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ישוע לידה עד חורבן בית המקדש בחודשים ושנים יהודי אלוקים
3756-3826 3978-4048

כ 3000-3999

01.04.3755 01.04.3977 הצהרה
01.07.3756 01.07.3977 לידתו של יוהנס
01.01.3756 01.01.3978 לידת ישוע
08.01.3756 08.01.3978 ברית מילה
09.01.3756 09.01.3978 בריחה

שבוע אחד שבוע אחד שבוע אחד רצח תינוקות
14.01.3756 14.01.3978 מותו של הורדוס
15.07.3760 15.07.3981 לֲחחוזזור
14.01.3768 14.01.3990 בר מצווה

4000-4999

27 3787 4009 טבילתו של ישוה
27-31 3787-3791 4009-4013 משך השירות

01.01.3791? 01.01.4013? משיח נכנס
14.01.3791 14.01.4013

12:00-15:00 12:00-15:00 חושך מוחלט
אחרי הצהריים אחרי הצהריים הקבורה

18.01.3791 18.01.4013
28.02.3791 28.02.4013
04.03.3791 04.03.4013

66 3826 4048 סיים את החסד
69 3829 4051
73 3833 4055

12ראה עמוד  לוח שנה: שנים ישוע חסד70

לספירה/לפנה'ס
-4 until 66

.המנורה הרביעיתבתחילת המילניום הרביעי נמצאת  . המילניום4

23ראה עמוד  לוקס 1:26-27 1ישוע  לוקס 1:11-17 1ג'ון  הכרזה על לידתם של ג'ון וישוע: א' 05-.25.06
לוקס ק2-ק:1 בחודש הרביעי לתמוז, דיבר אנג'ל גבריאל עם מריה בחודש השישי להריונה של אליזבת. ה' 05-.21.09

לוקס 1:26-38 ישוע נולד בתחילת השנה החדשה. שבת 04-.17.03
לוקס 2:21-38, שמונה ימים סיים, ישוע נימול בבית המקדש של ירושלים. שבת 04-.24.03

מתי ק2:13-1, הבריחה בלילה למצרים א' 04-.25.03
טבח החפים מפשע מתי 2:16-18, רצח ילדים בבית לחם

המוות הורדוס באפריל 4 לפנה"ס, כנראה על ליקוי הירח ו' 04-.30.03
ההתגלות 12:6, שיכלכלוה שם אלף ומאתים וששים יום 421 חודשים . לוקס 2:39-40, חזרה לנצרת ג' 01-.07.09

לוקס 2ק-2:41, ישוע בן השתים עשרה בבית המקדש בפסח. ד'  17.04.08
מנורה בעלת שבעה קנים

מנורת שבעת הקנים .המנורה החמישיבתחילת המילניום החמישי  . המילניום5
טבריה היה קיסר רומי בין השנים 14 ל 37 לספירה, בשנת ק1 של הממשלה עד 28 לספירה.

לוקס 3: בשנה ה-ק1 של הממשלה טבריה, הוטבל ישוע על ידי יוחנן המטביל.
 וחצי שנים.3 ושירת כ -31לאחר טבילתו של ישוע היה כבן 

זכריה 9:9 מתי 21:1-11, המלך ציון ביום ההולדת ב-1 ניסן בחודש ראש חודש  ? הי 20.03.31
חשכת הצליבה ומות ישוע בערב פסח בין השעות 12:00 ל-00:ק1,לדברי ניוטון, ה -14 ניסן בשנת 31 ביום רביעי. 1ועות  די 02.04.31 )35המוות ישוה 1

לוקס 23:44-49, השמש היתה חשוכה, משעה 6 עד 9, כלומר 00:ק12:00-1
מתי: 7-61ק:27, יוסף מארימתיה הכניס את ישוע לקבר, לפני השקיעה.

ישוע נשאר 40 ימים ל 43. עומר. דברים 16:9-12, שבעת השבועות .   עומר3 אי 06.04.31   תחיית המתים1
אתה צריך לספור שבעה שבועות; להתחיל מספר שבעה שבועות מהזמן, . עומר43 וי 16.05.31   ההתעלות2

ספירת העומר אתה מתחיל לשים את המגל על הדגן עומד. כך נקרא עומר הרוזן. . עומר49 די 21.05.31   חג השבועות3
3  מעשי השליחים 2:1-4 2  מעשי השליחים 1:1-12 1  לוקס 24:1-12

דניאל 12:11-12, הצרה הגדולה בזמן הסוף שנים של חסד ישוע70סוף 
הרומאים באו והרסו את מקדש ירושלים. . מצוקה1 ימים1290

. תלאות2 ימים1335 ימים  של חורבן בית המקדש של ירושלים.15 חודשים ו -3 שנים, 7סה"כ 
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