
 של אלוקים7מלאו מילניום ה

חישוב הזמן היהודי החל מהבריאה, מתקופת אדם 

)2018 (6000ועד למילניום  

מחשב הזמן, הוברט ברום   

      
כל המםפרים של הזמנים באים מן התנ“ך ומושווים עם הידע של ויקיפדיהמ הםטייה

956של . 1הלשגיאה קטנה יחםיתמ הודות לשני התאריכים של חנוכת בית המקדש 
בבלתקופת  לפנה“םמ  586 של .1הלפנה“ם על ידי שלמה ושל חורבן בית המקדש 

מ כמה שנים6000  לבין הבריאה של העולם: בדיוק2018 את חישוב הזמן שלי בין המוכיח
מ פםוקים7התחילת המילניום ב שנים 6000ים זאת גםוכיחמו מהאינטרנט גרםאות

 .www.gotteskalender.com בתנ“כיים רבים וכל הזמנים של אלוקים נרשמו 

שנה“ יתחיל בשנה החדשה, 6000אם המילניום לה  להתווכח לגבי השאלהעל מהאין 
)21/09/2017 / 20-ב ( הלוח היהודי ), על פי5778(ביום א‘ בתשרי תשע“ח , ראש השנה

).2018במרץ 17( לוח השנה של אלוקים  על פי6000ניםן . 1או בשנה התנ“כית החדשה 
התלמודמ לעומת זאת  בין לוח השנה היהודי ללוח השנה של אלוקיםנשארתבעיה ה

6000 לביןהיהודי  5778ם בין השני שנים 222 אני רואה את ההבדל של, מחשב אחרת
כי, אנחנו לא רוצים לפםפם את הזמן, אבל אנחנו נשארים באהבה. שנים של אלוקים

?כךמ מתרגשיםהאם אנו  .7ההמשיח מגיע בתחילת המילניום 

? היא נבואתית7מדוע המנורה ה-

   .מילניום הראשון של אדםהתחיל     בחטא של אדם וחוה  ,   בתחילה     :   מוארת  .1      המנורה ה

אלא אברהם חי בין, לא כי נח ושם חיו אחרי המבול במילניום השני : מוארת  .2      ה  המנורה 
לכן ,על פי שנות אלוקים והגיע אל המילניום השלישי 2121עד  1946 השנים
.השניאברהם המילניום נקרא

על פי שנות אלוקים 3006עד  2966 דוד מלך בין השנים המלך:מ מוארת3      ה  המנורה 
.המילניום דוד נקרא מילניום מספר שלוש  .והגיע אל המילניום הרביעי

וצולב בשנת האלוקים 3978ישוע נולד בשנת האלוקים  :   באמצע מוארת  .4      המנורה ה
נמצא במרכז, לעומת זאת, ישוע. הוא הגיע אל המילניום החמישי של הנצרות. 4013

 .המילניום הרביעי, מילניום של ישועהמנורה ב

.כי המםר התפשט על ישוע, המילמיום החמישי של נצרות :   מוארת  .5  המנורה 

הגלובליזציה פורחת ומגיע היום לבבל האחרון : מוארת  .6      המנורה ה
המילניום של המנורה מנבא את, לכן. כפי שתואר בהתגלות יוחנן

.מילניום השישי, גלובליזציה

היא מנבא את קץ בבל וישוע ישלוט :מוארת     עדיין לא   7      המנורה ה
המנורה השביעית. שנים בשלום בתחילת המילניום השביעי 1000

אנחנו מתבוננים ברצינות רבה בלוח. המילניום השביעי, לניום של שלוםיהמנקראת 
.השנה הנוכחי לישראל“

 שנים עבור אלוקים מתקרב.6000בקרוב המנורה השביעית מוארת, על פי שהזמן של 
משמאל מציגה את המנורהלמעלה האם אלוקים חושף את המסתורין שלו? התמונה 

  ישוע השביעית:

 המילניום לוח השנה של אלוקים7

מקדש שלמה זמן של זמן מבריאת מילניום
חישוב אלוקים העולם בשנת אלף היא נבואית

שנה של אלוקים  3026 -2982 1000 1000
1861-      אדם עד             עד -2036 1000-2000 2000
בית המקדש       -976 עד -1016 2000-3000 3000

956 31 עד -4 3978-4013 4000
1018 5000 4000-5000 5000

2018 2018 6000 5000-6000 6000
שנים של אלוהים  6000 3018 7000 6000-7000 7000

שלום וממלכת ישוע   
2018+956+3026=

מקדש שלמה

לפנה'ם / לםפירה -מנורה7  מילניום של אלוקים7

0-1000 מ אלף1 -מילניום אדם1
1946-2121 מ אלף2 -מילניום אברהם2
2966-3006 מ אלף3 -מילניום דוד3

לפנה"םמ 3000-4000 . אלף4 -מילניום ישוע4
AD. 2018בית המקדש עד  מ אלף5 -מילניום הנצרות5

-מילניום6000 מ אלף6 -מילניום גלובליזציה6
מ אלף7 -מילניום שלום7

מ מילניום7ב 
6000םך הכל  שנים של שלום1000ו   שנים של אלוקים ->3026 לפנה"ס956 שנים גרגוריאנית2974<- 

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

שלום גלובליזציה נצרות ישוע דוד אברהם אדם

שבת לוח שנה
גרגוריאני

יהודי זמן אלוקים
אלוקים זמן אדם 0

זמן אברהם 2021
זמן השופט 430

515 זמן מלך יהודה  

בהתחלה
2018

של אלוקים
956+2018= 2021+430+515+60= סך הכל

 בית סולומון 

מופץ בשנים זמן אלוקים
זמן אדם 0

זמן אברהם 2021
זמן השופט 430

זמן מלך יהודה 515
זמן המקדש 430

לספירה זמן 586
2018

BC. / AD. תזמון תקופת זמן
תחילת הבריאה -3982 0 0 אלוהים ברא

הצאצאים -1961 2021 2021

בארץ זרה -1531 2451 430 אברהם עד אחרי
2448 יציאת מצרים

אדם עד אחרי יציאת מצרים
-1016 2966 515 זמן השופטים בישראל

עם שאול המלך בישראל
-586 3396 430 זמן מלך יהודה

על ידי חישוב המקדש 0 3982 586 זמן המקדש
586 BC. – 0 AD.

ללוח השנה של אלוהים 6000 2018 0 – 2018 AD.
ללוח השנה הגרגוריאני 2018

הבדל -222
ללוח השנה היהודי 5778

. המילניום של אלוקים7. עד 1חישוב הזמן       
2018. מרץ 17 2018 / 5778 / 6000
)5778. ניסן תשע"ח (1
6000. ניסן 1

זמן "יובל וחסד" דוד / זמן בית המקדש לפנה"ס
956 נחנך:      זמן-לספירה 60 סולומון      שנים ישראל70

586 חורבן:     430 סוף         . מילניום7 שנים בירושלים50
 שנים אלוקים6000

→ שנים גרגוריאנית  2974 ←  שנים של אלוקים3026 לפנה"ס956   שנים6000

 שנים של אלוקים3982 לפנה"ס: 0אדם עד 
    שנים של אלוקים6000  לספירה:2018ועד 

) נספר ללא תלות במבול.75זמן אדם אל אברם (
על ידי, חנוכת בית המקדש:   דוד ניבא את הבנייה הבית המקדש לפנה"ס956

חורבן בית המקדש הראשון מתוארך על פי המדע: לפנה"ס587 באוגוסט 25
         ואת סופו של זמן מלך יהודה:    לפנה"ס586

אדם - אברם
)75אדם אל אברם (

 שנים2448תלמוד: 

יהושע לאלי, שמואל

סוף המלך יהודה דוד-צדקיהו, 

 לפנה"ס.586בשנת 

 הרס המקדש1מ 

גרגוריאני יהודי אלוקים גרגוריאני יהודי אלוקים

-182 3578 3800 -3982 0 0 אלוקים
-82 3678 3900 -3882 100 100
-4 3756 3978 ישו לידה -3782 200 200
0 3761 3982 -3682 300 300 אדם

5000 5000 5000 -3582 400 400
18 3778 4000 -3482 500 500
31 3791 4013 צליבה -3382 600 600
66 3826 4048 -3282 700 700
118 3878 4100 -3182 800 800
218 3978 4200 -3082 900 900
318 4078 4300 נצרות 2000 2000 2000
418 4178 4400 -2982 1000 1000
518 4278 4500 -2882 1100 1100
618 4378 4600 -2782 1200 1200 נח
718 4478 4700 -2682 1300 1300
818 4578 4800 -2582 1400 1400
918 4678 4900 -2482 1500 1500 מבול
6000 6000 6000 -2382 1600 1600
1018 4778 5000 -2282 1700 1700 שם
1118 4878 5100 -2182 1800 1800
1218 4978 5200 -2082 1900 1900
1318 5078 5300 גלובליזציה 3000 3000 3000
1418 5178 5400 -1982 2000 2000 אברהם
1518 5278 5500 -1882 2100 2100
1618 5378 5600 -1782 2200 2200
1718 5478 5700 -1682 2300 2300
1818 5578 5800 -1582 2400 2400 לפי אקםודום
1818 5678 5900 -1534 2448 2448
1948 5708 5930 ישראל -1531 2451
1967 5727 5949 ירושלים -1482 -222 2500

-1382 2600 בלוח השנה היהודי
2018 5778 6000 בשבת -1312 2448 2670 זמן השופט

17.03.2018 5778 01.01.6000 -1282 2478 2700
17.03.2018 5778 01.01.6000 -1182 2578 2800
17.03.2018 5578 01.01.6000 -1082 2678 2900 דוד

2018 5778 6000 4000 4000 4000
2025 5785 6007 -982 2778 3000
2026 5786 6008 -956 2804 3026
2118 5878 6100 -882 2898 3100 זמן המלך
2218 5978 6200 -782 2998 3200
2318 6078 6300 שלום -682 3078 3300
2418 6178 6400 -586 3174 3396
2518 6278 6500 -582 3178 3400 בבל
2618 6378 6600 -516 3244 3466

2718 6478 6700 -487 - (-4) 3273 3495

2818 6578 6800 -482 3278 3500 פרס
2918 6678 6900 -312 3448 3670
3018 6778 7000 -282 3478 3700

חיי הנצח חיי הנצח חיי הנצח מילניום סוף -182 3578 3800
ונצח האלוקים -82 3678 3900

:2לוח שנה צבעוני  :1לוח שנה צבעוני 
           

 
   

 
 תלמוד: ישוע-לידה
5. נצרות מילניום  

   
 אנוך

מ בית המקדש וירושלים הרם2  
   
 

2. מילניום אברהם
   
   
 
   
   
 

6. מילניום גלובליזציה  
 

   
  תרח / אברם 

3. מילניום דוד
 
   עד משה 
   
   בזר עד 
 
   -2448לתלמוד 

   -2451 לאלוקים 
 :שנים חסרות222

. מרץ17 . ניסן1 . ניסן1 שמ מילניום שלום (   ש-   ()  

בין שנים 222 ההבדל  שנים ישראל70
2670 ואלוקים 2448תלמוד  שנים ירושלים50

 שננים אלוקים6000
4. מילניום ישוע םיום החםד?

  שנים התלאות?7
המשיח מגיע? מ בית המקדש של שלמה המלך1

 
   

 
  מ חורבן בית המקדש1
 
  מ בית המקדש2

 
 שבועות שנה" עד69חזון דניאל "

69x7 = 483לידת ישו: 

 
   שנים1000לתלמוד 
2448 עד 3448מ  עד

 
       

https://gotteskalender.files.wordpress.com/2017/09/jtc-v16he-p13p1-27-millenniums-calculation.pdf
https://www.google.co.il/search?biw=853&bih=463&tbm=isch&sa=1&q=menorah&oq=menorah&gs_l=psy-ab.3..0j0i67k1j0l2.518803.518803.0.519762.1.1.0.0.0.0.124.124.0j1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.1.123.ITfZzFzVfjk#imgrc=fjUZles3yaxEOM:
https://gotteskalender.files.wordpress.com/2017/09/jtc-v16he-7000-shalom-p24-26-millennium.pdf
https://gotteskalender.files.wordpress.com/2017/09/jtc-v16he-7000-shalom-p24-26-millennium.pdf
https://gotteskalender.files.wordpress.com/2017/09/jtc-v16he-7000-shalom-p24-26-millennium.pdf
https://gotteskalender.files.wordpress.com/2017/09/jtc-v16he-7000-shalom-p24-26-millennium.pdf
https://gotteskalender.files.wordpress.com/2017/09/jtc-v16he-6000-globalization-p15p24-26-millennium.pdf
https://gotteskalender.files.wordpress.com/2017/09/jtc-v16he-6000-globalization-p15p24-26-millennium.pdf
https://gotteskalender.files.wordpress.com/2017/09/jtc-v16he-6000-globalization-p15p24-26-millennium.pdf
https://gotteskalender.files.wordpress.com/2017/09/jtc-v16he-6000-globalization-p15p24-26-millennium.pdf
https://gotteskalender.files.wordpress.com/2017/09/jtc-v16he-6000-globalization-p15p24-26-millennium.pdf
https://gotteskalender.files.wordpress.com/2017/09/jtc-v16he-5000-christianity-p15-millennium.pdf
https://gotteskalender.files.wordpress.com/2017/09/jtc-v16he-4000-jeshua-p12-13p18p21-23-millennium.pdf
https://gotteskalender.files.wordpress.com/2017/09/jtc-v16he-4000-jeshua-p12-13p18p21-23-millennium.pdf
https://gotteskalender.files.wordpress.com/2017/09/jtc-v16he-4000-jeshua-p12-13p18p21-23-millennium.pdf
https://gotteskalender.files.wordpress.com/2017/09/jtc-v16he-3000-david-p8-11p17-millennium.pdf
https://gotteskalender.files.wordpress.com/2017/09/jtc-v16he-2000-abraham-p5-7p16p14-millennium.pdf
https://gotteskalender.files.wordpress.com/2017/09/jtc-v16he-2000-abraham-p5-7p16p14-millennium.pdf
https://gotteskalender.files.wordpress.com/2017/09/jtc-v16he-1000-adam-p419-millennium.pdf
http://www.gotteskalender.com/
https://gotteskalender.files.wordpress.com/2017/09/jtc-v16he-p13p1-27-millenniums-calculation.pdf
https://www.google.co.il/search?biw=853&bih=463&tbm=isch&sa=1&q=menorah&oq=menorah&gs_l=psy-ab.3..0j0i67k1j0l2.518803.518803.0.519762.1.1.0.0.0.0.124.124.0j1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.1.123.ITfZzFzVfjk#imgrc=fjUZles3yaxEOM:

