Jest to bardzo przekonująca zbieżność, która
wskazuje na boskie zamierzenie i skłania nas do dociekań.

Zauważmy również, że pierwsza wojna światowa i Rewolucja Francuska, kończące,
odpowiednio, równoległe okresy siedmiu czasów, miały podobne konsekwencje. Pierwsza
wojna światowa rozbiła kościelno-państwową potęgę Europy i otworzyła Żydom drzwi na
Bliski Wschód. Rewolucja Francuska oddzieliła kościół od państwa i dała Żydom więcej
swobód.62 Równoległość ta przekonuje nas, że Bóg przewidział pewne odpowiadające sobie
okresy. Zajmijmy się więc historią, by odkryć cenne dla nas zbieżności.

1793 do 1800

w rozdziale siódmym powiedzieliśmy, że czasy pogan zaczęły się i zakończyły siedmioletnim
okresem. Złamanie władzy papieskiej przy końcu okresu 1260 lat również zajęło siedem lat.
Terror jaki kojarzymy z Rewolucją Francuską rozpoczął się w pamiętnym roku 1793.
Wówczas właśnie ścięto Ludwika XVI, a �samo chrześcijaństwo zostało zniesione przez
Konwencję Narodową�.63 W 1796 r. Napoleon stanął na czele armii francuskiej we Włoszech
i papiestwo musiało zawiesić broń. Dzieło uwieńczył traktat z 1797 roku. W roku 1798
Berthier uwięził papieża. Pod koniec roku 1799 Napoleon przejął kontrolę nad rządem
francuskim. W tym samym roku, nieco wcześniej, papież umarł jako więzień francuski. Jego
następca nie został wybrany od razu. Papiestwo podupadło, a nowego papieża, Piusa VII,
mianowano dopiero 21 marca 1800 roku (tom III; Twilight of Princes, str. 147-153; Mc&S
�Pius�, str. 246-247; Cheetham, str. 246-247).

533 do 540

Okres siedmiu lat od roku 1793 do 1800 znajduje odzwierciedlenie w 1260 latach od roku 533
do 540. W roku 533 Justynian wydał dekret gwarantujący biskupowi Rzymu funkcję głowy
kościołów chrześcijańskich (tom III). Następnie jednak Italię zdominowali Ostrogoci, którzy
byli arianami, a władza papieska uzależniona została od poddania Gotów. W 535 r. Justynian
posłał więc generała Belisariusa i jego wojska do Italii.64 W roku 536 obległ i zdobył Rzym.
W r. 537 Goci próbowali odzyskać Rzym, później jednak zrezygnowali. Belisarius opuścił
Rzym w 538 r., pozostawiając go we władzy papieża. w roku 539 Vittiges, król Gotów, został
pojmany w stolicy swego państwa, Rawennie. Wiosną roku 540 Belisarius powrócił do domu
okryty chwałą (patrz �A Little Horn�, BT sierpień 1992; patrz też przypis 64). W ciągu tych
siedmiu lat papiestwo znalazło punkt zaczepienia we władzy politycznej, która, co prawda
zrywami, ale gwałtownie zyskiwała na sile w kolejnych latach, co potwierdzają również
źródła katolickie (tom III). Zajmijmy się teraz okresem siedmiu lat upadku Samarii.
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728 r p.n.e. do 721 r p.n.e.

Musiały to być lata 728 do 721 p.n.e. Rok 721 p.n.e. był pierwszym rokiem panowania
Sargona, króla Asyrii, który prawdopodobnie wziął do niewoli Izraelitów z północnego
Izraela w tym czasie, ustanowił się gubernatorem, pobierał daniny i podatki, a przybyszów
osadził w �Hatti�, czyli w szeroko pojętej Palestynie (Luckenbill II, §4). Wcześniej, w 727 r
p.n.e. Samaria wpadła w ręce Shalmanesera. W 725 r p.n.e. rozpoczęło się jej oblężenie. Pod
koniec roku 727 p.n.e. Shalmaneser wstąpił na tron po śmierci Tiglath-pilesera (Grayson, str.
72-73), a zatem Tiglath-pileser żył jeszcze w czasie kampanii roku 727. W tym to roku po raz
pierwszy od pięciu lat udał się na zachód (eponimowy Kanon podaje, że ówczesnym
miejscem działań Tiglath-pilesera był Damaszek). Nie jest mi znany żaden zapis asyryjski
dotyczący tego roku, który wyjaśniałby powody skierowania na zachód kampanii Tiglath-
pilesera. Można się domyślać, że pod jego nieobecność wybuchła rebelia, której zażegnanie
wymagało powrotu Tiglath-pilesera wraz jego wojskami. Zakładając, że bunt ten miał miejsce
na rok przed jego ostateczną kampanią zachodnią, otrzymujemy rok 728 p.n.e.

Skutkiem rebelii było zmniejszenie królestwa Samarii. �A (...) obaczył król Assyryjski, iż się
Ozeasz buntował przeciw niemu, a iż wyprawił posły do Sua, króla Egipskiego, i nie posyłał
dani dorocznej królowi Assyryjskiemu (...)� (2 Król. 17:4, BG). Czy był to ów bunt z roku
728 p.n.e., czy była to część regionalnego powstania, które przyspieszyło zachodnią kampanię
Tiglath-pilesera?

Niestety Pismo Święte nie podaje, w którym roku miał miejsce wspomniany bunt. Jednak
niezależnie od tego, co naprawdę nastąpiło � nawet jeśli było to tylko ostateczne załatwienie
spraw dotyczących Babilonu, które absorbowały Tiglath-pilesera od tamtego czasu - Tiglath-
pileser ponownie zwrócił swą uwagę na zachód, co dało początek ostatecznemu upadkowi
Królestwa Izraela.65

Równoległość okresu 1260 lat?

Symetria pokazanych paraleli każe nam się zastanowić, czy dałoby się wyodrębnić podobny
okres 1260 lat kończący się pierwszą wojną światową, tak jak okres wcześniejszy 1260 lat
kończący się w czasach Napoleona. Odpowiedź brzmi �tak�. Fałszywym systemem religijnym
byłby w tym przypadku Islam dominujący na Bliskim Wschodzie, a więc także obejmujący
swym zasięgiem terytorialnym Żydów, podobnie jak papiestwo dominowało nad Rzymem i
nad duchowym Izraelem.66

Początek islamowi (mahometanizmowi) dał oczywiście Mahomet. Jego pamiętna ucieczka do
Medyny, znanej pod nazwą Hegira, miała miejsce w roku 622. W roku 632 natomiast
nastąpiła jego śmierć (The Fires of Faith, str. 47) i rozpoczęły się czasy pierwszych czterech
kalifów: Abu-Bakra (632-634), Omara (634-644), Uthmana (644-656) i Alego (656-661). W
latach przypadających na kalifat Uthmana islam zawładnął wprawdzie całym Bliskim
Wschodem, jednak później imperium islamskie zaczęło się chwiać.

�W 656 r Uthman został zamordowany, a dysputy nad sukcesją doprowadziły do schizmy,
która do dziś nęka Islam. Po Uthmanie urząd kalifa objął Ali. Był on zięciem Mahometa, więc
spodziewano się, że pójdzie w ślady samego proroka. Ali jednak został tej funkcji
pozbawiony i nowym kalifem został Muawiyah, którego uważa się powszechnie za
założyciela dynastii Ummayadów dzierżącej urząd kalifa przez następne sto lat. Sunnici,
zwolennicy podstawowego kierunku w islamie, zaakceptowali pierwszych czterech kalifów
oraz prawa i tradycje (sunnę) wczesnego islamu, natomiast mniejszość jego wyznawców
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tworzących różne sekty (Szyici) twierdzi, że od czasu zamordowania Alego kalifat pozostaje
w rękach uzurpatorów.� (The Fires of Faith, str. 54)

Paralele czasowe wskazują właśnie na owe czasy  podbojów i wewnętrznego umacniania się
dominującej frakcji islamu. Muzułmanie skierowali w tym okresie swe podboje również na
Persję i Egipt. Podbój Persji miał miejsce w roku 651. �Muzułmanie zakończyli podbój
Mezopotamii, pokonując ostatniego króla perskiego, Yazdagrida III� (Timetables, str. 87).67

Egipt upadł już wcześniej, ale w roku 658 został zdobyty ponownie przez Amra w imieniu
Muawiyaha, który w 657 roku przejął kalifat i ostatecznie okazał się zwycięzcą i wodzem
Sunnitów, których potęga przetrwała stulecia.68

Lata 651 � 658 to zatem nie tylko ekspansja islamu na Bliskim Wschodzie, ale także czas, na
który przypada rozwój dominującej grupy Sunnitów. Podobnie w latach 533-540 nastąpiło nie
tylko wzbicie się papiestwa na wyżyny władzy świeckiej, ale także objęcie kontroli nad
wszystkimi kościołami chrześcijańskimi. Oba te okresy stanowią paralelę.

Siedem czasów

728 - 721 p.n.e.
Asyria podbija Izrael

533 - 540 
papiestwo obejmuje
władzę nad światem

chrześcijańskim

3 ½ czasu

1793 - 1800
burzliwy okres dla Europy

pomoc Żydom

Siedem czasów

610 - 603 p.n.e.
Babilon podbija Judę

651 - 658 n.e.
Sunnici zdobywają

dominację na Bliskim
Wschodzie

3 ½ czasu

1911 - 1918
smaganie Europy

wyzwolenie Palestyny
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Kolejna równoległość okresu 1845 lat?

Proszę zwrócić uwagę na schemat zamieszczony na stronie 34. Widać na nim okres 1845 lat
zawierający się w okresie 2520 lat, który rozpoczyna się siedmioma lat wojnami, jakie w
latach 66 � 73 p.n.e. prowadził Rzym z Judeą. Jeżeli równoległy okres istnieje w kolejnym
okresie 2520 lat rozpoczynających się upadkiem Samarii, to zaczyna się on siedmioma latami
od roku 53 do 46 p.n.e. było to właśnie owe siedem lat, w ciągu który państwo rzymskie
przemieniło się w imperium. Nie rządził nim już, jak dawniej, senat ani triumwirat. Na jego
czele stanął bowiem imperator, Juliusz Cezar.

Triumwirat stanowiło trzech mężczyzn. Pierwszymi jego członkami byli Pompejusz W., M.
Krassus i Cezar. Triumwirat zawarty został w roku 60 p.n.e. jako �tajne porozumienie
dotyczące wzajemnego wsparcia� (Kinder i Hilgemann, str. 91). Z czasem jedynym
triumwirem pozostał Cezar. Krassus został bowiem zabity, a jego armia pokonana przez
Partan w bitwie pod Carrhae w roku 53 p.n.e. (Wells I, str. 372; Kinder i Hilgemann, str. 91).
Pozostał więc tylko jeden rywal. Wkrótce zaczęły się konflikty. �Przez jakiś czas Cezar
współpracował z pozostałymi triumwirami, ale po śmierci Krassusa popadł w konflikt z
Pompejuszem� (Wells I, str. 375). W roku 49 p.n.e. otwarcie walczyli już o władzę nad
państwem. W 48 r p.n.e. Pompejusz został pokonany w bitwie pod Pharsalos w Tesalii i
uciekł do Egiptu, gdzie został zamordowany. Wojna domowa toczyła się jednak do roku 46
p.n.e., kiedy to zakończyło ją zwycięstwo Cezara pod Thapsus nad tymi, którzy wcześniej
popierali Pompejusza. Juliusz Cezar przez dziesięć lat sprawował dyktatorską władzę nad
Rzymem, po czym objął dyktaturę dożywotnią (Wells I, str. 376; Kinder i Higlemann, str. 91).

Owe siedem lat, które zmieniły państwo rzymskie w imperium, a później doprowadziły do
upadku państwo żydowskie, to dokładnie te siedem lat, które uzupełniają paralelę 1845 lat w
pierwszym okresie 2520 lat.

2520

1845

610 - 603 p.n.e.
Babilon podbija

Judę

66 - 73 p.n.e.
Imperium Rzymskie

podbija Judeę

2520

1845

728 - 721 p.n.e.
Asyria podbija
Izrael

53 - 46 p.n.e.
Republika Rzymska

staje się Imperium Rzymskim

1793 - 1800
burzliwy okres dla Europy

pomoc Żydom

1911 - 1918
smaganie Europy

wyzwolenie Palestyny
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Rozdział 11
Od wyjścia z Egiptu do podzielonego królestwa

Jest w Starym Testamencie werset (1Król. 6:1), który wspomina o tytułowym okresie. Jednak
wielu braci poddaje ten fragment w wątpliwość. Przeanalizujemy więc ten werset, wyjaśnimy
dlaczego jest on sporny i podamy rozwiązanie tej kwestii.

Cały wspomniany okres obejmuje właściwie czasy od wyjścia z Egiptu do czwartego roku
panowania Salomona, ale ponieważ wiemy, że Salomon panował 40 lat (1 Król. 11:42; 2
Kron. 9:30), a królestwo zostało podzielone w roku jego śmierci, możemy dodać 36 lat i
uwzględnić w naszych rozważaniach historię podziału królestwa.

�I stało się czterechsetnego i ośmdziesiątego roku po wyjściu synów Izraelskich z ziemi
Egipskiej, miesiąca Kwietnia (ten jest miesiąc wtóry,) roku czwartego królowania
Salomonowego nad Izraelem, że począł budować dom Panu� (1 Król. 6:1, BG).

Kwestia sporna

Jeżeli od wspomnianych 480 lat odejmiemy 40 lat wędrówki po pustyni i 6 lat podboju ziemi
oraz 40-letni okres panowania Saula i 40-letni okres panowania Dawida, a także cztery lata
rządów Salomona, otrzymamy 350 lat pozostających do okresu sędziów (480 � 40 � 6 � 40 �
40 � 4 = 350). Długość tego okresu nie zgadza się jednak z przekazem z Dziejów
Apostolskich, gdzie mowa jest o 450 latach przypadających na ten okres.

W przypisach do Dz.Ap. 13:20 Benjamin Wilson, tłumacz Diaglottu, sugeruje jednak, że
pomyłka popełniona została w tekście Księgi Królewskiej, gdzie zamiast 480 powinno być
napisane 580. Inni przeczą temu wyjaśnieniu, twierdząc, że liczba podana w manuskryptach
hebrajskich zapisana została ręcznie, co czyni możliwość takiej pomyłki wątpliwą (Rutheford,
str. 137 � 138). Nie mamy jednak pewności, czy w dawnych czasach nie używano stenografii.
Gdyby tak było, pomyłka taka mogła się zdarzyć.

Ci, którzy uznają zapis podany w 1 Król 6:1, odwołują się czasem do księgi Dziejów
Apostolskich  13:20 w angielskim tłumaczeniu New American Standard Version, gdzie okres
450 odniesiony został do czasów poprzedzających epokę sędziów, co eliminuje omawiany
problem (wspomniane tłumaczenie opiera się na tekście greckim, który różni się od podstawy
przekładu Benjamina Wilsona � różnicę tę można zauważyć porównując słowa greckie w
Diaglocie Marshalla i w Diaglocie Wilsona).

Inne podejście do omawianego zagadnienia

Moim zdaniem żadne z wymienionych rozwiązań nie jest dobre. Zgadzam się z poprawnością
zapisu w 1 Król 6:1, ale swoje argumenty podam później. teraz natomiast chciałbym się
pokrótce zająć filozoficzną stroną tego zagadnienia. Jest to kwestia sporna od dawna i linie
podziału między osobami o odmiennych poglądach są tu bardzo wyraźne. Ci, którzy interesują
się chronologią i proroctwami czasowymi, i zdają sobie sprawę z ich wartości dla kościoła
okresu żniwa, skłaniają się naturalnie ku argumentom potwierdzającym wnioski
zaprezentowane w Tomie 2. Różnica 100 lat nie wydaje się tam stanowić wielkiej trudności.
Natomiast ci, którzy z jakichkolwiek powodów nie uznają chronologicznych poglądów
naszego dziedzictwa, widzą w tym miejscu kolejny dowód błędnych obliczeń.

Nie chcę bynajmniej powiedzieć, że bracia formułują wnioski jedynie na podstawie
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ostatecznych wyników. Jednak mając do wyboru rozsądne rozwiązanie, któż nie wybrałby
tego, które prowadzi do harmonii zamiast tego, które powoduj dysonans? Dlatego proszę
czytelnika, by przypomniał sobie wnioski płynące z wcześniejszych etapów naszego badania.
Szereg dowodów historycznych i biblijnych przekonuje nas, że są pewne zmiany, których
musimy dokonać. Ponadto zauważyliśmy już wiele przykładów harmonii i równoległości
zakrytych wcześniej przed naszymi oczyma. Żadnej korzyści nie przyniesie nam sztuczne
skłanianie się ku jakimkolwiek preferencjom związanym z danym wyjaśnieniem, jeżeli w
niewystarczający sposób uwzględniono w nim kontekst. Nie będziemy przekonywać do
któregoś z poglądów, tylko zajmiemy się rzetelną analizą badanego tematu.

Dowody

Uznaję prawidłowość zapisu 1 Król. 6:1, ponieważ:

W rozdziale 9 zwróciliśmy uwagę na wspaniałość harmonii hebrajskiego tekstu
masoreckiego. Nie ma błędu w żadnym opisie królowania licznych królów Judy i Izraela.
Każdy jest dokładnym świadectwem historii. Przemawia to za statystycznym
prawdopodobieństwem (choć oczywiście nie za pewnością), że zapis 1 Król. 6:1 jest również
poprawny.

Zapisy z 1 Król. 6:1 i z Dz. Ap. 13:20 w rzeczywistości wskazują na różnicę 101, a nie 100
lat. Jeśli posłużymy się liczbami podanymi bez zaokrąglenia, okres sędziów wyniesie (479 -
46 ý - 83 ý =) 349 lat, a nie 350.69 Zatem pomyłka w jednej cyfrze nie wyjaśnia tej
niezgodności (oczywiście nie jest to argument rozstrzygający; jako że Dz. Ap. Mówią o 450
latach, równie dobrze może to być zaokrąglenie liczby 449, a wówczas możliwość pomyłki w
jednej cyfrze znów nie jest wykluczona).

Kluczem do zrozumienia Dz. Ap. 13:20 jest fragment 2 Tomu: �Zapis z Księgi Sędziów i 1
Samuelowej mówi o dziewiętnastu okresach, które łącznie trwały około czterysta pięćdziesiąt
lat. Jednak są one nie połączone, rozerwane, zachodzą na siebie i są tak splątane, że nie
moglibyśmy wyciągnąć żadnego sprecyzowanego wniosku (...)�. Łączna długość tych
okresów wynosi dokładnie 450 lat (patrz Dodatek K). Apostoł Paweł musiał o tym wiedzieć,
jednak zdawał sobie sprawę z luk istniejących w zapisach, dlatego użył wyrażenia �około�
450 lat. Nie była mu potrzebna dokładność, gdyż przedmiotem tego wywodu nie była
chronologia. Była to jedynie wzmianka na marginesie. Zatem nie można traktować wersetu
Dz. Ap. 13:20 jako niezależnego świadectwa. Jest to jedynie przypomnienie zapisów z Księgi
Sędziów i 1 Samuelowej, które przeanalizujemy poniżej.

Dane z Księgi Sędziów i 1 Samuelowej wiążą się z zapisem 1 Król. 6:1, mimo początkowego
wrażenia dysharmonii. Księga Sędziów 11:26 potwierdza, że od momentu przejścia Arnon
(siedem lat przed podziałem ziemi) do zajęcia urzędu sędziowskiego przez  Jeftego minęło
300 lat. Może to być liczba zaokrąglona, ale tu przyjmiemy, że okres ten wynosił rzeczywiście
300 lat, a czytelnikowi pozostawimy wolną rękę w ewentualnych zmianach obliczeń. Zatem
na sądy wszystkich sędziów od Jeftego do pierwszego roku panowania Saula pozostaje (349 +
7 � 300 =) 56 lat. Czy to wystarczy?

Tak. Kluczem do rozwiązania tej kwestii są dwa zagadnienia: (1) najazdy Filistynów i
Ammonitów wspomniane w Księdze Sędziów 10:7 zaczęły się jednocześnie, tyle że nękały
różne części Izraela; (2) autor Księgi Sędziów, opisawszy krótszy ucisk ze strony
Ammonitów, jego zakończenie i czas rozsądzania sędziów zajmujących urząd po Jeftem,
przechodzi następnie do opisu dłuższego okresu trudności związanych z Filistynami, których
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najazdy trwały 40 lat i ustały dopiero w czasach Samuela. Przeanalizujmy obydwa fragmenty.

Najazdy Ammonitów. Ammonici nękali głównie Izraelitów osiadłych po wschodniej stronie
Jordanu, co jest zrozumiałe, jako że Ammon leżał na wschód od Jordanu. Czasem jednak
zapuszczali się za Jordan i najeżdżali na Judę, Beniamina i Efraima. Nie nękali natomiast
pozostałych plemion izraelskich (Sędz. 10:7,8). Jefte pochodził z Galaad położonego na
wschód od Jordanu, a na wodza wybrali go starsi z Galaad (Sędz. 11:5). Jefte próbował
najpierw postępować dyplomatycznie. Bezskutecznie. Ruszył więc do walki i, dzięki mocy
bożej, zwyciężył (Sędz. 11). Plemię Efraima zazdrościło mu zwycięstwa i żałowało
utraconych łupów, dlatego stanęło do walki z Jeftem, w której poległo 42.000 mężów. W
Sędz. 12 czytamy o sędziach, którzy nastąpili po Jeftem na wschodzie i na północy. Byli to:
Abesan z Betlehem, Elon Zabulończyk, a po nim Abdon z plemienia Efraima. Kronikarz
opisuje zatem dosyć precyzyjnie najazdy Ammonitów i ich następstwa, a dopiero następnie
zajmuje się najazdami Filistynów na południowym-zachodzie.

Proszę zauważyć, że rozdziały 11 i 12 nie wspominają o najazdach filistyńskich, mimo że
napisano o nich w Sędz. 10:7, kiedy wprowadzono temat najazdu Ammonitów. W
rzeczywistości nie ma tu jednak odstępu czasowego. Narrator powraca do kwestii Filistynów
w rozdziale 13. Ponieważ oba najazdy zaczęły się w innych rejonach i dotyczyły innych ludzi,
dotyczące ich opisy muszą być odrębne, a więc i podawane kolejno, a jako że problem
filistyński był bardziej dotkliwy, jego opis odłożono na dalszy rozdział. Czas sędziowania
Abesana, Elona i Abdona dołączono do pierwszego zapisu dlatego, że postaci te nie były
związane z Filistynami, a okres sprawowania przez nich urzędu mieścił się w 40 latach
dominacji filistyńskiej.

Najazd filistyński. W Sędz. 13:1 podano, że czas ten trwał 40 lat. Sędz. 10:7,8 wskazuje, że
okres ten rozpoczął się w tym samym czasie, co ucisk ze strony Ammonitów, tj. 18 lat przed
objęciem urzędu sędziego przez Jeftego.70 Werset z Sędz. 13:5 wskazuje, że Samson urodził
się już po najeździe Filistynów. Samson sądził i mścił Izrael przez 20 lat, ale umarł zanim
Izraelici zwyciężyli nad Filistynami. Swe wyczyny zaczął więc w wieku kilkunastu lat.
Wkrótce po jego śmierci musiał się zakończyć 40-letni okres dominacji filistyńskiej, ale
narrator nie wyjaśnia tego w sposób jednoznaczny � pojawia się więc kolejna pozorna luka.
W międzyczasie kronikarz przytacza trzy ważne wydarzenia, które miały miejsce wcześniej.
Ponieważ jednak należą do okresu sędziów, musiały nastąpić przed nastaniem epoki królów,
której opis zaczyna się w Księgach Samuelowych. Dlatego zapis związany z Samuelem musi
być odłożony na później. podobnie przeplatająca się nim historia Helego.

Historie poprzedzające zapis dotyczący Samuela i Helego to (1) poszukiwanie przez plemię
Dan innego dziedzictwa i ustanowienie błędnego kultu (Samson wywodził się spośród tych,
którzy następnie posiedli ziemie sąsiadujące z Filistynami) oraz (2) rola Judy w naprawie
grzechu plemienia Beniamina i (3) historia Rut, przodkini Dawida. We wszystkich trzech
historiach występuje Betlejem, miejsce urodzenia Dawida; wszystkie też zawierają lekcje na
temat dynastii dawidowej, która miała zapanować po Saulu.71 Temu tematowi poświęcone są
rozdziały od 17. w Księdze Sędziów do Księgi Rut.

Następnie przytoczona jest historia Samuela i Helego. Heli był kapłanem (1Sam. 1:9) i sądził
jako przywódca duchowny, a nie jako wódz wojsk. Nawet jego synowie nie byli przywódcami
w krwawej walce, w której zakończyli swe życie, lecz zajmowali się arką (1Sam. 4:4). W
rozdziałach 1-3 opisane są młode lata Samuela, w rozdziale 4 hańbiąca porażka Izraela i
śmierć synów Helego, w rozdziałach 5-6 pozostawanie arki w rękach Filistynów przez siedem
miesięcy (1Sam. 6:1), a w rozdziale 7 Okres 20 lat, gdy przebywała ona w Karyjatyjarym.
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Koniec ucisku filistyńskiego dzięki boskiej pomocy opisany został w 1Sam. 7:7-17. Po 40
latach nastąpiło całkowite wyzwolenie (w.13, 14).72

Teraz już możemy połączyć historię Helego i Samuela z historią Samsona. Pogrom opisany w
1Sam. 4 miał miejsce około 21 lat przed końcem ucisku, a więc około 19 po tym, jak się
zaczął, czyli wówczas, gdy Samson dokonywał swych młodzieńczych wyczynów.73 Oznacza
to, że w momencie śmierci Helego Izrael służył już Filistynom od kilku lat. Podobny zapis
znajdujemy w 1Sam. 4:9. Śmierć Samsona musiała nastąpić niedługo przed czasem opisanym
w 1 Sam. 7. Być może towarzyszący jej pogrom wrogów zachęcił Izraelitów do mobilizacji
pod wodzą Samuela, a Filistynów do zemsty (1Sam. 7:6,7).

Jefte, Abesan, Elon i Abdon sądzili rejony nie objęte uciskiem filistyńskim, a 31 lat
sprawowania przez nich urzędów sędziowskich zakończyło się być może (18 + 31 � 40 =) 19
lat po dominacji filistyńskiej na południowym wschodzie. Były to więc czasy współczesne z
okresem kapłaństwa Helego, wyczynów Samsona i pierwszego okresu przywództwa Samuela.
Po śmierci Helego Samuel został uznany religijnym, zapowiedzianym proroczo wodzem
Izraela (1Sam. 3:20-21) i również poprowadził lud przeciwko Filistynom.

Wcześniej obliczyliśmy już, że od Jeftego do Saula upłynęło 56 lat. Ponieważ ucisk ze strony
Ammonitów i Filistynów zaczął się 18 lat przed Jeftem, luka czasowa od końca dominacji do
namaszczenia Saula wynosiłaby ponad trzy dekady. Samuel był �stary�, kiedy Izrael zażądał
króla (1Sam. 8:1). Samuel żył natomiast aż do czasu, gdy Dawid stanął na czele zbrojnych
mężów (1Sam. 25:1-9). Dawid zaczął panować mając 30 lat (2Sam. 5:4), Saul natomiast
zajmował swój urząd 40 lat, z czego wynika, że żył długo � ponad 90 lat.

Dowody historyczne i archeologiczne

Wszystko wskazuje na to, że zapis 1Król. 6:1 jest poprawny. Nie kłóci się on z innymi
zapisami biblijnymi; pozostaje też w zgodzie z Księgą Sędziów i 1 Księgą Samuela. Na
podstawie wersetu 1Król. 6:1 można obliczyć datę wyjścia z Egiptu: 587 r p.n.e. + 343 + 36 +
479 = 1445 r p.n.e., wiosna. Poza tymi ściśle biblijnymi dowodami datę te potwierdza również
historia i archeologia (gdyby sędziowie panowali 450 lat, otrzymalibyśmy datę 1545, na którą
nie ma żadnego naukowego poparcia).

Podamy cztery przykłady tej zgodności. Każdy związany jest w pewnym stopniu z historią
starożytnego Egiptu. Chronologia ta nie jest tak dobrze ugruntowana, jak chronologia
asyryjska i neobabilońska, ale w odniesieniu do egipskiej Dynastii 18., która rządziła w
interesującym nas okresie, dowody historyczne i astronomiczne są coraz bardziej zgodne.74

Poniżej wymienione są daty panowania faraonów z 18 i 19 Dynastii (Merrill, str. 58).75

Dynastia 18
Jahmes 1570 � 1546 p.n.e. 24 lata
Amenhotep I 1546 � 1526 p.n.e. 20 lat
Totmes I 1526 � 1512 p.n.e. 14 lat
Totmes II 1512 � 1504 p.n.e. 8 lat
Hatszepsut 1503 � 1483 p.n.e. 20 lat
Totmes III 1504 � 1450 p.n.e. 54 lata
Amenhotep II 1450 � 1425 p.n.e. 25 lat
Totmes IV 1425 � 1417 p.n.e. 8 lat
Amenhotep III 1417 � 1379 p.n.e. 38 lat
Amenhotep IV (Echnaton) 1379 � 1362 p.n.e. 17 lat
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Smenkare 1364 � 1361 p.n.e. 3 lata
Tutanchamon 1361 � 1352 p.n.e. 9 lat
Aji 1352 � 1348 p.n.e. 4 lata
Horemheb 1348 � 1320 p.n.e. 28 lat

Dynastia 19
Ramzes I 1320 � 1318 p.n.e. 2 lata
Seti I 1318 � 1304 p.n.e. 14 lat
Ramzes II 1304 � 1236 p.n.e. 68 lat
Merneptah 1236 � 1223 p.n.e. 13 lat

(1) Faraon czasów wyjścia. Powyższa lista wskazuje na to, że w czasie wyjścia Izraela z
Egiptu władać tam musiał Amenhotep II, który panował w latach 1450 � 1425 p.n.e. oznacza
to, iż faraonem, od którego uciekł Mojżesz był wielki Totmes III. Proszę zauważyć, że był on
jedynym w Dynastii 18., który władał wystarczająco długo. Mojżesz wrócił bowiem z 40-
letniego wygnania dopiero wtedy, gdy anioł powiedział mu �pomarli (...) wszyscy mężowie,
którzy szukali duszy twojej� (2 Moj. 4:19).

W czasie jego panowania i podbojów obejmujących również Palestynę imperium egipskie
osiągnęło szczyt. Niezwykłe i znaczące jest to, że Bóg pognębił je niedługo potem. Nic
dziwnego, że następca Tutmosisa III tak uparcie nie chciał uwolnić Żydów i umniejszać w ten
sposób chwały imperium.

•  Kenneth Kitchen (...) wymienia szereg dowodów niewolniczej pracy z udziałem Semitów
związanej z produkcją cegły w czasie panowania Dynastii 18.� (Merrill, str. 59).76

•  Choć większość królów Dynastii 18-tej miało dwór w Tebach, daleko od osiadłych w
delcie Nilu Izraelitów, Amenhotep rezydował w Memfis i najprawdopodobniej tam
sprawował władzę� (Merrill, str., 63).

•  Władza Amenhotepa nie przeszła na jego najstarszego syna, ale na młodszego, Tutmesa
IV. Tak przynajmniej wynika ze steli znalezionej w podstawie Wielkiego Sfinksa koło
Memfis. Tekst ten, który jest opisem snu, w jakim Tutmesowi IV obiecany został urząd
faraona, sugeruje, według pewnego historyka, że jego panowanie rozpoczęło się �od
nieprzewidzianej odmiany losu jaką była przedwczesna śmierć starszego brata� (Merrill,
str. 63 z cytatem z Hayes, �Internal Affairs� w CAH 2.1, str. 321). Okoliczności te
zgadzają się z zapisem 2Moj. 12:29, mówiącym, że faraon stracił swego pierworodnego
na skutek ostatniej plagi.

•  Mniej pewne, choć godne uwagi są wnioski Merrilla dotyczące Amenhotepa II, który miał
jakoby poprowadzić wielką kampanię w Kanaanie w roku 1450 p.n.e., kolejną w roku
1446 p.n.e. i jeszcze jedną, �mniejszą� w roku 1444 p.n.e. �Zastanawiające jest, że
zdziesiątkowanie armii faraona w Morzu Czerwonym mogło nie nastąpić po drugiej
kampanii i mieć takiego demoralizującego wpływu, zniechęcającego do prędkich dalszych
eskapad, zwłaszcza na północ� (Merrill, str. 59). Również z naszych dat wynika, że w
roku 1445 p.n.e., tj. w roku wyjścia Żydów z Egiptu i poniżenia faraona, nie było żadnej
kampanii.77

•  Amosis, pierwszy król 18 dynastii, wygnał władców hyksoskich, których tak
nienawidzono. Jako że Izraelici byli też semitami, naturalne było, że Egipcjanie byli
wobec nich podejrzliwi. Amosisa �mogła martwić wciąż rosnąca liczebność



75

Hebrajczyków, którzy mogli stać się zagrożeniem dla jego nowo ustanowionej władzy (...)
stąd represje polegające na zmuszaniu Żydów do niewolniczej pracy  przy budowie
egipskich gmachów (...) a wreszcie i edykt ludobójstwa� (Merrill, str. 59).

•  Amenhotep II mało interesował się Kanaanem po wyjściu Żydów z Egiptu. �Jego syn,
Tutmosis IV zorganizował prawdopodobnie tylko kampanię północną (...) kiedy Izrael
zajmował Synaj (...) Amenhotep III panował w czasie, gdy Izrael podbijał Kanaan, ale
zajął się nie obroną swych interesów w Kanaanie, lecz (...) polowaniem i sztuką. To
oczywiście było korzystne dla Izraelitów (...) jako że (...) Midianici, Hetyci i (później)
Asyryjczycy byli ze sobą ciągle skłóceni, więc wspólnie nie interesowali się Kanaanem.
Tylko Kanaanejczycy, choć niezorganizowani, byli przeszkodą� (Merrill, str. 99).

Zgodność przytoczonych zdarzeń i sytuacji z datą wyjścia Żydów z Egiptu, na którą wskazuje
Biblia jest wspaniałym świadectwem.

(2) Listy z Tell el-Amarna. Jest to seria dokumentów znalezionych w Egipcie w 1887 r n.e.
Stanowią one korespondencję faraonów z królami innych narodów za panowania Amenhotepa
III i Amenhotepa IV. Wiele z nich pochodzi od królów kanaanejskich.78 Kilka z kanaanejskich
listów nazywa wrogów ludów �apiru�. Niektórzy uważają, że chodzi tu o Hebrajczyków pod
wodzą Jozuego. Rutheford cytuje słowa H.R. Halla z Muzeum Brytyjskiego: �możemy z całą
pewnością stwierdzić, że w listach z Tell el-Amarna znajdujemy opis podbojów Jozuego
widziany oczyma Egipcjan� (Rutheford, str. 118, cytat za H.R. Hall, �History of the Near
East�, str. 409). �Tablice z Tell el-Amarna stanowią zatem dodatkowy dowód na to, że
Izraelici przybyli do Kanaanu z Egiptu za panowania Amenophisa III. Różne miasta
palestyńskie wymienione na (...) tablicach zostały zidentyfikowane. Ciekawe jest i to, że nie
ma tam wzmianki o Jerychu, jako że to miasto zostało zmiecione pierwszym uderzeniem na
samym początku kampanii Jozuego (...), a więc nie istniało już, kiedy rozpoczęła się
korespondencja na tablicach z Tell el-Amarna� (Rutheford, str. 118).

Dziś jednak przyznaje się powszechnie, że termin �Apiru� w innych kontekstach pojawia się
wcześniej niż Izraelici, a słowa �apiru i ibri [Hebrajczycy] (...) nie mają wspólnej etymologii�
(Merrill, 101). Jednak pejoratywne pokreślenie �apiru� mogło być zastosowane do wojsk
Jozuego przez kanaanejskich wrogów. �Możliwe, że apiru, którzy działali poza środkową
Palestyną, powinno się odróżnić od działających w tych rejonach Izraelitów� (Merrill, 108).
Merrill twierdzi, że korespondencja z Amarna jest zgodna z biblijnym opisem podbojów, a
więc dowodzi słuszności naszych obliczeń.

(3) Zburzenie Jerycha. Według 1 Król. 6:1 przejście przez Jordan miało miejsce w roku
1405 p.n.e. Wówczas to Jozue zburzył i spalił Jerycho, które zostało odbudowane dopiero
wiele wieków później (Joz. 6:24,26; 1 Król. 16:34). Jerycho odkopano i znaleziono ślady dni
Jozuego. �Garstang uważał, że podbój miał miejsce w roku 1400 p.n.e. (...) Jego wniosek [że
odkryte fragmenty Jerycha wskazują na czas Jozuego] potwierdziło odkrycie murów, które,
inaczej niż w przypadku szturmowania, rozpadły się na zewnątrz, w dół zbocza, a nie do
środka. Garstang powiązał to z opisem biblijnym, który mówi, że Jerycho >>upadł mur na
miejscu swem<<, tj. w dół, po zboczu (Joz. 6:20)� (Merrill, str. 111).

Na jakiej podstawie Garstang wyznaczał swe daty? Nie czytałem prac Garstanga, ale Adam
Rutheford komentuje to tak: �W latach 1930-36 n.e., w czasie wykopalisk prof. Garstanga (...)
odkryto setki skarabeuszy (pieczęci) faraonów z dynastii Hyksos i wczesnej 18. aż do czasów
panowania Amenhotepa III, ale tylko dwa skarabeusze z okresu jego panowania i ani jednego
z czasów późniejszych� (Rutheford, str. 117). Oznaczałoby to, że Jerycho zostało zburzone za
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jego panowania, co jest zgodne z naszym datowaniem.79

(4) Zniszczenie Chasor. Kiedy Jozue przeszedł przez Jordan i zniszczył Jerycho i Aj, jedno z
wielkich miast palestyńskich, Gabaon, podstępem wymogło na Izraelu przymierze (Joz. 9).
Pięciu innych królów kanaanejskich zjednoczyło się więc i ruszyło na Gabaon. Wezwany na
pomoc Jozue (Joz. 10) pokonał ich, co zaniepokoiło wiele innych miast i skłoniło do
utworzenia koalicji z potężnym miastem północy, Chasor, na czele (Joz. 11, zwł. werset 10).
Chasor było trzecim po Jerychu i Aj spalonym przez Jozuego miastem.80 Praktyka ta była
sprzeczna z ogólnie przyjętą, jako że Joz. 11:13 mówi: �Wszystkie jednak miasta, położone
na wzgórzach, nie zostały przez Izraelitów spalone, z wyjątkiem Chasoru, spalonego przez
Jozuego�. Po spalonym mieście zostaje zwęglony gruz, na podstawie którego archeolodzy
mogą określić datę wydarzenia dzięki szczątkom przedmiotów w spalonej warstwie.

W swych pierwszych publikacjach archeolog Yigael Yadin podaje, że Chasor zostało spalone
około roku 1400 p.n.e. Autor koryguje później tę datę o 150 lat w przód, inni jednak nie
uznają tej korekty. �John Bimson, na przykład, w skrupulatnej analizie danych
archeologicznych z Chasor i z innych miejsc wykazuje, że korekta Yadina była nie tylko
niepotrzebna, ale i bezpodstawna. Data, którą Yadin wskazał wcześniej (...) tj. 1400 (...) jest
poprawna� (Merrill, str. 120). Data ta jest zgodna z kampanią Jozuego w kilka lat po przejściu
przez Jordan, które miało miejsce w r. 1405 p.n.e.

Dalsze dowody biblijne

Księga Rut kończy się genealogią Dawida: Szalmon, Booz, Obed, Dawid. Matką Booza była
Rahab (Mt. 1:5), co wskazuje na to, że musiał się on urodzić w jakiś czas po najeździe.
Zawsze twierdzono, że w ciągu 450 lat okresu sędziów musiałoby być więcej pokoleń. Jednak
gdyby uznać, że jest to okres długości 350 lat, sprawa wydaje się prosta i nie nasuwa myśli o
ewentualnym istnieniu nieodnotowanych pokoleń.

Cykl jubileuszy od początku podbojów izraelskich do końca królestwa jest dokładnie
udokumentowany. Jest on jednocześnie wspaniałym świadectwem słuszności zapisu 1 Król.
6:1 i naszych rozważań na temat okresu królów (patrz: dodatek L).
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Rozdział 12
Okres 430 lat kończący się momentem wyjścia Żydów z Egiptu

O okresie tym czytamy w 2Moj. 12:40-41:

A czasu mieszkania synów Izraelskich, którego mieszkali w Egipcie, było cztery sta lat, i
trzydzieści lat. I stało się po czterech set lat i trzydziestu lat, stało się onegoż dnia, wyszły
wszystkie wojska Pańskie z ziemi Egipskiej. (BG)

Brak jednak wskazania, kiedy rozpoczął się ten okres. Obecnie przeanalizujemy tę właśnie
kwestię.

Bracia uważają zwykle, że okres ten rozpoczął się w chwili, gdy Abraham przybył do
Kanaanu w wieku 75 lat (1Moj. 12:4-7) i przypuszczają, że �synowie Izraela� mieszkali z
Abrahamem w znaczeniu przenośnym, tak jak w przypadku zapisu Hebr. 7:10. Wynika to z
wypowiedzi apostoła Pawła zapisanej w Gal. 3:17, według której od dni Abrahama do wyjścia
z Egiptu minęło 430 lat.

Innym popularnym poglądem jest opinia, że okres ten rozpoczął się od momentu, gdy Jakub
ze swymi synami przybył do Egiptu, kiedy Józef sprawował tam ważną funkcję. Ten pogląd
łatwiej pogodzić ze sformułowaniem �synowie Izraela�. Znaczyłoby to, że Paweł dość ogólnie
odnosił się do czasu od patriarchów (przymierze Abrahama) do Zakonu, przytaczając jedynie
liczbę podaną w Starym Testamencie � 430 lat � nie mając zamiaru wskazywać na początek
tego okresu, ale chcąc po prostu podkreślić wyższość pierwszego przymierza nad drugim, bo
to właśnie jest przedmiotem jego wywodu.

Trzecia możliwość

Można też przyjąć, że �mieszkanie synów Izraelskich� zaczęło się w momencie, gdy Jakub
(Izrael) założył rodzinę i kiedy urodził mu się pierwszy syn, Ruben. Zgadzałoby się to z
zapisem 2Moj. 12: 40,41, ponieważ od tego momentu można mówić o synach Jakuba.

Dowody

Przeanalizujmy obecnie dowody, które pomogą nam stwierdzić, który z powyższych
poglądów jest słuszny. Dla uproszczenia nazwiemy je tu poglądem 1 (dni Abrahama),
poglądem 2 (Jakub udaje się do Egiptu) i poglądem 3 (narodzenie Rubena). Pierwszy
argument (A) dotyczy władców hyksoskich. Pogląd 1 wskazuje na to, że doświadczenie
Józefa miałoby miejsce w czasie panowania władców hyksoskich, co nie jest zgodne z
przekazem biblijnym. (B) Faraon panujący w czasach Józefa. Zgodnie z poglądem 2 władałby
wówczas Sesostris III, co jest możliwe, ale gdyby przyjąć, że był to Ammenemes III, na co
wskazuje pogląd 3, otrzymalibyśmy ciekawe historyczne tło historii Józefa. (C) Harmonia
proroctw. Nie zaprzeczymy, że tylko pogląd 3 jest zgodny z dwójnasobem Izraela.

Władcy hyksoscy. Merrill (str. 49-55) przedstawia znakomitą analizę tego zagadnienia.
Poniżej podano wybrane myśli z tej pracy. Władcy hyksoscy sprawowali władzę nad Dolnym
Egiptem (Deltą) przez około 150 lat (1720-1570 p.n.e.).82 Manetho sugeruje, że pojęcie
Hyksos oznaczało �królów pasterzy�, jednak nowsze badania tłumaczą ten termin jako
�panowie obcych ziem�. Uważa się, że byli to semiccy władcy z Kanaanu, których imiona,
obyczaje i zwyczaje były odmienne od rodowitych Egipcjan. Opis biblijny wskazuje natomiast
na to, że władcy, z jakimi miał do czynienia Józef, nie byli Semitami. (1) Pierwszym panem
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Józefa był Potyfar, jego żoną była Asenat, córka kapłana z On (Heliopolis), a jego imię
zmieniono na Safnat Paneach. Wszystko to są imiona egipskie, a nie semickie. (2) Kiedy
Józef miał stanąć przed faraonem, ogolił się (1Moj. 41:14). Tak postępowano w stosunku do
faraonów egipskich, którzy sami też się golili, a nie wobec faraonów hyksoskich, którzy nosili
brody. (3) Kiedy przybyli do Egiptu bracia Józefa, domyślili się, że ich język nie jest przez
gospodarza zrozumiały (1Moj. 42:23). Takie przypuszczenie byłoby błędne, gdyby mieli do
czynienia z władcą hyksoskim. (4) Egipcjanie nie jadali z Żydami (1Moj. 43:32). To z kolei
byłoby dziwnym uprzedzeniem ze strony semickich władców hyksoskich. (5) Pasterze byli dla
Egipcjan gorszą klasą społeczną (1Moj. 46:34). Ale �skoro panowie hyksoscy byli pasterzami,
nie gardziliby Żydami z powodu tego, że zajmowali się pasterstwem� (Merrill, str. 53).
�Jednym słowem, ewidentne jest, że Józef żył w czasach panowania władców egipskich, a nie
hyksoskich� (Merrill, str. 53). Jest to argument przemawiający na niekorzyść poglądu 1.83

Faraon z czasów Józefa. Tak pogląd 2, jak i 3 wiążą przybycie Józefa do Egiptu z okresem
panowania 12. dynastii. Merrill, korzystając z �Cambridge Ancient History� podaje
następujące daty władania poszczególnych faraonów z tej dynastii:

Dynastia 12
Ammenemes I 1991-1962 p.n.e. 29 lat
Sesostris I 1971-1928 p.n.e. 43 lata
Ammenemes II 1929-1895 p.n.e. 34 lata
Sesostris II 1897-1878 p.n.e. 19 lat
Sesostris III 1878-1843 p.n.e. 35 lat
Ammenemes III 1842-1797 p.n.e. 45 lat
Ammenemes IV 1798-1790 p.n.e. 8 lat
Sobkneferu 1789-1786 p.n.e. 3 lata

Pogląd 2 mówi, że Jakub przybył do Egiptu w (1445 p.n.e. + 430 =) 1875 r p.n.e. Było to 9 lat
po wywyższeniu Józefa (1Moj. 45:6), zakładając, że siedem lat obfitych zaczęło się właśnie w
roku wywyższenia Józefa. Byłby to więc rok 1884 p.n.e.

Pogląd 3 różni się od 2 okresem 45 lat, ponieważ Jakub miał 130 lat, kiedy przybył do Egiptu
(1Moj. 47:9), a 85, kiedy urodził się Ruben (patrz Dodatek N). Zatem, według poglądu 3,
Józef został wywyższony w (1884 p.n.e. � 45=) 1839 r p.n.e.

Oznacza to, że zgodnie z poglądem 2 wyniesienie Józefa miało miejsce za panowania
Sesostrisa II, a przybycie Jakuba za panowania Sesostrisa II, natomiast pogląd 3 wiąże oba te
zdarzenia z rządami Ammenemesa III. Merrill, uznając pogląd 2, wskazuje, że historia Józefa
mogła się zdarzyć za czasów Sesostrisa II i III (Merrill, str. 49), nie bierze jednak pod uwagę
drugiej z wspomnianych możliwości. Warto tu wspomnieć, że Pismo Święte nie sugeruje, by
za czasów Józefa nastąpiła zmiana na tronie faraońskim, choć nie jest to fakt ostatecznie
przemawiający na niekorzyść poglądu 2, ponieważ Pismo nie stwierdza też definitywnie, że
władza przeszła w tym okresie w ręce następcy.84 Za poglądem 3 przemawiają natomiast
następujące uwagi:

(1) Ammenemes III (1842-1797 p.n.e.) rozpoczął panowanie od wojen i podbojów, ale
większość okresu jego rządów była spokojna. Doprowadził on Middle Kingdom of
Egiptu do szczytu świetności, a jego pomniki znajdują się nawet w Byblos (w
Libanie). (2) Kamieniołomy w Hammamat nie były eksploatowane od 4 do 18 roku
Ammenemesa III (w nich kuto bazalt na wielkie pomniki faraonów). (3) 90 km2

nowych ziem uprawnych udostępniono w Fajum na południowy-zachód od Delty Nilu
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(osuszono tereny podmokłe jeziora Moeris). (4) Nomarchowie  (regionalni władcy)
zyskali wielkie bogactwo za panowania Ammenemesa III, ale później je utracili (nie
znane są żadne przesłanki mówiące, że mogła wówczas nastąpić rewolucja lub inne
niepokoje społeczne), (Parkinson, �Discoveries�).85

Wszystko to potwierdza okres siedmiu lat tłustych i siedmiu lat chudych, który nastąpił w
czasie, gdy Józef sprawował swój urząd. Szczególnie ważny jest punkt (2), ponieważ 15 lat,
przez które kamieniołomy stały odłogiem rozpoczęło się w 4. roku Ammenemesa. Jeśli zaczął
on panować w roku 1842 p.n.e., to czwarty rok jego rządów zaczął się w 1839 r p.n.e., czyli
wtedy, gdy Józef został wywyższony. Prawdopodobnie w tym roku Józef nakazał, by całe
państwo skoncentrowało się na  gromadzeniu ziarna, co mogłoby wyjaśniać, dlaczego przez
ten czas kamieniołomy nie były eksploatowane. Po 14 latach najpierw obfitości, a potem
głodu i po dodatkowym roku normalnych upraw i żniw, kiedy nieurodzaj się skończył od
nowa rozpoczęto pozyskiwanie kamienia. Jeśli datę wyjścia Izraela z Egiptu wyznaczał rok
1445 p.n.e., przytoczone argumenty potwierdzają słuszność poglądu 3.

Harmonia proroctw. Pogląd 3 wiąże datę wywyższenia Józefa z rokiem 1839 p.n.e. Józef
miał wtedy 30 lat (1Moj. 41:46), a był 91 lat młodszy od Jakuba (Dodatek N). Wynika stąd, że
Jakub miał wówczas 121 lat. Jakub umarł w wieku 147 lat (47:28), a więc 26 lat po
wywyższeniu Józefa. Wynika stąd, że Jakub zmarł w roku (1839 p.n.e. � 26=) 1813 p.n.e. Jest
to dokładnie ten rok, o którym mowa w Tomie 2 i właśnie ta data wiąże się z dwójnasobem
karania Izraela.86

Inne dowody

Ważne są tu ponadto cztery inne zagadnienia.

(1) Wyjątkowy wzrost liczby Żydów w Egipcie (2Moj. 1:7). Krótko po wyjściu Izraela z
Egiptu w narodzie tym było ponad 600.000 mężczyzn w wieku od 20 lat wzwyż (2Moj.
38:26). Załóżmy, że liczba kobiet była taka sama i że były tam również dzieci, cała populacja
mogła liczyć ponad 2.000.000 ludzi. Kiedy Jakub przybył do Egiptu, jego rodzina liczyła
sobie 76 osób (1Moj. 46:26), a jeśli dodamy do tego 12 żon, było ich wszystkich 88. Oznacza
to, że liczebność tego ludu wzrosła w czasie pobytu w Egipcie ponad 22-krotnie (2.000.000 :
88 = 22.727). A zatem populacja Żydów podwoiła się w Egipcie około 14-krotnie (14,47).
Zgodnie z poglądem 1, 2 i 3, zajęło to 215, 430 lub 385 lat, odpowiednio, co oznacza, że
wielkość populacji żydowskiej podwajała się odpowiednio co 15, 30 lub 27 lat. Wszystkie te
wskaźniki są duże, ale dwa ostatnie są znacznie bardziej prawdopodobne niż pierwszy.

(2) Rodowód Mojżesza. Lewi � Kaat � Amram � Mojżesz (2Moj. 6:16) to cztery pokolenia,
które mogły nastąpić po sobie w ciągu 215 lat pobytu w Egipcie, ale okres 385 lub 430 wydaje
się już za długi. Przemawiałoby to za poglądem 1. Ponadto, jeśli rzeczywiście matka
Mojżesza, Jochabed, była literalną córką Lewiego (2 Moj. 2:1), pogląd 2 i 3 byłby z
pewnością błędny. Jeśli jednak 2Moj. 6 opisuje wszystkie pokolenia, to Mojżesz miałby
tysiące kuzynów, co jest mało prawdopodobne (4Moj. 3:28 mówi, że po wyjściu z Egiptu
męskich potomków Kaata było aż 8.600 i to zrodzonych tylko z czterech jego synów). Jozue i
Besaleel, prawdopodobnie współcześni Mojżeszowi, nieco od niego młodsi, byli jedenastym i
siedemnastym pokoleniem potomków Jakuba, odpowiednio (1Kron. 7:22-27; 2:1-21).87 To
może wskazywać na istnienie pewnych nieodnotowanych pokoleń w męskiej i żeńskiej linii
rodu Mojżesza � linia Amrama mogła zostać skrócona, a Jochabed, była po prostu potomkinią
Lewiego.88
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(3) 1Moj. 15:13. Werset ten zapowiada, że niewola Izraela trwać będzie  400 lat, a zakończy
ją Exodus w czwartym pokoleniu. Ja skłaniam się ku poglądowi mówiącemu, że Żydzi
przebywali w Egipcie około czterech wieków89 (zgodnie z poglądem 3 byłoby to 385 lat
począwszy od przybycia Jakuba do Egiptu lub 407 lat od sprzedania Józefa), przy czym
koniec tego okresu był czasem utrapienia, ale werset ten można zharmonizować z wszystkimi
trzema poglądami.90

(4) 1Moj. 14. Kim byli czterej królowie ze wschodu (werset 1)? Rozważywszy kilka
możliwości, Merrill konkluduje, że �najrozsądniej uznać, że (...) królów ze wschodu nie
można zidentyfikować� (Merrill, 37). Jednak brat Parkinson podaje znakomitą odpowiedź na
to pytanie. Według niego Amrafel, król Senaarski, to Ur-nammu, król Sumeru. Interpretacja ta
jest przekonująca, ponieważ (1) Biblia mówi, że Amrafel umarł 14 lat po swej pierwszej
wyprawie na zachód (1 Moj. 14:5). Historia natomiast podaje, że Ur-nammu panował 18 lat i
mógł przybyć na zachód w 4 roku. (2) Większość innych prób identyfikacji królów ze
wschodu należy odrzucić ze względu na niezgodność znanych przekazów. Według Thorkild
Jacobsen, Ur-nammu umarł 308 lat przed pierwszym rokiem panowania Hammurabiego,
można zatem obliczyć odpowiednie daty. Brat Parkinson uważa za datę śmierci Ur-nammu
rok 2036 p.n.e., kiedy to Sara pozwoliła, by Hagar urodziła Abrahamowi syna (1 Moj. 16:3).
Wszystko to zgadza się z przekazem 1 Moj. 14, 15, 16 (Parkinson, 1-3, 13-14).91 Jeżeli
wnioski brata Parkinosna są słuszne, oraz jeżeli słuszne są nasze wnioski na temat Exodusu,
tylko pogląd 3 uznać można za właściwy.

Powrót od Abrahama do stworzenia Adama

Okres, który upłynął, licząc wstecz, od przybycia Abrahama do Kanaanu w wieku 75 lat do
potopu oraz od potopu do stworzenia Adama wynosi odpowiednio 427 i 1656 lat, (Tom II, str.
43,44).92 By pogląd 1, 2 i 3 dopasować do tego faktu, należałoby do okresu między 75 rokiem
życia  Abrahama a początkiem 430 lat dodać odpowiednio 0, 215 i 170 lat, (patrz Dodatek N).
Jako, że 430 lat skończyło się wiosną, być może rozpoczęło się też na wiosnę. Jeżeli Adam
został stworzony jesienią (powszechne, acz nieuzasadnione założenie), to czy powinniśmy
przedłużyć lub skrócić ten okres o ½ roku? W kalkulacjach, które zaraz przedstawimy,
przedłużyliśmy ten okres. Pogląd 1, 2 i 3 podają w tym przypadku, że koniec 6000 lat od
stworzenia Adama nastąpił jesienią roku 2042, 1827 i 1872 n.e., odpowiednio.
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Rozdział 13
Podsumowanie i wnioski

W poprzednich rozdziałach przedstawiliśmy dowody na następujące okresy:

Od Adama do potopu 1656 lat
Do Abrahama w wieku 75 lat 427 lat
Do urodzenia Rubena 170 lat
Do Wyjścia z Egiptu 430 lat
Do 4 roku panowania Salomona włącznie 480 lat
Do podziału królestwa 36 lat
Do upadku Sedekiasza 343 lata
Do 1 roku naszej ery 587 lat
Do roku 1872 n.e. 1871 lat

Razem 6000 lat

Jest to bezpośredni wynik czterech wniosków, którym się pokrótce przyjrzymy.

1) Spustoszenie Judei rozpoczęło się w 587 r p.n.e. (minus 20 lat).
2) Okres królów trwał 463 lata (minus 50 lat).
3) Zapis 1Król. 6:1 jest poprawny (minus 100 lat).
4) Okres 430 lat rozpoczął się od pierworodnego syna Jakuba (plus 170 lat, Abraham �
Ruben).

Różnica netto = zero.

(1) Chronologia babilońska dostarcza nam wielu dowodów, które potwierdza Pismo Święte.
Kolejne argumenty znaleźć można w załączniku F i H. Koniec okresu królów określa
chronologia krajów ościennych: Asyrii, Babilonu i Egiptu. Upadek Sedekiasza nastąpił 20 lat
później niż przypuszczaliśmy.

(2) Okres królów skraca się o 50 lat, o czym świadczą informacje biblijne. Zapis biblijny i
historia Asyrii spotykają się w pięciu punktach: czasy Ahaba, Jehu, Ozeasza, Ezechiasza i
Joziasza. Jak widać Pismo Święto pozostaje w pełnej harmonii z historią świecką.

(3) Okres od wyjścia z Egiptu do 4 roku panowania Salomona skraca się o 100 lat. Daje nam
to daty wyjścia z Egiptu i podboju, które zgadzają się z zapisem biblijnym, z zapisami
starożytnego Egiptu i Palestyny oraz z cyklem jubileuszowym.

(4) Ten okres można tłumaczyć trojako. Przyjęte tu tłumaczenie godzi żydowski dwójnasób z
końcem 6000 lat. Potwierdza to (1) prawdopodobieństwo, że Józef nie służył za czasów
faraonów Hyksos, (2) prawdopodobny związek lat tłustych i chudych za czasów Józefa z
władzą faraona Ammenemesa III, (3) prawdopodobny związek Amrafela, króla Senaarskiego i
Ur-nammu, króla Sumeru.

Czy koniec tego okresu został sztucznie przypisany na rok 1872?

Jest to pytanie uzasadnione. Czy nie jest zbyt dużym zbiegiem okoliczności, że zmieniając
naszą chronologię w tak wielu miejscach, mimo wszystko otrzymujemy ten sam ostateczny
wniosek? Zastanówmy się, jak to jest możliwe. Licząc wstecz od Cyrusa do Salomona, nie ma
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możliwości manipulowania wynikiem. Uczeni, których badania stanowią podstawę naszych
poglądów, też na pewno nie �naciągali� swych wniosków, by poprzeć nasze tezy. A
większość cytowanych tu proroctw ma mocne i pewne oparcie w datach historycznych
dotyczących tego okresu.

Cofając się myślą jeszcze dalej, nie możemy nie ustosunkować się do zapisu 1Król. 6:1. Tu
nie da się �naciągać� wyliczeń. Druga z przytaczanych popularnych tez różni się od tej o 100
lat, a nie jest to drobna różnica, którą można by było pominąć, byle tylko bronić danej teorii.
Z wymienionych powodów przyjęliśmy biblijną liczbę lat taką, jaka została podana.

Pozostaje zatem tylko jedna wątpliwość � początek okresu 430 lat, o którym mowa w 2Moj.
12:40. Zbadano kilka możliwości, a ja poszukiwałem zdarzenia, które miałoby miejsce w
czasie zgodnym z czasem dwójnasobu  (zob. przypis 86). Znalazłem wiarygodny początek �
narodziny pierwszego z �dzieci Izraela�, od którego rozpoczął się pobyt Izraelitów w Egipcie.
Czytelnikowi pozostawiam rozsądzenie. W rozdziale poświęconym temu zagadnieniu
podaliśmy trzy możliwe wyjaśnienia i podali nasze preferencje.

Jednak jeszcze raz podkreślam, że nasz wybór podyktowany został dwoma związkami z
historią świecką: (1) Józefa z Amenemessesem III oraz (2) Abrahama i Amrafela z Ur-
nammu. Są to związki kluczowe. Bardzo istotne jest to, czy dalsze dociekania potwierdzą te
sugestie i daty panowania tych władców.

Dobre podejście i nowe fakty

Mając nowe dowody dotyczące ubiegłego stulecia, możemy swobodnie poruszać się po
faktach historycznych. Nie oznacza to, że nasi poprzednicy bardzo się pomylili. Brat Miller
poprawnie zinterpretował 1260 dni, a brat Barbour 1335 dni. Rozsądnie przypisał on początek
czasów pogan na prawie 70 lat przed upadkiem Babilonu � prawie dobrze � i zastosował
równoległości żniwa z innymi okresami. Dzięki Bogu mądrych ludzi, jak to w sposób wyraźny
przewidział Daniel, oświecała światłość proroctwa. Czas pokazał, że ich ogólne podejście
było właściwe, ale również zwrócił naszą uwagę na nowe fakty.

Brat Miller i inni przyjęli od dawna uznawany pogląd, według którego 6000 lat miało się
skończyć wtórym przyjściem Pana. Co zrozumiałe, szukali oni chronologii, która by tę tezę
potwierdziła. Nic więc dziwnego, że Miller i Barbour znaleźli wyjaśnienia, które ich
zadowoliły. Jednak ponieważ przyjęli oni odmienne daty końcowe, inaczej wyglądała też ich
chronologia. Barbour znalazł właściwy czas zakończenia (ze względu na 1335 dni)93, ściśle
związany z chronologią Bowena. Stąd wyniknęły dalsze wnioski. Nie oznacza to, że
szczegóły systemu Bowena były właściwe. Został on przyjęty ze względu na wnioski, a nie
jego poszczególne fragmenty.

Dobra rada brata Russella

Proroctwa czasowe przekazane ludziom przez natchnionych proroków mają być dla nas
wskazówką i wzmacniać naszą wiarę. Zachęcają one braci do śledzenia zarówno wydarzeń,
jak i zapisów Pisma Świętego i do ich kojarzenia, potwierdzającego ich nadzieje. Pod koniec
wieku skupienie na proroctwach znacznie wzrosło, a początek żniwa przyniósł jeszcze
jaśniejsze promienie światła. Wykorzystał to posłaniec kościoła Laodycei.

Jednak choć światło jest znacznie jaśniejsze, wciąż widzimy pewne rzeczy jak przez mgłę.
Ważną częścią przesłania okresu żniwa było właśnie to, by zdać sobie sprawę z tego faktu.
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Wyraźnie wskazuje na to następujący fragment artykułu pastora Russella �Wiedza, wiara i
chronologia�.

�Nigdy nie twierdziliśmy, że nasze obliczenia są bezbłędne. Nigdy nie twierdziliśmy, że
wynikają one z naszej wiedzy lub z niezbitych dowodów. Zawsze natomiast mówiliśmy, że
ich podstawą jest wiara. Podawaliśmy jak najwyraźniejsze dowody i wyciągaliśmy wnioski
kierując się wiarą. Innych zachęcaliśmy, by rozważali nasze konkluzje rozumem i sercem, i
przyjmowali je, jeśli uznali je za przekonujące.
Wielu analizowało te dowody i przyjęło je. Inni, równie dociekliwi, nie zostali przekonani (...)
Być może ktoś, kto czytał �Poranki�, mógłby przedstawić nasze wnioski w bardziej
przekonujący sposób. jeśli tak, czynił to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy umiłowane
dzieci boże do analizy tego, co przedstawiliśmy � Pisma Świętego i jego interpretacji � a
następnie do formułowania własnych osądów. Nie upieramy się przy bezbłędności naszego
poglądu ani nie potępiamy tych, którzy się z nim nie zgadzają. Wszystkich uświęconych
drogocenną krwią Chrystusa uważamy za braci� (R4067, R5367).

Dziś mamy większy dostęp do faktów historycznych niż kiedykolwiek przedtem. Uważam, że
fakty te potwierdzają Pismo Święte i skłaniają nas do większej koncentracji na szczegółach
proroctw. Tym bardziej powinniśmy wziąć pod uwagę prorocze słowa jak �światło pochodni,
świecącej w ciemnym miejscu� �zanim chłód wieczorny zawieje i pierzchną cienie� (2P.1:19;
Pieśń nad pieśniami 2:17).
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Dodatek A
Dariusz Medyjczyk

Dariusz Medyjczyk był władcą, który otrzymał królestwo Babilonu po jego upadku. �Tej
samej nocy został zabity Belsazar, król chaldejski. A Dariusz Medyjczyk objął królestwo,
mając sześćdziesiąt dwa lata� (Dan.5:30; 6:1). Ponieważ jednak historia nie zna żadnych
postaci zwanych tym imieniem, jego tożsamość pozostaje zagadką.94

Jej rozwiązanie nie jest konieczne do naszej chronologii, choć jest to ciekawy wątek
poboczny. Dlatego zajmujemy się nim w tym dodatku.

Znakomitą publikacją na ten temat jest książka Darius the Mede, A Study in Historical
Identification [Dariusz Medyjczyk, Studium tożsamości historycznej] (C. Whitcomb, wydanie
drugie, 1963). Ciekawe są też dwa artykuły Williama Shea publikowane w Andrews
University Seminary Studies: (1) �Darius the Mede: An Update� [Dariusz Medyjczyk: Nowe
spojrzenie] (AUSS, jesień 1982) i (2) �Darius the Mede in his Persian-Babylonian Setting�
[Dariusz Medyjczyk a Persja i Babilonia] (AUSS, jesień 1991). Artykuły te odzwierciedlają
odmienne poglądy, a drugi z wymienionych zawiera stwierdzenia korygujące tezy pierwszego.
Poniższe rozważania oparto właśnie na wymienionych publikacjach.

Kim był Dariusz Medyjczyk?

Ci, którzy kwestionują dokładność zapisu księgi Daniela, uważają że jest on mylony z
późniejszym Dariuszem I Hystaspesem, który panował w imperium perskim w latach 522 �
486 p.n.e. (jest to Dariusz Ezdrasza, Nehemiasza, Aggeusza i Zachariasza). Stanowisko to
prezentuje np. H.H. Rowley (1935) w swej książce Darius the Mede and the Four World
Empires in the Book of Daniel [Dariusz Medyjczyk a cztery imperia opisane w Księdze
Daniela]. Zastrzeżenia autora do historycznej spójności księgi Daniela rozwiewa John
Whitcomb, a szczególnie szósty rozdział jego książki.

Historia zna sześć osób, które mogłyby być uznane za Dariusza Medyjczyka: Astygaes i
Cyaxares II (królowie Medii), Cyrus i Cambyses (królowie Persji) oraz Ugbaru i Gubaru-
urzędnicy z czasów Cyrusa (czasem uznaje się ich za jedną osobę).

Analizując kolejne możliwości, pamiętajmy szczegóły zapisu Daniela. Był to �Dariusz
Medyjczyk� (6:1), który był �z rodu medyjskiego�, a jego ojcem był Ahaszwerosz (9:1). Miał
62 lata, kiedy upadł Babilon. Już wtedy był prawdopodobnie postacią znaną (5:30; 6:1).
Władał przez rok po objęciu władzy do �roku pierwszego�, jednak o jego późniejszym
panowaniu nie ma żadnej wzmianki (9:1, 2; 11:1). Został �królem państwa chaldejskiego�
(9:1). Ustanowił nad królestwem 120 satrapów i trzech ministrów, z których pierwszym był
Daniel. Miał też zamiar ustanowić Daniela �nad całym królestwem� (6:2-4). Wrzucenie
Daniela do jaskini lwów miało miejsce za jego czasów (rozdział 6). Ponadto, �Danielowi
dobrze się powodziło za panowania Dariusza i za panowania Cyrusa, Persa� (6:29).

Astyages. Kronika Nabonida podaje, że był on królem Medii, którego Cyrus pokonał w 550 r.
p.n.e. w swym drugim artykule Shea podaje, że Cyaxaresa (ojca Astyagesa) można uznać za
Ahaszwerosza. �Choć ich podobieństwo nie jest doskonałe, (...) jest wystarczające� (Shea,
1991, str. 253). Cyaxares jest bliski Kserksesowi, którego Estera i Ezdrasz nazywają
Ahaszweroszem. Sam Shea nie utożsamia Astyagesa z Dariuszem, choć robią to inni: (a)
BSM, wrzesień / październik 1980, �Darius the Mede� i (b) Mc&S, �Astyages� oraz �Darius
the Mede�.
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Whitcomb mówi jednak, że �Astyages mógł nie mieć istotnego związku z Babilonem�
(Whitcomb, str. 43) i jest to powszechnie uznawany pogląd. Poza tym musiał mieć ponad 62
lata w czasie upadku Babilonu � nawet gdyby w ogóle jeszcze żył, co jest wątpliwe � jeśli
Herodot ma rację, że był on dziadkiem Cyrusa ze strony matki, gdyż to oznacza, że był
pradziadkiem dorosłego Cambysesa w czasie upadku Babilonu.

Cyaxares II. Inaczej niż Herodot i Ctesias, który napisał, że Astyages nie miał męskiego
spadkobiercy, Ksenofon twierdzi, że był on synem Astyagesa. Whitcomb pisze: �syn
Astyagesa był tylko wytworem wyobraźni� (Whitcomb, str. 43). Ksenofon nie uważa, że był
on władcą Babilonu, choć mówi, że Cyrus �zachował w Babilonie pałac dla Cyaxaresa�, w
którym ten zatrzymywał się podczas swych wizyt (Cryopaedia, 1.5.6, 6.1 ff, 8.5.17-19). W
swym drugim artykule Shea potwierdza istnienie tego drugiego Cyaxaresa, ale nie utożsamia
go z Dariuszem (zob.: Mc&S, �Cyaxares II�). Jedyne źródło, które świadczy o jego istnieniu,
Ksenofon, mówi jednocześnie, że Cyrus odwiedził go po powrocie z oblężenia Babilonu, co
oznacza, że Cyaxares nie angażował się w rządy nad Babilonem. Nie wiadomo mi o żadnych
współczesnych zwolennikach tego utożsamienia, a mimo stwierdzeń Mc&S, uważam, że nie
miał 62 lat, kiedy upadł Babilon (Izaak Newton uważa Dariusza Medyjczyka za syna
Cyaxaresa i tego, który wprowadził monety ze swą podobizną, ale uważa Cyaxaresa za syna
Astyagesa, a nie za jego ojca. Nie wspomina też o dwóch Cyacaresach. The Chronology of
Ancient Kingdoms Amended [Poprawiona chronologia starożytna], str. 307 � 312; 319. Nie
słyszałem, by ktokolwiek potwierdzał obecnie ten pogląd).

Cyrus. Wspomina o nim Donald Wiseman (1957). Na obronę swej tezy przytacza on
następujące argument: (a) w księdze Daniela 6:29 �i� można by przetłumaczyć na �a nawet�,
jak w 1Kron. 5:26. (b) słowa Nabonida o �królu Medów� na siedem lat przed upadkiem
Babilonu mogą się odnosić do Cyrusa. (c) Herodot mówi, że matka Cyrusa była Medką. (d)
Choć ojcem Cyrusa był Cambyses (takie samo imię jak jego syn), słowo Ahaszwerosz mogło
oznaczać irański tytuł królewski. (e) Cyrus wyznaczał władców podrzędnych przy innych
okazjach.

W swym pierwszym artykule Shea przeczy temu poglądowi, ale zgadza się z nim w drugim.
Podkreśla w nim twierdzenie Herodota, że Cyrus był wnukiem Astyagesa ze strony matki, a
więc prawnukiem Cyaxaresa, którego można by nazwać �Ahaszweroszem�. Whitcomb
zauważa, że królowie achemenidzcy zawsze podkreślali swe perskie pochodzenie�
(Whitcomb, str. 48).

Są jeszcze cztery inne argumenty przeciwko uznawaniu Cyrusa za Dariusza. (1) Dariusz �...�
(9:1), co oznacza, że miał nad sobą wyższego władcę, natomiast Cyrus nie miał nikogo ponad
sobą.95 (2) Jeśli Herodot ma rację, Cyrus urodził się po tym jak Astyages został królem
Medów. Nie mogło to być przed rokiem 585 p.n.e., kiedy zaćmienie słońca przerwało walkę
między Medami a Lidianami, kiedy ojciec Astyagesa, Cyaxares, był wciąż królem Medów.
Zatem Cyrus nie mógł mieć więcej niż 46 lat przy upadku Babilonu. (3) Tablica dotycząca
trzeciego roku panowania Nabonida (553 r. p.n.e.) głosi, że �kiedy nadszedł trzeci rok,
Marduk wywyższył Cyrusa, króla Ansanu, swego młodszego sługę (...)� (Beaulieu, 108).
Gdyby Cyrus miał 62 lata w czasie upadku Babilonu, w roku 553 p.n.e. miałby lat 48.
Wątpliwe czy można by go wówczas nazwać młodym (Choć Newton powiedział, że �według
Cycerona Cyrus żył 70 lat�, co implikuje, że w czasie upadku Babilonu miałby on 61-62 lata;
Newton, str. 309).

Cambyses. Ogólnie przyznaje się, że Cambyses był królem Babilonu od miesiąca Nisan 538 r
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p.n.e. do około 10. miesiąca  tego roku. Świadczy o tym kilka tablic, a Dougherty podaje
jeden przykład: �dziesiątego dnia miesiąca Sivan, pierwszego roku panowania Cyrusa, króla
nad krainami, Cambysesa, króla Babilonu� (Dougherty, str. 95). Ponieważ jednak wszyscy
przyznają, że Cambyses nie miał 62 lat, kiedy upadł Babilon, nie może on być Dariuszem,
chyba że podany został niewłaściwy wiek.

Prawdziwym Dariuszem musi więc być Ugbaru lub Gubaru. Zanim się nad tym zastanowimy,
skoncentrujmy się na pewnej oczywistej kwestii:

Kto był oficjalnym królem Babilonu po jego upadku?

Odpowiedź jest zaskakująca � nikt. Świadczą o tym tytuły osobistości spisywane na tablicach
przez kilka miesięcy po upadku Babilonu (Shea, AUSS, 1971, str. 107-108).

Królowie neobabilońscy od Nabopolassara po Nabonida byli nazywani po prostu królami
Babilonu. W Babilonii królów perskich od Cyrusa do Dariusza I (nie Medyjczyka) określano
mianem �królów Babilonu, królów ziem�. Kserkses opuścił pierwszą część z powodu buntu w
Babilonie i od jego czasów aż po czasy Aleksandra stosowany był jedynie tytuł �króla ziem�.

�Jest jeden istotny wyjątek od tej zasady � tytuł, którym mianowano Cyrusa w roku, w
którym objął władzę i w pierwszym roku panowania nad Babilonią (...) Z tablic
wynika jasno, że Cyrus nie nosił tytułu �króla Babilonu� w roku, w którym objął rządy
i przez większą część pierwszego roku swego panowania. Dopiero pod koniec
pierwszego roku do jego tytułu �króla ziem� dodano na tablicach człon �król
Babilonu�� (Shea, str. 236)96.

�Zasada jest jasna. W ciągu ostatnich czterech miesięcy roku, w którym objął on
władzę i pierwszych dziesięciu miesięcy pierwszego roku jego panowania nad
Babilonią Cyrus nosił tylko tytuł  �króla ziem� bez dodatkowego członu �król
Babilonu�, jak wynika z tablic, na których w owych czasach spisywano umowy
handlowe (...) Widzę (...) tylko jedno logiczne wyjaśnienie tego zjawiska: Cyrus nie
był formalnym królem Babilonu w ciągu pierwszych czternastu miesięcy dominacji
perskiej� (Shea, str. 236)97.

Kto zatem był formalnie królem Babilonu w tym okresie? Przez jakiś czas był nim Cambyses,
syn Cyrusa, ale dopiero od miesiąca Nisan po podboju Babilonu. Potem różnorodne tablice
opatrywano datą pierwszego roku panowania �Cambysesa, Króla Babilonu, Cyrusa, Króla
Ziem�. Jednak już w roku drugim, trzecim itd. przestano go mianować tym tytułem
(widocznie z jakiegoś powodu stracił tę pozycję w dziesiątym miesiącu, kiedy to tytuł ten
nadano Cyrusowi).

Zostaje więc czas od podbicia Babilonu do miesiąca Nisan. W tym okresie nie miała miejsca
żadna oficjalna koronacja na �króla Babilonu�. Jak zatem wyjaśnimy pojawienie się postaci
Dariusza Medyjczyka? Uważam, że tak samo jak kwestię Belsazara, którego Daniel nazywa
�Królem Chaldejczyków� (Daniel 5:1, 30; 7:1; 8:1). Oficjalnie królem był Nabonidus, nie
Belsazar, ale jego ojciec przebywał poza Babilonem i w jego imieniu rządy sprawował
Baltazar. Dlatego Daniel nazwał go �królem�. Podobnie gdy Cyrus oddelegował swego
gubernatora Gubaru, by rządził Babilonem, Daniel nazwał go �królem� nad Chaldeą, ale nie
nad imperium perskim.

Shea przytacza podobny przykład z pracy na temat inskrypcji z Tell Fekheriyah (A.R.
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Millard). �W asyryjskiej wersji tego tekstu najważniejsza osoba nazywana jest jedynie
�zarządcą�, natomiast w aramejskiej części tekstu nazywana jest �królem�� (AUSS, wiosna
1988, str. 69).
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Ugbaru i Gubaru

Imiona te pojawiają się w Kronice Nabonida (część serii Kronik Babilońskich, o których
mowa w rozdziale piątym), która opisuje także czasy po podbiciu Babilonu i podaje
szczegółowo wydarzenia związane z przejściem imperium w ręce Persji. Poniżej przytaczamy
fragmenty tej kroniki.

[Siódmego roku ... miesiąca] Tebet król wjechał do Eturkalamma ... Trwało tam święto
Akitu, jak w zwykłych czasach. W owym miesiącu  �bogowie� Marad, Zababa ... Kish,
Ninlin, ... Hursagkalamma przybyli do Babilonu. Do końca miesiąca Elul bogowie
Akkadu ..., którzy są wysoko ... i nisko ... przybywali do Babilonu. Bogowie
Borshippa, Cuthah i Sippar nie przybyli [do Babilonu]. W miesiącu Tiszri, kiedy
Cyrus stoczył z armią Akkad bitwę o Opis nad [brzegiem] Tygrysu, mieszkańcy Akkad
poddali się. Cyrus wywiózł łupy i powybijał ludność. Czternastego dnia bez walki
wzięto Sippar. Nabonidus uciekł. Szesnastego dnia Ugbaru, gubernator Guti, i armia
Cyrusa bez walki wkroczyła do Babilonu. Przed końcem owego miesiąca uzbrojone
szeregi Guti otoczyły bramy Esagil. [Jednak] nie zakłócono spokoju ani nie było
zamieszek w Easgil ani w [innych] świątyniach i żadnego dnia nie zaniechano
[świętowania]. Trzeciego dnia miesiąca Marchesvan Cyrus wkroczył do Babilonu ....
Kiedy Cyrus pozdrawiał cały Babilon, w mieście panował spokój. Gubaru, zarządca
prowincji, mianował zarządców w Babilonie. Od miesiąca Kislev do miesiąca Adar
bogowie Akkad, których Nabonid sprowadził do Babilonu powracali do swych krain.
Jedenastej nocy miesiąca Marchesvan umarł Ugbaru. W owym miesiącu ... umarła
żona króla. Od dwudziestego siódmego dnia miesiąca Adar do trzeciego dnia miesiąca
Nisan w Akkad trwała żałoba. Wszyscy mieszkańcy odkrywali swe głowy. Czwartego
dnia, kiedy Cambyses, syn [Cyrusa], udał się do ...� (Grayson V, str. 109-111).

Imiona Ugbaru i Gubaru są w piśmie klinowym bardzo podobne (AUSS, 1972, str. 156) i
niektórzy uważają, że określają one tę samą osobę. Whitcomb jednak czyni między nimi
rozróżnienie. Zauważa on, że Ugbaru umarł około 3 tygodnie po upadku Babilonu98 i
utożsamia Dariusza z Gubaru, �zarządcą prowincji� czy też gubernatorem Cyrusa.

Utożsamia go też z Gubaru, gubernatorem Babilonu, wymienianym na tabliczkach od
czwartego roku Cyrusa do piątego roku Cambysesa. Shea uważa, że są to dwaj odmienni
ludzie o imieniu Gubaru, ponieważ przez cztery lata (0, 1, 2, 3) brak w pismach klinowych
wzmianki o Gubaru. Tabliczki jednak nie są tak liczne � brak na przykład zapisów z roku
piątego � nie jest to więc argument rozstrzygający.

Dlaczego Daniel najpierw odnosi się do Dariusza a następnie do Cyrusa (Dan. 9:1;
10:1)?

Jeżeli imię Gubaru nosiły dwie osoby, być może zmianę tę spowodowała śmierć Dariusza
(być może ona także doprowadziła do przyjęcia przez Cyrusa tytułu �Króla Babilonu�).

Jeżeli Gubaru to jeden człowiek i jeżeli Dariusz (Gubaru) sprawował urząd dłużej, zmiana ta
mogła nastąpić kiedy Cyrus (z jakiegoś powodu) przyjął tytuł �Króla Babilonu� w dziesiątym
miesiącu pierwszego roku.

W obu przypadkach nie byłoby wzmianki od Dariuszu przed pierwszym rokiem sprawowania
przez niego urzędu.
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Uwagi końcowe

Kronika mówi, że jednym z zadań Gubaru było mianowanie innych, podległych sobie,
zarządców prowincji. Dan. 6:1-3 wskazuje, że robił to też Dariusz. Pismo klinowe nie
wspomina o innych jego danych, takich jak wiek, imię ojca, pochodzenie.

Podsumowanie

Astyages nie miał widocznych związków z Babilonem i był o wiele za stary. Cyaxares II,
według Ksenofona, nie władał Babilonem. Nikt inny natomiast nie wspomina o jego istnieniu.
Cyrus był chyba za młody, nie miał nad sobą zwierzchnika i panował dłużej niż Chaldejczycy.
Cambyses był zbyt młody. Ugbaru wyklucza śmierć po trzech tygodniach od upadku
Babilonu. Zatem Dariusz to najprawdopodobniej Gubaru. Wnioski Whitcomba wydają się
więc właściwe.
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Dodatek B
Dekret Cyrusa

Dekret Cyrusa uwalniający Żydów wydany został w �the first year of Cyrus king of Persia�
(2Kron. 36:22; Ezdr. 1:1).. niemal na pewno zapis ten dotyczy roku, który cała Babilonia
określała na swych tabliczkach handlowych jako �pierwszy rok� Cyrusa, �króla ziem�. Trwał
on od wiosny 538 r. p.n.e. do wiosny 537 r. p.n.e.

Modlitwa Daniela o uwolnienie miała miejsce w �pierwszym roku Dariusza� (Dan. 9:1), który
także rozpoczął się wiosną 538 r. p.n.e. Dekret wydano prawdopodobnie niedługo później,
przed gorącym latem, w którym trudno byłoby go wykonać. Jeśli tak było, powracający z
niewoli Żydzi ponownie osiedlili się w Izraelu w siódmym miesiącu 538 r. p.n.e.

Jest jednak możliwe, ze dekret wydano pod koniec roku lub nawet na początku następnego
roku. Wówczas siódmy miesiąc wspomniany w Ezdr. 3:1 przypadałby na rok 537 p.n.e.
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Dodatek C
VAT 4956 (37. rok Nabuchodonozora)

Z jednej strony: �Roku 37. Nabuchodonozora, króla Babilonu. Miesiąc I [którego pierwszy
dzień przypadał na] trzydziestego [miesiąca poprzedniego], księżyc widoczny był za
gwiazdozbiorem Byka; [od zachodu słońca do zachodu księżyca:] (...) Saturn widoczny był
przed Jaskółką. Drugiego dnia rano na zachodzie pokazała się tęcza. W nocy, trzeciego,
księżyc stał 2 cubits przed ß Panny. Dziewiątego słońce na zachodzie [otoczone było
pierścieniem] halo (...) [Jedenastego] lub dwunastego Jowisz acronychal rising. Czternastego
widać było jednego i drugiego boga; od wschodu słońca do zachodu księżyca: 4°. Piętnastego
pochmurno. Szesnastego, Wenus (...) Dwudziestego rano słońce otoczone halo. Około
południa (...) deszcz PISAN. Tęcza na wschodzie (...) Od ósmego dnia miesiąca XII2 do
dwudziestego ósmego poziom rzeki podniósł się o 3 cubits i 8 palców, 2/3 cubits [brakowało]
do powodzi (...) zabitych na rozkaz króla. Tego miesiąca do miasta wdarł się lis. Kaszlając i
chorując (...) Miesiąca II, dnia pierwszego [który był ostatnim dniem poprzedniego miesiąca]
księżyc był widoczny, a słońce stało 4 cubits poniżej ß Bliźniąt; było gęsto; blask ziemi (...)
Saturn był przed Jaskółką; Merkury zaszedł i był niewidoczny. W nocy, pierwszego, burza ze
wschodu i południa. Pierwszego, cały dzień (...) stał [przed] Wenus na zachód. Drugiego wiał
wiatr z północy. Trzeciego Mars wszedł w Praesepe. Piątego wyszedł. Dziesiątego Merkury
[wstał] na zachodzie za [Małymi] Bliźniętami (...) Piętnastego ZI IR. Osiemnastego Wenus
ustawiła się 1 cubit 4 palce nad ? Lwem. Dwudziestego szóstego, [od wschodu księżyca do
wschodu słońca] 23°; nie widziałem księżyca. Dwudziestego siódmego 20 + x (...) Miesiąca
III, [którego pierwszy dzień pokrywał się z] trzydziestym [dniem poprzedniego miesiąca],
księżyc pokazał się za Rakiem; było gęsto; od zachodu słońca do zachodu księżyca: 20°; wiał
wiatr z północy. W tym czasie Mars i Merkury był 4 cubits przed ? [Lwem]. Merkury
przeszedł pod Marsem na wschód (?); Jowisz był nad ? Skorpionem; Wenus była na
zachodzie, naprzeciw ? Lwa (...) (...) 1 (?) cubit. Noc piątego, początek nocy, księżyc
przesunął się na wschód o 1 cubit [nad / pod] jasną gwiazdą na końcu łapy lwa. Noc szóstego,
początek nocy, (...) była nisko. Noc ósmego, pierwsza część nocy, księżyc stał 2 ý cubits
poniżej ß Wagi. Noc dziewiątego, pierwsza część nocy, księżyc ustawią się 31/2 cubits ponad
? Skorpiona. Dwunastego Mars był 2/3 cubits nad [α Lwa] (...). Piκtnastego obaj bogowie byli
widoczni; od wschodu słońca do zachodu księżyca: 7°30�. Zaćmienie księżyca, ominięte (...)
[księżyc był po]niżej jasnej gwiazdy na końcu łapy [Lwa] (...)�

Z drugiej strony: �(...) pierwsza część [nocy (...) księżyc był] 1 cubit [nad / pod] środkową
gwiazdą łokcia Strzelca (...) Kiedy 5° dnia minęło, słońce było otoczone halo.
Dziewiętnastego Wenus była 21/2 cubits poniżej ß Koziorożca. Noc (...) Tego miesiąca
równowartość [1 sykla srebra wynosiła]: zaledwie 1 kur 2 sut; daktyli, 1 kur 1 pan 4 sut;
musztardy, 1 kur (...) Miesiąca XI, (pierwszy dzień którego był jednocześnie] trzydziestym
[dniem poprzedniego miesiąca], księżyc był widoczny w Jaskółce; od zachodu słońca do
zachodu księżyca: 14°30�; wiał wiatr z północy. W tym czasie Jowisz był 1 cubit za łokciem
Strzelca (...) Czternastego poziom rzeki podniósł się. Czwartego Wenus ustawiła się ý cubit
poniżej Koziorożca. Noc szóstego, pierwsza część nocy, księżyc był otoczony halo; Plejady,
Byk i Wielki Wóz [w nim stały (...)] księżyc był otoczony halo; Lew i Rak były w halo; ? Lwa
ustawiła się 1 cubit poniżej księżyca. Ostatnia część nocy, 3° nocy pozostało (...) od wschodu
słońca do zachodu księżyca: 17°; Nie obserwowano. Słońce było otoczone halo. Od
czwartego do piętnastego poziom rzeki podniósł się o 11/2 cubits. Szesnastego spadł. Noc
osiemnastego [i] osiemnastego, deszcz PISAN DIB (...) kiedy (...) Bel został odcięty ze swego
miejsca, dwie łodzie (...) odpłynęły (?). Dwudziestego drugiego pochmurno. Noc
dwudziestego trzeciego, [(...) Mars (?)] ustawił się ponad małą gwiazdą, która stoi 31/2 cubits
za Koziorożcem. Noc dwudziestego dziewiątego czerwony blask rozbłysnął na zachodzie; 2
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podwójne [godziny] jęczmień, 1 kur (?); daktyle, 1 kur 1 pan 4 sut; musztarda, 1 kur 1 pan;
sezam, 4 sut; rzeżucha (...) Miesiąc XII, pierwszy [dzień którego nastąpił po 30. dniu
poprzedniego miesiąca], księżyc był widoczny za Baranem, gdy stało tam słońce; od zachodu
słońca do zachodu księżyca: 25°, zmierzono; blask ziemi; wiał wiatr z północy. W tym czasie
Jowisz [(...) Merkury i Saturn, które zaszły] nie były widoczne. Pierwszego poziom rzeki
podniósł się. Nocą drugiego księżyc ustawił się 4 cubits poniżej ? Byka. Noc trzeciego,
początek nocy, 21/2 cubits (...) Od pierwszego do piątego poziom rzeki wzrósł o 8 palców;
szóstego spadł. Noc siódmego, księżyc otoczony halo. Praesepe i ? Lwa [stała] w [nim (...)]
halo otoczyło Raka i Lwa; rozdzielone ku południowi. Wewnątrz halo księżyc stał 1 cubit
przed [? Lwa], księżyc był na wysokości 1 cubit. Noc dziesiątego, pierwsza [część nocy (...)]
Noc jedenastego, pochmurno. Jedenastego deszcz DUL. Noc dwunastego, niewielki deszcz
(...) Dwunastego obaj bogowie widoczni; od wschodu słońca do zachodu księżyca: 1°30�; (...)
[Merkury] był przed �grupą� Jaskółki, ý kubit poniżej Wenus, a Mars ustawił się 2/3 cubits
poniżej jasnej gwiazdy (...) Dwudziestego pierwszego pochmurno. Poziom rzeki podniósł się.
Około dwudziestego Wenus i Merkury weszły w �grupę� Jaskółki. Od [(...) Jowisza], który
przesunął się na wschód, ustawił się. Na końcu miesiąca wrócił na zachód. Około
dwudziestego szóstego Merkury i Wenus [wyszły] z �grupy� Anunitu (...) poziom rzeki spadł
o 8 palców. Tego miesiąca, dwudziestego szóstego dnia, wilk wszedł do Borsippa i zabił dwa
psy; nie wyszedł, został zabity (...) Roku 38. Nabuchodonozora, miesiąca I, pierwszy dzień
[którego nastąpił po 30. dniu poprzedniego miesiąca]: gęste chmury, więc [nie widziano
księżyca (...)] Roku 37. (...) [Roku 37. Nabuchodonozora�.

Źródło: Astronomical Diaries and Realted Texts from Babylonia [Dzienniki astronomiczne i
podobne pisma babilońskie], Tom 1, dzienniki od roku 652 p.n.e. do 2762 p.n.e. (Wiedeń,
Osterreichische Akademie der Wissenschaften, 1988), A. J. Sachs i H. Hunger.
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Załącznik D

Królowie Judy i Izraela

Królowie Judy                            Synchronizm Judy i Izraela

17 Roboam 2C12:13 (1) Abijasz rozpoczął panowanie w 18 Jeroboam 1K15:1, 2C13:1
3 Abijasz 2C13:2 (2) Asa rozpoczął panowanie w 20 Jeroboam 1K15:9

41 Asa 2C16:13 (3) Jozafat rozpoczął panowanie w  4  Achab 1K22:41
25 Jozafat 2C20:31 (4) Joram rozpoczął panowanie w  5  Joram 2K8:16

8 Joram 2C21:20 (5) Ochozjasz rozpoczął panowanie w 12 Joram 2K8:25
1 Ochozjasz 2C22:2 (6) Ochozjasz rozpoczął panowanie w 11 Joram 2K9:29
6 Atalia 2C22:12 (7) Joasz rozpoczął panowanie w  7  Jehu 2K12:1

40 Joasz 2C24:1 (8) Atalia rozpoczął panowanie w      Jehu 2C22:8-12
29 Amazjasz 2C25:1 (9) Amazjasz rozpoczął panowanie w  2  Joasz 2K14:1
52 Ozjasz 2C26:3 (10) Ozjasz rozpoczął panowanie w 27 Jeroboam 2K15:1
16 Jotam 2C27:1 (11) Jotam rozpoczął panowanie w  2  Pekach 2K15:32
16 Achaz 2C28:1 (12) Achaz rozpoczął panowanie w 17 Pekach 2K16:1
29 Ezechiasz 2C29:1 (13) Ezechiasz rozpoczął panowanie w   3 Ozeasz 2K18:1
55 Manasses 2C33:1

2 Amon 2C33:21 Asa umarł w 39 roku 2C16:12
31 Joziasz 2C34:1 Amazjasz żył dłużej o 15 lat 2C16:12
11 Jojakim 2C36:5 Ezechiasz 4 = Ozeasz 7 2K18:9
11 Sedecjasz 2C36:11 Ezechiasz 6 = Ozeasz 9 2K18:10

Królowie Izraela Synchronizm Izraela i Judy

22 Jeroboam 1K14:20 (A) Nadab rozpoczął panowanie w       Asa 1K15:25
2 Nadab 1K15:25 (B) Baasa rozpoczął panowanie w   3  Asa 1K15:28, 33

24 Baasa 1K15:33 (C) Ela rozpoczął panowanie w   6  Asa 1K16:8
2 Ela 1K16:8 (D) Zimri rozpoczął panowanie w   7  Asa 1K16:10,15

Zimri, 7d 1K16:15 (E) Omri rozpoczął panowanie w   1  Asa 1K16:21-23
Tibni 1K16:21,22 (F) Achab rozpoczął panowanie w 38 Asa 1K16:29

12 Omri 1K16:23 (G) Oehozjasz rozpoczął panowanie w 17 Jozafat 1K22:51
22 Achab 1K16:29 (H) Joram rozpoczął panowanie w 18 Jozafat 2K3:1

2 Ochozjasz 1K22:51 (I) Joram rozpoczął panowanie w   2 Joram 2K1:17
12 Joram 2K3:1 (J) Jehu rozpoczął wraz      Atalia              2K9:24,27,11:3
28 Jehu 2K10:36 (K) Joachaz rozpoczął panowanie w 23 Joasz               2K13:1
17 Joachaz 2K13:1 (L) Joasz rozpoczął panowanie w 37 Joasz               2K13:10
16 Joasz 2K13:10 (M) Jeroboam rozpoczął panowanie w 15 Amazjasz 2K14:23
41 Jeroboam 2K14:23 (N) Zachariasz rozpoczął panowanie w 38 Uzjasz 2K15:8
Zachariasz,6m 2K15:8 (O) Szallum rozpoczął panowanie w 39 Uzjasz 2K15:13

Sellum., 1m 2K15:13 (P) Menachem rozpoczął panowanie w 39 Uzjasz 2K15:17
10 Menachem 2K15:17 (Q) Pekachiasz rozpoczął panowanie w 50 Uzjasz 2K15:23

2 Pekachiasz 2K15:23 (R) Pekach rozpoczął panowanie w 52 Uzjasz 2K15:27
20 Pekach 2K15: 27 (S) Ozeasz rozpoczął panowanie w 20 Jotam 2K15:30

9 Ozeasz 2K17:1,6 (T) Ozeasz rozpoczął panowanie w 12 Achaz 2K17:1

Omri panował 6 lat w Tirsie 1K16:23
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Załącznik E

Koniec królestwa Judy

W tej części zastanowimy się nad szczegółami dotyczącymi obszaru królestwa judzkiego
począwszy od śmierci Jozjasza do pojmania Sedekiasza. Jozjasz zmarł w bitwie pod
Megiddo, w której walczył z egipskim Necho, gdy ten wyruszył na północ by pomóc Asyrii w
walce z Babilonem około 4 miesiąca 17 Nabopolassar, jak zostało to już poruszone w
rozdziale 9. Następcami Jozjasza byli Jehoachaz, który panował 3 miesiące, Jehojakim
panujący przez 11 lat i Jehoachin panujący przez 3 miesiące i 10 dni ( 2 Kronik 36:9 ). 99

Niejednoznacznie, możemy mówić o końcu krótkich rządów Jehojachina z zapisów
babilońskich. Wtedy możemy też rozpatrzyć niektóre ważne detale poprzez prześledzenie
dziejów począwszy od Jozjasza. Jehojachin został wzięty przez Nabuchodonozora w 7 roku,
miesiącu 12, dniu 2.

�Siódmy rok: W miesiącu Kislev (miesiąc 9) król Akkadu przygotował swoją armię i
wyruszył do Hattu. Walczył przeciwko miastu Judy i na drugi dzień miesiąca Adar
(miesiąc 12) zdobył miasto i pojmał króla. Król został wydany z miasta i wraz z darami
wzięty do Babilonu� (Kronika Babilońska 5, Grayson, 102).

Wpierw, to pozwala nam obyć się bez przypuszczenia, że w swej kampanii Nabuchodonozor
oblężył zarówno Jehojakima i Jehoachina w postępujących atakach na Jeruzalem (Ant. 10:6-
7). 100 Skoro rządy Jehoachina trwały zaledwie 3 miesiące i 10 dni, a podróż
Nabuchodonozora z Babilonu do Jeruzalem by pojmać Jehoachina była krótsza niż ten czas,
jest oczywiste, że Nabuchodonozor był wciąż w Babilonie, kiedy zmarł Jehojakim i tron objął
jego syn. To sugeruje też, że śmierć Jehojakima nastąpiła gdzieś w końcu miesiąca B, późnej
jesieni, gdy były możliwe zarówno skwar dnia i mróz w nocy (Jeremiasz 36:30: 22: 18-19).

A 1 
N

ab
op

o.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.

 N
eb

uc
ha

d .
2 3 4 5 6 7 Ba

bi
lo

n

W
yk

re
s

13
 J

oz
ja

sz
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 

Je
ho

ja
ki

m
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ju

da

To z kolei umiejscawia śmierć Jehojakima w 11 roku w 7 Nabuchodonozor. Lecz Jozjasz
zmarł w początku 17 Nabopolassar. I jak ukazuje poniższa tabelka rok wstąpienia na tron
Jehojakima nie był ostatnim rokiem rządów Jozjasza.
To sugeruje, że Jehojakim nie objął tronu tego samego roku Tisziri, kiedy zmarł Jozjasz.
Zatem ponownie następcy Jozjasza, Jehoachaz, który królował przez 3 miesiące, przypada na
miesiąc po Tisziri � na następny rok panowania. To z kolei godzi się ze śmiercią Jozjasza
przypadającą na 4 miesiąc i z 3 miesiącem rządów Jehoachaza, który przypada gdzieś na
miesiąc 7, tuż po żydowskim nowym rokiem. To dowodzi, że księga Królewska i księga
kronik (które piszą o 11 latach rządów Jehoakima) używały systemu roku obejmowania (2
Królewska 23:36, 2 Kronik 36:5) .
Fakt ten rozwiązuje kwestię, gdy podczas swojego rządu Jehoachaz został oblężony i
zmuszony przez Nabuchodonozora do deportacji, zanim jego poddani złagodnieli i pozwolili
mu zostać Zarówno 2 Królewska 24:1 jak 2 Kronik 36:6 odnoszą się do tego wydarzenia.
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Odkąd wiemy, że to nie miało miejsca pod koniec panowania Jehojakima � ponieważ on już
żył zanim Nabuchodonozor opuścił Babilon na kampanię tego roku � musiało się to
wydarzyć, jak wspomina o tym Daniel, podczas wcześniejszej okazji � trzeciego roku
panowania Jehojakima (Daniel 1:1). To była pierwsza napaść babilońska na Judeę. Następna
miała miejsce podczas pojmania Jehoachina 8 lat później. Trzecia odbyła się podczas
pojmania Sedekiasza w 11 roku jego panowania. Były więc w rzeczywistości trzy ataki na
Jeruzalem i jakakolwiek dyskusja na ten temat powinna zostać odłożona. Jest to dokładnie
opisane przez Ezechiela 21:14 �bo po wtóre i po trzecie miecz przyjdzie� mówiąc o
zbliżającym się zagrożeniu nad Sedekiaszem (wiersz 25).

Rok pojmania Jehojakima przez Nabuchodonozora

Dopiero po raz pierwszy w trzecim roku panowania Jehojakima cesarstwo neobabilońskie
ukazało swoją siłę przeciwko Palestynie. Było to następstwem słynnej bitwy pod Karkemisz,
o czym wspomina zarówno Biblia jak i Kroniki Babilońskie.

�(Rok 21): Król Akkadu pozostał w domu, gdy Nabuchodonozor (II), jego najstarszy syn i
następca tronu, zgromadził armię Akkadu. Objął władzę nad armią i wyruszył na Karchemisz,
który znajduje się na brzegu rzeki Eufrat. Przektroczył wody rzeki by zmierzyć się z armią
egipską, która obozowała pod Karchemisz. (...) Nie walczyli ze sobą. Armia egipska umknęła
przed nim. Ten natomiast pokonał ich i wyniszczył ich. W okolicy Hamat armia Akkad
przejęła pozostałych z armii egipskiej, którym udało się uciec. Zwycięstwo armii Akkadu było
tak przytłaczające, że żaden Egipcjanin nie wrócił do domu. W tym czasie Nabuchodonozor
podbił całe terytorium Hamatu. Przez 24 lata Nabuchodonozor rządził Babilonem. Zmarł
ósmego dnia miesiąca Ab (miesiąc 5). W miesiącu Nabuchodonozor powrócił do Babilonu i
pierwszego dnia miesiąca Elul wstąpił na tron Babilonu (Grayson, 99-100).

W związku z tą kampanią Józef cytuje babilońską historię Berosusa:

�Berosus wspomina swoje poczynania w trzeciej księdze swojej Historii Chaldaic, gdzie
pisze:  �Gdy jego ojciec... który, nie był w stanie sam wziąć na siebie całego ciężaru wojny,
przekazał swojemu synowi Nabuchodonozorowi, który był jeszcze młody, część swojej
armii... Nabuchodonozor pokonał w bitwie Pharaoha, wyzwalając państwo spod jego rządów i
czyniąc je częścią swego królestwa... w tym właśnie czasie jego ojciec Nabopolassar
zachorował i zakończył swe życie w mieście Babilon, gdzie królował 21 lata.
Nabuchodonozor dowiedział się o śmierci swojego ojca wraz z kilkoma kompanami powrócił
pospiesznie do Babilonu i objął rządy w królestwie, które było mu przekazane przez
dostojnika Chaldeńskiego. Nabuchodonozor zarządził, że wszyscy jeńcy powinny zostać
kolonistami usadzonymi w najodpowiedniejszych miejscach Babilonii� (Ant. 10:11:11)

Najwyraźniej wśród jeńców- Żydów był Daniel, który sam wspomina o tym, że został wzięty
w niewolę w tym właśnie roku. Daniel 1:1 mówi, że został jeńcem w 3 roku panowania
Jojakima, wiersz 5 wspomina, że miano ich wychowywać przez 3 lata, a rozdział 2 począwszy
od wersetu 1 pokazuje, że w drugim roku panowania Nabuchodonozora Daniel wykładał jego
sny. Fakt ten świadczy o tym, że Daniel został pojmany w rok objęcia tronu przez
Nabuchodonozora. Dlatego też Daniel potwierdza  w swym opisie Babilońską historię
Berousa. 2 Kronik 36:6 pisze, że Jojakim został zakuty w kajdany i zaprowadzony do
Babilonu. Musiało się to wydarzyć w tym samym czasie, o którym Daniel 1:1 pisze, że
trzeciego roku panowania Jojakima nadciągnął Nabuchodonozor do Jeruzalemu i objął je.
Najwyraźniej Nabuchodonozor dał się ubłagać i pozostawił Jejokima jako króla na prawach
wasalstwa. (Lecz kogo mógłby osadzić na tym miejscu? Jehojakim miał 10, a Sedekiasz 13
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lat). Ale Nabuchodonozor rozkazał sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich, z
królewskiego i szlachetnego rodu jako zabezpieczenie. (Daniel 1:2,3).

2 Królewska 24:1 pisze, że Jehojakim przez trzy lata był lennikiem Nabuchodonozora. Skoro
został pokonany pod koniec trzeciego roku, wskazuje to najprawdopodobniej na 4,5,6
zachodząc na 1,2,3 rok panowania Nabuchodonozara. Każdego roku Nabuchodonozor
wyruszał do Palestyny i pobierał opłaty od tamtejszych królów. Lecz następnego roku
wyruszył na Egipt
i �walczyli przeciwko sobie i ponieśli ogromne straty, podczas bitwy �Nabuchodonozor
powrócił do Babilonu i pozostał tam przez rok 5. W roku 6 wyruszył do Hattu (Palestyna).
Odesłał swoje wojska z Hattu i poszli przez pustynię plądrując po drodze posesje, zwierzęta i
dobra licznych Arabów, powracając do domu w miesiącu Adar pod koniec 6 roku
Nabuchodonozora. Następnego roku oblężyli i przejęli Jeruzalem, a Jehojakim został wzięty
w niewolę (Grayson 101-102).

Był to najprawdopodobniej w 4 roku panowania Nabuchodonozora, kiedy Jehojakim się
zbuntował, co było wynikiem zarówno egipskiej koalicji jak i rezultatem starć babilońskich,
które były tak znaczące, że Nabuchodonozor pozostał w swym królestwie następnego roku.
Wyprawił później �hufce Chaldejczyków, Aramejczyków, Moabitów i Ammonitów
przeciwko Judzie, aby ją zniszczyć�. (2 Królewska 24:2) terytorium pustyni arabskiej to
ziemia, którą Nabuchodonozor przejął podczas 6 roku. I po raz kolejny zgadzają się z tym
Biblia i Kroniki babilońskie.

Przypuszczenia Jeremiasza różne o jeden rok

Jeremiasz datuje te wydarzenia inaczej niż Daniel. Jeremiasz 46:2 osadza bitwę pod
Karkemisz w czwartym roku Jojakima, co oznacza, że Jeremiasz używał metody liczenia nie
uwzględniającej panowania Jajakima. (To sugerowałoby, że Jehojakim rządził 12 lat, lecz
Jeremiasz nigdy nie używał tej liczby). Dlatego proroctwo Jeremiasza dyktował Beruchowa
późnego czwartego roku Jehojakima i odczytane zostało to w roku 5 miesiącu 9 zaraz po tym
jak Nabuchodonozor przejął Judę po raz pierwszy. (Jeremiasz 36).
Skoro Jeremiasz nie uwzględniał lat panowania w swoim przypuszczeniu, nazwał ten rok
pierwszym rokiem Nabuchodonozora, gdyż był to faktycznie rok jego objęcia panowania.
(Jeremiasz 25:1) I Jeremiasz mówi, że był to 23 rok poczynając od 13 roku Jozjasza (Jer.
25:3), więc sprawdźmy te liczby. Jozjasz rządził 31 lat, więc od roku 13 do 31 włącznie
minęło 19 lat. Następny rok Jeremiasz liczy jako rok Jehojakima (niż rok objęcia tronu), więc
2, 3, 4, A 19 + 4 + 23 lata, właśnie tak jak pisze Jeremiasz.

W tym czasie Juda stała się znowu lennikiem Nabuchodonozora, lecz Jeremiasz obiecał, że
jeśli będą żałować i �odwrócą się od wszelkiego zła... nie skrzywdzę ich� lecz będąc
świadomy ich upartości ostrzegł ich przed nieuchronnym osadem. Nabuchodonozor
zaatakował ponownie, a 13 lat później zaatakował po raz trzeci.

Lata uwzględniające (AY) i nie uwzględniające (NAY) wstąpienie na tron

Najwyraźniej powodem tego, że Biblia podaje czasami ten sam rok inną liczbą jest fakt, że
jeden piszący licząc używa systemu uwzględniającego objęcie tronu, podczas gdy inny tego
nie czyni. Mamy tu trzy takie przykłady.
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3 rok (Daniel 1:1)                          7 rok (Jer. 52:28)                          18 rok (Jer. 52:29)

4 rok (Jer. 46:2 )                          8 rok (2 Król. 24:12)                      19 rok (2 Król. 25:8)

W każdym, z tych przykładów rok niższy naliczony jest uwzględniając wstąpienie na tron,
a rok wyższy nie uwzględnia tego. Dokładnie, system użyty przez każdą księgę / piszącego
jest następujący:

1) Królewska i Kroniki AY do Sedekiasza,
2) Jeremiasz 1-51, NAY dla zarówno dla Jehojakima i Sedekiasza
3) Jeremiasz 52:1-27, NAY,
4) Jeremiasz 52:28:34, NAY,
5) Daniel AY,
6) Ezechiel datuje wydarzenia, aż do roku pojmania Jehojakima, licząc jeden rok jako

Tiszri; w którym został pojmany. Skoro Sedekiasz nie uwzględnia lat objęcia tronu,
jego naliczane lata i te pojmania Jehojakima są podobne.

Księga Jeremiasza wcześniej zaobserwowaliśmy, że Jeremiasz nie uwzględniał lat objęcia
tronu, lecz wyjątkiem tego są ostatnie wersety rozdziału 52. Skąd ten wyjątek? Ponieważ 52
rozdział nie został napisany przez Jeremiasza. Jego ostatnim rozdziałem był rozdział
51.Zwróćmy uwagę na ostatnie słowa tego rozdziału � Dotąd są słowa Jeremiasza.� Rozdział
52 został dodany i pochodzi z dwóch źródeł (1) Wiersze 1-27 pochodzą z 2 Królewskiej
24:18-25:21, a wiersze 31-34 pochodzą z 2 Królewskiej 25:27-30. Najwyraźniej były to
dodane słowa po śmierci Jeremiasza, przez kogoś w Babilonie, skoro wspomina
wypuszczenie Jehojakima w roku objęcia tronu przez Amel � Marduka (2) Wiersze 28-30 są
wyjątkowe i najwyraźniej zostały dopisane z zapisów babilońskich, skoro używają
babilońskiego systemu uwzględniania obejmowania tronu.

Księgi Królewskie i Kronik: zauważyliśmy, że księgi te przypisują 11 lat Jehojakimowi i
przez to nadają mu rok objęcia tronu. Daniel, który uwięziony został podczas początku
rządów Jehojakima, użył tego samego systemu w 1:1. Staje się przez to jasne, że poprzez
dopisanie Nabuchodonozorowi 8 zamiast 7 lat i 19 w zamian 18 lat, w ostatecznym
rozrachunku Królewskich i Kronik używają one systemu nie biorącego pod uwagę
wstępowania na tron, i że ta zmiana musiała nastąpić na początku rządów Sedekiasza. Skąd ta
zmiana? Możemy jedynie przypuszczać. To przyciąganie zaczęło się bez cienia wątpliwości w
późniejszym okresie rządów Jehojakima i decyzja, żeby zmienić system liczenia jest związana
z jego buntem przeciw Nabuchodonozorowi. (W części 9 odkryliśmy, że oba królestwa
Izraela przyjęły system naliczania wg. obejmowania tronu, kiedy Asyria stała się siłą
dominującą w Palestynie).Oczywiście, kiedy dokonywana jest zmiana, musi zostać ona
zawieszona aż do końca ówczesnych rządów, aby uniknąć bałaganu w oficjalnych zapisach.
Fortunnym efektem ubocznym tej zmiany jest fakt, że lata rządów Sedekiasza współgrają
dokładnie z latami pojmania Jehojakima, jak wspomniał o tym Ezechiel.101

Jeremiasz najprawdopodobniej zebrał swoje zapiski w czasie, gdy był w Egipcie. Był
przyzwyczajony do używania systemu nie uwzględniającego lat objęcia tronu i
prawdopodobnie dla jednolitości wewnątrz swej księgi wybrał ten system idąc w ślad za
datami Jehojakima.
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To mogą być racjonalne powody, które w inny sposób mogą wyglądać jak wybrany system.
Jak zwykle jesteśmy zmuszeni przez liczby do zdecydowania, którego systemu używaliśmy �
potem zaobserwujemy na podstawie okoliczności możliwe powody dla wyborców, których
używano w starożytności. 102
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Załącznik F

Faraonowie egipscy, lata 600 - 500 pne

Faraonowie egipscy, którzy rządzili Egiptem w okresie imperium neobabilońskiego dają także
świadectwo chronologii panowania ostatnich królów  Judy. Z tego powodu dokonamy
krótkiego przeglądu historycznego.  Poniżej wymieniono tych faraonów oraz lata ich
panowania [Yamauchi 97, Johnsson  78].

Psametyk I 54 lata    664 - 610 pne
Necho II 15 lat     610 - 595 pne
Psametyk II 6 lat     595 - 589 pne
Apries [Chofra] 19 lat    589 - 570 pne
Amazys 44 lata    570 - 526 pne
Psametyk III 1 rok    526 - 525 pne
Kambyzes zdobywa Egipt               maj/ czerwiec 525

Zobaczymy teraz, czy ci władcy oraz daty ich panowania odpowiadają wzmiankom o tych
faraonach podanych w Piśmie Świętym [3 razy] oraz Kronikach Babilońskich [raz]. Najpierw
podsumowaliśmy dwa zbiory dat ostatnich królów Judy.  Kolumna A poniżej podaje daty
sugerujące, że  rokiem upadku Sedecjasza był rok 587, natomiast wg wersji B był to rok 607
pne.

Król wersja A wersja B

Jozjasz panowanie zakończone 609 pne panowanie zakończone 629 pne
Jojakim panowanie zakończone 597 pne panowanie zakończone 617 pne
Sedecjasz panowanie zakończone 587 pne panowanie zakończone 607 pne

A teraz popatrzmy na informacje z czterech niżej podanych materiałów źródłowych

[1]   Księga Królewska 23:29 mówi, że Neko był faraonem, gdy zabito Jozjasza
[2]   Księga Jeremias�a 46:2 mówi, ze Necho był faraonem w 4 roku Jojakima
[3]   Księga Jeremias�a 44:30  - Chiofra był faraonem wkrótce po upadku  Sedecjasza
[4] Kronika Babilońska [BM 33041] mówi, że Amazis był faraonem w 37 roku
Nabuchodonozora - 19 lat po upadku Sedecjasza.

W każdym przypadku, odnośniki te są zgodne z wersją A i niezgodne z wersją B

Daty podane dla tych faraonów egipskich wyznaczono w oparciu o materiały dowodowe
niezależne od dziejów neo- Babilonii, a więc stanowią one świadectwo niezależne.  Okresy
panowania czterech pierwszych faraonów wyznaczono w oparciu o zbiór steli nagrobkowych,
podających daty urodzenia, lata życia oraz zgonów świętych byków Apis w latach panowania
faraona. Okresy panowania Amazisa i Psametyka III są poświadczone zarówno przez
Herodotus�a, jak i Manetho, oraz w oparciu o wnioski z zapisów papirusa Rylands�a IX,
Kroniki Demotyczne i inne starożytne  napisy. Stałe daty są przypisane tej serii okresów
panowania dzięki wyraźnemu �zakotwiczeniu� ich w dziejach Persji, gdy Kambyses zdobył
Egipt w 635 pne; fakty te poparte są  wnioskami z zapisów na papirusie  nr 7848 z Luwru, z
datą:12 Amazys, oraz zapisem na krypcie odnoszącym się do zaćmienia słońca, gdy �niebiosa
połknęły tarczę słońca� w roku śmierci Psametyka, ewidentnie I, gdyż zaćmienie takie miało
miejsce w 610 pne. Bliższe informacje podaje Jonsson, strony 72-80.
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Załącznik G

Kanon Ptolemeusza
Na dwóch ostatnich stronach tego dodatku przedstawiamy Kanon Ptolemeusza, w oparciu o
Britannica Great Book, wolumin 16, �Ptolemeusz, Kopernik, Kepler�. Zauważmy, że Kanon
składa się z 4 części: Babilonu, Persja, Grecja i Rzym. (Ciekawe potwierdzenie czterech
cesarstw świata z Daniela 2 i 7 rozdziału). Po Kanonie Ptolemeusza następuje jeszcze jedna
lista, która dla ułatwienia numeruje władców (kolumna pierwsza) i podaje rok początku ich
pierwszego roku panowania (kolumna ostatnia).

Ten Kanon monarchów był przyjęty przez historyków jako dokładny przewodnik po historii
starożytnej i bardzo często jest cytowany jako podstawa datowania. Jednakże, przez wiele lat,
nawet po dzień dzisiejszy, pozostały pytania dotyczące jego dokładności, szczególnie
dotyczące monarchów okresu Babilońskiego i po trosze okresu persjańskiego. I z tego
powodu czytelnik zauważa, że byliśmy bardzo ostrożni w nie przyjmowaniu tego Kanonu
jako dowodu na jakiekolwiek wnioski dotyczące chronologii, przedstawione w tej pracy.

Nie znaczy to jednak, że kwestionujemy jego dokładność. Wręcz przeciwnie, dowód ze źródeł
starożytnych potwierdza Kanon i przedstawia go jako godny zaufania. Zauważyliśmy to już w
kwestii dotyczącej 21 roku panowania Xerxesa (por. część 8), zarówno jak i w kwestii
wszystkich władców Babilonii od Nabopolassara poprzez Nabonidusa (por. część 5). Lecz jak
wygląda sprawa pierwszych 15 królów Babilońskich, od Nabonassara poprzez Kandalanu?
Jest to interesujące, ponieważ historia tych królów spina okres począwszy od śmierci 10
plemienia Królestwa Izraela aż do Neo-Babilońskiego mocarstwa.

Od Nabonassara do Nabopolassara

Chcielibyśmy ukazać jak ten okres może zostać zrekonstruowany przy pomocy starożytnych
zapisów, niezależnie od tego Kanonu, chociaż dokładnie go potwierdzające. Do tego celu
powołamy się na 6 źródeł: Kroniki Babilońskie, Asyryjski Kanon Eponim, the Sippar Tablets,
Listę Króla Babilońskiego, Listę Króla Uryk i daty astronomiczne. Najczęściej odwołania
będą do Kronik Babilońskich i podam numer strony z tłumaczenia Graysona, gdzie można
odnaleźć stosowne stwierdzenia. Pogrubione numery w nawiasach wskazują na pierwszych 16
wstępów w Kanonie Ptolemeusza. Kronika Babilońska nr 1 jest głównym źródłem informacji,
w innym przypadku zostanie to oznaczone.

(1) Nabonassar zmarł w 14 roku swego panowania (Grayson, 71)
(2) Następcą jego został Nabu-nadinzer, który zmarł w roku 2 panowania (Grayson, 72)
(3) Następnym królem był Nabu-shuma-ukin, lecz jego krótkie 1 miesięczne rządy nie

rozpoczęły nowego roku, wiec został on w Kanonie pominięty. Jego następca Nabu-
mukin-zeri (Ukinzer Kanonu) rządził 3 lata i został zastąpiony przez Tiglath-Pilesera,
króla Asyrii, który zmarł w drugim roku po wstąpieniu na tron babiloński. Przez to 3 +
2 = 5 lat, które Kanon przypisuje �Ukinzerowi & Pulu [Tiglath-pileser]� (Grayson, 72)

(4) Tiglath-pileser został zastąpiony przez Shalmanesera V, który zmarł w 5 roku swego
panowania. Jego oznaczenie w Kanonie to Ululai (Grayson, 73)

(5) Następcą Shalmanesera na tronie Asyrii, już tego miesiąca, w którym umarł, był
Sargon (Tebet 10), a na tronie Babilońskim następca w następnym miesiącuNissan
został Merodach-Baladan, który rozpoczął swój pierwszy rok panowania. Merodach-
Baladan rządził 12 lat, po czym został zastąpiony Sargonem (Grayson, 73-75)
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(6) Zapisy Kroniki kończą się w tym miejscu. Ostatni wspomniany rok to 17 rok rządów
Sargona, lecz rekonstrukcja ta (bez wątpienia właściwa) uczyniona została przez
tłumacza. Wersy 9-18, które prawdopodobnie zapisują koniec rządów Sargona i
zdarzenia, które miały miejsce później, również się urywają, a tekst mówi o
Sennacheribie, który był następcą Sargona jako króla Asyrii. Jednakże fragment
Asyryjskiego eponimu dla roku eponimu �Upakhkhir-Bel, zarządca Amedi� zawiera
notkę: �Dwunastego dnia miesiąca Ab, Sinakhe-erba (Sennacherib) zajął miejsce na
tronie� (Rogers, 238).103 Jeśli jest to 22 rok po wstąpieniu na tron Shalmanesera i jeśli
rządził on 5 lat, pozwala to nam obliczyć(7), ze Sargon rządził Asyrią przez 17 lat.
Skoro zastąpił Merodach-Baladana w roku12, pozostawia to Saraganowi 5 lat bycia
królem Babilonii.

(7-12)Te fragmenty Kanonu Ptolemeusza mają miejsce podczas 24 lat panowania
Sennacheriba. Stwierdzenie to odnajdujemy w Kronice. �Przez [24] lata Sennacherib
rządził Asyrią� (Grayson, 81). Cyfra ta jest rekonstrukcją tłumacza, ale jak mówią
przypisy Graysona �wiadomo z listów eponimskich, że Sennacherib królował 24 lata�
(Grayson, 81). Nie wynika to jednak z listy Thiele (por. przypisy 103), ale pochodzi to
z jedynego wydawanego przez Rogersa. Dla roku eponimskiego Nabuake-eresh, 24
lata po objęciu tronu przez Sennacheriba, istnieje notka �Esarhaddon objął tron�
(Rogers 225, por. również Smith39, cytat z Kanonu I)

Kronika mówi, że Sennacherib wyznaczył Bel-ibini swoim następcą tronu
Babilońskiego, a ten królował przez 3 lata. Sennacherib usunął go jednak i osadził na
tronie na 6 lat swojego syna Ashur-nadin-shumi. Został on usunięty z tronu przez króla
Elamu, który osadził na tronie Nergal-ushezib. W pierwszym roku swego panowania
został pokonany przez siły asyryjskie i Mushezib-Marduk został królem Babilonu. �4
lata rządził Mushezib-Marduk Babilonem� (Grayson, 81). Żaden nowy król nie objął
później tronu, a następną stosowną uwagą jest �ósmego roku, kiedy nie było króla w
Babilonii... dwudziestego dnia miesiąca Tebet Sennacherib, król Asyrii został zabity
przez swego syna podczas buntu� (Grayson, 81, Izajasz 37:38)

To daje nam 3 + 6 + 1 +4+8 = 22 lata Sennacheriba, pozostawiając tylko 2 nie liczone
lata poprzedzające rządy Bel-ibni, które z pewnością opisane były w brakującej części
Kroniki. Te dwa lata Kanon opisuje jako �Pierwsze bezkrólewie�.104 I wszystkie
następne wydarzenia aż do końca królowania Sennacheriba ujęte są zarówno w
Kanonie jak i w Kronikach.

(13) Bunt, który spowodował ustąpienie z tronu Sennacheriba trwał aż do następnego
miesiąca Adar (miesiąc 12) i w tym miesiącu �Esarhaddon, jego syn, objął tron
Asyrii� (Grayson, 82). Kronika w sposób bardzo jasny stwierdza, że rządził przez 12
lat, a 12 roku zmarł. Choć(14)  Kronika nie wspomina, jakoby objął tron
Babilonu, to rządy jego są tam znane i żaden inny król nie był wspominany w tym
czasie. Po śmierci Kronika dodaje �Shamash-shuma-ukin i Ashurbanipal, jego dwaj
synowie, objęli odpowiednio trony w Babilonie i Asyrii.� Jednakże, jest jeszcze
jeden zapis w tekscie, który sugeruje zmianę roku, a następny wstęp mówi �Rok
wstąpienia na tron Shamash-shuma-ukin: miesiąc lyyar...� (Grayson, 86).
(Przypuszczam, że zapisy te są oryginalne w tablicy BM 92502, ponieważ kopia tej
tablicy na końcu pracy Graysona, BM 92502 ukazuje wiele takich zapisów) Iyyar jest
drugim miesiącem roku a implikacja jest taka, że podczas gdy Ashurbanipal wstąpił
na tron Asyrii po śmierci swego ojca, jego brat nie objął tronu Babilonii aż dopiero
następnego roku. Dlatego objęcie tronu Shamash-shuma-ukin miało miejsce dopiero
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w rok po śmierci jego ojca. Wiec kto był numerycznie przypisany w Kanonie do tego
roku objęcia tronu? Żeby zakryć(15)  tą lukę rząd Esarhaddona został sztucznie
przedłużony o 1 rok do 13 lat. I choć(16)  nie jest to dokładne historycznie, jest to
dokładne numerycznie, a to było rzeczą najważniejszą w Kanonie (z tego też powodu
są również pominięci inni królowie).

Na szczęście jesteśmy w stanie sprawdzić tę teorię poprzez pełniejsze tłumaczenie tej
części w Kronice 14, nazwaną również Kroniką Esarhaddona. �Przez 12 lat Esarhadon
rządził Asyrią ... w miesiącu Kislev (miesiąc 9) Ashurbanipal, jego syn, wstąpił na tron
Asyrii. Rok objęcia tronu przez Shamash-shuma-ukin: w miesiącu lyyar (miesiąc 2)
Bel i bogowie ... (Grayson, 127). Nie stwierdza to, że dwaj królowie objęli tron w tym
samym czasie. To wymaga, żeby następne wydarzenie, które miało miejsce po
następnym roku, było w roku objęcia tronu przez Shamash-shuma-ukin, co
potwierdza, że król nie objął tronu aż do następnego roku.

(17) Kroniki 1 i 14 kończą się tuż po tym, bez wspominania końca rządów Shamash-
shuma-ukin. Podobnie Kronika 14. Kronika 15 dokładnie wspomina lata 4, 14, 15,
16, 17, 18, ale kończy bez zapisu o końcu jego rządów. Kronika 16, �Kronika akitu�,
wspomina lata 16, 17, 18, 19, 20. Śledząc to, jest tu werset, a następny wstęp mówi:
�Po Kandalanu, w roku objęcia tronu przez Nabopolossara...� (Grayson, 132) To
sugeruje, że rok 20 Shamash był jego ostatnim, a Kanon przypisuje mu dokładnie 20
lat

(18) Lista króla Uruk podaje 21 lat Kandalanu, po nich następują dwaj wojownicy, Sin-
shum-lisher i Sin-shar-ishkun (Pitchard, 566). Kolekcja tablic Sippara, którą
ułożyłem z 3 tomów (sekcja 5, część(19)  7) zawiera te numery tablic dla każdego z
jego 21 lat: 3 1 1 1 1 4 3 1 3 4 4 6 4 5 5 3 4 1 4 13 4. Choć(20)  numery tablic dla
każdego roku nie są duże, zgadza się to przynajmniej z listą króla Uruk.

Kroniki Babilońskie nie podają dokładnie długości rządów Kandalanu, lecz mówią o roku
następnym, najwyraźniej o roku wrzawy bez ustanowionego rządzącego. Kronika 2
mówi: �Przez 1 rok nie było w Babilonie króla. 26 dnia miesiąca marchesvan (miesiąc
8) Nabopolassar (następny król po Kandalanu) wstąpił na tron Babilonu� (Grayson,
88). To był rok objęcia tronu przez Nabopolassara, a nie numerując następnego króla,
Kanon przypisuje do Kandalanu i przypisuje mu 22 lata. Kronika 16 mówi o tym roku
jako �po Kandalanie, w roku objęcia tronu przez Nabopolassara� (Grayson 132), co
zgadza się z Kroniką 2, że było to po ostatnim roku Kandalanu.

(21) Nabopolassar został omówiony w sekcji 5. Jego rządy i te przez Nabonidusa,
ukazane są tak samo jak w Kanonie.

Babilońska lista królów A

Stosowna część tej listy jest ukazana poniżej (Rogers 201) ponumerowana tak, aby
korespondowała z Kanonem, który ją popiera.
(1) ... Nabu-nasir
(2) .. 2 Nabu-nadir-zer
(3)    3 Ukin-zer

   2 Pulu
(4)    5 Ululai
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(5)   12 Marduk-aplu-iddin
(6)    5 Sharru-ukin
(7)    2 Sin-akhi-erba

      Marduk-zakir-shum, 1 miesiąc
      Marduk-aplu-iddin, 9 miesięcy

(8)    3 Bel-ibni
(9)    6 Asshur-nadin-shum
(10) 1 Nergal-ushezib
(11)  4 Mushezib-Marduk
(12) 8 Sin-aki-erba
(13) � Asshur-akh-iddin
(14) �Shamash-shum-ukin
(15) �Kandalanu
[ dalej lista się urywa]

Bitwa pod Hirit

W Kronice 16, Kronice Akitu, znajdujemy następujący zapis dla 16 lat rządów Shamash-
shuma-ukin: �27 dnia Adar (miesiąc 12) armie Asyrii i Akkad przeprowadziły bitwę pod
Hirit. Armia Akkadu wycofała się z pola bitwy i zostali srodze pobici� (Grayson, 132).
Zdarza się zapis o bitwie pod Hirit angażujący królów Babilonu 27 dnia miesiąca 12 � z
pewnością jest ta sama bitwa � jest również wspomniany w niepublikowanej
astronomicznej dziennikowej tablicy (BM32312), w której imię króla i rok jego rządów są
rozbieżne. (A.J. Sachs, Babilonian Observational Astronomy, w Philos. Trans. Royal Soc.
London, ser. A. 276, 1974, str. 43-50 � Jonsson, 213, nota 95). W liście od Sachs Jonsson,
która o tym wspomina, mówi �wydarzenia astronomiczne (ostatnia wiadomość Merkurego
na wschodzie za gwiazdozbiorem ryb, ostatnia widoczność saturna za gwiazdozbiorem
ryb, oba około 14 dnia miesiąca I; punkt stacjonarny marsa w skorpionie 17 dnia miesiąca
I; pierwsza widoczność merkurego w rybach 16 dnia miesiąca XII) dokładnie opisują tę
datę�. (Jonsson, 70-71) .

Według Sachsa było to od wiosny 652 r. p.n.e. do wiosny 651 r. p.n.e. Policzmy teraz
wstecz od 539 roku p.n.e. (ostatni rok panowania Nabonidusa) przez królów Babilonu do
początku 16 Shamash. 539 + 17 + 4 + +43 + 21 + 21 + 1 + (20-16) = 652 r. p.n.e. To
potwierdzi panowanie wszystkich królów od Shamash-a do Nabonidusa włącznie. Kiedy
omawialiśmy panowanie Shamasha z Kroniki, zauważyliśmy że obejmuje ona tylko 20 lat
jego rządów. Niniejszym każda niejasność została usunięta.

Jak to się stało, że Ptolemeusz zrobił to dobrze?

Teraz nie pytamy się już czy Kanon jest poprawny � zweryfikowaliśmy każdy element
jego świadectwa poprzez sekcję babilońską, część po części z dokumentów starożytnych.
Pytaniem natomiast pozostaje, w jaki sposób Ptolemeusz to zrobił żyjąc przecież dużo
później niż te wydarzenia.

Prawdopodobnie odpowiedź brzmi: �On tego nie zrobił � On nie jest twórcą Kanonu�.
Listę królów najwidoczniej przekazywano sobie w świecie naukowym przez wiele lat.
Kanon �ewidentnie był opracowany przez jednego lub więcej ekspertów z dziedziny
babilońskiej astronomii i chronologii, wykorzystywany przez szkołę aleksandryjską z
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sukcesem przechodził przez wszystkie skrupulatne, niezależne testy� (Kugler 390, cytat w
Jonsson, Suplement, 29). �Należał on do tradycyjnego zasobu wiedzy astronomów,
dziedziczony wśród uczonych; nawet Hipparchus [drugi wiek p.n.e] nie mógł przejść bez
listy babilońskiej� (Meyer 453-4, cytowany w Jonsson, Suplement, 29). Otto Neugebauer
twierdzi �Ptolemejski �Almagest� nigdy nie zawierał takiego Kanonu (pomimo
przeciwnego twierdzenia zwykle spotykanego w nowoczesnej literaturze)�, chociaż Kanon
był zawarty w jego Podręcznych Tablicach, które już nie istnieją. �Nie ma powodu .....
myśleć, że królewskie Kanony przeznaczone dla celów astronomicznych nie istniały
wcześniej przed Ptolemeuszem�. (Neugebauer 209-212, cytowany w Jonsson, Suplement,
30).

To jest zgodne z wprowadzeniem Toomera do Almagestu. �Czasem ... [Ptolemeusz]
podawał nie bieżącą datę z ery Nabonassara, lecz tylko rok panowania króla. Wiadomo, że
one istniały już w jakiejś formie, �listy królów� pozwalając komuś wiązać rok panowania
danego króla ze odpowiednią epoką. Później w swoich �Podręcznych Tablicach�,
Ptolemeusz opublikował taka listę królów (znaną jako �Kanon Basileon�), która
przetrwała w znacznie powiększonej formie, w bizantyjskiej wersji korekty Theonu
Aleksandryjskiego Podręcznych Tablic.� (Toomer, 10).

Przypuszczam, że Ci wybitni uczeni mieli rację. Sam Ptolemeusz wspomina erę
Nabonassara w �Almagescie� i to jest ta era, która jest użyta w Kanonie poprzez okresy
Babiloński i Perski. Odnosi się on �do początku panowania Nabonassara ...  jako, że
posiadamy starożytne obserwacje, które przetrwały w całości z tamtego okresu do czasów
obecnych.� (Almagest III:7, 103).

Jakie są kontrowersje na temat Ptolemeusza dzisiaj?

Czy astronomiczne wydarzenia, które Ptolemeusz cytuje w Almageście były naprawdę
zapiskami z obserwacji czy tylko późniejszymi obliczeniami, które później uznano za
obserwacje? W Almageście Ptolemeusz cytuje 94 takie przypadki. Siedem z nich miało
miejsce pomiędzy okresem babilońskim a Persją za Dariusza I, dlatego są one uważane za
bardzo użyteczne w stwierdzeniach Kanonu dotyczących władców, za panowania których,
te wydarzenia miały miejsce. Te siedem przypadków to zaćmienia księżyca, opisane
poniżej.

(1) Mardokempad 1 (Merodach � Baladan), Thoth 29-30. Zać(2) mienie rozpoczęło
się ponad godzinę po wschodzie księżyca i było całkowite. 19 marzec, 721 r. p. n. e.
(Almagest IV:6)

(3) Mardokempad 2, Thoth 18-19. Zać(4) mienie na 3 palce (12 oznacza całkowite)
od południowego krańca o północy, widzialne w Babilonie. 8 marzec, 720 r. p. n. e.
(Almagest IV:6)

(5) Mardokemapd 2, Phamenoth 15-16. Zać(6) mienie więcej niż połowy od północnego
krańca, rozpoczęło się po wschodzie księżyca, widzialne w Babilonie. 1 wrzesień, 720
r. p. n. e. (Almagest IV:6)

(7) Nabopolassar 5, Athyr 27-28. Pod koniec jedenastej godziny księżyc rozpoczął zać(8)
mienie w Babilonie, ¼ średnicy od południa. 22 kwiecień 621 r. p.n.e.

(Almagest V:14)
(9) Cambyses 7, Phamenoth 17-18. Godzinę przed północą, zać(10) mienie ½ średnicy

od północy, widzialne w Babilonie. 16 Lipiec 523 r. p.n.e. (Almagest V:14)
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(11) Dariusz 20, Epiphi 28-29. 6 1/3 godziny po zmroku, zać(12) mienie ¼
średnicy od strony południowej, widzialne w Babilonie. 19 listopad 502 r. p.n.e.
(Almagest IV:9)

(13) Dariusz 31, Tybi 3-4. W środku szóstej godziny księżyc miał zać(14)
mienie na 2 palce od strony południowej. 25 kwiecień 491 r. p.n.e. (Almagest

IV:9)

Co się jednak stanie, jeśli zamiast prawdziwych obserwacji tych starożytnych wydarzeń
Ptolemeusz po prostu je obliczył i umieścił na schemacie chronologicznym, który potem
uznawał za prawidłowy?
Jeśli jego obliczenia były w ogóle poprawne, mógł znać liczbę lat przed jego epoką, w
których miały miejsca zaćmienia księżyca. Dlatego mógł umieścić je za rządów króla a
jego chronologia pokazała mu ile lat wstecz miała miejsce. Kiedy współcześni
astronomowie datują zdarzenia z jego opisu to potrafią określić prawidłowy rok, ale nie
mogą potwierdzić Ptolemeusza, że ktoś zaobserwował i zapisał zaćmienie w danym roku
za panowania określonego króla.

Nasuwają się podejrzenia. Nowoczesne obliczenia sugerują, że te opisy nie są precyzyjne i
dlatego być może nie pochodzą z naocznych obserwacji. Najwyraźniej uczeni są w tym
zdaniu podzieleni. Nie jestem w stanie osądzić wartości tego przypadku pod względem
astronomicznym. Chociaż uważam, że Ptolemeusz pracował na zapiskach z obserwacji.
Są tego cztery powody: (1) Wiemy teraz (z archeologii), że dzienniki astronomiczne z
Babilonu były bardzo bogate w treść. Można przypuszczać, że Ptolemeusz, potentat na
tym polu, miał dostęp do takich zapisków. (2) Jedno z zaćmień wypisanych powyżej, 7
Cambyses, zostało zapisane przez starożytnych, tabliczka zapisu istnieje do dzisiaj
(zobacz strona 14, punkt 2). (3) Zaćmienie za czasów Dariusza 20, Ptolemeusz
specyficznie określił �jest jedno, które użył Hipparchus�. Przypuszczam, że to nie była
prywatna informacja i mogło to zostać sprawdzone przez każdego obeznanego w tym
temacie � i do kogo innego odnosił się w swojej technicznej książce? (4) Były inne listy
królów, których liczby były niepoprawne lub przekłamane, chociaż mniej szczegółowe niż
Kanon (Dougherty, 7-10). Jak więc wytłumaczymy czystość listy Ptolemeusza? To była
lista stworzona przez naukowców i dla naukowców, jej integralność została zapewniona
przez odpowiednią metodologię. Z tego wynika, że miały miejsce starożytne obserwacje,
dzięki którym można sprawdzić Kanon Ptolemeusza.

W każdym wypadku, ważne jest mieć na względzie dwie rzeczy. (1) Starożytna historia
nie zależy od Kanonu Ptolemeusza. (2) Nawet Robert Newton, który w swojej książce
zaczął wzbudzać takie obawy, przyznaje, że �mamy mocne potwierdzenia prawidłowości
listy Ptolemeusza dla Nebuchadnezzara� (Newton 375, cytat z Jonsson 48). Dlatego daty z
okresu Nebuchadnezzara kontrolują daty upadku Sedekiasza i Królestwa Judy.
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KANON PTOLEMEUSZA (Britannica Great Books, tom 16). Choć w nagłówku
pierwszej listy widnieje wyrażenie �Asyryjczycy i Medowie�, chodzi o królestwo
Babilonu, którym często rządzili Asyryjczycy i Medowie. Słowem �Asyryjczyk� często
określano też Babilończyków, prawdopodobnie ze względu na podobieństwo kultur (por.
1 Moj. 10:10, 11).

1. DATY, KTÓRE PODAJE PTOLEMEUSZ, EPOKA NABONASSARA, EPOKA
CHRZEŚCIJAN

Poniższy fragment jest tłumaczeniem z greckiej �Chronologicznej tabeli królów�, którą
opublikował Halma w �Almagest� oraz F.K. Grinzel w �Handbuch der Mathematischen
und Technischen Chronologie� (tom 3, Lipsk, 1906).

Lata królów przed śmiercią Aleksandra i
lata Aleksandra1

Asyryjczycy i
Medowie

Lat
a

Razem

Nabonassar 14 14
Nadius 2 16
Chinzer i Porus 5 21
Iloulaius 5 26
Mardokempad 12 38
Arkean 5 43
Pierwsze Interregnum 2 45
Bilib 3 48
Aparanad 6 54
Rhegebel 1 55
Mesesimordak 4 59
Drugie Interregnum 8 67
Asaradin 13 80
Saosdouchin 20 100
Kinelanadan 22 122
Nabopolassar 21 143
Nabokolassar 43 186
Illoaroudam 2 188
Nerigasolassar 4 192
Nabonadius 17 209

Królowie perscy
Cyrus 9 218
Cambyses 8 226
Darius I 36 262
Xerxes 21 283
Artaxerxes I 41 324
Darius II 19 343
Artaxerxes II 46 389
Ochus 21 410

                                           
1 Współcześni uczeni podają następujące
imiona królów asyryjskich:... [imiona 1-18]
[ostatnie zdanie] Perski król Arogus zwany jest
Arsesem.

Arogus 2 412
Darius III 4 416
Aleksander
Macedoński

8 424

Lata królów Macedońskich po śmierci
króla Aleksandra
Królowie
macedońscy

Lat
a

Razem

Philip 7 7
Aleksander II 12 19
Ptolemy Lagus 20 39
Philadelphus 38 77
Euergetes I 25 102
Philopator 17 119
Epiphanes 24 143
Philometor 35 178
Euergetes II 29 207
Soter 36 243
Dionysius the Younger 29 276
Cleopatra 22 294

Królowie rzymscy
Augustus 43 337
Tiberius 22 359
Gaius 4 363
Claudius 14 377
Neron 14 391
Vespasian 10 401
Titus 3 404
Domitian 15 419
Nerva 1 420
Trajan 19 439
Hadrian 21 460
Alelius-Antonine 23 483

Lata liczone od Thoth 1 przed rozpoczęciem
jego królewskiego panowania. Pominięto
królów panujących krócej niż rok.
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Rok Egipski stosowany przez Ptolemeusza składa się z 365 dni. Zawierają one 12 miesięcy
złożonych z 30 dni każdy, z następującymi po nich 5 dniami przestępnymi. Rok ten
oczywiście zmienia się zważywszy na występowanie zrównania dnia z nocą i przesileń.
Pomimo tego jest on prostszy i bardziej praktyczny niż każdy inny. Miesiące pojawiają się w
następującym porządku:
1. Thoth 4. Choiak 7. Phamenoth 10. Payni
2. Phaophi 5. Tybi 8. Pharmouthi 11. Epiphi
3. Athyr 6. Mechir 9. Pachom 12. Mesore

    5 DNI PRZESTĘPNYCH

Era używana przez Ptolemeusza jest tak zwaną Erą Nabonassara, której początkiem
jest 1 Thoth, południe, 1 rok panowania Nabonassara. Powyższa tabela pozwala nam obliczyć
lata od początku do podanej daty.

Jeśli chcielibyśmy przejść z Ery Nabonassara do Ery Chrześcijańskiej, pojawiają się
pewne komplikacje, gdyż Era Chrześcijańska jest obliczana na dwa sposoby, Juliański i
Gregoriański. Do 4 października 1582 jest to kalendarz Juliański, którego zwykły rok składa
się z 365 dni oraz co 4 lata rok przestępny składający się z 366 dni, w związku z tym rok
Juliański składa się średnio z 365 ¼ dnia. Jednakże rok słoneczny wg obliczeń Ptolemeusza w
III tomie �Almagest� to około 365 dni, 14� 48��, więc Juliański rok skończy się przed
słonecznym. A zatem w roku 325 (po narodzinach Chrystusa), roku Soboru Nicejskiego
przesilenie wiosenne przypada na 21 marca. W roku 1582 natomiast przesilenie przypada na
11 marca.

I tak, aby przybliżyć rok kalendarzowy do słonecznego z powodów liturgicznych,
papież Grzegorz XIII nakazał, aby 4 października 1582 był liczony jako 15 października 1582.
A także, aby lata zakończone dwoma zerami, które nie są podzielne przez 400 nie były już
latami przestępnymi. Zatem lata 1700, 1800 i 1900 nie byłyby przestępne. Na początku
reforma Gregoriańska została przyjęta tylko w południowej Europie, ale od XVIII wieku
została przyjęta w całej Europie i Nowym Świecie.

Jednakże Chrześcijańska Era liczona jest przed i po narodzinach Chrystusa na sposób
Juliański aż do 4 października 1582 a następnie, zgodnie z reformą ustanowioną przez
Grzegorza, jak to zostało powyżej wyjaśnione.

Ale Era Chrześcijańska jest również liczona na dwa sposoby: historyczny i
astronomiczny. Wg historycznego, pomiędzy rokiem 1 p.n.e.(przed narodzinami Chrystusa) a
1 n.e. (po narodzinach Chrystusa) nie ma roku. Na sposób astronomiczny natomiast, jako że
lata przed Chrystusem są zapisane jako lata ujemne, pierwszy rok przed Chrystusem lub 1
p.n.e. (historycznie), jest rokiem 0.
A więc do 1852, wszystkie lata podzielne przez 4 są przestępne zarówno wg historycznego
jak i astronomicznego sposobu liczenia. W odniesieniu do lat przed Chrystusem,
przestępnymi są te lata, które są podzielne przez 4 z resztą 1, na sposób historyczny;
natomiast na sposób astronomiczny � lata podzielne przez 4 w odniesieniu do lat przed
Chrystusem.
Rok Juliański jest złożony z 12 następujących nierównych miesięcy:
1. Styczeń, 31 dni 7. Lipiec, 31 dni
2. Luty, 28 dni(29 rok przestępny) 8. Sierpień, 31 dni
3. Marzec, 31 dni 9. Wrzesień, 30 dni
4. Kwiecień,30 dni 10. Październik, 31 dni
5. Maj, 31 dni 11. Listopad, 30 dni
6. Czerwiec, 30 dni 12. Grudzień, 31 dni.
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Załącznik H

CHRONOLOGIA ASYRYJSKA

Historia lat w królestwie Asyrii jest oparta na dwuczłonowym świadectwie � Asyryjskim
Kanonie Eponimu oraz Asyryjskiej Liście Królów datowanej od Tiglath-pileser. Następujące
cytaty omawiają szerzej każde z nich.
Kanon Eponim. �Z pewnego wczesnego okresu w ich historii- przypuszczalnie z samego
początku królestwa- do końca, mieszkańcy Asyrii każdego roku postępowali zgodnie z
praktyką ustanawiania stanowiska eponima lub limmu, powierzając je jakiemuś wysokiemu
urzędnikowi dworskiemu, gubernatorowi prowincji lub samemu królowi. Limmu sprawował
urząd przez rok kalendarzowy, którego nazwa pochodziła od imienia człowieka sprawującego
ów urząd. Wydarzenia historyczne w Asyrii były zazwyczaj datowane w kategoriach owych
limmu, jednakże czasami mogą być one datowane pod względem roku panowania króla, a
sporadycznie podane są obydwie kategorie. W ten sposób, mając listę eponimów, mielibyśmy
również listę Asyryjskich lat, oraz na każdy okres, na który przypadałaby dokładna i
kompletna lista eponimów, możliwą stałaby się dokładna rekonstrukcja chronologicznego
zarysu przypadającego nań okresu. Na szczęście Asyryjczycy postępowali zgodnie ze
zwyczajem przechowywania list eponimów, wiele z nich jest dzisiaj dostępnych. Kanon taki
można znaleźć u Thiele, na stronach 209-215, na który przypadają lata 892-648 p.n.e. Dwa
inne klasyczne, ale niedostępne w druku źródła to George Smith i Eberhard Schrader (patrz
bibliografia). 105

Lista Królów. �Istnieją jeszcze dwa inne dokumenty Asyryjskie, o wielkiej historycznej i
chronologicznej ważności. Są to: Lista Królów Khorsabad znaleziona w Khorsabad,
starożytnym mieście Dur-Sarrukin, stolicy Sargonu, w wykopaliskach przeprowadzanych tam
w latach 1932-33 przez Oriental Instytut przy Uniwersytecie w Chicago oraz Lista Królów
SDAS, przywieziona do Ameryki w 1953 roku. Lista Khorsabad... odnotowuje pełna listę
królów Asyrii od początku do Assur-nirari V, 755-745 p.n.e., poprzednika Tiglath-pileser III.
Najpierw podane są imiona pierwszych królów, następnie występuje sekcja, gdzie oprócz
imiona króla podane jest również imię jego ojca, w trzeciej sekcji natomiast podana jest
również liczba lat panowania króla. Lista Królów SDAS jest praktycznie taka sama... [ale]
podaje imiona dwóch królów na końcu listy... Tiglath-pileser III, 18 lat, 745-727 p.n.e. I
Shalmaneser V,5 lat, 727-722. Te dwie listy uzupełniają się wzajemnie.� (Thiele, 42-43.
Przekład tych list- patrz I.J. Gelb, �Two Assyrian King Lists�, JNES,XIII, 1954, 209-230.
Patrz również Rutheford, 525-526).

Jak nakładane są daty

Pierwszym krokiem jest posiadanie dokładnej serii lat, następnie nałożenie dat w kolejności.
Jak zostało omówione w dodatku G, Asyryjska i Babilońska historia i chronologia są
nierozerwalnie połączone od czasu Tiglath-pileser III (Asyria) i Nabonassar (Babilonia).
Zatem jeden człon Asyryjskiej chronologii pochodzi z arbitralnych dat chronologii
Babilońskiej. Inny pochodzi ze wzmianki o zaćmieniu słonecznym w czasie eponimu Bur-
Sagale. Wspomniane wydarzenie z tego roku to: � zamieszki w mieście Assur. W miesiącu
Simanu miało miejsce zaćmienie słońca.� Stałe daty w historii Babilonii wskazują na rok 763
p.n.e., wtedy w istocie na środkowym wschodzie było widoczne dramatyczne zaćmienie
słońca. Jest to doskonałe potwierdzenie zarówno integralności Kanonu jak i dokładności
przypisanych mu dat.
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Eponimowy Kanon Asyryjski

Poniżej znaleźć można skróconą wersję Kanonu wg. Thiele, 209-215. Wymienia on lata i
tytuły, ale dla naszych celów dane te zamieszczamy tylko w przypadkach szczególnie
znaczących (tłustym drukiem wskazano wstąpienie na tron nowego króla).

810 Bel-kata-sabat
809 Adad-nirari 808
Nergal-ilia 807 Bel-
daian
806 Sil-bel
805 Assur-taklak
804 [Shamash-ilia]
803 Nergal-eresh
802 Assur-baltu-nishe
801 Urta-ilia
800 Shepa-Ishtar
799 Marduk-ishme-ani
798 Mutakkil-Marduk
797 Bel-tarsi-iluma
796 Assur-bel-usur
795 Marduk-shaddua
794 Kin-abua
793 Mannu-ki-Assur
792 Mushallim-Urta
791 Bel-ikishani
790 Shepa-Shamash
789 Urta-mulin-ahi
788 Adad-Mushammir
787 Sil-Ishtar
786 Balatu, Nabu-shar-usur
785 Adad-uballit
784 Marduk-shar-usur
783 Ninurta-nadir
782 Nabu-li
781 Shalmaneser (king)
780 Shamshi-ilu
779 Marduk-rimani
778 Bel-ishir
777 Nabu-ishid-ukin
776 Nabu-ishid-ukin
775 Pan-Assur-lamur
774 Nergal-eresh
773 Mannu-ki-Adad
772 Assur-bel-usur
771 Assur-dar

892 ... shar ...
891 Urta-zarme
890 Tab-etir-Assur
889 Assur la-Kinu
888 Tukulti-Urta (król)
887 Tak-lak-ara-bel-ia
886 Abi-ili-a-a
885 Ilu-milki
884 Iari
883 Assur-shezibani
882Assur-nasir-apli (król)
881 Assur-iddin
880 Shumutti-adur
879 Sha-ilima-damka
878 Dagan-bel-nadir
877 Urta-pia-usur
876 Urta-bel-usur
875 Shangu-Assur-lilbur
874 Shamash-upahir
873 Nergal-bel-kumua
872 Kurdi-Assur
871 Assur-li
870 Assur-natkil
869 Bel-mudammik
868 Daian-Urta
867 Ishtar-emukaia
866 Shamash-nuri
865 Mannu-dar-ara-ili
864 Shamash-bel-usur
863 Urta-iliai
862 Urta-etiranni
861 Urta-iliai
860 Nergal-iska-danin
859 Tab-bel (Shalmnsr. król)
858 Sharu-balau-nishe
857 Shalmaneser
856 Assur-bel-ukin
855 Assur-bunaia-usur
854 Abu-ina-ekalli-lilbur
853 Daian-Assur
852 Shamash ab a

851 Shamash-bel-usur
850 Bel-bunaia
849 Hadi-hpushu
848 Nergal-alik-pani
847 Bir-Ramana
846 Urta-mulin-nishe
845 Urta-nadir-shum
844 Assur-bunua
843 Tab-Urta
842 Taklak-ara-sharri
841 Adad-rimani
840 Bel-abua
839 Shulmu-bel-lumur
838 Urta-kibsi-usur
837 Urta-ilia
836 Kurdi-Assur
835 Shepa-sharri
834 Nergal-mudammik
833 Iahalu
832 Ululaia
831 Nishpati Bel
830 Nergal-ilia
829 Hubaia
828 Ilu-mulin-ahi
827 Shalmaneser (król)
826 Daian-Assur
825 Assur-bunaia-usur
824 Iahallu
823 Bel-bunaia
822 Shamshi-Adad (król)
821 Iahalu
820 Bel-daian
819 Urta-upahhir
818 Shamash-ilia
817 Nergal-ilia
816 Assur-bana-usur
815 Nishpati-Bel
814 Bel-balat
813 Mushiknish
812 Urta-asharid
811Shamash-kumua
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769 Bel-ilia
768 Aplia
767 Kurdi-Assur
766 Mushallim-U-ta
765 Urta-mulin-nishe
764 Sidli-ilu
763 Bur-Sagale (eclipse)
762 Tab-bel
761 Nabu-mulin-ahi
760 Lakipu
759 Pan-Assur-lamur
758 Bel-taklak
757 Urta-iddina
756 Bel-shadua
755 Ikishu
754 Urta-shezibani
753 Assur-nirari (król)
752 Sharnshi-iiu
751 Marduk-shallirnam
750 Bel
749 Shamash-len-dugul
748 Adad-bel-ukin
747 Sin-shallimani
746 Nergal-nasir
745 Nabu-bel-usur (Tp ascnds)
744 Bel
743 Tiglath-pileser (król)
742 Nabu-daninam
741 Bel-haman-bel-usur
740 Nabu-etirani
739 Sin-taklak
738 Adad-bel-ukin
737 Bel-emu-ani
736 Urta-ilia
735 Assur-shallimani
734 Bel
733 Assur-daninam
732 Nabu-bel-usur
731 Nergal-uballit
730 Bel-ludalri
729 Naphar-ilu
728 Dur-Assur
727 Bel-har-au-bel-usur
726 Marduk-bel-usur
725Mahde                 [Sam.]
724 Assur-ishmeani [Sarn.]
723 Shahannsr (king)
[Sam.]

722 Urta-ilia
721 Nabutaris
720 Assur-iska-danin
719 Sargon (król)
718 Zer-ibni
717Tab-shar-Assur
716Tab-sil-esharra
715Taklak-ana-bel
714 Ishtar-duri
713 Assur-bani
712 Sharru-ernuram
711 Urta-alik-pani
710 Shamash-bel-usur
709 Mannu-ki-Assur-li
708 Shamash-upahhir
707 Sha-Assur-dubbi
706 Mutakkil-Assur
705 Nashir-Bel
704 Nabu-din-epush
703 Kannunnai
702 Nabu-li
701 Hananal
700 Metunu
699 Bel-sharani
698 Shulmu-shar
697 Nabu-dur-usur
696 Shuhnu-bel
695 Assur-bel-usur
694 Ilu-ittia
693 Nadin-ahe
692 Zazai
691 Bel-emu-ani
690 Nabu-mulin-ahi
689 Gilhilu
688 Nadin-ahe
687 Sennacherib (król)
686 Bel-emuranm
685 Assur-daninanni
684 Mannu-zimi

  683 Mannu-ki-Adad
  682 Nabu-spar-usur
  681 Nabu-ah-eresh
  680 Dananu
  679 Iti-Adad-an in
  678 Nergal-shar-usur
  677 Abi-rama
  676 Banba

675 Nabu-ahi-iddina
674 Sharru-nuri
673 Atar-ilu
672 Nabu-bel-usur 671
Kanunai
670Shulmul-bel-Iashme
669Shamash-kashid-aibi
668 Mar-la-im
667 Gabbar
666 Kanunai
665 Mannu-ki-sharri
664 Sharru-ludari
663 Bel-naid
662 Tab-shar-Sin
661 Arbailai
660 Gir-zapuna
659 Sl-Assur
658 Sha-Nabu-shu
657 Labasi
656 Milki-ramu
655 Amiam
654 Assur-nasi
653 Assur-ilai
652 Assur-dur-user
651 Sagabbu
650 Bel-harran-shadua
649 Ahu-ilai
648 Belshunu



106

Lista królów asyryjskich
Poniższą listę podaje Rutherford, 525-526, �według list Khorsabad, Nassouhi i SDAS.� Ja
dodałem Tiglath-Pilesera i Shalmanesera. Kolumna dat wskazuje rok wstąpienia na tron.
Ponieważ lata asyryjskie płynęły od miesiąca Nissan do Nissan, wskazany rok wstąpienia na
tron może być mylący, jeśli miało ono miejsce między naszym grudniem a ich miesiącem
Nissan.

DATA LATA KRÓL SYN
1654 6 Assur-dugul nieznany
1648 0 Assur-apla-idi nieznany
1648 0 Nasir-sin nieznany
1648 0 Sin-namir nieznany
1648 0 Ipgi-Istar nieznany
1648 0 Adad-salulu nieznany
1648 10 Belu-bani Adasi
1638 17 Libaiiu
1621 12 Sarma-Adad I
1609 12 En-Tar-Sin Sarma-Adad I
1597 28 Bazzaiiu Belu-bani
1569 6 Lullaiiu nieznany
1563 14 Su-Ninua Bazzaiiu
1549 3 Sarma-Adad II Su-Niuna
1546 13 Erisu III Su-Ninua
1533 6 Samsi-Adad Il Erisu III
1527 16 Isme-Dagan II Samsi-Adad II
1511 16 Samsi-Adad III Isme-Dagan II
1495 26 Assur-nerari I Isme-Dagan II
1469 14 Puzur-Assur III Assur-nerari I
1455 13 Enlil-nasir I Puzur-Assur III
1442 12 Nur-ili Enlil-nasir I
1430 0 Assur-saduni Nur-ili
1430 0 Assur-rabi I Enlil-nasir I
1430 0 Assur-nadin-ahhe I Assur-rabi I
1430 6 Enlil-nasir Assur-rabi I
1424 7 Assur-nerari II Assur-rabi I
1417 9 Assur-bel-nisesu Assur-nerari II
1408 8 Assur-rim-nisesu Assur-nerari II
1400 10 Assur-radin-ahhe II Assur-rim-nisesu
1390 27 Eriba-Adad I Assur-rim-nisesu
1363 36 Assur-uballit I Eriba-Adad I
1327 10 Enlil-nerari Assur-uballit I
1317 12 Arik-den-ili Enlil-nerari
1305 32 Adad-nerari I syn Arik-den-ili
1273 30 Sulmanu-asared I Adad-nerari I
1243 37 Tukulti-Ninurta I Sulmanu-asared I
1206 3 Assur-nadin-apli Tukulti-Ninurta I
1203 6 Assur-nerari III Assur-nadin-apli
1197 5 Enlil-kudurra-usur Tukulti-Ninurta I
1192 13 Ninurta-apil-Ekur Nabu-dan
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1179 46 Assur-dan I Ninurta-apil-Ekur
1133 0 Ninurta-tukulti-Assur Assur-dan I
1133 0 Mutakkil-Nusku Assur-dan I
1133 18 Assur-resa-isi I Mutakkil-Nusku
1115 39 Tukulti-apil-Esarra I Assur-resa-isi I
1076 2 Asared-apil-Ekur Tukulti-apil-Esarra I
1074 18 Assur-bel-kala Tukulti-apil-Esarra I
1056 2 Eriba-Adad II Assur-bel-kala
1054 4 Samsi-Adad IV Tukulti-apil-Esarra I
1050 19 Assur-nasir-aph I Samsi-Adad IV
1031 12 Sulmanu-asared II Assur-nasir-apli I
1019 6 Assur-nerari IV Sulmanu-asared II
1013 41 Assur-rabi II Assur-nasir-apli I
972 5 Assur-resa-isi II Assur-rabi II
967 32 Tukulti-apil-Esarra II Assur-resa-isi II
935 23 Assur-dan II Tukulti-apli-Esarra II
912 21 Adad-nerari II Assur-dan II
891 7 Tukulti-Ninurta II Adad-nerari II
884 25 Assur-nasir-apli II Tukulti-Ninurta II
859 35 Sulmanu-asared III Assur-nasir-apli II
824 13 Samsi-adad V Sulmanu-asared III
811 28 Adad-nerari III Samsi-adad V
783 10 Sulmanu-asared IV Adad-nerari III
773 18 Assur-dan III Adad-nerari III
755 10 Assur-nerari V Adad-nerari III
745 18 Tukulti-apil-Esarra III
727 5 Shalmanu-asared V

Inni dopisani królowie (nie umieszczeni na liście królów)

722 17 Sargon
705 24 Sennacherib
681 12 Esarhaddon
669 42 Ashurbanipal (cf. Punt 3, str. 19)
627 4 Ashur-etil-ilani
623 11 Sin-sac-iskum (po powstaniu Sin-sum-lisic)
612 3 Assur-uballit (612-609) ostatni król asyryjski 106

Według Kronik Babilońskich, Niniwa została zniszczona w 612 r. p.n.e. Jednak pewnych
trudności w opisie nastręcza okres między objęciem władzy przez Ashurbanipala a
zniszczeniem Niniwy. Daty i okresy panowania powyżej cytowane są tak, jak podaje Merrill,
który przyznaje, że �Chronologia ostatniego półwiecza historii asyryjskiej nastręcza
niezwykle wielu problemów. Przyjęty tu system to system, jaki podaje Joan Oates w
�Chronologii Asyryjskiej, 613-612 r. p.n.e,� Irak 27 (1965): 135-59� (Merrill, 438, przypis 19,
por. Rutherford, 40-41). Merrill (strona 438) podaje, że panowanie Ashurbanipala rozpoczęło
się w 668 r. p.n.e. Nie wiem jednak czy ma na myśli rzeczywiści rok 668, czy to, że
panowanie rozpoczęło się tuż po grudniu, a zatem na początku 668 r. p.n.e. Ja zamieściłem tu
datę 669 p.n.e. � datę śmierci jego ojca, poprzedniego króla Esarhaddon.
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Załącznik I
Kalendarzowe lata Judy

W Dziewiątej Sekcji Okresu Królów lata panowania królów judejskich są liczone od Tishri do
Tishri. Niemniej jednak, miesiące kalendarza żydowskiego są zawsze numerowane począwszy
od wiosny, miesiąca Nissan, więc Tishri jest miesiącem siódmym. Ta osobliwość istnieje w
kalendarzu żydowskim nawet obecnie: Rosh Hashanah, żydowski Dzień Nowego Roku, jest
pierwszym dniem siódmego miesiąca.

W czasie Exodusu Bóg sprecyzował mówiąc do Mojżesza, że miesiąc Paschy powinien być
początkiem tej sekwencji miesięcy. �Ten miesiąc powinien być dla Ciebie początkiem
miesięcy: to powinien być dla Ciebie pierwszy miesiąc roku� (Exodus 12:2). W księdze
Exodus 13:4 ten miesiąc nazywa się Abib. Czy to oznacza zmianę w ich obyczajach, może
została zaimplikowana w czasie przyszłym króla Jamesa i NASB, czy też jest to jedynie
stwierdzone ich praktyką, poprzez czas teraźniejszy  Rotherhama, tego nie jestem pewien. W
każdym razie, początek miesięcy przypomina Izraelowi, że Bóg oswobodził ich z niewoli
egipskiej.

Abib, jak wskazuje nazwa, był wiosną. �Abib: z nie używanych źródeł (zn. być niedojrzałym);
zielony, tzn. młody kłos zboża; stąd nazwa miesiąca Abib...�(Indeks Stronga). Nazwa Nissan,
również używana dla tego miesiąca (Nehemiasz 2:1, Ester 3:7) pochodzi z babilońskiego
Nisanu. Jest to określenie, którego Żydzi nauczyli się najwidoczniej podczas niewoli
babilońskiej. Oto lista nazw różnych miesięcy (z �Kalendarza� Mc&S i Thiele, 208.

Starohebrajski Nowy Hebrajski Babiloński Nasz Kalendarz (kolejne nazwy)
(1) Abib Nisan Nisanu Marzec-Kwiecień
(2) Zif Iyyar Aiaru Kwiecień-Maj
(3) Sivan Simanu Maj-Czerwiec
(4) Tammuz Duzu Czerwiec-Lipiec
(5) Ab Abu Lipiec-Sierpień
(6) Elul Ululu Sierpień- Wrzesień
(7) Ethanim Tishri Tashritu Wrzesień-Październik
(8) Bul Heshvan Arashmnu Październik-Listopad (Marchesvan)
(9) Kislev Kislimu Listopad-Grudzień (Chisleu)

(10) Tebeth Tebetu Grudzień-Styczeń
(11) Shebat Shabatu Styczeń-Luty
(12) Adar Addaru Luty-Marzec
(13) Ve-Adar (miesiąc przestępny używany w razie

potrzeby)

Od Tishri do Tishri

Jest kilka powodów, dla których należałoby uznać, że Żydzi używali kalendarza Tishri wiele
lat temu i zachowali go aż do końca swojego królestwa (a nawet do dziś).

1) Święto zbioru plonów w siódmym miesiącu  to �na koniec  roku� (Exodus 23:16,
34:22).

2) Król Joziasz rozpoczął obszerną reformę w 18 roku panowania, włączając odnowę
świątyni. Podczas tego procesu odnaleziono Księgę Prawa i zdano sobie sprawę, jak
dalece błądzono od nakazów Pana. Później zaobserwowano niezwykłą Paschę, wciąż
w tym samym 1118 roku Joziarza. Najwyraźniej rok nie zmienił się po przejściu 1
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Nissana, co sugeruje, że rok ten oparty był na bazie Tishri-Tishri (Kroniki 2, 34:8-
35:19).

3) Kronika 2 Króli mówi, że Jehoiahin został wydany w roku, w którym Amel-Marduk
(Evil-Merodach) wstąpił na tron, w 12 miesiącu, który jest jednocześnie 43 i ostatnim
rokiem Nabuchodonozora. Kronika Babilońska 5 (BM 21946) mówi, że został
schwytany 7 Nebuchadezzara, 12 miesiącu, 2 dniu. A zatem jego niewola rozciągała
się prawie dokładnie 36 lat. Ale Kronika 2 Króli 25:27 mówi, że Jehoiachin został
wydany w 37 roku niewoli. Jeśli były to lata Nissana, wtedy �rok pierwszy� byłby
całkowicie poprzedzony jego podróżą do Babilonu jako pojmanego, co zaczęło się tuż
po początku Nissana (Kroniki 2, 36:10). Jako że jest to nieprawdopodobne, zaprzecza
temu, że lata niewoli były latami Tishri. A zatem jego niewola zaczęła się w połowie
�roku pierwszego�.

4) W 4 roku panowania Jehoiakima, Jeremiasz podyktował Baruchowi przepowiednię i
poinstruował go aby przeczytał zwój �w dniu postnym�. Działo się to w piątym roku,
dziewiątym miesiącu. Jeśli były to lata Nissana , wtedy byłoby spóźnienie 8 lub 9
miesięcy, co wydaje się nadmiernie długo. Jeśli były to lata Tishri, czwarty rok
kończył się 6 miesiącem, a wtedy możliwe byłoby tylko 2 lub 3 miesięczne opóźnienie
co do opisywanego dnia postu (Jeremiasz 36:1-10). 107

5) Upadek Jerozolimy to dla Ezechiela rok 12, miesiąc 10 (Ezechiel 33:21). Ale miasto
upadło w roku 11, miesiącu 4 (Kronika 2 Króli 24:3). Jeśli były to lata  Nissana,
posłaniec podjął 18 nadchodzących miesięcy; jeśli zaś lata Tishri, bardziej możliwe 6
miesięcy. Nawet 6 miesięcy to dłużej niż potrzeba na podróż, ale być6)  może
posłaniec odszedł zanim świątynia została spalona w 5 miesiącu, lub przed śmiercią
Gedeliacha w miesiącu 7 (Kronika 2 Króli 25:8, 25). 108

7) Ezechiel 40:1 jest datowany �na początku roku�, w 10 dniu, ale liczba miesiąca jest
opuszczona. Widocznie jest mowa o 1 lub 7 miesiącu, lecz którym? Inne daty podane
w Księdze Ezechiela to miesiące: 4,6,5,10,10,1,1,3,12,10 (Ezechiel odpowiednio 1:1,
8:1, 20:1, 24:1, 29:1, 29:17, 30:20, 31:1,32:1, 33:21). Jako że miesiąc 1 jest
wspomniany 2 razy, a miesiąc 7 wcale, Ezechiel prawdopodobnie używa �początku
roku� mając na myśli miesiąc 7, używając lat Tishri.

8) Jeremiasz 1:3 mówi o 5 miesiącu jako �końcu� 11 roku Sedekiasza.

Jednakże wiosna w istocie była znaczącym punktem zwrotnym w ciągu roku, jak wspomina 2
Samuel 11:1, Królowie 1, 20:22,26, Kroniki 1 , 20:1 i Kroniki 2, 36:10. W każdym z tych
przypadków wiosna jest wyraźnie zaznaczona, ale przekład króla Jakuba �rok upłynął� użyty
w tych trzech przypadkach jest mylący. Wszystkie cztery teksty używają tego samego
hebrajskiego słowa �teshubah�, 8666 Stronga, �nawrót (miejsca lub czasu); odpowiedź
(zwrotna)�. Być może oznacza to zakręt, po osiągnięciu szczytu lub środka. Różni się to od
słowa �tequphah�, 8622, �obrót (słońca), bieg, odstęp (czasu)�, użyty w Exodusie 34:22 jako
koniec roku. (Tequphah jest również użyty w Kronikach 2, 24:23, gdzie trudno się domyśleć z
kontekstu, do którego okresu w roku się odnosi. Geseniusz odnotowuje różnicę  pomiędzy
tymi słowami tamże oraz w Exodusie 34:22.) Tak więc �obrót (zakończenie ) roku� to jesień,
a �zwrot roku� to wiosna. To poprzednie jest czasem zwane rokiem rolniczym, czasem
kalendarzowym. To drugie - rokiem religijnym, zważywszy, że cykl świąt zaczyna się wiosną.
Te określenia są pomocne dla jasności, ale są one używane ostatnio, natomiast nie pojawiają
się w pismach.
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Dodatek J
Lata liczone od Exodusu

W Dodatku I zaobserwowaliśmy, że rolniczy rok Tishri był normalnie obliczanym rokiem.
Jednakże w przeciwieństwie do tej praktyki, kolejne lata krótko poprzedzające Exodus były
ewidentnie latami Nissana. Aaron zmarł na Górze Hor �w czterdziestym roku po tym, jak
dzieci Izraela wyszły z ziemi egipskiej, pierwszego dnia, piątego miesiąca� (Liczby 33:38).
Jakiś czas po tym Mojżesz przemówił do ludu Izraela �w czterdziestym roku, jedenastym
miesiącu, pierwszego dnia miesiąca� (Deut. 1:3). Przypuśćmy, że �czterdziesty rok� jest
obliczany w taki sam sposób w każdym tekście, co oznacza że miesiąc 11 tego roku
następował po miesiącu 5 tego roku. Ten błahy fakt jest w istocie rozstrzygający, gdyż
pokazuje, że zostały użyte lata Nissana, ponieważ w latach Tishri 11 miesiąc poprzedza
miesiąc 5 (jako że miesiące są zawsze liczone od wiosny).
Exodus 40:17 mówi, że przybytek został wzniesiony �w pierwszym miesiącu, drugim roku,
pierwszego dnia miesiąca�. Biorąc pod uwagę kontekst, oznacza to, że �rok pierwszy� był
rokiem Exodusu, a lata Nissana wskazują, że rok pierwszy zaczął się 15 dni przed Exodusem.
Liczby 1:1 oraz 10:11 używają tej samej struktury odniesień.
Krótko po tym, jak Mojżesz przemówił do Izraelitów, wspiął się na Górę Nebo, naprzeciwko
Jerycha i zmarł. (Deut. 34:1. Liczby 27:12 nazywają ją Górą Abarim). Izrael opłakiwał go 30
dni, co daje nam miesiąc 12, i krótko po kolejnym święcie paschy Izrael przekroczył Jordan
do Kanaan (Jozue 3:17, 5:10). tego Nissana, tuż przed paschą , rok zmieniłby się na 41. Zatem
40 lat pustynnej wędrówki (Liczby 14:33,34, Deut. 29�5) to 40 pełnych lat, od wiosny do
wiosny, poczynając od Exodusu i kończąc na przekroczeniu Jordanu.
Konsekwentnie, Aaron i Mojżesz mieli 83 i 80 lat przed Exodusem, a zmarli w wieku 123 i
120 lat przed Jordanem (Exodus 7:7, Liczby 33:39, Deut. 31:2, 34:7).

Wysłanie szpiegów

�I przyszło odejść dwudziestego dnia drugiego miesiąca, w drugim roku, jako że chmura
została usunięta z przybytku świątyni. I dzieci Izraela zakończyły wędrówkę po pustyni Synaj;
a chmura pozostała na pustyni Paran� (Liczby 10:11,12). To właśnie z tej pustyni zostali
wysłani szpiedzy (Liczby 13:3), po wydarzeniach z rozdziałów 11 i 12.
Kiedy szpiedzy zostali wysłani �był czas pierwszych dojrzałych winogron� (Liczby 13:20).
Kiedy dojrzewają winogrona w Palestynie? Oto dwa komentarze na ten temat.
1) �Lipiec- Winogrona dojrzewają teraz koło Aleppo, ale pozostają aż do listopada lub

grudnia... Winobranie zaczyna się w korzystnych sytuacjach... Sierpień � Pierwsze
kiście winne, które kwitły w Antaradus w marcu, teraz dojrzały i są gotowe do
zbiorów... figi... mogą być2)  teraz zbierane w Algiers...granaty dojrzewają�. (Mc&S,
�Kalendarz�, 24, oparty na współczesnych obserwacjach). Zatem pierwsze dojrzałe
winogrona pojawiały się w lipcu- sierpniu, co jest odpowiednikiem żydowskiego
miesiąca Ab, miesiąca 5.

3) Starożytny komentarz pochodzi z następującej inskrypcji, znanej jako Kalendarz
Gezera. �Jest to szkolne ć4) wiczenie na tabliczce z miękkiego wapienia... około 925
p.n.e... język jest dobrym biblijnym hebrajskim, w bardzo wczesnej pisowni; jest
napisany wierszem i wydaje się być5)  rodzajem pamięciowej piosenki dla
dzieci� (Pritchard 209, ANET 320). Ewidentnie, odnosi się on do jesieni rolniczego
roku zaczynającego się od Tishri. (Liczby miesięcy po prawej zostały dodane przeze
mnie). To sugeruje, że winobranie było w miesiącu 6, ale pozwala na wczesne
owocowanie w miesiącu 5.
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Jego dwa miesiące to zbiory (oliwek), 7,8
Jego dwa miesiące to siewy (zboża), 9,10
Jego dwa miesiące to późne siewy; 11,12
Jego miesiąc to kopanie lnu, 1
Jego miesiąc to zbiory jęczmienia, 2
Jego miesiąc to żniwa i świętowanie 4,5
Jego dwa miesiące to pielęgnowanie winorośli, 4,5
Jego miesiąc to owoce lata�. 6

A zatem obydwa komentarze wskazują na miesiąc 5 jako czas, kiedy szpiedzy zostali wysłani
z Kadesz-Barnea. Jako że nie było ich przez 40 dni, i powrócili z wielką kiścią winogron,
kilkoma granatami i figami (Liczby 13:23-25), prawdopodobnie zebranymi tuż przed
powrotem, aby były świeże do okazania, należy się spodziewać, że ich relacja została
przedstawiona kilka dni wcześniej lub możliwie tuż po rozpoczęciu Tishri, miesiącu 7.

Zered i Arnon

Deut. 2:14 mówi �odstęp, w którym przybyliśmy z Kadesz-Barnea, do czasu, gdy przeszliśmy
strumyk Zered, to trzydzieści i osiem lat�. Zatem przekroczyli Zered pod koniec roku,
przyjmując, że �odstęp� 38 lat oznacza w przybliżeniu pełne lata, w roku Nissana o numerze
40.

Aaron zmarł krótko przed tym, w miesiącu 5, dniu 1 tego roku, a Izrael opłakiwał go 30 dni,
co daje początek miesiąca 6. Liczby 21:1-13 opowiada wydarzenia od tej pory aż do
przekroczenia Zered a później Arnon. Opowieść zgodna z umieszczeniem przekroczenia
Arnon jesienią w 40 roku Nissana.

To w tym momencie Mojżesz i Izraelici pokonali Sihona, króla Amoritów, �i posiedli jego
ziemię od Arno do Jabbok, nawet do dzieci Ammonu... A Izrael przejął wszystkie te miasta: i
Izrael zamieszkał wszystkie miasta Amoritów, w Heshbon, i we wszystkich wioskach wokół�
(Liczby 21:24,25). Była to pierwsza ziemia, jaką posiadł Izrael i oznacza to pierwsze
terytorium nabyte jako własność. Było to pierwsze terytorium, które król Ammonu później
próbował przejąć w jego sporze z Jephthah (Księga Sędzyiów 11:14-23).

Rok pierwszy cyklu sabatowego

W Księdze Leviticus 25:2 Bóg powiedział �kiedy dojdziecie do ziemi, którą wam daję, niech
ta ziemia utrzyma szabas w Panu�. jako że liczyli oni w tym czasie lata Nissana,  rok pierwszy
mógł być rokiem, w którym przekroczyli Arnon i posiedli ziemię. Kiedy nadszedł rok 6
Nissana, jesienne sadzenie następującego Tishri byłby w zawieszeniu do roku sabatowego, a
kiedy nadszedł 49 rok Nissana, 10 dnia, miesiąca 7 , byłby czas wychwalania Jubileuszu. Jako
że później numerowane lata były latami Tishri, mogłoby to uformować naturalne przejscie
pomiędzy tymi dwoma systemami � rok �6 ý� staje się numerem 7 a rok �49 ý� staje się
numerem 50. Jak szybko nastąpiło to przejście � czy od pierwszego roku sabatowego, czy
wcześniej czy później � nie jest jasne. Ale jak zostało wyjaśnione w Dodatku I, lata
numerowane podczas tego okresu to lata Tishri.

Jest zrozumiałe, że Exodus mógł spowodować wstępne numerowanie utożsamiając je z latami
Nissana. Jest również zrozumiałe, że jak tylko cykl rolny zakorzenił się na ziemi obiecanej,
skłoniło to Izraelitów do liczenia numerowanych lat od Tishri.
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I Księga Królów 6:1

Pozostaje ciekawe pytanie: który system był używany do numerowania lat 1 Księgi Królów
6:1, Nissan czy Tishri? Trudno stwierdzić. Jako że  Księga Królów 6:1 używa tego samego
sposobu odniesień co Księga Liczb 33:38, oraz że tekst używa lat wiosennych,
prawdopodobne jest stwierdzenie, że Księga Królów również. Prawdopodobne, ale niepewne.
Jako że lata panowania Salomona były latami jesiennymi, okres, do którego odnosi się Księga
Królów 6:1 mógł być dostosowany do lat jesiennych.

Ale na pozór nie stanowi to różnicy. Pismo oznajmia � I przyszło wejść w czterysta i
osiemdziesiąty rok po tym, jak dzieci Izraela wyszły z ziemi egipskiej, w czwartym roku
panowania Salomona nad Izraelem, w miesiącu Zif, który jest drugim miesiącem, kiedy to
zaczął on budować dom Pana�. 109

Jeśli lata wiosenne były zamierzone, w takim razie rok 480 właśnie się rozpoczął, jako że
tekst mówi o miesiącu 2. Jeśli zamierzone były lata jesienne, wtedy rok �pierwszy� mógłby
być rokiem jesiennym , podczas którego nastąpił Exodus, a 480 taki rok zacząłby się około
pół roku przed wiosną czwartego roku (Tishri) panowania Salomona. W każdym razie,
rozpiętość od Exodusu do wiosny 4 Salomona byłaby ta sama � 479 pełnych lat. 110
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Załącznik K

Osiemna�cie okresów, o których mówi Ksi�ga S�dziów i 1 Samuela

1) 8 lat Niewola u króla Mezopotamii Sędz. 3:8
2) 40 lat Spokój za Otniela Sędz. 3:11
3) 18 lat Niewola u króla Moabu Sędz. 3:14
4) 80 lat Spokój za Ehuda Sędz. 3:15, 30
5) 20 lat Niewola u Jabina Sędz. 4:2, 3
6) 40 lat Spokój za Debory Sędz. 4:4, 5:31
7) 7 lat Niewola u Midiańczyków Sędz. 6:1
8) 40 lat Spokój za Gedeona Sędz. 8:28
9) 3 lata Panowanie Abimelecha Sędz. 9:22
10) 23 lata Tola sędzią Sędz. 10:1, 2
11) 22 lata Jair sędzią Sędz. 10:3
12) 18 lat Ucisk ze strony Ammonitów Sędz. 10:8
13) 6 lat Jefta sędzią Sędz. 12:7
14) 7 lat Ibsa sędzią Sędz. 12:8, 9
15) 10 lat Elon sędzią Sędz. 12:11
16) 8 lat Abdon sędzią Sędz. 12:13, 14
17) 40 lat Niewola u Filistyńczyków Sędz. 13:1
18) 20 lat Samson sędzią Sędz. 15:20
19) 40 lat Heli sędzią 1 Samuel 4:18
450 lat
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Dodatek L
Cykle sabatowe i jubileuszowe

Czy możliwe jest zsynchronizowanie chronologii biblijnej z cyklami sabatowymi lub
jubileuszowymi stosowanymi przez starożytny Izrael? Sądzę, że tak. Jednakże, sukces na tym
polu zależy od dwóch rzeczy: 1) że Izrael kontynuował liczenie tych cykli, 2) oraz możemy
umiejscowić poszczególny rok sabatowy lub jubileuszowy w opowieści biblijnej.

To, że Izrael swobodnie traktował przestrzeganie lat sabatowych jest zasugerowane przez
Kroniki 2, 36:21 i przewidziane w Leviticus 26:34,35. Ale nie znaczy to, że nie zastosowano
praktyki lub nie liczono cykli. Księga Rut 4:4-6, Królowie 1, 21:3, Jeremiasz 32:7-9 �
wszyscy odnoszą się do praw ziemskich, które były częścią umowy jubileuszowej (Leviticus
25, Liczby 36:3,4). Więcej nawet o tej sprawie wspomina później Ezechiel. �Niech kupiec się
nie weseli a sprzedający nie smuci...Dla sprzedającego niech nie wraca to, co jest sprzedane,
choćby było wciąż żywe� (Ezechiel 7:13,14). Widocznie odnosi się to do umowy
jubileuszowej i sugeruje, że było to obowiązujące wśród Izraelitów aż do zmierzchu królestwa
Judy. Ezechiel przewidywał �koniec w czterech zakątkach ziemi� (wiersz 2), więc byłoby to
niemożliwe dla sprzedającego powrócić na swoją własność �choć byłby wciąż żywy� kiedy
nadejdzie kolejny jubileusz. Jasne więc, że ludzie wciąż liczyli cykle jubileuszowe i wiedzieli,
kiedy oczekiwać następnego.

Ale czy możemy się dowiedzieć, kiedy ten następny miał nadejść? Sądzę, że tak. Ezechiel
podaje nam informację, aby to obliczyć. Ezechiel datuje początek swoich przepowiedni �w 30
roku, w czwartym miesiącu�, i przyrównuje to z �piątym rokiem niewoli króla Jehoiachina�
(wiersz 2). Ale Ezechiel nie precyzuje, co oznacza �30 rok�. Nasuwają mi się trzy
przypuszczenia na ten temat.

1) 30 rok jako wiek Ezechiela. Przypuszcza się, że Ezechiel był duchownym, którzy
zaczynali swoją misję w wieku 30 lat, w tym miejscu więc zaznacza początek swego
duchowieństwa, oraz że od tego czasu Bóg posłużył się nim jako prorokiem. Jednakże,
będąc w 30 roku oznacza, że osoba ta ma 29 lat, nie 30. 111 Jeśli więc Ezechiel odnosił
się do swojego wieku, co jest dość2) dziwne, jak na proroka, należy się spodziewać3)

, że powinien wykluczyć4)  oczywistą nieścisłość5)  mówiąc �mój�,
zamiast tylko �30 rok�.

6) Być7)  może był to trzydziesty rok od wielkich reform, które wyznaczały 18 rok
Joziarza. Prawdą jest, że był to 30 rok, licząc 18 Joziarz jako 1. (31 � 17 + 11 + 5
=30). Jak zobaczymy później, nie jest to tylko przypadek. Ale jest wysoce wątpliwe,
że Ezechiel wprowadziłby nową �erę� bez jakiegoś wyjaśnienia � erę, co do której nie
mamy innego świadectwa � a następnie użył jej tylko raz. Najbardziej wiarygodne
wyjaśnienie, to...

8) Był to 30 rok aktualnego cyklu jubileuszowego. Jak widzieliśmy do tej pory, Ezechiel
w swej przepowiedni odnosi się bezpośrednio do następnego jubileuszu, co sugeruje,
że obliczany cykl był dobrze znany. Nie miał on potrzeby wyjaśniać9)  do którego
cyklu odnosił się �trzydziesty rok�, ponieważ jego współcześni wiedzieli, że piąty rok
niewoli Jehoiachina był rokiem 30 w tym cyklu. Ale poza tym, istnieją jeszcze dwa
inne uzasadnienia podtrzymujące ten wniosek � jedno objaśniające, a drugie
pochodzące z Talmudu.
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Zacznijmy od objaśniającego. Ezechiel datuje swoją szczegółową wizję świątyni,
symbolicznej dla królestwa, w 25 roku niewoli Jehoiachina, zatem 20 lat później, niż Ezechiel
1:2. Dlatego też jest to w 50 roku cyklu jubileuszowego � roku tego jubileuszu, który, jak
sugeruje Ezechiel, kończył ten rodzaj � i tego dnia, rozpoczynającego jubileusz, dnia 10,
siódmego miesiąca (Patrz Dodatek I, punkt 6). Jest wielce stosowne, że Bóg obdarzył wizją
nietypowego jubileuszu w tym właśnie czasie.
Po drugie, Talmud żydowski mówi, że w czasach Ezechiela było 17 jubileuszy, a siedemnasty
(mimo że niemożliwe do zaobserwowania) zaczął się od świątynnej wizji Ezechiela.
�...Siedemnaście jubileuszy...ostatni pojawił się �dziesiątego dnia miesiąca (Tishri), w
czternastym roku po tym, jak miasto zostało rozgromione�(Ezech. 40:1), co było w dniu
nowego roku jubileuszu (Ab. Zarah 9b; Ar. 11b-12b). ...Szesnasty jubileusz pojawił się w
osiemnastym roku Joziarza...� (Encyklopedia żydowska, 607). 112

Czy jest przypadkiem, że Joziarz zaczął swoje reformy w tym roku? Prawdopodobnie nie.
Bardziej możliwe, że to właśnie dlatego ten rok był specjalnym rokiem jubileuszu, co
wznowiło zainteresowanie świątynią, prawo i służba państwu zostały odrodzone.

Kryterium tego wniosku

Możemy to sprawdzić poprzez liczenie wstecz lat od wizji Ezechiela i sprawdzenie czy cykle
sabatowe są zgodne z tym podejściem; w kilku przypadkach istnieje możliwość porównania
dat sabatowych z okolicznościami historycznymi. Pierwszy rok po tym, jak Jerozolima została
rozgromiona, zaczął się od Tishri  następującego krótko po tym wydarzeniu, wciąż w roku
587 p.n.e. A więc początek 14 roku po zburzeniu miasta byłby 13 lat później, lub Tishri 574
p.n.e. Początek poprzedniego roku, Tishri 575 p.n.e., powinien więc zacząć rok sabatowy
poprzedzający ten jubileusz, a 14 lat wcześniej, Tishri 589 p.n.e., również wyznaczałby
początek roku sabatowego.

Jest to rok, w którym Nabuchodonozor zaczął oblężenie Jerozolimy, �w dziewiątym
roku...dziesiątym miesiącu...dziesiątego dnia� Sedekiasza (Królowie2, 25:1). W rezultacie
tego, Sedekiasz, książęta i ludność zawarli porozumienie aby uwolnić swoją służbę, słusznie
przypuszczając, że jeśli zaczną zdecydowanie przestrzegać takich nakazów prawa, Pan
uśmierzy ich strapienie (Jeremiasz 34:7-22). 113 Być może, jak rozumowali, jako że
znajdowali się w roku sabatowym, uwolnienie służby byłoby szczególnie stosowne, ponieważ
prawo wymagało, żeby �Po upływie siedmiu lat wypuścisz każdego człowieka, jego brata i
Hebrajczyka, którzy zostali ci zaprzedani, i kiedy odsłuży sześć lat, wypuść go od siebie
wolnym� (Jeremiasz 34:14, Deut. 14:28).Jeśli tak właśnie rozumowali, wtedy występowanie
roku sabatowego w tym czasie jest zgodne z naszym wnioskiem na temat ostatniego
jubileuszu.

Sądzę, że to możliwe. Jednakże, niekoniecznie musimy przypuszczać, że ich działanie miało
miejsce w roku sabatowym z dwóch powodów. 1) Ich wina mogła być sprowokowana jakąś
inną wyjątkową sytuacją, bez odniesień do roku siódmego. 2) Prawo nie wymagało, aby
uwolnienie służby miało miejsce w siódmym roku od jej rozpoczęcia, a więc nie było zgodne
z latami sabatowymi. (Wyrażenie �rok uwolnienia� rzeczywiście odnosi się do lat
sabatowych, ale oznacza uwolnienie od długów pieniężnych, a nie od więzi służby. Służba ta
zostaje automatycznie wstrzymana podczas roku jubileuszowego, a to wymaganie byłoby bez
znaczenia, jeśli cała służba skończyłaby się w następującym przed nim roku sabatowym �
Deut. 15:1,2,12,31:10, Lev. 25:10). 114 A zatem mimo, że ten sposób rozumowania jest
zgodny z naszym wnioskiem, nie jest jednak tak mocnym potwierdzeniem, jak można by
przypuszczać.
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Kryterium numer dwa

Cofając się dalej, musimy rozwiązać jeszcze jeden problem. Kiedy nadchodzi rok
jubileuszowy, czy następny cykl sabatowy zaczyna się liczyć po jubileuszu, czy od jubileuszu.
Innymi słowy czy rok jubileuszu jest również rokiem następnego cyklu czy też przerywa on
kolejne cykle siedmioletnie. Poprzednia wersja oznacza, że od jednego do drugiego jubileuszu
jest 49 lat, a ta druga, że 50. (Jubileusz w każdym przypadku jest numerem 50).
Przez wiele lat istniały różne interpretacje tej kwestii wśród źródeł żydowskich. �Zarówno w
literaturze tanajskiej jak i w Apokryfach można znaleźć dwa różne systemy obliczeń
dotyczących Lat Sabatowych i Jubileuszowych. Baraita stwierdza, że rok jubileuszowy jest
rokiem 50, po ukończeniu siedmiu sabatowych cykli, następny rok będący pierwszym
późniejszego shemittah...Judy, jednakże utrzymując, że �rok jubileuszowy wchodzi w
kombinacje siódemki�, tzn. Rok Jubileuszowy jest 50 rokiem po poprzednim jubileuszu, a
tym samym pierwszym następującego shemittah i Jubileuszu� (Encyklopedia Żydowska, 579).

Sądzę, że ta ostatnia metoda jest odpowiednim podejściem � rok 50 jest również pierwszym
rokiem następnego cyklu, więc od jednego do drugiego jubileuszu jest 49 lat. Są dwa powody
ku temu. 1) Od 18 Joziarza (Jubileusz 16) do Ezechiela 40:1 (Jubileusz 17) było dokładnie 49
lat. 2) Nieprzerwany wzór lat sabatowych harmonizuje z przykładem nieprzerwanego wzoru
sabatowych dni. 115

Zatem możemy przeliczyć w nieprzerwanej serii cyklów sabatowych lat kolejne miejsce, które
może stanowić kryterium dla sabatowego roku � 14 Hiskiasza. Ten rok panowania zaczął się
jesienią 702 roku p.n.e. Lecz atak z Sennacherib zaczął się następnej wiosny, 701 p.n.e. Od
jesieni 701 p.n.e. do jesieni 575 p.n.e. było 126 lat lub 18 cykli sabatowych. A zatem jeśli
jesień 575 p.n.e. zaczęła rok sabatowy, to jesień 701 p.n.e. również zaczęła rok sabatowy. Czy
jest to wskazane w opowieściach pisma na ten rok?

Tak, jest. Kiedy Izajasz zapewniał Hiskiasza, że Bóg wybawi go z rąk Asyryjczyków,
powiedział �I będzie to dla ciebie znakiem; w tym roku wyżywieniem będzie zboże
samorodne, a w drugim roku zboże dziko wyrosłe, a w trzecim będziecie siać i żąć i sadzić
winnice, i jeść ich owoce� (Izajasz 37:30). Rok, w którym przemówił, nie był rokiem
sabatowym, ale armia oblężeniowa bez wątpienia zniszczyła zboże zasiane poprzednio. Bóg
więc obiecał dostarczyć przez naturę wystarczającą ilość pożywienia na ten rok. Ale jako że
armia asyryjska wycofała się (po ukaraniu przez Pana) Izrael mógł jak zwykle siać po
następnym Tishri. Jakkolwiek przekaz Izajasza sugeruje, że tak się nie stało. Dlaczego?
Najwyraźniej dlatego, że Tishri zaczął rok sabatowy, więc Izrael nie mógł siać aż do
następnego, drugiego Tishri � �w trzecim będziecie siać�. Jest to potwierdzenie, że jesteśmy
na właściwym tropie. 116

Kryterium rozstrzygające

Kryterium rozstrzygającym jest, czy możemy prześledzić wstecz cykle jubileuszowe do ich
początku? Zobaczmy. Exodus pojawił się wiosną 1445 p.n.e., co również rozpoczęło �rok
pierwszy� sekwencji lat liczonych od Exodusu (patrz Dodatek J). Przekroczyli Arnon około
40 roku Tishri, i natychmiast zaczęli opanowywać ziemię (patrz Dodatek J). Ten 40 rok zaczął
się wiosną 1406 p.n.e., a Jubileusz numer jeden zaczął się 48 ý lat później (patrz Dodatek J),
Tishri 1358 p.n.e. Skutkiem tego do 17 jubileuszu byłoby 1358 � (16 x 49) = 574p.n.e. Jest to
dokładnie rok wizji Ezechiela. Możemy zatem prześledzić jubileusze od swoich źródeł do
zakończenia. Jest to wysoce satysfakcjonujące potwierdzenie naszych obliczeń.
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Inne wzmianki o latach sabatowych

Ben Zion Wacholder zidentyfikował następujące lata jako sabatowe wspomniane w archiwach
historycznych (przypuszczalnie od cytowanego roku Tishri do Tishri następnego roku): 331
p.n.e., 163p.n.e., 135 p.n.e., 37 p.n.e., 41, 55, 69, 132, 440. 117 Jak widzimy, wszystkie one
następują w siedmioletnich odstępach jeden od drugiego. Jednakże seria ta nie nastąpiła po
siedmioletnich odstępach od roku sabatowego przed 17 jubileuszem, jako że ten sabat
rozpoczął Tishri 575 p.n.e. Jeżeli wszystkie te fakty są prawdziwe, sugeruje to, że cykl
sabatowy rozpoczął się od nowa kiedy Żydzi wrócili do Jerozolimy po niewoli babilońskiej i
nie są współbieżne z cyklami sabatowymi popularnymi przed zniszczeniem Judei. 118

Nietypowy Jubileusz

Istnieje powszechne przypuszczenie, że skoro typowy jubileusz został osiągnięty w procesie
cyklicznym, nietypowy również może być osiągnięty w procesie większej wagi. Jest to
praktyczne przypuszczenie do analizy. Zwykłe podejście do obliczenia czasu Nietypowego
Jubileuszu to policzyć 50 cykli jubileuszowych w przód od czasu zamykającego rodzaj. Prosta
obserwacja rokuje pewną nadzieję co do tej sugestii. Jako że od Zesłania Ducha Świętego
liczymy 50 dni, a na Jubileusz składa się 50 lat, więc na nietypowy jubileusz powinniśmy
policzyć 50 cykli. Jest to wiarygodne rozszerzenie tego wzoru.

Jak wyjaśniono powyżej, od jednego do drugiego jubileuszu jest faktycznie 49 lat. Dlatego też
każdy z 50 cykli licząc do wzoru przeciwnego daje 49 lat. Wskutek tego cykl większy
prowadzący do tego wzoru, to 50 x 49 = 2450 lat, po którym następuje nietypowy czas
jubileuszu.

Do tego również stosuje się wzór tego rodzaju. Licząc w górę każdy jubileusz, było 49 lat z 50
dniami Zesłania Ducha Świętego. Zatem istniał cykl składający się z 50 x 49 = 2450 dni, po
których w 7 miesiącu następował rok jubileuszu.

Pierwszy jubileusz, którego Izrael nie był w stanie obchodzić, szczególnie zaznaczony przez
boskiego proroka jako jedyny, którego Izrael nie mógł przestrzegać (Ezechiel 7:13), był tym,
który przerwał kolejność tego rodzaju. Jego początek był zaznaczony symboliczną wizją
nietypowego jubileuszu, długo naprzód (Ezechiel 40:1 i następne). Ten rok to 574 p.n.e.
Licząc naprzód w większym cyklu 2450 lat, daje nam to jesień 1877 roku. Dlatego też
zaczynając rok od jesieni 1877 do jesieni 1878, ich przywileje miały wkrótce powrócić. I
powróciły.

2450 = 50 x 49

574 przed Chr. 1878
Jubileusz Nie świętowany Ziemia Odzyskana
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Załącznik M

Droga przez pustyni�
(4 Moj. 33)

(1) Ramses (23) Tachat
(2) Sukkot (24) Terach
(3) Etam, na skraju pustyni (25) Mitka
(4) Pi-Hachirot, naprzeciw Baal-Sefon,

przed Migdol
(26) Chaszmona

(5) Przejście przez morze, trzydniowa
droga przez pustynię Etam, obóz w
Mara

(27) Moserot

(6) Elim (12 źródeł wody, 70 palm) (28) Bene-Jaakan
(7) Morze Czerwone (29) Chor-Haggidgad
(8) Pustynia Syn (30) Jotbata
(9) Dofka (31) Abrona
(10) Alusz (32) Ejson-Geber
(11) Refidim; lud nie miał wody do picia (33) Pustynia Syn, Kadesz
(12) Pustynia Synaj (34) Góra Hor, na skraju ziemi edomskiej
(13) Kibrot-Hattaawa (35) Aaron umarł na górze Hor

w czterdziestym roku panowania,
pierwszego dnia, piątego miesiąca

(14) Chaserot (36) Usłyszał o nim król Aradu
(15) Ritma (37) Salmona
(16) Rimmon-Peres (38) Punon
(17) Libna (39) Obot
(18) Rissa (40) Ijje-Haabarim, na granicy Moabu
(19) Kehalata (41) Dibon-Gad
(20) Góra Szefer (42) Almon-Diblataim
(21) Charada (43) Góry Abarim
(22) Makkelot (44) Stepy Moabu nad Jordanem naprzeciw

Jerycha, od Bet-Hajjeszimot do Abel-
Haszszittim
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Załącznik N
Chronologia Patriarchów

1) Abraham miał 75 lat kiedy wyruszył z Haran do Kanaan (Genesis 12:4)

2) Królowie w dolinie Siddim służyli Chedorlaomerowi 12 lat (Genesis 14:4)

3) Zbuntowali się w 13 roku, a Chedorlaomer rozgromił ich w 14 roku (Genesis 14:4,5)

4) Abraham przebywał 10 lat w Kanaan przed wzięciem Hagar (Genesis 16:3)

5) Abraham miał 86 lat, kiedy urodził się Ismael (Genesis 16:16)

6) Abraham miał 99 lat, kiedy Sara oznajmiła, że urodzi dziecko (Genesis 17:1,16)

7) Abraham miał99 lat, kiedy został obrzezany (Genesis 17:24)

8) Ismael miał 13 lat, kiedy został obrzezany (Genesis 17:25)

9) Abraham miał 100 lat, kiedy urodził się Izaak (Genesus 21:5)

10) Sara żyła 127 lat (Genesis 23:1)

11) Abraham żył 175 lat (Genesis 25:7)

12) Ismael żył 137 lat (Genesis 25:17)

13) Izaak miał 40 lat, kiedy poślubił Rebekę (Genesis 25:20)

14) Izaak miał 60 lat, kiedy urodzili się Jakub i Ezaw (Genesis 25:26)

15) Ezaw miał 40 lat, kiedy się ożenił (Judyta i Bashemath, Hitties) (Genesis 26:34)

16) Jakub służył 7 lat dla Rachel (ale dostał Leę) (Genesis 29:18)

17) Jakub służył 7 lat więcej (ale dostał Rachel na początku) (Genesis 29:30)

18) Józef urodził się pod koniec ostatnich 7 lat (Genesis 30:25)

19) Jakub służył 6 lat więcej dla bydła (Genesis 31:41)

20) Jakub służył w całości 20 lat (Genesis 31:38,41)

21) Izaak żył 180 lat (Genesis 35:28)

22) Kiedy miał 17 lat Józef ściągnął na siebie niełaskę swoich braci (Genesis 37:2)

23) Józef pozostał w więzieniu 2 lata po snach podczaszego i piekarza (Genesis 41:1)

24) Józef miał 30 lat, kiedy wyszedł z więzienia (Genesis 41:46)

25) Dwóch synów Józefa urodziło się przed latami głodu (Genesis 41:50)

26) 5 lat głodu trwało, kiedy Józef ujawnił się (Genesis 45:6,11)

27) Jakub miał 130 lat, kiedy przybył przed Faraonem (Genesis 47:9)

28) Jakub żył w Egipcie 17 lat (Genesis 47:28)

29) Jakub żył 147 lat (Genesis 47:28)

30) Józef żył 110 lat, na tyle długo, aby ujrzeć swoich prawnuków(Genesis 50:22-26)
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Ponieważ Abraham miał 75 lat przed odejściem z Haran do Kanaan, a 100 kiedy urodził się
Izaak, było to 25 lat po jego przybyciu do Kanaan. Izaak urodził się 60 lat później, a Jakub
miał 130 lat, kiedy wyruszył do Egiptu. Tak więc od przybycia Abrahama do Kanaan do
przybycia Jakuba do Egiptu, daje to w całości (25 + 60 + 130) = 215 lat.

Ponieważ Józef miał 30 lat, kiedy został podźwignięty z więzienia, miał 39 lat po dwuletniej
klęsce głodu, kiedy Jakub wyruszy do Egiptu w wieku 130 lat. Zatem Jakub miał 91 lat, kiedy
urodził się Józef. Było to 7 lat po poślubieniu Lei i Rachel, a ponieważ Józef urodził się po
sześciu synach Lei, która zaprzestała tymczasowo rodzić po czwartym dziecku Juda, jej
pierwsze dziecko Ruben musiało się urodzić tak szybko, jak to możliwe po poślubieniu
Jakuba. Więc Jakub najwidoczniej miał (91 � 6) = 85 lat, kiedy urodził się Ruben, 84 kiedy
się ożenił, 77 kiedy zapewnił sobie błogosławieństwo pierworództwa i uciekł do Laban, a 97
kiedy opuścił Laban po 20 latach.
Jako że Józef został sprzedany w wieku 17 lat i uwolniony w wieku 30 lat, przebywał więc 13
lat w Egipcie przed swoim wyniesieniem, 22 lata w Egipcie przed tym jak Jakub do niego
dołączył i jeszcze 17 lat więcej z Jakubem.
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UWAGI KOŃCOWE

1. Specjalne podziękowania dla br. Jamesa Parkinsona, Larry Schneidera, Stephana Suraci, Charlesa Ryby,
Donalda Holiday�a i siostry Bobbie Gaunt i Ruth Eldridge, wszyscy oni odpowiedzieli na moje poszukiwania i
udostępnili swoje przemyślenia, odkrycia i notatki. Kilka ich sugestii znalazło się w tej pracy, ale nie będę
poddawał ich własnej interpretacji. Wiele książek i artykułów znalazło się w tej książce, ale na szczególna uwagę
zasługują trzy: Tajemnicze Liczby Żydowskich Królów autorstwa Edwina Thiele (edycja z 1965 roku), Analiza
Czasów Pogan  i jego Suplement napisana przez Carla Olofa Jonssona i Królestwo Kapłanów, Historia
starotestamentalnego Izraela autorstwa Eugene H. Merrill.

ROZDZIAŁ 2

2. Ta edycja była rozpowszechniona przez kopiowanie. Strona tytułowa mówi �przedrukowane w 1979, 200
edycja Leaves-of-Autumn Books, P.O. Box 440, Payson, AZ 85541.� Zdaniem Joshuy Himesa, historia ruchu
Millera zatytułowana Milenijna Gorączka i Koniec Świata odnosi się do niego jak do motoru wizerunku
społecznego stojącego za ruchem. Zobacz także Froom IV, 789, podtytuł �Jak Miller po raz pierwszy ustalił datę
na rok 1843�.

3. �Pomiędzy niemieckim Johann Petri (r.1792) � który pierwszy ogłosił założenie, że 70 tygodni lat zawiera
pierwszą część 2300 lat � dni i fakt, że one zaczęły się równocześnie a amerykańskim Johnem Robinsonem
(1843) około 70 badaczy głosiło tę tezę i opierało się na niej. I rzeczywiście, było to przyjmowane za pewnik i
rozważane jako istotny czynnik do odpieczętowania tego fragmentu księgi Daniela, który dotyczył problematyki
czasów ostatecznych, które nie były dostatecznie jasno zrozumiałe do końca XVIII wieku. I tak w tym punkcie
historii wielu badaczy stojąc na progu XIX wieku wyraziło swoje przekonanie, że rodzaj ludzki wkroczył właśnie
w �czas końca� gdzie indziej nazywane �dniami ostatecznymi� (Froom IV, 407).

4. Zastosowanie proroctwa o 2300 dniach było kluczem zawartym w schemacie Millera. Jednakże nie był on
pierwszym, który takie zrozumienie wyprowadził. Froom cytuje �75 wpływowych i poważnych głosów... które
wszystkie pojawiły się przed publikacją pierwszej książki Millera dotyczącej proroctwa w 1836� utrzymywały, iż
czasy te kończą się �około 1843-1847 roku� (Froom IV, 403),

5. Froom daje dwa odnośniki w tej materii. W pierwszym cytuje Blissa: �Jeżeli 2300 lat zaczęło się w
określonym punkcie w 457 r. Przed Chrystusem, nie skończą się przed tym samym punktem w 1844 roku (Bliss,
�Chronologia�, Znaki czasu, 21 lipca 1843 roku, strona 123). W drugim wyjaśnia: �Powodem błędnego wyniku
w odejmowaniu (2300-457=1843) jest nieuwzględnienie roku zerowego, w związku z czym proste odejmowanie
nie może być zastosowane przy liczeniu lat przed naszą erą i po naszej erze w chronologii. Astronomowie do
tego celu posługują się inna metodą, która pozwala uniknąć nieścisłości�.(Froom IV, 791). Dla opisu �Ruchu
Siódmego Miesiąca� zobacz Froom IV, rozdział 38, strona 810 i poniżej.

6. Ktoś może się zastanowić, dlaczego tak trudna dla Millera była zmiana daty z 1843 na 1844, jeżeli powodem
korekty była oczywista kwestia roku zerowego. Powód jest taki. Miller sądził, iż 490 lat z 9 rozdziału Daniela
był pierwszą częścią 2300 lat z 8 rozdziału Daniela. (Tom 3 używa takiego samego zbliżenia.) Miller zaznaczył
koniec 490 lat w czasie śmierci Chrystusa, który właściwie umieścił w 33 roku n.e. Toteż jeszcze 1810 lat
musiało zacząć biec od roku 33 n.e., aż do końca 2300 lat (2300-490 = 1810). Dlatego 2300 lat kończyło się w
1843 roku. (Praca Żniwa I, 88).

Więc jak problem ten rozwiążą ci, którzy zmienili datę z 1843 na 1844? Poprzez inne od Millera zrozumienie
czasu końca 70 tygodni. �Szkoła, do której wkrótce dołączył Miller zaakceptowała datę 31 r. N.e. jako datę
ukrzyżowania bronioną przez chronologia Williama Halesa i umiejscawiającą rok 31 n.e. jako datę �środka�
siedemdziesięciu tygodni, które kończyły �siedemdziesiąty tydzień� jesienią w 1844� (Froom IV, 408).Jeden z
czynników, który uczynił tę zmianę istotną i popularną dla nich  było pozwolenie na 3 i ý letnią misję Jezusa,
która bardziej łączy się z ewangelią niż z okresem siedmiu lat podawanych przez Millera.

7. Jest jeden rok różnicy pomiędzy 1872 a 1873. W Trzech Światach, w rozdziale Chronologia Biblijna, Barbour
jest niezwykle jednoznaczny w datowaniu końca spustoszenia na 7 (żydowski) miesiąc, 536 roku przed
Chrystusem. Korzystając z takiego założenia, Barbour prawidłowo dochodzi do wniosku, że �Sześć tysięcy lat
nie kończy się w 1872, ale jesienią 1873� (Praca Żniwa I, 47). W ten sposób unika on  rozbieżności. Jednak, jego
stosunek do czasów pogan w następnym rozdziale nie pokazuje tej precyzji. Stwierdza on �licząc od 606 r. P.n.e.
2520 lat kończy się w 1914 roku n.e., albo inaczej 40 lat po roku 1874� (strona 50). Natomiast licząc dokładnie
doszedłby do jesieni roku 1915.
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Pozostali adwentyści całkowicie zgodzili się z Barbour co do tego, że 6000 lat kończy się w 1873. (Zauważ
odniesienie do tej daty w R188 trzy razy, w R289 raz.) Być może było to z powodu znajomości tej daty przez
niektórych czytelników, że brat Russel często jej używał (B39, B40, B41, B51, B54, B55, CII). Ale nie miał on
na myśli tej samej daty co br. Barbour. Kiedy powiedział �od stworzenia Adama do roku 1873 n.e. minęło 6000
lat�, miał na myśli rok 1872 n.e. [był] rokiem, który należał do świata 6000 lat, a 187 rok n.e. był początkiem
siódmego tysiąclecia� (B39, 54). Zaokrągla on daty do całych lat. To staje się jasne, gdy poczytamy, co mówi na
ten temat w 3 tomie. �Dokładna Biblijna Chronologia wskazuje na październik 1872 roku jako początek
siódmego tysiąclecia lat, lub siódmego milenium� (C127, popatrz również na przypisy, które podał na dole tej
strony).

Jednak jeśli połączysz chronologię tomu 2 z jesienią 536 p.n.e. � co właśnie zrobił Russel �
i nie weźmiesz pod uwagę roku zerowego pomiędzy 1-szym rokiem  n.e. � czego on nie zrobił � koniec 6000 lat
wypadłby jesienią 1873 roku. Żeby dowiedzieć się więcej na temat roku zerowego zobacz sekcję 3.

8. Brat Russel, w przeciwieństwie do wielu swoich wczesnych współpracowników jak chociażby bracia Barbour,
Paton i Stoors, nigdy nie był adwentystą. �Patrząc wstecz do roku 1871 widzimy, że wielu z naszych
współtowarzyszy znanych jako wyznawcy Wtórnego Przyjścia posiadało zrozumienie faktu, iż nastąpi Wtóre
Przyjście Chrystusa � iż przybędzie błogosławić i uczynić nieśmiertelnymi świętych, sadzić świat i spalić go i
wszystkich niegodziwych. Twierdzili, iż nastąpi to w 1873, ponieważ właśnie w tym roku miało dopełnić się
6000 lat od stworzenia Adama.� (R188)

ROZDZIAŁ 3

9. Zmiana jednego roku jest wprowadzona dla sposobu liczenia początku okresu 1260, 1290
i 1335 lat. Brat Russel na jego oznaczenie używa roku 539 (roku podbicia gotyckiego władcy Vitigesa i jego
stolicy) w przeciwieństwie do Millera, który wskazuje rok 538 (kiedy to generał Belisariusz pozostawił
papieżowi władzę nad Rzymem). Aby więcej przeczytać o tych latach zobacz artykuł �A little Horn� w pozycji
�Beauties of the truth� z sierpnia 1992. na stronie 6 tego artykułu czas powrotu Belisariusa do Konstantynopola
poprawnie datowany na wiosnę 540 roku. Mapa na stronie 5 może być źle zrozumiana. Prokopiusz, który wraz
z Belisariusem notował przebieg jego bitew, napisał :�Belisariusz wyruszył do Bizancjum, skończyła się zima
piątego roku wojny historii, którą Prokopiusz opisywał�. Zaraz po zimie kończącej upadek Raveny, nastąpiła
wiosna roku 540 � wspomniana w notatkach na marginesie wymienionej poniżej książki. Nadmieniam o tym,
ponieważ później odniosę się do 540 roku jako daty niezwykle istotnej. (Loeb Classical Library, Procopius IV,
Books VI i VII, Harvard University Press, Londyn, edycja roku 1962, strona 147).

ROZDZIAŁ 4

10. Jest pogląd, który datuje te wydarzenia 80 lat wcześniej, jednak nie jest on reprezentowany w naszej
społeczności. Jego podstawą jest chęć umiejscowienia początku proroctwa o 70 tygodniach w czasie wydania
dekretu Cyrusa, co wymaga dużej zmiany w historii Persów. Pogląd ten jest podważony przez Martin Anstey w
�The Romance of Bible chronology�. W odniesieniu do tej tezy jako jej replikę zobacz przypisy Adama
Rutheforda. (Rutheford, 15-20).

11. Według księgi Daniela Babilończycy w dniu swojego podboju byli w trakcie obchodów święta. Zapis tego
wydarzenia uwieczniony na tabliczkach potwierdza prawdziwość zapisu biblijnego. �Według kroniki tej Babilon
został podbity 16 dnia miesiąca Tasritu. Przyjmując, że Nabonidus nałożył nowe zasady kultu bóstwa Sin w
stolicy po swoim powrocie z teima, jest prawdopodobnym, że święta związane z kultem Sin w Harranie zostały
przeniesione do Babilonu. Podobnie zresztą jak znane święto akitu. Święto to rozpoczęło się 17 dnia miesiąca
Tasritu. W związku z podbojem Babilonu w wigilię siedemnastego dnia obchody wspomniane przez Herodotusa
mogą być harańskim świętem akitu obchodzonym  stolicy przez zwolenników Nabonidusa, opisanym również w
księdze Daniela. (Bealieu, 226).

12. Cyrus wszedł do miasta 3 tygodnie później  - �3 dnia miesiąca Arahsamnu, Cyrus wszedł do Babilonu�
(Kroniki Nabonidusa, cytowane przez Bealieu, 224-225). W każdym razie został uznany jako nowy władca od
momentu upadku Babilonu. �Tabliczka z Uruk, GCCI I:390, nadal datowana była na 17 Tasritu (13
października), a więc jeszcze w czasie panowania Nabonidusa. Data ta znaczy oficjalne zakończenie okresu jego
panowania. Dwa dni później, 19 Tasritu (15 październik), tabliczka Sippar, ostatnia opublikowana jako CT
57:717, datowana była na rok objęcia tronu przez Cyrusa.� (Beaulieu, 230-231).
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13. Mała korekta do wspomnianej daty zaproponowana została przez brata Adama Rutheforda, którego oddanie
temu tematowi jest znane wielu braciom. Wierzył, że należy uwzględnić dwuletnie przesunięcie we wszystkich
datach Neobabilońskiego Imperium, tak więc upadek Babilonu nastąpi w 537 roku p.n.e.. Tym sposobem był on
w stanie zaznaczyć początek 70 letniego okresu Czasów Pogan w roku 607 p.n.e. i tym samym zakończyć go w
roku 1914 pomijając historyczną kwestię rozbieżności lat pomiędzy Nabuchodonozorem i Nabonidusem.
(Więcej na temat jego interesującej i dokładnej analizy zobacz Rutheford, 25 �67). Jakkolwiek podane poniżej
punkty powinny być rozpatrzone wraz z prezentowanymi przez niego poglądami:
(1) fakt., iż �żadne astronomiczne ustalenie nie było możliwe począwszy od panowania Nabuchodonozora do
Cyrusa włącznie� (526) został obalony przez VAT 4956, który astronomicznie datuje 37 rok panowania
Nabuchodonozora na rok 568 p.n.e.
(2) jego pogląd na okres dwóch lat rozbieżności między Cyrusem a jego synem Cambysesem (535) jest
podważony przez 18 letni okres nachodzenia na siebie okresów panowania podanych na kamiennych tabliczkach
opisujących rozciągłość okresu od Nabopolassara do Artaxerxesa. Dowód 1400 tabliczek handlowych
opublikowanych w formie listy w późnych latach 1980 wskazujący na panowanie w tym okresie Cyrusa i
Cambysesa nie był jeszcze znany za czasów Ruteforda.
(3) Na poparcie swej tezy zwracają uwagę na Adda Guppi Stele łącząc asyryjską historię
z historią babilońską (540-544). Tabliczka ta mówi o długim życiu Adda Guppi, która była matka Nabonidusa �
ostatniego króla Babilonu. Tabliczka ta wskazuje, iż Adda-Guppi urodziła się 20 roku panowania Ashurbanipala
(asyryjskiego króla) i żyła do 42 roku jego panowania. Kolejne z 3 lat jej życia to panowanie Ashur-etil-ilaniego
(króla asyryjskiego), 21 lat króla Nabopolassara (króla babilońskiego), 43 lata Nabuchodonozora (króla
babilońskiego),
2 lata Amel-Marduk (króla babilońskiego), 4 lata Neriglissara (króla babilońskiego) aż do wstąpienia na tron
babiloński jej syna Nabonidusa. Jej wiek podany na tej tabliczce to 95 lat. I rzeczywiście: 22+3+21+43+2+4 =
95 lat. Mimo to historia powszechna mówi o 93 latach jej życia. Odpowiedź? Najwyraźniej Adda-Guppi przeszła
spod jurysdykcji królów asyryjskich pod jurysdykcję królów babilońskich w wieku 25 lat, podczas roku
panowania Ashur-etil-ilaniego. Wskazuje to, iż Ashur-etil-ilani nie umarł w 3 roku swego panowania (w rzeczy
samej istnieje tabliczka z 4 roku jego panowania, zobacz Jonsson 210, przyp.63) ani na to, iż Adda � Guppi
przeprowadziła się w roku objęcia tronu przez Nabopolassara (historia powszechna podaje, iż przeprowadziła się
w drugim roku jego panowania). Najwyraźniej kronikarz zwyczajnie zsumował kolejne liczby i niepoprawnie
podał wiek Adda-Guppi jako 95 lat.

ROZDZIAŁ 5

14. Według Berossusa, cytowane przez Josephusa (Przeciwko Apion I ang. Against Apion I, 20).

15. Bealieu twierdzi, że na podstawie datowania według tabliczek handlowych Labashi-Marduk został uznany za
króla w Babilonie po dwóch miesiącach, a w obszarach odległych, takich jak Uruk dopiero po trzech miesiącach.
�Według Berossusa Labashi-Marduk rządził 9 miesięcy, co jest niemożliwe według datowanych na ten okres
dokumentów. Jest wielce prawdopodobnym, iż jeżeli manuskrypt Berossusa używa cyfr zamiast numerów
zapisanych słownie, to możliwe jest pomieszanie 9 (theta) i 2 (beta). Dlatego też oryginalny tekst mógł mówić o
okresie dwóch miesięcy (Parker i Dubberstein 1956 str.13). Lista z Uruk mówiąca o królach przypisuje mu 3-
miesięczny okres panowania (Grayson 1980 str. 97) i nie jest to sprzeczne z dokumentami z tegoż miasta. A w
szczególności z YBC 3817, która pokazuje, że Labasi-Marduk był uznawany za króla, aż do co najmniej 19
czerwca. (Geotze 1944, 44)�. (Beaulieu 86-87).

16. Związek ten został potwierdzony przez oryginalne tabliczki w uznanej powszechnie pracy �Nabonidus i
Belshazzar�, 1929, napisanej przez prof. Raymonda Philipa Dougherta z Uniwersytetu Yale, który dowodem tym
uciszył argumenty krytyków, iż Balshazzar był wyłącznie fikcją w wyobraźni daniela. Werset z Księgi Daniela
5:16 jest zgodny z odkryciem, iż Belshazzar był w hierarchii drugim po królu oferując najwyższą nagrodę �
pozycję �trzeciego władcy w królestwie�. Już w trzecim roku swego panowania Nabonidus przysposabia
Belshazzara do sprawowania królewskich obowiązków � poświadcza o tym cytowana przez Doughertego
tabliczka datowana na opisywany okres, która mówi �powierzył Nabonidus obóz swemu najstarszemu
pierworodnemu synowi...powierzył mu królowanie.� Dougherty str. 106.

17. Herodotus opisuje Nitocris, królową Babilonu, jako kobietę inteligentną i utalentowaną. Swój raport o
jej osiągnięciach zakończył takim zdaniem �wyprawa Cyrusa była skierowana przeciw jej synowi, który
podobnie jak ojciec nazywany był Labynetus i był królem Asyrii� (Herodotus par. 190 str. 117). Najwyraźniej
ma na myśli Balshazzara, któremu przypisał imię jego ojca. (�Asyria� była częstym określeniem Babilonu).
Nietrudno więc dostrzec w imieniu jego ojca � Labynetusa historię Nabonidusa. Jako że daniel 5:2-11 odnosi się
do Nabuchodonozora jako ojca (dziadka) Belshazzara, jest wielce prawdopodobnym, że Nitocris, matka
Belshazzara i żona Nabonidusa była córką Nabuchodonozora (ponieważ Nabonidus nie był synem
Nabuchodonozora). O tym prawdopodobieństwie obszernie pisze Dougherty (Dougherty str. 60-63). Jeżeli
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Nitocris była córką Nabuchodonozora, zatem proroctwo Jeremiasza 27:7 jest spełnione, mimo że w inny sposób,
niż można było się tego spodziewać18. . �Przetoż będą mu (Nabuchodonozorowi) służyły te wszystkie
narody, i synowi jego (Amel-Mardukowi) i synowi (zięciowi Nabuchodonozora � Nabonidusowi) syna jego
(Belshazzarowi) dokąd by nie przyszedł czas ziemi jego i jego samego, gdy go też zaś sobie w niewolę podbiją
narody zacne i królowie wielcy�.

18. Megasthenes i Jeromme zaczynają swoje listy od Nabuchodonozora. Jerome przypisuje Nabuchodonozorowi
43 lata panowania, co nie zdarza się w odniesieniu do innych władców. Polyhistor, Ptolemy oraz Syncellus
pomijają Labashi � Marduka, którego kilkumiesięczne panowanie jest chronologicznie wliczone w ostatni rok
panowania Neriglissara. Lata panowania podane przez BerossusaPolyhistora (który napisał dwie prace), Ptolemę
i Syncellusa dla Nabopolassara, Nabuchodonozora, Amel-Marduka, Neriglissara i Nabonidusa są odpowiednio:
21 21 21 21 21, 43 43 43 43 43, 2 12 2 3 5, 4 4 4 5 3, 17 17 17 34 17 (Dougherty, 7-10). Josephus nie jest
wymieniany oddzielnie, chociaż jego spostrzeżenia są odmienne. Są cztery miejsca, w których Josephus podaje
liczby ważne dla naszego badania (#1 Ant.X 11, 1-2): podaje on 21, 43, 18, 40, 9 miesięcy. (#2, Ant. XI 1, 1):
mówi on �W pierwszym roku panowania Cyrusa, który był 70 rokiem od dnia, gdy nasz lud został wygnany z ich
własnej ziemi do Babilonu...� (#3, Apion 1, 19): �... podpalił nasza świątynię w Jeruzalemie ...i wypędził
wszystek nasz lud z ich własnego kraju i przeniósł ich do Babilonu; gdy tak się stało, że nasze miasto
spustoszone w ciągu tego okresu 70 lat aż do dni Cyrusa, króla Persji.� (#4, Apion 1 , 20): podaje on liczby 29,
43, 2, 4, 9 miesięcy, 17. Następnie dodaje: �Nabuchodonozor, w 19 roku swojego panowania, spustoszył nasza
świątynię i pozostawił w stanie zapomnienia przez 50 lat. ... w drugim roku panowania Cyrusa zostały założone
fundamenty świątyni i budowa została zakończona po raz kolejny w drugim roku panowania Dariusza�. Josephus
dołącza chronologię królów Tyru, by zweryfikować podane przez niego liczby. (Więcej na temat chronologii
Tyru zobacz Jonsson, dodatek str. 25-27).
Najwyraźniej w przedstawionym przez Josephusa poglądzie znajdują się sprzeczne elementy. Czy niezgodności
w równoległych latach:18 i 2, 40 i 4, 29 i 21 znajdowały się w źródłach, z których korzystał, były jego własna
pomyłką, czy może wkradły się później w skutek niedokładnego przepisywania jego pracy? Tego nie wiem.
Myślę, że wnioski co do 70 lat wyciąga z nieprawidłowego czytania wersetów, a w nioski co do 50 lat z
przeliczania liczb podanych u Berossusa, którego uważa za autorytet. Josephus nie wspomina o rozbieżności we
wspomnianych przez siebie liczbach.

19. Obszerniej i bardziej szczegółowo na temat tych informacji pisze Jonsson w rozdziale 2 i jego dodatku.

20.  Tłumaczenie Graysona 1975 roku podaje tutaj raczej Hamath niż Hatti. W osobistym liście do mnie od prof.
Wissemana dotyczącym tego szczegółu (12 marzec 1990) podaję, że tabliczka ta w tym właśnie miejscu uległa
zniszczeniu, oraz iż najprawdopodobniej w miejscu tym należy umieścić wyraz Hamath � chociaż oba wyrazy są
do przyjęcia. Grayson podaje: �Ha-[ma-a]-tu: odtworzenie Ha- [at]-tu powinno być odrzucone na podstawie tego,
że wyraz Hat-u pojawia się w innych miejscach tej kroniki.� (Grayson str.99).

21. Komentarz do królów asyryjskich, którzy zostali wymienieni w tym tekście oraz komentarz do 95 lat znajduje
się w punkcie 13.

22. Amel-Marduk i jego 2 lata panowania nie są tutaj wspomniane. Jest to prawdopodobnie dowodem, że ona i
jej syn Nabonidus nie cieszyli się przychylnością Amel-Marduka, a nie dowodem ich zapomnienia. O
Nabuchodonozorze i Neriglissarze wypowiada się ona w następujący sposób: jej syn Nabonidus �wykonywał dla
nich swoje obowiązki dniem i nocą robiąc to, co było dla nich przyjemnym. Wyrobił mi również dobre imię
przed nimi a oni dali mi wysoka pozycję tak, jakbym była ich prawdziwą córką� (Pritchard str. 561). W
podobnym tonie, ale w innym miejscu Nabonidus mówi: �jestem silnym wysłannikiem Nabuchodonozora i
Neliglissara, moich królewskich poprzedników...spełniam ich życzenia. Amel-Marduk syn Nabuchodonozora, i
Labasi-Marduk syn [Neri]glissara, [tabliczka nieczytelna]...� (Beaulieu str.110). Najwyraźniej jego dobra pamięć
o pierwszych dwóch władcach nie oznacza, iż zapomniał o dwóch pozostałych. Najwyraźniej AM i LM którzy
obydwaj zostali zdetronizowani przez bunt społeczny nie zostali obdarzenie szacunkiem.

23.  Beaulieu mówi na koniec że �jest wielce prawdopodobnym, iż król miał ten sen w roku wstąpienia na tron�
(Beaulieu 108). Jakkolwiek odbudowa ciągle się nie rozpoczynała. Nabonidus przechodzi do wyjaśnienia, że
potężni Medowie kontrolowali Harran aż do podboju Cyrusa, co wg. Nabonidusa rozpoczęło się w trzecim roku
jego panowania (Beaulieu str. 106-110). Adda-Guppi Stele wspomina również, że Sin wybrał Nabonidusa, by
�ten [od[budował świątynię Ehulhul i  ... wprowadził Sin do tej świątyni.� (Pritchard str.561).

24. Ten cytat jest angielską interpretacją niemieckich badaczy w osobie Bruno Meissnera, �Babilończycy i
Asyryjczycy� Heidelberg, 1925 II tom, str.331. Przyjmuję, że angielska interpretacja została napisana przez
Jonssona, chociaż on sam tego jasno nie precyzuje.
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25.  W St. Chad Boscawen, �Babilońskie tabliczki dat i Kanon Ptolemeusza� w dziale �Transakcje społeczne w
biblijnej archeologii�. (Londyn, styczeń 1878), tom VI, str.1-78. Nie widziałem tego raportu. Moje
podsumowanie opiera się na Jonssonie, str. 61-63, który cytuje Boscawena: �Nie powinno być dużej trudności w
ustalaniu raz i na zawsze chronologii tego ważnego okresu w starożytnej historii� (str. 11 tego raportu)�.

Drugi powód potwierdzający autentyczność tych tabliczek znajduje się w dziele Martina Anstey�a, angielskiego
pisarza, który opublikował swe dzieło w 1913 roku pisząc, iż �przypadek tabliczki G w babilońskim i asyryjskim
pomieszczeniu w British Museum zawiera najważniejszą i najcenniejszą serię glinianych tabliczek datujących się
od 1 roku Nabuchodonozora do 36 roku Dariusza. Są to w większości prawne i handlowe dokumenty: ... potężnej
grupy handlowej ..nazywanej Egibi lub Sin-muballit ... Zostały zanotowane transakcje przeprowadzone w ciągu
43 lat panowania Nabuchodonozora ... 2 lat Evil-Merodacha ... 4 lat Neriglissara ... w roku wstąpienia na tron
Labasshi � Marduka ... w 17 latach Nabonidusa ... 9 lat Cyrusa ... 8 lat Cambysesa ...� (Anstey str.130).

26. Zastanawiającym jest, że książki te nie zawierają niektórych nieparzystych dat, co spowodowane jest błędami
typograficznymi. W rzeczywistości znaleźliśmy kilka, ale po sprawdzeniu okazało się, że są one na liście błędów,
która została opublikowana w Suplemencie Jonssona na str. 14. Donald Wisemann z British Museum po raz
kolejny sprawdził poprawność tych dat dla Jonsonna i okazało się, że  są one błędnym odczytem lub (co jest
bardziej prawdopodobnym) zwykłymi błędami typograficznymi. W większości przypadków błąd znajdował się w
pisowni �Nbn� (na określenie Nabonidusa) zamiast �Nbk� (Nabuchodonozora). Lista ta zawiera znamienny
wyjątek, który Hystaspisa czyni kolejnym po Dariuszu władcą w okresie perskim.

27.  Nie sprawdziłem niezależnie tych materiałów. Jonsson mówi �Obserwacje te datowane są zgodnie z latami
królowania i imionami królów. Sama tabliczka dostarcza zupełnie wiarygodnego zestawienia dat dla tego okresu,
ustala całkowitą długość er neobabilońskich, jak również ustala dokładną chronologię dla tego okresu� (Jonsson
str. 42). Nie kwestionując tego stwierdzenia. Jakkolwiek w naszym szeregu 10 zaćmień, które oddzielone są od
siebie 18 latami i 10 i 2/3 dnia, przypuszczam że niektóre z nich wypadłyby w godzinach pory dziennej
obowiązującej w Babilonie, a zatem byłyby niewidoczne. Jeśli zaćmienia wspomniane na tej tabliczce nie zostały
zaobserwowane, to fakt ten niewiele zmniejsza wiarygodność tych dat.

Podczas rozmowy telefonicznej z prof. Arthurem Youngiem z SDSU, który prowadził wykłady z podstawy
astronomii ok. 27 lat temu, wskazał on na to, co jest wystarczająco oczywiste, gdy prześledzimy znane nam
liczby: a mianowicie jeżeli zaćmienie, które pojawia się w cyklu 18 lat i 10 2/3 dnia wystąpiło danego wieczoru,
to zaćmienie, które nastąpi za 18 lat od tego momentu byłoby przesunięte o ok. 16 godzin, zaćmienie 36 lat
później byłoby przesunięte o 32 godziny (a zatem o 8 godzin), a zaćmienie 54 lata później pojawiłoby się mniej
więcej o tej samej porze dnia, co pierwotne zaćmienie. A zatem przynajmniej jedno, a prawdopodobnie oba
następujące po sobie zaćmienia wystąpiłyby podczas godzin pory dziennej i byłyby niewidoczne dla zwykłego
obserwatora. Ale to zaćmienie, które pojawiło się 54 lata później od pierwotnego znowu byłoby dostrzeżone
(profesor odniósł się do 54 Auberyjskich otworów w Stonehenge, które mogłyby być używane do prognozowania
zaćmień.). Następnie twierdzi on, że świadomość starożytnych uczonych pozwalała im na zrozumienie
okoliczności, które wskazywałyby na przybliżające się zaćmienie księżyca. Np. jeśli jednego dnia księżyc
zaćmiony był tylko z południowej strony, a następnego dnia tylko po północnej, wiedzieli oni że zaćmienie
musiało się  pojawić i nie było ważne, czy je widzieli czy też nie. (By dowiedzieć się więcej o cyklu 18 lat
zobacz punkty 30 i 31).

28. Biorąc pod uwagę królewska kronikę, Beaulieu odnosi się do utworu W. G. Lambert�a �Nowe źródło na
temat panowania Nabonidusa� AfO 22:1-8, 1968.

29. Beaulieu odnosi się do H. Lewy � Babilońskie pochodzenie legendy Kay Kaus� ArOr-17/2:28-109, 1949, 50,
n.105)

30. Zaćmienie, które pojawia się z częstotliwością 18 lat nie powinny być mylone z 19 letnim monotonicznym
cyklem księżycowych miesięcy.

31. Te listy często nazywane są tablice Sarosa (Saros Tables) lub tablety Sarosa (Saros Tablets). Grayson nazywa
je �listami 18-letniej przerwy� i na końcu dodaje następujące wyjaśnienie: �kiedy po raz pierwszy opublikowano
ten dokument, został on źle zrozumiany i niewłaściwie nazwano go Tablety Sarosa. Ta błędna interpretacja tekstu
i jego niewłaściwa nazwa powstała z niezrozumienia terminu Saros. O. Neugebauer wykazał, że pomimo iż
Berossus używał  terminu Saros (dla określenia sumeryjskiego sar) jako oznaczenia okresu 3600 lat to późniejsze
błędne zrozumienie doprowadziło do niepoprawnego wniosku, że saros było babilońskim określeniem okresu
223 miesięcy (18 lat, 10.8 dnia). Kiedy dziś funkcjonująca tabliczka została odkryta i opublikowana przez
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Pinches�a, Oppert natychmiast powiązał listę 18 letnich przerw z myślą, że saros było babilońskim oznaczeniem
dla 18 letniego okresu. Jako że obecnie wiadomo, że saros nie jest terminem oznaczającym 18 letni okres, to
tekst ten prawdopodobnie nie może być nazwany tablety Sarosa.� (Grauson, 195-196).

W ostatnim artykule napisanym przez Paula-Allain Beaulieu i John P. Britton pojawiają się następujące
komentarze co do tego cyklu. �Użycie terminu �Saros� by określić 223 miesięczny cykl zaćmienia jest
współczesnym anachronizmem, któremu początek dał Edmund Halley [phil. Kranc. (1961) 535-40], a który
rozpowszechnił Simon Newcomb � mimo wysiłków, by to poprawić. (więcej zobacz O. Neugebauer [1957,141-
43] i HAMA, 497 n.2. Babilońska nazwa dla tej przerwy to po prostu 18 lat (przyp. Str. 78). Inne komentarze do
tego artykułu podają następujące informacje. �Jeden cykl Saros odzwierciedla przybliżone zwroty w szybkości
ruchu księżyca, długość geograficzną jak również węzłowe wydłużenie. Fakt ten spowodował, że Saros było
dogodnym odstępem, by badać zjawiska widoczności księżyca jak również zaćmienie, co ostatecznie nadało
Saros główna rolę w rozwoju matematycznej teorii księżyca znanej jako System A...odzwierciedlając nieścisłość
w cyklu zaćmienia wielkości zmniejszają się stosunkowo z każdą saros, a zaćmienia znikają zupełnie po 7
cyklach saros�. (�Rytuał na możliwe zaćmienie w 8 roku Cyrusa� Journal of Cuneiform Studies, tom 46, 1994,
str. 78-79).

ROZDZIAŁ 6

32. Josephus podaje, że Tyr oblężony był przez 13 lat, począwszy od 7 roku panowania Nabuchodonosora
(Apion 1, 21). Weług tego Tyr upadł w 20 roku panowania Nabuchodonosora, 2 lata po Sedekiaszu. Ezechiel
26:1 i kontekst tego wersetu potwierdza, że Tyr upadł jakiś czas po Sedekiaszu. Jeżeli to byłoby jedynym
wyjątkiem, nasuwałby się wniosek, że Tyr był podległy od momentu rozpoczęcia oblężenia i uniknął trudności
(ale zob. następny paragraf). Ale Elam i Medowie nie poddali się tak szybko. Walczyli oni niezależnie przeciwko
Lydianom 28 maja 585 r. p.n.e., które to wydarzenie zostało przerwane zaćmieniem Słońca (Herodotus 1:
74,103/Beaulieu 80), a Medowie powstrzymali Nabonidusa od odbudowania  Ehulhul w Haranie na początku
jego panowania (Bealieu 241). Elam było rządzone przez Persów (Ezdreasz 4:9 i Daniel 8:2) i tym samym
kontrolowane przez Cyrusa zanim jeszcze upadł Babilon. Według Kroniki Nabonidusa Cyrus podbił Medów 11
lat przed upadkiem Babilonu (Graayson 106).

Właściwie nawet argument dla Tyru nie może być łatwo odrzucony, ponieważ Josephus najwyraźniej mylił się co
do dokładnego rozpoczęcia oblężenia Tyru przez Nabuchodonosora. �Stwierdzenie podane przez Josephusa, że
13 letnie oblężenie Tyru przez Nabuchodonosora rozpoczęło się w 7 roku jego panowania jest jawnie błędne.
Oblężenie to zaczęło się zaraz po zniszczeniu Jerozolimy w 19 roku Nabuchodonosora, prawdopodobnie w 586
p.n.e.  (zobacz Ezechiel 26: 1i7 i Ezechiel 29:17-18). A zatem oblężenie Tyru datuje się zazwyczaj na okres 586-
573 p.n.e. Siódmy rok Nabuchodonosora jest więc albo pomyłką Josephusa, który często mylił się co do
chronologii i czasem przeczył sam sobie, albo przekręceniem oryginalnego tekstu� (Jonsson, Supplement 25,26).
Jonsson zatem pokazuje, że zapis Fenicjan dotyczący Tyru jest zgodny z jego oblężeniem zaczynającym się w 19
roku Nabuchodonosssora, w rok po upadku Sedekiasza.

33. Te wydarzenia są dokładnie opisane i oznaczone datami w Kronikach Babilońskich
z ostatnich lat Nabopolassara, ojca Nabuchodonosora. Upadek Niniwy w tych Kronikach zapisany jest na 14 rok
Nabopolassara, upadek Haranu na jego 16 rok, a nieudany kontratak Asyryjsko- Egipski na jego 17 rok. (w
czasie, gdy Faraon Neho w marszu ku połączeniu z Asyrią pokonał Jozjasza w 609 roku). Sprawozdania te
pojawiają się w pracach zarówno Wisemana i Graysona.

34. Przyjmuje się, że Ezdreasz 3:8 odnosi się do wiosny 537 r. p.n.e., z czego wynika, że Żydzi powrócili przed
poprzednim Tishri 538 r. p.n.e. gdyby nastąpiło to rok później, to odstęp czasowy wynosiłby prawie 17 lat.

ROZDZIAŁ 7

35. Babilońska Kronika IV zawiera wyjątek o 20 roku Nabopolassara: �Armia króla Akkadu znajdowała się po
drugiej stronie rzeki Eufrates i podbiła Shunadiru, Elammu i Dahammu, miasta syryjski� (Grayson, 98).
Wiseman podaje: �te miejsca nie są znane, a ich lokalizacja zależy od pozycji Quramati. Na pewno były one na
zachód od Eufrates między Raqqa a Qara-Membij...Formy tych trzech nazw...mogą być pochodzenia
hurriańskiego i pasować do geograficznego położenia górnego Eufrates�(Wiseman 84). Najwyraźniej nie należy
kojarzyć Elammu z Jeruzalemem - jest to sugestia, którą niegdyś spotkałem, lecz w chwili obecnej nie potrafię
podać jej źródła.
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36. Necho twierdził, że �Bóg rozkazał mi się spieszyć� (II Kronik 35:21) Najwyraźniej nie było to właściwym,
ponieważ Bóg nie dozwolił, by Necho zwyciężył � Necho i Asyryjczycy nie zdołali odzyskać Haranu. Zwróć
uwagę na podobne błędne twierdzenie w Izajasz 36:10.

ROZDZIAŁ 8

37. Zobacz II Tom str. 67. Nie mam prac Hale ani Priestley i tym samym nie jestem w stanie znać powodu, dla
którego dokonali oni dziewięcioletniej zmiany. Jakkolwiek niezbędną zmianą jest ta o 10 lat. Jest to
potwierdzone przez Hengstenberg`a w jego obszernej pracy na temat �Chronologia Starego Testamentu�. Więcej
w poz. Great Pyramid Pasages tom II sekcja LX, �The Twentieth Year of Artaxerxes�, który opiera się na pracy
Hengstenberga.

38. Jest ogólnie przyjętym, iż to Achasferus był Xerxesem.(R 3656, para. 7.). Mc&S �Ahasuerus #3� potwierdza
tę identyfikację przez następujące obserwacje: (1) w trzecim roku Xerxesa wydał on wielką ucztę, by zaplanować
najazd na Grecję (Herodotus VII,7). W trzecim roku Ahasuerusa wydał on wielką ucztę trwającą 180 dni. (2) w
siódmym roku Xerxesa powrócił on z Grecji pokonany. Pocieszał się w haremie (Herodotus IX, 108). W
siódmym roku Ahasuerusa odkryto Esterę i przyprowadzono ją przed króla. Jego nieobecność w międzyczasie
wyjaśnia ośmioletnią przerwę między detronizacją królowej Vashti a wyborem Estery. (3) Estera 10:1 podaje, że
Ahasuerus nałożył daninę na ląd i wyspy morskie.� Prawdopodobnie dokonał tego, by odbudować straty po
druzgocącej kampanii greckiej (Lub by przygotować się do tej kampanii, jeżeli nie trzymać się kolejności).

Warte uwagi są również dwa inne wydarzenia związane z Xerxesem.(1) Jest on królem,
o którym mówi Daniel 11:2.Proroctwo to zostało dane za panowania Cyrusa ( 10:1), a trzej królowie, którzy
interweniowali to Cambysses, Smerdis i Dariusz I..(2) Niektórzy wątpią w prawdziwość biblijnego opisu, że
Estera została jego królową, tłumacząc to tym, że Herodotus nazwał jego królową Amestris, co oznacza okrutną i
rządną zemsty osobę (Herodotus 9, 109-112). Możliwe jest, że Vasthi i Estera były królowymi Haremu a nie
królowymi Państwa. Wyjaśniłoby to (a) w jaki sposób prawdziwa królowa państwa mogła być okrutną Amestris,
(b) dlaczego najważniejszą cechą, by znaleźć się na stanowisku Vashti i Estery  było fizyczna uroda, podczas gdy
pochodzenie było ważne dla możliwości bycia królową, (c) dlaczego Estera miała ograniczony dostęp do króla
podczas gdy raport Herodotusa nie mówi nic o takich ograniczeniach, gdy wyraża się o Amestris, (d)  co
niespotykane dla Persji, iż nie mieli oni królowej przez 4 lata od Vasthi dio Estery.

39. Ci, którzy przeczytali argumenty Hengstenberga wiedzą, że związane są one z przeżyciami Themistoclesa,
ateńskiego generała (który następnie został morskim emisariuszem), który odpowiedzialny był za zwycięstwo
Greków nad Persami w bitwie morskiej pod Salamis (480 r. p.n.e.), co wypadło na początku panowania Xerxesa.
Jest to jedna z najbardziej znaczących bitew w historii. Gdyby nie to, że dzięki trudnym warunkom  stosunkowo
mała liczba statków greckich pokonała potężną perską flotyllę - klęska Greków byłaby przesądzona i podbój
Aleksandra półtora wieku później byłby niemożliwy, a bieg historii zgoła odmienny. Jednakże wielki dług
Greków wobec Themistoclesa jest niepodważalny. Niestety Themistockles stracił swoją popularność. Jeden z
jego rówieśników, Pausanias, rozpoczął zdradziecką korespondencję z Persami i mimo, iż początkowo został on
uniewinniony z powodu braku dowodów, to zostało to później udowodnione, a on sam przeklęty. Z powodu jego
znajomości z Themistoclesem i on został później skazany (takie oskarżenia w ówczesnych czasach były na
porządku dziennym). Dlatego też Themistocles uciekł najpierw do Admetusa, króla Mollosian, a następnie do
Persji gdzie jak podaje Thucydides stanął przed nowo koronowanym Artaxerxesem, który zagwarantował mu
azyl. Te epizody są opisane zarówno przez Thucydidesa (1, 130-146) i dużo później przez Plutarcha ( Lives,
�Themistocles�). Przeczytałem obie prace.

Argumenty Hengstenberga (sekcje 734 do 753) są trudne do zrozumienia a wiele z nich ma związek z
okolicznościami ucieczki Themistoclesa. Jako że Themistocles był znamienitą osobą, odniesienia do niego i do
tych, którzy mieli z nim styczność znajdują się w kilku klasycznych dziełach. Problem nastręcza jednak ich
niespójność jako źródeł informacji (Hegstenberg cytuje je czasem w łacinie i grece). Hegstenberg  opiera swój
punkt widzenia na wzajemnym potwierdzaniu się tych dzieł, ale co ciekawe również na ich wzajemnym
zaprzeczaniu! W niektórych istotnych kwestiach różne wersje podają sprzeczne informacje. Argumenty są zbyt
zróżnicowane i złożone, by je w niniejszej pracy odtworzyć. Nie chcę ich jednak oceniać. Zdania na tym punkcie
wśród uznanych historyków są podzielone.

Obecnie mamy dowody z pierwszej ręki, by odpowiedzieć na dręczące nas wątpliwości i nie musimy uciekać się
do trudnych argumentów ze źródeł wtórnych i niesprawdzonych. A podkreślają one fakt, iż Xerxes rządził 21 a
nie 11 lat. Mając to na uwadze skupmy się na trzech punktach, które warte są przytoczenia w naszej dyskusji.(1)
żadne starożytne źródło nie podaje, aby Xerxes rządził 11 lat. Domniemuje się tego na podstawie dowodów,
które zaprzeczają teorii, iż u władzy był on przez 21 lat, a przypuszczenie, ze grecki ϊά ( 11) zostało pomylone z
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κα (21) w Kanonie Ptolemy`ego.(2) data zwycięstwa Ateńczyków u ujścia rzeki Eurymedon, która jest kwestią
dyskusyjną, została podana przez Hengstenberga na rok 470 p.n.e., ale na rok 466 p.n.e. przez źródła
współczesne (Yamauchi, 249, który uznaje tę datę za dyskusyjną.(3) Plutarch potwierdza fakt, że Tchmistocles
był ciągle młody, gdy doszło do bitwy pod Marathonem w roku 490 p.n.e., podczas gdy hipotez, iż rządził przez
11 lat czyni go w czasie bitwy 45-latkiem).

40. Brat Adam Rutherford dodał dwa inne dowody. �Tabliczka cuneiform z Persepolis datowana jest na 12
miesiąc 20 roku panowania Xerxesa (syna Dariusz Hystaspes`a). Tabliczka ta ma numer A23253 Oriental
Institiute w Chicago. Kiedy jakiś dokument zawiera daty, często podawany jest rok wstąpienia króla na tron oraz
rok panowania poprzedniego króla, który panował przez pierwsza część roku  (ponieważ obejmuje to część
ostatniego roku panowania poprzedniego władcy i drugą część � wstąpienie nowego króla na tron �dają okres
całego roku). Na szczęście odkryto papirus, który datowany jest na 18 dzień 9 miesiąca a 21 roku; rok wstąpienia
na tron Artaxerxesa (syna Xerxesa). Jest to aramejski papirus Nr 6 z Assuan. Jest to bezpośrednim dowodem, że
Xerxes rządził 21 lat i że przyjęta chronologia jest poprawna� (Rutherford, II 437, przyp.). Ten dowód uważam
za doskonały. Brat Rutherford cytuje dzieło Parkera i Dubbersteina �Babilonian  Chronology 626 r. p.n.e. - 45
n.e.(tamże)�. Nie znalazłem tego w moim wydaniu - najwyraźniej jest ich kilka.

41. Można by się spodziewać, że pogląd Nechemiasza może zostać utrzymany poprzez postulowanie
dziesięcioletniego współkrólowania Xerxesa i Artaxerxesa. Ale oprócz tego stwierdzenia nie ma na to innych
dowodów. Jest natomiast mocny dowód przeciwko temu twierdzeniu. (1) Artaxerxes był trzecim synem Xerxesa i
Amestris, Dariusz i Hystaspes byli jego starszymi braćmi (nie należy tu mylić Dariusz Hystaspesa, który rządził
przed Xerxesem). A zatem Artaxerxes nie był bezpośrednim następcą tronu. (2) Xerxes został zabity przez
niejakiego Artabanusa, który zasiadał na tronie prze kilka miesięcy. Gdyby Ataxerxes współrządził państwem,
odszymałby tron natychmiast po śmierci ojca (3) �Według Ctesias`a Artabanus namówił Artaxerxesa, by ten
uwierzył, ze Xerxex został zabity przez jego brata Dariusza pretendenta do korony. Po kilku miesiącach
Artaxerxes, który nie miał więcej niż 18 lat zdołał zabić swojego brata Dariusza (Diodorus 11.69.1-5). Artabanus
próbował następnie zabić Artaxerxesa, ale w rezultacie to on sam poniósł śmierć. Następnie Artaxerxes pokonał
swego brata Hystaspesa w Bactrii� (Yamauchi, 248). Wszystko to przemawia przeciw teorii współrządzenia
obydwu króli; a zwłaszcza dziesięcioletniemu  okresowi, które mogłoby rozpocząć się na początku 8 roku jego
życia.

42. Warto wspomnieć, że dekret Ezdreasz współgra z właściwą porą roku. Nie pasuje jednak dekret
Nechemiasza. Został on dany w miesiącu Nissan, zatem środek ostatniego tygodnia wypadał jesienią. Ale Jezus,
który według tego poglądu umarł w środku tygodnia, poniósł śmierć na wiosnę. Być może kładzie to zbyt duży
nacisk na dokładność daty; rzadko podkreślamy ten fakt przy innych proroczych datach, ale samo proroctwo
dzieli ostatni tydzień powodując problem chronologiczny. Jednym z rozwiązań jest przyjęcie tego, że rozkaz
króla zaczął być realizowany kilka miesięcy jego ogłoszeniu przez króla, kiedy Nehemiasz podał to do
wiadomości publicznej w Jerozolimie. Rozwiązanie to staje się zbędne, kiedy przyjmiemy dekret Ezdreasza.

43. Debata dotyczy zazwyczaj Izajasza 45:13, ale Izajasz 44:28 oddaje ten tekst obszerniej. Niemniej jednak
komentarz co do tych wersetów może być interesujący. Rozważane jest słowo �miasto�: on wybuduje moje
miasto. �Jeżeli oznacza to Jeruzalem, wtedy jest to drugim świadectwem tego, że dekret Cyrusa może zostać
przyjęty. Ale ponieważ słowo to może być interpretowane na różne sposoby pojawia się argument, że �miasto�
nie musi być jedynym tłumaczeniem hebrajskiego słowa �ir�, które w tym tekście naprawdę oznacza �królewskie
ściany świątyni�. Podobnie jest w II Królewskiej 20:4, gdzie słowo to interpretowane jest jako �dwór�. To
oczywiście może być twierdzeniem poprawnym. Ale prawdopodobnie nie jest
z dwóch powodów (1) Kiedy mamy tu na mysli dwór Świątyni, to słowo takie nie pojawia się nigdzie indziej w
Starym Testamencie (II król. 20:4 odnosi się do dworu rezydencji kólewskiej) (2) �ir� było zwyczajowo
używanym słowem na określenie �miasta� w Starym Testamencie. �Miasto� lub �Miasta� pojawiają się ponad
1000 razy i 94% z nich pochodzi od słowa �ir�( tak np. jest w Nechemiasz 2:5).

44. Hengstenberg (rozdział 678) dostrzegł 2 powody , które pozwoliły mu przyjąć, że 70 tygodni rozpoczęło się
po pierwszych próbach odbudowy.(1) �Siedemdziesiąt tygodni objęło ludzi i to święte miasto� � wyraża, że
miasto istniało przed 70 tygodniami (na pewno doszło do odbudowy) .(2) Nie jest nic powiedziane o odbudowie
świątyni (werset 25), mimo, że dokładnie jest powiedziane o rzymskim zniszczeniu (werset 26). Pominięcie tego
faktu wskazuje, iż odbudowa świątyni nastąpiła przed 70 tygodniami. I rzeczywiście jej budowa zakończyła się
za panowania Dariusza, jedno pokolenie przed Araxerxesem.

45. 4 rozdział księgi Ezdrasza jest trudny do wyjaśnienia z powodu długiego, oddzielonego przecinkami
fragmentu, który znajduje się w wersetach 6 � 23. Jeżeli ominiemy te wersety i przeczytamy rozdział 4 łącząc
werset 5 z wersetem 24, to fragment ten jest zrozumiały. Po Cyrusie (Cambysesie i Smerdisie) na tron wstąpił
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Dariusz I, który wspomniany jest zarówno w wersecie 5 jak i w wersecie 24. Wersety 6 do 23 mówią o
wydarzeniach za panowania Ahasuerusa (Xerxesa) i Artaxerxesa, którzy panowali po Dariuszu. Wersety te
umieszczone są tutaj bez zachowania chronologii z tego powodu, że związane są one z tematem wersetu 5 �
próby Samarytan w zatrzymaniu odbudowy.

46. Obecnie wielu fundamentalistów podziela dziwny pogląd, że siedemdziesiąty tydzień
z proroctwa Daniela jest oddzielony od 69 przez tysiąclecia, co my nazywamy wiekiem ewangelii. Komentarz
Froom`a co do tej innowacji jest interesujący. �...podczas gdy 75 przedstawicieli rozpoczęło okres 2300 lat
jednocześnie z 70 tygodniami lat ... żaden z uczonych na Starym lub Nowym Kontynencie  nie oddzielił
siedemdziesiątego tygodnia od poprzedzających go sześćdziesięciu dziewięciu. Taka taktyka wśród
protestantyzmu była późnym rozwinięciem przeprowadzonym przez jedną grupę wywodzącą się z pro
katolickiego punku widzenia, która została przyjęta przez James`a H. Todd`a (1869) i Williama Burgh`a (1866).
To następnie zostało podważone przez Futurist Plymouth Brethren i jest obecnie podtrzymywane przez
Fundamentalistów.
�To stosunkowo nowe oddzielenie siedemdziesiątego tygodnia i przerzucenie go daleko w przyszłość nie miało
nic wspólnego ani z protestancką reformacją ani z postreformatorską interpretacją, aż do Todda, który zbudował
swój pogląd na dziele krytyka historii Samuella R. Maitlend`a, który w 1826 roku szukał możliwości, by
podważyć przed milenijny ruch wtórego adwentu w Wielkiej Brytanii. I to z czasem wpłynęło na grupy religijne
w Ameryce: The American Dispentionalist i Fundamentalistów.�( Froom IV, 408)

ROZDZIAŁ 9

47. Teoretycznie mogły być również lata bezkrólewia pomiędzy królami, które mogłyby przedłużyć okres
królów. Miało to, mimo iż bardzo rzadko, miejsce w Babilonie podczas okresu dominacji Asyryjczyków.
Jakkolwiek ani historyczny przekaz ani liczne dane zapisane w wersetach o królach Izraela i Judy nasuwają myśl
o możliwości istnienia okresów bezkrólewiach. Drobną wskazówką jest stwierdzenie, iż w jakimkolwiek wolnym
królestwie brak monarchicznej władzy występuje tylko w stanach wyjątkowych.

48. Okres panowania Athaliahy był również liczony według systemu, który nie obejmował roku wstąpienia
nowego władcy na tron. Ale jej panowanie weszło w siódmy rok. Odejmując jeden rok od siedmiu otrzymujemy
6, ale ponieważ 6 lat jest okresem wyliczonym w II tomie, nie potrzeba tu żadnych poprawek. Współkrólowanie
Manassesa i Hezekiasza to całe 10 lat, ale przeciąga się ono na 11 rok królowania. A zatem wskazuje to na 11
letnią poprawkę. W niektórych miejscach podałem, że potrzebna jest tutaj 10 letnia poprawka. Było to
niedokładne i tym samym niewłaściwe.

49. Czasem twierdzi się, że synchronizacje wersetów mówiących o Izraelu i Judzie są późniejszymi dodatkami
do tekstu a nie oryginalnymi informacjami. Ta sugestia wywodzi się z dwóch źródeł (1) oczywista trudność w
pogodzeniu tych tekstów, lub (2) chęć, by traktować te świadectwa jako mało istotne. W rzeczywistości nie ma
żadnych dowodów na kto, że te synchronizacje są dodane później ani na to, że są one wymyślone. Są one tak
autentyczne jak liczne dane znajdujące się w księgach Królewskich Kronik. Ich wierną reprodukcję przypisuje
się pokoleniom żydowskich pisarzy, którzy skrupulatnie przepisywali liczby, które nawet dla nich były
zagadkowe.

Harmonia tych wersetów i ich związek z zapisami asyryjskimi jest obszernie wyjaśniona
w znakomitej pracy The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings napisanej przez Edwina Thiele, zastrzegł on
sobie prawa autorskie w 1951 roku. Istotne wnioski z jego pracy wykorzystywane są przez uczonych . Wydania
tej książki, które ja posiadam, pochodzą z 1965 roku (Wydanie, które preferuję i polecam) oraz wydanie z 1983
(wydanie broszurowe), które przedstawia te same wnioski w skróconej formie. Thiele skupił się na świadectwie
wszystkich synchronizmów oprócz trzech, które umiejscowione są przy końcu królestwa Izrael i  które również
przypisuje on późniejszym wydawcom. Te trzy synchronizmy zostały zharmonizowane w późniejszym artykule
napisanym przez Leslie Macfall, �Did Thiele Overlook Hesekiah`s Coregency?�  Bibliotheca Sacra ,
Październik-Grudzień 1989,  str. 393-404. Ten artykuł podaje techniczne dowody do mojego wcześniejszego
przypuszczenia, że II Królewska 17:1 odnosi się do końcowego okresu panowania Hoshea, a nie do jego
początku.

50. Dla bardziej precyzyjnego określenia  następujące pary synchronizmów wymagają: FG, 7K, PQ, 11S.

51. Jeremiasz 51:64 mówi o tym, że rozdział 52 nie jest jego zapisem. Jeremiasz 52:1-27  jest dodanym
fragmentem pochodzącym z II Królewska 24:18-25:1 i tym samym używa systemu, który nie liczy roku
wstąpienia króla na tron, który został zastosowany za panowania Sedekiasz. Jeremiasz 52:28-34 na pewno
pochodzi z późnych źródeł babilońskich, ponieważ odnosi się do wydarzeń, które zdarzyły się w Babilonie tak
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późno jak 26 lat po upadku Sedekiasza i spustoszeniu ziemi. A zatem te wersety używają babilońskiej metody
wliczania roku, w którym król wstąpił na tron.

52. Byłoby by wygodnym zachować tylko 3 letni okres współrządzenia, ponieważ znaczyłoby to, że rozpoczął
się on w 39 roku panowania Asa, kiedy II Kronik 16:12 podaje, że Assa miał chorą stopę. Jest możliwe, że przed
objęciem tronu przez Amazjasza po Jehoashu każde z królestw nie narzucało sobie nawzajem ich własnych
systemów liczenia długości panowania. W takim wypadku okres współrządzenia między Jehoshaphat`em a Assa
wynosiłby 3 lata. W takim wypadku okres króli byłby 1 rok dłuższy, jakkolwiek nie rozwiązałoby to problemu
podwójnego synchronizmu Ahaziah`a. A zatem jest bardziej prawdopodobne, że pogarszający się stan zdrowia
przynaglił Assa do mianowania swojego syna na koregenta na rok przed tym, jak choroba jego stopy była na tyle
poważna, by warto było wspomnieć o tym w kronikach.

53. Powodem tej zmiany był prawdopodobnie wzrastający wpływ Asyrii, która używała systemu, który wliczał
rok wstąpienia na tron. (jest oczywiste, że system ten jest lepszy dla celów chronologicznych). Wersety nie
mówią jasno o wpływie Asyryjczyków w tamtym okresie, ale wspominają o tym zapisy asyryjskie. Wczesny
okres panowania Adad-Nirari III przypada podczas panowania Joasha w Judzie i Jehoahaza w Izraelu. Zacytuję
tu dwa zapisy z czasów jego panowania, które pokazują jego wpływ w Ziemi Świętej w tamtym okresie.
{w nawiasach umieściłem moje komentarze}.

�W piątym roku (mojego) panowania, kiedy objąłem tron ...zmobilizowałem (siły militarne mojej) ziemi,
wydałem rozkaz (do) rozproszonej armii asyryjskiej, by wyruszyła przeciwko Palashtu (Palestynie).
Przekroczyłem rzekę Eufrates podczas jej wylewu. [rozrzuceni wrogo nastawieni] królowie, którzy w czasach
Shamashi-Adad`a, mego ojca zbuntowali się i [przestali płacić daniny] {Shalmaneser III, poprzednik Shamshi-
Adad`a otrzymał daninę od Jehu, jak to wcześniej czytaliśmy.} Na rozkaz Assura, Sin, Shamashi, Adad, Ishtar,
bogów, moich sprzymierzeńców owładnął ich (terror) i legli u mych stóp. Danina i [podatek, wyższy niż
poprzedni] przynieśli oni do Asyrii, dostarczono to [do mnie]� ( Luckenbill I, § 734).

�...aż do wielkiego morza, gdzie wschodzi słońce; od miejsca powyżej Eufrates {to zakończa jego opis państw na
wschodzie, następnie przechodzi do państw zachodnich}...Hatti, Amurru, w całości, Tyr, sidon, Humri
(Omriland, Izrael), Edom,, palastu {Palestyna} aż do wielkiego morza, gdzie zachodzi słońce. Połozyłem (te
ziemie) u mych stóp. Nałożyłem na nie daninę i podatek� (Luckenbill I, § 739).

54. Te współrządzenia pomagają wyjaśnić niestandardowo długie panowanie Uzziaha i Jeroboama. Na temat
przyczyny nakładania się okresów panowania dwóch władców Thiele (84-86) podaje powody oparte na
informacjach z wersetów, że wynikały one z konfliktu, rezultatem którego było pokonanie Amaziaha przez
Jehoasha. Na krótko przed miesiącem Nissan, w czasie �kiedy królowie wyruszają na bitwę� (II Sam. 11:1),
Jehoash wyniósł swego syna do pozycji współwładcy (jako rozważne posunięcie polityczne w obliczu zbliżającej
się wojny. Kiedy Amaziah został uwięziony i Judea nie miała króla, �Tedy wszystek lud Judzki wzięli Uzyjasza,
który miał szesnaście lat, i postanowili go królem miasto ojca jego Amazyjasza.�( II Kronik 26:1). Mogło to się
zdarzyć po miesiącu Tishri tego samego roku, co wyniesienie Jeroboama na stanowisko współwładcy. Z tego
powodu, że lud nie wiedział, co mogło o przydarzyć się Amasiahowi, Uziah mianowany został pełnoprawnym
królem, a nie tylko współwładcą. A zatem ten rok nie był rokiem pierwszym ( co byłoby normalnym w
przypadku współwładcy), ale rokiem wstąpienia na tron (co byłoby normalne w przypadku nowego władcy).
Później, kiedy Amasiah został uwolniony, był on oczywiście prawdziwym królem, a lata panowania Uzziaha,
które już rozpoczęto liczyć, zostały uznane latami koregenta.

55. Jako, że niektórzy kwestionują fakt, że Pul i Tiglath-pileser to ta sama osoba, przedstawimy na to kilka
dowodów:

(2) Baboloński Spis Królów `A` podaje: �Nabushumukin ... 3 Ukinzer, 2 Pulu, 5 Ululai,� gdzie liczby
są latami panowania poszczególnych królów. Kronika Babilońska I podaje: �Shumukin ... 3 lata
Ukinzer rządził jako król Babilonu Tiglath � pieleser samozwańczo objął tron w Babilonie. W drugim
roku swegi panowania Tiglath � pileser umarł w miesiącu Tebet...Shalmaneser wstąpił na
tron...Pomścił Samarię... Przez 5 lat rządził Shalmaneser ...� (Thiele, 92 dodatek w Grayson`ie, 73).
Jasno widać więc, żę Pulu to Tigrath-pileser (i Ululai to Shalmaneser, król, któremu Biblia przypisuje
podbój Samarii, (II Królewska 17:3-5). W liście Ptolemy`ego Pulu nazwany jest Poros

(3) II królewska 15:19-20 mówi, że Menachem zapłacił daninę Pul`owi, królowi Asyrii. Z drugiej
strony Tiglath-pileser otrzymał daninę od �Menihimmu z Samerina�, najwyraźniej Menahem z Samarii
(Luckenbill I, par. 772)

(4) I kronik 5:26 Wzbudził Bóg Izraelski ducha Fula króla Assyryjskiego, i ducha Teglat Falasera,
króla Assyryjskiego, i (on) przeniósł ich...� wersja Biblii Gdańskiej podaje �I�, natomiast Biblia
Warszawska:� Bóg Izraela pobudził ducha Pula, króla asyryjskiego, ducha Tiglat-Pilesera, króla



131

asyryjskiego, i ten wziął ich do niewoli �pomijając spójnik �i�, który w Biblii Gdańskiej może
wskazywać na dwie osoby. Jednak zgodnie z przykładem Biblii Warszawskiej może tu chodzić o tę
samą postać. Thiele zwraca uwagę na to, że �pojedynczy zaimek �ten/on� nie może określać liczby
mnogiej podmiotu. Użycie w tym miejscu zaimka liczby mnogiej kłóciłoby się z liczbą pojedynczą
występującego w tym miejscu czasownika w jęz. Hebrajskim Ale ten werset staje się cennym
dokumentem na identyfikowanie Pul z Tigklath �pileser III� (Thiele 92-93)

Nie wiadomo mi nic na temat rozbieżności co do tego zagadnienia wśród współczesnych naukowców.

56. Dla SDAS King List zobacz JNES, XIII 1954 str. 209-230 (opiera się on również na Thiele str. 42.) Więcej o
Asyrian Eponym List zobacz Thiele str. 209-215. Wstąpienie na tron Tiglath � pilesera i Shalmaneser`a są
podane tutaj na lata odpowiednio 745 p.n.e. i 727 p.n.e. (zob. Appendix H dla listy imion). Innym świadectwem
jest Babilońaska Kronika I (Grayson 70-73). W miejscu gdzie znajduje się �osiemnaście� powinno być na
tabliczce puste miejsce, a ta liczba została przywrócona przez tłumacza. Ale ten dokument pokazuje, że Tihlath �
pileser został królem Asyrii za panowania Nabu-nasir`a, króla Babilonu, przed rokiem piątym, ale po wstapieniu
na tron (tłumacz umieścił tu �rok trzy�). Kronika następnie podaje, że Nabu-nasir panował całe 14 lat, dwaj
następni królowie po 2 i 3 lata, następnie Tihlath-pileser rządził babilonem przezz 2 lata zanim umarł. Zatem
Tiglath-pileser był królem Asyrii przez co najmniej 17 lat, ale nie dłużej niż 20 i umieszcznie przez tłumacza w
czasie odtwarzania liczby 18 lat jest bez wątpinia poprawne.

57. Synchronizm 11 łączy Jotham z Pekah. Można byłoby się zastanawiać, dlaczego nie ma tu synchronizmu
między Jotham a Menahem, jako że ten drugi rządził z Samarii i patrząc wstecz wydawałoby się, że
reprezentował królestwo Izraela lepiej niż Pekah. Ale należy pamiętać o tym, że kiedy Jotham został koregentem,
to było to we wczesnym panowaniu Menahem`a i Pekah`a, i prawdopodobnie nie było jeszcze oczywiste, który z
nich będzie zwycięzcą. Również jak pokazał czas, Pekah był przeciwstawić się asyryjskiej potędze, tak jak
Uzziah i Jotham.Możliwe, że to przyciągnęło sympatię Jotham`a do Pekah bardziej niż do Menahem. Dopiero po
tym, jak Jotham został usunięty przez swojego syna Ahaza, bez wątpienia drogą intrygi frakcji proasyryjskiej,
Pekah (i jego sprzymierzeniec Resin z Damaszku) określił opozycyjny kierunek swej polityki wobec Judei.

Wiadomym jest również, że synchronizm Jothama był podczas jego koregencji, a nie podczas jego królowania,
tak jak w poprzednim przypadku. Prawdopodobnie jest tak, ponieważ niezdolność Uziah (z powodu jego trądu)
uczyniła Jothama królem w pełniejszym tego sowa znaczeniu, niż poprzednich koregentów. Możliwe jest też, że
pisarz nie był świadomy poprzednich praktyk, ni odszyfrowawszy liczb poprzednich królów Żydowskich.

58. Słowo �Samaria� jest napisane kursywą, tak jak w tłumaczeniu Grayson`a, by wskazać, że jest to
identyfikacja oparta na dedukcji, Słowo to w kronice jest przesylabizowane �Sa-ma-ba-ra-in� i tak często, choć
nie zawsze, przyjmowane jest na określenia Samarii. Grayson, Thiele i Tadmor popierają to twierdzenie. Przypis
Grayson`a podaje: �długo rozważany problem, czy jest to Samaria, czy nie, został ostatnio przedyskutowany
przez Tadmora, JCS 12 (1958) str. 39 f, który potwierdził teorię, iż chodzi właśnie o to miasto.� (Grayson 73).
Jako, że jedynym  godnym podkreślenia zdarzeniem jest trzyletnie spośród pięciu lat panowania Shamaneser`a
oblężenie Samarii zaznaczone w  kronice, potwierdzeniem tego są oba wersety i  Eponym Kanon.

59. Zacytowany poniżej fragment wyjęty jest z Artykułu Leslie McFall`a �Did Thiele overlook Hesekiah`s
coregency?� Bibliotheca Sacra, październik-grudzień 1989.

�II Królewska 15:30 mówi o wstąpieniu na tron Hoshea a II Królewska 17:1 zaznacza koniec jego panowania.
Thiele rozumie[malak] w II królewskiej 17:1 jako �rozpoczęcie panowania�, ponieważ słowo to w tłumaczeniu
Biblii Revised Standard Version przetłumaczone jest w 10 na 12 w ten właśnie sposób na określenie
obejmowania tronu przez królów Izraelski i w 13 na 13 razy przy okazji królów Judzkich. W trzech wypadkach
RSV tłumaczy słowo to jako �panował� (I Królewska 14: 21, 16:15 i II Królewska 15:8). Królom Judzkim
towarzyszy długa lista okoliczności związanych z pojęciem wstąpienia na tron, w którym drugi [malak] jest użyty
na określenie długości panowania poszczególnego władcy. (Dłuższa formuła wstąpienia na tron, która
obowiązywała tylko w Judei zawiera następujące elementy: A: synchronizm z królem izraelskim, B: czasownik
[malak] + podmiot (król Judei) C: wiek króla judzkiego w roku jego wstąpienia na tron; D: liczba lat jego
panowania; E: czasownik [malak]; F: stolica. Krótsza formuła dla Izraela pomija elementy C i E, a elementy D i
F stoją w odwrotnej kolejności.) RSV wierni oddaje drugi [malak] jako on panował (występuje 19 razy). To
drugie [malak] jest pomijane przy wszystkich królach izraelskich, ale RSV niepotrzebnie wprowadza ten
czasownik w każdym przypadku by podsumować panowanie każdego króla i zostało to tak przeprowadzone w
raporcie, a mianowicie �w 12 roku achaza króla Juddy, Hoshea syn Elaha rozpoczął panowanie [malak] nad
Izraelem w Samarii, i panował [w tekście hebrajski nie występuje tu czasownik] 9 lat. �Ten wers powinien
brzmieć:� w 12 roku Achaza [współpanowanie Achaza] króla Judei, Hoshea syn Elaha opanował w Samarii nad
Izraelem przez 9 lat�. Za tem 12 rok współrządów Achaza �723 p.n.e. - zaznaczał koniec 9 letniego panowania
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Hoshea`sa a nie jego początek. Gdyby tłumaczenie �on panował� zostało zachowane we wszystkich
przypadkach, to by zrozumieć sens tego czasownika należałoby sprawdzić go w kontekście
historycznym.(McFall 398).

60. Cytat Thiele pochodzi z: Hilma Granqvist, �Marriage Conditons in a palestinian village�  Commentatationes
humanarum litterarum, Tom III nr 8 (1931) (helsingfors: Societas scientiarum fennicja 1931) str. 23-46

61. Trzecia kampania Sennacherib`a wypadła w IV roku jego panowania. Fakt ten jest ogólnie przyjęty wśród
naukowców, choć potrzebna była ku temu logika. Jako dowód Thiele cytuje Eberharda Shradera The cuneiform
inscriptions and the Old Testament, przetłumaczone z niemieckigo prze Owen C. Whitehouse (London, 1885), I,
307-310 przejrzałem te strony i wnioski przekazuje poniżej. W tym skróconym streszczeniu jego argumentów nie
podaję dokładnych dat, tak jak czyni to autor. Ponadto, kiedy Schrader odnosi się do lat panowania Sennacheriba
używa terminów związanych z systemem, który nie wliczał roku wstąpienia na tron. Podaje je ponownie przy
wielu latach już po wstąpieniu na tron Sennacheriba. Podaje te liczby w konwencjonalnych terminach używanych
w systemie, który wliczał rok wstąpienia na tron.

Sennacherib przeprowadził 8 wypraw wojskowych podczas swego panowania The Bellino- cylinder opisuje
kampanię I i II, co wskazuje na to, że wyprawa III nie miała jeszcze miejsca, a cylinder datowany jest na 7
miesiąc eponimu Nabu-li., co było 3 roku po wstąpieniu na tron Sennacheriba. A zatem wyprawa III nie
poprzedziła tego roku.

To był również rok wstąpienia na tron Belibus`a króla Babilonu, który został osadzony na tronie przez
Sennacheriba podczas jego I wyprawy. Zatem wyprawa I miała miejsce tego roku i podobnie jak wyprawa II,
skierowana przeciwko ludom wschodu, miała miejsce przed III wyprawą, która miała miejsce na zachodzie. III
wyprawa nie może być datowana przed 4 rokiem po wstąpieniu na tron Sennacheriba.

W piątym roku po jego wstąpieniu na tron Assur-nadin-sum objął tron w Babilonie. To wydarzenie Taylor �
cylinder umiejscowione jest podczas drugiej wyprawy Sennacheriba. Potwierdzone jest to przez fragment z �of
the Canon of Rulers (Smith in Lepsius`Zeitschrift 1870 str. 38)�, który mówi, że zdarzyło się to w eponimie
Metunu, co oznacza ten sam rok.

Zatem wyprawa do Palestyny - III wyprawa - mogła mieć miejsce tylko poprzedniego roku, 4 roku po wstąpieniu
na tron Sennacheriba. �Ten sposób rozumowania został ostatnio ustalony przez nadal nie opublikowany gliniany
cylinder Sanherib [Sennacherib] nr 79 (7/8), który Rassam przyniósł z Niniwy. W napisie datowane jest to z
eponimem �Mitunu z miasta Isana� ... Przy tej samej okazji wspomina on również ostatnie wydarzenie, którym
była III wyprawa wielkiego króla, tzn. jego wyprawa przeciw Fenicjo-Palestynie, a zatem jedyną datą, którą by
można było przypisać tej wyprawie to rok 701 [p.n.e., 4 rok po wstąpieniu na tron Senacheriba]� (Schrader str.
310).

Schrader by podać lata wstąpienia na tron Belibusa i Asur-nadin-sum`a korzysta z Kanonu ptolemejskiego. Dla
nie do końca przekonanych tym Kanonem świadectwo tego okresu może być poparte Kroniką Babilońską I oraz
informacją, że Sennacherib panował 24 lata, co �wiadomo z listy eponimów� (Grayson, str. 81)

ROZDZIAŁ 10

62. Epizody te są również związane z wersetowymi obrazami i figurami. I Królewska 20-22 opisuje 3 bitwy
Achaba obrazujące odpowiednio rewolucję Francuską I wojnę światową i Armagedon. To samo przestawione
jest w odniesieniu do Abimelecha, Księga Sędziów rozdz. 9. (zarówno Achab jak i Abimelech reprezentują
papiestwo, bestię z Objawienia). Biorąc po uwagę większą wolność Żydów, Mc&S podaje �rewolucja
francuska... przyniosła również wielką korzyść polskim Żydom.� A także �do zmiany tej przyczyniły się
amerykańska i francuska rewolucja oraz wielka europejska wojna 1812-1815...[we Francji] Napoleon w roku
1806 nadał im wiele przywilejów.� (Mc&S �Żydzi� str. 912).

63. ( Mc&S, �Papiestwo� str. 633) ten cytat nie podaje daty tego wydarzenia, ale przyjmuje, że jest to samo
zdarzenie, które wspomniane jest w następującym cytacie. �W 1793 francuski parlament przyjął dekret
zakazujący posiadanie Biblii; po regulacją dekretu Biblie zostały zebrane i spalone. Każda możliwa oznaka
pogardy była dobrze widziana � Smith� (Finished Mistery str. 174). Był to prawdziwy cios dla dobrych i złych,
prawdziwych i fałszywych chrześcijan, i bez wątpienia skierowany głownie w papiestwo, co dla Francuzów
równało się chrześcijaństwu. Zatem w 533 roku Justynian wydał dekret, który stwierdzał, że papież był głową
chrześcijańskich kościołów a 1260 lat później w 1793 wyszedł dekret zaprzeczający tej tezie. Mc&S mówi
następnie: �mimo, że w czasie Dyrektoriatu (1795-1799) ponownie pozwolono na praktyki chrześcijańskie armia
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francuska ogłosiła w Rzymie Rzymską Republikę i pojmała papieża Piusa VI osadzając go w więzieniu we
Francji, gdzie zmarł. Jego następca, Pius VII ( 1800-1823) był pierwszym od wielu stuleci papieżem, którego
elekcja nie miała miejsca w Rzymie. Konkordat zawarty z Napoleonem w 1801 roku przywracał papieżowi na
jakiś czas jego władzę nad kościołem; ale kiedy odzyskał swoją starą hierarchiczną władzę, imperator znowu
(1808) rozpoczął okupację papieskiego terytorium i odrzucił dar jego poprzednika Charlemagne (1809); -
ekskomunikowany przez papieża uwięziony został w Fontainebleau� (Mc&S � Papiestwo� str. 633).

Do konkordatu z 1801 roku jest jeszcze jeden, bardziej precyzyjny odnośnik. �Bonaparte, kiedy był I konsulem
podpisał konkordat z Piusem VII (15 lipiec 1801 r.), który wszedł z życie w kwietniu 1802 r.. przywrócił on
rzymskokatolicki kościół, który uważa się za religię większości Francuzów oraz stał się podstawą obecnej
kościelnej konstytucji tego państwa... Konkordat ten został opublikowany jako prawo we Francji w 1802 roku.
(Mc&S �Konkordat� str. 457). Przedstawiamy ten dowód, ponieważ publikacja tego prawa prawdopodobnie
miała związek ze zmartwychwstaniem Dwóch Świadków (Objawienie 11:1) po 3 i ý letniej śmierci, którzy
następnie wstąpili �do nieba� (werset 12). Nastąpiło to, kiedy różne towarzystwa biblijne rozpoczęły
publikowanie i dystrybucję Biblii w milionach egzemplarzy.

64. Ta data podana jest na C76 jako rok 534. Ale Procopius, ówczesny historyk podaje �Imperator ... w 9 roku
swego panowania ... wysłał Belisarius`a� (Procopius III, V, v, 43). 9 rok Justyniana to rok 535. Prawdopodobnie
(jest to tylko mój wniosek) różnica ta wywodzi się z błędu w zapisie Procopiusa. W innym miejscu w jego
sprawozdaniu 11 rok Justyniana wydaje się błędnie zrównany z rokiem 536, co dawałoby do zrozumienia, że 9
rok Justyniana to 534 r. Ale ponieważ historycznie właściwy 11 rok Justyniana to 537 r. Clinton utrzymuje, że
Procopius chciał napisać 10 rok Justyniana � utrzymując pomyłkę w transkrypcji (zob. przypis do �A Little Horn
Beauties of the Truth,  sierpień 1992, str. 4-5.) Justynian wstąpił na tron � po śmierci swego wuja 1 sierpnia 527
roku) ( Mc&S �Justynian str. 1110), co oznacza, że rok 527 jest najwcześniejszym momentem, kiedy mógł
rozpocząć się I rok jego panowania. Jego 9 rok nie mógł, zatem poprzedzić 535r. The outline of History podaje
okres jego panowania na lata 527-565 ( Wells, I tom, str. 442).

65. Rok 729 p.n.e. (III rok Ukinzera) był rokiem, w którym Tiglath-pileser pokonał Ukinzera, króla Babilonu i
objął po nim tron (Grayson, str. 72). Pozycja w eponimie z następnego roku podaje �przyjął dłoń Bel� co
wskazuje na to, że podejmował działania w Babilonie prawdopodobnie wcześnie na wiosnę tego roku. Nie mamy
wyraźnego zapisu wydarzeń z dalsze części tego roku, 728 p.n.e., 17 roku jego panowania. Jest
prawdopodobnym, że planował wyprawę na zachód następnego roku (posiadamy tabliczki, które były spisane w
17 roku i które podają opisy wydarzeń z pierwszych siedemnastu lat. Nie podają one jednak dokładnych lat
poszczególnych wydarzeń � Luckenbill I, §780, 805, 808). Była inna bardziej dokładna równoległość do
rewolucji francuskiej, która zdarzyła się 5 lat wcześniej a która po raz ostatni miała miejsce w �Damszku�
(zachód). Przy tej okazji Tiglath-pileser mówi o Samarii: �Pakaha (Pekah) król, którego oni usunęli a ja
mianowałem Ausi (Hoshea) na ich króla...otrzymałem od nich daninę i zabrałem ich do Asyrii� (Luckenbill I
§816, cf. II Królewska15:29-30). Był to rok 732 p.n.e, który jest paralelą Rewolucji Francuskiej w 1789 r.

66. Brat Donald Holliday zwrócił moją uwagę na fakt, że daty supremacji Islamu na Palestyną przypadały w
przybliżonym czasie. Znany angielski proroczy pisarz żyjący w ubiegłym stuleciu, H. Grattan Guinness zbadał
również to zagadnienie. (The Approachinh End of The Age, wykres na następnej do 610 stronie). Paralela może
być jasno zrozumiana dopiero w świetle wypełnionych 7 czasów zakończonych I Wojną Światową.

67. Ta data jest również potwierdzona w książce Persia and The Bible �bez wątpienia większość została
zniszczona w czasie podboju Iranu przez Islam w 651 r. N.e.� (Yamauchi, 404). A inną książką potwierdzającą
tę datę jest Persian Art, Parthian and Sassanian Dynasties, 249 p.n.e. � 651 n.e. Roman Ghirshman 1962).

68. Pewne źródło na temat ponownego podboju Egiptu podaje: �Amr (658) wyrwał Egipt z rąk władców Alid�
(History of Syria, 435) Inne źródło na temat podziału Sunni-Shiite wyjaśnia: �Kiedy kalif Utham został
zamordowany w 636 a na tron wstąpił kuzyn Proroka i zięć Ali-ibn-Abu-Tali, Muawiya podważył to wstąpienie
na tron ogłaszając Ali jako główną osobę odpowiedzialną za to morderstwo. W 657 r. ogłosił siebie samego
kalifem w Damaszku i kiedy Ali został zamordowany w Iraku w 661 r., rządy Muawiya zostały powszechnie
uznane.� (Syria Under Islam, 21).

O przeżyciach Ali w 658 r. Wiemy: �kalif Alif-ibn-Talib został przywitany przez 70.000 lub więcej Żydów
podczas swego podboju Firuz Schapur. Żydzi powszechnie przyjęli nowych władców arabskich na terytorium
dzisiejszego Iraku.� (Timetables, str. 87).

ROZDZIAŁ 11
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69. Należy tutaj zauważyć 3 nie tak oczywiste kwestie dotyczące liczenia. (1) Podział ziemi nastąpił 46 ý roku po
wyjściu Izraelitów z Egiptu. Wyjaśnione jest to w następujący sposób. Nastąpiło to 45 lat po wysłaniu szpiegów
(Jozuego 14:10), szpiedzy ci zostali odesłani około Tishri, mniej więcej 1 ý roku po wyjściu z Egiptu. (zob.
dodatek J). Zakładając, że Kaleb miał na myśli 45 całych lat, podział ziemi nastąpił ok. jesieni tego roku, 6 ý roku
po przejściu Jordanu, 46 ý po wyjściu z Egiptu. (Uzasadnionym jest przyjąć, że podział ziemi nastąpił po
podbojach tego roku, a wiosna-lato tego roku było okresem prowadzenia bitew-II Sam. 11:1) (2) Ponieważ czas
panowania Judy (tym samym Salomona Dawida Saula) to lata Tishri (zob. Apendix I), I Król 6:10 zwraca uwagę
na czas 3 i ý roku po rozpoczęciu I roku panowania Salomona. (3) Jako że I Król. 6:1 podaje 480 rok, a nie 480
lat, odstęp między wyjściem z Egiptu a wiosna 4 roku panowania Salomona wynosiłby 479 całych lat. Te trzy
punkty wskazują, że odstęp czasowy, który pozostaje dla okresu sędziów to 479 �46 ý -83 ý = 349 całych lat.

70. �Poglądowi temu nie przeczą standardowe tłumaczenia Księgi Sędziów 13:1 � �Potem znowu synowie
izraelscy czynili zło� - ponieważ słowo przetłumaczone tutaj jako �znowu� nie pojawia się w tekście hebrajskim.
Oryginał mówi dosłownie: �Potem Izraelici dodali do robienia zła.� Wyrażenie to może, ale nie musi oznaczać
�robić coś znowu�. Czasownik Yasab oznacza tutaj �Kontynuować, coś robić�, i tylko z dodaną partykułą od
znaczyłby �robić coś znowu� (CF. Sędziów 11:14). A zatem Izraelici nadal czynili zło tak jak podaje to autor w
Ks. Sędziów 10:6, kiedy po raz pierwszy pisze o naciskach werset 13:1 użyty jest tutaj jako łącznik z
wcześniejszym fragmentem i nie wskazuje na kolejność Jephthah-samson�. (Merrill, 173).

71. Zobacz interesującą dyskusję na ten temat w książce Merrill`a �Bethlehem Trylogy�, 178-188.

72. Nawiązanie do pokoju z Amoritami (I Sam. 7:14) wskazuje, że pokonanie Filistynów zapoczątkowało okres
pokoju z rodowitą populacją tego górzystego kraju � Amoritami� (Merrill, 178).

73. �Atak na Izrael w Aphek mógł równie dobrze być reakcją na poprzednie poczynania Samsona przeciwko
Filistynom, które zaczęły się około tego okresu. Ponieważ Samzon posiadał cudowną Bożą moc, najlepszym
sposobem na rozwiązanie tego problemu był atak na Izraelski ośrodek kultu w Shiloh?� (Merrill, 177).

74. Określenie dat XVIII Egipskiej Dynastii wymaga wyznaczenia ram chronologicznych Thutmose III, Faraona
z tej dynastii i  być może najpotężniejszego władcy, który kiedykolwiek zasiadał na tronie Egiptu. Fragmenty
niżej cytowane pochodzą z książki Lee Casperson`a The Lunar Dates of Thutmose III� Journal of Near Eastern
Studies tom. 45 no 2 1986, str. 139-150. Przeczytałem zarówno ten artykuł jak i artykuł R. A. Parker`a do
którego nawiązuje Casperson. Casperson twierdzi, że rok 1504 p.n.e. był rokiem w którym Thutmose III wstąpił
na tron. Parker podaje, że był to rok 1490 p.n.e. Jako do laika bardziej przemawiają do mnie argumenty
Caspersona. Sceptycznie podszedłem do artykułu Parkera, kiedy po raz pierwszy czytałem go kilka lat temu, a
było to jeszcze zanim Casperson opublikował swój artykuł. Żaden z artykułów nie jest rozstrzygający, ale data
1504 bardziej pasuje na datę Biblijna.

Casperson rozpoczyna swój artykuł sprawozdaniem z innych prac, które dotyczą tego samego zagadnienia.
�centralnym punktem dla większości współczesnych dyskusji dotyczących księżycowych dat z czasów Thutmose
III jest artykuł R.A. Parkera dotyczący tego tematu a opublikowany w 1957 roku. Zakończył on tak, że chociaż
nie ma zgody, co do dokładnej daty I roku panowania tego króla, najbardziej prawdopodobną jest 1490 r. p.n.e....
W III wydaniu The Cambridgr Ancient History W. C. Hayes ... [mówi] data Sothic i dwie daty księżycowe z
czasów panowania Thutmose III pozwalają na określenie daty wstąpienia tego wielkiego Faraona na tron, co
przypadło na rok 1504 lub 1490 p.n.e. Najbardziej prawdopodobną datą jest pierwsza z nich ... dokładna
chronologia z końca XVIII a początku XIX dynastii którą uzyskałem z niezależnych źródeł wymaga daty
wcześniejszej. Podobnie jest z przypuszczalną długością panowania Thutmosis`a I i II `...pojawiło się ostatnio
kilka artykułów popierających chronologie, która pierwotnie było a rozpowszechniana tylko przez Hayesa�,
Casperson cytuje 4 uczonych , którzy wypowiadają się na ten temat jak również kilka alternatywnych
możliwości. � W obliczu dość dużego zainteresowania tym tematem, dziwnym jest, że astronomiczne
przeliczenia przeprowadzone przez Parkera nie zostały ponowne sprawdzone. Pod kilkoma względami te
przeliczenia mogą być obecnie polepszone, a dyskusja, co do tych poprawek zawarta jest w sekcji II i III tego
badania.� (Casperson, str.139-141). Casperson zakończa takim podsumowaniem �Parker i inni twierdzili, że
astronomiczne przeliczenia wymagają roku 1490 jako roku wstąpienia Faraona na tron. Hayes i inni utrzymują,
że mimo wielu przeliczeń wymaganą datą w innych historycznych dowodach jest rok 1504 p.n.e.. Murname i inni
sugerują inne interpretacje tych tekstów, co powoduje, że przeliczenia Parkera skłaniałyby się ku dacie 1504 r.
p.n.e. Na podstawie nowych przeliczeń spróbowałem wykazać, że zgodnie ze zrozumieniem, Parkera teksty te
nie wskazują na rok 1490. Rok 1504 p.n.e. jako rok wstąpienia na tron jest bardziej prawdopodobny, jeżeli
obserwator przeoczy zakrzywienie, które jest matematycznie widoczne a �dostrzeże� zakrzywienie, które jest
niemożliwe matematycznie.� (Casperson, str. 148-150).
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75. Merrill cytuje poważaną Cambridge Ancient History �tak jak daty, których używamy w innych miejscach� (
Merrill. str. 59).

76. Zobacz książkę Kenneth Kichen �From the Brickfields of Egypt,� Tyn Bul 27 (1976, str. 139-140). On
podobnie jak wielu innych przyjmuje późną datę wyjścia z Egiptu (1280-1260 p.n.e.) Wystarczy powiedzieć, że
późna data wyjścia z Egiptu pociąga ze sobą odrzucenie historycznej integralności zapis Biblijnego, co do
wyjścia z Egiptu wędrówki po pustyni i podboju. Merrill doskonale rodzi sobie z tym poglądem (Merrill, str. 66-
75). Zobacz również �Redating the Exodus�  Biblical Archeology Review wrzesień � październik 1987 r.
napisana przez John Bimson i Dawid Livingstonem których wnioski potwierdzają treść wersetów.

Kitchen dodaje również komentarz o cenie zapłaconej za Józefa. �Cena 20 szekli srebra zapłacona za Józefa (I
Mojż 37:28) jest poprawną i średnią ceną za niewolnika, jaka była ustalona w XVIII w. p.n.e. ; wcześniej
niewolnicy byli tańsi (10-15 szekli), z upływem czasu ich cena rosła. �Ancient Orient and Old Testament, str.52-
53�. Nasze daty pokazują, że Józef został sprzedany kilka dekad przed wiekiem XVIII.

77. Merrill używa daty 1446 r. p.n.e. (ponieważ dodał 966 p.n.e. + 480 a nie 479) i tym samym nie dochodzi do
takiego wniosku. Warto również zauważyć, że żaden werset nie mówi, że Faraon utonął w Morzu Czerwonym. II
Moj. 15:19 nie podaje �koń Faraona�, tak jak w tłumaczeniu King James, ale �konie Faraona�, nasb. Rotherhan.

78. �Assur-uballit (1365-1330)... napisał co najmniej dwa listy z żądaniem złota i innych podarków od
Amenhoteb IV i ostatecznie...oddał swoją córkę za żonę władcy egipskiemu� (Merrill, 96). Daty panowania tego
asyryjskiego króla Assur-ubalit można odnaleźć w spisach królów asyryjskich. (Adam Rutherford podaje taką
listę ale przypisuje mu okres 1362 do 1327. W porównaniu z Merrillem jest tu 3-letnia różnica - zobacz.
Rutherford 526). Zatem listy te świadczą o tym, że Amenhoteb IV zasiadał na tronie przez pewien czas
panowania Assur-uballit`a.

79. Następnie Cathleen Kenyon podsumowuje, że Garstang mylił się. Przypuszczała ona, że skarabeusze
Amenhoteba należały do poźnego pogrzebu; Granstaga poziom D został ponownie przypisany do roku 1300
(Merrill, str.111). Ale jeżeli przyjmiemy przekaz Biblijny żadna teoria nie pozwala na istnienie Jerycha w 1300
roku, które miało być następnie spalone. Zatem data wystawiona przez Kenyon nie może być poprawna. Zaś data
Garstanga potwierdza czas wyprawy Jozuego korzystając z I Królewskiej 6:1. Merrill komentuje:  jeżeli to
ponowne przeliczanie (przez Kenyon`a) spowodowało nieścisłości z wcześniejszymi datami, które
zaproponowano dla wyjścia z Egiptu i podboju (daty, których jestem zwolennikiem) to prawie w ogóle nie
potwierdziło to dat późniejszych, ponieważ podbój Jerycha w roku 1300 umieszczałby wyjście z Egiptu w roku
1340.  Ale to nie pasuje do żadnej z teorii.� (Merrill, str.111)

80. Umiejscowienie Ai nie jest rozstrzygnięte; nie ma potwierdzenia archeologicznego (Merrill, str. 73).

ROZDZIAŁ 12

81. Niektórzy pisarze przyjmą, że wyrażenie �ten sam dzień� oznacza, że okres ten wynosił dokładnie 430 lat, co
do dnia. Ale użycie terminu �ten sam dzień� w szerszym kontekście pokazuje, że wyrażenie to oznacza po prostu
dzień wyjścia z niewoli który był dokładnie �tym samym dniem� w którym obchodzono ucztę z przaśnego chleba
- mianowicie 15 Nissan -  nie był natomiast �tym samym dniem�, nie był natomiast tym samym dniem sprzed 430
lat. Ten sam termin pojawia się również II Mojż. 12:17, gdzie nie ma żadnego odniesienia do wydarzenia sprzed
430 lat. Zobacz I Mojż. 7:13,17:23-26, II Moj. 12:52, III M. 23:14-21, V M. 32:48, Jozuego 5:11, Ezechiel 40:1.

82. Ten pogląd pochodzi z opinii Merrill`a str. 54 i jest zgodny z innymi źródłami. Merrill wcześniej powiedział;
�Królowie Hyksos .. .byli u władzy w okresie od mniej więcej 1661 do 1570� (Merrill, str. 49). Przyjmuję, że
według niego �u władzy� oznacza trochę większy stopień niż ma on zamiar na str. 54.

83. Z dodatku N, zwróć uwagę, że od momentu Abrahama do Kanaanu aż do przeniesienia do Egiptu minęło 215
lat. Według poglądu 1 pozostałoby, więc jeszcze 215 lat do dopełnienia 430 kończących się wyjściem z Egiptu.
Wskazuje to na to, ze Jakub przeniósł się do Egiptu w (1445 p.n.e. + 215 =)1660 p.n.e. Przypada to na okres
Hyksos.

84. Z drugiej strony, nie byłoby nic dziwnego w tym, że zaszła zmiana faraona w okresie miedzy uwięzieniem
Józefa a wyniesieniem go na wysokie stanowisko. Taka myśl wyrażona została w poglądzie 3.

85. Jest to wyjątek z książki Parkinsona, �Discoveries of Archeology during the Middle Kingdom of Egypt�, 25
czerwiec, 1994 (krótkie podsumowanie). By dowiedzieć się więcej na temat tej dyskusji zobacz książkę
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Parkinsona, �Resolving Chronology of the 2nd Millennium B. C.�, str. 3-4, �Joseph and the Pharaohs�. Ten cenny
i technicznie dobrze opracowany artykuł na temat chronologii drugiego tysiąclecia przed naszą erą można
otrzymać na zamówienie od samego autora, James Parkinson, 411-A Arden Avenue, Glendale, CA 91203. W
artykule tym ważne jest, że data wyjścia Izraelitów z Egiptu różni się od tej, którą ja tu podaję .

86. Trzy wersety przyjęte jako podstawa dla żydowskiego dwójnasobu to: Izajasz 40:2, Jeremiasz 16:18,
Zachariasz 9:12. Niektórzy bracia zauważyli, że ostatni werset prawdopodobnie odnosi się do dwójnasobu łaski,
a nie, jak często się przyjmuje, do dwójnasobu niełaski. (Jako przykład zobacz nasb, Smith-Goodspeed,
Rotherham.) Niemniej jednak śmierć Mesjasza jest oczywistym momentem odebrania łaski od narodu
izraelskiego, który nie przyjął Mesjasza.

Żaden z wyżej podanych wersetów nie mówi o dokładnym czasie dwójnasobu i podobnie jest z wersetem Obj.
18:6, gdzie nie jest sprecyzowany ten czas. Ale, jako że wiek Żydowski pod tyloma względami był cieniem
wieku Ewangelii, jest z pewnością duże prawdopodobieństwo, że Bóg tak rozplanował długość jednego wieku,
by miał on odniesienie na długość drugiego.

Jeżeli Jakub rzeczywiście zmarł wiosną 1813 p. n. e. � wniosek wyciągnięty z poglądu 3 (rozdział 12) � to
śmierć tego który dał początek 12 plemionom cielesnego Izraela przypadła 1845 lat przed wiosną 33 r. n.e.,
kiedy zmarł Jezus, Ten który zapoczątkował 12 plemion duchowego Izraela. (Obj. 7:4-8). Rok 1878, czyli 1845
lat od 33 roku n.e., jest podawany przez braci oraz inne osoby takie jak David Ben Gurion jako punkt zwrotny
we współczesnym  osiedlaniu się Żydów w Palestynie. W tym roku układ, który był rezultatem Kongresu
Narodów w Berlinie, dawał wszystkim mieszkającym w Palestynie � również Żydom � równe przywileje i
ochronę prawną. (Zobacz również B 218, rozdział 2 do B 221, rozdział 1). Żydzi skorzystali z tych praw w
największej mierze.

Jest również inny możliwy �dwójnasób� rozpoczynający się około śmierci Jezusa, co nie zostało dostrzeżone aż
do obecnego czasu. Kilka osób zauważyło, że tylko 70 lat dzieli rok 1878 od 1948 r., kiedy to Izrael ponownie
został uznany jako naród. Zastanawiałem się czy ma to jakikolwiek związek z 70-letnią władzą Babilonu,
podczas której Izrael utracił swoją narodowość. Ale nie jestem w stanie znaleźć tu jakiegoś związku.

Warto zauważyć, że Jakub otrzymał swoje pierworodztwo dokładnie 70 lat przed swoją śmiercią. (zobacz
Appendix N). Zatem dwójnasób rozpoczynający się od otrzymania przez Jakuba pierworodztwa rozciągałby się
przez 70 lat począwszy od 1878 a kończąc na roku 1948. Mam przyjemne wrażenie, że jeśli właściwie
zrozumieliśmy fakty chronologiczne, to ten 70-letni dwójnasób jest również Bożym planem.

87. Efraim, drugie pokolenie od Jakuba, wychował synów, którzy zmarli zanim urodził się Beriasz, a Jozue był
11 pokoleniem od Jakuba. Ci, którzy byli po Beriaszu to: Rephah, Telah, Tahan, Laadan, Ammihud, Elishama,
Non, Jehoshua (cf. 3 Moj. 13:16). Również linia Bezaleela miała miejsce na więcej pokoleń, ponieważ jego
praojciec Juda wychował synów zanim urodził się przodek Bezaleel�a Hezron .

88. Niektórzy przyjmują, że Amram był potomkiem Kohatha (Merril 77), inni (Keil i Delitzsch), że Amram
ojciec Mojżesza wywodził się z późniejszego pokolenia niż Amram syn  Kohatha (zwróć uwagę na potomstwo
Elkana, na przykład w 1 Kronik 6:34, 35, 36). W każdym przypadku żona Amrama Jochebed, która była również
jego ciotką lub jego kuzynką (2 Moj. 6:20, cf. przypis Rotherham�a, oraz tłumaczenie Septuaginty), byłaby córką
Lewiego w tym samym sensie co Elżbieta była córką Arona (Łuk. 1:5, 3 Moj. 26:59, 2 Moj. 2:1). Podobna
analogia jest w przypadku Achana syna Zarego (Jozue 7:24; werset 18 pokazuje, że linia genealogiczna biegła od
Zarego przez Zabdego, Charmiego, Achana). Należy zwrócić uwagę na to, że �synowie Korego� z 2 Moj. 6:24
mogły być następującymi po sobie pokoleniami (cf. 1 Kronik 6:22, 23). Pomimo tych przykładów, uznaję
genealogię rodziców Mojżesza za najistotniejszy argument przeciwko długiemu okresowi w Egipcie .

89. �Przeciwstawienie sobie dwóch pojęć �czterysta lat� i �cztery pokolenia� sugeruje, że tutaj pokolenie
oznacza cały wiek. William F. Albright twierdzi, że we wczesnym języku hebrajskim słowo dor (pokolenie)
oznaczało �okres życia �. 1 Moj. 15:16 odnosi się więc do czterech okresów życia o długości stu lat każdy (The
Biblical Period from Abraham to Ezra, New York: Harper, 1963, str. 9). Podobne Akkadian�skie słowo daru
również oznacza �okres życia� (Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago, D, str.
115). By dowiedzieć się więcej o poglądzie, że pobyt Izraelitów w Egipcie trwał czterysta lat zobacz książkę
Harold�a Hoehner�a , �The Duration of the Egyptian Bondage, �Bibliotheca Sacra, 126 (1969 ): 306 �16. �
(Merrill, 75).

Również Rutherford twierdzi, że okres niewoli babilońskiej trwał czterysta lat. Ale jego argumenty pociągają za
sobą dwa inne wnioski: (1) trzy lata trwała podróż Jakuba z Padan-Aram do Kanaanu, (2) Jozue podzielił ziemie
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dziesięć lat po przekroczeniu Jordanu. Pierwszy wniosek niezbędny jest dla jego argumentów, drugi natomiast
jest wnioskiem dodatkowym. Ale obie te konkluzje są wątpliwe. ( Rutherford, 139-150 ).

90. Jeżeli okres 430 lat rozpoczął się wraz z wejściem Abrahama do Kanaanu, to w żadnym razie Izraelici nie
mogli spędzić w Egipcie 400 lat. Okres ten mógł się zacząć od Izaaka, pierwszego obiecanego nasienia
Abrahama, albo od jego narodzin albo od momentu, gdy Ismael naśmiewał się z niego .

91. Ponieważ identyfikacja podana przez br. Parkinsona jest bardzo ważna, cytujemy długi fragment z jego
pracy. �Lugal-zaggisi z Umma, prawdopodobnie dwa wieki przed Ur-Nammu, jest pierwszym królem, o którym
wiadomo, że wraz ze swoją armią wyruszył na zachód i dotarł aż do Morza Śródziemnego. [Z tego powodu, że
podbił Larsa  nie może być on Amraphel�em, który był sprzymierzeńcem Larsa.] Następny wiek to dominacja
Akkad;  wtedy przez 93 lata żaden z władców Gutian nie panował dłużej niż 14 lat. Ostatecznie, Utu-khegal, król
Uruk oraz cały Sumer i Akkad podbili Gutium i zdusili terytorialną ambicję jego wasala Ur-Nammu, króla Ur. Po
śmierci Utu-khegal, Ur-Nammu zasiadł na tronie w Sumer i panował 18 lat. (Ur-Nammu opracował najstarszy
znany zachowany na piśmie kod praw oraz rozpoczął budowę wielkiego Ziggurat w Ur , budowla podobna do
Wieży Babel.) Zachowała się formułka z datami z 4-tego roku jego panowania �która podaje, że �przebył on
drogę z dołu do góry,� co może oznaczać, że przemaszerował on od dolnego morza [Zatoka Perska] do górnego
morza� [Morze Śródziemne, na północnym wybrzeżu Syrji]. (Cambridge Ancient History, trzeci wydanie, tom I,
punkt 2, str. 597). Najwyraźniej zginął on w bitwie 14 lat później. Podporządkowanie Zachodu zakończyło się
wraz z Ur-Nammu.

�Po śmierci Ur-Nammu na tron wstąpił jego syn Shulgi, który panował przez 48 lat (nie został on pokonany
przez Amraphel, ale historycznie był on mniej popularnym władcą)... dwaj następni królowie panowali tylko
przez 9 lat każdy; natomiast 25 lat Ibbi-Sin to upadek królestwa. Nie przeprowadził on wiele ofensywnych
działań [w 9-tym roku był on na wojnie z Elam, a Larsa w tym czasie przeprowadził bunt, który zakończył się
jego sukcesem]. Od tego momentu królowie Larsa są znani aż do czasu babilońskiego Hammurabi�ego (żaden
nie ma tu lingwistycznego związku z Arioch; nie byłoby również osobnych królów w Larsa
i Sumer  podczas okresu Isin-Larsa). Porażka Hammurabi o Elam usunęła ich z Sumer i z miejsc na zachodzie.
Zatem tylko Trzecia Dynastia z Ur może odpowiadać opisowi �Amraphel król Shinar�u�, a Ur Nammu jest
oczywistym typem. Śmierć Ur-Nammu nastąpiła na 308 lat przed pierwszym rokiem Hammurabi (lub 307 lat
przed wstąpieniem Hammurabi na tron)� (Parkinson, 2). By znaleźć źródło tego cytatu zobacz punkt 85 .

92. Jest możliwe, że ułamki lat w przeciągu tych okresów nagromadziły się do dużej sumy.
Z drugiej strony natomiast, jeżeli patriarchowie przed i po potopie używali lat swojego życia do określania dat
wydarzeń (1 Moj. 7:6,11), to możliwe, że korzystali z podobnego systemu liczenia jaki był używany do
określania roku wstąpienia na tron nowego króla. A datowali w taki sposób by tworzyć zapisy, które dokładnie
podają lat na przestrzeni wielu pokoleń. I prawdopodobnie nie używali oni tego systemu określania wieku jakim
my obecnie się posługujemy. Dwa elementy wskazują na to, że starożytne zapisy były dokonywane według
systemu innego niż ten , którym my teraz się posługujemy: (1) 1 Moj. 7: 6, 11; 8:13 mówi, o nieproporcjonalnie
długim okresie miedzy 600-nym a 601-ym rokiem życia Noego. (2) Odnośnik do miesięcy i dni przypadających
na okres życia Noego podczas powodzi. Podejrzewam, że miesiące te były ponumerowane według roku
kalendarzowego, a nie względem narodzin Noego.

ROZDZIAŁ 13

93. Niektórzy bracia zauważyli, że w 2 Tomie br. Russell przedstawia, że Jubileusze wskazują na �czas
restytucji�, a zatem na, według Dz. Ap. 3:21, bezpośredni powrót Pana. Z pewnością jest to prawdą, że gdyby
ktoś udowodnił, że nietypowy Jubileusz już się rozpoczął, to wystarczyłoby to by pokazać, że Pan już powrócił.
Jednakże,  nie jest to logiczny proces myślenia jakim posługiwali się  pierwsi bracia w czasie żniwa by dostrzec
powrót Pana. Patrząc z perspektywy czasu, możemy powiedzieć, że niezbędnym elementem dla objęci tych
problemów było lepsze zrozumienie 1335 dni. (zobacz rozdział 2, str. 9, �An Improvement on Miller�s
Aproach.�) Kolejność  z jaką przedstawiono dowody nie należy mylić z dowodami wziętymi z życia, które
pokazały braciom, że Pan powrócił.

Słyszałem, że to spostrzeżenie �  wniosek, że 1335 dni nie zostało omówionych aż do momentu napisania 3
Tomu � mówi o tym, że Jubileusze są mocniejszym argumentem powrotu Pana niż 1335 dni, co z kolei ma na
celu obalenie 1335 dni jako kluczowego argumentu .

To jest oczywiście rozumowaniem błędnym. Wersety dobitnie i niedwuznacznie pokazują, że 1260, 1290, i 1335
dni to prorocze okresy wyznaczone przez Boga by prowadzić świętych aż do końca wieku. Fakt, że w
Objawieniu użyto 1260 dni pokazuje, że w przeszłości nie wypełnił się jeszcze ten czas, który znaczył długość
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trwania doświadczeń przypadających na świętych w wieku Ewangelii. Bardziej pewny jest fakt, że nie ma
żadnego czasu proroctwa w piśmie świętym, rozciągającego się poza pierwsze przyjście Pana, niż to, że 1260
dni, które w takie lub innej formie, pojawia się siedmiu wersetach. Z drugiej jednak strony, przeliczenia związane
z jubileuszem zaliczane są do hipotetycznych i nie do udowodnienia przy użyciu prorockich wersetów. Cieszymy
się, gdy otrzymujemy od Pana wskazówki takimi sposobami, jakimi on sobie obierze. W dodatku L czytelnik
będzie mógł zobaczyć, że korzystamy z cyklu Wielkiego Jubileuszu. Ale nie będzie to nam służyło do
zagmatwania przemyślanych i dowiedzionych już tez zrozumiałymi proroctwami.

Proroctwo 1335dni (Dan. 12:12) jest ostatnim z trzech proroctw nawiązujących do końca wieku. Naturalnym jest
więc założyć, że nawiązują one do powrotu Chrystusa, którego obecność znaczy koniec wieku i w rezultacie
żniwo. Oprócz tego, dana jest jedna wskazówka � �Błogosławieni� to ci, którzy dotrwają do końca 1335 dni.
Zatem ta jedyna wskazówka musi zostać rozszyfrowana. Inne miejsca, które mówią o �błogosławionych� to Mat
24:44-46; Łuk. 12:37. Oba te teksty nawiązują do powrotu Chrystusa.

ZAŁĄCZNIK A

94. Być może �Dariusz� był to tytuł królewski albo nazwa tronu używana w Babilonie. Shea przytacza inne
przykłady królów, którzy przyjmowali inne imiona tronów, kiedy poszerzali swe panowanie o Babilon. Tiglath-
pileser III i Shalmaneser V, królowie asyryjscy, władali również Babilonem, gdzie znani byli jako Pulu i Ululai,
odpowiednio. Shea twierdzi też, że możliwe jest, iż Ashurbanipal (król Asyrii) był tym samym władcą, co
Kandalan, władca Babilonu (Shea, str. 230, 231).

95. �Czasownik tu użyty (Hophal) jest w stronie biernej formy przyczynowej, co wskazuje
na udział kogoś, kto mianował go na ten urząd. Wysiłki tłumaczenia tego czasownika na Hiphil spełzły na
niczym z powodu braku dopełnienia dla formy przyczynowej w tym kontekście� (Shea, 1982, str. 230).

96. Shea cytuje jako dowód swe wcześniejsze dzieło �An Unrecognized Vassal King of Babylon in the Early
Achaemenid Period, I� [Nierozpoznany król lenny Babilonu we wczesnym okresie achemenidzkim], AUSS 9
(1971), str. 52-67. Przypisuje on także Charlesowi Boutflowerowi (In and Around the Book of Daniel [Wokół
Księgi Daniela], str. 142-155, przedruk 1963) wniosek, że �Cyrus nie nosił tytułu >>króla Babilonu<< w okresie
podanym na tablicach pisanych w Babilonii w czasie pierwszego roku po podbiciu tej ziemi�. Adam Rutherford
mówi, że �na tabliczkach z umowami spisywanych w Babilonie Cyrus określany jest tylko mianem >>króla
krain<< przez dwa lata po podbiciu miasta, a następnie również >>królem Babilonu<<� (Ruterford, str. 34).
Wyciąga on stąd wniosek, że Dariusz Medyjczyk panował dwa lata. Jednak właściwy wniosek jest taki, że
Dariusz Medyjczyk panował w roku wstąpienia na tron i w pierwszym roku, ale nie ukończył pierwszego roku
panowania, a więc i nie rozpoczął drugiego.

97. Babilon upadł w miesiącu Tiszri. Cyrus wszedł do miasta na początku następnego miesiąca. Nie licząc Tiszri,
oznacza to, że do końca roku wstąpienia na tron pozostało pięć miesięcy. Nie wiem, dlaczego Shea odnosi się do
ostatnich czterech, a nie pięciu miesięcy.

98. W artykule z roku 1982 Shea sugeruje, że Ugbaru umarł nie trzy tygodnie po podboju Babilonu, ale rok i trzy
tygodnie po tym (ponieważ między wcześniejszym opisem a jego śmiercią wymieniane są miesiące Kislev do
Adar). Jednak w artykule z roku 1991 wycofuje tę sugestię. Ponieważ uważa on, że Gubaru i Ugbaru to jedna
osoba, wnioskuje też, że osoba ta zmarła zbyt wcześnie, by mógł to być Dariusz. Wraca więc do wniosku
Wsemama, że Dariusz to Cyrus.

ZAŁĄCZNIK E

99. 2 Kron. 36:9 [w wersji, z której korzystał autor opracowania] podaje, że Jehojachin miał osiem lat [gdy objął
władzę królewską], natomiast 2 Król. 24:8,9, że miał on wówczas lat osiemnaście. Najprawdopodobniej
prawidłowy jest właśnie przekaz mówiący o osiemnastu latach, jako że �czynił on to, co złe w oczach Pana� (2
Król. 24:9). McFall (str. 403, przypis) twierdzi, że w wieku lat ośmiu Jehojachin rozpoczął współpanowanie, a w
wieku lat osiemnastu stał się samodzielnym władcą. Możliwe, że kiedy Jehojakim zauważył po trzech miesiącach
śmierć brata, chciał się upewnić, że w wypadku jego przedwczesnej śmierci, jego syn będzie pierwszym
dziedzicem tronu, dlatego wywyższył Jehojachina na współwładcę w tak samo młodym wieku, w jakim wcześniej
otrzymał królestwo Jozjasz. Niestety brak wystarczających dowodów na poparcie którejkolwiek tezy, jak w
przypadku współpanowania wielu innych władców.

100. Starożytności żydowskie 10:6-7 podają szereg szczegółów niezgodnych z Kronikami Babilońskimi. Józef
nie odwołuje się tu nigdzie do babilońskiego historyka Berozusa, jak czyni to w innych miejscach. Wiele
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szczegółów pochodzi ze zwojów, podobnie jak niektóre liczby. Zastanowiwszy się chwilę, można zauważyć, że
fragment ten zawiera wnioski Józefa wynikające z lektury zwojów. Niektóre z nich są niesłuszne. Wynika to z
jego założenia, że owe trzy lata, jakie Jehojakim służył Nabuchodonzorowi, przypadały na koniec panowania
Jehojakima i że okres jego panowania przeciął Nabuchodonozor. Kroniki Babilońskie mówią co innego.
Nabuchodonozor był w Babilonie ze swą armią w czasie, kiedy Jehojakim umierał w Jerozolimie. Ten błąd
wynikał prawdopodobnie także z założenia, że zapis 2 Kron. 36:6 odnosi się do końca trzyletniego okresu
zależności od Nabuchodonozora, a nie do początku tego okresu.

101. Kolejny dowód na to, że Sedekiasz nie miał roku wstąpienia na tron to porównanie Jer. 27, 28 z zapisem
Kronik Babilońskich. Kronika 5 mówi o buncie armii Nabuchodonozora w dziesiątym roku jego panowania w
miesiącu Kislev i Tebet (9. i 10.). Kiedy wieść ta dotarła do Palestyny, mogła ona spowodować ogólny optymizm
wśród jego wasali i nadzieję, ze wkrótce zrzucą oni swe jarzmo. Zapis w Jer. 27 (który mówi o Sedekiaszu, a nie
o Jehojakimie; 27:6, 12; 28:1) wskazuje, że nadzieja ta wzrosła w czwartym roku panowania Sedekiasza, który
przypada na 10-11 [rok panowania] Nabuchodonozora, tylko jeśli Sedekiasz nie miał roku wstąpienia na tron.
Jeremiasz zapewnił, że tak nie będzie i błagał ich, by się poddali. Mimo to, pod koniec czwartego roku
Sedekiasza, w piątym miesiącu (dwa miesiące przed zakończeniem tego roku) Chananiasz błędnie zapowiadał
zbliżające się wyzwolenie (28:1-4). Tak jakby chciał zgasić tę nadzieję, Nabuchodonozor wszedł do Palestyny
zarówno pod koniec dziesiątego roku swego panowania i w miesiącu Kislev roku jedenastego. Gdyby Sedekiasz
miał rok wstąpienia na tron, błędne proroctwo Chananiasza zostałoby wypowiedziane po obu tych najazdach, co
jest mało prawdopodobne. (Jonsson, str. 178, zakłada, że istniał wtedy system, w którym nie stosowano roku
objęcia tronu, i odnosi to do lat Tiszri w Królestwie Judzkim. Tu z kolei my przyjmujemy lata Tiszri i system nie
obejmujący roku wstąpienia na tron.)

102. Thiele uważa, że Juda do końca stosowała lata wstąpienia na tron. Sugeruje też, że Ezechiel i Jeremiasz (za
wyjątkiem zapisu z rozdz. 39: 1-10, 52) posługiwał się latami Nisan (Thiele, str. 161-163), natomiast w księgach
Królewskich, Kronik i Daniela występują lata Tiszri (Thiele, str. 163, dolny wykres). Jednak punkty 4 i 6 w
Załączniku I sugerują, że tak Jeremiasz, jak i Ezechiel posługiwali się latami Tiszri. Thiele nie odnosi się też do
Jer. 52:29. Jeżeli ten tekst wskazuje na to, że upadek Sedekiasza nastąpił w roku 18., jak się powszechnie sądzi,
to nie zgadza się to z podejściem Thiele.

Jonsson twierdzi, że wszyscy pisarze posługiwali się latami Tiszri w odniesieniu do Judy, ale Jehojakim i
Sedekiasz (lecz nie Daniel) stosowali system nie uwzględniający roku wstąpienia na tron. Gdyby tak było, Księgi
Królewskie i Kronik podawałyby w stosunku do Jehojakima 12 lat. (Rys. w Jonsson, str. 182, wskazuje, że
Jehojakim umarł w roku następującym po jedenastym roku swego panowania, a więc w roku dwunastym.)

Rutherford też uważa, że w Judzie stosowano lata Tiszri i nie uwzględnia roku wstąpienia Jehojakima na tron,
przypuszczając, że mogło tak być dlatego, że Jehojakim wstąpił na tron tak blisko (tuż po rozpoczęciu) Tiszri
(Rutherford, str. 29). Jego wykres nie pokazuje wyraźnie problemu roku dwunastego, który jednak istnieje
(Rutherford, str. 321). Co więcej, uważa on, że Dan. 1:1 także stosuje w odniesieniu do Jehojakima system nie
uwzględniający roku wstąpienia na tron, a więc przyjmuje nie dające się obronić stanowisko, że pierwszy podbój
Jerozolimy poprzedzał bitwę o Karkemisz.

Wspomniane wyżej trzy podejścia różnią się szczegółami, co wskazuje na trudność harmonizacji wszystkich
danych. Gdyby Kroniki Babilońskie dokładnie podawały, kiedy Nabuchodonozor zabrał Jerozolimę
Sedekiaszowi, wskazując na babiloński miesiąc i rok tego wydarzenia, szybko można byłoby tę kwestię
rozstrzygnąć. Jednak jest i inne rozstrzygnięcie: (1) wszyscy autorzy stosowali lata Tiszri w odniesieniu do Judy,
(2) Księgi Królewskie i Kronik podają rok wstąpienia na tron Jehojakima i poprawnie przypisują mu 11 lat
panowania, (3) Jeremiasz posługuje się systemem nie uwzględniającym roku wstąpienia na tron w odniesieniu do
Jehojakima i Sedekiasza, ale nie podaje długości panowania Jehojakima, które trwało 12 lat.

ZAŁĄCZNIK G

103. The Assyrian Eponym Canon [asyryjski Kanon eponimowy] składa się z kilku list
i fragmentów (zob. Załącznik H) i dlatego zapisy towarzyszące jednej liście nie zawsze odpowiadają zapisom
zamieszczonym przy innej liście. Uznana wczesna praca George�a Smitha pt. The Assyrian Eponym Canon
(1875) podaj przekład czterech list oznaczonych I, II, III i IV. Lista II i IV wskazuje na �...ahi-iriba, króla� i
�...ahi-iriba, króla Asyrii� jako eponim Paharabel, co sugeruje, że ...ahi-iriba (Sennacherib) został królem tego
roku (Smith, str. 38). Jest to zgodne z jeszcze dokładniejszym zapisem, który podaje Rogers, str. 238 (Załącznik
G). The Assyrian Eponym Canon podany w Załączniku F do książki autorstwa Thiele podaje imię tego eponima:
Nashir-Bel, który miał tytuł gubernatora Amedi, a kontekst obu list wskazuje na to, że był on tą samą osobą, co
Pahara-Bel, jednak brak tu wzmianki o �...ahi-iriba�.
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104. Co stało się w ciągu tych dwóch lat? �Pozostali dwaj królowie tego okresu, Marduk-zakir-szuma II i
Marduk-apla-iddina II (Merodach-Baladan), każdy panował krócej niż rok. Zob. Lista królów babilońskich A iv
12-14� (Grayson, str. 76). W tych listach królów owe dwa lata to dwa lata Sin-akhi-erba (Sennacherib), jeden
miesiąc Marduk-zakir-szuma, 9 miesięcy Marduk-aplu-iddin (Merodach-Baladan). Ewidentnie żaden z ostatnich
dwóch nie przekroczył nowego roku, zatem ich panowanie miało miejsce pod koniec roku drugiego
Sennacheriba. Proszę zauważyć, że w obu okresach bezkrólewia wymienionych w Kanonie Ptolemeusza
Sennacherib był królem Asyrii. Być może oficjalnie nie przyjął tytułu �króla Babilonu�, ale lista królów
wypełniła tę lukę, uznając jego panowanie.

ZAŁĄCZNIK H

105. Różne tablice eponimów stanowią spójny zapis, z jednym wyjątkiem, który szczegółowo analizuje Thiele,
str. 46-52. To zagadnienie sprawia, że niektórzy uważają za rok śmierci Ahaba, króla izraelskiego, rok 854 p.n.e.
, natomiast Thiele twierdzi, że był to rok 853 p.n.e.

106. O schyłku imperium asyryjskiego Merrill mówi tak: �Assur-uballit (612-609) był oficerem armii, który
przegrupował siły asyryjskie w Haranie, ale musiał opuścić miasto, kiedy Babilończycy przypuścili zaciekły
szturm. Neco II (Egipt) próbował pospieszyć z pomocą Asyrii, bojąc się oczywiście rosnącej potęgi Medów i
Babilończyków. Armia egipska została jednak zatrzymana przez mały oddział Jozjasza z Judy i mogła być
zatrzymana tak długo, że Babilon zwyciężył.

�Zmuszony do opuszczenia Haranu, Assur-uballit ponownie ruszył na zachód, tym razem do ważnego miasta
Karchemisz w górze Eufratu. Armie babilońskie niestrudzenie parły naprzód, by w 605 r. pod władzą
znakomitego wodza i następcy tronu, Nabuchodonozora, na dobre już zmieść niedobitki Asyryjczyków. Egipt
znów posłał posiłki, które jednak zostały pokonane i wypędzone z Syrii i Palestyny. Tak więc Asyria zeszła ze
sceny historii świata po ponad 1200 latach istnienia. Laska Jahwe wykonała Jego dzieło i została odłożona�
(Merrill, str. 441).

ZAŁĄCZNIK I

107. Thiele zgadza się, że Księgi Królewskie i Kronik bazują na latach Tiszri, ale mówi, że �Jeremiasz, Ezechiel,
Aggeusz i Zachariasz stosowali lata Nisan w odniesieniu do królów żydowskich� (Thiele, str. 161). Cztery
kwestie składają się na ten wniosek w odniesieniu do Jeremiasza i Ezechiela: (1) nie komentuje on zapisu z Jer.
36, (2) nie odnosi się do Jer. 1:3, (3) nie komentuje Jer. 52:19, (4) zakłada (moim zdaniem niesłusznie), że
Ezech. 40:1 mówi o rocznicy niewoli Jehojachina, a Ezech. 33:21 jest niezgodny z latami Tiszri (Thiele, str.
167). Wniosek, że upadek Sedekiasza miał miejsce w roku 586 p.n.e. opiera się na twierdzeniu, że Jeremiasz i
Ezechiel posługiwali się latami Nisan. (Księga Aggeusza i Zachariasza mówi o władcach perskich, których
panowanie liczono od nisan do nisan.)

108. Argument ten jest istotny, gdy przyjmie się, że Księgi Królewskie i Ezechiela bazują na tych samych latach
kalendarzowych. Thiele sugeruje, że Księgi Królewskie mówią o latach Tiszri (słusznie), a Ezechiel o latach
Nisan (niesłusznie), a więc unika tego problemu. Zob. przyp. 107. oraz punkt 6 w Załączniku I.

ZAŁĄCZNIK J

109. Zarówno w 1 Król. 6:1 i 4 Moj. 33:38 Strong nie podaje żadnego numeru dla słowa �po�, co sugeruje, że
jest to słowo domniemane. Smith Goodspeed i Leeser uznają słowo �po�, natomiast Rotherham pisze �przez�. W
interlinearnej Biblii hebrajsko-grecko-angielskiej Jay�s Greena zapis 1 Król. 6:1 zawiera przyimek �z�, podobnie
jak notatka w drugiej wersji tłumaczenia King James, ale zapis 4 Moj. 33:38 mówi �po�, choć hebrajski nie czyni
tu różnicy. W każdym razie rok pierwszy był tu tym rokiem Nisan, w którym Izrael wyszedł z Egiptu.

110. Moje obliczenia od 14. roku Ezechiela (rok najazdu Sennacheriba wiosną/latem roku 701 p.n.e.) do
czwartego roku Salomona są takie same, jak obliczenia Thiele�go powszechnie uznawane przez naukowców.
Zatem moja data � wiosna roku 996 p.n.e. � dotycząca budowy świątyni (1 Król. 6:1) jest uznawana przez wielu
badaczy. Jednak data wyjścia z Egiptu obliczona na tej podstawie często podawana jest jako 1446 r. p.n.e.,
ponieważ 966 + 480 = 1446, jak gdyby teks ten mówił o 480 latach od wyjścia, a przecież tak nie jest, gdyż
mówi on
o roku 480.
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ZAŁĄCZNIK L

111. To prawda, że Noe został powołany 600 lat przed początkiem roku 601 (1 Moj. 7:6, 11). Jednak ten
przykład świadczy prawdopodobnie o innym sposobie dokonywania obliczeń (zob. przyp. 92) niż obliczenia
dokonywane ponad 2000 lat później.

112. Talmud mówi inne rzeczy o jubileuszach, które są z pewnością niewłaściwe. Zatem nie uważamy, że
Talmud jest dowodem na to, że 17. jubileusz zaczął się w czasie wizji Ezechiela. Ale słuszne jest, że naukowcy
przypisują Talmudowi wiarygodność zapisu, a nie tylko zestaw obliczeń i przypuszczeń. Najbardziej wiarygodną
informacją są daty ostatnich jubileuszy, jako że została ona prawdopodobnie najlepiej zapamiętana.
Umiejscowienie w czasie ostatnich jubileuszy nie wiąże się z poprzednimi wnioskami. Wydaje się to raczej
początkową informacją, na podstawie której wyciąga się kolejne wnioski. Oczywiście możliwe jest, że rabini po
prostu wnioskowali na podstawie Ezech. 1:1 i 40:1, tak jak my. Jeśli tak, to Talmud nie daje niezależnych
dowodów potwierdzających nasze wnioski. Jednak nawet w takim przypadku znajdujemy przynajmniej
rabiniczną zgodność z naszymi wnioskami.

�Dokładny rok shemittah jest nieznany. Podaje się różne daty. Według obliczeń talmudycznych Izraelici weszli
do Palestyny w roku Stworzenia 2489, a 850 lat, czyli 17 jubileuszy minęło między tą datą a zburzeniem
Pierwszej Świątyni. Pierwszy cykl rozpoczął się po podboju tej ziemi i jej podziale między plemiona, co zajęło
czternaście lat, a ostatni jubileusz nastąpił >>dziesiątego dnia tego miesiąca [Tiszri], w czternastym roku po
zdobyciu miasta<< (Ezech. 40:1), czyli w nowy roku jubileuszowy (�Ab. Zarah 9b; 'Ar. 11b-12b). Jozue
obchodził pierwszy jubileusz, a umarł tuż przed drugim (Seder �Olam R., red. Ratner, xi 24b, xxx. 69b, Wiln,
1895). Samarytanie w swej Księdze Jozuego datują pierwszy miesiąc pierwszego cyklu sabatowego i pierwszego
cyklu jubileuszowego na chwile przejścia przez Jordan i wejścia Izraelitów do swej ziemi, i twierdzą, że był to
rok Stworzenia 2794, zgodnie z chronologią Tory �i z prawdziwymi obliczeniami znanymi mędrcom od potopu�
(�Karme Shomeron�, red. Raphael Kirchheim, § 15, str. 63, Frankfurt n/Menem, 1851). Pierwsza i Druga
Świątynia, jak mówi Talmud, została zniszczona �pod koniec roku sabatowego� (�Moza�e Shebi�it�). Szesnasty
jubileusz zaczął się w osiemnastym roku Jozjasza, który rządził 31 lat; pozostałe trzynaście lat jego panowania
łącznie z jedenastoma latami panowania Jehojakima i Jehojachina oraz z jedenastoma latami, Sedekiasza (2 Król.
25) wyznacza pierwszy rok niewoli jako 36. rok cyklu jubileuszowego czyli 25. rok niewoli Jechojachina czyli
czternaście lat od zniszczenia Świętego Miasta (�Ar. I �Ab. Zarah l.c.; zob. Rashi ad loc.). Niewola babilońska
trwała 70 lat. Ezdrasz poświęcił Palestynę w siódmym roku drugiego wejścia, po szóstym roku Dariusza, kiedy
poświęcona została Świątynia (Ezdr. 6:15, 16; 7:7). Pierwszy cykl shemittah zaczął się poświęceniem Ezdrasza.
Druga Świątynia stała 420 lat i została zniszczona, jak pierwsza, w roku 421., pod koniec shemittah (�Ar. 13a).�
Encyklopedia Żydowska, str. 607)

Widać, że rabini talmudyczni nie rozumieli okresu królów ani starożytnej chronologii, której nam dziś brakuje.
Ich obliczenia sięgające czasów Jozuego i Pierwszej Świątyni są tylko ich własnymi (nieudanymi) próbami. Na
uwagę zasługuje jednak inny zapis Talmudu, mówiący, że pierwsza i druga świątynia została zniszczona �pod
koniec roku sabatowego�. Powszechnie uznaje się, że Tiszri roku 69 n.e. rozpoczął rok sabatowy, a druga
świątynia została zburzona następnej wiosny. Inaczej było ze zniszczeniem pierwszej świątyni. Jednak
twierdzenie, że świątynia została zniszczona w roku sabatowym można uzasadnić, zakładając, że rabini obliczyli
to przyjmując dwa błędne założenia: (1) że jubileusz był w roku 49. a nie 50., a więc zbiegł się z siódmym
sabatem cyklu (niektórzy rabini twierdzą, jak np. �Judah ha-Nasi (...), że rok jubileuszowy był tożsamy z
siódmym rokiem sabatowym� Encyklopedia Żydowska, str. 606), (2) że licząc �14. rok po zniszczeniu miasta�
(Ezech. 40:1), obliczali oni tak, jakby napisano tam �14 lat po�. Ponieważ pismo podaje, że miasto upadło w
czasie głodu (2 Król. 25:3), można było błędnie przyjąć, że był to rok sabatowy. Jednak samo oblężenie
wystarczy dla wyjaśnienia głodu. Podobnie uwaga o roku 421 opiera się w sposób wyraźny na błędnych
obliczeniach. (Zob. przypis 118)

113. Ci, którzy wyrzekli się tego przymierza i ściągnęli z powrotem swych niewolników, kiedy Nabuchodonozor
chwilowo się wycofał (Jer. 34:16, 21, 22; 37:7, 8).

114. Jednak klasa niewolników uwalnianych w roku jubileuszowym nie była uwalniana
w roku sabatowym. �Niewolnik hebrajski, który ni chciał skorzystać z wolności w roku sabatowym, odzyskiwał
wolność w roku jubileuszowym (Mekh., Nezikin 2; zob. Jos., Ant. 4:273)�. (Encyclopedia Judaica, str. 579).

115. Z podobnego powodu prawdopodobnie wielki cykl prowadzący do antytypu wynosił 49 x 50 = 2450 lat.
Obejmował on 49 cykli pięćdziesiątnicowych (49 x 50 dni każdy = 2450 dni), prowadząc do 50. roku � roku
jubileuszowego.
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Inny pogląd mówi, że lata 14, 15 i 16 nie mogły obejmować roku sabatowego, ponieważ w tym czasie ludziom
wolno było jeść to, co samo wyrosło, a powiedziane było, że w latach sabatowych �nie będziecie obsiewać ani
nie będziecie żąć tego, co w ciągu niego samo wyrosło� (3 Moj. 25:4-5, 11) (Ruterford, str. 56). Jednak
prawdziwa różnica leży w słowie �żąć�. Nie można było zbierać tego, co samo wyrosło w celu magazynowania,
ale można było z tego korzystać w miarę potrzeby. Ta ostatnia praktyka sprawiała, że naturalne płody ziemi były
dostępne dla wszystkich, nawet dla biednych i dla zwierząt. Wersety 6 i 7 pokazują, że
o to chodzi w w.5., a werset 12., że o oto chodzi w w. 11. �Nie będzie się siało ani zbierało jak dotąd dla własnej
korzyści, ale wszyscy członkowie społeczności � właściciel, słudzy, obcy, jak i zwierzęta domowe i dzikie będą
miały udział w naturalnych i spontanicznych płodach ziemi� (Encyklopedia Żydowska, str. 605).

117. Johnson, dodatek, str.65. Cytat z Ben Zion Wacholder, �Kalendarz cykli sabatowych za czasów Drugiej
Świątyni oraz we wczesnym okresie rabinicznym�, Hebrew Union College Annual, tom XLIV, red. Sheldon H.
Blank (1973), str. 184. Jest to ewidentnie artykuł publikowany również w �Esejach na temat chronologii i
chronografii żydowskiej�, KTAV Publishing House, Nowy Jork, 1976.

Nie czytałem artykułu Wacholdera, ale moje wstępne badania zgadzają się z listą lat sabatowych. Rutherford
również podaje daty, jednak są one o rok wcześniejsze: 164 r. p.n.e., 38 r. p.n.e., 68 r. n.e. (Rutherford , str. 36-
37).

118. To, w jakim czasie i na jakiej podstawie wznowiono obchodzenie lat sabatowych � a nawet to, czy były one
asynchroniczne w stosunku do starych cykli � jest kwestią sporną tak, jak i właściwe daty współczesnych cykli
sabatowych. �Dokładny rok shemittah jest nieznany. Podaje się różne daty� (Encyklopedia Żydowska, str. 607).
Kiedy Żydzi zaczęli wracać do swej ziemi pod koniec XIX w., rabini aszkenazyjscy w Jerozolimie wydali
następującą deklarację: �Jako, że zbliża się rok shemittah, 5649 [1888-1889], informujemy naszych braci
kolonistów, że według naszej religii nie mają oni prawa orać, siać ani żąć (...) Do tej pory koloniści próbowali
przestrzegać prawa bożego, więc wierzymy, że nie pogwałcą oni nakazu bożego. Bet din z Ashkenazim w
Jerozolimie� (Encyklopedia Żydowska, str. 607). Rok sabatowy rozpoczynający się w roku 1888 jest odległy od
dat Rutherforda o siedem lat (zob. przypis 117.), ale o jeden rok nie zgadza się z datami Wacholdera. Nie znam
właściwego rozwiązania (zob. przyp. 112).
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