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תזמון תקופת זמן

-487 3495 התגלות דניאל
דניאל בבור האריות

-4 3978 483 לידת ישוע

31 4013 35 צְלִיבָה
66 4048 35 חורבן ירושלים

צרה גדולה מתחילה 66
פורענות הסוף 73

?120 ?4102

סוף העולם הבבלי כוח
6000-6007?

לפי לוח השנה הגרגוריאני 2018 6000 2022
-222 הֶבדֵל

לפי לוח השנה היהודי 5778

תנ"ך לפנה'ס

 שנים483חזון דניאל: ישוע נולד ב -

 דניאל ננא   דניאל אנאא  
, דניאל ראה את העתיד62כאשר דריוס היה בן  דניאל אנא  

בוויקיפדיה, יש כמה אין עברית הנביא דניאל "הודעת המשיח ושבעים שבועות השנה". דניאל דננא  
דניאל הנביא (באנגלית)  הנביא יחזקאל

 שנים483 שבועות השנה = 69 דניאל דננא  
כוכב נובה כוכב בית לחם  שנים483 שבועות השנה = 62 + 7

טבח החפים מפשע לפנה"ס4 סימן גדול בשמים (התגלות נא)
תמונות נובה ישוע מנצרת  שנים70 שבועות השנה  = 70שבוע האחרון של  דניאל דננא   אל הגלטים ד- נ 

(השבוע האחרון הוא לא שבע שנים) א. ניסן בשנת א3 ביום רביעי הצליבה והחושך (באנגליתנ ס  בש ת תנשב ןסינ .4)
 שנים35. מחצית של שבועות השנה = 1 לוקס ד -  נ נ

 שנים35. מחצית של שבועות השנה = 2 מתי דאנ נ
בית המקדש המצור על ירושלים ( ד)

המרד הגדולנ מלחמת היהודים הרומית הראשונה
תועבה של שממה (דניאל נא-אאננא)  ימים1290

 ימים1335
 לספירה, כך ב66-73דניאל רק חשף את חורבן ירושלים במהלך הצרה בין  דניאל נא  

דניאל דננד דניאל דננא   ג ִעָדן (זמן ושתי זמנים וחצי זמן) ִעָדן ְוִעָדִנין וְפלג
סוף בבל הגדול

ג 'ון מגלה רק את הסוף הבבלי החדש של  כלומר, סוף כוחה של הגלובליזציה
ההתגלות דנ3א ההתגלות ננאא  חודשים, כך ב42 חודשים ו 42

-סוף השנה בבבל התלאות7 6000זה יכול להיות כי בשנה החדשה 
מתחיל ברחבי העולם. השעון האלוהי מתקתק!  (את שעון של אלוקים מתקתק!)2018/5778בשנת 

2018ישו נולד ל 

https://bibles.org/heb-WLC/Dan/11/1
https://bibles.org/heb-WLC/Dan/6/8
https://bibles.org/heb-WLC/Dan/6/1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C
https://bibles.org/heb-WLC/Dan/9/27
https://lifehopeandtruth.com/prophecy/prophets/prophets-of-the-bible/daniel-the-prophet/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%90%D7%9C
https://bibles.org/heb-WLC/Dan/9/25
https://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://astro.goblack.de/Univers/Sterne/v838mon.gif&imgrefurl=http://astro.goblack.de/Univers/Sterne/v838mon.htm&docid=tgxQDJTzePULBM&tbnid=IJtl-GB_KQ0NEM:&vet=10ahUKEwjw0OT4oczUAhWBrxoKHREDAYgQMwghKAEwAQ..i&w=314&h=200&bih=463&biw=853&q=Stern%20nova%20&ved=0ahUKEwjw0OT4oczUAhWBrxoKHREDAYgQMwghKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%91%D7%97_%D7%94%D7%97%D7%A4%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A4%D7%A9%D7%A2
https://bibles.org/heb-HRNT/Rev/12
https://www.google.co.il/search?q=nova+bethlehem&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiKwanooczUAhXCfhoKHerwDY4Q_AUIBigB&biw=853&bih=463#tbm=isch&q=Stern+nova+
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA
https://bibles.org/heb-HRNT/Gal/4/4-5
https://bibles.org/heb-WLC/Dan/9/27
https://en.wikipedia.org/wiki/Crucifixion_darkness#Naturalistic_explanations
https://bibles.org/heb-HRNT/Luke/24/44-47
https://bibles.org/heb-HRNT/Matt/24/15
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A8_%D7%A2%D7%9C_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D_(70)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C
https://bibles.org/heb-WLC/Dan/12/11-12
https://bibles.org/heb-WLC/Dan/12
https://bibles.org/heb-WLC/Dan/12/7
https://bibles.org/heb-WLC/Dan/7/25
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94
https://bibles.org/heb-HRNT/Rev/13/5
https://bibles.org/heb-HRNT/Rev/11/2
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זמן הנצרותד זמן מהבריאה מילניום

2982 1000 0-1000 1000 אדם
2036 – 1861 1000-2000 2000 אברהם
1016 –   976 2000-3000 3000 דוד
    -4 –     31 3000-4000 4000 ישוע

לספירה 1018 5000 4000-5000 5000 נצרות
לספירה 2018 6000 5000-6000 6000 גלובליזציה
לספירה 3018 7000 6000-7000 7000 שלום

וממלכת ישוע

תוֵעֵבָה

-586 3396
לספירה 66-73 4055
לספירה ? 2018-2025 ? 6000-6007

קישורים

-מנורה נבואי7
(אלפי שנה)

לפנה"ס . מילניום1 -מנורה1
לפנה"ס 1946-2121 . מילניום2 -מנורה2
לפנה"ס 2966-3006 . מילניום3 -מנורה3

לספירה/לפנה"ס 3978-4013 . מילניום4 -מנורה4
. מילניום5 -מנורה5
. מילניום6 -מנורה6
. מילניום7 -מנורה7

בית המקדש השלישי = מלחמת העולם השלישית?
בגרמניתנ   3. מקדש מוביל למלחמת העולם השלישית

לפנה'ס . בית המקדש שנהרס על ידי בבל1 בגרמניתנ ירושלים, 3. בית המקדש מוביל למלחמת 3. העולם
. בית המקדש הרוס על ידי רומא2 בגרמניתנ ישראלנ 3. מקדש = 3. מלחמה עולמית
. מלחמת העולם?3. בית המקדש מוביל 3 בגרמניתנ  3. מלחמת העולם נבואות התנ"ך?

ועוד הרבה יותר באינטרנט!

הלוח העברי (ס  בש ת תנשב ןסינ .4) לוחג ָשָנהנ
Jewish holiday calendars אנגליתנ
Judaism Chronology, 3760 BC אנגליתנ
Why do Jewish holidays begin at nightfall? אנגליתנ
Code251 אנגליתנ
GODS 7000 YEAR - AGANDA אנגליתנ

Prophecy of Seventy Weeks שבועות השנהנ
(".bבrch for "EusסבS) .bבEus=השבוע שנה (דניאל)
(70 Jahren Euseb. (בשבוע השנה האחרון  =

http://anavim.org/index.php?3-tempel-fuehrt-zum-3-weltkrieg
https://wissenschaft3000.wordpress.com/2015/02/23/jerusalem-3-tempel-fuhrt-zum-3-weltkrieg/
https://www.der-ruf.info/2013/08/04/israel-3-tempel-3-weltkrieg/
http://liebezurwahrheit.info/ist-ein-3-weltkrieg-biblisch-prophezeit/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://www.hebcal.com/
http://www.thenagain.info/WebChron/Judaism/Judaism.html
http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/160961/jewish/Why-do-Jewish-holidays-begin-at-nightfall.htm
http://code251.com/jewish-timeline.pdf
https://issuu.com/eli.yah/docs/gods_7000_year_agenda
https://en.wikipedia.org/wiki/Prophecy_of_Seventy_Weeks#Book_of_Daniel
http://www.archive.org/stream/dasbuchdaniel00behrgoog/dasbuchdaniel00behrgoog_djvu.txt
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תזמון תקופת זמן

לאחר גלות בבל עד הלידה ישוע

מתיו לוקס
זהו ספר הדורות -586 3396 יכניהו נרי

שאלתיאל שאלתיאל
זרובבל זרובבל

מ רישא
השבי יוחנן
שלֶל יודה
בָבלֶל יוסף
עד שמעי

ישוע לידה מתתיה
מחת
חגי

14 חסלי
דורות אביהוד נחום
שלֶל אליקים אמוץ

האבות אזור מתתיה
מ צדוק יוסף

יכניהו יכין יני
עד אליהוד מלכי
ישוע אלעזר לֵוִי

מתן מתת
יעקב עלי
יוסף יוסף

586-4 3396-3978 582 ישוע ישוע

לפנה'ס

 שנים.582 לפנה"ס. ב 586-4זה על הקו היהודי מ יכניהו עד ישוע מ 

בראשית אנד
ישוע המשיח, כמשיח המובטח, היה צאצא של דוד ואברהם.

אבותיו החשובים ביותר נספרים כאן עד יוסף,   שנים582
שלא היה גוף, אבל על פי החוק אביו.

 אנא לחץ וקראנשלושה עצי גזע שונים,
(משבי בבל עד ישוע לידה)

- הקו המלכותי אחרי המסלול דברי הימים א  נ-דאנ3
- מוצא פיזי של ישוע על מרים לוקס דנ-3ננ3

- החשוב ביותר אבות, יכניהו כדי ישוע מתי אא-נאנא

 דורות של אבות מג'קוניה ועד ישוע14סה"כ 

https://bibles.org/heb-WLC/Gen/5/1
https://bibles.org/heb-WLC/1Chr/3/17-24
https://bibles.org/heb-HRNT/Luke/3/23-27
https://bibles.org/heb-HRNT/Matt/1/12-16
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B.C./A.D. יהודי אלוקים
3273-3826 3495-4048 דניאל חזון

-53 3707 3929
-4 3756 3978

3756-3826 3978-4048 בשבוע שעבר

66 3826 4048 התחל הפורעָנות
66-73 3826-3833 4048-4045 סוף הפורעָנות

אות משמים בעוד ישוע לידה

A great sign and a great battle in heaven יהודי אלוקים
3753-3757 3975-3979

 כוכבים
במזרח הארץ

-7 דג
-6

-4 3756 3978 סופרנובה

כוכב בינארי

-3
סוף הכוכבים במזרח הארץ

12ראה עמוד  לוח שנה: שבועות השנה70דניאל חזון: 

553סה"כ : 70 = 1 ו 483 = 7)*7 + 62 שבועות השנה (70 דניאל דנ- ננא until 66 487- שנים553
התקופה הרומית בארץ ישראל 62x7 = 434שבועות השנה 62 שנים

ישוע-לידה ושבעים שנה של חסד ישוע 7x7 = 49שבועות השנה   7 שנים

-4 עד 66 שנים70 שנים חסד של ישוע70בשבוע השנה האחרון של דניאל = 
1948-2018 שנים של ישראל 70 לספירה, כגון 66 לפנה"ס. ו 4כלומרנ 

תועבה של שממה (כלומר, הרס בית המקדש) דניאל נא-נננא  ימים1290

 ימים1335 ימים, סוף ולהביס את ירושלים2625משך 

 ימים15 חודשים ו -3 שנים, 7כלומר 

לוח שנה:

לפנה'ס
-7 until -3

בראשית א-אנדנ, אברהם שלח את בניו למזרח.
המזרח הרחוק המזרח התיכון במזרח התיכון והמזרח הרחוק (למשל מונגוליה, אסיה)נ

כוכב בית לחם מתי נא-אננ,       אנשים חכמים מהמזרח באו.
נובה (כוכב) צדק (כוכב לכת) - דרכים רבות לשורש אברהם מהמזרח

נוגה (בלועזיתנ nusבV, ונוס)נ מלך נוגה בהיר ונוס, יופיטר   (אסיה, בבל, צפון אפריקה וכו ') ראה את כוכב יהודה
   במזרח, ובא לירושלים. הם פגשו את המלך הורדוס ואמרונ

   "איפה מלך הילוד של היהוד?"
סופרנובה במארס / ניסאן (בגרמנית) לוקס  נ-אננ, לידת ישוע בבית לחם

Rev. 12:1-10: A great sign and a battle in heaven. (It may be: Supernova)
.בלילה על ידי ירח חדש וכוכב סופרנובה- על ידי ישוע לידה, הרועים ביקר  ניסן / מרץ

כוכב בהיר כפולנ ונוס ויופיטר קרובים יחד - נוגה (ונוס) וצדק (יופיטר) התמזגה ויצאה כמו         (בגרמנת)
  זה עמד במקום שבו היה הילד בבית לחם. החכם מצא את המלך החדש.

כוכבי הלכת במארס (בגרמנית) - ונוס יופיטר חזרו לשגרה, החכמים חזרו, ללא הורדוס להודיע. ונוס, יופיטר

https://bibles.org/heb-WLC/Dan/9/24-27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_(%D7%97%D7%91%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%A5)#.D7.94.D7.AA.D7.A7.D7.95.D7.A4.D7.94_.D7.94.D7.A8.D7.95.D7.9E.D7.99.D7.AA
https://bibles.org/heb-WLC/Dan/12/8-12
https://bibles.org/heb-WLC/Gen/25/1-6
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%9D
https://bibles.org/heb-HRNT/Matt/2/1-12
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%93%D7%A7_(%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91_%D7%9C%D7%9B%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%94
http://news.astronomie.info/sky201403/supernova.html
https://bibles.org/heb-HRNT/Luke/2/1-20
https://bibles.org/eng-AMP/Rev/12/1-10
https://www.google.co.il/search?q=venus+jupiter&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivmLHb99rUAhVEnBoKHQA_BC8Q_AUICigB&biw=853&bih=463#tbm=isch&q=venus+jupiter+enge+Konjuktion&imgrc=NQXZirqkDYlaoM:
http://news.astronomie.info/sky201703/planeten.html


האמת של לוח השנה של אלוקים החשבון היהודי-הזמן  מן בריאת העולם

16/04/2017העמק נכון 
מחשבון זמן, הוברט ברום 22 עמוד 07/09/2017מתורגם בעברית ב

JTC-V16he Jewish Time Calculation

ישוע לידה עד חורבן בית המקדש בחודשים ושנים יהודי אלוקים
3756-3826 3978-4048

כ 3000-3999

01/04/3755 01/04/3977 הצהרה
01/07/3756 01/07/3977 לידתו של יוהנס
01/01/3756 01/01/3978 לידת ישוע
08/01/3756 08/01/3978 ברית מילה
09/01/3756 09/01/3978 בריחה

שבוע אחד שבוע אחד שבוע אחד רצח תינוקות
14/01/3756 14/01/3978 מותו של הורדוס
15/07/3760 15/07/3981 לגחוזזור
14/01/3768 14/01/3990 בר מצווה

4000-4999

27 3787 4009 טבילתו של ישוה
27-31 3787-3791 4009-4013 משך השירות

01.01.3791? 01.01.4013? משיח נכנס
14/01/3791 14/01/4013

12:00-15:00 12:00-15:00 חושך מוחלט
אחרי הצהריים אחרי הצהריים הקבורה

18/01/3791 18/01/4013
28/02/3791 28/02/4013
04/03/3791 04/03/4013

66 3826 4048 סיים את החסד
69 3829 4051
73 3833 4055

12ראה עמוד  לוח שנה: שנים ישוע חסד70

לספירה/לפנה'ס
-4 until 66

.המנורה הרביעיתבתחילת המילניום הרביעי נמצאת  . המילניום4

23ראה עמוד  לוקס דנ-אננא (ישוע) לוקס דא-אאנא (ג'ון) הכרזה על לידתם של ג'ון וישוענ א' 05-.25.06
לוקס דנ-דנא בחודש הרביעי לתמוז, דיבר אנג'ל גבריאל עם מריה בחודש השישי להריונה של אליזבת. ה' 05-.21.09

לוקס נ3-אננא ישוע נולד בתחילת השנה החדשה. שבת 04-.17.03
לוקס נ3-אנננ, שמונה ימים סיים, ישוע נימול בבית המקדש של ירושלים. שבת 04-.24.03

מתי דא-3אננ, הבריחה בלילה למצרים א' 04-.25.03
טבח החפים מפשע מתי נא-אאננ, רצח ילדים בבית לחם

המוות הורדוס באפריל   לפנה"ס, כנראה על ליקוי הירח ו' 04-.30.03
ההתגלות אננא, שיכלכלוה שם אלף ומאתים וששים יום (נ  חודשים). לוקס   -א3ננ, חזרה לנצרת ג' 01-.07.09

לוקס נד-א ננ, ישוע בן השתים עשרה בבית המקדש בפסח. ד'  17.04.08
מנורה בעלת שבעה קנים

מנורת שבעת הקנים .המנורה החמישיבתחילת המילניום החמישי  . המילניום5
טבריה היה קיסר רומי בין השנים  א ל ד3 לספירה, בשנת דא של הממשלה עד ננ לספירה.

לוקס 3נ בשנה ה-דא של הממשלה טבריה, הוטבל ישוע על ידי יוחנן המטביל.
 וחצי שנים.3 ושירת כ -31לאחר טבילתו של ישוע היה כבן 

זכריה אנא מתי אא-אנאנ, המלך ציון ביום ההולדת ב-א ניסן בחודש ראש חודש? ? הי 20.03.31
חשכת הצליבה ומות ישוע בערב פסח בין השעות   ננא ל-  נדא,לדברי ניוטון, ה - א ניסן בשנת א3 ביום רביעי. ( ת תנשב ןסינ .4) די 02.04.31 )35המוות ישוה (

לוקס א -  נ3נ, השמש היתה חשוכה, משעה א עד א, כלומר   נדא-  ננא
מתינ אא-דדנדנ, יוסף מארימתיה הכניס את ישוע לקבר, לפני השקיעה.

ישוע נשאר    ימים ל 3 . עומר. דברים נא-אנאא, שבעת השבועות .   עומר3 אי 06.04.31 ) תחיית המתים1
אתה צריך לספור שבעה שבועות; להתחיל מספר שבעה שבועות מהזמן, . עומר43 וי 16.05.31 ) ההתעלות2

ספירת העומר אתה מתחיל לשים את המגל על הדגן עומד. כך נקרא עומר הרוזן. . עומר49 די 21.05.31 ) חג השבועות3
3) מעשי השליחים  -אננ נ) מעשי השליחים נא-אנא א) לוקס נא-אנ נ

דניאל נא-אאננא, הצרה הגדולה בזמן הסוף שנים של חסד ישוע70סוף 
הרומאים באו והרסו את מקדש ירושלים. . מצוקה1 ימים1290

. תלאות2 ימים1335 ימים  של חורבן בית המקדש של ירושלים.15 חודשים ו -3 שנים, 7סה"כ 
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https://bibles.org/heb-HRNT/Luke/1/26-38
https://bibles.org/heb-HRNT/Luke/2/21-38
https://bibles.org/heb-HRNT/Matt/2/13-15
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%91%D7%97_%D7%94%D7%97%D7%A4%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A4%D7%A9%D7%A2
https://bibles.org/heb-HRNT/Matt/2/16-18
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%A1
https://bibles.org/heb-HRNT/Rev/12/6
https://bibles.org/heb-HRNT/Luke/2/39-40
https://bibles.org/heb-HRNT/Luke/2/41-52
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94
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https://bibles.org/heb-HRNT/Luke/3
https://bibles.org/heb-WLC/Zech/9/9
https://bibles.org/heb-HRNT/Matt/21/1-11
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%95#.D7.97.D7.A9.D7.9B.D7.AA_.D7.94.D7.A6.D7.9C.D7.99.D7.91.D7.94_.D7.95.D7.9E.D7.95.D7.AA_.D7.99.D7.A9.D7.95
https://bibles.org/heb-HRNT/Luke/23/44-49
https://bibles.org/heb-HRNT/Matt/27/57-61
https://bibles.org/heb-HRNT/Acts/1/3
https://bibles.org/heb-WLC/Deut/16/9-12
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8
https://bibles.org/heb-HRNT/Acts/2/1-4
https://bibles.org/heb-HRNT/Acts/1/1-12
https://bibles.org/heb-HRNT/Luke/24/1-12
https://bibles.orgheb-WLC/Dan/12/11-12
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לידת יוחנן ולידת ישוע

יוחנן

אליזבת

להסתתר

מרי ישוע
על אודות

בירושלים

עם אליזבת סוכות 01/07/3977

על אודות

בנצרת

בית לחם 01/01/3978

לוח שנה: -טבת10
- שבט11

-אדר12 הלידה ישוע (בגרמנית)כמו הכוהנים, כמו זכריה, שימש על פי סדר החגים בבית המקדש של -ירושלים,תאריך 
ספק,שכן החישוב אינו תואם את סדר החגים. זכריה לא היה בסוכות ולא בחג הפסח, כאשר המלאך דיבר אליו, 3976  -ניסן 1

כמו בלוק. זכריה שימש כרגיל במקדש סביב השעון. נראה לו מלאך ה ', שעמד לימין מזבח הקטורת.   -אייר2
,1). על פי סדר לוח השנה של אלוהים,ראה עמוד לוקס נא-אאנאוזכריה נבהלה כשראה אותו, וירא עליו פחד,(   -סיון3

  -תמוז4 כי יוחנןביום הראשון בחודש הראשון ניסןאלוקים הוא ההתחלה ואת הסוף, זה נחשב מדוע ישוע נולד 
היה שישה חודשים מבוגר יותר ישוע. אלוקים מלמד אותנו, הזמן שלך הוא לא הזמן שלי. הנה חישוב זמן של   -אב5

יוחנן הלידה ואת ישוע הלידה לא על פי סדר הכוהנים.   -אלול6
  -תשרי7
  -חשוון8

לוקס דנ-דנא,ההכרזה על לידתו של יוחנן המטביל   -כסלו9
אבל המלאך אמר לו, אל תפחד, זכריה, כי התפילה שלך נשמעה, . חודש1 -טבת10

ואשתך אליזבת תישא לך בן, ואתה חייב לקרוא את שמו יוחנן -שבט11
לוקס 3אנא [אלוהים הוא חיובי]. -אדר12
לוקס  ננא .חודשים 5 בחודש טבת 10אליזבת היתה בחודש ה - 3977  -ניסן 1

והסתתרה חמישה חודשים.   -אייר2
לוקס נ3-אננא,ההכרזה על הלידה ישוע . חודש6   -סיון3

עכשיו בחודש השישי [לאחר מכן], המלאך גבריאל נשלח . חודש1   -תמוז4
לוקס אננא מאלוקים לעיר בגליל בשם נצרת, ...   -אב5 חודשים3

לוקס ד -א3נא, ביקורה של מרי באליזבת בירושלים . חודש6   -אלול6
עכשיו הזמן *) שאליזבת צריכה ללדת, והיא ילדה בן.   -תשרי7

לוקס דדנא .3977על תחילת תשרי *) בחודש השביעי לפני חג הסוכות,    -חשוון8
לוקס אדנא ומרי נשארה שם כשלושה חודשים וחזרה לביתה.   -כסלו9

-טבת10 חודשים6 חודשים בנצרת.6לאחר חג הסוכות היא נסעה לנצרת ונשאר 
-שבט11

. חודש9 -אדר12
לוקס ד-אננ, לידה ישוע בבית לחם 3978  -ניסן 1

מרי נשארה כשלושה חודשים לסוכות, כפי שאליזבת היתה בחודש השישי להריונה.   -אייר2
אליזבת נשאה את בן יוחנן בתחילת החודש השביעי בתשרי. מרי כבר בחודש הרביעי   -סיון3

,3978בדיוק בתחילת השנה החדשה ניסן וחזרה לנצרת. זה לקח עוד חמישה חודשים,    -תמוז4
  -אב5 על "האמת של לוח השנה של אלוקים".1מרי נשאה ישוע בבית לחם, כל כך נבואי, ראה עמוד 
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https://bibles.org/heb-HRNT/Luke/1/13
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