Historien rundt Jesu tid
År
-85 Profetinnen, Anna Fanuels datter, av Asjers stamme, blir født
-74-66 Mithridates blir slått av romerne

Lukas 2,37

https://no.wikipedia.org/wiki/Romersk_krigshistorie#F%C3%B8rste_%C3%A5rhundre_f.Kr.

-73-70 Et stort slaveopprør ledet av Spartacus
https://no.wikipedia.org/wiki/Romersk_krigshistorie#F%C3%B8rste_%C3%A5rhundre_f.Kr.

-67

Pompeius får ekstraordinær kommando til å renske Middelhavet for pirater, og
gjennomfører dette i en kort og godt organisert kampanje
https://no.wikipedia.org/wiki/Romersk_krigshistorie#F%C3%B8rste_%C3%A5rhundre_f.Kr.

Jubelår
-64 Galatia blir en provins i det Romerske rike
https://no.wikipedia.org/wiki/Galatia
-63 Augustus (Gaius Octavius) 23.09 født
https://no.wikipedia.org/wiki/Augustus
-58 -50 Cæsar blir gitt kontroll over provinsene Transalpine og Cisalpine i Gallia, og bruker
dette som base til å erobre hele det galliske området.
https://no.wikipedia.org/wiki/Romersk_krigshistorie#F%C3%B8rste_
%C3%A5rhundre_f.Kr.

-58
-57

Cæsar slår det migrerende folket Helveti, og nedkjemper den germanske kongen
Ariovistus https://no.wikipedia.org/wiki/Romersk_krigshistorie#F%C3%B8rste_%C3%A5rhundre_f.Kr.
Cæsar slår de belgiske stammer i slaget ved Sambre , en elv i Gallia
https://no.wikipedia.org/wiki/Romersk_krigshistorie#F%C3%B8rste_%C3%A5rhundre_f.Kr.

-55

Cæsar krysser Rhinen for første gang, og leder en ekspedisjon til Britannia
https://no.wikipedia.org/wiki/Romersk_krigshistorie#F%C3%B8rste_%C3%A5rhundre_f.Kr.

-54

Cæssar krysser Rhinen for andre gang, og leder en større invasjon av Britannia
https://no.wikipedia.org/wiki/Romersk_krigshistorie#F%C3%B8rste_%C3%A5rhundre_f.Kr.

Det første, store galliske opprør mot Cæsar
https://no.wikipedia.org/wiki/Romersk_krigshistorie#F%C3%B8rste_%C3%A5rhundre_f.Kr.

-53

Crassus slått og drept av Partheserne ved Carrhae
https://no.wikipedia.org/wiki/Romersk_krigshistorie#F%C3%B8rste_%C3%A5rhundre_f.Kr.

-52

Den andre galliske opprør, ledet av Vercingotrix
https://no.wikipedia.org/wiki/Romersk_krigshistorie#F%C3%B8rste_%C3%A5rhundre_f.Kr.

-48

Cæsar blit slått ved Dyrrachium, men slår Pompeius ved Pharsalus. Pompeius flykter
til Egypt, der han blir drept.
https://no.wikipedia.org/wiki/Romersk_krigshistorie#F%C3%B8rste_%C3%A5rhundre_f.Kr.

-46

Cæsar blir nesten slått ved Labienus i Nord-Afrika, men klarer til slutt å slå den
pompeiiske hær ved Thapsus
https://no.wikipedia.org/wiki/Romersk_krigshistorie#F%C3%B8rste_%C3%A5rhundre_f.Kr.

-45

Cæsar vinner det siste slaget ved Munda i Spania
https://no.wikipedia.org/wiki/Romersk_krigshistorie#F%C3%B8rste_%C3%A5rhundre_f.Kr.

-44

Julius Cæsar blir myrdet 15.03, og August, Marcus Antonius, og Marcous

Aemilius, i innbyrdes strid om Roma
https://no.wikipedia.org/wiki/Augustus Borgerkrig

-43

Augustus masjerer mot Roma og 19.08 ble han valgt til Konsul
https://no.wikipedia.org/wiki/Augustus

-42

Augustus beseirer Cæsars mordere og Brutus og Cassius
https://no.wikipedia.org/wiki/Augustus

-40
-37
-36
-34
-31
-30
-29

August får fikk han 300 romerske senatorer og equites henrettet for mordet på Julius
Cæser.
https://no.wikipedia.org/wiki/Augustus
Herodes blir utnevnt som konge, av keiseren, over Judea
Josefus s.256 / 236
Octavius(Augustus) og Lepidus satte i gang en felles operasjon mot Pompeius i
Sicilia
https://no.wikipedia.org/wiki/Augustus
Romerske tropper erobrer Armenia
https://no.wikipedia.org/wiki/Augustus
Antigonus, som ville være konge over Juda, blir drept
Josefus s.256 / 235-239
Antonius taper sjøslaget mot Octavius
https://no.wikipedia.org/wiki/Augustus
Antonius og Kleopatra begår selvmord 01.08
https://no.wikipedia.org/wiki/Augustus
M. Crassus gjennomfører en suksessfull kampanje på Balkan, der han tar livet av
kongen Bastarnae
https://no.wikipedia.org/wiki/Romersk_krigshistorie#F%C3%B8rste_%C3%A5rhundre_f.Kr

-27

Augustus overtar styret av Roma alene
https://no.wikipedia.org/wiki/Augustus Borgerkrigern er ferdig

-25
-23
-22
-21
-19
-16
-12
-10
-9
-6
-5

Galatia blir en romersk provins https://no.wikipedia.org/wiki/Augustus#Krig_og_erobringer
Augustus var dødsyk og sa fra seg sine verv og gjorde et testamente, men ble frisk
igjen
https://no.wikipedia.org/wiki/Augustus
Matmangel i Roma
https://no.wikipedia.org/wiki/Augustus
Juda blir angrepet av tørke og pest Josefus s.246 + https://en.wikipedia.org/wiki/Herod_the_Great
Spania og Protugal blir lagt under Roma
https://no.wikipedia.org/wiki/Augustus
Romerne erobret folkene i Alpene
https://no.wikipedia.org/wiki/Augustus
Tiberius begynner krigen mot Illyricum og hans bror Nero Claudius Drusus begynner
krigen mot Germanerne
https://no.wikipedia.org/wiki/Augustus
Claudius blir født 01.08
https://no.wikipedia.org/wiki/Claudius
Herodes Agrippa blir født
Josefus S.277
Far til Claudius, Drusus, dør i Germania
https://en.wikipedia.org/wiki/Claudius
Tiberius drar i eksil på Rhodus og blir der til år 2 ekr
Quirinius blir Guvenør av Galatia og Pamfylia
https://ru.wikipedia.org/wiki/Публий_Сульпиций_Квириний
https://ru.wikipedia.org/wiki/Публий_Сульпиций_Квириний
https://fr.wikipedia.org/wiki/Publius_Sulpicius_Quirinius

-4

Quirinius ble landshøvding i syria

-1

Døperen Johannes blir født ved påsketider

0

Folketelling
Lukas 2,1-6
Jesu fødsel skjer ca 0,5 år før Herodes dør
http://el-shaddai.no/tiden-og-jesu-fodsel/
Herodes dør
Josefus s. 255 / 256
Arkelaus tar over styret etter Herodes
Josefus s. 264
Quirinius blir utnevnt til øverst Romersk embetsmann i Syria og Judea

http://el-shaddai.no/wp-content/uploads/2018/11/Feil-hos-historiefortellerne.pdf

6

https://fr.wikipedia.org/wiki/Publius_Sulpicius_Quirinius /
https://de.wikipedia.org/wiki/Publius_Sulpicius_Quirinius
https://fr.wikipedia.org/wiki/Publius_Sulpicius_Quirinius

Folketelling
Galileeren Judas blir drept etter et opprør mot Romerne

https://it.wikipedia.org/wiki/Giuda_il_Galileo

9

Ypperstepresten Annas var yppersteprest fra år 6-15 ekr.
Josefus S.282
Arminius og Germanerne seiret over Romerne i slaget ved Teutoburgerskogen
https://no.wikipedia.org/wiki/Arminius

10
12
14
16
17

Arkelaus blir landsforvist fordi han var for hard
Josefus s. 264
Jesus i templet som tolvåring, i påska
Lukas 2,41-50
Augustus dør 19.08 og Tiberius blir keiser 18.09 https://no.wikipedia.org/wiki/Claudius
Augustus døde 77 år gammel og hadde regjert i 57 år
Josefus S.267
Folketelling
https://no.wikipedia.org/wiki/Claudius
Valeris Gratus blir guvernør over jødene i 11 år før Pontius Pilatus overtok Josefus S.267
Etter et omfattende jordskjelv ble Filadelfia i Lydia gjenoppbygd av keiser Tiberius
https://no.wikipedia.org/wiki/Ala%C5%9Fehir

23
27
29
30
33

36

Drusus, Tiberius’ sønn, dør
https://no.wikipedia.org/wiki/Tiberius
Pontius Pilatus blir guvernør i Juda
Josefus S.270
Agrippa II blir født, sønn av Herodes Agrippa I
Josefus S.277
Guds ord kommer til Døperen Johannes i det 15. år av Tiberius
Lukas 3,1
Døperen Johannes blir henrettet av Herodes Antipas
Josefus s.283
Jesus dør på korset i påska
http://el-shaddai.no/tiden-og-jesu-fodsel/
Den Hellige Ånd kom på pinsefestens dag
Ap.gj. 2,1-4
Tiberius beordrer jøder som var i militær alder inn i hæren, og andre jøder til å forlate
Roma.
https://no.wikipedia.org/wiki/Tiberius
Tiberius forviste alle jødene fra Rom
Josefus S.270
Herodes Antipas taper krigen mot sin svigerfar, kong Aretas IV
Josefus s.283
https://en.wikipedia.org/wiki/Herod_Antipas

37

Antiokia rystes av et stort Jordskjelv
https://en.wikipedia.org/wiki/Antioch
Marcellus tar over som guvernør i Juda mens Pontius Pilatus drar til Rom
https://en.wikipedia.org/wiki/Marcellus_(prefect_of_Judea)

Tiberius dør 15.03 og Caligula blir keiser 18.03 https://no.wikipedia.org/wiki/Caligula
Pontius Pilatus blir avsatt og Marullus tar over som guvernør i Juda Josefus S.270
https://en.wikipedia.org/wiki/Marullus_(prefect_of_Judea)

Herodes Agrippa blir konge over Iturea, Gaulanitis, Auranitis, Abila, og det
Trakonitiske landområde
https://no.wikipedia.org/wiki/Herodes_Agrippa_I
Claudius blir konsul
https://no.wikipedia.org/wiki/Claudius
Kaifas ble avsatt som yppersteprest da Tiberius døde
Josefus S.270
Quintus Sergius Paullus ble guvernør av kypros år 37- år 53
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sergiusz_Paweł / http://www.biblehistory.net/newsletter/paulus.htm

39

Nero blir født 15.12
https://no.wikipedia.org/wiki/Nero
Josefus ble født i år 37 e.kr bare 4 år etter Jesu død
Josefus S.8 og S.9
Herodes Antipas blir forvist til Lugdunum i Gallia på grensen til Spania
https://en.wikipedia.org/wiki/Herod_Antipas

40
41

Paulus møter Herren på vei til Damaskus.
Kilde: Apostlenes gjerninger
Paulus rømmer fra Damaskus og drar til Arabia. 2. kor 11,32-33 Kilde: Apostlenes gjerninger
Kong Aretas av Damaskus dør
https://en.wikipedia.org/wiki/Aretas_IV_Philopatris
Caligula blir henrettet 24.01 og Claudius blir Keiser
https://no.wikipedia.org/wiki/Claudius

Caligula regjerte fra år 37-41 e.kr
Josefus S.274
Gaius Caligula ble drept i sitt 4’ regjeringsår
Josefus S.275
Agrippa tar over som konge i Juda, Idumes, og Samaria, etter Marullus
https://en.wikipedia.org/wiki/Marullus_(prefect_of_Judea)

43

Claudius sender 4 legioner til Britania
https://no.wikipedia.org/wiki/Claudius
Paulus kommer til Jerusalem fra Arabia via Damaskus.
Kilde: Apostlenes gjerninger
Paulus blir rykket opp til himmelen i et syn
2.Kor 12,2-5 / Kilde: Paulus brev utredning
Paulus blir sendt til Tarsus i Kilinkia etter bare 15 dager i Jerusalem
Kilde: Apostlenes gjerninger

44

Barnabas henter Paulus fra Tarsus til menigheten i Antiokia
Kilde: Apostlenes gjerninger
Jakobs brev blir skrevet til denne turen til Antiokia
Kilde: Jakobs brev
Agabus kommer til Antiokia og profeterer om en kommende hungersnød
Kilde: Apostlenes gjerninger

Paulus og Barnabas kommer fra Antiokia med en pengegave til brødrene i Judea.
Jakob, Johannes bror, blir drept og Peter blir kastet i fengsel i påska.
Kilde: Apostlenes gjerninger

Herodes Agrippa døde i sitt 3. regjeringsår over judea og sitt 7. regjeringsår totalt
(det vil si Claudius 3. regjeringsår)
Josefus S.276 og S.277 https://no.wikipedia.org/wiki/Herodes_Agrippa_I

Paulus og Barnabas vender tilbake til Antiokia fra Jerusalem
Cuspius Fadus tar over som landshøvding over Israel

Kilde: Apostlenes gjerninger

https://en.wikipedia.org/wiki/Cuspius_Fadus

46

Paulus og Barnabas legger ut på sin første misjonsreise til Kypros
Ap.gj. 11,26
Judea ble rammet av en alvorlig hungersnød
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuda_il_Galileo
Ap.gj. 11,28 / https://it.wikipedia.org/wiki/Cuspio_Fado

Claudius blir forskøkt felt i et komplott som mislykkedes
https://no.wikipedia.org/wiki/Claudius

47

Romerne erobrer Trakia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_(empereur_romain)
Paulus reiser til Jerusalem og legger frem sitt evangelium som han forkynner, Paulus,
Barnabas, og Titus
Kilde: Apostlenes gjerninger
Barnabas og Markus drar til Kypros.
Kilde: Apostlenes gjerninger
Paulus reiser ut på sin 2. misjonsreise sammen med Silas.
Ap.gj. 15,36-41
Kilde: Paulus brev utredning

48

Claudius holder folketelling
https://no.wikipedia.org/wiki/Claudius
Markus reiser tilbake til Jerusalem for å la seg registrere i manntall.
Kilde: Markus-evangeliet utredning.

49

Paulus lar seg registrere i Mantall i Tarsus
Claudius beordrer alle jøder til å forlate Roma

Kilde: Markus-evangeliet utredning.
Ap.gj 18. 1-12

https://en.wikipedia.org/wiki/Chrestus

Paulus kommer til Korint og treffer Akvilas og Priskilla og blir der 1,5 år
https://www.britannica.com/biography/Junius-Gallio / https://sv.wikipedia.org/wiki/Lucius_Annaeus_Gallio

Paulus får et syn fra Herren i Korint
Ap.gj. 18,9-10
Markus skriver Markus-evangeliet til Sergius Paulus og Barnabas oversetter det til
Gresk
Kilde: Markus-evangeliet utredning.
Matteus skriver Matteus-evangeliet til menigheten i Antiokia
Kilde: Matteus-evangeliet utredning.

50

Den Britiske hærfører, Caractacus, blir fanget og benådet av Claudius.
https://en.wikipedia.org/wiki/Claudius

51

Opprøret i Korint hvor Gallio var Statlig oppsynsmann

Ap.gj 18. 12-17

https://www.britannica.com/biography/Junius-Gallio

52
53
54

Paulus reiser til Jerusalem og så til Antiokia
Ap.gj. 18,18
Overprester og ledere kom til Josefus da han var 14 år for å vite lovene
Josefus S.9
Antonius Felix blir landshøvding i Juda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antonius_Felix
Da Josefus var 16 studerte han de Jødiske sekter, fariseere, sadukere, essere Josefus S.9
Josefus bodde 3 år i ødemarken som disippel av Bannus
Josefus S.9
Paulus 3. misjonsreise begynner, og han reiser ut fra Antiokia Kilde: Apostlenes gjerninger
Paulus kommer til Efesus på sin 3.misjonsreise og blir der i 3 år
Ap.gj. 20,31 / Ap.gj. 19,8-10

Claudius dør 13.10 og Nero blir keiser
https://no.wikipedia.org/wiki/Claudius
Claudius døde etter å ha hersket nesten i 14 år (altså 13 år)
Josefus S.279
56
Da Josefus var 19 år slo han seg sammen med fariseerne
Josefus S.9
Paulus er i Korint og reiser tilbake til Efesus
2.Kor 8,10 / 12,14
57
Paulus skriver 1. Korinterbrev fra Efesus
Kilde: Paulus brev utredning
Paulus skriver 2. Korinterbrev fra Makedonia
Kilde: Paulus brev utredning
Paulus skriver 1. brev til Timoteus fra Makedonia
Kilde: Paulus brev utredning
Paulus skriver Romerbrevet fra Korint
Kilde: Paulus brev utredning
Sammensvergelse mot Paulus i Hellas (Korint)
Ap.gj 20.2-3.
58
Paulus drar fra Filippi etter påske
Ap.gj 20.2-3.
Paulus blir tatt til fange i Jerusalem i pinsen
Ap.gj. 24.27 (I pinsen Ap.gj 20.16)
59
Lukas skriver Lukas evangeliet til Teofilus
Kilde: Lukas evangelium utredning
60 * Porcius Festus blir landshøvding i Juda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porcius_Festus
Paulus anker sin sak inn for keiseren (Nero)
Ap.gj 25. 1-12
61
Paulus kommer til Rom (våren/Sommeren)
Ap.gj 27,12 og 28,11
Paulus skriver brevet til Filippi og takker for gaven
Kilde: Paulus brev utredning
Paulus skriver Galaterbrevet
Kilde: Paulus brev utredning
Servius Galba blir guvernør av Spania
https://no.wikipedia.org/wiki/Galba
62
Kongeriket Pontus ble tvunget inn under romersk herredømme
https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Pontus

Et stort jordskjelv i Pompei, i Italia, på mellom 5 og 6 på Richters skala hvorav 600
sauer døde av giftige gasser
https://en.wikipedia.org/wiki/62_Pompeii_earthquake
Porcius Festus og hans kone Drusilla ble drept av Vesus utbrudd
Josefus s.279

https://en.wikipedia.org/wiki/Porcius_Festus

Lucceius Albinus overtar som landshøvding i Judea
https://en.wikipedia.org/wiki/Lucceius_Albinus

63

64

men det gikk 3 mnd før han kom til Judea
Josefus s.281
Jakob, Herrens bror, blir styrtet ned fra templet og drept, og Apostlene, og de kristne i
Jerusalem, blir spredt rundt om kring
Kilde: Jakobs brev og 2. Pers brevs utredning
Jakob, Herrens bror, blir drept før Albinus kommer til Judea
Josefus s.281
Paulus skriver brevet til Titus
Kilde: Paulus brev utredning
Artemas reiser fra Rom til Kreta med brev fra Paulus til Titus
Titus 3,12
Paulus skriver brevet til Filemon
Kilde: Paulus brev utredning
Paulus skriver brevet til Kolossæ
Kilde: Paulus brev utredning
Timoteus blir tatt til fange i Rom
Kilde: Paulus brev utredning
Paulus skriver brevet til Efeserne
Kilde: Paulus brev utredning
Tykikus reiser til Efesus med brev fra Paulus
2.Tim 4,12
Paulus forlater herberget i Rom
Ap.gj 28.30
Peter kommer til Rom
Kilde 2. Pers brevs utredning.
Paulus overvintrer i Nikopolis (63-64)
Ap.gj 28.30 og Titus 3.12 år
Keiser Neros datter døde i desember 4 mnd gammel. https://ru.wikipedia.org/wiki/63_год
Peter skriver sitt 1. brev til Efesus og de omliggende menigheter.
Kilde 2. Pers brevs / Åpenbaringsboken utredning.

Lukas skriver Apostlenes gjerninger til Teofilus
Kilde: Lukas evangelium utredning
Paulus sender Titus til Dalmatia.
2.Tim. 4,10
Paulus reiser til Korint og Erastus ble igjen der
2.Tim. 4,20
Paulus reiser så til Tessalonika og Demas ble igjen der
2.Tim. 4,10
Paulus reiser så videre til Troas
2.Tim. 4,13
Paulus reiser videre til Milet hvor han etterlater Trofimus
2.Tim. 4,20
Paulus kommer så til Laodikea hos Filemon
Filemon 1,22
Kreskens drog videre til Galatia
2.Tim. 4,10
i år 64 drog Josefus til Rom for å be om nåde for noen Jødiske prester
Josefus S.9
19. Juli brenner Roma, og de kristne får skylden
https://no.wikipedia.org/wiki/Nero
Gessius Florus overtar som landshøvding i Judea https://en.wikipedia.org/wiki/Gessius_Florus
Josefus s.281/288-292
Kilde: Paulus brev / Åpenbaringsboken utredning.

Paulus skriver 2. Timoteusbrev
Paulus skriver Hebreerbrevet
Kilde: Paulus brev / Åpenbaringsboken utredning.
Peter skriver 2. Peters brev til Efesus og de omliggende menigheter
Kilde 2. Pers brev / Åpenbaringsboken utredning.

65

Paulus dør sansynligvis i Antiokia dette året
Kilde: Åpenbaringsboken utredning.
Nikolaittene kommer inn i menighetene i Asia
Kilde: Åpenbaringsboken utredning.
Judas, Jakobs bror, skriver og advarer mot frafall til Efesus
Kilde Judas brev / Åpenbaringsboken utredning

66

Jødene gjør opprør mot Romerriket
https://no.wikipedia.org/wiki/Titus
Åpenbaringsboken blir skrevet og sendt til de 7 menigheter i Asia

Kilde: Åpenbaringsboken utredning.

Jødene går til krig mot Romerne i Neros 12 regjeringsår og Gessius Florus
sitt 2. styreår.
Josefus S.281
Det Jødiske opprør mot Rom begynte i år 66 e.kr.
Josefus S.12
Den romerske legion av Syria ble tvunget å trekke seg tilbake
https://en.wikipedia.org/wiki/Titus

Marcus Antonius Julianus overtar som landshøvding i Judea
https://en.wikipedia.org/wiki/Marcus_Antonius_Julianus

67

Kong Agrippa II og hans søster Berenice rømte til Gallilea https://en.wikipedia.org/wiki/Titus
Nero er med i OL, Nero er i Akaia
https://en.wikipedia.org/wiki/Nero Josefus s.296
https://it.wikipedia.org/wiki/Nerone
forskjellige byer
Josefus s.294-296

68
69

Ved denne tid ble jødene drept i
Den Romerske hær med Vespasian leder inntar Gallilea https://en.wikipedia.org/wiki/Titus
Nero død ved selvmord 09.06 og Servius Galba ble keiser https://no.wikipedia.org/wiki/Nero
Galba var med i mordet på Nero i år 68 og ble myrdet i år 69
Josefus S.333
Romerne tok Gadernes by, Jeriko, og Gallilea i år 68, da Galba ble keiser Josefus S.331-3
Servius Galba drept 15.01 og Marcus Salvius Otho Caesar Augustus blir keiser
https://no.wikipedia.org/wiki/Galba

Aulus Vitellius ble keiser etter Otho i 69
Josefus S.336
Marcus Salvius Otho Caesar Augustus begikk selvmord 16.04 og Aulus Vitellius blir
keiser
https://no.wikipedia.org/wiki/Otho
Titus Flavius Vespasianus overtar keisertronen 20.12 og Aulus Vitellius drept 22.12
https://no.wikipedia.org/wiki/Vitellius

70
73
77

Vespasian blir keiser i år 69 og regjerer til år 79
Josefus S.338
Jerusalem blir inntatt
https://no.wikipedia.org/wiki/Titus
(71-73)Jerusalem blir inntatt og jødene blir bortført https://no.wikipedia.org/wiki/Vespasian
Jerusalem ble tatt i Vespasians 2. regjeringsår (26.sep. År 70)
Josefus S.377
I Massada ble alle drept før romerne kom den 2. mai 73 e.kr.
Josefus S.392
Den Jødiske Krig ble skrevet i år 77 e.Kr av Josefus
Josefus S.338
Den Jødiske krig kom ut på gresk i år 77 eller 78 e.kr. Oversatt fra Arameisk
Josefus S.12

79

Vespasianus dør av en sykdom 23.06 og Titus blir keiser
Titus var Cæsar i 26 mnd. fra år 79 til år 81 e.kr

Josefus S.357
https://no.wikipedia.org/wiki/Vespasian

Vesuvs hadde et utbrudd som begravde byene Pompei og Herculaneum i 79
Josefus S.357

80
81
93
94
96

Stor brann herjet Roma
https://no.wikipedia.org/wiki/Titus
Titus død 13.09 og Domitianus blir keiser
https://no.wikipedia.org/wiki/Titus
Titus døde av feber i September 81, 42 år gammel
Josefus S.357
Den Jødiske Oldtid ble skrevet i år 93 e.Kr av Josefus (16 år etter D.J.K) Josefus S.338
Josefus gav ut den Jødiske Oldtid 17 år senere i år 93-94 e.kr
Josefus S.12
Jakob blir steinet til døde i 93-94 e.kr.
Josefus S.283
Josefus var 56 år i Domitans 13. regjeringsår
Josefus S.282
Domitian hersket fra 81 til 96, og i 95 drepte han sin egen slektning Josefus S.357

100
115

Josefus døde like etter år 100 e.kr.
Et stort Jordskjelv rammer Smyrna i Asia

Josefus S.10
https://no.wikipedia.org/wiki/Smyrna

Antiokia kollapser under et stort Jordskjelv. 1/3 av befolkningen blir drept.
https://en.wikipedia.org/wiki/Antioch / https://sv.wikipedia.org/wiki/Antiochia_vid_Orontes

