האמת של לוח השנה של אלוקים

החשבון היהודי-הזמן מן בריאת העולם

מדוע בעיה של חריגה של חודשים וימים?
 בלוח השנה היהודי יש סטייה בין אדר א'  /אדר ב' .(19.02.2010/21.03.2019) 5779 בלוח השנה הגרגוריאני יש סטייה של פברואר  ,2018מאז הירח המלא חסר בפברואר ,2018אבל שני ירחים מלאים בינואר .ו . /וו ) (2.01.2018/31.01.2018ובמארס .ו . /וו )(02.03.2018/31.03.2018
אסטרולוגיה נכשלה!
כרונולוגיה הארכאולוגים
בלוח השנה של אלקים החריגה היא  ,0כל ירח מלא הוא תמיד חודש + / - 30 ,ימים ב  + / - 360ימים,
כמו בתנ"ך על בריאת  7ימים )בשבוע( וקביעת הזמנים והימים והשנים.
אסטרולוגיה ,לעומת זאת ,מונה  364ימים בשנה עבור הירח והשמש .הדבר היחיד שמקל על זה אמור -
אבל עבור כל נושא  -מעשי " -מבולבל" הוא חולף חולף .לכן ,במשך מאות שנים,
כל הניסיונות לצמצם את השנה ל  52-שבועות בדיוק ) 364ימים עם  1-2ימים ללא סוף שבוע(,
או אפילו שבוע של  10ימים ,נידון לכישלון ,על פי הכרונולוגיה האסטרונומית.
מדוע אדר א'  /ב' מופצים ב  13חודשים בשנת  ?5779ולמה הירח המלא חסר בפברואר ?2018
זה יהיה ארוך מדי כדי להוכיח בפרטים 364 .ימים בשנה?  4ימים  x 24שעות  x 60דקות  360 /ימים =  16דקות  /יום משמרת זמן!
מהיכן מגיעה החריגה מ  16-דקות ביום? אני מאמין שתזמון הזמן אינו מאלוקים ,אלא מ אסטרולוגיה.
אך בלוח השנה היהודי ובלוח השנה הגרגוריאני ניתן לראות את מעבר הזמן לפי לוח השנה של מונד ,ולכן הוא נדחה .יש לי בצודק?
כל הזמנים המקראיים נמצאים ביד אלוקים בלבד .הוא יכול להאט או להאיץ את הזמן ,אבל הוא לא ,כי הזמן הוא הסדר של אלוקים.
פעמים לאחר הירח והשמש צריך להיות מותאם שוב ושוב ,על פי כרונולוגיה אסטרונומית .הזמן של הירח והשמש התלונן,
הזמן שלנו הוא לא הזמן שלך .אני מאמין שהאסטרולוגיה נכשלה ,אבל הכרונולוגיה האסטרונומית מסייעת להתאים את הזמנים
בהתאם ללוח הירח של אלוקים .אנו יכולים לחשב את זמן נח ואת זמן הלידה של ישוע בהתאם ללוח הירח של אלוהים,
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מדוע אסטרולוגיה נכשלה.
קביעת זמנים וימים ושנים
ויאמר אלקים יהי מארת ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאתת ולמועדים ולימים ושניםת

בראשית ש ת

בתנ"ך ,אין שניות ודקות לקרוא .אבל אנחנו מוצאים שעות טובות וחודשים ,אבל מאיפה מגיעים  24שעות ביממה?
אני לא יודע איך מחולקים השעות והדקות ליום אחד .מאיפה מגיע הזמן של שניות? אני מניח שיש בעיה של זמן זז.
לוח השנה של אלוקים הוא מדויק יותר על ידי קביעת פעמים ,ימים ושנים! כל הזמנים שוכבים ביד אלוקים בלבד!
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