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תזמון תקופת זמן
סוף התקופה הבבלית

-4 3978
-1 3981 3.5 בריחה ואוכל

-4 3978
2018 6000 2022 ישוע הלידה לסוף הזמן

או
1948 5930
2018 6000 70 עד סוף הזמן

2018 6000 3.5
2022 6007 3.5

מלחמת ששת הימים בבילון
5.-10.06.1967 5949 מלחמת ששת הימים

6000
פיוס עם עולם החי

7000 פסק הדין הסופי לפני כס ישוע

את השמים החדשים ואת הארץ החדשה ואת ירושלים החדשה
זרם המים

יחד עם עולם החי

תנ"ך לפנה'ס ו לספירה
באנגלית: סוף בבל הגדול

דניאל י:ל  דניאל יל:י ההתגלות ג :ל  ָדן (זמן ושתי זמנים וחצי זמן) ג עד לג ין ופל ָדנד עד ָדן ול עד
ש: זמן  י ּהנשחש ד ְמֵפנ  ְצי מוע  ְדים ּוח  ד מוע  1/2+ 1+2מוע  ההתגלות 126 ,:ל , 1260 ,ל  ימים במדבר  זמן יכול להיות:3.5

הושע  ,   מתי י -3 :ל (הבריחה למצרים 
 חודשים42 ימים או 1260 ימים = 360 זמן * 3.5כלומר 

ההתגלות ל : והיא הביאה ילד זכר,     ָדן (זמן):  יכול להיות מעד
לא ידוע תאריך! אחרית הימים התג"ל י: , הוא מגיע   

ָדן (זמן):  מיסוד ישראלעד
24-26 ו 22ראה לוחות שנה עמודים   שנים ישוע חסד70שנים ישראל =  70

י  חצוצרה   ואי חלף (ההתגלות ל :  
ל  ואי חלף (ההתגלות ג :    126 ,  חצוצרה ההתגלות ל:   יכול להיות עדדָנדין (שתי זמנים):

3  ואי הוא בא במהירות (התג"ל ג :    י  חצוצרה ההתגלות י:3   42x2חודשים 
 שנים 3.5 ימים = 1260 חודשים = 42( עוד חצי זמןאוי, אוי, אוי,

שְבֵעשה מּלֵאשכְים נוְשֵאְים אה עַת שה עַבּע הּמּכות השאּח רונות (ההתגלות י  
השבע קערות זעם אלהים (ההתגלות 126 ,   ָדן (חצי זמן): ג עד לג  ימים 7יכולה להיות  פל

126 ,  קערה זעם הוא 126 ,  הקרב הגדול יום "הרמגדון" (ההתגלות 126 , -ל :126 ,  
מלחמת ששת הימים: האחרון הקרב האחרון בבילון 6הוא נבואית יום 

ההתגלות    ההתגלות ת  ההתגלות י  ניצחון האל על בבל ביום השביעי 

ממלכת שלום המשיח, שלום המשיח
מילניום (פירושונים  ישעה    ההתגלות 126 ,- :0ל  שנה 1000ישוע שולט 

ישעה יל:י126 , ישעה  -126 ,:  
ההתגלות י -י:0ל

 שנים הסתיימה7000תקופת הנבואה של 
הזמן של אלוקים הוא עצר, לנצח חיי ... הללויה

ישעה יל-י :י126 , ההתגלות  ל
ישעה    ההתגלות לל

ישעה יל:י126 , ישעה  -126 ,:  
ואת הפרה והדוב יהיה להאכיל זה לצד זה, הצעירים שלהם יהיה לשכב יחד, ואת האריה יאכל קש כמו השור 
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