האמת של לוח השנה של אלוקים

החשבון היהודי-הזמן מן בריאת העולם

לוח שנה:

דניאל חזון 70 :שבועות השנה

 62שבועות השנה
 7שבועות השנה
בשבוע שעבר

אלוקים
3495-4048
3929
3978
3978-4048

יהודי
3273-3826
3707
3756
3756-3826

B.C./A.D.
-487 until 66
-53
-4
 66עד -4

התחל הפורעוננות
סוף הפורעוננות

4048
4048-4045

3826
3826-3833

66
66-73

דניאל חזון

לוח שנה:
אלוקים
3975-3979

יהודי
3753-3757

דג
ונוס ,יופיטר

סופרנובה

לפנה'ס
-7 until -3

-7
-6

3756

-4
ניסן  /מרץ

כוכב בינארי
ונוס ,יופיטר

מתורגם בעברית ב07/09/2017
JTC-V16he Jewish Time Calculation

 70שבועות השנה ) 483 = 7*(7 + 62ו  :70 = 1סה"כ 553
 553שנים דניאל 7א-יאל
 62x7 = 434שנים התקופה הרומית בארץ ישראל
 7x7 = 49שנים ישוע-לידה ושבעים שנה של חסד ישוע
 70שנים בשבוע השנה האחרון של דניאל =  70שנים חסד של ישוע
כלומרל  4לפנה"ס .ו  66לספירה ,כגון  70שנים של ישראל 1948-2018
תועבה של שממה )כלומר ,הרס בית המקדש(
 1290ימים דניאל א -ילא
 1335ימים משך  2625ימים ,סוף ולהביס את ירושלים
כלומר  7שנים 3 ,חודשים ו  15-ימים

אות משמים בעוד ישוע לידה

כוכבים
במזרח הארץ

3978

ראה עמוד 12

-3

A great sign and a great battle in heaven
בראשית  -6ל5א ,אברהם שלח את בניו למזרח.
המזרח הרחוק
המזרח התיכון
במזרח התיכון והמזרח הרחוק )למשל מונגוליה ,אסיה(ל
כוכב בית לחם
אנשים חכמים מהמזרח באו.
מתי א  -לא,
נובה )כוכב(
צדק )כוכב לכת(
 דרכים רבות לשורש אברהם מהמזרח)אסיה ,בבל ,צפון אפריקה וכו '( ראה את כוכב יהודה
נוגה )בלועזיתל  ,Venusונוס(ל מלך נוגה בהיר
במזרח ,ובא לירושלים .הם פגשו את המלך הורדוס ואמרול
"איפה מלך הילוד של היהוד?"
סופרנובה במארס  /ניסאן )בגרמנית(
לוקס 0א -לא ,לידת ישוע בבית לחם
)Rev. 12:1-10: A great sign and a battle in heaven. (It may be: Supernova
 על ידי ישוע לידה ,הרועים ביקר בלילה על ידי ירח חדש וכוכב סופרנובה.)בגרמנת(
 נוגה )ונוס( וצדק )יופיטר( התמזגה ויצאה כמוכוכב בהיר כפולל ונוס ויופיטר קרובים יחד
זה עמד במקום שבו היה הילד בבית לחם .החכם מצא את המלך החדש.
כוכבי הלכת במארס )בגרמנית(
 ונוס יופיטר חזרו לשגרה ,החכמים חזרו ,ללא הורדוס להודיע.סוף הכוכבים במזרח הארץ

 21עמוד

העמק נכון 16/04/2017
מחשבון זמן ,הוברט ברום

