האמת של לוח השנה של אלוקים

החשבון היהודי-הזמן מן בריאת העולם

האמת על הלוח השנה של אלוקים
ישעה -10שעה

להים ו ֶֶאפס כ וממונִ י,
עולִם ִ עכי אמ נ ִ ֶיכי א אל ו עֶאין עוד אה ִ ם
זִ כֶ ֶרו ִראשינם ות מ מ
ומ םקדם אָ עשר ל יא־ ׂנע ִָשו אי מרא עָצמ ִ עתי מתקום ֶוכמל־ח ֶפ ִ םצי אע והשה.
אשיתא אׂ חָ ִרית ִ
ׂמ ִ ֵגיד ומר ִ

בעיית לוח הזמנים
הבעיה היא ,ככה אני מרגיש ,שהזמנים של הימים ,החודשים והשנים מבלבלים ואינם ברורים ,ראה לוח שנה .אילו הזמנים הם מאת אלוקים? באיזה שנה חדשה
נמצא היום הראשון של החודש?בלוח השנה היהודית ,השנה החדשה מתחילה בחודש השביעי ,כלומר חודש תשרי )ספטמבר-אוקטובר( .בלוח השנה הגרגוריאני
השנה החדשה מתחילה בינואר ואילו הלוח השנה בתנ"ך חלה השנה החדשה בחודש הראשון ניסן )מרץ-אפריל( .נח חי לאחר המבול ביום בראשון בחודש הראשון
של השנה  .601על פי הלוח השנה העברי השנה תהיה  . 602ועל פי הלוח השנה הגרגוריאני זה אמור להיות בחודש הראשון בינואר בשנת  .600הפערים של
השנים הם עלולים להיות שנתיים .כל הזמנים נמצאים ביד אלוקים ,הזמן שלך הוא לא הזמן שלי .אנחנו צריכים להקשיב לזמנים של אלוקים ולרשום אותן מאז
בריאת העולם .כך ניתן להבין ולפתור את בעיית הזמנים יותר טוב ,ניתן לראות זאת בהמשך תחת הכותרת "ספירת הזמן היהודית מאז בריאת העולם" על פי הלוח
השנה של אלוקי.
היום הראשון בחודש הראשון ניסן )מרץ-אפריל(
הזמן החל מתקופה של...
להים למ אור יום ,וֶלׂ חי שך מק מרא למ יֶלמ ה; ׂוי ִֶהי-ערב ׂוי ִֶהי-ביקר ,יום אחמ ד) .בראשית שע(1
ה וׂיִ ֶק מרא אה ִ
אלוקיםע
כלומר היום הראשון בחודש הראשון ניסן מאז בריאת העולם!
יתי ִאיש את-יֶהומה.
ת-קיִן ,וׂת יאמר ,מקנִ ִ
ביום הראשון בחודש ניסן הייתה החטא של הרדם א וֶהמ אמ מדם ,י ׂמדע את-חׂ ומה ִא ֶשתו; ו ׂׂתהׂ ר ,וׂתלד א ׂ
אדםע
)בראשית 1ע (
ת-מכֶ סה הׂ תבמ הׂ ,וי ֶׂרא ,ו ִֶהנה חמ ֶרבו ֶפני המ אָ מד ממה
יג ׂוי ִֶהי ֶבאׂ חׂ ת וֶשש-מאות משנמה ,במ ִראשון ֶבאחמ ד לׂ חי דש ,חמ ֶרבו הׂ ׂמיִם ,מעׂ ל המ אמ רץ; ׂוימסׂ ר ניחׂ  ,א ִ
נחע
)בראשית א1עת( .בשנה החדשה לאחר המבול היה היום הראשון בחודש הראשון ניסן.
ישוע נולד ביום הראשון של החודש הראשון ניסן )מרץ/אפריל( ,מכיוון שגיון היה שישה חודשים מבוגר יותר ממנו ,מחודש השישי להריון של אליזבת
ישועע
ועד לידתו) .לוקס תא-הוע (1ראה עמוד !23
לוהים הׂ הוה וֶהמ ימה ֶוימבוא אה לוהי צֶ במ אות) .ההתגלות תע(1
אָ נִ י המ אמ לף וֶהׂ מתו ראש ומסוף נֶ אְ ם יֶהומה אה ִ
הקב"הע
זהו היום הראשון בחודש הראשון ניסן אך גם הסוף של הזמן.
המסקנה שלי על ספירת הזמנים החל מבריאת העולם
החלטתי לספור את הזמנים של אלוקים מחדש החל מבריאת העולם על מנת לקבל סקירה כללית .אני לא רוצה לכתוב ולגלות את הכל.יותר טוב לגלות את הזמנים
של אלוקים באופן עצמאי .הזמנים אינם מדויקים לגמרי ,לא כולם מאת אלוקים .אני מצטער מראש אם החישובים לא מדויקים או אף לא נכונים .במקרה כזה אני
מבקש לקבל הצעות תיקון!
מחשבון זמן ,הוברט ברום
מתורגם בעברית ב07/09/2017
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