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

16/04/2017העמק נכון 
מחשבון זמן, הוברט ברום 2 עמוד 07/09/2017מתורגם בעברית ב

JTC-V16he Jewish Time Calculation

תזמון
תחילת הבריאה -3982 0 0

3295-2995 687-987 התגלות חנוך
צאצאי אדם מסת ועד נוח -2426 1556 1556 נוח לפני המבול

הצאצאים של שלושה בני נח -1961 2021 465
-1531 2451 430

זמן השופטים בישראל -1056 2926 475
מאת סולומון -956 3026

-586 3396 470
על ידי בבל -586 3396 חורבן בית המקדש הראשון

ישראל תחת האימפריה בבלית -516 3466 70
-516 3466 הקמת בית המקדש השני
-487 3495 29 פרס דריוס
-487 3495 התגלות דניאל
-4 3978 483 חזון דניאל

מוות ישוע וסוף הקרב ו והקרבת מזון 31 4013 35 הצליבה של ישו
על ידי רומא 66 4048 חורבן בית המקדש השני

66 4048 35 הרס ירושלים
תחילת הפורענות 66

סוף הפורענות 73
בהתאם עם התגלות של דניאל על סוף הזמן ?120 ?4102

סוף המעצמה העולמית הבבלית
6000-6007? דהיינו הסוף של גלובליזציה

2018 6000 2022
-222 ההבדל

על פי לוח השנה היהודי 5778

סקירה כללית: ספירת הזמן היהודית החל מבריאת העולם
לוקס 8 - קס  מתי 7 - ס  רישום המין של ישוע המשיחס

'ס/לספירהלפנה זמןתקופת 
אלוקים ברא...

חנוך (aךWikiped( ךונחךוך ( ספר חנוך א' בראשית קקס 

סם - אברם
אברהם - משה שנות זרות (מאברהם עד משה(430

יהושע - אלי
. חנוכת בית המקדש1

שאול, דוד-צדקיה שנים לאחר יציאת מצרים(480תקופת המלכים (

 נבוכדנצרלבב
 שנים, הודות התמיכה של פרס70אחרי 

62ישראל תחת האימפריה הפרסית. דריוש בגיל 
דניאל 7ק-יקס 

 שבועות לידת ישו69לאחר 

סוף עבודת הקרבנות בירושלים / זוועות ההרס
תועבה של שממה (דניאל ק -  סק (  ימים1290– 

 ימים1335– 
התגלות של ג'ון

דניאל 7סק  דניאל  קס7 ההתגלות י סק  ָדן (זמן ושתי זמנים וחצי זמן( ג עד לג ין ופל ָדנד עד ָדן ול עד
בגרמניתס הכח בעולם האחרון, כדוגמא ויקיפדיה כמה

התגלות  ס   התגלות קס    חודשים42 × 2פורענות בזמנים של  

על פי לוח השנה הגרגוריאני 2018לידת ישוע עד 

https://bibles.org/heb-HRNT/Luke/3/23-38
https://bibles.org/heb-HRNT/Matt/1/1-17
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%90'
https://bibles.org/heb-WLC/Gen/5/22
https://bibles.org/heb-WLC/Dan/9/24-27
https://bibles.org/heb-WLC/Dan/12/11-12
https://bibles.org/heb-WLC/Dan/12/7
https://bibles.org/heb-WLC/Dan/7/25
https://bibles.org/heb-HRNT/Rev/12/14
http://www.zeugen-jesu.de/Die%20letzten%20Weltm%E4chte.html
https://bibles.org/heb-HRNT/Rev/13/5
https://bibles.org/heb-HRNT/Rev/11/2


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

16/04/2017העמק נכון 
מחשבון זמן, הוברט ברום 3 עמוד 07/09/2017מתורגם בעברית ב

JTC-V16he Jewish Time Calculation

תזמון
תחילת הבריאה -3982 0 0

צאצאי אדם ועד אברהם -1961 2021 2021 נוח לפני המבול
-1531 430 אברהם ועד היציאה

יהושע ועד אלי בישראל -1056 2926 475 תקופת השופטים בישראל
-586 3396 470 תקופת המלכים בישראל

על ידי נבוכדנצר -516 3466 70 שבוי בבבל
-487 3495 29
-4 3978 483

31 4013 35 צליבתו של ישוע
על ידי רומא 66 4048 35 חורבן ירושלים

2018 6000 2022
-222 ההבדל

על פי לוח השנה היהודי 5778

או

תזמון
תחילת הבריאה -3982 0 0

צאצאי אדם ועד אברהם -1961 2021 2021
-1531 430 אברהם ועד היציאה

יהושע ועד אלי בישראל -1016 2966 515 תקופת השופטים בישראל
-586 3396 430 התקופה של המלך יהודה

0 3982 586
2018 6000 2018

-222 ההבדל
על פי לוח השנה היהודי 5778

חישוב מהיר: הכרונולוגיה היהודית החל בריאת העולם

'ס/לספירהלפנה זמןתקופת 
אלוקים ברא ...

שנים מאדם עד לאחר יציאת מצרים 2448התלמוד במדינה זרה /  2448 / 2451

שאול, דוד-צדקיה

62ישראל תחת האימפריה הפרסית. דריוס בגיל דאריוס - דניאל
חזונו של דניאלס לידת  ישוע  שבועות לידת ישו69לאחר 

שחיטה והקרבת מזוןשל המוות ישוע והסוף 

על פי לוח השנה הגרגוריאני 2018לידת ישוע עד 

'ס/לספירהלפנה זמןתקופת 
אלוקים ברא ...
אדם - אברם

שנים מאדם עד לאחר יציאת מצרים 2448התלמוד במדינה זרה,  2448 / 2451

לפני הספירה 586דוד צדקיה ו סוף מלוכת יהודה, 
20 ויומן ירושלים ,ראה עמוד 10חישוב המקדש, ראה עמוד   לפנה"ס586-0

על פי לוח השנה הגרגוריאני   לאחר הספירה0-2018


