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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 
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