
Cea mai veche carte din lume 

Din „ Honograful” scris de Caldei la anul 3360 de la Creaţie (pe vremea lui 
Avraam Patriarhul)tradus în limba greacă de Gheorghe Chedrinul din 
Constantinopol la anul 1000, iar în chirilică în anul 1837, se desprinde 
pomenirea neamului strămoşilor noştri. Dacă anul I al lumii este considerat 
anul ieşirii lui Adam din Rai şi anul 2572, anul când Noe împarte lumea fiilor 
săi, atunci putem zice că avem prima menţionre a „firului roşu” a străvechilor 
noştri strămoşi. În capitolul 10 din Facere, Biblia pomeneşte neamul lui Iafet 
(fiu al lui Noe din care se trag strămoşii noştri dacii) care primeşte moştenire 
actuala Europă. Mai departe descendenţii lui Iafet, Magog-sciţii, Tiras-tracii 
moştenesc astfel bătrânul continent în întregimea sa. A doua pomenire în 
Biblie este la Cartea II Macabei capitolul 4, 47 unde se spune: ” Şi pe Menelau, 
capul a toată răutatea. L-a scos nevinovat; iar pe nenorociţii aceia care măcar 
şi la sciţi, de şi-ar fi spus pricina s-ar fi slobozit nevinovaţi…” *3+ 

În concluzie, prima menţiune a strămoşilor noştri este datată acum 4578 de 

ani(2572+2006=4578), iar a doua menţionare este de 2181 ani 

(2006+175=2181), deoarece Cartea II Macabei a fost scrisă aproximativ între 

anii 175-161 Î.Hs. 

(Să avem în vedere anul 2019. 2572+2019=4591ani/ 175+2019=2194ani, 

n.red.).  

Pr. Iulian Gavriluţă: „Teologia zamolxiană, Kogaionul şi specificul 

românesc unic” 

https://dacologica.wordpress.com/studii-si-cercetari/priulian-gavriluta-

teologia-zamolxiana-kogaionul-si-specificul-romanesc-unic/   

Vezi diferența între  cele două datări, 336o de la Creație și 3500 de la  Facerea 

lumii, datări care nu aduc atingere celor relatate.  Vom cita din textul  biblic, 

vom sublinia unele nume, dintre  care, cel puțin unul, HAVILA, a beneficiat de  

analize ce trebuie să fie la îndemna celor interesați. 

Limba chirilică nu există. E vorba de limba slavonă. Slavona a fost multă vreme 

limba liturgică în bisericile noastre, dar și limba cancelariilor domnești 

(n.redacției). 

Întru Slava Sfintei şi Celei de o Fiinţă şi de Viaţă Făcătoarei si nedespărţitei 

Treimi, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh s-a tipărit acest HRONOGRAF ADICĂ 

NUMĂRARE DE ANI în zilele bine credinciosului domn Mihail Grigoriu Sturza 

Voievod. Cu blagoslovenia Prea Sfinţiei Sale Veniamin Mitropolitul Sucevei si 

https://dacologica.wordpress.com/studii-si-cercetari/priulian-gavriluta-teologia-zamolxiana-kogaionul-si-specificul-romanesc-unic/
https://dacologica.wordpress.com/studii-si-cercetari/priulian-gavriluta-teologia-zamolxiana-kogaionul-si-specificul-romanesc-unic/


Moldovei. Prin osîrdia prea cuvioşiei sale, Mardarie, Arhimandritul şi stareţul 

Sfintei Monastiri Neamţul şi Secul. In Tipografia Sfintei Monastiri Neamţul, la 

anul 1837, aprilie 14. 

 Hronograful a fost scris de Caldei, pe vremea lui Avraam, Ia anul 3500 de la 

Facerea lumii. în anul 1000 după Hristos, istoricul Gheorghe Chedrinul în 

Constantinopol îl traduce în limba greacă; apoi Sf. Dimitrie al Rostovului îl 

traduce în limba rusă; a fost copiat apoi la Iaşi în anul 1591, publicat în 

Veneţia la anul 1691. In anul 1821 îl foloseşte Goethe în Germania. în anul 

1837 este tradus în limba chirilică de mitropolitul Veniamin Costache; după 

155 ani apare în limba română, la Editura Pelerinul Român, ia Oradea, în anul 

1992 ediţia 1, iar acum în anul 2005 ediţia a 2-a . EDIŢIA A Il-a EDITAT DE 

MĂNĂSTIREA „PQRTĂRIŢA", Jud. Satu Mare, Anul 2005 

 Acest Hronograf sau numărare de ani s-a scris de către caldei pe vremea lui 

Avraam, la anul 3500 după zidirea lumii. Prin urmare este cea mai veche carte 

din lume. Din anul 3500 pînă la lisus Hristos sunt 2008 ani, iar de la lisus 

Hristos pînă la noi sunt 2005 ani, adunaţi fac 4013 ani de circulaţie a 

HRONOGRAFULUI. Moise a scris primele 5 Cărţi: Facerea, Ieşirea, Levitic, 

Numeri şi Deuteronom la anul 4108 după zidirea lumii. Lumea s-a folosit 4108 

numai de Sfînta Tradiţie, din gură în gură. Vechiul Testament esre scris de 

3405 ani. Din anul 4108 pînă în 2005 sunt 3405 ani.  

EDITAT DE MĂNĂSTIREA „PQRTĂRIŢA", Jud. Satu Mare, Anul 2005 

http://www.hexaimeron.ro/Hexaimeron/Hronograf-Istoria-Lumii.pdf  
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