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 מעמד ואתהSun"וידבר יהוה אל יהושע ביום יהוה חילק את החלו לנדוד לפני בני ישראל, הוא אמר לי את המראה של ישראל, 12
.ajalonעם הירחעם עבדתו נכריה ואתה,עדיין

 צדיק אז השמש עמד עדיין בעיצומו של. השמש עמד עדיין, הירח נשאר, עד שהעם קם עצמם עם האויבים שלהם. הוא לא זה כתובים13
whole.html\Temp\Local\AppData\User\Users\C:גן העדן, רעמך יחפזון׃ לא ירד יום שלם.

י יהלכו׃ קול של גבר: כי יהוה נלחם עבור ישראל".יהוה בדרכזה, כי. לא היה יום ככה לפני או אחרי14

 עדיין בשמים יום: (1) כדור Sun אתר אינטרנט: "על פי חוקי הפיסיקה, יש רק שתי הסברים בעל מעמדנאס"א שלהם על מדינות
הארץ היה למעשה לה .פסיק מסתובבים סביב צירו ... אם אין ראיות-או- יצטרך להתחיל שהסתובב מערכת השמש מאד Sun את (2)

".בדרך מסוימת כך נראה לנו על אדמה מסתובבים שלנו כדי להיות עומדים עדיין. אין ראיות או התרחשות של זה

ברחבי הארץ. את ההיסטוריה, מודל עבודה Sunם מעביר את השמש עומד עדיין בצהריים של יהושע יום מאי כבר הועלו על ידי אלוהי
עדיין בשמים. אולי Sunמקבלים כאן. אלוהים אולי להעביר את השמש סביב כדור הארץ עם סיבוב כדור הארץ כדי להפוך את מעמד 

ת העין הפוכה של השמש. אלוהים עברה השמש סביב כדור הארץ, לצד השני של כדור הארץ, כדור הארץ זרמו כמים קדימה לתוך ארוב
בלי Sunחזרה אדמה והזרים של ארובת העין הפוכה Sunלאחר מכן חצי ארובת העין מאוחר יותר, שנה מאוחר יותר, הוא עבר את 

ראיות, לא ביולוגי או גיאולוגי מעקב, אפילו לא נטו חסר זמן. אין דרך אחרת.

סיפור היום. עם זאת, את החישובים כאן הם בדיוק כמו הסיפור חסר נאס"א קובע "אירועים אלה מעולם לא התרחשה" בנוגע חסר
היום. גם אם החישובים האלה התגלו כאן בפעם הראשונה, הם כיום "התרחשה" של נאס"א, דו"ח "אין הוכחה זו מתרחשת גם." הוא 

מיושן, לא נכון. נאס"א צריך באמת לקחת את הקרדיט על סיפור היום החסר.

יע ישו מודרך מי יש לי כל האמת, אלוהים אשר מעניק את הניצחון.האשראי האמיתי מג

יש הרבה עבודה לעשות כנוצרי לאלו שלא אכפת להם מי לוקח את האשראי.

"חסר היום" סיפור

האם אתה יודע את שטח התוכנית הוא עסוק שמוכיחים כי מה שמכונה המיתוס בתנ"ך נכון? מר הרולד היל, נשיא חברת קרטיס המנוע 
מרילנד, היועץ את תוכנית החלל, מתקשרת את הפיתוח הבאים:ב

אני חושב שזה אחד הדברים המדהימים ביותר כי אלוהים יש לנו היום קרה לאחרונה מדענים על שטח שלנו העוסקים באסטרונאוטים 
אנחנו שנים.1000שנים, 100ובייקום חגורה ירוק, מרילנד. הם בודקים את מצב של השמש, הירח, כוכבי הלכת מחוץ לחלל שם יהיו

צריכים לדעת זאת כך אנחנו לא לשלוח לוויין, מעלה, היא תקל על משהו מאוחר יותר במהלך ". יש לנו כדי להתוות את " במונחים של 
חיי טלוויזיה בלווין, שבו כוכבי הלכת יהיה כך שהאירוע לא להיתקע..

שנים, הוא נעצר. את המחשב נעצר, העמיד אות אדום, שבגללו היה משהו לא הם רצו את המחשב מדידה קדימה ואחורה במשך מאות 
בסדר או עם המידע מוזן לתוך אותו או עם התוצאות בהשוואה לסטנדרטים. הם קראו את מחלקת השירות כדי לבדוק אותו, אמרו מה 

הבעיה?

ער. לא הייתה תשובה. לבסוף, איש נוצרי גם הם מצאו שם הוא יום חסר מקום הזמן שחלף. הם שרוט ראשיהם וקרעו את השי
יודע, פעם אחת הייתי ראשון בבית הספר, הם דיברו על השמש עומד עדיין. בזמן שהם לא האמינו לו, הם לא הייתה אתההצוות אמר,על

ר.לי תשובה, כך הם אמרו, הראה לנו. הוא קיבל"ך וחזרתי בספר יהושע שם הם מצאו מגוחך הצהרה כל אחד עם שכל יש

שם הם מצאו את יהוה אל יהושע אומר, פחד להם לא, אני חייב סיפק אותם לתוך ידך; שם לא איש של אותם לעמוד לפניך. יהושע היה 
על ידי האויב, אם הם היו חושך נפל להשתלט עליהם. כך יהושע שאל את יהוה המעמד כדי להפוך את השמש מודאג כי הוא היה מוקף

ו רעמך יחפזון׃ לא לרדת על כל יום!---ש והירח עמד עדיין נשאר כוכבעדיין! שמתאים בנתיב השמ

http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/ask_astro/answers/970325g.html
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http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/ask_astro/answers/970325g.html


הוא חסר היום! הם בדקו את המחשבים הולך לחזור לתוך זמן נכתב אותו היה שםאת העוסקים באסטרונאוטים ובייקום מדענים אמר,
דקות בנתיב לא כל יום. הם לקרוא את 20-שעות ו23קרוב אבל לא קרוב מספיק. הזמן שחלף כי היה חסר חזרה של יהושע יום היה 

התנ"ך, שם הוא היה (בערך) ביום.

1000דקות תוכל עדיין בצרות 40מעט מילים אלה בתנ"ך הם חשובים, אבל הם עדיין היו בצרות כי אם אינך יכול חשבון במשך 
פעמים רבות ב "..-שנים. ארבעים דקות הייתה כי הוא יכול להיות מוכפל ב

הלך אחורה. את המדענים אמר לו שהוא לא שפוי בדעתו, אך הם ירדו את Sunצרי עובד חשב על כך, זכר איפשהו"ך שם אמר כמו הנו
מיטה, ביקר את הנביא ישעיהו מי אמר לו שהוא לא הולך למות. חזקיהו ביקש -מלכים: חזקיהו, על מותו2הספר ולקרוא מילים אלה ב 

10ללכת קדימה Sunהוא דבר זהמעלות? חזקיהו אמר,10אתה רוצה את השמש כדי קדימה םהנושא כהוכחה לכך. ישעיהו אמר: הא
40מעלות בצל. ישעיהו דיבר יהוה יהוה הביא את הצל עשר מעלות אחורה! עשר מעלות הוא בדיוק 10מעלות, אבל בואו נחזור אחורה 

לכים הופכים את חסרה היום ביקום!דקות שני המ40דקות. עשרים ב יהושע, ועוד 20-דקות שלוש שעות ו

האם זה לא מדהים? אלהינו שפשוף האף שלהם, האמת שלו! הפניות:
10:8,12,13יהושע 

20:9-11מלכים 2

של tottenבסדר הפוך ארובת העין. הוא משמש הרולד היל מי כתב את הסיפור חסר היום ייתכן ששמעת נאס"א מדענים גילוי כזה
מזרח 180°, במקום. אלה עשויים להיות המקורי חישובים נאס"א את הסיפור חסר היום: אם השמש עברה 1890-הספר, יצא לאור ב

שעות, אדמה והזרים לאחור לתוך ארובת 12לעמוד עדיין בשמים של יהושע, כלומר השמש עברה לצד השני של כדור הארץ, אורכת 
. לאחר Sunאדמה והזרים של ארובת העין הפוכה WANלומו של המלך שעות את הקרב של מרום, ח12העין. עם זאת, זה עשוי להיות 

Aironetבפברואר, 8מכן שנה אחת קודם לכן, את השמש נס על ידי יהושע עשויים להיות הנופלים חומות יריחו, אולי ביום שבת, 
תוך ארובת העין הפוך את השמש. מערב לצד השני של כדור הארץ, כדור הארץ זרמו כמים ל180°לפנה"ס. לפיכך השמש עברה 1240

Sunכך ייתכן  ascendend בערב יום שישי לילה מוקדמת על התקפה כמו יריחו בארצות המקרא. זה יכול 11לפתע במזרח בשעה
Aironetבפברואר , 8להיות  Aironet,15בערב שבת, אוגוסט 11ימים 188לפנה"ס, חצי ארובת העין בלבד ולאחר מכן, 1240
שעות. 10ימים 186ההשתוות האביבית שלנו נופל ההשתוות האביבית נה"ס. זהו בערך כמו חצי ארובת העין שלנו את האביבלפ1240

לפנה"ס הוא רבע ארובת 7,1239, שבועיים לאחר ההיפוך החורפי. פברואר 2013בינואר 3-בSunכדור הארץ הוא הקרוב ביותר 
,Sunהגישה הקרובה הארץ שלימים, מן85ימים, פחות שבוע, 91העין,  Aironetבנובמבר, 15 שנים 7000לפנה"ס. במשך 1240

,8פברואר 10של כדור הארץ גישה הקרובה ביותר של השמש נעה בחודשים ספטמבר עד ינואר. וכך את חצי ארובת העין בין השעות 
Aironet Aironetבאוגוסט, 11:15לפנה"ס ועד 1240 שעות. לאחר מכן כי השמש נמצאת בצד 12מים י187לפנה"ס הוא 1240

365ימים. לאחר מכן השמש עלולה לחזור לאחור אדמה זרימת ארובת העין. כדי להיות 188שעות,12השני של כדור הארץ זה הוא 
של סיבוב ימים בשנה ב367שעות שלו ארובת העין סביב השמש. אחר יהיה 48ארובת העין אדמה בשנה יש מהירות עד ימים אחורה

הוא נגד ארובת העין.

unaccountedשעות של זמן זה חסר חצי ארובת העין 24-אז יש לנו כ for שעות בעוד חצי שנה של 24. כדור הארץ חייב מהירות עד
,8פברואר 10ימים (כי השמש נמצאת בצד השני של כדור הארץ, כך בין השעות 188ימים. אבל זה חצי ארובת העין הוא 183
Aironet Aironetבאוגוסט, 11:15לפנה"ס עד 1240 365.2422/188xימים, 365ימים.) של 188לפנה"ס הוא 1240 48/4 ,

correlating שעות כדי להחיל על במחצית הראשונה ארובת 48שעות של 24דקות זמן חסר. זה לא בדיוק תואם את 20-שעות ו23עד
האפשרית נסובה סביב הניסיון לנוע ממקום למקום 350°כמו הסיפור חסר יום. השמש רק דקות בדיוק40העין. אנחנו עדיין חסר 

ברחבי הארץ כאשר יהושע שאל אלוהים כדי להפוך את מעמד השמש עדיין בשמים. כך את הזמן שחלף היה חסר זמן להתאים את זה 
מזרח כדי להתאים את 190°השמש חייב לעבור לפנה"ס, 7,1239בדיוק חצי ארובת העין. לאחר מכן כאשר השמש חזר פברואר

לאחור 180°השמש חייב לעבור °.10דקות חסר הזמן של המחצית השנייה אחורה ארובת העין. כך אנו עשויים למצוא את חסר 24:40
Sunאדמה זרימת לאחור ארובת העין  מעלות, 190חזרה באותו יום,10°לפנה"ס. השמש צריך גם להעביר הלאה 1239בפברואר, 7

דקות של יהושע. לאחר 20-שעות ו23דקות. את המילה "על" יום שלם מתאים. השמש עמד מלכת השמיים במשך 40כדי לפצות על 
ימים, היא גם יותר 178דקות הסיפור הקצר ביותר. את חצי, חצי ארובת העין הבא של 40מכן אנו עשויים למצוא את חסר חסר יום 

Aironetבאוגוסט, 12:17צי ארובת העין, החל מהשעה ומיהר לעיסוקיו עד ח 7,1239בצהריים פברואר 12לפנה"ס עד 1240
365.24/177.5xשעות = 12ימים 177שעות כי השמש נמצאת בצד השני של כדור הארץ = 12לפנה"ס, פחות  48 / 4 = שעות 24

Aironet, יהושע 16ת העין. באוגוסט ימים בסדר הפוך ארוב363. ישנם 177=365-188דקות. או 42 לפנה"ס של יום ארוך, 1240
Aironetבפברואר 8-לפני הספירה מ7,1239החזיר היום מוקדם, פברואר Sunהשמש הערעור נסוב על פרשנות את כדור הארץ. 

363/176.5xלפנה"ס. כך 1240 48 / 4 = 67Xשעות; .24.67 שעות חסר 24:40כן יש שעות. ל24:40דקות. 40דקות = 60
דקות, כפי שניתן לראות, היא עושה. 40במחצית השנייה אחורה ארובת העין. במחצית השנייה אחורה ארובת העין צריכה להיות חסר 

עד 16-דקות ו 16דקות זמן קצר יותר מן הגרף מתחת +32אתה יכול לראות ומיהר לעיסוקיו הרגילים עד הסתיו/חורף ארובת העין הוא 



קות את המשוואה של ארובת העין עד ומיהר לעיסוקיו הרגילים. אדמה " מהר יותר כאשר היא ההפלגה השמש בחורף. אז אם אתה יכול ד
דקות יותר ומיהר לעיסוקיו 30שעות 23דקות יותר קצר = 32שעות עד חצי ארובת העין ומיהר לעיסוקיו גם 24תמונה, זה חלים על 

שעות. את חצי 48דקות יותר ומיהר לעיסוקיו עד המחצית השנייה ארובת העין = 30שעות 24ן עד במחצית הראשונה ארובת העי
48x)דקות ביום ומיהר לעיסוקיו ארובת העין לאחור עד 8-ימים עוד. וכך ב1.5ימים 188ימים. לפיכך 186.5ארובת העין הוא  60)

1.5Xדקות ביום זה הוא 8=365.24/ 8 = דקות. כך ומיהר לעיסוקיו עד 44דקות הוא 32+12דקות. 32פות עד דקות נוס12
דקות חסר זמן 20שעות 23דקות זמן חסר במחצית הראשונה בסדר הפוך) יש 40שעות 24המחצית השנייה אחורה ארובת העין יש 

ימים ימים ולא.365.24367.24פאונד ישלמו עלות נוספת נוספת את שני ימי ארובת העין מלאה לאחור. כך שנה לאחור הוא 

Aironetבפברואר, 8ימים. אפילו שבת, 365.24ימים ארוכים עד שנה הוא זמן, הזריחות 363.24את ומיהר לעיסוקיו  1240
לפני הספירה לאחור 1239בפברואר, 7ימים. אם השמש חזרו ביום שבת, 363לפנה"ס הוא 1239בפברואר, 6לפנה"ס עד יום שישי, 

Aironetבאוגוסט, 16ימים כי שבת 363הזמן של " עשוי להיות ספר כמו את משך לפנה"ס אדמה לא מסתובבת סביב השמש, 1240
סביב השמש בסדר הפוך בשנה אחת פחות 360°אך השמש סביב כדור הארץ. אף כי יום השמש במערב, במזרח. כדור הארץ להשלים 

Aironetבפברואר, 8. וכך מובא ארובת העין התחיל שבת בבוקר יומיים בגלל ומיהר לעיסוקיו מעלה ארובת העין לפנה"ס, 1240
קצר בדיוק יומיים בשנה. לאחר מכן היו שני ימים שווה, WANלפנה"ס על חלומו של המלך 1239בפברואר, 7השמש התרחקו שבת, 

ימים של זמן של שנה רגילה.365.24שעות ביממה, של עוד יום רגיל לתת 48

ייחוס זה -פעמים רבות ב ".."-שנים. ארבעים דקות הייתה כי זה יכול להיות מוכפל ב1,000ות הייתה כי אתה עדיין בצרות דק40"
, טבעות נכון.tottenדקות ארובת העין היא מפתח מודל זיהוי מעל עם חסר סיפור יום יום. כך הסיפור חסר, למרות הותאם 40כדי 

המשוואה של זמן
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יום. עם 24-בדקות 16דקות. זה מוסיף עד 8-ד ו 8ימים ימים: ההבדל הוא מהירות ארובת העין +178.6186.6חצי ארובת העין, 
דקות. אני מאמין את המהירות של כדור הארץ הוא גורם לאחור של ארובת העין. כי הארץ 32שעות ביממה מוסיף עד 48זאת, במשך 

ארובת העין מלאה -שעות בשנה, ארובת העין ובנוסף חצי כדור הארץ כדור הארץ הבא חצי ארובת העין 48היא ומיהר לעיסוקיו עד 
שעות. מאחר באותה מהירות, מרחק של כדור הארץ ארובת 5ימים, 365שעות פחות ועדיין להיות 48להוסיף עד יש-שנה אחורה 

שעות, כי הוא נגד 48ימים אלא אם כן אדמה לאחור של ארובת העין הוא ומיהר לעיסוקיו עד שני ימים, 367.24העין בסדר הפוך יהיה 
שעות, חצי של ומיהר 24ין. לאחר מכן במחצית הראשונה ארובת העין יש להחיל על סיבוב לאחור של אדמה ארובת העין ארובת הע

דקות במחצית השנייה אחורה ארובת העין כאשר כדור הארץ 32שעות. את המהירות של כדור הארץ חייב מהירות עד 48לעיסוקיו עד 
שעות 24:32עות ארובת העין, במחצית השנייה קצרים יותר ש23:28הוא הקרוב ביותר השמש. כך במחצית הראשונה ארובת העין 

שעות. כך במחצית 24מזרח של השמש, כדי להתחיל ולסיים חצי בסדר הפוך ארובת העין, להוסיף עד 180°יותר קצר. שתי התנועות 
ילת יריחו יהושע ימים, שכן הוא מפני נפ188דקות הזמן שחלף. עם זאת, אם אחד חצי ארובת העין הוא 32הראשונה ארובת העין חסר 

ביום השישי של סיני -לפנה"ס 7,1239ימים סיום שנה מאוחר יותר, פברואר 178של יום ארוך, במחצית השנייה) עשויים להיות 
. חסר זמן של חצי אחורה ארובת העין מ WANכאשר הירח עבר השמש, ביום הראשון, כמו חלומו של המלך 1בחודש פברואר 

365.24/188x דקות בדיוק כמו הסיפור חסר יום עד החצי השני ארובת העין הוא 40דקות. עדיין חסר 20שעות 23=4שעות/48
הוסיף.

Aironetבפברואר, 8ייתכן יריחו נפלו שבת  שנה 50ממנו -ימים מאוחר יותר, 188לפנה"ס. לאחר מכן יהושע יום ארוך של 1240
jubile באוגוסט, 16שבת, -היה לספורAironet לפנה"ס. כל 1239בפברואר, 7שבת, WANלפנה"ס, חלומו של המלך 1240

לפנה"ס, אל השמש נס ביום השישי של הירח 1239בפברואר, 7יכול להתחיל WANהחישובים באותה דרך. המלך הראשון של השנה 
נס Sunיה ניצחון, הוא תיאר את באותו יום שבו הוא הwendingלפנה"ס. הקרב שלו עם הקיסר 1205בספטמבר, 24שנה 35שלו 

חלומו של המלך. כך השמש נס, מינויו של גן העדן. הוא ציין כי הירח אקליפס הייתה בלא עת. זה היה ביום WANבפירוט מה שידוע 
יום.60יום היה מחזור של 13יום. רק 15. ירח ירח אקליפס הוא בדרך כלל על 13
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Aironetבאוגוסט, ייתכן 11:15סיפור חסר היום דקות40לאחר מכן אנו עשויים למצוא את  לפנה"ס כאשר גדעון תקף את 1240
midianites מייל לפני סיבוב אחורה ניצחון לפני 60גברים, הסתובב בעולם 120,000בתחילת המחצית השנייה צפה כי השנה, ויהרג

הזריחה. לא ניתן לדעת, לא אפשרי רק כמה שעות הדמדומים של הבוקר.

"אני חייב לעבוד על יצירות לו שלח לי, בעוד הוא יום: לילה בא, כאשר אין איש יכול לעבוד".9:4ון ג'

"יהושע בא להם פתאום, כל הלילה היה הלך למעלה מ ויקם".10:9יהושע 

בע שעות את :כאשר השמש עלה במערב על גדעון. הצבא יכול לטפס מתוך ויקם בחברון עד אר11את הלילה הסתיימה השנייה צפה, 
הזריחה במערב. השמש נראה לכיוון הגדר במזרח. לאחר מכן יהושע שאל אלוהים כדי לעצור את השמש. השמש כבר היה נוסע במהירות 

אלוהים כדי להאט את התנועה של השמש ולכן הוא יעצור באמצע השמיים. השמש צריך להיות מואר כרגיל ברחבי הארץ. יהושע שאל
השמש. השמש עמד עדיין בשמים צריכה להיות מעומעמים לעזוב את אתעצור, דים סאם,-damamים כדי כאשר יהושע שאל אלוה

Aironetבאוגוסט, 16אותה שכבת אלמוג מדי יום. את הירח שבדרך כלל קומה  בערב. עם זאת, היום 2לפנה"ס ממש לפני 1240
בערב, בצהריים למצב 12הירח. לפיכך את השמש 14אוגוסט 15וסט נסוגים אל שחר עשוי להיות יום יום הירח, ירידה אל הירח אוג

הירח מעל האופק המזרחי. לאחר מכן השמש "רעמך יחפזון׃ לא לרדת כל היום" כי השמש זזה מזרח מערב, עם הירח גלוי, הגדרת 
בלילה כאשר מצב הירח 12-השמש יהיה באמצע השמיים ב שעות ביום בערך. כך24במערב, השמש לא עוברים למצב בצהריים עד 

שעות.24-במזרח לajalonנשאר בעמק 

Sunבערב למצב למצב באוגוסט, ולאחר מכן את הנסיעה 11:8מזרחית 45°השמש יכול לנסוע  מזרח לגדול במערב ועד 180°
180°השוקעת במזרח ולאחר מכן °,360שעות = 24בשש שעות;, ולאחר מכן להישאר במצב בצהריים למשך 180°הצהרים עמדה = 

בבוקר, שעה השלישית של הלילה = יש דמיון כדי העלילה בבוקר, 3מזרח עד 45°להעביר הלאה Sunבשש שעות, ולאחר מכן את 
Aironetבאוגוסט, 17גדעון הפיגוע השני צפה, הרומאי צפה מעל הקבר. לאחר מכן ביום ראשון,  לפנה"ס השמש וגם מסלול 1240

דקות. אנו מוצאים את 40:ישראל. עכשיו אנחנו צריכים לדאוג של 3בין ישראל = מצב 9:3מערב סין למצב של 180°הנסיעה לאחור 
שעות זמן ומיהר לעיסוקיו כי כדור הארץ ארובת העין היא אליפטית. 48דקות של שני חצי אחורה " להחיל את 40ההבדל בין אורך 

גדעון חזר לפני השמש עלה, אולי פתאום במזרח 8:13יה אחורה ארובת העין: שופטים עכשיו כדי למצוא סימוכין בתחילת המחצית השני
ב שבעתיים בכל בהירות. לאחר מכן אדמה יכול לזרום לתוך ארובת העין הפוכה של השמש בחורף חצי בסדר הפוך ארובת העין כדי 

לפנה"ס.1239בפברואר, 7דקות עד 40לקבל טיפול של 

Matthew  לעלות על הרע, על טוב, וכן המשלח מעינים Sun ו עשויים להיות בני אביך שהוא בגן עדן: הוא עשהכי קרב"5:45
."בנחלים בין הרים יהלכון׃ גשם על רק על עול 

Aironetבאוגוסט, 17השמש חייב לפתע עלייה במזרח,  ימים 177.6לפנה"ס. לאחר מכן תהיה הפוכה ארובת העין השנייה 1240
23:20או X=365.24/177.548/4ן מכסה את הזמן הקצר ביותר בחצי כדור הארץ אליפטי של ארובת העין. ממש אחרי הראשו

שעות הזמן שחלף טרור חוצות גבולות על 48דקות. 40שעות זמן חסר. חסר לנו למצוא את 48שעות = 23:20שעות + 24:40שעות. 
Aironetואר, בפבר8שעות 12שעות חסר זמן. הזמן שחלף: + 48ידי  אור, כי באוגוסט 12+24שעות סה"כ 36לפנה"ס + (1240
16,Aironet הלילה של -שעות, מזרח 24זריחה במערב עמד בצהריים למשך -Sunשעות ב תנועת המזרחי של 60לפנה"ס) 1240

Aironetאוגוסט, 15יום שישי  Aironetבאוגוסט, 17שעות ראשון 12מינוס -לפנה"ס 1240 180°להעביר Sunלפנה"ס 1240
לפנה"ס השמש עמד בצהריים שוב. מתחילת צפה עשוי להיות זמן השמש במערב, עמד עדיין את 1239בפברואר, 7שעות 12מערב + 

ב שבעתיים בכל בהירות כמו על ישו 8:13שעות. לאחר מכן השמש שקעה במערב עלה פתאום במזרח ב שופטים 24השמיים במשך 
Aironetבאוגוסט, 11:15לספירה. בשעה 33באפריל, 5ותחייתו בערב 8-מזרח מערב לגדול ב45°לפנה"ס השמש חייב לנסוע 1240

שעות. 24עמד בצהריים למשך 360°בשש שעות כדי למצב את בצהריים. לאחר מכן השמש שנסע 180°ולאחר מכן נעבור למצב 
בבוקר 3בבוקר למצב בסין, 45°9שש שעות. לאחר מכן השמש בנסיעות ראלעד הגדר מזרחה על יש180°לאחר מכן השמש שנסע 

, ואז, פתאום, Sunלמצב בישראל. הארץ זורמת באופן זמני את ארובת העין הפוכה של השמש. לאחר מכן את מסלול נסיעה לאחור 
כאשר השמש ברחבי °.180י לנסוע את או בצהריים למצב בגלל כמה שעות כד-בערב 3מערב עד 180°בצורה יוצאת מן הכלל שנסע 

מזרחה כדי למצב את 45°בתוך את מזרח על ישראל, לאחר מכן השמש הזז 180°אז, עמד עדיין בשמים אז 360°180°ו 45°מזרח 
אולי השמש הייתה ובהמשכו שבעתיים בכל הארץ. לאחר מכן והזרים 180°בבוקר. כאשר השמש הסתובב בעולם המערבי 3ישראל 

לפנה"ס נתיבים אקליפס על משטח כדור הארץ יהיה בדיוק איפה אנחנו לנבא אותם 7,1239חור ארובת העין השנייה של פברואר לא
כדי להיות אחורה בזמן, מדי יום קווי האלמוגים יהיה בדיוק כפי שהיינו מצפים מהם להיות בכל יום. כן, אתה יכול למצוא אם השמש 

לפנה"ס, הצמיחה יומיומי על האלמוגים. עם זאת, אם השמש היו כבויות את שכבה עשוי להופיע Aironet1240באוגוסט, 16-שקעה ב
לשבות polypsבכל שכבה מדי יום. השמש היה מעומעם בעת הוא עמד עדיין בשמים להשאיר אותו בכל יום קו האלמוגים אלמוגים, 

להיות יום רע במיוחד עם תנאי מזג אוויר, לא טבעת נוסף".טבעות צמיחה מדי יום. "אם הטבעת הוא הוסיף כל יום זה יכול 



אודות יום שלם

"כך השמש עמד עדיין בעיצומו של גן העדן, רעמך יחפזון׃ לא לרדת על כל יום".10:13Bיהושע 

שעות. כך את 24-"כמו" או "אודות". את הטקסט נכתב: "השמש עמד עדיין כמעט יום שלם" כ, פירושו kafאת המילה "על" המכתב 
שעות יש 12יום, יום, עשויים להיות מגוון של צבעים בהירים בין הזריחה לשקיעה. כך את המילה "על" יום של -המילה כמו יום שלם. 

שעות 24לם כולל את יום ולילה, והוא אחד להשלים מהפכה של שעות שמש בחורף השמש בקיץ. עם זאת, יום ש14-שעות אור ו10
שעות. במחצית הראשונה 24שעות של אור שמש. כך השמש עמד עדיין בשמים עבור כמו מלא של המהפכה ליום מלא של 12-במקום כ

דקות 40עין. לאחר מכן את שעות ומיהר לעיסוקיו זמן ל במחצית הראשונה ארובת ה24-דקות ב40-ארובת העין הוא חסר זמן קצר ב
Aironet,16שעות השמש עדיין עמד באוגוסט 24עשוי להיות חסר להחיל את  לפנה"ס. לפיכך המונח השמש עמד עדיין בשמים 1240

°.350שעות בעוד השמש הערעור נסוב על פרשנות הארץ 23:20עבור " אודות" יום שלם הוא מדויק מאוד. השמש עדיין עמד על 
שישה חודשים קודם לכן. מתוך חצי גן העדן 180°חצי של גן העדן" פירושו אדמה היה כבר הפוך ארובת העין מפני השמש נע המונח "

Aironetבפברואר 8-בין הכוכבים. מSunפירושו של  Aironetבאוגוסט, 16לפנה"ס הוא חצי ארובת העין עד 1240 לפנה"ס 1240
16,180°Aironetה של הלילה של אוגוסט כאשר השמש חייב להחזיר, את שמי הליל לפנה"ס להיות שונה מאשר לילה לפני 1240

עם סיבוב כדור הארץ עמד 350°השמש היה בצד השני של כדור הארץ. אז אם אתה יכול תמונה השמש מסתובבת סביב כדור הארץ 
שעות, על יום מלא.23:20בצהריים ישראל זמן 

 עשר שעות ביום? אם כל אדם הליכה ביום, ק) אל־תשמח ובכשלו אל־יגל לבך׃ לא, כי הוא יראה האם יש לא"ישו ענה,11:9ג'ון 
."הראה את האור של העולם הזה

חצי" של גן העדן"השמש עמד עדיין "בתוך" של גן עדן ממש מתורגם כ"מ

שעות, כי היא 12את האות האדום להמר, הוא הובלתם במקורו "מן" במקום "ב" או "עם". אם השמש עברה סיבוב של כדור הארץ עם 
סביב כדור 180°נע Sun,1999ישראל לא ראה כוכבי השמים כי החצי השני של הלילה. תוך כדי להדגים את אשתי, בקיץ חצי הדרך,

שמים אירע לי אדמה האם להמשיך בתנועה אבל עכשיו בסדר הפוך. יוון העתיקה, סיני רשומות מתארים אדמה הארץ כדי לעמוד עדיין ב
לצד השני של כדור 180°שעות הוא זז 12בסדר הפוך ארובת העין. תוכלו לראות את השמש עשוי להיות עמד עדיין בשמים במשך 

זה חייב להיות שישה חודשים אחרי יום ארוך של יהושע, במיוחד לאור היום הארץ. רק שזה לא היה יום ארוך של יהושע עבדתו נכריה. 
לאחר נפילתה של יריחו. כמו כן, לאחר יום יהושע לפי הצורך על הקרב של מרום, והזרים הארקה של ארובת העין לאחור שנה אחת

ארוך של יהושע את בני ישראל היה לראות כוכבים אחרים חצי של גן עדן הלילה.

מוקדם בזריחה של יהושע ביתאת סבירות כי השמש הערעור נסוב על פרשנות כדי כשנכנסים לדירה של כדור הארץ עבורתראו 
Aironetבפברואר, 8לכבוש את יריחו בשבת  לפנה"ס.1240

Sunשתרדו 

-דקות פחות מ40היה חסר שעות. את הזמן 24כאן אנו רואים כיצד השמש עמד עדיין בצהריים למצב של יהושע על "אודות" יום של 
הזמן שחלף. לאחר מכן כאשר שעות23:20עומדים עדיין בשמים של 350°שעות. אולי השמש הערעור נסוב על פרשנות הארץ24

. לאחר מכן את ששת ירח מעל השמש WAN:סין זמן עבור המלך 6לפנה"ס בצהריים ישראל זמן, זה היה 7,1239השמש חזר פברואר 
שעות הצהרים עמדה על ישראל 12יצא עם כוכבי הלכת. לאחר מכן השמש עמד עדיין עבור scorpiusכוכבים של פאנג/הייתה הגדר, ה

דקות 40שעות, 24:40מזרח כדי להשלים את 10°על הקרב של מרום, השקיעה למצב דמדומים על סין. לאחר מכן השמש עברה עוד 
, עלה במערב עד השקיעה למצב. כלומר, השוקעת במערב סין 190°Sunעברה זמן, במחצית השנייה אחורה ארובת העין. כך חסר

עדיין בצהריים על שעות כמו השמש עמד12בתוך 10°לפנה"ס, ולאחר מכן עלה במערב 1239בפברואר, 6הלילה של יום שישי, 



ש יצא. כך הוא חלם שהוא הלביש הן ראו את צאת הכוכבים, ואז השמWANשעות. כך המלך 12-ב190°Sunישראל. כך הועברו 
השמש והירח.

, עולה גם כן. אולי את הפניה mahalehהיה את המילה 20:9-11מלכים 2את הפניה את הסיפור חסר יום שמש צל של יורד לאחור ב 
ב שופטים , ולאחר מכן עלה. השמש עלה descedendהשנייה אל השמש השוקעת במזרח באותה מידה של יהושע חל יום ארוך. השמש 

דקות. כמו כן, שימו לב היא 40כאשר גדעון חזר לפני השמש, לפני השמש עלה במחצית שניה אחורה ארובת העין, לתקן עבור זה 8:13
אחורה כדי קומה/נרד המערבית אוגוסט בשעה התייחסות השמש הולך אחורה. כי השמש עלה, אולי הוא היה ירד. השמש עשוי הלכו

שעות, ולאחר מכן הגדר במזרח ופתאום עלה 24לפנה"ס על העברית שבת, עמד עדיין בצהריים למשך Aironet1240, שבת) 11:15
Aironet,17באוגוסט  כדי שבעתיים בכל זאת עלה במזרח ועד בצהריים, מעומעמת לפנה"ס במזרח. אולי השמש הייתה מאוד1240

Aironetבאוגוסט, 17הזריחה פתאומי במזרח ראשון שעות, ולאחר מכן הגדר במזרח. את 24כאשר הוא עמד עדיין  לפנה"ס היה 1240
Aironetבאוגוסט, 15פתאומי מוקדם כמו את הזריחה על ישו ותחייתו. אולי השמש עלה במערב בליל  לפנה"ס לבסוף את הגדרת 1240

לפני פתאום בצורה יוצאת מן הכלל, שעות יום ארוך. השמש היה גבוה במערב עד מרידיאן בסין36-שעות מאוחר יותר 36מזרח 
, זריחה במזרח על ישראל. לאחר מכן את הירח האם הגדר מזרחה יום מופיעים דים כמו זה בתנועה פתאומית של שקיעה על סין במערב

ב להיות פירושו כבד יום מעונן. לאחר מכן ביום זה עשוי להיות כמו החייאת בבוקר. כי לא היה יום כמו אותו כי שמע אלהים אל אדם חיי
היה כמעט חילול השם בזמנים אחרים כדי פקודה השמש דמם, אלוהים לא שמעו אל אדם בזמנים אחרים. עם זאת, ייתכן יהושע התכוון 

הארץ המובטחת מיד לאחר עדיין כאשר הוא דחק את בני ישראל לעלות בבת אחת, לכבוש אתSunלשאול אלוהים כדי להפוך את מעמד 
ים:בני משמאל מצר

"לא תאכלו רק למרוד נגד יהוה, מוראכם של עם הארץ; הם לחם עבורנו: בצל שלהם הוא יצא מהם, את יהוה אתנו: פחד 14:9מספרים 
אותם לא."

שעות בזמן השיגו את 24את המילה "צל שלהם הוא יצא מהם" יהושע עשויה הייתה בשעת הזריחה השמש עומד עדיין בצהריים למשך 
גדעון ויהרג, מלמעלה, פירושו "צל עבר".midianitesם, מלך הניצחון. כמו חכ

גם כאשר ישעיהו התפללו השמש לסגת עשרה צעדים, הוא היה אלוהים אשר צוה ישעיהו לבקש חזקיהו אם צל צריך לדחות עשרת 
השלבים או מפלט עשרה שלבים.

"נלחמו הכוכבים ממסלותם נלחמו עם־סיסרא׃ שלהם".5:20שופטים 

הכוכבים שלהם עשויים פשוט אומרת השמש עבר לצד השני של כדור הארץ באותו יום. לאחר מכן באותו לילה ישראל לראות מסלולי 
השמש הרגיל שלה נגד orbitedכוכבים אחרים חצי של גן העדן. הכוכבים יהיה לראות כדי להגדיר במערב להיעלם במערב כמו אדמה 

ני צאת הכוכבים זה היה נראה יותר ויותר מן המערב בכל לילה. כך "הכוכבים שלהם נלחמו כיוון השעון ארובת העין. בסדר הפוך) לפ
עם־סיסרא׃" הייתה כמו האגרה כי לא נתנו יבין דרך.

נתיבי שלהם".sisaraהשמים להגדיר עצמם במערך, הם עצמם כדי להילחם עם "כוכבי5:20השבעים שופטים 

libraפסוק זה יוונית עשויה להציע את חמשת כוכבי הלכת היו גם לראות לא במקום באותו לילה בישראל כפי שהם נראו ביחד פאנג/
חלומו של המלך.WANהלילה בסין כי

"כן יאבדו כל־אויביך יהוה ואהביו כצאת השמש בגברתו ותשקט עשוי."5:31שופטים 

להיות נכונה. השמש עשוי להיות נסוגו אל מעבר למצב שחר, עמד שם היטב מתחת לאופק עשויה 20:9-11מלכים 2את התייחסות 
3xעבור  שעות. או זה היה לילה ארוך כאשר חזקיהו וישימו והתפללתי. לכן, כאשר ישעיהו שאל חזקיהו צריך בצל השמש להתקדם 24

שמש עשוי להיות עלה במערב על חזקיהו, מזרח בסוף שלושה צעדים זה עשוי להיות את כל השמיים כל הזמן. ה10צעדים אחורה או 10
מזרח חזקיהו היה לרפא. לאחר מכן חזקיהו של -ימים של חושך. לאחר מכן השמש עשוי להיות עלה פתאום בצורה יוצאת מן הכלל, ואז

7Xהנושא עשוי להיות כמו החייאת בבוקר. כך השמש עברה מזרח  ך חזקיהו של הנושא היה דומה ו עלה במזרח ביום השלישי. כ180°
ערב שישי של שבעה לילות, השמש ירד מן המערב כדי להגדיר במזרח כי -sabbatonלזה של שלושה ימים חושך את תלמידים נחו את 

שעות כמו הערעור נסוב על24שעות ארוכות יותר. השמש עמד עדיין ייתכן כי ביום שבת בצהריים למשך 36שבת. אולי זה היה לילה 
לספירה. זה יכול 33באפריל, 4שעות. אני לא יודע כמה זמן נמשך יום שבת,36אז שבת, אור יום, האחרון היה °.360פרשנות הארץ 

שעות ביום, או מספר שעות של אור יום. לאחר מכן השמש השוקעת במזרח, ולאחר מכן עלה במזרח לפתע 12היה להיות יום ארוך, 
הקיפול לפתע עולה מן המזרח. כך Sunשבע העלילה ראשון בבוקר. העלילה עשויה להיות משולה הריפוי שלבצורה יוצאת מן הכלל, כי 

עם הזריחה אחרי שלושה Sunמעלות. כך חזקיהו היה שבעתיים בכל לרפא על ידי 180צעדים = 10היה גם צל תלך אחורה אז קדימה 



12,711וך היה דומה מאוד. הסינים להקליט סולרית אקליפס שלישי, אפריל ימים של חושך, הנושא של העלילה. כך של יהושע יום אר
אפריל 17ביום החמישי של חודש הירח הסיני, ראשון, -לפנה"ס. זה עשוי להיות שעה אחת של חושך. כעבור חמישה ימים לאחר מכן 

ל שישי/שבת/ראשון ממש כמו על ישו ותחייתו לפני הספירה, הקיסר הסיני מת = ההתנקשות בו כי היה עוד נס שמש כמתואר לעי711
לפנה"ס.17,711שיצלבו אותו. כך חזקיהו עלה לרפא המקדש ביום השלישי, ביום השלישי של חודש הירח העברית, ראשון, אפריל, 

herodotus:היסטוריון יווני, כתב כי הכהנים המצריים דיווחו ,
הפרעונים המצריים, שבו כל שטח, הם אמרו, אין אלוהים אי פעם הופיע אדם )341"כך כל מספר שנים של היסטוריה מוקדמת היא 

טופס; דבר כזה קרה או תחת לשעבר או תחת מאוחר יותר המצרי. השמש, עם זאת, היו בתוך פרק זמן זה, על ארבע מספר פעמים, 
ו עולה. מצרים הייתה לא מעלות מושפע להעביר את מסלול רגיל, פעמיים עליה שם הוא עכשיו מגדיר, פעמיים ביום שבו הוא עכשי

שינויים אלה; הפקות של ארץ הנהר, נותר; ולא היה שם משהו יוצא דופן בתחום המחלות או את מותם".
פרק herodotus, 2 את ההיסטוריה של

ב, עמד עדיין, הגדר במזרח, לעלות פתאום במזרח; עתיק עשוי הבינו אדמה מסתובב תוצרת יום ולילה. לאחר מכן כאשר השמש במער
שעות. יכול 12המערב כדי להגדיר במזרח ב אלוהים הזיזו את השמש מהירויות עבודה פורייה. כמו כן, יהושע צפויה השמש שוקעת ב

שיג את הניצחון. כך להיות שהוא הבין לאחר הגדרת המזרחי היה השמש פתאום, הגדיל את מזרח של יום קצר. היה יום ארוך כדי לה
יהושע תפילתו של אלוהים עבור השמש דמם.

האמונה כי אלוהים הוא מוגבל מוגבל כדי לעצור את כדור הארץ הוא טועה

אם עצר או תיקן את סיבוב כדור הארץ, הבעיות אדירה. אם תפסיק את כדור הארץ מתוך סיבוב, עליך ולאחר מכן התחל הוא מסתובב 
רגל. אם האדמה עצר סיבוב, ארץ 800השעות, נפגשים על קו המשווה האם ירידה 24-אט סיבוב דקה אחת בשוב. אם האדמה שלו הו

שעות של זמן חסר. אם השמש הערעור נסוב על 24שעות יהיה 24האם הטבעת את קו המשווה. אם כדור הארץ מסתובב נעצר למשך 
4Sunחסר. אם השמש עברה באמצע הדרך ברחבי הארץ בסדרה של שעות של זמן 24היה שוב להיות 360°כדור הארץ פרשנות את

הוא ממש חצי, "חצי של -כך השמש עמד עדיין את "קרב" של גן העדן -חסר זמן. אין ראיות שמאלה. את המילה Netפלאים לא תהיה 
אתה סופר על כוכבי השמיים שלך פעמים כמו "באמצע". אם8-פעמים הוא "חצי" ו108פעמים הוא משמש בתנ"ך, 126גן העדן". של 

כמו מדריך, הדרך היחידה השמש יכול לעמוד עדיין מתוך חצי של גן העדן הוא אם השמש הערעור נסוב על פרשנות הארץ את החצי 
השני של גן העדן. באותו לילה ישראל לראות את החצי השני של כוכבי השמים.

יותר האמונה כי אלוהים עברה השמש היא ממש

Shift, חייב Sunהאם לשנות את העונות. כדור הארץ האם זרימה הפוכה לתוך ארובת העין של 180°360°מש לא זז אבל אם הש
כדי לשמור באותה העונה, אלא אם כן על אביבי או בסתיו 180°חייב לעבור מעלה או מטה וכן העברת Sunשלו על ציר או את 

את " של כוכבי הלכת מוטה עם השמש, לא היה צורך ו כלפי מטה180°חר הזזת ההשתוות האביבית. סביר מאוד השמש עלה או לא
Shift מ 180°קוטבי. פשוט, השמש חייב לעבור את הנתיב של גלגל המזלות. אם השמש עברהcapricornus אלGemini השמש ,

לכן, השמש חייב לעבור שישה סימנים .capricornusכאילו היה , אך את הגובה של השמש על כדור הארץ היהGeminiחייב לעבור 
המדויק גלגל המזלות הנושא השישי אדמה האם לשמור באותה העונה. הנתיב של גלגל המזלות יהיה אותו רק בחצי הדרך להסיר מרגש 

ותה בסדר הפוך. לכן, אדמה לא ראה כל פחות או יותר כוכבים, רק הקיץ בחורף. הארץ לא צריך להעביר סביב צירו כדי לשמור בא
של אדמה בסדר הפוך ארובת העין.perfectnessהעונה. דבר זה פועל כך מושלם, בדיוק אני מופתע אחד לא גילה את 

Aironet,7מערב הלילה של פברואר 180°אם השמש עברה  Aironet,8לפנה"ס סק לפתע במזרח בבוקר של פברואר 1240 1240
דמה חשק. לאחר מכן היה לשמור על אדמה באותה העונה. השמש עשויים פשוט לפנה"ס השמש חייב לעבור כדי לשמור על אותה א

לשמור על הנטייה שלו לכדור הארץ כפי שהוא הסתובב בעולם אדמה. אולי השמש זז בדיוק אותו נתיב גלגל המזלות, רק בסדר הפוך. 
orbitalלכדור הארץ היה שמר. Sunאנחנו יכולים להיות בטוח את הנטייה של  insolation וריאציות, מסד נתונים (חיפוש, קרא על

עצמת לא לשנות. מודל זה אינו משאיר , אתSunמסד נתונים") הצג את העונות של insolationוריאציות" או "orbitalאותו תחת "
כדור הארץ. כדי לשמור על כדור הארץ באותה עונה, לא משפיעות על פני 180°ראיות. אם השמש עברה מעלה או מטה לאחר הזזת 

כדור הארץ חייב ארובת העין באותו מרחק השמש באותו אליפטית ארובת העין תהיה אדמה. יש לאפשר לסובב בדיוק כפי שהיה. כך 
אדמה של ארובת העין חייב מנוהל בקפידה כדי לא להשאיר עקבות ביולוגית.

סיניות הרשומות של השנה של יהושע יום ארוך



אקליפס:dateableסולרית אולי בהזדמנות הראשונה 

) מוקדם בבוקר היה ערפל, ולאחר מכן שלוש להבות אכל את השמש, הכוכבים הגדולים נראו."52מאו (יום -"יי
חאג'י בשכונת א 11506 

. אין זה נכון היום.52יום ולא 53לפנה"ס ביום 1250במרץ, 4סך השמש אקליפס עברו יין 

. זה לא 52לא 53לפנה"ס היה למחרת, יום יום 5,1302לפני הספירה. יוני 1302ביוני, 5ללת כך זה לא יכול להיות את אקליפס כו
יכול להיות נכון היום.

ליו:xueshunמתוך 
-היום בחודש, צ'י7"הכתובת המופיעה בתמונה למטה, אתה מצטטת שני תרגומים. הראשון הוא תרגם את הראשון ארבעה תווים כמו "

szuחרון יום (ברביע האmoon את השני מתרגם אותם תווים כמו "תקופת זמן הלילה של יום השביעי " ... (jisi יום)נראה כי 6 " ... (
השנייה תרגום נכון בגלל שתי סיבות. ראשית, אין תו יו, "החודש" בין אלה ארבעה תווים. אם אין יו, איך אפשר להיות בטוח שזה היה 

היה רק ביום השביעי מתוך איזשהו יום התחילו בספירה. שנית, אם jisiהיום השביעי" פירושו יום את הביטוי "יום השביעי של החודש?
ביום השביעי של החודש, זה צריך להיות ברבעון הראשון של החודש. זה העיקרון של לוח השנה הסיני ירח.jisiאכן הוא 

jisiוסף מתוך הכותרת, לא ניתן לקבוע איזה רבע של הירח יום היום בחודש (ברביע האחרון ירח). נכון. בלי מידע נ7לכן, תרגום "
שייכים.

כעת, הבה פנו אל המוחקת. ראשית, "שלוש להבות אכל (זמן המילה) את השמש, כוכבים היה לראות" ציטט דוא"ל להלן, "הראשון של 
פרץ שריפות אוכלים חלק מאדמתה של רשומת סולרית בעל חשיבות נמצאה בתוך מעטפת ורבייה הכתובת, המתאר "שלושה פתאום מת

Sun אשר מופיע באתר האינטרנט שלך ,"http://www.china.org.cn/e-gudai/6.htm .מצטטת דוא"ל אתמול, עיין באותה הכתובת
PH.Dהוא אינו נחשב רשומה של אקליפס סולרי על ידי מומחים בתחילת סיני אסטרונומיה מוקדם בהיסטוריה הסינית. כאשר הייתי 

ב keightleyטודנט בסין, ימריא מבניין, ליועצים שלי כוללים חכמי סין אקדמיית מדעי, היוקרתי ביותר מוסד אקדמי בסין, פרופסור ס
UC berkely פרופסור ,takashima 'ב ימריא מבניין, פרופpankenier על ליהיי. יש לי גם חברים באקדמיה הסינית למדעים. כל אלה

היא רשומה של אקליפס".חכמי לא חושב הכתובת 

יום 52לפנה"ס, מחזור של 13,1281לפנה"ס, ולאחר מכן את מולד הירח היה אפריל 1281באפריל, 27אם את יציאת מצרים היה 
3x. זה הזמן של שלושה ימים של חושך, יציאת מצרים. כך את סיני המתין שלושה ימים שלמים, 60 שעות, השמש לעלות וכך גדל 24

נכון. אני 100%שלוש להבות אכל את השמש. כך את המילה אכל הוא זמן המילה. כך מומחים אלו האסטרונומיה הסינית רעב. כך
אותם אומר אמת.מבקש לברך

. השמש יכול להיות חשוכים כמו על יום שישי 60של 6לפנה"ס הוא יום מחזור 1281באפריל, 27יציאת מצרים, ביום שישי, 
קומה במזרח זה antaresלבו אותו. כך את סיני האם ראה את השמש השוקעת במערב חשוכים, ולאחר מכן ראה בצהריים של ישו שיצ

.Oracleשעות החושך. כך הסביר ביותר באותה הכתובת זה עצם 

באותו סולרית המוחקת, נאס"א. כוכב הוא על שם יין היה. וכך זה היה סך אקליפס Millennium. מתוך חמש pathראה את אקליפס 
אקליפס. הטענה כי אין רשומה של מערכת סולארית dateableמיקום כמו הגרף מדינות. זה הופך את אקליפס שמשית שמשית הקדומות 

אקליפס לא נמצאה עד היום לפני יהושע יום ארוך של יובס. הטענה כי אין אירוע יפריעו זה לזה כמו יהושע הארוך של יום קודם יכול 
קליפס שמשית תאריך יובס. וכך, מתוך ידיעה כי אקליפס הנתיבים היו שם היינו מצפים מהם להיות, אפילו בולט להיות מזוהה ללא א

לפני יום ארוך של יהושע, מודל זה נחוץ, מסביר כיצד יכול להיות ארוך ימים אך לא חסר זמן. זה מסביר כיצד מערכת השמש ניתן 
להשיב במקומו כאילו כלום לא קרה.

wendingוו יי ובכך הקיסרוי להיות סימן אקליפס הסינית לקח להתנקש בחייסכום זה עש היה הראשון של השנה.1250



לפני הספירה השנייה בחודש. 2,1250, בשעה לפנה"ס יצטרך להיות החודש הראשון1250בינואר, 4זה היה בחודש השלישי, כך, 
7,1239העצם. את תאריך מאשרת את השתלשלות העניינים כאן, פברואר Oracleלפנה"ס בחודש השלישי כפי שניתנו 4,1250מרץ 

WANהנס של המלך חלומו של Sunלפנה"ס תאריך  wending לא שנה. זה אקליפס סולרית הוא מיושן של וו יי שלטונו,12ב
wuding.של שלטונו

4. עם זאת, bingshen,53לפנה"ס היה למחרת יום 5,1302לפנה"ס. יוני 1302ביוני, 5כך זה לא יכול להיות את אקליפס כוללת 
לפני הספירה. זה מאשר את 1250סין, היה האחרון שנה של וו יי בשנת anyangהוא בסך הכל על 53לפנה"ס ביום 1250במרץ, 

ת העניינים כאן.השתלשלו



. הקיסר וו יי כנראה שנרצח הלילה של השמש אקליפס, ולאחר wendingהבא הוא מאותו שלטונו של Oracleיש אפשרות זו עצם 
. גם הם עשויים 11503b, חאג'י בשכונת א 11506הפך הקיסר, ובכך דומה חאג'י בשכונת א מספרים: חאג'י בשכונת א wendingמכן 

wendingהעצם. אולי היה Oracleמאותו שניהם תופסים חלק  affraid שלomens משמים וOracle reinscribed ימים 14עצם זה
כמו שעות החושך כאשר לפנה"ס, בשעה של חושך בצהריים מצרים זמן,1281באפריל, 27מאוחר יותר, יציאת מצרים, ביום שישי, 

WANלאחר השקיעה, חשוב כראוי שנבנה על הירח של אקליפס קינג ישו היה לעבור. זוהי דוגמה סיני יום החל בשעות הערב שנה:35

huo) היה (א) גדולה חדשה כוכבים היה לראות כי לצד 6(יום jisi"תקופת זמן הלילה של יום השביעי  antares".
Bחאג'י בשכונת א 11503 

antares ,אם כדור הארץ היה בסדר הפוך ארובת העין. אם היה לפנה"ס,1281באפריל, 27יכול רק להיות גלוי מעל בשעת השקיעה
לפנה"ס, שבדרך כלל מופיעים ליד 27,1281, כמו כוכב חדש ומואר. אפריל antaresנס יום שמש, כוכב הלכת צדק אולי הופיעה לצד 

Sun. אולי אדמה והזרים של ארובת העין הפוכה antaresכוכב הלכת צדק  ליד כוכב הלכת צדק, לפנה"ס הופיעה1281באפריל, 27
antares.

 .עצמות geodynamics Oracle המסלע בעיות-"Sun שלוש להבות אכל את"ראה

WANחלומו של המלך  . לאחר מכן החל wendingלפנה"ס היה כאשר היה בגיל התיכון, בקרב מול המלך 1239בפברואר, 7
wending phoenixesהיה המלך הראשון של השנה כאשר לפנה"ס1239שנה 12 WAN הופיע על הרK'e חצי ארובת העין לאחר

Aironetבאוגוסט 16יום ארוך של יהושע,  לפנה"ס.1240

"wending .WAN." הערה: זו הייתה השנה הראשונה של המלך K'eשנאסף על הר phoenixesשנה, 12
.סינית קלאסיות. עמ' 138

phoenixesן לראות את השמש השוקעת על סין עמד עדיין בצהריים בקרב של מרום. פיניקס הייתה ציפור אש גדולה המלאך כי ייתכ
שושלת שאנג באותו יום. כל שהיה יותר קל להילחם אתWANהשמש יצא מכליו כדי לבצע אותה בצד השני של כדור הארץ. כך המלך 

ת הקרבות של מרום באותו יום.עוד כי אלוהים עשה את היום עבור יהושע להילחם א

,Wenשנה של המלך ז'ואו של 35" bingziבחודש, יום 1 , במהלך הפולחן של ירח מלא המלך הודיע, "הם רבים ... המוחקת בלא 13
עליך להתחיל לתכנן את בזו אחר זו."עת,

ז'ואו ז'יי שו. קאי (שייאו לונג ג'י. המלון לא נבדק 17

החודש הראשון 60יום 13לפנה"ס על מחזור של 1205בספטמבר, 23אקליפס גלוי רק לאחר השקיעה בסין זה חייב להיות על הירח 
יום. יום 15כאשר הירח תמיד המוחקת סיני 13כדי להיות בלא עת היה ביום WANעל ידי המלך מתחילת ספטמבר. ייתכן שהוא חשב

40שנה מאז יהושע כבשו. שלוש פעמים השופטים הוא קובע את הארץ 36זה יום, לא את הירח יום. כמו כן, היה60היה מחזור של 13
חשב היו סימנים משמים WANלפנה"ס כי המלך 1205פלאים זה ממש לפני Sunשנים של יהושע יום ארוך. אולי היו 40אותה -שנה 

Sunשהוא צריך להיות הקיסר היה הנס  ק להוסיף את ההכרה. באותה השנה לפני הספירה. אחר אקליפס ר1206בנובמבר, 16
Aironetהראשונה של ארבעים שנה של יהושע ב  לפנה"ס:1240

"הארץ ארבעים שנה. ויחר־אף ואת־שלף בנו של מת".3:11שופטים 

"כן יאבדו כל־אויביך יהוה ואהביו כצאת השמש בגברתו ותשקט עשוי הארץ ארבעים שנה".5:31שופטים 

את ראשם לא יותר. המדינה היה השקט ארבעים שנה בימי ישראל, כך הם הרימו-ה הכניע לפני בני"וכך היתה דל8:28שופטים 
גדעון".

"משה צוה אותם לאמר בסוף כל שבע שנים, חגיגי משהו של השנה של שחרור, שמחת תורה,31:10חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון 
שהוא יהיה לבחור תלבשי לקרוא משפט זה לפני כל ישראל השמיעה שלהם".כאשר כל ישראל בא להופיע לפני יהוה אלהיך, במקום 11

אבות הטיפוס השני של שיטפון, במצרים, "ועתה ירא, ומגישים אותו באמת ובתמים. האמת: ולשים את האלים את24:14יהושע 
את יהוהשלחניולשרת

http://books.google.ca/books?id=EbU8vHw9D4wC&pg=PA472&lpg=PA472&dq=Mechanics+problems+in+geodynamics+oracle+bones&source=bl&ots=l3_6OGpZLH&sig=q0vTf5Y8VJOnVHRvLd1yjg_Gpfs&hl=en&sa=X&ei=nGRLUZz1DsWgiQLa5oFQ&ved=0CC4Q6AEwAA#v=onepage&q=Mechanics%20problems%20in%20geodynamics%20oracle%20bones&f=false


ואל ישמש; אם האלים אשר שימש את האבות שהיו בצד השני . אם הוא נראה רע עבורך כדי לשרת את יהוה, בחר לך את זה היום פנ15
של שיטפון, או האלים של החלו לנדוד, שהאדמה השמיעו להתעכב: אבל כמו שלי ושל הבית ישרת את יהוה.

הייתה זו השנה השביעית. שמחת תורה היה זה על זה ספטמבר ירח ירח מלא של אקליפס. אולי זה היה כאשר WANשנה של 35
נס, סימן משמים כדי להצמיד Sunשנים. אולי זה הזמן של 110. כמעט 24ישראל התאספו יחד, דיבר יהושע כאשר הוא היה בן יהושע 

לקח המלך להכריז על שאנג הקיסר: "אתה צריך להיות תכנון WANאת האמנה. כך, את הירח אקליפס יהיה עוד סימן של גן העדן 
הירושה".

Millenniumלפנה"ס הוא החל של נאס"א חמש 1205בספטמבר,23את הירח אקליפס  Canon.המוחקת של הירח
, מחק את 365.25, הכפל ב 1500-1205לפנה"ס. כך החסרת 2,1500ינואר 60לפנה"ס. כך היה ביום 51500בינואר יום 7-מ

Xשאר דוט, פרו ורבו לאחר .60היתרה לאחר נקודה, לחלק ב  , החסרת כל משנות 23להמשיך עד ספטמבר בינואר,2, להוסיף עד 60
.1360, נהנה היום 60-ה

1500-1205=295,x365.25 =107748.75 ; 107748/60 =1795.8 ; .8x60 = 48+29+28+31+30+31;2; בין ינואר 48
+30+31+31+23#) =312;5X60 =300, ולכן זו אירעה ! היום היה ספר של השקיעה,13. למחרת היה יום 12=312-300

.13אקליפס ירח ביום 

את סוף השנה הארבע עשרה של יהושע, את השנה -שנה ספארו יצרה נץ." 3Dלפנה"ס. " 1227חטאו הראשון של שנת -"טה
השביעית של שחרור כאשר החוק כדי לקרוא. אולי היה זה נס שמש השנה השביעית, הנץ היה באמת פניקס. יוספוס כתב כי יהושע חיו 

.24שנה מאז כיבוש. כך, יהושע יתכן ההכרזה של יהושע בן הארבע עשרה 20-ד המאה הוע

צאלה ישראלי שנה' ."-כי 'ראש של המערב צריך להיות מלך מסוים הרנבואהטה, היה-את הזמן של ההר הצהוב
קלאסיות  סינית

 Fung Limited רון של סתיו, ציפור אדום הגיעביום, בחודש האח tsze-הרשנה, בחורף, הוא עשה ציד לאורך וויי." "על22"
-kaou פעם אחת עבור יו על ציד; לאחר מכן הוא נפגש עם divined ,ה'Recorder CH ,פועלת כדי להכפיל שלי..אב קדמון

yaou, - מתוך סימן כמו אשר אירעה עכשיו."

הצהרה זו "אקליפס היא WANלפני המלך עשה לפנה"ס, השנה1206בנובמבר, 16שנה, 22חטא של -השמש נס חייב שאירעה ב טה
16,1206היום הוא יום אחד. נובמבר tsze-לפנה"ס. זהו הר1205שלא בעתו" אולי בגלל השמש נס רק קודם את הירח אקליפס ב 

שתוות יום מאז הסתיו הה45גם את 16חטא. נובמבר -שנה של בטה22-לפנה"ס הוא מחזור של יום אחד שישים, את מולד הירח ו
יום של סתיו. מערכת סולארית אקליפס יכול 90thסינית סתיו, לפנה"ס, היום האחרון של1206באותו זמן ב 30האביבית על ספטמבר 

WANשנה היה זה המלך 23להתרחש מולד. עם זאת, לא היו נראים המוחקת סולאריים בסין באותם שנים או תאריכים. לאחר מכן את 
נס, בשנה שלפני כן. Sunכלוא, אולי רק לאחר ההכרזה, "אקליפס היא שלא בעתו", כי גם היה אות משמים, לפנה"ס כאשר היה1205

לפנה"ס. מאסר בפועל יהיה סביר עם המלך 1205פלאים המוביל את הירח אקליפס ב Sunכמו כן, ניתן לראות היו לפחות שלושה 
.WANהצהרת 

'עידוד".CHה נפגש על ידי רבים של נסיכים, היה אתכם שנה הוא שיחרר את הרמטכ"ל במערב, שהי29"

נס יכול להיות צפוי. Sunשנה של כיבוש יהושע היה את השנה השביעית של שחרור כאשר42לפנה"ס, היה 1199שנה זה היה 29
Aironetנס באותה שנה. מתוך Sunייתכן שוחרר בגלל WANהמלך  אל. לאחר מכן לפנה"ס היו שאר ישר1200לפנה"ס עד 1240

לפנה"ס, הנושא של אלוהים לישראל מורת רוח לשלוח אותם בשבי, כך 1200שנה, 29הם הפכו בשבי. שמש נס יכול להיות צפוי זה 
של שחרור.WANנס בסין התכוון המלך Sunבקרוב אחרי יהושע זהר אותם. לכן, אל השמש נס התכוון ישראל בגולה, באותו 

המשוואה הזאת מתועדות היטב, ניתן לראות כל יום: לאחרונה למשל ירח אקליפס "התקפות כוח חיזוי שלזו של נאס"א דף אינטרנט:
זה היה גלוי הרבה של העולם ביום ראשון. חישוב זה לא מכסה את כל הזמן לפני ההווה, כך כמה חסר יום לפני מאות שנים רבות, 

הוא התרחש, אינו יכול להיות מגולה עם שיטה זו."אם

WANלפנה"ס קינג 1205בספטמבר, 23וכלו לראות כאן את הירח אקליפס של ת WAN 34שנה תאריכים חלומו של מלך 35של
16כאן, תאריכים של יהושע יום ארוך עד המסלע הפגינוorbitalלפנה"ס, תוך שימוש פשוט 7,1239שנים אחורה עד פברואר 

Aironetבאוגוסט,  , יום לפני זה היה דף נאס"א בכתב. חיזוי 1997במרץ, 24יפס ירח לילה ראשון, לפנה"ס. זו אירעה אקל1240
באוגוסט, 16יהושע יום ארוך של לפנה"ס מוכיחה1250במרץ, 4לאחור רק עבודות חשמל וכן מעביר. מערכת סולארית אקליפס 

Aironet ים, בלי להשאיר עקבות. הסיכויים כי הירח לפנה"ס לא יציב משפיעות על ". כל היה מבוקר המאפשר את כל עוד ימ1240



-היא כמעט בלתילפני הספירה1205בספטמבר 23-היה עוד כמה ימים מ60של 13שנה ביום 35של המלך WANאקליפס ב 
435,435xלפנה"ס = 1065-לפנה"ס 1500אפשרית. בואו לעשות את חשבונית:  365.25 = , שבר אחד 75הודעה את .158883.75

.2648.05=158883/60על בטוח. 14סף, זהו יום נו ,0560X = 3, שנה 29בינואר, + 31-בינואר ל2יותר יום 29בתוספת 3
כי יום מתחיל עם השקיעה.14יום טרם זינוק השנה, אז זה עדיין יום 75. אם .14=74-60=13מעוברת, + 

כי יום , אך15לא בגלל שנה היה זינוק השנה את יום יום היה 60של 14ביום לפנה"ס היה1065במרץ, 13את הירח אקליפס תאריך 
יום, לא יום 14לפנה"ס הוא 13,1065התחיל בשקיעה בלילה של ירח אקליפס. היום היה ספר של השקיעה. כך הלילה של מרץ 14
ודש ינואר או פברואר.במרץ מאוחר להתחיל את החודש הראשון של האביב, היה בדרך כלל בח1. כמו כן, 13

.11לפנה"ס, באותו יום הקרב יהושע מרום ב 1239בפברואר, 7שבת, WANאולי היה חלומו של המלך 

, את חמשת 6-. החודש הראשון של האביב, יום הK'Eחלם שהוא הלביש עם השמש והירח. פיניקס ברווז שרו על הר WAN"המלך 
פניקס וחיילות הבירה עם כתיבה את שלהם, אשר אמר: "את הקיסר של יין WANכוכבי הלכת היו ביחד עם פאנג. לאחר מכן הלך על 

ת אלכוהוליים אדמה אין עיקרון, אלא מדכאת את האימפריה, מחלות. צו מוסר: יין לא ניתן ליהנות אותו עוד. את העוצמה של משקאו



עזבו אותה; כל משקאות חריפים הם צפרו בלבד. בשילוב של חמישה כוכבי ב פאנג המאירות באור כל בתוך ארבעה ימים."
.שושלת של "באני צ עמ' 143, את סיני קלאסיות V בתולדות במבוק ספרים, חלק

Aironetבאוגוסט, 16לאחר מכן של יהושע הייתה צריכה להיות ארוך יום שבת,  לפנה"ס חצי ארובת העין מוקדם יותר. חצי 1240
מתואר לעתים קרובות על שישה ימים ימים, גם ביום השישי של חודש הירח. יהושע של יום ארוך הוא177ארובת העין מוקדם יותר, 

יה יהושע להיות מודע היטב של הירח הירח להיות גלוי עם בצהריים יום שמש. אולי את הירח, השמש עלתה המערב היום. לאחר מכן ה
היכן הירח היה, כי היא הגדרת במזרח.

"כי הם ידעו את זריחת השמש, הצללה, כי אין לי. אני יהוה ואין עוד.45:6ישעיהו 
יוצר אור ובורא חשך עשה שלום ובורא רע אני יהוה לעשות את כל הדברים האלה".45:7

כבודו של זריחת השמש. כאשר האויב והיה, כמו שיטפון, את רוח יהוה סקלו נגד שם יהוה את גוון, "ככה הם פחד59:19ישעיהו 
אותו."

Aironetבאוגוסט, 16יהושע ניצחון של  באותו יום של 4ב לוק 61עד לדבר ישעיהו לפנה"ס עשויים להיות מחובר ישו שעמד1240
. ישו משמעות השם האמיתי הוא יהושע ישועה. jubileשל לספירה הראשונה של חודש שביעי, החודש הראשון30באוגוסט, 18השנה, 

אם אתה רוצה לבוא הישועה גוספל פגישה.

עובדות וחישובים קרים. גם בלי הסיפור חסר היום את התאריכים וחישובים זהים. לאחר מכן נאס"א דברי, כי "חישוב אלה הם קשיחים
יכולים להיות מיושן של אקליפס ירח, יובס. אתה יכול לעשות את 10:13שע זה לא מכסה את כל הזמן לפני ההווה", כאשר במקרה ב יהו

לפנה"ס ולאחר מכן השמש הראשון עברה לצד השני של כדור הארץ שנה אחת 7,1239החישוב בעצמך. אם השמש התרחקו פברואר 
Aironetבפברואר, 8קודם לכן,  לצד השני של העולם. כעת העבר של Sunלפנה"ס. אם יש לך העולם תוכל לדמות זו. העבר את 1240

לשמור על כדור הארץ. עכשיו, כעבור חצי ארובת העין באפשרותך להזיז את Sunכדור הארץ מסתובב על ציר על ידי בסיס המדרון של 
הפוכה של אדמה יכולים לזרום החוצה את ארובת העיןאל כדור הארץ הוא אותוSunהעולם על ידי אותו סכום, השמש, את הנטייה של 

ימים 188יש מעט הבדל של מספר ימים של ארובת העין, חצי של חצי שנה. כך עם כמה ימים הבדל, equinoxesהשמש. רק למעט את 
, השמש עברה מעלה או Shiftשעות יום להחיל את חצי ארובת העין. כדור הארץ לא 24דקות 40ימים, זה חסר חשבונות של 177עד 

כדי להזיז קדימה ואחורה על חצי נקודת ארובת העין. גם Sun, זה מאפשר את neverlessשני של כדור הארץ. מטה לאחר מעבר לצד ה
את נקודת חצי ארובת העין, שבו היינו מצפים להם באותו זמן, מצב השמיים אף על רקע 180°כוכבי הלכת יכולים באותה מידה, ולהיפך 

5xורה נוסעים כוכבים שונים. כך ניתן לראות את השמש נע אח מזרח על יהושע יום ארוך של החודש השביעי, יום שביעי של 180°
Aironetבאוגוסט, 16יהושע יום ארוך של  Aironetבפברואר, 8על ארובת העין לאחר לפנה"ס, חצי1240 לפנה"ס. לאחר 1240

Netמכן כדי לשמור על אף  מערב 180°מש חייב עליה לפתע במזרח נע שעות ארוכות של ארובת העין ימים אחורה השנה, הש48
Aironetבפברואר, 8שעות 12שלילי  Aironetבאוגוסט, 17לפנה"ס, 1240 שעות כאשר 12לפנה"ס; בכך יום ארוך יותר של 1240

שעות.48שעות = 12שעות + 12-שעות ל60שעות + 12-לפנה"ס: ל7,1239השמש התרחקו לעבר הקרב של מרום, פברואר 

נוספת המאשרת את wudingלפנה"ס, היה במהלך שלטונו של המלך 1352," משנת 29באוגוסט, 56ת הירח אקליפס ביום א
החודש חודש של יין לוח שנה. הוא היה איטי יותר 12לפנה"ס. "זה היה (אוגוסט) 1239הראשון של שנת Wenהשתלשלות ומיטת קינג 

ו".מאשר מספר חודשים בלוח השנה הנוכחית שלנ
xueshun ליו

לפני הספירה היה החודש הראשון בלוח השנה יין זה.1205בספטמבר 23כה ירח מלא של 

,14בטעות בהתחשב תאריך אוגוסט היה".(57 יום), הירח היה מסעיר gengshen (יום 56) כדי jiwei אחרי שבעה ימים, אז מתוך"
יום 57היה את אקליפס. וכך זה יהיה נכון אקליפס זה צריך לקרוא בין יום 56,57יום. בין יום יום 57היה 14"ס. אוגוסט לפנה1166

הירח היה מסעיר.58
RFCבאוגוסט, בפרוטוקול 12 ליו שנשלחה בדואר xueshun.55של יום, כך יכול להיות יום 75.עם54לפנה"ס היה ביום 1269

. לא היה זה יום Canonלפי נאס"א של אקליפס ירח anyang. אקליפס זה לא נראה 56אפשרות כי הלילה התחיל עם יום אלקטרוני לי 
יום את הזכות.

היה ירח אקליפס. 57יום יום 56. כל זה עומד בדרישות כי בין 56לפנה"ס היה ביום 1352באוגוסט," משנת 29-אקליפס באת הירח
.57היה את אקליפס ולאחר מכן הזריחה ביום 56סט אוגו29אז הלילה של יום 



טינג ב" -/לחזרwudingלפנה"ס: כך אתה רואה 1174לפנה"ס וו ב 1050וו ב שנה60הבמבוק ספר כרונולוגיה הוספת שני מחזורי 
wendingלפני הספירה, 1250בשנת wendingלפנה"ס, המעוניינים/1352משנת  לפנה"ס:1239שנה 12

לפנה"ס 1399טינג -לחזר

tsoo- לפנה"ס 1340קאנג

tsoo-keah1329 לפנה"ס

Fung Limited לפנה"ס 1296חטא-פועלת כדי להכפיל

לפנה"ס 1292טינג-קאנג

לפנה"ס yih1285-לחזר

לפנה"ס 1250המעוניינים

לפנה"ס yih1,235-טה

לפנה"ס 1226חטא -טה

...

WU1174 לפנה"ס

בחודש הראשון, את יום ג'ין"-".שין מייד לאחר סיום של הירח של היחלשות
השנה לבקש/וו הפך הקיסר.את-

כאשר הוא 1174במרץ, 601יום זה 29מחזור של -יום, ויקיץ הקץ האחרון של הירח. ובעיקר 29לפנה"ס הוא 1174במרץ, 1
היה רק כמה ימים לפני שהוא עבר את השמש.הופך להיות בלתי נראה הירח 

לפנה"ס את הירח הוא מופיעים גם מולד. אם הוא גלוי כעת כמו ירח חדש איך ויקיץ 1122בינואר, 2927את התאריך של היום השני 
"ס אינו יכול לפנה1050לפנה"ס, הירח הוא מוצג גם ירח חדש. 1122במארס, 26ימים מאוחר יותר, 60הקץ האחרון של הירח? גם 

120הוא WUשנים הם חסר נתון בתוך הטקסט של סינית קלאסיות. 60להיות את השנה הראשונה של הקיסר וו. שני מחזורים של 
1174חייב להיות קיסר סין בשנת WUלפנה"ס לא ניתן השנה הראשונה של שושלת ז'ואו. לאחר מכן הקיסר 1122שנים מאחור. 

לפנה"ס.

לפנה"ס היה את מולד הירח 1173במאי, 19של הקיסר הראשון השנה. חודש רביעי, 53WUיום bingshenהיה מולד הירח על
. זה יהיה וו של השנה השלוש עשרה כאשר הממלכה הפך הוקמה.53ביום 

צדק היא ליאו ממש לפני וו הפך הקיסר. לפיכך כוכב הלכת Constellationכוכב הלכת צדק הוקלט כדי להיות כטלה ושליו אש 
virgo לפנה"ס. כוכב הלכת צדק היה אש 1046לפנה"ס/1045/ליאו בConstellation כטלה ושליו ביןhydrae, crateris 1177ב

,hydraeשל הרובע התשיעי שוקק החיים השנה. השמש עבר WUלפנה"ס ב  crateris לפנה"ס, עם כוכב הלכת צדק 1177בספטמבר
Sunר מכן לאחר ספטמבר. ואז מופיעים שם לפני ספטמבר ולאח WU:לנס של הרובע התשיעי שוקק החיים גם בשנה

"כאשר המלך וו היה המעבר הו, דג לבן שלו קפץ לתוך אמצע הזרם (בהר) בסירה. המלך וו התכופף והרים אותו לשימוש בתור קרבן. 
-P'Oוהעורב. הצבע היה צהבהב. השיחות שלו הלך "לאחר המעבר, היה אש אשר ירד שהגיע מלמעלה אל הגג של בית המלך והפכה 

P'O-P'O בשלב זה את הפיאודלי העליון אשר נפגש עם ."Mengהסנטר ללא כל --מprearrangement מספר שמונה מאות. את
להיות עדיין הפיאודלי העליון כל אמר, "יכול להיות "באני צ שמוע!" המלך וו אמר, "אתה לא יודע את המנדט השמימית. הוא לא יכול 

לפנה"ס.1177שמוע." לאחר מכן הוא נסוג כוחותיו וחזרתי הביתה." 
.Volume 1, P. 60 ,הגדול של להב רשומות

12וו -לפנה"ס 1174לפנה"ס, 1175שנים שלו כמו הקיסר היה מינויו של גן העדן. לאחר מכן שלוש שנים מאוחר יותר הוא זה 3-כ
שנה:

. הוא לקח במו ידו הצג אסיר את muhהשבטים של המערב נסיכים כדי לתקוף יין, והביס הצג במדבר של שנה את קינג הוביל את12"
טאן; נכנסו לתוך את השתתפות של פעילות מוארת השמים (שמש ירח), הגדרת כדי להמשיך את הקורבנות שלו של -המגדל של נאן

Fungודש הרביעי, הוא חזר קאנג. בקיץ, הח-, בנו של הצג, המכונה לחזרluh-fooאבותיהם,  Limited פועלת כדי להכפיל והקריבו את
מקדש האבות".

p44 ,בתולדות במבוק ספרים, שושלת של "באני צ



נס Sunהניע חנית, היה כמו WUטבנן." ו "באני צ וו הובס. -MUטסו ביום השני של החודש, קינג וו הגיע הבוקר -"עם שחר של צ'יה
לפנה"ס בעת השקיעה שלושה דוכנים הפוכים. זה נס שמש ירח ברבעון 470חדרים וסוויטות לפנה"ס או 477יאנג, luכמו היה עבור 

Aironetבפברואר, 8האחרון, שוב אחרי שנה על הירח ברביע הראשון, הוא מאוד כמו נפילת יריחו  לפנה"ס, קרב מרום/חלומו 1240
WANשל המלך  לפנה"ס.1239בפברואר, 7

רבע אחרון הירח, השמש העולה -טסו יום -לפני הספירה, צ'יה1175במאי, 8ת השמש נע בצד השני של כדור הארץ, זה עשוי להיו
נס יום בתחילת החודש על החודש Sun-השנייה לפני חודש. לאחר מכן שנה אחר כך השמש חייב לחזור, ביום השישי של חודש שלישי 

לפני הספירה.1174במאי, 8הרביעי, 

WUב  . שוב הגשתי את 37שנה שלו) את מולד הירח החודש הרביעי מחזורית תאריך היה 17-שנה, וו נפטר ב23שנה (לא 12
vassels לפיכך, הם שולחים כי שנה אחת קודם לכן, הם נחלו מפלה. אם אתה מסתכל על אופי השמש והירח יחד אתה עלול לחשוב זה .

50לפני הספירה 1174במאי, 37,8. נראה כי זהו יום gengzi,37נס ביום Sun-גן העדן היה מולד. עם זאת, זה היה מואר מינויו של 
בישראל. זה היה שנה אחרי הזרעה לאחר את השנה השביעית בור שנה כאשר את החיטה והשעורה היה pentecostחגיגה של -יום 

בסין.60יום של 37בישראל pentecostום של י50נס על Sunהראשון להופיע שוב. כך אולי היה מינויו של גן העדן, 

326,326x=1500-1174אתה יכול לעשות את חשבונית:  365.25 = 119071.5 , 119071/60 = 1984.5166 , .5166 X 60
31+29+28+31+30+8לפנה"ס. 601500יום 2ימים יותר מ ינואר29. לפיכך יש 5לפנה"ס היה יום 7,1500. ינואר 31=
במרץ, 19פסחמ50יום, גם ביום השישי של חודש הירח יום 37לפני הספירה הוא 1174במאי, 8. כה 37=157,157-120=

.pentecostלפנה"ס, 1174

והירח יחד, נראה כי משמעות ירח חדש. עם זאת, הם יכולים פשוט אומרתאת הדמויות של "מואר מינויו של גן העדן" הם השמש
זה יכול להיות מבריק זריחה לשקיעה, השמש' ושלל °.180השמש והירח, שישה ימים עברו יחד, או עמד עדיין יחד, בשעת השקיעה 

פריטי זכוכית שבעתיים בכל כיוון שהוא הסתובב בעולם בזריזות לרוחב השמיים עם הירח חצי סקיי מאחורי זה. או זה יכול להיות כמו 
שעות כמו השמש והירח הועברו 12-ת השמש השוקעת במערב עמד עדיין עם ששת ירח ישירות מעל לשם אWANחלומו של המלך 

שעות..12בעת לסובב את כדור הארץ 180°

portentהבמבוק ספרים לא עיין שם הקיסר וו, רק אל הנמען של מנדט משמים בלבד  לפני הספירה. ולכן יש בהחלט 1174במאי, 8
.היה נס שמש באותו יום

.בהולנד חוזרת. בעיות של השיטה באמצעות כרוניקה כמקור של השתלשלות בראשית ז'ואו anals את במבוקאנא ראה

ליפול יריחו

העיר שבע פעמים".ם, הסתובב סביב"אבל זה קרה ביום השביעי, הם עלו מוקדם, את תחילתו של היו6:15יהושע 

* היא 7837אמצעי כדי לטעון מוקדם. את אותה מילה פירושו גם הכתפיים. כך השמש שוקעת מעל כתפיהם של ההרים במזרח. 7925
מקווה שיעקוב ישים, כלומר כדי להתעלות מעל לנקודה של ירידה. היא יכולה גם להיות אלוהים, אל. את האות ממול היא המילה עין ל', 

היא למעשה מילה אחרת, פירושו עד עלות השחר. לפיכך השמש שוקעת מעל ההרים נמצא כעת 7837הימור כלומר מ. את המילה הבאה 
מעות היא פתאום "שחר". כמו כן, השמש צריכה להמשיך באופן טבעי אל הגדר במערב. ישירות מלמעלה, ירידה אל המערב. לכן המש

Sunבפברואר, למצב של 8ההר שד צל מעל העיר יריחו על היפוך הקיץ. את  מאוחר יותר, הרי הגדרת צפון מערב, ייתכן כמו 180°
. כך את העיר נכבשה, ייתכן פחד את ההיפוך שוב , עמדה השמש עברה עד למטה כדי לשמור על כדור הארץ באותה העונה15אוגוסט 

Aironetבפברואר, 8להיות צל פחד  לספירה, את השמש השוקעת במערב על 33באפריל, 5לפנה"ס  . על תחייתו ביום ראשון, 1240

http://www.lehigh.edu/~dwp0/Assets/images/bambooannals2.pdf


ש ישירה נתיב שיט היה צל על פני יריחו כי השמש עדיין לא זז למטה תוך כדי נסיעה לצד השני של כדור הארץ. השמהר זה עשוי להיות
לפני הזריחה. וכך זה 180°על ידי השקיעה כדי להשלים שני 90°-גבוה מעל יריחו היפוך הקיץ ליד נקודת למצב כפי שהוא עבר יותר מ

וסט, באוג18בצל הר הפיתוי, עלול ליפול על יריחו. הר זה עשוי היה להיות הר הפיתוי כאשר ישו הודות ארבעים יום, ניצחה על השטן 
על מוות אולי יציקה על רשעים העיר יריחו.לספירה. ישו גם ניצחה30







Oracleצרים:השמש בתנועה נפילת יריחו, אם לא את שעות החשיכה על יציאת מעצם זה יתארו את סין גירסה של

huo) היה (א) גדולה חדשה כוכבים היה לראות כי לצד 6(יום jisi"תקופת זמן הלילה של יום השביעי  antares".
Bחאג'י בשכונת א 11503 

8-באותו בוקר בסין בantaresטסו יום. ברביע האחרון הירח יהיה לצד -רבע אחרון ירח, שבע ימים, צ'יהאז היום שבע יהיה
ייתכן הופיע ישירות התקורה antaresמערב. לאחר מכן 180°לפנה"ס. אולי השמש שנסעת Aironet1240בפברואר, 

Aironetבפברואר, 8סין. לפני שקיעה/כהה מעל השמש השוקעת במערב. כוכב הלכת 15°לפנה"ס כוכב הלכת צדק היה נראה 1240
piscesצדק היה להגדיר שעה אחרי השקיעה. לאחר מכן היה כוכב הלכת צדק,  180° libra של החלק הראשון של 180°. השמש היה

pisces כדיvirgo לפיכך כוכב הלכת צדק, והמוכשרים כדור הארץ, האם יופיעו לצד .antares libra לאחר מכן את כוכב הלכת צדק .
Aironet,8. פברואר antaresיכול להיות כוכב בהיר חדש לצד  עצם Oracleים. וכך זה לפנה"ס השמש הייתה ממש על המאד1240

Sunאם המתאר את הנס של  Aironetבפברואר, 8 לפנה"ס, לא צריך מדינה חדשה מוארת היה לראות כוכבים לצד אחד 1240
antaresבמאדים, אדום כמו אש כוכבים  huo אלא אם כן מאר לא זז פה עם השמש. עם זאת, אם השמש פתאום זז שמאלה אחד ,

לצד אחד במאדים.מאחורי, כוכב הלכת צדק עלולה להופיעבמאדים, כוכב הלכת צדק 

diggs הארכיאולוגי על יריחו לא נמצאה שכבה של מתשעAironet Aironetלפנה"ס. על אף הם את העיר חצור עבור 1240 1240
זינו תורת אלהינו.לפנה"ס. אלוהים לא נותר דבר של העיר יריחו כי רשע. כמו כן אלוהים לא נותר דבר סדום או קציני סדם הא

", הם שרפו את העיר באש, וכל זה היה בזה: רק כסף, זהב, נשאי פליז של ברזל, הם הכניסו לתוך אוצר של בית יהוה".6:24יהושע 

"ויהי מקץ זמן של המציע של הערב הקרבה, כי אליהו הנביא בא אמר יהוה אלהי אברהם יצחק, וכן של ישראל, 18:36מלכים 1
וע היום כי אתה אלהים בישראל, כי אני עבדך, כי עשיתי כל הדברים האלה על אמרתך.שיהיה זה יד

אותי יהוה, שומע אותי, כי העם הזה עשוי לדעת כי אתה יהוה אלהים, אשר עשית הפך לבם שוב.לשמוע18:37
אשר היה בתוך התעלה".ולאחר מכן את האש של יהוה נפל, אכל את שריפת קרבן, עץ, אבנים, עפר, מים, ליקק את 18:38

אלוהים אכל גם את האבנים. לפיכך, אלוהים יכול להשאיר שום עקבות של יריחו, או סדום או קציני סדם האזינו תורת אלהינו.

של השמש. לאחר נפילתה של יריחו הייתה צריכה להיות מסומנות זריחה פתאומית. לאחר מכן והזרים אדמה לתוך ארובת העין הפוכה
Aironetבאוגוסט, 11:15ימים לאחר מכן, השמש עלה במערב השנייה צפה בלילה בערך 188רובת העין מאוחר יותר, מכן חצי א

של אלוהים כדי לתקוף את biddenלפנה"ס. זה היה לילה יהושע היה בשם כדי לסייע עבדתו נכריה הלילה גדעון היה 1240
midianitesלמזרח, היה בצהריים מצב כאשר יהושע שאל אלוהים כדי להפוך את השמש . לאחר מכן הקרבות. השמש היה עובר ממערב

והירח עמד. ברביע הראשון עלה הירח לפני השמש במערב, ועכשיו היה הגדרת במזרח. לפיכך יהושע שאל כי הן השמש והירח עמד. 
לכן הירח שהיה על מנת להגדיר ברחבי הארץ עמד השמיים במשך כל שעות היום.360°השמש אז הערעור נסוב על פרשנות כמעט 

העמק. לאחר מכן, השמש גם להגדיר במזרח. לאחר מכן בצורה יוצאת מן הכלל, פתאום עלה במזרח יום ajalonבמזרח, עמד עדיין 
Aironetבאוגוסט, 17ראשון,  ועכשיו חזרה לאחור ארובת העין Sunלפנה"ס. האדמה הייתה והזרים של ארובת העין הפוך את 1240

עם 180°לפנה"ס, השמש הערעור נסוב על פרשנות הארץ 7,1239ל השמש. לאחר מכן חצי ארובת העין מאוחר יותר, פברואר ש
שעות את הקרב של מרום. לאחר מכן אדמה והזרים של ארובת העין הפוכה של 12סיבוב כדור הארץ לעמוד עדיין בצהריים סקיי במשך 

רגיל, לא נותר זכר. אפילו לא היה חסר זמן נטו. סולארית שבילי אקליפס אותם לפני ואחרי 100%השמש. כדור הארץ ארובת העין היה 
כמו חזה של דגם המחשב. " הם הבינו היטב, יכול להיות מושלך קדימה או אחורה. את בנייתו היה אירוע חשפו כאן באמצעות ארובת 

העין פשוט המסלע.

שעות ביממה המרבים 12כדי להכריז את האור של חיי ישו ממש כמו אור השמש כל העולםישו נשלח את שנים עשר השליחים אל
שעות כמו הנצח של יום שמורה 24מסביב לעולם. השמש עומד עדיין על יהושע היה גם עבור 360°בנסיעות בתקופת החגים הזו יום 

נצח בגן עדן.

אתם מוזמנים לבוא לכנסייה, בצע את אור החיים, עו ישו.

Aironetינואר, 23תכן חצה את נהר הירדן חמישי יהושע יי של חודש הירח. את 10-לפנה"ס כאשר ירדן היה שיטפון, ביום ה1240
Aironetבינואר, 24ירדן היא באופן טבעי, שיטפון בינואר. לאחר מכן מן לאכל ודגןש־מים נתן למו׃ חדל יום שישי,  לפנה"ס 1240

אוספים שני ימים שווה של מן לאכל ודגןש־מים נתן למו׃. כך יהיה הפתעה כדי פתאום לחיות את ביום למחרת. ביום שישי הם בדרך כלל
Aironet,30פירות הארץ המובטחת. אז ייתכן יהושע שמר על פסח, יום חמישי, ינואר לפנה"ס. לאחר מכן את חומות יריחו מאי 1240

Aironetבפברואר, 8נפלו ביום שבת,  לפנה"ס.1240



יריחו:חומות 



Aironetבפברואר 8אולי השמש עלה פתאום במזרח שבת ביום השביעי,  לפנה"ס.1240

"יהושע עלה מוקדם בבוקר, הכהנים נשאו את ארון הקודש של יהוה.6:12יהושע 
השביעי, הם עלו מוקדם, את תחילתו של היום, הסתובב סביב העיר שבע פעמים.. זה קרה ביום 15
. אנשים צעקו, ופוצצה עם תוקעים בשופרות, אבל זה קרה כאשר אנשים שמעו את קול שופר אנשים צעקו לזעוק נהדר. ואת החומה 20

נפלה תחת אותו העם עלה אל העיר, כל אדם מול אותו; לכדו את העיר".

Aironetבאוגוסט, 15בערב שישי, 11-בת העין מאוחר יותר באז חצי ארו לפנה"ס, אל השמש עשוי להיות עלה במערב. גדעון 1240
Aironetבאוגוסט, 16תקף בתחילת המחצית השנייה צפה, יהושע עלה כל הלילה כדי עבדתו נכריה. כך בצהריים ביום שבת,  1240

תו נכריה שם יהושע היה קרב. לאחר מכן יהושע ייתכן שאל אלוהים כדי להפוך את לפנה"ס, השמש היה עובר ממערב למזרח על עבד
Sun ב שעות נוספות של אור יום. את השנה החדשה24עמד על חמישה ימים הירח כמעט ההגדרה במזרח. לאחר מכן עשויות היו

של יהושע היה ביום השישי ירח. את השנה בחודש שביעי הוא חגג את הזמן יהושע כבשו את חמשת המלכים על עבדתו נכריה. הקרב 
Aironet,16ירח. אז השמש שקעה במערב או במזרח. כך ייתכן יהושע נלחם על שבת, שבת, אוגוסט 9החדשה יום  לפנה"ס. 1240

Aironetבאוגוסט, 17. אז אולי גדעון חזר לפני השמש פתאום עלה במזרח ראשון , midianitesבאותו יום נלחם גדעון ייתכן  1240
לפנה"ס.

.libna. הוא נלחם עם libna"יהושע הלאה, וכל ישראל עמו, ונעמה ומקדה ערים שש־עשרה וחצריהן׃ ס כדי 10:29יהושע 
יהוה גם החזיר אותו ביד ישראל, המלך שלה. בנוסף, הם פגעו בו על ידי את הפה של החרב, כל אדם הוא; הוא לא להשאיר שרדה 30

לו הוא לא המלך של יריחו.בו. והוא עשה המלך ש
32A יהוה נתן ,laschish."לתוך ידו של ישראל הוא לכד אותו ביום השני

הוא עשה מלך יריחו" עשוי להתייחס גם אל כמו הזריחה פתאומי במזרח על כיבוש יריחו, כמו ניצחון."

Aironetבאוגוסט, 17פתאומי הזריחה של גדעון היה ביום הראשון של השבוע, ביום ראשון,  לפנה"ס, כפי שהיה כאשר ישו 1240
עלה מן המתים. לפיכך ביום השני של השבוע היה למחרת, ביום השני.

", גדעון, את ישראל׃, חזרו משדות הקרב על עלייתו של השמש".8:13שופטים 

החודש ,WANהמלך לפנה"ס, זה יהיה ששת הימים של הירח חלומו של 1239בפברואר, 7לאחר מכן השמש עשוי חזר שבת, 
שעות חסר של כדור הארץ ומיהר לעיסוקיו לאחור 48שעות בצהריים. וכך, כל 12הראשון של האביב, השמש עשוי להיות עמד עדיין 

Aironetבפברואר, 8שעות 12עד ארובת העין הם טרור חוצות גבולות; מינוס  Aironetבאוגוסט, 16שעות 60לפנה"ס, וכן 1240
Aironet,17שעות באוגוסט12מינוס לפנה"ס,1240 שעות. אולי 48לפנה"ס = 1239בפברואר, 7שעות 12לפנה"ס, ובנוסף 1240

לפנה"ס, זה יהיה סימן 7,1239לתוך סוריה, פברואר midianitesאת הקרב של מרום היה נלחם ביום זה. אז ייתכן רדפו אחרי בני 
אשור:

ת צהריים: השטח יהיה ניסיון המצור (ו) אומללות.""אם אדר השמש עומד עדיין באמצע שע
Aironetבפברואר 8-השנה לפני ב לפנה"ס, בשנה הבאה, תהיה 7,1239לפנה"ס היה ניסן. אם חודש אדר היה הוסיף, פברואר 1240

בחודש אדר. לאחר מכן היה מצור ומצוקה כמו יהושע פלשה סוריה כי היום.

מצרים כמו ספירה לאחור עד הגאולה עם חג הפסח בחודש אפריל. כמו כן ישוע התחיל את שהחלה בספטמבר בהשנה החדשהאת
לספירה כמו ספירה לאחור כדי לו שיצלבו אותו, החייאת לקריאת כל שנתיים וחצי. לאחר 30באוגוסט, 18ב 4משרד לראש השנה לוק 

באוגוסט 16על יהושע יום ארוך בין ראש השנה, יום כיפור, מכן את היום הראשון של העם היהודי היה כאשר יהושע כבשו של פלסטין 
Aironet לפנה"ס.1240

.ולאחר מכן את הארבעים שנה היה בין 27 באפריל, 1281 לפנה"ס ועד השתים חודש הירח של 40 שנה, דצמבר 1241 לפנה"ס

IIIבמאי: 2מת merneptahפרעה  shemu -akhet. אני 5הסתיימה יוני IVshemu.5במאי 30יום. לאחר מכן היה ביום 27
II.5מאלימות ומהצפה דמוגרפית, הסתיימה יולי  akhet ביולי, חמישה 22-ביולי ל16עבר בין השנה החדשהביולי. את22היה 16

ירח נופל על שנים באותו 19במאי, תאריך קבוע עבור כל שנה. כל 2ביולי. כך 22ביולי עד 16ימים שנים חדשים אולי נחוג חג מ 
לפנה"ס. 1205לא למות ב merneptahשנה האחרונים. לפיכך, 76הוא מיושן merneptahתאריכים תאריכים קבועים באותה השנה. 

4xהוא מת, ולא טבע בים האדום,  לפני הספירה.1281במאי, 2שנים קודם לכן, 19



לפנה"ס 1281במאי, 1ימים מאוחר יותר, את הלילה של 3סוף לפנה"ס, חציית ים 1281אפריל, 27יציאת מצרים היה יום שישי 
לפנה"ס. לאחר מכן "שלוש להבות 1281באפריל, 13, ערב שבת 52כאשר פרעה החריש. שלושה ימים לאחר מכן את החושך היה יום 

היו ממש, זה היה זמן המילה שלו מוריםxueshun" עשוי להיות זמן המילה. ואחרי שלושה ימים הם הפכו רעב. לאחר מכן Sunאכל את 
באפריל, כאשר השמש הופיע שוב, אולי הגדרה 14היה ספר של שבת יום של חג הפסח14לא טבעית אקליפס סולרית. לאחר מכן 

העולה במערב במזרח, הראשונה של החודש ספר כאשר הירח היה עדיין לא גלוי לצד השמש כמו סינית חודש הירח.

בר מסוים במקום השביעי על זה חכם, אלוהים עשה לשאר ביום השביעי מכל מעבודותיו.דהוא"4:4גדולה ותהם 
הם יבוא לי לנוח.אם. במקום הזה שוב,5
:unbeliefרואים ולכן הוא ירד שריד לאדירים שחלק חייב להיכנס בזה, הם מי היה הראשון והטיף נכנסו לא בגלל 6
לשמוע את דוד, עד היום, אחרי כל כך הרבה זמן עם הזמן: כפי שנאמר, עד היום אם לכםביום מסוים, אומרים limitethשוב, הוא 7

קולו, מקשיחים לא את הלבבות.
עבור אם יהושע להם לנוח, אז האם הוא לא התבטאו של יום נוסף.8
לכן ירד שריד לאדירים עם שאר האנשים של אלוהים".יש9

Aironet,16וסט שבת, שבת, אוגשל יהושע יום ארוך היה על לפנה"ס. יהושע לא נותנים מנוחה כי ישראל היום, כי הם היו 1240
7לפנה"ס על הקרב של מרום. יום שבת, 1239בפברואר, 7נלחמים כדי לכבוש את הארץ המובטחת. כמו כן כאשר השמש חזר שבת, 

. וכך גם את הקרב של מרום היה נלחם WANלך לפנה"ס היו סופרים כמו יום שש על ידי סיני על חלומו של המ1239בפברואר, 
בשבת. וכך, כל שלושה תאריכים, הקרב של יריחו, יהושע של יום ארוך, המאבק של מרום היו על אדמת שבת. ישו לא לתת לו תלמידים 

ן.בעת שהיה בקבר על שבת, שבת, לאחר שהיה על הצלב כי תלמידים היו אבלות מותו ותחייתו מוקדם שלו עד יום ראשו

Netפלאים, Sunארבעה  שעות ארוכות48



 שלב אחרי שלב אנימציה של מודל לעיל. או את power point להציג מצגת
joshua.pdf\Temp\Local\AppData\User\Users\C:יהושע.PDF.

שעות48לעיסוקיו אדמה עד ומיהר 





ים בשנה. המשמעות היא הארץ חייב להאיץ את ארובת העין ימ2ניתן לראות את מעל " כי אדמה בסדר הפוך ארובת העין יש עוד 
xימים 2שעות, 48הפוכה  ימים בשנה. כלומר, 367.2422ימים בשנה. או אחר יהיה 365.2422שעות ביממה, כדי לשמור על 24

ק"מ לשעה.105,570ק"מ שעה עד 105,000הארץ חייב להאיץ מ 

וד ירח חודשים בשנה. לפיכך את הירח חייב להאט שני " ארובת העין שנה לאחור. יש כמו כן, הירח של אדמה לאחור ארובת העין ע
12ימים בשנה כדי לשמור על הירח רגילה 54.644ימים ירח ארובת העין. אז בסדר הפוך ארובת העין את הירח חייב להאט 27.322

שעות בשנה, כמו גם. כך את הירח חייב 48יב מהירות עד שעות בשנה, את הירח חי48חודשים בשנה. כי הארץ היא ומיהר לעיסוקיו עד 
חודשים בשנה. כלומר, את הירח 12.36ימים ב אדמה ארובת העין שנה אחורה כדי לשמור אותו ירח 52.644להאט את ארובת העין 

היה בדיוק באותו יום אלה הם " יחסית לכדור הארץ. הגאות והשפל וכו'. יק"מ שעה. כל3,100ק"מ שעה עד 3,600חייב להאט מ 
יחסית. המדענים למדוד כמה הגאות = ירח " השנה משקעים. הם יכולים לאחר מכן לחשב את אורך היום. עם זאת, זה עם וסת 

מספר של הירח " שנה הוא בדיוק כמו הרגיל. אורך השנה עם כל עוד ימים היא בדיוק כמו היטב. אין ראיות טמפרטורה ארובת העין את
שמאלה.

"א אור אדום ההדקנאס



כאשר הרולד היל שמעתי היום חסר נאס"א היה מסוגל לגלות אותו. 1969כך ברצינות על ידי 1958את שטח התוכנית החלה בשנת 
את שטח ה למשימה את הירח. פשוט איתור כתוצאה מכך כי אירעה שגיאה עלולה לגרום 1960על פי הרולד היל נאס"א גילה אותה ב 

, עלולה לגרום לתוכנית WANמאיפה צריך להיות, כמו חלומו של המלך 180°לות. כזו עלולה להיות כי השמש הייתה אור אדום כדי לע
להפסיק.

השמש חזר שנה אחת לאחר נפילתה של יריחו, שישה חודשים לאחר יום ארוך של 
יהושע.

, את חמשת 6-החודש הראשון של האביב, יום ה.K'Eחלם שהוא הלביש עם השמש והירח. פיניקס ברווז שרו על הר WAN"המלך 
פניקס וחיילות הבירה עם כתיבה את שלהם, אשר אמר: "את הקיסר של יין WANכוכבי הלכת היו ביחד עם פאנג. לאחר מכן הלך על 

והוליים אדמה אין עיקרון, אלא מדכאת את האימפריה, מחלות. צו מוסר: יין לא ניתן ליהנות אותו עוד. את העוצמה של משקאות אלכ
עזבו אותה; כל משקאות חריפים הם צפרו בלבד. בשילוב של חמישה כוכבי ב פאנג המאירות באור כל בתוך ארבעה ימים."

.סיני קלאסיות את ,שושלת של "באני צ V בתולדות במבוק ספרים, חלק

176בסין. חצי ארובת העין מאוחר יותר, שישה ימים של יהושע ירח בישראל הייתה מעל בסין, של יהושע בצהריים כשהשמש החלה 
ימים לפני האביב ההשתוות 45הייתה בת שישה ימים גם ירח. את האביב היה -לפנה"ס 1239בפברואר, 7-ימים מאוחר יותר 

1239בפברואר, 15לפנה"ס. כך היה מעיין 1239אפריל, 2לפני הספירה הייתה 1239האביבית. באביב ההשתוות האביבית ב 
ימים 15חגיגה של שנהלפנה"ס, היה החודש הראשון של האביב. את סיני חדש2,1239פנה"ס. כך חודש הירח בתחילת פברואר ל

התרחשה רק לאחר השקיעה בסין. כוכבי הלכת היו WANלפנה"ס. חלומו של המלך 1239בפברואר, 15הסתיימה ב ירח מלא, 
libraפאנג/ Sun ב ,virgo-ליפולConstellation זה היה מצב השמש, הירח, כוכבי הלכת היו לפני המלך .WAN .ארוך של השקיעה

! שם היה המחשב לבדוק כי נתן virgoאך היה piscesכאשר השמש להיות התאריך היה בשבוע הראשון של החודש הראשון של האביב
תשובה את המחשב היה מחפש. האביב היה נכנס. למצב של השמש. ירידה זו השגיאה בעת את טועה עונה של השנה היה נכנס בנוגע

Sunלאחר מכן את אור אדום. ברגע שהם השיגו את תאריך את כדור הארץ היה הקרוב ביותר  Aironet לפנה"ס, תאריך אשור 1240
דקות על החלק 40את האביב, השמש עומד עדיין בצהריים, הם יכלו לחשב את חסר את אותו תאריך כמו-סימן של אדר, ינואר/פברואר 

כלל. אשור היה סימן של הקרב רדף יהושע מרום כאשר האשורים לתוך צידון שנה אחרי נפילת יריחו כאשר השמש חייב להחזיר. בין 
שעות, זה היה יום 12שעות ביום. עם זאת, עם 12מייל רגיל 70מייל. בקושי אפשר לרדוף אחרי האשורים 70-מגידו/מרום עד צידון כ

של יהושע יום WANממה, הוא היה מאוד אפשרי של יהושע לרדוף האשורים כדי צידון. הן סימן אשורי, חלומו של המלך שעות בי24
Aironetארוך היו  לפנה"ס. כמה מוכשר אנשים המועסקים למשימה את הירח ייתכן אלה כדי לגלות את חסרה 1239לפנה"ס/1240

יהושע יום ארוך. לי דוא"ל, אנדרו בנט, היום. או אחר אני הראשון לגלות את המודל של 
sunnyokanagan@telus.netmissingday.html\Temp\Local\AppData\User\Users\C:
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לפנה"ס:1239בפברואר 7-בtheskyאת מעמדו של כוכבי הלכת 



לפנה"ס:7,1239מצב הצידה את כדור הארץ, השמש, כוכבי הלכת לפני השמש התרחקו, פברואר 



לפנה"ס:7,1239י הלכת אחרי השמש התרחקו, פברואר את המיקום של כדור הארץ, השמש, כוכב



נס כוכבי Sunלפנה"ס. כך בתחילת 1239בפברואר, 7-הופיע בscorpius, כוכבי הלכת corvusבערב סין זמן היה 6השמש בשעה 
עם סיבוב של כדור הארץ כדי אקווריוס' ממוקם. וכך בתחילת זמן corvus180°. לאחר מכן הועבר בשמש scorpiusהיו הלכת

הוא בלתי אפשרי בלי אדמה שהיה בסדר האביבכפי שהם היו מוקלטים. זה שיאscorpius:זמן כוכבי הלכת היו לעיל 6השקיעה סין 



7, שבו הם צריכים להיות taurus-ק, "שבתאי היה עדיין מעמד מעל שמי מערבי, במילאנו הפוך ארובת העין של השמש. כוכב הלכת צד
מבלי להשאיר עקבות.Sunלפנה"ס. לאחר מכן אדמה והזרים של ארובת העין הפוכה 1239בפברואר, 

ימים, 2ות ומיהר לעיסוקיו עד דקות יותר מאשר בתוך ארובת העין הפוכה כי כדור הארץ חייב להי8כל יום, בסדר הפוך) חייב להיות 
ימים בשנה בשל סיבוב הוא נגד ארובת העין. את מדי יום כמות חום קרינה מהשמש הייתה צריכה 365.24שעות, כדי לשמור על 48

האור, דקות פחות אור יום יום. מלבד הזזת את השמש ליד מהירות4דקות פחות יום, 8להיות מכוונת כדי לא להשאיר עקבות ביולוגי זה 
, אינו משאיר ראיות Worksאין שום דבר על זה קיים פיזיקה לא ניתן לארח או לצפות להיות עדות פיזית מצד שמאל. אם הפיזיקה 

תצפית עתיקים, מתאים, אז אל תדאג אם אתה כל כך מוטה התל מה עשוי להיות מאוד עבודה של אלוהים. אם נאס"א שאומר אין זכר, 
ה שמש, הם כנראה ממש. עם זאת, ייתכן נאס"א אומר אין אסמכתא של השמש מועברת סביב כדור הארץ. לאחר אין עדות פיזית את עבר

מכן שפע ראיות מתועדות בדף אינטרנט זה מנוגדת לחלוטין כי הצהרה. אם השמש עקרה בצד השני של כדור הארץ, כדור הארץ היה 
דור הארץ חייב להתאים את אליפטית ארובת העין בסדר הפוך לגמרי. לשאת קדימה לתנופה אדמה לתוך הפוך ארובת העין השמש. כ

כדור הארץ כמעט ודאי לא ניתן להשאיר עצמו. את בסדר הפוך ארובת העין הייתה צריכה להיות מאד ומקסים הצליחו לשמור על השמש 
ימים 365שעות כדי לשמור על 48במקביל ומאיצה את ארובת העין שנתישל אותו בעונה עצמה, כפי שהוא היה, לאורך כל השנה,

Revolutionsבשנה בשל  Per Minuteלזרום לתוך הפוך ארובת חייב(סיבובים לדקה הם נגד ארובת העין. אם השמש עברה הארץ
מ"ש סביב השמש. תוכלו לקרוא 70,000-גועשים במ"ש על קו המשווה,1,000העין. זה תשובות הן חששות: אדמה הוא מסתובב על 

/". ראיות בדף זה הוא אמין.zodiacsברבים אחורה כאן

למסוק, החום, הקור, בקיץ ובחורף, יום ולילה לא חדל."seedtime"בעוד כדור הארץ ירד שריד לאדירים, 8:22בראשית 

ארובת העין של הטיה של כדור הארץ כדי לשמור על כדור הארץ באותה עונה.

שטוח של ארובת העין:כאן אתה רואה את מערכות סולרית מטוס 

את הנטייה של ארובת העין חייב הורדה:18°כאן תוכלו לראות כיצד כאשר השמש יורדת מטה 



Sunאנו יכולים לראות אלוהים שמר כל ההבטחות הללו במקביל מעביר את  סביב כדור הארץ, קצת למעלה או למטה כדי 180°
לשמור על כדור הארץ באותה העונה. מעבר השמש סביב כדור הארץ באותו המרחק פירושו לא תהיה שום שינוי הטמפרטורה של כדור 

ולילה תלויים בו השמש הייתה לראות אדמה המשיך לסובב יום ולילה המשך. יום היה כאשר השמש הופיעה. וכך אם השמש הארץ. יום 
שעות זמן קצר 12מערב יום/לילה היה 180°שעות ארוכות יותר או אם השמש עברה 12מזרח בדרך כלל יום/לילה היה 180°עברה 

שעות אור יום רגיל של יום היה הנושא של קוצר נשימה של החיים. עם 12יתר על כן, יותר. אדמה המשיך לסובב בדיוק כפי מיופי. 
שעות, יותר אור יום. 84שעות, או אפילו 60שעות, או 36שעות יותר אור יום, או 12זאת, היו הרבה ימי שמש נסים בהיסטוריה עם 

אותו יום פלאים עלSunם מאלה ימים בתנ"ך. הסינית להקליט כן, זהו. רבייהיו מי שיאמרו זה אינו בתנ"ך. התגובה שלי היא, הוי
ותאריך לאלה בתנ"ך. המודל של ארובת העין נמצא בתנ"ך:

"השמש עמד עדיין בעיצומו של עדן על יום שלם"10:13Bיהושע 

פרשנות לסובב את עמד עדיין מתוך חצי השמים במשך כל היום. המשמעות היא השמש הערעור נסוב עלSunפסוק זה ממש קורא את 
שעות של אדמה אדמה אותו ממארז"ל תנופה, ולבסוף 24כדור הארץ כמו אדמה החל בחצי הדרך חזרה בחצי הדרך עמד בשמים עבור 

מתוך ארובת העין הפוכה של השמש.

ארובת העין הפוכה





 ,virgo, libra ,סרטן, אריה ,taurus, Gemini ,- במילאנו ,pisces ,אקווריוס' ממוקםמשמאל:nomallyגלגל המזלות יראה 
scorpius, sagittarius, חוג הגדי (מעגל..

 ,אקווריוס' ממוקם, חוג הגדי (מעגל ,pisces ,- במילאנו ,Gemini, taurus ,ליאו, סרטןזלות יראה בסדר הפוך מימין:גלגל המ
sagittarius - scorpius, libra, virgo..

וכבי ניתן לראות לא רק את גלגל המזלות התקדמות בסדר הפוך על הפוך ארובת העין, אלא גם קופץ שישה עשר המזלות המזלות. את כ
הלכת הפנימיים מרקורי, ונוס, כמו כן יש גם קפיצה ושאמפ ששת המזלות בגלגל המזלות הסיני יראה בסדר הפוך. אולי כי היו שם כל כך 

הרבה אחורה " הסינית חשבו שהם היו רגילים.

י לקרוא לפחות חלק רמז מחקר זה לא היה נחוץ אם רק אנשים לקרוא את שמכר ספרי קודש נוצרים. לא ניתן לאסוף את התנ"ך מבל
פלאים.Sunשל 

אור אדום של נאס"א

MDטיסת חלל במרכז העירוני והנהר, goddardטופס מכתב סוכות החלל האמריקאית,  20771:

את "אבודים" יום עיון במאמר.corroborateאנו יודעים דבר של מר הרולד היל, בשום אופן לא יכולים 



-וכו', נחשבים פיתוח לטווח ארוךperturbationsזינוק השנה והחדש, גלות בבל רובוטית לוח שנה את ההשפעות של אירועים כגון 
שנה), אבל זה מעולם לא 4,000הפעלת תוכניות מחשב. אנו מוגבלים במקצת, כי רבים החישובים לסיים עם גלות בבל אירועי לוח שנה (

ניתנה למתכנתים לא צפויות לקשיים.

ימוש פלנטריים עמדות הנדרשים להגדרה של החללית " על המחשבים שלנו, אני לא נמצא, כי כל "העוסקים על אף שאנו עושים ש
באסטרונאוטים ובייקום מדענים על שטח האזור המוריק" היו מעורבים "איבד היום" הסיפור מר היל.

אנו מודים לך על התעניינותך.

בכבוד רב,

אדוארד מייסון, הרמטכ"ל
יבורמשרד ליחסי צ

זה עשוי להיות חסר אור אדום את סיפור היום. נאס"א מחשבים לעתים קרובות העמיד באור אדום, היה נראה כך:

שנים נאס"א.50של אור אדום נאס"א חדר המחשב

ם לעשות היה לפתוח את סינית שנים. הם היו צריכי4,000כן, נאס"א עשה שימוש של ההנעות עמדות. כן, הם הולכים בחזרה 
חלום באביב. מיד את המחשב האם העמיד באור אדום כי השמש אינו יכול להיות אריה באביב! את WANקלאסיות זו רשומה של המלך 

. זה piscesבשקיעה לא יכלה לראות את השמש libraששת הימים ישירות מעל הירח, בשילוב של חמישה כוכבי הלכת במערב ב פאנג/
libraפלאנט ביחד פאנג/חמש Sun מהשמש, 180°הייתה התכוון ליאו, הואpisces בינואר/פברואר של האביב. חלקם ציינו את

discrepency וניסה להסביר אותו משם. אולי הםmisnamed בסתיו, באביב! אתם יכולים לדמיין משהו יותר מצחיק? את האביב היה
לפנה"ס, 2,1239ההשתוות האביבית, אפריל האביבימים לפני45היה מחושב /מרץ. האביבתמיד ספר עם הירח בחודש ינואר/פברואר

, עומד עדיין מתחת 180°piscesיום לציון סה"כ העונה. מחשב האם המדינה את ברור: השמש היה ליאו בשעת השקיעה, ועברו 90
גדלת השמש והירח. כוכב הלכת צדק, WANה המלך שעות. כך הי12תקופת המערבית מעל לאופק, ולאחר מכן עליה מעט במהלך

! כספית היא אחת של חמישה libraהרחק פאנג/180°הוא taurusלפנה"ס. 1239-במילאנו taurus"שבתאי היו אמורים היו להיות ב, 
Sunהרחק את libra180°. כספית " קרוב מאוד אל השמש. כיצד יכול להיות פאנג כספית/libraכוכבי הלכת הללו מתואר ב פאנג/

pisces עדיין להיות ליד השמש? אין דרך! לא יכול כספית בדרך להיות יחד עם שאר כוכבי הלכת, סמל העקרב. יחד עם שישה יום ,
הירח רשומה זו נראה שיעקוב אחרי כוכבי הלכת במערב ממש מתחת הירח מעל השמש בשקיעה.

כי 2000רי סיפור חסר היום יצא לי שנשלחה בדואר אלקטרוני דיון אודות מחשב טכנאי שירות של נאס"א מי התחיל לעבוד רק אח
לפנה"ס בעת עשיית חפירות 1266-1233מחשבים אלה לעתים קרובות העמיד באור אדום, היה לראות. יגאל ידין העריך חצור שרף 

יעה של תקופה זו. השנייה יום ארוך יצטרך לעשות הוא לחפש חמישה פלאנט יחד עם שקspacemen. כל 1958,1968במקום בשנת 
-לתוך סוריה ככל צידון שהיה במרחק נסיעה מmidianitesלפנה"ס כאשר יהושע רדפו אחרי 7,1239של יהושע על מרום פברואר 

WANשעות של אור יום האם לאפשר. זה נס שמש בפברואר היה חלומו של המלך 6שעות או 12 occuring במקביל את הקרב של
Aironetחלומו של המלך אל השנה של יהושע יום ארוך של WAN. הם עשויים להיות מחובר מרום לפנה"ס. 1239לפנה"ס/1240

7, יכול להיות רק taurus-ימים של הירח, להיות במילאנו 6-לאחר מכן את המחשב יגיד להם ביחד זה החודש הראשון של האביב, ב
לפיכך את חמשת כוכבי הלכת °.180כוכבי הלכת היו מוצא את הדרך של השמש היא עברה לפנה"ס. סביר להניח את 1239בפברואר, 

בלבד 90°בפברואר. כך, השמש עומד עדיין 7-בערב ב5הופיעה ביחד פאנג/סמל העקרב כאשר הכוכבים הופיע. השמש שוקעת בשעה 
הבא הם לא ראה את יחד נרשמה פאנג/סמל העקרב °.10בצהריים בישראל משמעותה שמים זרועי כוכבים לילה בסין, עד השמש נסוגו 

משם הם היו בסדר הפוך את ארובת 180°עם השמש פאנג/סמל העקרב. עם השמש 180°בלבד, מיד לממש את חמשת כוכבי עבר 180°
ארובת העין. בעוד הם שעות וחצי 24שעות בשנה, 48העין. פעם הם גילו את ארובת העין בסדר הפוך, הם היו חייבים אדמה מהירות עד 

יחזרו את סימן:omensהסתכלו אשורי 

תעודה אשורית סימן: "אם אדר השמש עומד עדיין באמצע שעת צהריים: השטח יהיה ניסיון המצור (ו) אומללות."

מרום ב של יהושע בשעה לפנה"ס היא כנראה כאשר השמש עדיין עמד בצהרים זמן7,1239אדר הוא חודש ינואר/פברואר. פברואר 
. לאחר מכן השמש עשוי להיות עמד עדיין על עבדתו נכריה של יהושע WAN; זה יהיה חלומו של המלך 4,5, ואולי השופטים 11יהושע 

Aironetבאוגוסט, 16יום ארוך של  לפנה"ס. לאחר מכן השמש חייב לחזור על אותו תאריך בשנה אחת מאוחר יותר לאחר 1240
Aironetר, בפברוא8נפילתה של יריחו  7לפנה"ס היה מצור ומצוקה. ביום 7,1239לפנה"ס על הקרב של מרום פברואר 1240

Aironetבאוגוסט, 16שעות ארוכות של יהושע יום ארוך 12לפנה"ס היה מחזיק 1239בפברואר  שעות 23:20לפנה"ס, 1240



לתוך סוריה. וכך היא הפכה סימן midianitesשע רדפו אחרי ארוכות יותר. ייתכן לפיכך השמש עמד עדיין כאשר הוא חזר גם כאשר יהו
מדענים על דקות עם עזרה של התנ"ך. אלה היו40אשורי. וכך נאס"א היו כל רשומות הוא הצורך כדי למצוא את חסר חסר יום שנותרו 

כתב יהושע, שופטים החלה באותו bolingהמשימה. הם היו מעוניינים של דבר הוא אסטרונומי. למחרת אחרי ספר יהושע הוא שופטים. 
דקות נמצאו. פעם אחת זה היה למצוא הם לא היו זקוקים כדי להקליט את הממצאים. את המשימה היה 40זמן. היום שלהם לא נעשה עד 

לאתר בעיות בתוכנית החלל. מאז הבעיה נפתרה, לא נשקפה לו סכנה שטח התוכנית הוא לא היה צריך להיות מדווח.

דרג מאמר זה?כיצד אתה 

של יהושע יום ארוך ארוך גירסה

בהתחשב בכל הדברים האלה, היא מזכירה לנו את האמת הרוחנית שאלוהים יצעק לשמים כדי להציל נפש. מה אתה?

sunnyokanagan@telus.netל, אנדרו בנט: אם ברצונך לקבל שאלות בלתי מסויגת אמונה כי לא, שלח לי דוא"

תרגומים:

ערבית 
cn.pdf\Temp\Local\AppData\User\Users\C:סיני, cn.PDFסיני מסורתי CNT.PDFCNT.docx
הולנדית

 ,FR.docx ,צרפתית
fr.pdf\Temp\Local\AppData\User\Users\C:fr.docx\Temp\Local\AppData\User\Users\C:FR.PDF
גרמנית 

 ,docx.עברית, הוא
he.pdf\Temp\Local\AppData\User\Users\C:he.docx\Temp\Local\AppData\User\Users\C:הוא.PDF
hu.pdf\Temp\Local\AppData\User\Users\C:הונגרית, הו.docx, הו.PDF

איטלקית
יפנית

קוריאה
פולנית

פורטוגזית 
ספרדית 

רוסית 
שוודי 

':PDFלהוריד נקודות חשמל, 

joshualongday.PDF
joshualongday2.PDF-.משפטי
joshualongday3.PDF- הדפסה גדולות עבורereaders- רק להוריד אל שולחן העבודה, ולאחר מכן בשולחן העבודה שלךereader.
joshualongday6.PDF-הדפסה גדולות להדפסה

PDF.יהושעppt.יהושע
joshuaa.pptjoshuaa.PDF

kingwansdream.pptkingwansdream.PDF
".ppt".PDF

PDF.אחורהppt.בסדר הפוך
solarphenomena.pptsolarphenomena.PDF

yaoscanon.pptyaoscanon.PDF

http://sunnyokanagan.com/joshua/long.html


E-Mail:אנדרו בנטsunnyokanagan@telus.net

. אנדרו בנט. כל הזכויות שמורות.1058489העתק רישום זכות מספר 1999-2013בנובמבר, 30©העתק ממש 

Sunפלאים בברית החדשה

עתיק, כי דגים zodiacsלספירה. יש הרבה בתי כנסת ישראל 600לראות את גלגל המזלות בהשגחת בית אלפא בית הכנסת להלן, ניתן 
pisces פנים של שני הכיוונים אולי מ"ך המסורת העתיקה. זה עשוי להצביע על בני ישראל היו מכירים את הארץ הזורם אל הפוך

נה או שנה הם היו לחוות את גלגל המזלות ערוכה בסדר הפוך. יתכן שזה קרה בתדירות מדי ארובת העין של השמש. כך במשך חצי ש
שבע שנים. הם היו מודעים היטב זה היה מחובר אל השמש פלאים אלוהים לבצע את היתרון. אתה יכול לראות את רכב של השמש 

במזרח התיכון. השמש, רכב לא כדי להיות את בתי הכנסת של ישראל.
jpg.בית אלפא

אשראי תמונה: האושר אתה מוקף: חוברת חותמת מדריך אל האושר. עמ' 197

מונה:לספירה, גם כאשר הכוהן הגדול משלל מסעדות המציעות14ממש לפני מותו של אוגוסטוס קיסר בשנת 
נראו."cometsמהריסות שנראה ירידה ממנה דם אדום "וכך, השמש ספג סה"כ אקליפס ביותר שנראה היה השמים על האש; זוהר

dio קסיוס, ספר lvi P. 67

היה נראה אדום יותר מדי. או אולי היו אלה cometsלא היה דוד שמש אקליפס גלויה ולאחר מכן. אם השמש הייתה אדומה, 
phoenixes.כוכב הבוקר עשוי להיות את פיניקס למשוך את השמש .

הזריחה של גדעון היה סוג של העלילה בבוקר. גם שמו שהוא כתב בראש מעייניו צריכה לעמוד השגת חסדו פתאום, אולי מוארים
במחצית זה יכול להתחילטבריה: "ואת השלישי שעות הלילה השמש זורחת הופיע יותר מאשר אי פעם חייך, והאיר את הכדור כולו."

השנייה של ישו ותחייתו ארובת העין הפוכה באותה דרך כמו של גדעון.

empeorאד "29-נס כדי להתחיל יוחנן המטביל במשרד. בSunעשויות להיות  guangwu ,שנים של 5של האןjianwu תקופת
מקרוב מאוד."yuzuoשלטונו. הוא כוכב אורח בריתי ועל־תורתי פשעו׃ 

.לוגיה, עמ' 130 מזרח אסיה ארכיאו

לפנה"ס היה אומר את הדובה הגדולה 29באוגוסט, 17הוא ליד הדובה הגדולה {באסטרוומיה}. שמש נס yuzuoכס המלוכה הקיסרי 
{באסטרוומיה} כאשר בדרך כלל מצביע מטה בחצות הלילה בקיץ היו מצביעים בחצות הלילה בקיץ הבא. את הידית של הדובה הגדולה 

ראש בחצות באוגוסט. ודות עשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃. לאחר מכן היה פסח עשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃{באסטרוומיה} נק
אד 36אד אד ו 27מתוך 25-הפך הקיסר בguangwuשמש נס אז יהיה לראות משום איום על כס המלוכה הקיסרי, לרגל עבור מהפכה. 

ון מוקדי. שמש נסים המופעלים לעתים קרובות המהפכה בסין. כך הוא יהיה רגיש סימן הוא יצא למלחמה עם מגו-התקופה הסתכל כאן -
משמים העלולה לגרום למרד נגד אותו כי עלול להפיל את הממלכה. כגון זה אחד כמעט לא מאד.

john "כיום יאיר כחשיכה כאורה׃ אור בחשיכה; חשכת ושמים בזרת תכן וכל בשלש עפר הוא לא.1:5
איש נשלח מן השמים, ששמו ג'ון.היהשם1:6
אותה הגיע עד, כדי להעיד על האור, כי כל אדם דרך לו אולי מאמינים."את1:7

john עם מים: אבל יש נצב לריב אחד בקרב מי שלא ידעתם;baptizeלהם לאמר "ג'ון השיב1:26
.unlooseני לא ראוי כדי הוא, מי שבא לאחר לי עדיף לפני לי, שאת נעליים של נתק שרוך נעליו׃ א27
.baptizingמעבר לירדן, שם ג'ון היה bethabaraדברים אלה היו לעשות 28
הבא יום ג'ון אשר ישוע בא אליו, והוא אמר, הנה את ישו, אשר פ חטאת העולם".29

יום ראשון הוא חצי 187ן. הוא יום ראשולספירה. לאחר מכן הבאים30בפברואר, 11את אולי לבוא יוחנן המטביל על שבת, שבת, 
נס לפני שנה, מלא Sunלספירה. לאחר מכן עשויות להיות 30באוגוסט, 18ארובת העין, היא שבת בראשית לראש השנה, ערב שישי, 

30באוגוסט, 18ב לראש השנה, 61לספירה. זה עשוי להיות יום ישו לקרוא ישעיהו 30באוגוסט, 18יום לפני, 365ארובת העין 
35,18, אולי 30-ירה. לאחר מכן את הבשורות היו חדורים בשינאה עזה ליהודים להתחיל עם ישו כאשר הוא התחיל להיות כלספ

לספירה. משמעות הדבר ישו היה משרד שלוש וחצי שנים הוא מסורת.29באוגוסט, 

mailto:sunnyokanagan@telus.net


luke_4  אשר השמים היה לשתוק שלוש שניםשל האמת, אלמנות רבות היו בישראל ימים של אליאס, כ אבל אני אומר לך":25
";ושישה חודשים, כאשר הגדול ברעב היה לאורך כל הארץ

john "אחרי זה היה חג של היהודים; ישו עלה לירושלים".5:1

john חג הפסח, חג של יהודים, כמעט.""את6:4

, ובכך ישו במשרד שלוש וחצי שנים ארוכות.6ו 5שנה שלמה עשוי עברו בין ג'ון ג'ון 

,12תשרי, בחודש שביעי, ספטמבר 19-לספירה. ישו הלידה ייתכן29באוגוסט, 18בחודש תשרי, השביעי, 19-בSunאולי היה הנס 
נס אולי ישו הוטבל לצרות כאשר ג'ון את הזמן Sunלספירה, ולאחר מכן עשויות להיות 29באוגוסט, 17לפנה"ס. אם היה נס שמש 7

Sunלספירה. מן הסתם היה הנס 30במרץ, 7לספירה. לאחר מכן את חג הפסח30רואר, בפב11הקרוב של פסח, אולי  באוגוסט, 18
פלאים על חצי ארובת Sunפלאים על פני שלוש שנים עם Sunאד כדי לסמן את תחילתו של ישו משרד. זה עשוי להיות סדרה של 30

אד עשויים להיות כאשר ישו 30באוגוסט, 18של תוקעים בשופרות, . לראש השנה, תקיעה 18באוגוסט 11העין גם תאריכים פברואר 
אד עם ישו/ספטמבר כאשר הוא התחיל להיות בן 29. לפיכך הבשורה של ג'ון אוגוסט זה כנראה מתחיל בערך 4ב לוק 61דיבר ישעיהו 

שנים".30, "כ 35

לספירה. 30באוגוסט, 18, ערב שישי, 61דבר ישעיהו כאשר ישוע עמד עד ל4. את חג הפסח, ולאחר מכן פרק 2ולאחר מכן ג'ון 
לספירה. זה ייתן שלוש וחצי שנים ישו שיצלבו אותו. אז זה 29-סינית זו רשומה של הקיסר האן "גואנג עשוי להיות השמש נס בסין ב

ה וחדרי תמן׃ ישר עד חצות. היה נס שמש אוגוסט/ספטמבר הייתה להפוך את הדובה הגדולה {באסטרוומיה} ו נקודת עשה־עש כסיל וכימ
יכולים רק משמעות 5חגיגה" ג'ון ג'ון הוא ספר "5ב הבשורות היו חדורים בשינאה עזה ליהודים אם חג ב passoversהיו ארבעה 

לספירה. את חג הפסח את הירח הלילה אקליפס ישו על הצלב היה 30במרץ, 7של ישו היה משרד "פסח". לאחר מכן את הפסח הראשון
,sabbatonשעות ארוכות, שבעה לילות, 84יכול להיות יותר + 7 X השמש האם לספירה. אולי33באפריל, 3שעות ארוכות יותר, 12

דקות 30לספירה. אנו זקוקים עצמאי חורף " חצי אחורה, בלי קיץ חצי " בסדר הפוך, מתן 30בפברואר 11-זרימת חלל חצי אחורה ב
29באוגוסט, 18נס Sunבור שעה אחת של החושך כאשר ישו היה לעבור. לכן אם אנחנו נתחיל עם זמן חסר כל אחד אל חשבון ע

דקות זמן חסר כל. וכך זה יהיה 30לספירה, על ידי הזמן של ישו שיצלבו אותו ואת שעות חושך לנו את שני הסתיו/חורף חצי " של 
ור נסוב על פרשנות הארץ במהירות האור. וכך הזמן יעצור על לבטל את שעות של הזמן שחלף השמש הייתה חשוכים, או די הערע

Sunחסר זמן. השנים של ישו נראה משרד מלא של Netהשמש למשך שעה אחת להמשיך על פני כדור הארץ במשך שעה אחת בלי 
פלאים בקיץ ובחורף. ואז התוצאה תהיה לא נטו זמן חסר כל.

jubilesשנה 16,50לאחר מכן החל באוגוסט  Aironet שנים בשבי. למעשה, 70לספירה, פחות 30באוגוסט, 17לפנה"ס עד 1240
לפנה"ס במהלך החודש באב היה 591באוגוסט 10-שנה. בשביה ב49לפנה"ס בתום 1191אוגוסט/ספטמבר jublileהראשון היה 

תחיל את השנה הראשונה מאז בשבי, כמו לפנה"ס, כדי לה521שנים עד אוגוסט/ספטמבר 70שנה. לאחר מכן 49חודשיים לפני תום 
8,520הכיפורים, אוגוסט יוםלפנה"ס עד8,521ביום השביעי לחודש אוגוסט , היה הראשון חגגjubile. את 50בתחילת השנה 

ב 61האחרון עמד עד לדבר ישעיהו jubileלפנה"ס, כאשר ישו 21באוגוסט/ספטמבר jubileשנה את 50לפנה"ס. לאחר מכן מרווחי 
לספירה על לראש השנה. לאחר מכן יש עוד שנה הוספת אל ישו) משרד שלוש וחצי שנים. לאחר מכן 30באוגוסט, 18, שישי, 4לוק 

. כך את 49לפנה"ס היה בן 591באוגוסט 10נס, על הארבעים בחודש הקודם, שבת Sun, סולרית הסינית אקליפס, ולא 9AVבשביה, 
jubileלפנה"ס היה להתחיל את השנה, את 521באוגוסט 17י של חודש שביעי, השנה הראשונה ב יום העשיר . לפיכך באותו תאריך 50

521באוגוסט 8בשנה, באותו תאריך, שנים מאוחר יותר היה להחזיר את חודש שביעי חדשים70לפנה"ס 10,591של שביי אוגוסט 
ZIFאת הבסיס של בית המקדש השני הונחו לפנה"ס. לאחר מכן 17,521לפנה"ס את יום הדין, אוגוסט  jubile או של זה השנה. לאחר

1041לפנה"ס, במהלך החודש של זיף, מאי, 1281באפריל, 27שנה אקסודוס 240thמכן גם את יסודות המקדש הראשון היה מוטל על 
היה jublileב הפנימי של המקדש. מאחר בשנה. עשוי היה את הזמן של פתיחת פרחים אשר היו כדי שיהיה מחוטjubileלפנה"ס, את 

Aironetבאוגוסט 16-שלם מ זה צריך להיות נכון את השתלשלות העניינים.-לספירה 30באוגוסט, 18לפנה"ס עד 1240

שנים כאשר משה חשב כדי לספק 1460המצרי החדש של sothisלפני הספירה בזמן מחזור 1320שנה ב 40של משה רבנו 
גם.jubilesלספירה 30עד 50, בן גדולה ותהםאת

4Q244ים המלח גלול  frag. 12 מאות שנים....ארבע1
ה.יובל..xהדיכוי שלהם הם יבוא ממצרים ... היום הם חצו את הירדן הוא [2
שנים, 1000הוא 20jubileesלפנה"ס, 1780שנים, הקיים מאז 500הוא 10jubileesשנה 400לפנה"ס, 1681לפנה"ס עד 1281מ 

2289לפנה"ס; 2358שנה של 70-לפנה"ס. או ג'וזף/יאו ליד השדרה ה2350שנה של 70-לפנה"ס יוסף/יאו ליד השדרה ה2280בשנת 
21xלפנה"ס, 2290לפנה"ס /  Aironetאל jubileesשנה 50 47xלפנה"ס. 1240 7לפנה"ס, ישו נולד 2357מ jubileesשנה 50



48xלפנה"ס, 2367וות ב לפנה"ס. החל אייזק מ ,jubileesשנה 50 לספירה. ג'ייקוב של הלידה עד 33שנים, ישו שיצלבו אותו 2400
24xלפנה"ס2480 לפנה"ס.1281אפריל, 27אל יציאת מצרים jubileesשנה 50

john רבים."אחרי שהוא ירד אל כפר נחום, הוא, אמו ואחיו ושכניו תלמידים: המשיכו שם לא ימים2:12
עלה לירושלים".היה בהישג יד, ישופסחהיהודים2:13ג'ון 

john צויתי לנו, היות ואתה עשה דברים כאלה?shewestהנושא מה"ויען ויאמר לו את היהודים,2:18
".את בית המקדש, שלושה ימים אני יעלה אותו להרוסויען ישוע ויאמר אליהם,2:19

john עולה מן המתים, תלמידים שלו זכר כי הוא אמר את זה אליהם; הם האמינו המסייעת בפירושם, "כאשר ולכן הוא היה2:22
המילה אשר ישוע אמר.

לו שם, כאשר הם ראו את הניסים המופלאים שהוא עשה".כאשר הוא היה בירושלים חג הפסח, חג היום, רבים האמינועכשיו2:23

לפנה"ס על שובו של שבי.521גוסט באו17שייתכן ספר של יום כיפור, jubileאת 

אשר יוכל לשמוע עם הבנה, עם "ועזרא הכהן הביא את החוק לפני קהל המתפללים הן של גברים ונשים, ואת כל8:2נחמיה בדרשי 
היום הראשון של החודש השביעי".

. זו צריכה jubileכדי להתחיל את 61, ישעיהו 4אד היה לראש השנה כאשר ישוע קרא לוק 30באוגוסט 18-שבת -כה ערב שישי 
Aironetבאוגוסט, 16. זהו אותו יום של השנה כמו של יהושע יום ארוך, 4בנצרת ב לוק 61להיות כאשר ישוע עמד לקרוא ישעיהו 

הכנת שנים, קריאת חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, אשר היה כל על40ימים במדבר בצום לכל יום של 40לפנה"ס. ישו היה 1240
לעבור דרך ירדן, להחזיקם בארץ המובטחת. וכך ביום הניצחון ישו עמד לדבר. לו רק שסוף לניצחון על השטן.

"רוח יהוה אותי, כי הוא משח מטיפים הבשורה עניים יהוה שלח לי לרפא את לב שבור שמתחבר, להטיף את סיכוי ל 4:18לוק 
כי הם החמורים,והתאוששות של מראה את הראייה, כדי לשחרר אותם 

".קביל להטיף את השנה של יהוה4:19לוק 

."היא המסייעת בפירושם זה מילא את האוזניים יום זה"והתחיל לומר ויאמר להם4:21לוק 

18, לראש השנה השנה החדשה 49אד היה לסמן את ישו דיבר על שבת. לאחר מכן באותה שנה, החל בסוף שנת 30באוגוסט 18
בן שנה, jubileאד היה לסמן את 31באוגוסט, 17הכיפורים בשנה אחת מאוחר יותר באותו תאריך, יוםירה עדלספ30באוגוסט, 

יחלו ביום הראשון של החודש jubileהכיפורים כדי להיות העשירי יום של החודש כי מקובל לקבל הבשורה. לפיכך את הסיבה יום
ל אותו תאריך שנה מאוחר יותר.חודש שביעי עהשביעי, להמשיך את היום העשירי של

הגליל. כך אולי היה מבריק יםלספירה, הוא נסע נחום ממש ליד הכניסה של נהר הירדן אל30באוגוסט, 18לאחר מספר ימים לאחר 
לספירה:30באוגוסט, 18הזריחה בערב של 

לאמר׃הנביא esaias"כי הוא עשוי להיות מילא אשר היה המדוברות על ידי 4:14מת'יו 
, דרך הים עבר הירדן גליל הגויים;nephthalim, ארץ zabulonארץ 15
אנשים אשר ישב בחשך ראו אור גדול; אותם אשר ישבו באזור, צלמות אור חזרה למעלה.16
."בתשובה: עבור ממלכת גן העדן נמצא בהישג ידכי ישו זמן התחיל להטיף, ולומר,17

ואתה ערם וכסיתו ומבשרך, אשר מכסה אותו; לא בשר להביא לרעב לחמך ועניים בבית? כאשר"תתעלם׃ רעב כי אתה58:7ישעיהו 
מבשרו?

והיה אור פניך לפרוץ קדימה כמו בבוקר, בריאות לבך יאספך׃ ההוא לפני כבוד יהוה אורך."ולאחר מכן58:8

ך צהריים:""ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע את לק נפשי; אז כצהרים׃ בחש58:10ישעיהו 

למען ציון לא אחשה אחריש, ולמען ירושלם לא אשקוט, עד יצא מזה צדק כמו בהירות, הישועה נהיית כמו מנורה כי "62:1ישעיהו 
סביב צריו׃."



10התחיל עם השקיעה יום שישי. לספירה. שבת30באוגוסט, 18אולי זה הוא פתאומי לאחר הפתאומית זריחה שקיעה ביום שישי 
שבת. כי היא השקיעה ב נצרת על61, ואולי היה אור פתאומי על הערב כאשר ישוע קרא ישעיהו jubileשנה 50אוחר יותר היה ימים מ

ו עלה פתאום במזרח הטבע למצב השקיעה הזריחה למצב. או השמש החזיר בחצות ליל שבת, הופיע לפתע את מצב 180°הועברו 
פתיחה שנייה לאחור ארובת העין ולאחר מכן או למחרת, ביום ראשון.שעות 36או 12בצהריים ונשארנו שם במשך 

לספירה, השמש צריך להיות ב 30באוגוסט, 20ישו נכנסו לבית הכנסת של כפר נחום. לאחר מכן ראשון שבתכך-בשבוע הבא אחראז
כמו השמש ל להיות מבריק זריחה פתאומיתבהירות שבעתיים בכל נסיעה מערבה כדי להשאיר את אותו קו האלמוגים מדי יום. ואז זה יכו

Aironetבאוגוסט, 17נס זריחה פתאומית של גדעון  לפנה"ס. אנשים יודעים את זה היה באותו תאריך בלוח השנה המצרי היה 1240
Aironet,16זהה את ג'וליאן לוח השנה עם זינוק השנה מדי ארבע שנים. כך באוגוסט  השנה המצרי של לפנה"ס היה באותו יום1240

Matthewלספירה. פסוקים אלה, 30באוגוסט, 17 ולאחר מכן מתארים את הזריחה פתאומית לפני גדעון חזר ניצחון כמו ניבא 4:14
דקות = 30-דקות ו30. זה יכול להיות השני של שני חצי חורף ". שני עומד לבדו חצי " חורף קיץ בלי הפוכה " האם לתת 9ישעיהו ב 

זמן כדי להיות טרור חוצות גבולות לפי שעות החושך כאשר ישו היה לעבור. עם זאת, בשנה זו מופיעה הן קיץ חורף הפוך דקות חסר 60
ארובת העין. כך אחד יותר עצמאי חורף חצי אחורה ארובת העין יצטרך להתרחש לפני או אחרי שנים אלה. זה חצי בסדר הפוך ארובת 

לספירה.34-בר את השמש על הלילה לאחר תום חודש פסחהעין השנייה עצמאי החורף ניתן להחזי

לספירה, יכול להיות כאשר ישו בשם אנדרו, פיטר ביום עבודה כאשר הם 30באוגוסט, 20האמיתי הוא אור חיי ישו לדוגמה. ראשון 
היו דיג:

Matthew לתוך הים: הם היו פישרס.ק נטו"ישו, הליכה על הכנרת, ראיתי שני אחים, סימון בשם פיטר אנדרו אחיו, ליהו4:18
.פעל לי, אני אעשה לך פישרס של גבריםויאמר אליהם,19
, הם מייד עזב את הרשתות, אחריו".20

היום הוא נכנס לתוך בית הכנסת, וכן לימד."שבת"ונכנסו נחום; מייד על1:21סימן 

2Peter ם היטב, כי הלוא להיזהר, כמו ויאמר כי כיום יאיר כחשיכה "יש לנו גם יותר בטוח מילה של נבואה; שלשם אתם עושי1:19
כאורה׃ בהיר כהה, עד יום הולדתו, היום כוכבים קומי בלבכם:

Sun לספירה, או חצי ארובת העין של מלחמת יום11,31הנס הבא עשוי להתרחש חצי ארובת העין מאוחר יותר ואולי גם פברואר-
אד או 31באוגוסט, 17-בSunימים לאחר הנס 179לספירה. אז זה יהיה 32בפברואר, 13ח, לספירה עד הפס31באוגוסט, 17כיפור 
9חגג jubileלספירה. לאחר מכן את 30באוגוסט, 18להיות ספר מתחילת החודש, עשוייםjubileלספירה. את 30באוגוסט, 18מתוך 

ביום jubileשנה היה להסיק 50. לאחר מכן שנה אחת מאוחר יותר, לספירה30באוגוסט, 26ימים מאוחר יותר ביום הכיפורים, שבת, 
הוא חג הפסחלספירה. כמה ימים לפני13,32יכול להיות פברואר חג הפסחיום שללספירה. אז חג זה31באוגוסט, 18הכיפורים, 

לאחר מכן השמש עלולה לעבור לצד .Sunימים מאוחר יותר, אדמה זרימת לאחור ארובת העין 176-לספירה 32פברואר, 9שבת 
אד של ישו לעזוב לירושלים בגליל, ולאחר מכן קצר 32בפברואר 9שעות 36השני של כדור הארץ, חזרה. לא ייתכן יום ארוך יותר של 

ם שבת במהלך יוSunלספירה. אז אם את כדור הארץ זרמו כמים מתוך ארובת העין הפוכה 32שעות, 12-בפברואר ל13יום/לילה של 
Sunלהעביר את לספירה, ולאחר מכן9,32ארוכה פברואר  פתאום הזריחה -לספירה 32בפברואר, 12מערב לאחר השקיעה, 180°
לספירה. הזריחה ממש לאחר השקיעה, השארת מספר שעות של חושך מוחלט, אולי שעה מבריק של 32בפברואר, 13במזרח בבוקר 

הם יכלו להיות שנה מלבד. שנה אחת לאחר מכן עשויות להיות 6, ג'ון ג'ון 5אלה הם כל כך קרוב ב זריחה פתאומית. עם זאת, תאריכים 
פלאים. ג'ון Sunלספירה. אולי היה ריפוי העתיקה ב"ך פעמים של 32אד אל של פסח 31של חסר הבשורה של ג'ון החל את חג הפסח

. זה יכול sinaiticusפו ותורת יהוה אתנו אכן הנה לשקר, לא יופיעו קודקס זה אומר מלאך הטריד את המים על ידי מאוחר יותר נוס5:4
בגלל היהודים תגובה אד הגליל32פברואר, 9לספירה ישו עזב את יום שבת 13,32כי היה להתקיים בפברואר להיות חגיגה של פסח

Sunלנס לו ריפוי על שבת היום. אולי עיוור יהיה התאספו ליד הבריכה של בתסדה מחכים  32בפברואר, 13חג הפסחבפברואר, את12
אד יהיה כאשר השמש חייב לחזור, אולי תהיה פתאומית ריפוי 12,32אלוהים. פברואר לספירה. הבריכה ריפוי זה לא יכול היה להיות

ו:עם הזריחה מבריק. ישו ותחייתו מעניק ריפוי. אם היה רפוי מפני השמש, זה היה ישו, רק מי האמין עלי

"אבל אליכם כי הפחד שלי והיה שם את השמש של צדק להופיע עם כנפיים ריפוי שלו; ואכלתם לצאת, גדל כמו עגלים של 4:2מלאכי 
תא".

"את מי ראיתי אלהים, במים ראתה בך הם פחדו: את מעמקי גם היו עכורים".77:16ורדפהו 

פחדו. ובכך ישו לרפא את האדם עם שיתוק מוחין:אולי את מימיו של עבודה בתסדה היו נסים לא של אלוהים, כך



john "אחרי זה היה חג של היהודים; ישו עלה לירושלים".5:1

"ישו אמר לו, קומה, להימשך משכבך, הליכה."5:8ג'ון 

".רעיתי עשוי כולו: חטא לא יותר, שמא גרועה עוד דבר יהוה"ירדים ישו מצא לו את בית המקדש, ויאמר לו,5:14ג'ון 

שבת. השמש עמד עדיין ייתכן כי השמיים שבת או ראשון, ייתכן ישו הלך עם אד על32בפברואר 9-ישו אולי לרפא את האיש ב
שעות עוד כדי להשלים 36שעות או 12תלמידים, כי יום אחד ארוך כדי בגליל. זה היה בדרך כלל שלושה ימים במסע. ישו שהיה עוד 

ל יונה שם יונה ונינוה הגיע ביום אחד, בדרך כלל לתקופה של שלושה ימים גם המסע. יש חגיגה זו את המסע בגליל. כך את הנושא ש
היה חג של אדר של אסתר. עם זאת, ישו דיבר של משה רבנו. משה, הקשורים לחג הפסח. אז אולי ישו שמאלה 5:1ספקולציה, ג'ון 

36ר ריפוי בשבת. גם הורדוס ביקש להרוג אותו. אז אחרי שלושה ימים, בפברואר כי היהודים ביקש להרוג אותו עבו9ירושלים כי שבת 
,12פברואר הלילה פסח5,000לספירה, ואז אחרי כמה ימים חצה את הכנרת, מרח את 9,32שעות מאוחר יותר, הגיע בגליל פברואר 

חג ביןזאת, שנה שלמה מופיע להתקיים. עם 5,000לספירה. לאחר מכן השמש עשויה פתאום עלה במזרח יום אחרי ישו מרח את 32
ב.6ג'ון ג'ון 5חג הפסח חג ב הפסח

Matthewמת'יו   אבל הוא ענה ויאמר להם, רע, אשה מנאפת אכלה ומחתה פיה עוד־בקשה הדור אחרי הנושא; כי לא יינתן לו"12:39
:סימן, אבל הנושא של הנביא מפתח החיסון

שה ימים ושלושה לילות של ריקודי בטן הלוויתן; כך והיה בנו של האיש שלושה ימים ושלושהעבור כמו מפתח החיסון היה שלו12:40
".לילות בלב הארץ

"כך יונה התעוררה, ונינוה בחכמתה, על פי מילה של יהוה. כעת ונינוה היתה חריגה בעיר הגדולה שלושה ימי מסע.3:3יונה 
ארבעים יום ונינוה."עודויקרא ויאמר, יונה התחיל להיכנס לתוך בעיר מהלך יום אחד 3:4

3xשעות, 72יונה שהיה יום ארוך של + שעות, כדי להפוך את המסע. עם זאת, אנשים יכול ללכת מרחקים ארוכים בימים ההם, 24
84של +שעות. לכן, יום ארוך 36זה רק מדגיש את יכולתם ללכת כמו מרחק מירושלים לגליל שלושה ימים, או אפילו יום אחד של +

מייל. הדבר דומה גם את המרחק בין מלבורן לסידני. היה מירוץ 443מייל ביום, סה"כ 55שעות תהיה זהה לזו של שבוע למסע. זה יהיה 
הוא חקלאי, קליף צעירים, רן יום ולילה, חמישה ימים סיים ראשון. 61מתאים למארז מייל. הוא בן 1983,544-בין מלבורן לסידני ב

3xאד ייתכן 9,32שעות. פברואר 12שעות + 72שעות ביממה שלושה ימים, 24מייל ב 443יונה היו באותו הקצב 36שעות = +12
מסע על מפה. שעות כדי להגיע ונינוה עוד יותר, נראה כמו שבועות84לפנה"ס עשויים היו לנו 790שעות ארוכות יותר, יונה על עם 

ברחבי העיר, אך היא גם עלולה להיות השמש מסתובבת סביב כדור הארץ שלוש פעמים עם סיבוב שלושה ימים מסע עלולה להיות המסע 
חסר זמן. לאחר מכן בשעה Netכי השנה כדי לא להשאיר כדור הארץ. יום לאחר מכן ניתן יהיה טרור חוצות גבולות על ידי שלושה ימים

"מיד הם היו על הארץ" כי השמש -וכך נכתב "והוא היה כעת כהה" ואד עשויות להיות לילה קצרה, זריחה פתאומית במזרח. 12,32
יעזבו ישראל בסך הכל אלה חושך כמה שעות, ולאחר מכן עליה בקצרה לפתע בבהירות במזרח. אחרי מסתובבת סביב כדור הארץ

היה נראה רגיל. כך ברא אלהים את השמש לעלות על הטוב והרע.180°Sunהשמש סיימו את 

Matthew תלמידים הגיעו, לקח את הגוף, וקבר אותה, וחזרתי ואמרתי ישו."שלו14:12
שמעתי כאשר ישו, הוא יצא משם על ידי ספינה לתוך המדבר מקום מלבד:, כאשר אנשים שמעו ארמנותיה אחריו ברגל אל מחוץ 14:13

לערים."

Matthew14:15עכשיו בעבר; שלח את שלל ממנו, כי הם עלולים "כאשר היה ערב, תלמידים הגיעו אליו לאמר זה מקום במדבר ,
להגיע אל הכפרים, וקנה עצמם ידו."

Mark הוא מקום במדבר, עכשיו הזמן הוא עבר רחוק.""כאשר היום היה עכשיו רחוק בילה, תלמידים הגיעו אליו, ואמר, זה6:35

לספירה. אם השמש לא חזרה 12,32ב של פברואר זה היה שעה לאחר השקיעה, בקרוב כהה. עם זאת, השמש חייב להחזיר את הער
. לא תהיה ארוכה דמדומים, אולי זה השקיעה 12ולאחר מכן הוא יכול לחזור עם השקיעה פברואר 9שבת פברואר לעמוד עדיין בשמים

השמש פתאום "הזמן הוא עכשיו בעבר". לאחר מכן-שעות. אולי זו תהיה משמעות של "היום היה רחוק בילה" ו12האדום במשך 
מערב, שעה או שעתיים מאוחר יותר עלה במזרח. וכך רד סקיי בבוקר פוצץ את רוח נהדר. השמש יהיה סגול אדום בשקיעה ארגמן על

יום השנה 15יום של 13אד האם ראה אדום אדום שמש ירח סין 12,32עם הזריחה. אדום הוא צבע של השנה הסינית. פברואר 
לספירה 12,32ה הסינית מצבו הטוב אינה מגיבה הפוך במהלך השנה הסינית. באותו לילה לפני פברואר בחגיגה. את המילהחדשה

ואז בלילה האם ראה את הסינית האם ראה עשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃. את הידית של הדובה הגדולה {באסטרוומיה} למטה,
בעה מטה בחצות שוב.הדובה הגדולה {באסטרוומיה} מצביע כלפי מעלה, ולאחר מכן הצ



של הגליל, המהווה את הכינרת.הים"אחרי הדברים האלה הלך ישו מעל6:1ג'ון 
חג הפסח, חג של יהודים, כמעט.,6:4
"?אלה עלולים לאכול כאשר ישו לאחר מכן הרים עיניו חברה נהדרת לבוא אליו, הוא אמר ׀ פיליפ, מאיפה אנחנו קונים לחם, כי6:5

john ילו היה עכשיו באים תלמידים שלו ירד אליו את הים,"ואפ6:16
, נכנסו לתוך ספינה, והלכתי לים לכיוון כפר נחום. כעת, הוא היה חשוך, ישו לא מגיעים אליהם.6:17
הים התעוררה על ידי סיבה נהדרת רוח סערה.,6:18
אים ישו שהלך לים, רישום אל־העם את הספינה: , הם רוfurlongsכאשר הם היו שטים למרחק חמישה, עשרים או שלושים כך6:19

הם פחדו.
.אני הוא; לא מפחדאבל הוא אמר להם,6:20
הם ברצון קיבלו אותו לתוך הספינה: מיד את האנייה היה בארץ אנה הלכו."ולאחר מכן6:21

Mark של הלילה הוא בא אליהם, הליכה על "וירא אותם היהודי והנוצרי, חתירה; כי רוח היה להפך ויאמר להם: על אמנת צפה 6:48
הים, היה עובר על ידי אותם."

"כך גדעון, מאות גברים שהיו איתו, באו מחוץ למחנה בהתחלה של המזרח התיכון צפה; הם היו אך לאחרונה להגדיר את 7:19שופטים 
צפה:, הם פוצצו את תוקעים בשופרות, בלם את לבצלם כי היו בידיהם".

חושך מחולק לשלושה וחצי שעות כל לספירה, כי זה היה בחורף, היו ארבעה עשר שעות של32בפברואר, 12-היו ארבעה שעונים ב-
Aironetבאוגוסט, 16אחד. גדעון תקף על השמש שוקעת במערב כדי להתחיל יהושע של יום ארוך,  לפנה"ס. היו שלושה 1240

שעות כל אחד בקיץ.3ל שעות החושך ש9שעונים אז כי היו רק 

Matthew הגיע, מפתים הרצוי לו כי הוא היה הראנו להם אות משמים.sadducees"את גם עם 16:1
.הוא בשעות הערב, כי תאמרו, יהיה זה הוגן מזג האוויר: עבור את השמים באדום כאשרויען ויאמר אליהם,16:2
 שאו מפולגות, הלוא יכולים להבחין את .lowring ,יהיה מזג אוויר גרוע עד היום: עבור את השמים באדום בשעות הבוקר, הוא ,16:3

?פניה של סקיי; אך ניתן להבחין הלוא את הסימנים של פעמים 
 א מפתחאותו, אבל הנושא של הנבי רשע, אשה מנאפת אכלה ומחתה פיה עוד־בקשה הדור אחרי הנושא; כי לא יהיה ניתן לחתום16:4

והוא עזב אותם, יצא.".החיסון

"כה אמר יהוה, ללמוד לא ומאתות אל־תחתו כי־יחתו השמים; עבור הגוים מהמה׃."10:2הנביא ירמיהו 

Matthew . עם זאת, בעקבות פסוקים ב לוק:sinaiticusאינם כלולים קודקס 16:2,3

.ן מערב, מייד כי תאמרו, כי עלה מקלחת; כך הואכאשר אתם רואים את מבנה הענ "הוא אמר גם אל העם,12:54לוק 
.ואמרתם, יהיה חום; הוא בא כדי לעבור ,כאשר אתם רואים את דרום הרוח המכה ,12:55
"?שמעתם מפולגות, ניתן להבחין את פניה של השמיים הארץ; אבל איך אתם לא להבחין הפעם  כי תאמרו12:56

Sunדרום חמים עשויה להגיע חם מאודפלאים, רוחות Sunגשם בדרך כלל מגיע עם  Rising.

Sunהרוח המערבית מגיע בחורף, בעונה הגשומה. הרוח מגיע מדרום מזרח בקיץ את המדבר. שם היה נסים  לספירה, 30באוגוסט, 18
פיע לעתים לספירה. ענני גשם הו32באוגוסט, 16לספירה,12,32לספירה פברואר 31באוגוסט, 17לספירה, 12,31פברואר 

נס באוגוסט כאשר השמש עמד עדיין משמעותה יותר חום.Sunקרובות כאשר היה נס שמש, אולי כדי להסתיר את פיניקס. כמו כן, 

Matthew "מפתח החיסון היה שלושה ימים ושלושה לילות של בטן הלוויתן; כך והיה בנו של אדם להיות שלושה ימים 12:40
ושלושה לילות בלב הארץ."

3X24שלושה ימים שלמים של זה  = שעות כאשר ישו היה בקבר. אולי השמש עלה מערב שישי בערב, את הלילה של שיצלבו 72
יום היה לספור לאחור כמו יום של השבוע את יום השבת. עם זאת, הוא היה נראה אם זה היה Sun-מזרח אותו, ולאחר מכן הגדר באזור

7Xמזרח לקח . אולי הלילה הארוך שישי השקיעההפוך היום כי השמש עלה במערב, במזרח 7Xשעות, או 12 84ובנוסף עוד °,180
לילות ארוכים של 8שעות הזריחה במזרח שבת בבוקר. או זה היה ביום שישי בלילה אחד ארוך. זה יכול להיות כמו הלילה הארוך של 

לפנה"ס. לאחר מכן השמש עלה מערב שבת 13,164דצמבר חנוכה הראשונה. יש להגדיר את השמש במזרח על ישראל, מזרח סין, 
לספירה, בתחילת המחצית 33באפריל, 5בערב ראשון בתחילת זריחה 9בערב שבת. לאחר מכן בשעה בבוקר, במזרח בסוף שבת



ביממה משך שעות 84שעות ימים שווה, 24השנייה צפה, השמש פתאום עלה במזרח. זה היה במשך שלושה ימים ושלושה לילות של 
היה על שקיעה ראשון כבר החלה. "הערב היו ביום שיצלבו אותו עדיין יום שישי, החייאת ראשון לפני הזריחה. זאת משום שבת

הראשון".

אד רק לאחר השקיעה ועדיין 32באוגוסט, 16בערב שבת 9שעות מאוחר יותר, אולי 10ימים 186לאחר מכן השמש עשוי לחזור 
אד אד כי היה זינוק השנה. וכך דמדומים 3132באוגוסט, 17שנה אחר כך אד שישי בערב 32באוגוסט, 16ת דמדומים. בערב שב

לפנה"ס 31באוגוסט, 17ימים לאחר השקיעה יום שישי, 365לספירה היה בדיוק שנה אחת, 32באוגוסט, 16לאחר השקיעה שבת 
מדומים, לכן הוא היה עדיין שבת.כאשר השמש חייב לחזור. אז למרות השמש שהגדרת הייתה ד

"והיה ביום ההוא, כי האור לא יהיה ברור, ולא כהה:14:6זכריה 
והיה יום אחד אשר ידוע יהוה, לא יום ולא לילה: אבל והיה, כי בערב ההוא אור.14:7
רון בקיץ יהיה׃."והיה ביום ההוא יצאו מים־חיים מירושלים; הקדמוני ים לשעבר, הקדמוני וחצים אל־הים האח,14:8

"והיה, כי כל אחד שנותר של כל האומות אשר הגיעו נגד ירושלים והיה גם לעלות מדי שנה בשנה כדי להתפלל המלך 14:16זכריה 
יהוה צבאות, כדי לשמור על שמחת תורה".

לספירה, כאשר 33באפריל, 4. זה יכול לתאר מוצאי שבת, 28:17-22עיין ישו מגיע שוב. ראה ישעיהו 14כמה פסוקים ב זכריה 
בערב השמש היה מאוד עבור העלילה הזריחה. כך ייתכן כי הלילה חשוכים לחלוטין, לא 8בערב, 6השמש היה רק הגדר במזרח בשעה 

הצטרף היום, ראשון. את רוח הקודש ולאחר מכן קיבלתי ביום ראשון. בשעת בין ערביים בשקיעה בישראל השמש היא רק עליה בין 
שעות מאחורי ישראל. בכך את השמש השוקעת על ישראל גובר על אוקנגן. ייתכן מתואר כאן. את אדום 10הללו. אוקנגן הוא ההרים 

Sun עומדים עדיין עם הזריחה, מעבר למצב בחורף הזריחה הזריחה הקיץ חזרה למצב כפי שהוא הסתובב בעולם בקו ישר ברחבי הארץ
באוגוסט את צפון מזרח עד למצב חורף בדרום מזרח, 16-קולומביה כדי לעבור למצב ביתשעות ביממה. השמש היה נראה הבריט60

historiaחזרה שני וחצי פעמים. לאצטקים,  General דהLas cosas .דה נואבה אספניה, מן הטרמינליםVII,כאשר" השמש:2פרק
וכך היה להזיז הצידה מפני השמש בקיץ הזריחה הזריחה למצב בא עליה, כאשר הוא גח, הוא נראה אדום; ה".וא המשיך ברוח מצד לצד

שעות ביום זה דמדומים פיקטוגרף:60חורף למצב שלוש פעמים כי 





של חודש הירח, השמש היא שנה אחת לאחר 22-לספירה הוא קרא את יום החג, ה32באוגוסט, 16היום האחרון של חג הסוכות שבת 
,16באוגוסט 55:1. ישו אולי דיבר ישעיהו לספירה30באוגוסט, 18שנתיים אחרי השמש נס -לספירה 31באוגוסט, 17שישי נס אולי

לספירה.32

כמה פסוקים קודם הוא:

לא יסולא בפז"Sun"אני לא האירה 54:12ישעיהו 

כדכד שמשתיך ושעריך לאבני אקדח וכל־גבולך Windows"אני לא האירה אשר עשויים להיות לא פירשו נכון את המלך ג'יימס-
בשמים היה אדום כמו רובי כדי להשאיר את אותו קו האלמוגים מדי יום. גם לאחר מכן, את הלילה היה לאבני־חפץ׃". השמש עומד עדיין 

לספירה, הירח היה כמו דם ייתכן מפני השמש עומד עדיין בצד השני של כדור הארץ כמו רובי משתקף 33באפריל, 3ישו על הצלב, 
שערים". נפך וברקת וזהב מלאכת תפיך ונקביך בך ביום carbunclesרה "אזכי54:12הירח. יתר על כן, את השורה הבאה של ישעיהו 

, כאשר הוא 54:12כאשר החזיק עד השמש מאבדת איזשהו עמוק, נראה בדיוק כמו גחלת. ישו היה המקדש, כמו המקדש השמימי ישעיהו 
דיבר מילים אלה. את פנינה נוצצת להט׃ עשויים להיות ישו את אור החיים.

מקרא קודש אליכם; ואכלתם בית"שבעה ימים תאכלו מציעים מוצר שנעשו על ידי אש יהוה: ביום השמיני יהיה23:36ספר ויקרא 
מציעים מוצר שנעשו על ידי אש יהוה: זהו מכלול חגיגי; ואכלתם לא ילד כנוע לעבוד בזה."

לספירה:32באוגוסט, 16אולי 

john תה, אומר, אם כל אדם צמא, נתנו לו לבוא אלי, ולשתות."ביום האחרון, כי יום חג, ישו עמד ובכ7:37
.הוא פתי מאמין כי עליי, כמו המסייעת בפירושם צדקתי לו בטן נגרות נהרות של מים חיים7:38
הנביא."של אנשים ולכן, כאשר הם שמעו זה אומר, אמר, של האמת זהרבים7:40

כנען בתענך על־מי מגדו בצע כסף של אדמת מגידו, העבירו לא לקבל כסף."באו מלכים; הם לחמו; ולאחר מכן מלכי 5:19שופטים 
סחף אותם משם".הנהרהכוכבים לחם מן השמים; קורסים שלהם הם לחמו עם יבין. את קישון20

", כאשר כל אלה היו מלכים נפגשו, הם באו, משופע יחד עם המים של מרום, כדי להילחם נגד ישראל".11:5יהושע 

ו, מימיו של מרום עשויים להיות באותו מקום, באותו הקרב.מי מגיד

את הכעס נגד נהרות? היה ידידכם ההולך נגד הים? לך נסיעה על סוסים; את היהיהוה לשרוף נגד נהרות?"עשה3:8יעקב חבקוק 
מרכבות הישועה.

9Bיש לחתוך את כדור הארץ עם נהרות.לך
ל מים עברו מעל. את נתן את קולו עמוק והרמתי את הידיים גבוה.ראיתי אתכם; הרי רעד מקור. הסערה ש10
שמש ירח עמד עדיין באזור מגוריהם. לאור את החצים הם הולכים, מזהיר את פניך ממוקד הזוהרים".11



לדבר ממוקד של יהושע היה מנצנץ בצהריים את אור השמש. כמה יותר כך את דמו של האויב יהושע נלחם באותו יום? דם עשוי גם
של ישו להקריב.

"אבל כאשר הם הגיעו אל ישו, וראיתי שהוא מת כבר, הם לא בלם את רגליו:19:33ג'ון 
אבל אחד החיילים עם חנית פילח בצד שלו, תיכף בא במקום לצאת דם ומים".19:34

Aironetבאוגוסט, 16יהושע, גדעון, על אדמת באותו יום,  באותו יום כמו יהושע על הקרב של לפנה"ס. ברק דבורה נלחם 1240
לפנה"ס.1239בפברואר. 7מרום, 

אולי באותו יום:

"אז אמר להם ישוע ויאמר שוב לאמר אני אור העולם: הוא צדקה יאהב׃ אותי לא הליכה בחשיכה, אך לא את האור של חיי".8:12ג'ון 

john , ישו דיבר מילים אלה בעת השמש 79ג'ון קודקס. אולי השמש עדיין עמד ג'ון8:12sinaiticusון מיד לאחר מכן על ידי ג'7:51
לספירה:32באוגוסט, 16שבתשעות. אז אולי באותו יום60עדיין עמד על 

"כמו ישו עברה, הוא ראה איש אשר היה עיוור הלידה שלו.9:1ג'ון 
דת הורים, שלא חטא, האיש הזה, או הוריו, כי הוא נולד עיוור?תלמידים שלו שאל אותו, אומרים, יחי,9:2
.כי זה האיש חטא, ולא הוריו: אבל זה אלהים צריך להיעשות מניפסט לו  לא"ישו ויאמר9:3
.הוא יום: הלילה בא, כאשר אין איש יכול לעבוד אני חייב לעבוד על יצירות לו שלח לי, בעוד9:4
."ור העולםכל עוד אני בעולם, אני א9:5

שעות ביממה. במקביל עשוי להיות של יהושע יהושע יום 72שעות נוספות של אור יום. יום 60היה אחד יום ארוך מאוד, 7-9ג'ון 
שעות פברואר 36לספירה, +31באוגוסט, 17שעות 12-. ישוע הוא באמת שם עברית יהושע, כלומר הישועה. אם היה ל10:12ארוך 

32באוגוסט, שנת 16תוספת שעות של אור יום 36אד צריך להיות +12,32שעות פברואר 12-ד לאחר מכן ללספירה, מי9,32
30באוגוסט, 18פלאים יש אחד שנה קודם לכן, Sunשעות ארוכות של ימים. אלה החלו 48לספירה כדי להוסיף עד נטו של צלצלו +

אד השמש יש זרימת ארובת העין 32בפברואר, 6:13ר הפוך) התחיל . אם במחצית השנייה בסד4לספירה כאשר ישוע דיבר לוק 
Sunשל הפוכה ב הדמדומים רק לאחר השקיעה. אולי השמש עדיין עמד על שבת16אוגוסט 18:30שעות מאוחר יותר 10ימים 186

משמעות 'התעקשתי לחזור הביתה בכדי להיפרד מאחותי שנטמנה צ'ולמצב, למצב דמדומים. קוריאנים יש פסטיבל18:30שעות 60
. זהו פסטיבל של הלילה הנמשך שלושה ימים כי זה נופל על sikלספירה על ידי קים והשתתפו בכמה 32-גדולה מתוך ספר שנכתב ב

פסטיבל של הירח בלילה, זה יהיה חצות בסין. הירח ישראל. זהו. ברביע האחרון יהיה הירח העולה בסין לאחר השקיעה על15אוגוסט 
לא ניתן לטעות כי מדובר 15. כמו כן, אוגוסט equinoxes, ולפני solsticesהיה מראה הדם האדום מסין. סין ספר את הימים אחרי 

הם תואמים סיני עם שלנו. את התאריך אד על. כך את לוח השנה של1סיני בשנה. אנו משתמשים באותו לוח השנה הלועזי מתוך במרכז
לספירה על ידי קים והשתתפו 16,32שעות הלילה טבעי, לילה ארוך נכתב למטה בזמן אוגוסט 12שעות + 60שעות, 72המדויק. אולי 

.sikבכמה זה  שעות של הלילה הוא באותו שלושה ימים שלמים.72

יאיר בהירות אליך יהוה לאור עולם ואלהיך לתפארתך׃ אלהים אלהיך תפארת."עוד השמש לאור יומם ולנגה הירח לא־60:19ישעיהו 
לא־יבוא עוד לא יאסף כי יהוה יהיה־לך אור עולם, ימי אבלך׃ הסתיימה".60:20

לספירה, או מייד לאחר:32באוגוסט, 16עדיין שבת, -אולי באותו יום 

השטן. השטן יכול לפתוח את העיניים של עיוור?"הם לא מילים של אותו ונהפך"אחרים אמר, אלה10:21ג'ון 

שעות. כך 48ימים כי כדור הארץ הוא ומיהר לעיסוקיו ארובת העין לאחור עד 365ימים במקום 363ב 360°כדור הארץ להשלים 
9-נפילות בימים ועוד יום אחד של אדמה 363לספירה הוא 31באוגוסט, 17לספירה עד שבת30באוגוסט, 18החל ביום שבת, 

ימים ועוד יום אחד 363לספירה הוא 32באוגוסט, 16לספירה ועד שבת, 31באוגוסט, 17לספירה. שוב החל ביום שבת, 31בפברואר, 
.32ADבפברואר 9-של אדמה נפילות ב

אחריו. לאחר מכן לספירה, אולי זריחה שקיעה ול32באוקטובר, 7-נס גם על הירח אקליפס בשקיעה בSunלא היה צורך להיות 
3שעות, כי בימי שישי בערב, אולי על הירח אקליפס לאחר השקיעה 84שעות או 60שעות, או 36השמש עדיין צריכים לעמוד במשך 

את ירח ירח בחודש kislewנס על חמישה עשר יום של Sunימים מאוחר יותר. לאחר מכן יש צורך להיות 179אד 33באפריל, 
לספירה לאחור אדמה זרימת חלל של 3,33אפריל Sunלספירה לאחור אדמה זרימה לתוך ארובת העין 7,32אוקטובר אקליפס 

http://www.clickasia.co.kr/about/h815.htm


לספירה, אחרי השמש, השמש עלתה במזרח ב בהירות שבעתיים בכל מיד. את בהירות עם 32באוקטובר, 8ביום רביעי השמש. אולי
יכול לקבוע, ייתכן סימאה את עיניהם כמה אם הם העיר ובהמשכו את לספירה, אני8,32השמש בשעת הזריחה שבעתיים בכל אוקטובר 

השמש. עם זאת, היו לו תלמידים המעוניינים ישו לא השמש.

kislewימים מאוחר יותר תהיה חנוכת המקדש, 10 25, ,29לספירה. עם זאת, את הימים ייתכן מסירות נובמבר 32באוקטובר, 18
להחיל את השלישי והרביעי בחודש. כך ייתכן היהודים חגגו את המסירות של המקדש, את kislewלספירה. הכנסייה הסורית שם 31

,29kislewיום חנוכת המקדש השני של חודש נובמבר 490החודש הרביעי. החודש הראשון הוא זהה בחודש שביעי. וכך יהיה  אד 31
.Eלספירה. ראה 33באפריל, 3אל ישו שיצלבו אותו  J. brill727, עמ' 1913-1936אשונה של האסלאם אציקלופדיה הר.

"היה על ירושלים החג של מסירות, והוא היה חורף.10:22ג'ון 
ישו הלכו המקדש של שלמה גזוזטרה."10:23

8פני, רביעי, ימים ל10נס Sunלספירה, עשויות להיות 32באוקטובר, 18, ביום שבת, kislewיום של 25ישו היה המקדש על 
לספירה.32באוקטובר, 

לפנה"ס השמש ואולי אף פעם לא עלה אך 164לפנה"ס. את היום בחודש דצמבר 12,164המקדש היה שוב התחייבו שבת, דצמבר 
7Xעמדה על ישראל כדי למצב לילה predawnנסוגו מן  שעות הלילה. וכך שמונה לילות של חג 12שעות ובנוסף יש כבר היה 12

7Xחנוכה. לאחר מכן השמש יחזרו מרידיאן בסין, ה לפנה"ס: 164בדצמבר, 12שעות מאוחר יותר, פעמיים ביום. באותו יום שבת 12
מרידיאן פעמיים [ביום אחד.) Sun'עידוד אמר את הקיסר, "אני צפוי לגדול ל Pיואן -אחרי השמש כבר חזרו פעם מרידיאן, סין פייטו

שנה עד שנה.17עלה מרידיאן שוב. מסיבה זו החליף את הקיסר הראשון שלו אחרי כמה זמן השמש באמת 
.Volume II, P. 176 ,הגדול של להב רשומות

השמש שהגדרת במזרח ולאחר מכן עלה במערב עד מופיעים מרידיאן, בצהריים, עמדה. כך השמש עלה מרידיאן שוב. לאחר מכן 
העלילה ב, במזרח. אז אולי השמש פתאום עלה מן המזרח בצורה יוצאת מן הכלל כמובישראל, השמש לא קומה, ולאחר מכן עלייה במער

לפנה"ס.164בדצמבר, 13בבוקר. כי ביום ראשון) 
הקיסר קיבל ג'ייד עוף עם שלט אדום פרל ועדין שלו. זה היה מתאר את פניקס נשיאה המלאך האדום פרל, השמש, ועדין הוא הסתובב 

של כדור הארץ.בצד השני בעולם עם אותה

בסירה. הערכה אליך בתוך הסירה שלו, עליה, פעמיים, זוהר עם צילומי saileth"הערצה של רא על היום בחודש שעליו הוא 
,hamemetשש האנושות עבור מיליוני שנים על פי רצונו, המעניקים פניו רנטגן..כך khepera".בתוך הספינה

.ווליס ופוטנה יגיבו .E. A מת, עמ' 143. על ידי ספר המצרי של

השמש שוקעת פעמיים, זוהר עם צילומי רנטגן עשוי להיות קצר הנס יום שמש. השמש חייב ומקבלות מספר פעמים לעזוב את קו 
האלמוגים באותו יום.

ימים. כי 548שנים כדי להיות אצל1/21לפנה"ס היה לספור את הימים עד ההיפוך ההיפוך, 1250ג'וזף בנידהאם פוינט כתב כי סיני 
זה מה שהוא. ג'וזף בנידהאם פוינט ציין את זה ואפשר להפריך אותה יום ארוך של יהושע. עם זאת, מודל זה אינו משאיר חסר זמן נטו, 

לפנה"ס. 1250במרץ, 60,4יום 53לא חסרים ימים של לוח השנה. אנו יודעים זאת משום של סך השמש אקליפס בסין על מחזור של 
חזור שלם. כך חסר חסר יום יום את הסיפור לא היה חסר. רק היה חסר זמן לאחור עד ומיהר לעיסוקיו ארובת העין עד סוף כך היה מ

שעות 24השנה. יהושע יום ארוך של סופרים כמו ביום. אף על פי השמש צריך להיות עלה במערב כי היום, ולאחר מכן ביום א 
פר, לא חסר הטוב ביותר שאני יכול לקבוע. אך בעולם לא היה באותו יום שמש ארובת בצהריים, השמש שקעה במזרח, יום זה היה ס

24העין, השמש הערעור נסוב על פרשנות הארץ כי היום, ולכן דרך במדע כדי לזהות כזה היום, התקשר הוא חסר. בוודאי את הארץ עד 
ימים כי לא חסר זמן נטו.שעות של ומיהר לעיסוקיו עבור חצי אחורה ארובת העין היה חסר עד ארוך

. לא היתה הזדמנות להוסיף חודש III, ו אדר IIלספירה. לאחר מכן תהיה אדר אני, אדר 33-עשויות היו שני הוסיף חודשים של אדר ב
.33AD. כך שני חודשים היה הוסיף בפברואר jubileשנה של 50אד סוף 31באוגוסט אד, כדי 29מתוך 49לספירה, 30-ב

שעות לילה ארוך:72פני שעות החושך על שיצלבו אותו ואת ממש ל

 תוך הלוא את האור, שמא החושך בא לך: עבור הולך בחשיכה לא קצת הוא האור עם אתה. הליכה אך"אז ישו ויאמר להם,12:35ג'ון 
.ידע אנה שם משפחה

".מר ישוע, יצא, ולא להסתיר את עצמוהלוא בזמן אור, מאמינים אור, אשר ניתן לילדים של אור. הדברים האלה ויא36



חג הפסח. שני אלה חצי " מוסיף עד ימים בין ירח אקליפס ביום הראשון של חג הסוכות.179דוגמה כיצד חצי עבודה " ניתן לראות ב 
3ספירה, ל32באוקטובר, 7לספירה, 14,32לספירה אפריל 19,31חסר זמן. היו המוחקת ירח אוקטובר NETבערך שעה אחת של 

Sunלספירה. הוא לוקח את 33באפריל,  דקות האפשרית נסובה סביב הניסיון לנוע ממקום למקום על פני כדור הארץ במהירות 52
52של 60%זמן מה ההבדל. 60%של מהירות האור, תהיה 80%-האור. השמש תהפוך כהה. אם זה לקח שעה אחת, השמש אסע ב

. הסתכלתי 2002בערב, 6ביולי, 10סולרי אקליפס 40%. ראיתי 60%-מכן השמש האם אפל כלאחרדקות חסר זמן.30דקות הוא 
דקות 30רגיל. 100%אין להביט ישירות אל השמש. את אור נראה -השמש דרך מסנן מערכת סולארית וראיתי את הירח מכסה חלק

נטו. עם זאת, השמש לא יהיו חשוכים בכלל. הרבה יותר דקות חסר זמן על השמש. כך שלא חסר זמן30חסר זמן על כדור הארץ נגד 
, מהירות האור, השמש עבר חשוכים. כך השמש הייתה חשוכים שלה הולך הלוך 100%, או אפילו 99%סביר, השמש הסתובב בעולם 

עבור אלוהים כדי מהר יותר מאשר את מהירות האור. וכך הוא לא בלתי אפשרי neutrinosמואצת cernושוב בארצות המקרא. יש 
60דקות, 30דקות, 30דקות. לאחר מכן את ההבדל בין 52להזיז את השמש במהירות האור ללא ההשלכות המרכזיות. אז זה לקח 

דקות. לאחר מכן אם השמש הסתובב 60דקות. את השמש חייב לנסוע במהירות האור למשך 8דקות, חסר זמן בין שני חצי אחורה " הוא 
:שעה מאוחר יותר. כעת, אם השמש 1מערב כדי להיות במצב 15°או 1/24דקות, הוא חייב לנסוע נוספת 60תוך 360°בעולם המערבי 

דקות. לאחר 60, יכול לנוע במהירות האור למשך Sunשלוש שעות שווה של אדמה סיבוב של °,3/24,45נמשך במהירות האור של 
בערב, מופיעים למצב. 3אלה עד השקיעה. לפיכך השמש האם אפל מהצהריים לשעה חסר זמן, היו רק שלוש שעות שמNetמכן תהיה 
אומרים את החושך משקיף במשלחת היה כל כך נראה היה שלוש שעות. שם גם היו רק שלוש שעות עזב את היום כאילו לאחר מכן

, שעה התשיעית היא התשיעית מאז 12בערב. את השישי הוא שעה שעה השישית מאז הזריחה, 3השמש היו חשוכים מהצהריים עד 
בערב.3שעות הזריחה, 

Matthew "היום השישי שעות היה חושך על פני כל הארץ אשר שעה התשיעית."27:45

לספירה. שעה אחת של חסר מונה זמן שעה אחת של הזמן שחלף 33באפריל, 3זה יכול לתאר אחד להשלים שעות חושך בצהריים 
זמן נטו.בחשיכה. זה לא משאיר חסר

ייתכן על פני התהום של אור polenesiansאת שלושת ימים חושך עשויים להיות מושפעים כל של הצד המצרי של כדור הארץ. את 
.'ליל שימורים לילות חושך'..-שמעתי היה ארץ של אור. הם בנו שני קנו 'לאה' וtareva-וeroiטה -וחושך: "את האי הרווי מקרא: טה

velikovsky מקורות  של

"השמש יש נספה החוצה השמיים רע מאלוף הערפל מעל לכל"
האודיסאה של הומר 

Sun"-".הוא הגיע כדי לעבור ולא
anastasi IV פפירוס

עשויה להיות מורגשת."יהוה אל־משה להתמתח ידך כלפי שמיא, כי ייתכן חושך על ארץ מצרים, אפילו חשוכה 10:21יציאת מצרים 
משה פורת נטה ידו כלפי שמיא; היה עבה חושך בכל ארץ מצרים שלושה ימים:22
ראיתי לא אחת נוספת, לא עלה כל מקום שלו במשך שלושה ימים: אבל כל הילדים של ישראל היה אור במגורם בקרבם׃."23

באפריל, 27אקסודוס 60יום 52לפנה"ס על מחזור של 1281באפריל, 13מולד יום שישי, שלושה ימים של חשך זה חייב להיות
לפנה"ס.1281

כך עם הלילה של שבעה לילות של הלילה של שיצלבו אותו, עשויות להיות שתי סתיו/חורף " חצי שעה אחת כי צריך חושך כדי לסתור 
.דקות של זמן חסר. זאת משום ארובת העין של כדור הארץ היא אליפטית30-דקות ו30את 

כדי להיות כמו ישו שיצלבו אותו השמש צריכה להיות חשוכים לשעה אחת בצהריים ישראל/מצרים זמן ביום שישי בשעת השקיעה 
לא רק אומר שבת. פירושו הוא שבת. תלמידים נחו sabbatonאת תלמידים נחו. sabbatonבסין. לאחר מכן שלושה ימים של חושך כמו 

3xנחו שבת של שבעה לילות = לא שבת. כלומר, הם sabbatonא  שעות חושך, שלושה ימים ישו היה בקבר.24

)465הו, -): יש עוד אקליפס, יש לדווח ... ? (מסעדת צ51יין (-"ביעקב ולא־קסם היה ביום צ'יה

לפנה"ס:1276ביולי, 16מכוסה, גלוי מסין, 51,80%היה סולרית אקליפס ביום 



לפנה"ס, 17,1279הייתה צריכה להיות קודם אקליפס סולרית. למחרת מוקדם יותר, אם כי לא מעונן מדי יום, עשויים להיות ספטמבר 
פלאים. לפיכך, אולי את Sunאשר היו לפנה"ס כ1281באפריל, 27מכוסה יין, סולאריים אקליפס. יציאת מצרים היה כנראה 50%

1279-הדגש "היה עוד אקליפס." אולי כולל שלושה ימים של חשך השמש אחר התנועות של יציאת מצרים. שם היה שמש נסים ב
נס לפנה"ס כמו אלוהים נתן את בני ישראל שלטים, עוד ימים כדי להילחם קרבות זה שנתיים הראשונות הקיפה שמות ומספרים. כזה היה

Sunכ  במערב והופך את המים של הים האדום מופיעים לפנה"ס כאשר השמש עדיין עלול להיות עמד גם הוא עלה1281במאי, 2
מיליון אנשים לחצות את הים האדום.2באדום, ואולי המעניקים את בני ישראל עוד הלילה זמן עבור 



לפנה"ס הוא מפחד של סימן של שלושה ימים של 1281נה השלישית אולי וו יי להעביר את עיר הבירה של יין כדי צפון של הו שלו בש
למצוא יין? ". יש 51אקליפס ביום Oracleהתרחקו כדי יין. לאחר מכן את השאלה "היו עצמות של wendingחושך של אקסודוס. 

1285צוא יין מכוסה כולה מתוך תקופת עצמות למOracleנשאר בפין יין. אז אולי w'Oלציין כי למרות הסינית קלאסיות אביו עבר, 
לפנה"ס.1,235לפנה"ס עד 

נכונה. לפנה"ס היא16,1276, יולי 51כי אקליפס ביום PDF: 61.PDF זהאוxlsx.זה, Excel 61 גיליון אלקטרוניניתן לראות על
לפנה"ס במהלך 27,1239, יולי 16, עבודה. עם זאת ביום 17,18,25,42הייתה צ'י; עם זאת, אף אחד התאריכים שבהם השמש

כי זה קרה בשעת השקיעה. שם היה פולחן כאשר 17, עשויים להופיע רק לפני השקיעה. כך ייתכן לספור יום יום wendingשלטונו של 
. את 30%-כן השמש אקליפס זה ייתכן כאשר הבחין רק בחלקי מערכת סולארית בזריחה ובשקיעה המוחקת ייתכן שמתי לב. לאחר מ

אקליפס, הוא חייב לא יופיעו ליפול על כל מערכת סולארית אקליפס תאריך. אם צ'י אינו מתכוון סולרית42-ו18,25הימים האחרים, 
להיות משהו אחר.

השנה 430thsothisייט יושמעו ברקע לתוך לפנה"ס. מצרים את הש1281באפריל, 27יש אפשרות יציאת מצרים היה יום שישי, 
לפנה"ס. 1,1281בחודש אפריל לפנה"ס. זו הייתה השנה השנייה של רעב. את השנה השנייה של רעב שהחלה2350לפנה"ס = 2779

באפריל, 27לפנה"ס. לאחר מכן יציאת מצרים ביום שישי, 1281באפריל, 27היה יום שישי, eyptלפיכך יעקוב נצו גם־נעו לתוך 
לפנה"ס היה תאריך של שלושה ימים 13,1281לפנה"ס. אפריל 2350באפריל, 26לפנה"ס את עצמי באותו היום, יום שישי, 1281

לפנה"ס על יין. הוא הזיז את השנה השלישית אל 1281-לפנה"ס 1285אולי במהלך שלטונו של וו יי גוהיאdivinerשל חושך. את 
עצמות המשיך להיות מיוצר על יין.Oracleלפני הספירה עדות 1276ביולי 51,16חלקי אקליפס סולרית ביום צפון של הו. עם זאת,

).51יין (-). היה את מקדש צ'י של השמש ביום צ'יה49טסו (-jen"ביעקב ולא־קסם היה ביום 
( האו"ם, TS'384-יי)

לפני הספירה.13,1281, אפריל 52שה ימים של חושך הלילה של יום , היה יום לפני שלו51את את מקדש צ'י, בשמש הקופחת, ביום 

לפנה"ס ניתן לראות כאן:1280באפריל, 3בערב ביום, 46אקליפס השמש בשעה 



יום כמו בסין. לאחר מכן נכתב השמש 18לפנה"ס, ובכך ניתן לספור 1281באפריל, 13רב, שלושה ימים של חושך היה בימי שישי בע
לפנה"ס היה לילה של שלושה ימים 1281באפריל, 13. וכך ביום שישי, 18כדי התלקחות, ביום לא את מקדש צ'י-הייתה צ'י, פסול, 

ו.אד אחרי ישו שיצלבו אות33באפריל, 3חושך כמו בימי שישי בערב 

"יעץ, פלילה האירה צל כמו הלילה בתוך; להסתיר הביאי רפאים ינוח׃."16:3ישעיהו 

כי־פנה היום ינטו הם הפרושים."עבור"להכין השמיעו עליה מלחמה קומו ונעלה בצהרים אוי לנו!6:4הנביא ירמיהו 



. כך קרה (היות צללים. וכך, חיבור בשביה בערב עמדה3עמדה השמש בצהרים היה חשוכים, מופיעים בצל השמש היה להתקדם מתוך
החטאים שלנו.כאשר אלוהים עורף על עמו, את שעות החשיכה כאשר אלוהים טש בנו כדי לכפר על





באותו לילה היה ירח אקליפס של הירח. השמש צריך להיות אדום בעת שעמד עדיין. לכן, כאשר הירח עלה18:20יתר על כן, בשעה 
אדום. כך או צל של Sunאת הירח לא הופיע הדם האדום מתוך אקליפס את הירח. הירח עשוי שהופיעו הדם האדום, השתקפות של 

180°סיבוב בהיר. אולי השמש של כדור הארץ עבר עםאדמה על הירח מוצג חלק זה אדום זוהר או את הירח היה למעשה רובי דם אדום
אקליפס את הירח. הירח היה באופק, כך שייתכן ירח אדום כמו דם רק שעות אדמה והזרים של ארובת העין חורף חצי אחורה בזמן של

60ירח עמד עדיין למשך שעות לפחות. כנראה שמש 12אחרי ישו שיצלבו אותו. וכך גם השמש והירח צריך לעמוד עדיין בשמים במשך 
129שעות, שעות +12-באפריל ל5באפריל, 3+ מעלות צלזיוס שעות 60באוקטובר, עד 7שעות 12-שעות הלילה. ל72שעות, 

33ADבאוקטובר,  = שעות. השקיעה תהיה מעל אמריקה שם לא היו רשומות בכתב. רשומות של אקליפס ירח כדי להתחיל ולסיים 48
שעות ולא שעה אחת.12-הפוכה, בדיוק חצי ארובת העין הצידה, לא את העובדה את הירח אקליפס נמשכה יותר מארובת העיןאת

טסו משמים -פיניקס -יש פסטיבל פנסי בסין ירח מלא ביום ההשתוות האביבית במרץ/אפריל. סיפור אחד הוא מוצא כי קריין יפהפה 
Sunיסה להרוג את קריין. את סיני אולי ראתה את המלאך אלוהים שלח כדי להעביר את אל הארץ. את הקיסר ג'ייד שרפו את העיר כי נ

פיניקס. את המילה היוונית פניקס פירושה צבע אדום סגול או ארגמן. אולי השמש היה סגול אדום כמו רובי בעת שעמד עדיין ארגמן -
שעות 72את השמש. כי מנורות היו בשימוש זה עשוי להיות כאשר הוא עלה פתאום במזרח. הסיני להשתמש גם בצבעים אלה כדי לתאר 

לספירה. פנסים תהיה קלה, לאחר תקופה ארוכה של אנשים תהיה יציאה של 33באפריל, 3סין היה לחוות את אותו ירח אקליפס -חושך 
qingmingהבתים שלהם. יש בהירות טהור  Festival מערב סין, עלייה 180°מעל באפריל, באותו יום השמש חייב לנסוע5פסטיבל

יום ההיפוך החורפי על ירח מלא.104אד . זהו ספר 33באפריל, 5מזרחה ישו ותחייתו 

הוא הסתובב בעולם המערבי 45°לאחר מכן השמש חייב לנסוע מזרחה. לאחר מכן גם, אם השמש (ירח) נסע ברחבי מזרח באותו 
חסר זמן. משמעות הדבר השמש והירח לא עמד ביבשת Netסף, לא תהיה שום השמש תהיה זכות חזרה היו במקור. בנו360°בעבר 

גם את המשמעות של שיצלבו אותו שעות במקום. זה היה60שעות או 63שעות, במקום 12שעות במקום 15אמריקה, ישראל במשך 
יצלבו אותו בצהריים ביום שישי מוקדם שעות של ישו ש60-שעות כדי ישו ותחייתו. לאחר מכן צריך להיות שם יותר מ60הלילה היו 

שעות מאז שיצלבו אותו 90-ישו להיות עלה לאחר כשעות ביום/לילה24בבוקר יום ראשון. כך גם בדרך נכונה אנחנו מדברים של 
הירח שעות ביממה, וכן את 60ביום השלישי. כמו כן, יש אפשרות השמש והירח הערעור נסוב על פרשנות הארץ שני וחצי פעמים, 

.Sunארובת העין הפוכה שעות, אדמה והזרים של60אקליפס נמשכה 

 וירח, אשר היה כמו דם, לא להבריק כל הלילה, אף כי"כמו כן יש להזכיר ממצא במכתב מ לידי פונטיוס פילטוס לטבריה הוא הצהיר:
הוא היה מלא, את הכוכבים בפלוגה עשה קינה על היהודים, בגלל בפשע שבוצע על-".ידי אותם
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-ביממה, שעות 72שעות, 24לספירה. שלוש פעמים 4,33אפריל 9ותחייתו יהיה השלישי את הזריחה בערב שבת לאחר מכן ישו
שעות אור יום זה יום שבת עד הזריחה הפתאומי שלישי שעה אחרי השקיעה.12שלושה ימים שלמים כי בימי שישי בערב, 

Matthew  מפתח החיסון היה שלושה ימים ושלושה לילות של בטן הלוויתן; כך והיה בנו של אדם להיות שלושה ימים"12:40
".ושלושה לילות בלב הארץ

מצוה".היום על פיsabbatonהם חזרו, מוכן תבלינים לשונך וריח שלמתיך כריח לבנון׃; ונחתי את "23:56לוק 

Matthew את־שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו, מרי מרי "לאחר את־שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו, תחילתו הראשונה של28:1
magdelene".האחרים הגיעו כדי לראות את קבר

בלילה מתחיל את יום שישי שבת= שבעה לילות. כךSE'nnight. זה עשוי להיות בעל סיומת sabbatonאת המילה של שבת היה 
7Xלילה של ישו שיצלבו אותו עשוי להיות נמשך שבעה לילות  שעות ביממה, עוד. כך זה עשוי להיות כמו הלילה 84שעות, 12

sabbatonלילות בתוספת השמינית רגילה 7לומר, השמש לא קומהחנוכה הראשונה שבה השמש לא בגובה של שמונה לילות. כ



שעות. לאחר מכן, ישו ותחייתו פתאומי הזריחה כעבור שעתיים. 108הנוכחית הלילה. לאחר מכן השקיעה השקיעה יום שישי שבת יש 
שת המלכים נתלו על שעות השקיעה יום שישי זריחה עד ראשון. יום ארוך של יהושע היתה ביום שישי. ביום זה את חמ110לפיכך 

עצים, נלקח למטה בשעת השקיעה, שנקברה במערה. את המשמעות של יום ארוך של יהושע ניתן להצביע על הקרבה של ישו. לאחר 
שווה , את חג הביכורים. לילה של שבע את־שבתתי תשמרו ומקדשי תיראוshavout, חג של pentecostשבעה שבועות הסתיימה בשעה 

הוא היום בועז שנרכש רות פדה ירושה. ישו גאל אותנו כאשר הוא עלה המלח על ראשון, pentecostת ימים. שבעה שבועות של שב
.pentecostעד 50של היום הראשון pentecost.הוא היום את רוח הקודש נגבתה ישו אדוק תלמידים כאשר גברים נאספו על ירושלים

Matthew followedg3326"עכשיו למחרת 27:62 ) ביום הכנה, הרמטכ"ל, יורשי הפרושים הכהנים באו יחד אתו לידי 575)
פונטיוס פילטוס,

daysg2250אומר, אדוני, אנחנו זוכרים כי לו שגג ומשגה׃ אמר, תוך שהוא עדיין בחיים, לאחר שלוש 63 (G5610).אני יעלה שוב
בוא בלילה לגנוב אותו, ויאמרו העם, הוא עלה המלח: כך לכן הפקודה כי הקבר יהיה בטוח עד היום השלישי, שמא תלמידים שלו ל64

את השגיאה האחרונה גרועה יותר מאשר והיה הראשון.
יש לצפות: ללכת בדרך שלך, להפוך אותו כמו בטוח שכן אתם יכולים.הלואלידי פונטיוס פילטוס ויאמר אלהם65
".אבן, והגדרת צפהכך הם הלכו, עשה את הקבר בטוח, ואוטמת את66

7Xשעות הלילה 84יום לאחר שבתאולי על זה , השמש במערב, במזרח. לפיכך את הדאגה מהפרושים. וכך את דחיפות כדי 12
חורה משמעות G5610היום ייתכן רק כמה שעות, ולאחר מכן את זוהרו במזרח. את המילה של היום הוא שבתלהצמיד את האבן. את

3בערב שישי 6בערב עד 3של שעה אחת. את מספר שעות של אור יום לאחר רדת החשיכה מ שעה. כך זה יכול להיות שלושה ימים 
לספירה, כמה שעות של אור יום שבת, לאחר מספר שעות של אור יום ראשון שוב. באופן דומה את המילה ולאחר מכן הוא 33באפריל, 

G575 APOה הפוך, השמש שוקעת במערב יורד במזרח.עבור השלמת או היפוך. וכך יום לאחר הכנה של יום שישי, הי

"אם כל בקהל ישראל לחטוא בשגגה, הדבר יהיה הסתיר מעיני את המכלול, עשו משהו נגד כל מצוות יהוה לגבי 4:13ספר ויקרא 
דברים אשר לא צריכה להיעשות, אשם;

על חטא, ולהביא אותו לפני העדת בקהל.אשר הם חטאנו, הידוע, ולאחר מכן את כל־לחציו׃ מציעים צעיר שור כאשר חטא,4:14
לפני יהוה שור והיה נהרג לפני יהוה.זקני העדה על־פה את ידיהם על ראש של שור,4:15
, הכוהן כי הוא משח ישאו של שור דם של התענית של העדה:4:16
וד לפני וויל.", מח"ש והיה הכהן האצבע שלו בחלק של דם, מפזרים מעל אותו שבע פעמים לפני יהוה, ע4:17

אולי הכוהן הגדול עשה סוכות לישראל עבור שיצלבו אותו. לאחר מכן בעת ביצוע זה להקריב לפני את וויל, וויל היה להשכיר ב טווין. 
7Xלאחר מכן היה  .sabbaton, שבעה לילות במלון אחד. את 12

G901"עכשיו על היום הראשון בשבוע, מאוד מוקדם בבוקר,24:1לוק  G3722 הם באו את הקבר, מביאים את התבלינים שהם הכינו
מסוימים אחרים עם אותם."

G901 :עמוק, מוקדם מאוד.-; עמוק (ירידה), ממש או בהשאלה
רגל.-), כלומר, (במשתמע) לרגלי: Base(ללכת); בקצב (baino: החל g939מתוך

עלה.םיושבתאולי השמש היה יורד במזרח שנעבור מכיוון מערב למזרח את
G3722 החל זההG3735 שחר (כמו זריחה, עליה של אור); סיומת ;morn:-.מוקדם בבוקר

כך, היה כתוב שהם הגיעו מוקדם מאוד בבוקר כי השמש הייתה רק הגדר במזרח, עולה פתאום מן המזרח.

"ואת החזיר את הקבר, ואמר כל הדברים האלה ויאמר את אחד עשר, כל שאר.24:9לוק 
,magdaleneמרי היה10 joanna.מרי אמו של ג'יימס, נשים אחרות שהיו איתם, אשר אמר דברים אלה ויאמרו השליחים ,
. את המילים נראה להם כמו סיפורי סרק, לא האמינו להם."11

רב יותר של שישי בערב היות שבע פעמים זמן sabbatonהסיבה שהם ונראה היה כאילו לא פעיל סיפורים עשויים להיות בגלל 
זמן.מהרגיל. הם חשבו שהם היו עשויים להיות לא פעיל זה תקופה ארוכה של

"רגליהם לרע ירצו וימהרו לשפך דם נקי מחשבותיהם מחשבות און שד ושבר במסלותם׃ נתיבי שלהם.59:7ישעיהו 
ע שלום.דרך שלום לא ידעו, ואין משפט: הם כוללים נתיבותיהם עקשו להם כל דרך בה לא ידאת59:8
לכן הוא פסק דין ממנו ולא תשיגנו לנו: אנחנו מחכים אור והנה אפילה; בהירות, אבל אנחנו הולכים בחשיכה.59:9

הקיר כמו עיוור, נגששה כעורים קיר וכאין עינים נגששה כאילו לא הייתה לנו נגששה כעורים קיר וכאין עינים נגששהאנחנו59:10



יום יום כמו הלילה; אנו נמצאים לשממה במקומות כמו ההרוגים.עיניים: אנו לא תגוף׃ בצהרי ה
הוא רחוק מאיתנו".ישאג כל כמו לישועה רחקה ממנו׃ יונים: אנחנו מחפשים פסק דין, אך אין; עבור הישועה, אבלאנחנו59:11

שעות אחרי שהם ישו 24ת בצהריים שעות הלילה של ישו שיצלבו אותו. כך הוא צריך להיו84או 60או 36אולי היה לילה ארוך של 
בצהריים, יש עדיין היה חושך.-על הצלב השישי שעה של היום 

"ויהיו פחד שם יהוה ממערב, כבודו של העולה של השמש. כאשר האויב יבוא, כמו שיטפון, את רוח יהוה סקלו נגד 59:19ישעיהו
אותו."

Aironet,15ה במערב של גדעון של לילה ארוך, אוגוסט במשרד. אולי השמש עלאולי השמש עלה במערב במהלך ישו 1240
לפנה"ס. אולי השמש עלה במערב הלילה של שיצלבו אותו. לאחר מכן השמש עלה במזרח פתאום שבת לאחר סיום שבת בשקיעה, 

ישו ניצח את המלחמה להפליא במזרח.-בבוקר, הוא פתאום הפך. גדעון המלחמה היה ניצח לפני השמש עלה 9:10לעלות במזרח בשעה 
על המוות היה הפיח בו שמה לפני השמש. כך כל שנה אחורה ארובת העין של יהושע יום ארוך ובנתה המסייעת בפירושם ב ישו.

היה ירח המתרחשת באופן טבעי אקליפס. אולי 6:30אולי השמש שקעה כמו הלילה הרגיל של ישו שיצלבו אותו. לאחר מכן בשעה 
או יותר, כמו אדמה מזרח לסובב, °,540שעות, השמש והירח הועברו 84שעות או 60שעות, או 36יין למשך מסעיר ירח עמד עד

שעות מאוחר יותר, השמש 12ולאחר מכן את השמש עלה במערב שם הוא עדיין היה, עבר מערב מזרח דרך השמים כדי להגדיר במזרח 
"אנחנו לא 59:10Bעובר מעל הראש, לכיוון מזרח. ישעיהו Sunהיות עמום ולאחר מכן את חושך בצהריים עשוי ל°.360והירח נע 

תגוף׃ בצהריים ביום כמו בלילה" עשוי להתייחס גם את החושך כאשר ישו על הצלב היה חושך מוחלט של דים סאם ביום שבת כאשר 
הולכים בחשיכה". ואז שלוש שעות לאחר "נקוה לאור אי בהירות; עבור בהירות, אבל אנחנו59:9Bהם היו צריכים מנוחה. ישעיהו 

השקיעה במזרח, השמש עלתה באופן טבעי במזרח בתחילת המחצית השנייה צפה. או את השמש בצורה יוצאת מן הכלל, עלה פתאום 
12מערב מלאת שש שעות 180°השמש יכול לנסוע על °.180בערב, 3את מצב בבוקר למצב3הסתובב בעולם מזרח מערב מזרח מ 

אד ייתכן כמו השמש נסוגים אל האופק של חזקיהו. השמש היורדות מערב שבת, ולאחר מכן 33באפריל, 4עות ביום. לאחר מכן שבת ש
עולה ראשון במזרח.

"הנני מביא שוב את הצל של מעלות, אשר הלך בשמש של אחז לא־אשאל חיוג, עשר מעלות אחורה. כך השמש חזרו 38:8ישעיהו 
די איזה צעדים הוא נעלם."עשרה שלבים, על י

לאחר מכן השמש במזרח. אולי כמו גדעון ישו חזר מן המתים לפני השמש פתאום עלה במזרח.

ecclesiastes "השמש ובא השמש ואל־מקומו שואף זורח למטה, וזרח הוא התעוררה".1:5

כפי שהיה בהתחלה עם אדם וחוה.עלה במערב, במזרח. כי את תורת אלוהים הביא אותי בחזרה זה עלול להיות גם השמש

ייתכן כאשר ישו היה הקבר שלו, כי הוא העמיד תלמידים בצום נלקחו מהם. ישו עלה מ המלח לילה שבת 58את מהירה ב ישעיהו 
בבוקר בצהריים את עמדתה.9:10בתחילת המחצית השנייה צפה. לאחר מכן השמש פתאום עלה בשעה 

הריים:""אז כצהרים׃ בחשך צ58:10Bישעיהו 

חיי עם העלילה. לידה חדשה.

לה והמליטה זכר׃ בטרם תחיל ילדה גבר ילד.לפני66:7ישעיהו 
ברגע ציון לה עבורזמנית?-בוההוא אומה להיוולדאוראתה דברים כאלה? ארץ כדי ללדת ביום אחד?מישמע דבר כזה?מי66:8

והמליטה זכר׃ פורת ילדיה."

Psalmהשם  ה דרכך ובטח עליו והוא יעשה׃."גול על־יהו37:5
הוא יהיה להוציא את צדקתך לאור והוציא כאור צדקך ומשפטך כצהרים׃.",37:6

"קומי אורי כי בא אורך וכבוד יהוה עליך זרח׃.60:1ישעיהו 
.אליךכי־הנה אך־חשך ישופני ולילה את כדור הארץ, גרוס חושך את יהוה וכבודו עליך כבוד יהיה לראות עם60:2
, גוים יבאו גוים את הבהירות של נפשך עליה."60:3



"ונתתי מופתים בשמים מעל, סימנים הארץ מתחת; דם ואש ותימרות עשן של אדי:2:19פעולות 
השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני זה נהדר, בולטת בוא יום יהוה:20
והיה, כי בשם יהוה נשמר."21

הם היו זקר בלב, ויאמר פיטר ושאר השליחים, גברים ונשים, אחים, מה לעשות?""עכשיו כאשר הם שמעו זה,2:37פעולות 

לפנה"ס.591באוגוסט 10-אד בדיוק כפי שהיו ב70באוגוסט, 4השמדת הקרובים הגיעו ביום התשיעי של החודש הרביעי 

ב' תורת השליחים, אחווה, לשבור לחם, תפילות".stedfastly"המשיכו 2:42פעולות 

hoseah נס, כמו היה גשם, ברד Sunעם ריפוי. היה גשם לעתים קרובות בזמן של Sunלחבר את 30:26, ישעיהו 4:2, מלאכי 6
. יש אפשרות השמש עלה יום בהיר Thunderbirdרעם הדרקון הסיני אמריקאי מקורי 10:11אבנים על יהושע של יום ארוך, יהושע 

ב, לציון יום".קצר ביום תחייתו ביום ראשון, כי הוא "ר

הירח והיה אור השמש, את אור השמש יהיה שבעתיים בכל, כמו אור של שבעה ימים, יום "יתר על כן את האור של30:26ישעיהו 
יהוה צרר־מים בעביו ולא־נבקע הפרה של העם שלו, הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם׃ השבץ של הפצע שלהם".

hoseah הוא יהיה הוא טרף וירפאנו יך ויחבשנו׃ הוא לאגד אותנו."לכו ונשובה אל־יהוה כי, 6:1
שני יחינו מימים ביום השלישי יקמנו ונחיה לפניו׃.אחרי6:2
אנחנו יודעים, אם אנחנו לדעת שלו הלוך ושוב היא מוכנה ללכת כמו בבוקר; והיה לנו גשם נכון מוצאו ויבוא כגשם ארץ."אז6:3

ל בוקר, כאשר השמש איבי, אפילו בבוקר ללא עננים; כמו במכרז דשא ולצידן קמות מתוך הארץ "והיה אור ש23:4ויאמר שמואל 2
ברור זוהר אחרי הגשם".

"אבל אליכם כי הפחד שלי והיה שם השמש של צדק להופיע עם כנפיים ריפוי שלו; ואכלתם לצאת, גדל כמו עגלים של תא.4:2מלאכי 

ביום ראשון בבוקר. הירח יהיה ישירות מעל כי בשבת כאשר השמש השוקעת במזרח ועד את הירח יהיה גלוי באותו זמן כמו השמש
בבוקר על עמדתה. 9מערב עולה במזרח ועד 180°קומה על סין. לאחר מכן השמש תפסיק מזרחה, ומקבלות שבעתיים בכל הנסיעות 

מערבה אל הגדר במערב.בערב כי מוצאי שבת, ניסע8הירח מעל גם לשקף את אור השמש כאילו השמש בשעה 

לאחר הניצחון שלו על קברו אחרי השמש בצורה יוצאת מן הכלל, פתאום עלה ממש כמו גדעון עשויים חזר ככל gallileeישו הופיע 
galillee.לאחר הניצחון שלו, לפני השמש פתאום, עלה בצורה יוצאת מן הכלל

Matthew ".רואים אותי לכו תגידו אחים שלי כי הם הולכים אל הכנרת, כי הם :להיות לא מפחדת"אז אמר ישוע ויאמר להם28:10

הסתיימה עם השקיעה. אז אולי השמש בקרוב רוז לאחר השקיעה:השבתאת

Psalmהשם  "לאביר, יהוה דבר בשם ה' את הארץ ויאמר את זריחת השמש יורד מזה.50:1
מציון יפי אלהים הופיע׃."50:2

Matthew השני כדי לראות magdaleneשבת, שכן הוא התחיל שחר לקראת היום הראשון בשבוע, הגיע מרי מרי "בסופו של28:1
את הקבר."

כי הוא היה גם השקיעה, עם עלות השחר עשוי להיות השמש היה רק הגדר במזרח, ועכשיו היה מתחיל לעלות במזרח. גדעון, השמש 
עשוי להיות עלה במערב כמו יתכן שבת ישוע היה קבר.

"כך גדעון, מאות גברים שהיו איתו, באו מחוץ למחנה בהתחלה של המזרח התיכון צפה; הם היו אך לאחרונה להגדיר את 7:19שופטים 
צפה:, הם פוצצו את תוקעים בשופרות, בלם את לבצלם כי היו בידיהם".

Matthew השני כדי לראות magdaleneרי מרי שבת, שכן הוא התחיל שחר לקראת היום הראשון בשבוע, הגיע מ"בסופו של28:1
את הקבר.



והנה שם היה רעידת אדמה: עבור מלאך יהוה ירד משמים, הגיע התגלגלו בחזרה את אבן, ישב עליו.28:2
לבן כשלג:הכרת פיו היה כמו ברקים, בני28:3
, מחשש לו שמרי החמות׃ לא לרעוד, והפכו כמו מת גברים."28:4

ית פירושה להתחיל לצמוח אור שורש משמעות כדי להאיר. כי הזריחה לא רגיל כמו הזריחה. השמש היה אל הזריחה" היוונ"התחיל
היתה שבת בשעת השקיעה. לאחר מכן בהיר, כך שעל אף הזריחה היה פתאומי, היה גם מואר דמדומים לפני הזריחה. יתר על כן, השבת

ת נכונים המציינת את השמש יצא השלישי שעות הלילה. יום קצר עלולים את המכתב לידי פונטיוס פילטוס חשבון טבריה עשויים להיו
שעות מוקדם כדי להתאים לוח השנה של כדור הארץ. כמו כן, גדעון של יום קצר כאשר השמש פתאום עלה עלולה 12להתרחש 

:בסוף 9תאום הזריחה להתרחש לאחר השקיעה במזרח. לאחר מכן השמש היה לפתע את העלייה בצהריים למצב של חצות למצב. פ
לספירה. לאחר מכן את הזמן של ישו ותחייתו עשויים 33באפריל, 3:5היה לראות את השמש פתאום גבוה את מצב ראשון בבוקר שבת

צפה, בדיוק כמו גדעון תקף בתחילת המחצית השנייה צפה. השמש היה נראה עלייה דרך גלגל המזלות שאירעה בתחילת המחצית השנייה
ת העין השנה את ההפך. אם גלגל המזלות היה בתמונה כמו השמיים, השמש היתה עלייה באביב במזרח כמו שהשמש כל יום דרך ארוב

באותה שנה. ב הרגילים שלנו בגלגל המזלות השמש אינו גבוה אך נופל רחוק יותר מאחור.

"סבל של נפשו יראה אור, למצוא סיפוק."53:11ישעיהו 

לא אחשה אחריש, ולמען ירושלם לא אשקוט, עד יצא מזה צדק כמו בהירות, הישועה נהיית כמו מנורה כי "למען ציון 62:1ישעיהו 
סביב צריו׃."

".Sun"מוקדם מאוד בבוקר היום הראשון של השבוע, הם הגיעו אליו את הקבר על עליה של 16:2מארק 

תחייתו.מדבר של ישו ו53:11המתים מעולם לא ראה אור. כך פסוק זה ב ישעיהו 

= את העלילה. חודש זה rising-בפסח. השמש פתאום התאבכות תהיה מאוד סימלי של מעלההוא לחלופין בשימושrising-היוונית עד
Sunנקרא את תחילתו של החודשים האחרונים של יציאת מצרים. זו גם הייתה התחלה של הברית החדשה בסימן של  Rising דרך גלגל

חג הפסחא, את זריחת השמש בשמים לאחר האביב ההשתוות האביבית. ההשתוות האביבית החלה על חודש המזלות מהיום. זה נקרא
לספירה, השמש העולה מעלה מעלה את ימים"י הארכת המוטות.33באפריל, 5לספירה. וכך על ידי החייאת 21,33מרץ 

 שלי: אבל ללכת לאחי, אליהם אני נעלה ויאמר אבי, אבא בבוקר עדיין לא עלה על אבא לי לא; אני גע"ישו אמר אליה,20:17ג'ון 
".שלך; אלוהים, אלוהים שלך

"גדעון את ישראל׃ חזר מן הקרב לפני השמש מעלה (עלה) ."8:13שופטים 

."furlongs, אשר היה מירושלים על שישים emmaus"והנה, שניים מהם הלכו באותו יום לכפר בשם 24:13לוק 

"?צורה של תקשורת הם אלה אשר אחד למשנהו, כאשר הליכה, עצובים  מהיהם,ויאמר אל24:17לוק 

טיפשים, איטי של הלב להאמין כי כל הנביאים התבטאו:oויאמר להם, 24:25לוק 
"?ודאי לא ישו סבלו הדברים האלה להיכנס כבודו 24:26

. והוא הלך ב בושש עם אותם."spentg2827הוא רחוק הוא לקראת ערב, יום "אבל הם מוגבלים לו לאמר שהופעתו לנו:24:29לוק 

משמש כאשר ישו היה לעבור. כך מציין לא טבעית ירידה כלפי מטה אך תכליתי כריעה. לפיכך השמש קד קידה nog2827קליי'המילה
על תחייתו ביום ראשון.המערבית

".הראש ויגוע bowedg2827 גמר: הוא הוא"כאשר ישו ולכן קיבל את החומץ, הוא אמר,19:30ג'ון 

אולי היום כבר היה רחוק בילה לאחר שנסע רק שנים עשר ק"מ בגלל העלילה הגאוני יום ראשון היה קצר. כלומר, השמש הסתובב 
מערב. רק כמה שעות. ראשון היה שבת, היום הראשון של חמישים לאחר הפסח. כך עד השקיעה את שני לא לנסוע יותר 180°בעולם 

, היו 50מייל כי זה היה אחרי שבת של היום הראשון של 12יצא emmaus. אז רק לאחר השקיעה את שני מתוך מאשר כמה ק"מ
כהה.emmausמסוגלים להגיע 



"יתר על כן את האור של הירח והיה אור השמש, את אור השמש יהיה שבעתיים בכל, כמו אור של שבעה ימים, יום 30:26ישעיהו 
־נבקע הפרה של עמו, הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם׃ השבץ של הפצע."יהוה צרר־מים בעביו ולא

33באפריל, 9:5אד השמש היה עליה לפתע את מצב ראשון 33באפריל, 4בערב שבת 180°9אם השמש הסתובב בעולם המערבי 
ני שינוי כיוון, כיוון מערב בבוקר עמדה לפ3-עם זאת, אם השמש השוקעת במזרח, השמש עשוי היה ב°.180לספירה, משלים את 

שעות אחר הצהריים 3בערב. לאחר מכן תהיה רגילה של 3בערב שבת. לאחר מכן השמש היו עוברים למצב 9לפתע עלייה מזרח בשעה 
חצי ארובת העין מאוחר יותר, השמש -שעות מאוחר יותר 10ימים 186בערב. לאחר מכן השמש חייב להחזיר 6עד השקיעה בשעה 

מערב בשעת 180°לפיכך השמש אסע שעות.6:12אד אל עמדת עמד עדיין כיום למצב של 6:33באוקטובר, 6:9בשעה עלתה 
שעות.12עם סיבוב כדור הארץ עמד בבוקר עמדה במשך 180°השקיעה, עליה לפתע במזרח. לאחר מכן השמש אסע 

לספירה:33באוקטובר, 6:10נס בשעה Sunמחרת עשויים להיות 

"לאחר מכן פיטר אמר, יש לי כסף וזהב לא; אבל כמו שאני צריך לתת לי אליך: שם של ישו נצרת לקום וללכת.3:6ת פעולו
הוא לקח אותו ביד ימין, והרים לו מיד את הרגליים הקרסול לעצמות קיבל כוח.".3:7

את־עיניה ותרא כעת."הם שם יד על אותם, ולהכניס אותם החזק אתו את היום הבא: עבור רבקה 4:3פעולות
אליו׃ רבים מהם, שמעתי את המילה האמין; וכן מספר הגברים היה על חמשת אלפים.4:4
השליטים, והזקנים, ותורת יהוה אתנו אכן הנה לשקר,ויהי היום שלמחרת, כי את4:5
ת של הכוהן הגדול, יחד עם ירושלים., משלל מסעדות המציעות את הכוהן הגדול, קייפס, ג'ון, אלכסנדר, כמו רבים היו של קרובו4:6
מה כוח, או על ידי איזה שם, יש לכם לעשות זאת?כאשר הם היו להגדיר אותם באמצע, הם שאלו,,4:7
ולאחר מכן פיטר, מלא את רוח הקודש, ויאמר אלהם עמרה׃ את העם, ואת זקני ישראל,4:8
האיש חסרת אונים, על ידי מה שהוא עשה כל;אם אנחנו היום הזה יש לבחון את מעשה טוב לעשות את 4:9

ויאמר זה ידוע לכם ולכל עם ישראל, כי בשם ישו של נצרת, פנואל על הצלב, שאלוהים העלה מן המתים, אפילו על ידי אותו עושה 4:10
האיש הזה עומד כאן לפני כולה."

אד":34באפריל, 7הבאים עשוי להיות ארוך הזריחה, השמש עומד עדיין כפי שהוא עלה במזרח, 

"אך מלאך יהוה בלילה פתחו את דלתות הכלא, והביא אותם קדימה, ואמר,5:19פעולות 
, עומדים לדבר המקדש לעם את כל המילים של החיים.20
, כאשר הם שמעו כי, הם נכנסו לתוך המקדש בשעות הבוקר המוקדמות, לימד."21

ודאי לציית לאלוהים ולא גברים.אנחנוען,"ולאחר מכן פיטר ושאר השליחים וי5:29פעולות 
על עץ.אלהי אבותינו מורם ישו, פנואל ויהרג ונתלו30
הגדיל יהוה וירם אלהים עם היד הימנית שלו כדי להיות מלך, מושיע, לתת תשובה לישראל, סליחתו של חטאים.אותו31
נתן להם לציית לו".. אנו עדים לו את הדברים האלה; כך גם את רוח הקודש, שאלוהים 32

נס, שלטים פלאי, אולי חלק לגרום של רעידת אדמה.Sunהבאים יכולים להיות 

שלהם: ולהעניק לעבדיך ולבנים, כי הם יכולים לדבר עם כל תושיה אמרתך,threatenings"ועתה אדני הנה 4:29פעולות 
על ידי שם קדשך ילד של ישו.על ידי מתיחת פורת כפך לרפא; וכי סימנים, פלאי עשוי להתבצע 4:30
כאשר הם התפללו, המקום היה מבוהל שבו הם נועדו יחד; כולם היו מלאים רוח הקודש, והם וידבר אלוהים עם תושיה".,4:31

בינואר, 10היה חג הפסחלספירה. לאחר מכן את46לספירה עד 34בחודשים האחרונים שנוספו intercalenaryאולי היו רק שני 
פירה. הוא אינו בלתי אפשרי בלוח השנה כדי להיעזר חודשיים.לס46

לספירה הורדוס היה נהרג ג'יימס וחטפו פיטר. אולי הלילה את העברית רק לפני חודש מאי היה 46-שנים מאוחר יותר ב12לאחר מכן 
לספירה, ולאחר מכן את חג 3,33ריל אפבחודשים האחרונים שנוספו מאז פסחintercalenaryשעות ארוכות יותר. אם היה רק שני 12

יום, 29לספירה. לאחר מכן עדיין פסח חודש 26,45ותסתיים בחודש ינואר הפסחלספירה. לאחר מכן את10,46הפסח היה ינואר 
יטר את בחודש של חג הפסחא. לפיכך הורדוס צפויה להביא פהפסחלספירה הסתיימה את46בינואר, 26היום האחרון של חודש הירח, 

שעות 12מזרח, עמד עדיין בצד השני של הארץ, הארץ 180°לספירה. אולי זה לילה השמש עברה 46בינואר, 26יום לאחר חג הפסחא
שעות נוספות באותו לילה של המלאך כדי לעזור לו להימלט.12והזרים לתוך הפוך ארובת העין. לאחר מכן פיטר היה 



וס המלך נטה קדימה את ידיו אל תונו אתו׃ מסוימים של הכנסייה."עכשיו על זה זמן הורד12:1מעשי 
. הוא נהרג ג'יימס את אחיו של ג'ון עם חרב.2
של מצה.). מכיוון שראה שמח ליהודים, הוא התנהל בהמשך לקחת פיטר גם. (ולאחר מכן היו ימים3
של חיילים כדי לשמור אותו; מתכוונת לאחר חג quaternions. כאשר הוא היה נתפסה לו, הוא הכניס אותו לכלא, וסיפקה לו ארבע 4

הפסחא להביא אותו קדימה אל העם.
פטר לכן היה בכלא: אבל בתפילה ללא הפסקתה של הכנסייה לאלהים עליו.5
ות׃ לפני . כאשר הורדוס היה הביא אותו קדימה, באותו לילה היה פיטר ישנים בין שני חיילים, וקשר עם שתי שרשראות:, שמרי החמ6

הדלת החזיקו את הכלא.
והנה מלאך יהוה עליו, אור נגה עליהם׃ בכלא:, ויך פיטר בצד, העלה אותו למעלה, באומרו, קמו במהירות. שרשראות שלו ירד מן 7

הידיים.
, ופעל אותי.המלאך ויאמר לו שקים בעצמך, שמספרת על בניך סנדלים. וכך הוא עשה. ויאמר אליו, שלח לחמך על האופנה אליך8
. הוא יצא, אחריו; לזבח זבח־גדול לדגון אלהיהם ולשמחה שזה נכון אשר בוצע על ידי המלאך; אבל חשב שהוא ראה חזון.9

ויאמר כי מוליך כהנים שולל את העיר; אשר נפתח להם על דעת כאשר הם היו בעבר הראשון והשני וורד, הם באו את שער הברזל10
ל דרך רחוב; מיד המלאך יצא ממנו.עצמו: הם יצאו, עברו ע

אני יודע של לטוב אל־יעשקני זדים׃, כי שלח את מלאך יהוה, כי יד של הורדוס, עכשיו, כאשר היה פיטר מתעורר בעצמו, הוא אמר,11
מכל הציפיות של האנשים של היהודים.

שם היו רבים התאספו יחד דם לתת שם היה מארק;, כאשר הוא היה נחשב הדבר, הוא הגיע לבית של מרי את אמא של ג'ון, שתפקי12
תפילה.

, כמו פיטר דפק על הדלת של השער, אחתנו הגיע שמעו, בשם רעייתי.13
, כאשר היא ידעה פיטר קול, שפתחה את השער לא ששון ושמחה, אבל רן, סיפרו איך פיטר עמד לפני השער.14
כי גם כך. אז, הוא המלאך שלו.ויאמרו לה, ואתה כועס. אבל היא כל הזמן מעידות 15
אך פיטר המשיך דפיקות:, כאשר הם פתחו את הדלת וראיתי אותו, הם היו מופתע.16
להם את ידו לקיים את השלום, הכריז ויאמר להם כיצד יהוה הביא אותו אל מחוץ לכלא. הוא אמר, עבור אך הוא, המזמינים ויאמר17

. הוא יצא, ונכנס למקום אחר.הראנו את הדברים אשר ג'יימס, את אחיו
פיטר".לא קטן מערבבים בין החיילים, מה עלה בגורלו שלעכשיו ברגע זה היה יום18

צריך לרדת. באותו היום, באותו תאריך שנה Sunאתשעות מאוחר יותר,10ימים 186אד בצהרי היום, 1,46לאחר מכן אוגוסט 
לספירה.45ט, באוגוס1סולרי אקליפס רומא 40%אחת לאחר 

 כמו שם הולך להיות אקליפס על את יום הולדתו, דרך הפחד של הפרעות, כמו היו מושאיו אחרים, הוא השקיע בו הודעה לציבור, לא"
ייפרש, על השעה בסדר גודל של אותו, אלא גם את גו obscuration רק כי".רם אשר מייצרים כזה

.claudius, על יום הולדתו של הקיסר הרומאי, 45מתייחס שמשית אקליפס של אד 

Stéphaneמאת:  Dion.קסיוס

לספירה. עם זאת, הצהרה זו עשויה 1,45סולרי אקליפס ברומא אוגוסט 40%. היה 1קיסר היה אוגוסט claudiusאת יום הולדתו של 
לספירה, השמש חייב 46בינואר, 26לספירה. אם היה פיטר הציל את יום לאחר חודש של חג הפסחא/פסח, 1,46להתייחס אוגוסט 

ברומא. מערכת סולארית 40%-לספירה כנראה אפילו לא שמתי לב רק כ1,45לספירה. את אקליפס של אוגוסט 1,46אוגוסט להחזיר
, מייצרת לא בולט הצללה או המחשיכים את השמים. הקיסר עשויים להיות 2002בערב, 6ביולי, 10, כגון אני ישב 40%אקליפס של 
12פלאים רק Sunלספירה. אנשים עשויים להיות מודעת 46בינואר, 26להחזיר שישה חודשים לאחר לילה ארוך של Sunמוכרים את 

Sunהנס של ד היה ולאחריו אתא9,12,32הנס של פברואר Sun. את חג הפסח26שנים קודם, ולאחר מכן שוב כי ינואר  16
,1לספירה. כך קיסר עשה את הצו "דרך הפחד של הפרעות, כמו היו מושאיו אחרים". לאחר מכן השמש הנס של אוגוסט 32באוגוסט, 

הלך הופיע במhieraזה נס. שם נרשמה אי Sunאד היה הסביר את העם צו זה בפחד של הפרעות. אז לא תהיה עוד רומן רשומה של 46
לספירה. "אורליוס ונחשב בעיני ויקטור הערות יתר על כן כי האי 31,46אקליפס של הירח בחורף מיושן אל הירח אקליפס דצמבר 

אד על ירח מלא. אולי מה היה הנס לא ציין היה שמש ירח 47בינואר, 26להחזיר השמש חייב בנויה בלילה במהלך אקליפס של הירח".
שנוצרה מתוך לחץ על ידי כוח המשיכה של השמש המשיכה משיכה ברחבי הארץ. אי גיבוש הוא כמו חיי hieraאקליפס. אולי את האי 

רוח גיבוש.
claudius פחד של התוצאה שלSun לספירה 46הוא הורה מפקד אוכלוסין בשנת האימפריה הרומית.לספירה מרד ישנה את 46נסים ב

לספירה, שוב על ידי המלכה 46בבריטניה בשנת caratacus. היה מרד על ידי 4השנה חילונית משחקים יוני 800thחגג את רומי 
פלאים.Sunשנים של -לספירה 61בודיקיאה 

שהפכו את העולם הפוך ן, אחיו ויאמר מסוימים של שליטי העיר, בוכים, אלו"כאשר הם לא מצאו אותם, הם הסיקו ג'ייסו17:6מעשי 
הם מגיעים לכאן גם;"
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כנראה שהם היו הגדולה הגדולה {באסטרוומיה}. את הדובה הגדולה {באסטרוומיה} בדרך כלל נקודות ישר כלפי מטה בחצות 
נס בחורף משמעותה את הדובה הגדולה Sunמכן שנה לאחר מכן ישר עד חצות בחורף. לאחר2,000באוגוסט/ספטמבר לפני 

{באסטרוומיה} האם נקודת ישר כלפי מטה כדי עשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃ בלילה בחורף. כך נראה עולם הפוך.

אל capricornusאת גלגל המזלות השמש היה בינואר. השמש בתנועה את הנושא של זאוס ולדה מלכת ספרטה עשויים להיות
Gemini- בינואר עלולה להיות מבחירה הנושא. אולי זה היה אות כי הוא היה בטוח מעיין להפליג. הנושא -זאוס ולדה מלכת ספרטה

נס שישה חודשים מאוחר יותר, Sun, ביולי/אוגוסט. וכך, Gemini-מתוך אלהים. השמש בדרך כלל הוא זאוס ולדה מלכת ספרטה 
5,61לספירה. פברואר 62אד או פברואר 61ר. פול להפליג בין מלטה לרומא או בפברואר השמש יהיה זאוס ולדה מלכת ספרטה בינוא

62בפברואר, 5של פברואר, nonesפול להפליג בין מלטה לרומא. שם היתה רעידת אדמה בפומפיי על אד עשוי להיות גם על כאשר
מוגנים על ידי הנמלים נהרסו סיציליה בסביבה. אם זה היה לספירה. לא היה משמעותי צונאמי ולאחר מכן, ספינות רבות כי לא היו 

לפני פול להפליג עבור רומא מלטה יהיה פלא הוא מצא ספינה. אולי את הנושא של זאוס ולדה מלכת ספרטה בינואר/פברואר היה ממש
הייתה כאשר השמש חזר שנה לספירה62בפברואר, 5-לספירה. לאחר מכן את רעידת אדמה, צונאמי זה היה ב5,61נס שמש פברואר 

5בחודש כאשר רעידת אדמה זו הייתה מוקלטת, אחר הצהריים 13-של פברואר היה מהקומה החמישית של הnonesאחר כך. את 
,5= זאוס ולדה מלכת ספרטה פברואר Geminiכדי להופיע Sunלספירה. לא היה יום קצר/ארוך לילה או יום/לילה של 62בפברואר 

Sunלספירה שני נסים 5,62שוב פברואר לספירה 61 לספירה. השמש כדי להיות הנושא של זאוס ולדה מלכת ספרטה 61ביולי, 10
היה היום 8, יהיה הנושא היה הוגן הפלגה זו פברואר יהיה עכשיו האביב. פברואר Sunבינואר/פברואר יכול רק משמעות היה נס אז 

לספירה. 5,62לספירה, יהיה זה כמה ימים אחרי הצונאמי של פברואר 8,62הפליג פברואר מגיע להפליג בתחילת האביב. אז אם פול ל
rhegiumלמחרת הייתה יציאה בסירקיוז סיציליה לאחר מכן,  puteoli שהיו הוכה קשות על ידי הצונאמי. לכן, פול צריך להפליג בין

בור הנושא אמצעי כדי לסמן ב. לפיכך את השמש זאוס ולדה מלכת מלטה כמה ימים לפני הצונאמי או שנה לפני הצונאמי. את המילה ע
בפברואר, השמש עלולה רק זאוס ולדה 8ספרטה סימנה את הזמן, ינואר/פברואר כי הוא היה בטוח להפליג. כספת הפלגה היה בערך 

אל זאוס ולדה מלכת ספרטה capricornus. לפיכך השמש רק בתנועה capricornusמ 180°מלכת ספרטה בינואר/פברואר לאחר הזזת 
יהיה סימן היה בתחילת פברואר, החורף היה בעבר, היה עכשיו בטוח להפליג.

את האי מאן, שאת הנושא היה זאוס ולדה wintered"לאחר שלושה חודשים יצא ב ספינה של אלכסנדריה, אשר היה 28:11מעשים 
מלכת ספרטה."

פול יצא חלק כאשר הגיע לרומא. לאחר מכן הוא להפליג עם איטן כרתים. השמש חייב אדמה וכך יהיה הפוך ארובת העין של השמש. 
Sunלהחזיר שישה חודשים מאוחר יותר, בחודש יולי, לעבור שוב. כך אדמה האם זרימת לאחור ארובת העין  ביולי, לאחר מכן 10

Sunהשמש לעבור שוב אדמה זרימה הפוכה לתוך ארובת העין  לספירה כאשר 62ברואר בשעות אחר הצהריים, בפ5-ביולי עד ה11
השמש חייב לעבור שוב אדמה ולבסוף זרימת חלל לאחור, לא יהיה זמן חסר.

את הדברים כי הם מעוניינים, תשפת שלום לנו כי גם כל־קראתיך כרתים, להשות לסדראני"זה לגרום שמאלה1:5טיטוס שהטילו 
שאני היטב אליך:"מעשינו פעלת לנו׃ כל זקני העיר, כפי 

"אבל אחרי כי חסד ואהבת אלוהים מושיע לכיוון האיש שלנו הופיע,"3:4טיטוס שהטילו 

ימים 186הופיע פירושו פניך. אולי היה נס שמש כאשר פול שמאלה איטן בכרתים אחרי שהוא משוחרר ברומא. אולי השמש השיבו 
nonesמיים בצורה יוצאת מן הכלל, כמו החייאת בבוקר. לאחר מכן חזר על לספירה, פתאום עלה לש61ביולי, 10מאוחר יותר, בערך 

tsanamiשל החודש האחרון של השנה בחודש ינואר, רעידת אדמה, צונאמי. את כנראה לא  occurr רק כאשר פול להפליג. כך ייתכן
הים מושיע לכיוון האיש שלנו הופיע" עשוי לספירה. לאחר מכן "אבל אחרי כי חסד ואהבת אלו61בפברואר, 5-פול שטנו למרחק של כ

לספירה. את המודל הבא מראה כיצד 5,62נס פברואר Sunלרמז על בית שמש מועילות נס שישה חודשים לאחר חורבן בית ראשון 
מכן לספירה, ולאחר61בפברואר 5לספירה, ולאחר מכן 9,60שנים. הראשון היה נס שמש אוגוסט ,שלאTמכסה Sunאלה הנסים 

לספירה:62באוגוסט, 10לספירה, ולאחר מכן6,62פברואר 







אולי שמש לנס לפנה"ס. אז 591לספירה בדיוק כפי שהוא היה בשנת 70-השמדת הקרובים הגיעו ביום התשיעי של החודש הרביעי ב
לפנה"ס. המקדש היה אש בחשיכה, אולי את חשכת פתאומית השקיעה. היה דם 591הנושא של הרס מוחלט, וכך היה ב -לספירה 70

יום הירח היה נראה בחשכה הדם האדום. לא מעט אבק ירח אדום עם אקליפס. דם אמיתי אדום אדום השתקפות של השמש 9ואש. את 
.בצד השני של כדור הארץ

שחור, קיבל את שאר צבעי -אדום-. שנה אחת קודם לכן יש הוקלט "הירח הפך דםשל חודש הירח9לספירה הוא יום 4,70אוגוסט 
אד ליד 4,69של חודש. שנה קודם לכן הוא אוגוסט 7או 4קסיוס היה dioאדום" היה שת השביט טיווח במקביל את אקליפס. על פי זה 

ו שת השביט היה המלאך את פיניקס של 180°של הירח היה גלוי כמו השמש והירח הועברו sliverשר מולד הירח. אולי יותר מא
Sunאלוהים ולא זז השמש. כך יכול היה להעביר  לפנה"ס, אדמה, והזרים לאחור לתוך ארובת העין של השמש. אולי חצי 69באוגוסט 4

impelledועבר שוב לצד השני של כדור הארץ. וכך היה טיטוס שהטילו ארובת העין מאוחר יותר בפברואר השמש חזר, ולאחר מכן ה
שעות. לאחר 24חסר זמן חצי בסדר הפוך) הוא לומר "אבד ביום" מסע הבחירות שלו לכבוש את ירושלים עבור הרומאים. כמו כן, צבר

לפעמים למילה זו עשויה -tacitusבק." לספירה: "גם חושך לא לסיים את המא70בינואר , 29מכן חצי ארובת העין מאוחר יותר, 
מאוחר יותר, והזרים הארקה של ארובת העין אד שנה אחת4,70להיות לילה ארוך, זריחה פתאומית. לאחר מכן השמש התרחקו אוגוסט 

השמיים, לספירה הייתה שבת, שבת. כנראה ירושלים נפלה על שבת. לאחר מכן השמש היה נופל מן4,70הפוכה של השמש. אוגוסט 
10יום שבת, 40צבע של התרגשות. השמש אקליפס בסין על הירח הוא להיות כהה בצהרי היום, הירח תהיה בושה כי זה יהיה אדום

למחרת. סינית לסמוך על הירח עובר השמש. את גדולה ותהם ספר 10הוא באמת יום 40לפנה"ס. לפיכך ירח ירח ביום 591באוגוסט 
בישראל.9בסין הוא יום 10רח. לפיכך יום היהראשון המתפרסם של

לספירה.4,70אוגוסט -אז זה היה חושך ריתוך התהפך לתוך המקדש, בית המקדש וירושלים נהרסו 

היה כומר על ירושלים על זמן זה.של מי קרא זה, ייתכן10%קדמון" עבור -שאני אומר "שלנו אבייתכןקדמון שלי,-אב

של הרבה זמן השקיעה הרגיש כמו חלום ואולי היה ניסיוןWANכיצד המלך של 
השמש בתנועה חזרה שישה חודשים לאחר יום ארוך של יהושע, ייתכן של יהושע על 

הקרב של מרום כפי שנראה מתוך סין.

ך, כדי צברתי לאחור ארובת העין של יהושע על הקרב של יריחו. שישה חודשים מאוחר יותר על יהושע של יום ארואדמה מופיע
עברית מדינות השמש עמד עדיין מתוך חצי של גן העדן של יהושע. ולאחר מכן שנה אחרי הקרב של יריחו השמש חייב לחזור על הקרב 
של מרום. אולי ישראל ראה כוכבים אחרים חצי גן העדן באותו לילה. את סיני לא ראה הרבה זמן השקיעה בעוד השמש בצהריים עמדנו 

של יהושע היתה המדינה השקיעה ארוך:עדיין בישראל. את סיני 



את האזורים המערביים".-היה כמו השמש או הירח. הוא מזהיר את שלו בבהירות עם ארבעה רבעים, WAN"המלך 

דקות יותר 40כדי להשלים את החסר 180°-יותר מ10°רה. השמש עשוי שעברת כלומר, היה נס שמש כאשר השמש הייתה ההגד-
ראה את השמש השוקעת, הכוכבים WANדקות יותר הזמן שחלף. לאחר מכן היה המלך 40זמן כי היה טרור חוצות גבולות על ידי 

ר מכן השמש עמד עדיין בצהריים על /פאנג. לאחscorpiusלפנה"ס מציג את כוכבי הלכת ב 7,1239פברואר 6:00התחיל לצאת 
Sunשעות הבדל בין ישראל לסין. לאחר מכן הועבר להמשך 6עם סיבוב של כדור הארץ. יש 180°שעות בתנועה 12ישראל במשך 

למצב. השמש רק בקושי מעל פסגת האופק המערבי. את ששת יום הירח היה5:20בערב על את סין 6בכל, נסיגת 190°הוא כי°,10
6מ 10°את הסיפור חסר יום. השמש נסוגו 10°הלביש את השמש והירח. לפיכך חשבונות זה של WANישר לעיל. כך היה המלך 

למצב. את השמש בצהריים בישראל תהיה השמש השוקעת בסין. זה חייב להיות השנה הוא הפך המלך כאשר הוא 17:20בערב למצב 
לפנה"ס. שמש נסים היו 1239נראה כאשר הוא היה המלך ב WANחלומו של המלך לפנה"ס. 1239בשנת הקיסרwendingנלחם 

1239בפברואר, 7עד תשבש את שושלת שאנג. רק stiredהדרוש על אנשים כדי להיות WANהנושא הסיני של מהפכה. וכך המלך 
יים רק להיות שם כוכבי הלכת היו במהלך עשוlibraלפנה"ס משתלב כל פלנטריים ירח, כיוון פרונט. את היישור פלנטריים פאנג ב/

Sunהנס של הנושא חדש עבור הקיסר. היו נסים Sunהשמש נס. הסיני חיפש  שנים קודם לכן אקסודוס. יהושע לא היה מי ניצחה, 40
1122זה היה הנושא של עידן חדש, שעולמנו חדש, שושלת חדשה. את התאריך של WANלפנה"ס. המלך 7,1239מרום, פברואר 

13בנו של הקיסר וו כדי להפוך של סין ידי תואמים את הופעתן של כוכב הלכת צדק עם הכוכבים. זהו הטוב WANלפנה"ס עבור המלך 
לפנה"ס 1122לפנה"ס. לאחר מכן את התאריך של "באני צ'ואו או שושלת של 1142באוקטובר, 3לפנה"ס במקום 1194בנובמבר , 

יום. כדי 60שנים עובד עם מחזור של 60שנים. סינית מחזור של 19ים להתאים את לוח השנה כל לפנה"ס. ירח תאריכ1174היא 
לפנה"ס, עליך להעביר את שושלת "באני צ וו חזרה 1239לפנה"ס עד 1186בשנה הראשונה של המלך חזרה מ WANלעבור המלך 

2x'אנג חזרה Kלפנה"ס. לאחר מכן עליך להעביר קינג 1174שנים עד 52 לפנה"ס. לאחר מכן 1126לפנה"ס עד 1006שנים בין 60
,WUשנים עבור 7לפנה"ס. 1126'אנג בשנת Kלפנה"ס כדי קינג 1174שנים חסרות את שושלת "באני צ וו ב 4רק  שנים של 37

שין הוא בדיוק מה 52יי ו וו9לפנה"ס, 1239שלו בשנה השתים ב wendingשנים יותר עבור 3שנים. כמו כן, 4צ'ינג, עלים אלה רק 
חזרה אחת שנה לאחר Sunלפנה"ס עשויים לסמן את 7,1239לפנה"ס. פברואר 1174במבוק ספרים רשומה סינית קלאסיות ועד 

wendingהמלך הקרב של יהושע יהושע ביריחו בשעה של קרב על מרום, היה קינג K'eהופיעה על הר phoenixesשנה כאשר 12
, המלך הראשון של השנה כמו קינג באותו יום את חלומו:WANWANהביס אותו 

חלם שהוא הלביש עם השמש והירח. פיניקס WAN המלך"החודש הראשון של האביב, יום ה .K'E ברווז שרו על הר- את חמשת ,6
פניקס וחיילות WAN כוכבי הלכת היו ביחד עם פאנג. לאחר מכן הלך על הבירה עם כתיבה את שלהם, אשר אמר: "את הקיסר של יין

,אין עיקרון אלא מדכאת את האימפריה, מחלות. צו מוסר: יין יכול ליהנות אותו עוד. את העוצמה של משקאות אלכוהוליים אדמה עזבו
אותה; כל משקאות חריפים הם צפרו בלבד. בשילוב של חמישה כוכבי הלכת ב פאנג המאירות באור כל".בתוך ארבעה ימים 

.שושלת של "באני צ עמ' 143, את סיני קלאסיות V בתולדות במבוק ספרים, חלק

ראש השנה הסיני. זה היה שיא היה משתה מן היום הראשון עד חמישה עשר יום. לכן, זה היה במהלך החג שלהשנה החדשההסינית
יטי זכוכית צריכה להיות הגדרה בשעות הערב השמיים מעל. וכן כי השמש. באופן לוגי השמש והירח' ושלל פרשל היום השישי הירח,

יהיה רק pisces-scorpiusבינואר/פברואר כאשר השמש יהיה אקווריוס' ממוקם/libra/scorpiusחמשת כוכבי הלכת היה ביחד 
חייב libra/פאנג/scorpiusת ביחד. עולה, לא ניתן יהיה לראוscorpiusיום הירח! את חייבת להגדיר לפני 10:6מזרח בשעה מופיעים

scorpiusמ פאנג/90°להופיע במערב בשעת השקיעה כדי להתאים את התמונה. לכן יש הרבה זמן השקיעה. השמש הייתה 
הרחק פאנג ב החודש הראשון של האביב במשך אלפי שנים! השמש עברה 90°לפנה"ס. אכן, השמש הייתה 1239בינואר/פברואר 

אל אקווריוס' ממוקם. השמש בדרך כלל היה אקווריוס' ממוקם בסוף ינואר. ששת יום virgoיה באותו לילה מ שבו הוא ה180°
taurusבינואר/פברואר שבדרך כלל להיות הירח = Sun .אקווריוס' ממוקםtaurus הרחק פאנג/180°הואscorpius ,לפיכך השמש .

°.180כוכבי עבר 

Sunהרחק 180°, להיות Sunכיצד יכול כספית, אשר קרוב מאד  scorpius פלאנט 5כדור הארץ יחד? 5/פאנג כדי ליצור
conjunctions היו קשורים עםSun פלאים. אולי זה היה נס שמש עצומים ומקומרים שמהם נשקף נוף מדהים אל סין. כי כל כוכבי

12-עם סיבוב כדור הארץ, עם השמש, ו180°רו הלכת הופיע ריבוע עם השקיעה המערבי עמד עדיין המערבי סקיי, בעוד הם העבי
. יתר על כן, ייתכן libraיחד היה פאנג או 70°כאשר הכוכבים ולבסוף יצא. במרכז של libraשעות מאוחר יותר הם הופיעו על פאנג/

scorpiusנס שבו כוכבי הלכת היו מאחור כאשר השמש עברה Sunלפנה"ס, יחד להיות חלק 7,1239פברואר  מזרח.180°

חלם שהוא הלביש השמש והירח ... ביום השישי של החודש הראשון"WAN"המלך 

מזרח של השמש. 90°זמן השקיעה, הירח נשארו ישירות תקורה. באביב החלה על מולד הירח. ביום השישי של הקפיץ את הירח היא -
ב כמו יהושע היה לראות אותם אם יהושע של יום ארוך כאשר השמש הייתה בצהריים למצajalonהירח יהיה בכך המזרחי מעל האופק 



Aironet,16היה אוגוסט  יום שמש ירח נס, אולי היה 6לפנה"ס, כאשר השמש התרחקו, היה דומה 7,1239לפנה"ס. פברואר 1240
.WANחלומו של המלך 

ממזרח למערב. bethoronי של ירידה של האם נראה ממערב. עם זאת, הוואדajalon. עמק ajalonיהושע פיקד על הירח עמד בעמק 
ajalonהעליון של יהושע על יד שמאל. ajalonכך ייתכן השמש מעל עבדתו נכריה של ממש, על יהושע ביום השישי ירח במזרח עמק 

בנוי עת זאבהעליון על ידי עבדתו נכריה. גבajalonפירושן צבאים או ראם בשדה או עמודים. אולי את הירח התקיים עמודים של עמק 
על מיקום זה ניתן לראות את הרבעון הראשון לבהות בו יהושע ראיתי את הירח באותו היום. עברתי עבדתו נכריה העתיקה, ולאחר מכן 

6יתן לראות את הצוקים כמו עמודים עם הירח בין. את ההגדרה . נbethoronמזרח גבעת זאב מטה במורד של -עמד בראש מטה, מדרום
במערב סין.midskyיום הירח יהיה 

השנה החדשה, כמו היהודיאולי היה נס שמש על ישו נולד באותו חודש שביעי, את
של יהושע יום ארוך.

לפנה"ס.15,5את המפתח עשוי להיות חריג ירח מוקלטים אקליפס, ספטמבר 

job ילה ההוא יקחהו אפל אל־יחד אל־יבא׃ ויאמר את ימי השנה, ולא במספר חודשים"."הל3:6

"וידעו ונבהלו ׀ צירים וחבלים יאחזון של אותם; הם יהיו כאבים כמו אישה כי יחבל־און והרה עמל: הם אחד אחר והיה 13:8ישעיהו 
מופתע לגלות; פניהם והיה המדורה.

מה וחטאיה ישמיד ממנה׃ אותו.הנה בא, אכזרי, חרון, הארץ לש13:9
בצאתו וירח לא־יגיה אורו׃ פורת, וירח לא לגרום לה אור זרח.כוכבי השמים וכסיליהם לא יהלו אורם חשך השמשעבור13:10
ופקדתי העולם הרע, רשעים והשבתי גאון זדים וגאות עריצים אשפיל׃ יניח את גובה נמוך הנוראה.13:11
ר זהב טהור. גם אדם אוקיר אנוש מפז ואדם מכתם אופיר׃.איש יקר יותר מאש13:12
חרון אפו׃."על־כן שמים ארגיז ותרעש הארץ יצא, בעברת יהוה צבאות ביום13:13

הלילה של ישו היה כהה שיצלבו אותו ירח אקליפס. את הירח אקליפס הייתה חלקית כך הוא לא יגרום ירח אדום דם. את הירח אקליפס 
שעות. אם שמש ירח עמד עדיין כפי שנראה מן הארץ, השמש והירח סגול צריך להיות מעומעמים מראה הדם האדום 60ייתכן נמשכה 

הוא עמד עדיין. כך היה לילה לא הצטרפו היום. וכך באופן סדיר של יום ולילה במשך זמן ארוך לפני שחלף היה בבוקר. כמו כן, אדמה 
אדמה והזרים לאחור לתוך ארובת העין של השמש. 9לספירה. אז שבת על:33באפריל, 3שישי Sunוהזרים הפוך את ארובת העין כי 

אד לא באמת הצטרף לשאר השנה הפוך ארובת העין. יתר על כן, כאשר כדור הארץ זרמו כמים הפוך 33באפריל, 4כך זה ביום שבת 
לפיכך, מבחינת התנועה של כדור הארץ סביב השמש, ארובת העין של השמש, כדור הארץ הלך אחורה יום אחד קבוע ארובת העין. את

במזרח.ארובת העין אין זכר של שבת ביום שישי או שבת. אף כי השמש נראה עלו במערב,

:horemhebמתוך קבר  "harakhte"..רק אלוהים, מלך האלים; הוא עולה במערב, הוא שולח יופי ,

ך זרח׃.""קומי אורי כי בא אורך וכבוד יהוה עלי60:1ישעיהו 

10באב, כאשר ירושלים הוא נלקח בשבי 9אד 70באוגוסט, 4כאשר ירושלים הוא שרף, כמו חכם כדי להיות החשכה שם מופיע
השדרה .לפני הספירה התשיעית של591באוגוסט, 

פיע אל הרועים על הולפנה"ס: אולי היה פתאומי לאחר הזריחה את המלאכים15,5עכשיו את הרשומה של הירח אקליפס, ספטמבר 
של יום לידתו של הסבל הוא עבר. כמה יותר ישו סבל. יש שיא של הירח אקליפס 3:6ישו לידה. עבודה אלה שנאמרו מילים העבודה 

כדי לעמוד על אותו בית המקדש בגלל חלום לא קדושה. יוספוס kinsmanביקש את הלילה לאחר מהירה כאשר הכוהן הגדול מתתיהו
נס כאשר הירח שעמד עדיין בשמים, יחד עם השמש, אמור להופיע דם אדום. Sunיה הדם האדום. במקום זה מציין רשומות הירח ה

היה Y-DNAקדמון שלי -יש אפשרות זו עשויה להיות דק שלי כי אבכומר.היסטוריון יהודי' אשתו של אחי עשה גבוההורדוס היה
R1B1 רק -הכיפורים שנים עד דור. זה מרמז על הירח אקליפס היה הלילה לאחר יום30דורות לפני60כהן אולי הכוהן הגדול לפחות

הכוהן הגדול נכנס בקדושתו של קודש הקודשים. הורדוס היה כל כך רע זה היה הכוהן הגדול הוצאו להורג. מתיאס היה אחר הזהב הנשר 
נס. נס שמש כמו הלילה של שיצלבו אותו. אולי Sunמקביל הרומי הוסר מן המקדש. גם הוא הוצא להורג. יש אפשרות אקליפס זה היה ב

לפנה"ס, מספר ימים לאחר תקיעה של תוקעים 7בספטמבר, 12זה היה הסיבה היום לא חשב. שנתיים לפני כן החל מתאריך זה הוא 
בחוץ. לכן הרועים את הצאן בשופרות של חג הסוכות, את השנה החדשה. כמו כן, כי זה היה חג של תאי, היו גם בעלי חיים כדי להיות

לפנה"ס. לפיכך, לא היה חדר בבית המלון 12,7חג ותאי ספטמבר צפייה. וכך אולי רועים את הצאן שלהם נמצא ישו כעכבר על במהלך



לה כי כולם היה אמור להיות שישנו ותאים במהלך החג של עיסקית. כבשים מובאים באחו עד סוף אוגוסט. שם היה פתאומי הזריחה הלי
הזה.

"ישו עצמו התחיל שלושים שנה של גיל,"3:23לוק 

61כאשר הוא עמד ישעיהו 36היוונית קורא ישו "התחילו להיות כאילו בעשר השנים של שלושים שנה." ולאחר מכן ישו היה סיבוב 
ון. ישו על ידי מסורת גיל היה כאשר הוא הוטבל לצרות על ידי ג'35לספירה. ישו היה 30באוגוסט, 18הצעת מחיר, על לראש השנה, 

שנה. לאחר 49אד בראשית שבת29בספטמבר 35כאשר הוא נכנס למשרד, חיו עד שיצלבו אותו שלוש וחצי שנים. הוא היה הפוך 30
כדי להתחיל את השנה. יש אפשרות זו3536, במקום 30לספירה, עשויה להיות כאשר ישו החלו כ 30מאוחר יותר, ספטמבר מכן שנה

3xנועדה  , נשארו מאחור הן 12לספירה כאשר הוא התחיל את המשרד. לאחר מכן הוא היה 30גיל, ספטמבר duodecimalשנים, 12
שנה.12בתחילת העשור של גיל duodecimalלשאול שאלות ולשמוע את הרופאים של החוק בירושלים, הוא יהיה הראשון שלו 

אותה בחודש יפורים באוגוסט/ספטמבר. מבחינה היסטורית זו סימנה את כיבוש יהושע אתהחלה עם יום הכהשנה החדשההאזרחי את
כיפור הוא חג לאומי של ישראל. וכך את השנה החדשה היא רוחנית במרץ/אפריל האזרחי/הממשלה לשנה החדשה -שביעי. וכך יום

לפנה"ס היה כמו לראש השנה לאחר יום של Aironet1240,16באוגוסט/ספטמבר. ישו הוא למעשה שם יהושע. כיבוש יהושע אוגוסט 
יום בחודש השביעי כאשר ישוע התחיל את 18לספירה, 16,29. אוגוסט 4ב לוק 61ישו חזר מהצום, ניצחון על השטן, דיבר ישעיהו 

לספירה, אולי בחודש 29-יום בחודש השביעי של ישו נולד. לא היה נס שמש הוקלט בסין ב18יום הולדת, סימל את 35המשרד שלו על 
אוגוסט/ספטמבר של הדובה הגדולה {באסטרוומיה} כדי להדגיש בחצות עשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃ תקורה, במקום למטה, כפי 

שהיא צריכה ישו לידה. וכך זה יהיה אותו לחתום על ישראל לימות המשיח היה היום אדם כמו היה אל חכמים כאשר ישו נולד.

די ישו.הבנת מגיע על י

"וידבר יהוה אל־משה לאמר40:1אקסודוס 
האוהל של העדה.ביום הראשון של החודש הראשון תעמד להגדיר את40:2
ובערת בזאת את ארון הברית עדותו, המכסה את ארון הברית עם וויל.",40:3

כל אשר עלול לשמוע עם הבנה, עם היום "ועזרא הכהן הביא את החוק לפני קהל המתפללים הן של גברים ונשים, 8:2נחמיה בדרשי 
הראשון של החודש השביעי".

לפנה"ס. לאחר מכן עשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃ יוכל 5אז אולי חכמים באו מן המזרח אולי ברקיע השביעי בחודש ספטמבר, 
הצבעה ישר למטה דרי תמן׃ היאשנה בדרך כלל עשה־עש כסיל וכימה וח2,000לעבור ישירות מעל בית לחם בחצות. בספטמבר לפני 

בחצות. עם זאת, עם אדמה עכשיו אחורה ארובת העין, עשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃ יהיה עליה במזרח שקיעה לעבור ישירות 
7נס, 12Sunלפנה"ס כאשר הוא כבר היה שנתיים מאז ספטמבר 5התקורה בספטמבר. אולי הורדוס ויהרג לחם שני ילדים מתחת לגיל 

חודשים 6לפנה"ס בסוף חודש שביעי לאחר שמחת תורה, שמש נס 7,8נה"ס. אולי היה נס שמש כאשר יוחנן המטביל נהגה כ יולי לפ
לפנה"ס בתחילת החודש האזרחי לשנה החדשה שהחלה בתחילת החודש 1,7אולי כאשר מרי חבל של ישו ורוח הקודש על ינואר 

לפנה"ס, ולאחר מכן השמש עשוי לעבור כשנכנסים לדירה 7בינואר, 2ב Sunהעין הפוכה השביעי. אם כדור הארץ והזרים של ארובת 
נס Sunשל zachariasלפנה"ס אולי יוחנן המטביל נולד. כך ייתכן 7במרץ, 15של אדמה על הירח המלא, את חג הפסח, יום ראשון, 

losedהיום יוחנן המטביל נולד, את הלשון.  professied שלSun12,7חודשים לאחר מכן, בספטמבר 6אשר ישו היה נולד נס כ
לפנה"ס. לפיכך השמש עשוי 12,7לפנה"ס, כמעט שנתיים וחצי לאחר לידה ישו, ספטמבר 4במרץ, 30לפנה"ס. המלך הורדוס מת 

אותו זמן. השמש עשוי ארובת העין הפוך את השמש בלפנה"ס על הירח, כדור הארץ זרמו כמים אקליפס של4במרץ, 14להיות התרחקו 
14-לפנה"ס ולאחר מכן לבסוף ב5במרץ, 15לפנה"ס, 6במרץ, 15לעבור לצד השני של כדור הארץ, חזרה על שישה חודשים, כגון 

Sunלפנה"ס השמש התרחקו אדמה והזרים של ארובת העין הפוכה 5בספטמבר, 15-לפנה"ס. לאחר מכן על הלילה של ה4במרץ, 
בחצות אקליפס גלוי, הוקלט מישראל. וכן את עשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃ האם יופיעו ליד השמש, אשר קבע, עם במקביל את הירח 

את הדובה הגדולה {באסטרוומיה} הצבעה ישר למטה שוב כמו הרגיל. הלילה הזה, שנתיים אחרי ישו נולד, עשוי להיות באותו זמן של 
לפנה"ס, והוא 15,5הדין. לפיכך את הירח אקליפס ספטמבר ל מתתיהו רק יום אחרי יוםאקליפס על הירח, הורדוס נהרג הכוהן הגדו

הפכו את הירח דם אדום אדום מעומעם השמש המשתקפת עומדים עדיין על הצד השני של כדור כך,-נרשם כי הוא נמשך זמן רב כל
7שנים קודם לכן, 12יך הולדתו של ישו שני ספטמבר הארץ, משולה להורג רק יום קודם, את האירועים הקשורים בה. אם זה היה תאר

לפנה"ס, מה קרה הכוהן הגדול שנתיים מאוחר יותר עשויים להיות סיבה היום לא חשב. הורדוס היה כועס על כך כי חכמים הלכו בחזרה 
ר עם ישו לידה את המתפרסם פלאים צריך להיות מקושSunדרך אחרת. כך ויהרג את הכוהן הגדול, הילדים של בית לחם באותו הזמן. 

לפנה"ס.12,7של עשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃ על ספטמבר 



job "עשית פיקד על השחר; בקר [ידעתה לדעת את מקומו;38:12
לאחז בכנפות הארץ אגפים, וינערו רשעים ממנה?13
תתהפך ויתיצבו כמו קו שוליים.14

לוגה?או־משכות שבעת הכוכבים, או חרצבות בפ38:31
הנאלמת םיחרי רפסת עשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃ מדריך עם הבנים שלו? ".אוהתציא מזרות בעתו ועיש על־בניה תנחם׃?32

"עשה כימה וכסיל והפך לבקר צלמות ויום בצל המוות לתוך החשיך לילה והמים של הקורא למי־הים וישפכם על־פני על פני 5:8עמוס 
האדמה: יהוה שמו:"

ת הכוכבים הדובה הגדולה {באסטרוומיה} עשוי להיות, עם עשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃ בסוף את הידית.שבע

את הדובה הגדולה {באסטרוומיה}, פה יש מהמלון גישה קלה אלדתי כדי-: ביום זה אנו צריכים לבצע את לך32מתפוצץ על יום 
בפלוגה. שימוש זה.

.32253חאג'י בשכונת א 

Oracleיה עצם אולי זה ה wending באוגוסט, 16של שלטונו. לאחר מכן יהושע יום ארוך שלAironet לפנה"ס תהיה ביום זה 1240
. את הדובה הגדולה {באסטרוומיה} רגיל רק באותו לילה כי באותו לילה אדמה הקודם היה הפוך 32. לאחר מכן בשעות הלילה, יום 31

דור הארץ האם זרימה הפוכה לתוך ארובת העין השמש שוב. וכך לילה לפני את הידית של ארובת העין השמש בשעות הלילה, לאחר כ
יום . כך הלילה של32, ולאחר מכן עד חצות ביום 31, ואז מטה בחצות יום 30הדובה הגדולה {באסטרוומיה} האם מצביעים בחצות יום 

בפלוגה תהיה גלויה.31

divinedרח היה מסעיר." ), בשעות הלילה, הי31וו (-ימים, צ'יה6-"ב = wuding ידיbin.
(צ'י 11486 -הו ,pien 57-פינג)

wudingיום זה מן הסתם 31של  eclpse ,6לפני הספירה גלויה מסין. עם זאת, יש אפשרות זו ירח יום 1368ביוני, 29של הירח,
Aironetבאוגוסט, 60,16של 31יום  האם שינוי צבע Sunעם השמש והירח המשקף את לפנה"ס כאשר הירח חייב לעבור יחד1240

ואולי לטעות של אקליפס ירח.

] הייתה חלו [יון."31וו (-] חקר: "יהיה אסון היום?" ביום צ'יהkuei-szu]30"ביעקב ולא־קסם ביום 
paiken 2

השמש המשיך חלו, (צ'י), האם זה ): "אם wuding] בוצעו על ידי צ'נג (יכול להיות ישירה, kuei-szu]30ביעקב ולא־קסם ביום 
יביא אסון השנה?" חודש שלישי.

(chien-pien, 5.17.3 .

stephenson ריצ'רד .K. C. F קווין ,zhentao עצמות, שו Oracle אסטרונומי רשומות על שאנג.יאוראה

במאי, 26, זה יכול להיות שמשית אקליפס של wending. אם במהלך שלטונו של wudingבמהלך שלטונו של זה היה ככל הנראה
לפנה"ס גלויה מסין. רשומה זו של חלו אינו מופיע כמו אקליפס סולרית, ומן הסתם לא ירח אקליפס כי השמש יש חלו. 1236

Sunאפשרות זו של יש wudingלך שלטונו באותו יום את הדובה הגדולה {באסטרוומיה} והצביע כלפי מעלה במקום כלפי נס במה
Oracleמטה. יש גם אפשרות זו היא של  wendingאת עצמות במהלך שלטונו, חלו הוא השמש היות מעומעם בעת הוא עמד עדיין

לראות את אותן מעומעם השמש עומד עדיין על מערב . ולאחר מכן את סיני היה גם 31שעות ביום 24השמיים הישראלי בצהריים למשך 
נס. וכך חלו.Sun. לפעמים השמש הייתה לתאר היות סגול על ידי סיני במהלך 31שעות ולאחר מכן המשיכו לגדול במערב כי יום 24

של שלטונו, לאחר. ראה wudingיום עבור 60כים אקליפס שלהם של של הירח נאס"א תאריPDFאולהפיץ Excel גיליוןראה
 תאריכי שלטונו מכוסה: יום 31 = 29 ביוני, wuding 1368 שאנג ירח אקליפס תאריכים. תראו את כל ירח של אקליפסטקסט עשיר

,לפנה"ס = אולי את השלישי בחודש האביב בחודש מרץ יום = 3 בינואר, 1368 לפנה"ס, יום 51 = 12 בנובמבר, 1367 לפני 36
8יום = 22לפנה"ס.) 1276ביולי, 16-יהיה חלקי אקליפס סולרית בהספירה (עם זאת ביום 51 במאי של יי וו להיות במהלך שלטונו

ימים 14-לפנה"ס ו13,1356אוקטובר 20ום לפנה"ס, בי1354בספטמבר, 21)8(הלילה של יום 9לפני הספירה, יום 1377ביוני, 
.36לפנה"ס אולי הוקלט ביום 27,1356, אוקטובר 34לאחר מכן סולרית אקליפס גלויה מסין ביום 

http://www.caeno.org/_Nabonassar/pdf/Stephenson_Xu Oracle Bones.pdf


. אין אפשרות אקליפס התאמות עבור 42,17,18,25,51שורר, היו ימים wendingבמהלך של zhiבעל וו יי ו Sunרשומות של 
היה את צבעי zhiעם morelikelyעבור יום מוקלטת את מקדש צ'י עשויה להיות נפרדת היום מאשר את אקליפס. 42,18,25,51יום 

בדיוק WANלפנה"ס, חלומו של המלך 6,1239עשויים להיות, פברואר 25נס מאשר אקליפס. יום ששי Sunהשמש או הירח במהלך 
פלאים, Sunהערב של היום הקודם, בסין עם יום אחד, או פשוט לספור אתעל שישה ימים הירח. או את ספירת הימים היה לצאת 

.25יום. לא היו שמשית המוחקת בתקופה זו ביום 25לפנה"ס היה לספור 7,1239פברואר 

נס Sunשל שלטון עשוי להיות של wudingרשומה זו או פולחן של הדובה הגדולה {באסטרוומיה} אם יש מהמלון גישה קלה אל 
לפנה"ס אולי כאשר אהרן או משה נולדו בני ישראל לק על ידי פרעה במצרים. את הנילוס החלה 1360עצמות של סין על Oracleב

אולי אז באוגוסט/ספטמבר. ביולי. כך את הנילוס היה גובר כאשר צוה פרעה את עברית נערים כדי להיות יצוק לתוך הנהר,17גבוהה 
לפנה"ס. את הדובה 5׀ בקר ושחט את ממלכת ישראל נערים שני, תחת כאשר חכמים באו ספטמבר וכך זה יהיה סוג של הורדוס הרג

רועי צאן, חכמים לא הגדולה {באסטרוומיה} מצביע כלפי מעלה בחצות באוגוסט/ספטמבר היה להראות דומה מאד שמי הלילה אל מה את
ת לחם כדי פולחן ישו שנתיים מאוחר יותר. זה יהיה סקיי את שמי לפנה"ס כאשר ישו נולד. את חכמים מגיעים לבי12,7ראה ספטמבר 

7בספטמבר, 12לפנה"ס. השמש עשוי לעבור קדימה ואחורה שישה חודשים לאחר 7ספטמבר, 12הלילה אחרי השמש נס על ישו לידה 
לפנה"ס, שישה חודשים 14,6ספטמבר -בראש השנה, תקיעה של תוקעים בשופרות -לפנה"ס, שוב לראש השנה שנה מאוחר יותר 

לאחר חכמים מצא ישו.Sunלפני הספירה לאחור אדמה זרימת ארובת העין 15,5לפנה"ס, לחזור ספטמבר 14,6לאחר ספטמבר 

נקודות עשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃ העונות שלו מופיעים בשעות הלילה. את הידית של הדובה הגדולה {באסטרוומיה} נקודות 
עברה לפנה"ס. לאחר מכן השמש12,7, שבו השמש הייתה לפני ספטמבר virgoכדי עשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃ למטה בחצות

לפנה"ס. עשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃ יוכל לעבור 12,7ו עשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃ עבר התקורה בחצות ספטמבר 180°
לפנה"ס כאשר השמש 15,5בת העין באוגוסט/ספטמבר במשך שנתיים עד ספטמבר ישירות דרך בית לחם בחצות זה בסדר הפוך ארו

לפנה"ס עשויים להיות ולאחר מכן עשה־עש 5. לאחר מכן חכמים באוגוסט/ספטמבר Sunהתרחקו אדמה והזרים של ארובת העין הפוכה 
לפנה"ס. אולי 15,5פני השמש התרחקו ספטמבר , ישו. כך כדי להיות בירושלים לbethelehemכסיל וכימה וחדרי תמן׃ לירושלים כדי 

מתוק מתוק השפעות גם השפעות של פרי באביב כאשר השמש בדרך כלל נע לתוך בפלוגה. אולי מתוק מתוק השפעות גם השפעות של 
. עם זאת, כדור חייו של ישו. פרח כאשר גרוס מעניק ריח מתוק. יתר על כן, את שמי הלילה בשקיעה היו בפלוגה מעל בדרך כלל באפריל

הארץ היה בסדר הפוך את ארובת העין לילה של סבל רב. כך שמי הלילה כאשר ישו התפללו בגן תהיה כסיל תפתח׃, בפלוגה. כך היו 
חבורות של מוות פתחת למוסרי׃ כאשר ישו עלה מן המתים. לפיכך את השפעות מתוק הנצחי של חיי ישו תפילה.

."כל הדברים אפשריים קראתיך לקחת גביע זה ממני: למרות זאת לא מה אני, אך מה תתן ,אבא, אבא"והוא אמר:14:36מארק 

לא שמעו".אנחנו"גם אני על השמרים הסבבים לך לאמר שמעו את קול שופר. אך הם אמרו,6:17הנביא ירמיהו 

את השלט "המקום של החצוצרן" מחוץ למקדש, בפינה של המקדש השלבים:







"היו באותה ארץ שומר רועים בשדה, שומר על הצאן שלהם בלילה.2:8לוק 
9,LOסביב אותם: הם היו ברוגז מפחד., מלאך יהוה בא להם כבוד יהוה חייך

ה רעה של שמחה רבה, אשר כל איש.המלאך ויאמר להם, אל חשש כי הנני להביא לך טוב בשור10
ויאמר לך הוא נולד ביום זה בעיר דוד בו מושיע, ישו יהוה.11
כי מצא את ילד רך מלופף בתוך חיתול, שכב על הקרקע, ממליץ לבטל.כי תאמרו. זה לא יהיה הנושא עליו ויאמר לך;12
אומר,, פתאום היה עם המלאך המון מארח את דברי הלל ושבח לאל השמימי,13
תפארת אלוהים הגבוה ביותר, על אדמה שלום, רצון טוב כלפי גברים.14
ויהי, כמו מלאכים היו נעלם מהם לתוך גן העדן, הרועים אמר אחד למשנהו, נתנו לנו עכשיו ללכת אפילו לחם ויאמר, ראה דבר זה 15

לנו.אשר בא כדי לעבור, אשר יהוה ויאמר
רי, ג'וזף, ילד רך שוכב בתוך כעכבר.ויצאו עם בחיפזון, ומצאתי מ16
. כאשר הם ראו אותה, הם לא מוכרים בחו"ל אומרים את אשר נאמר להם לגבי הילד הזה."17

לפנה"ס על פי סוזן קרול ש.7לפנה"ס ועד 8הרומאי חמש שנים מפקד אוכלוסין הוא דיווח כי בין 
לפנה"ס, ולאחר מכן שלה בחודש 5,8המקדש בסוף השביעי בחודש יולי אם המלכה אליזבת חבל רק אחרי בעלה לבצע את שירותי בית 

3,7BCלפנה"ס. לאחר מכן מרי אולי חבל של ישו ורוח הקודש בחודש השישי, על ינואר 1,7השישי היה חודש ינואר  = ימים 252
מאוחר יותר בספטמבר. לאחר מכן זכריה חודשים9לפנה"ס. לאחר מכן נולד ישו יהיה 12,7להריונה, עד ספטמבר 36הרגיל בשבוע 

לפנה"ס) 8ביוני, 19לפנה"ס, 5,8עד היום האחרון של חג הסוכות, חמישה ימים לפני יולי יכלו לבצע את תפקידם של הכוהן הגדול
תשעה לפנה"ס30,7הכיפורים. לאחר מכן את החודש, אדר, האם להתחיל בדצמבר יוםכאשר את המלאך גבריאל דיבר אליו על

לפנה"ס. לאחר מכן יוחנן המטביל היה נולד על 1,7חודש אדר את הירח בתחילת חודש פברואר לפנה"ס עם12,7חודשים עד ספטמבר 
לפנה"ס.7במרץ, 15פסח, יום ראשון, 

Matthew  שמעתם מעולם לא לקרוא את כתבי הקודש, אבן מאסו הבונים היתה נדחה, הוא להפוך את לא"ישו אמר להם,21:42
?ראש פינה: מאת יהוה היתה זאת היא נפלאת בעינינו׃

.אמרתי אליכם את ממלכת אלהים לקח לך, לאום וכו' מביאים בלי־כסף מכך לכן21:43
".הוא יפלו, לטחון אותו אבקת מי שלא יהיה יפלו על אבן זה יהיה נשבר: אבל על למי ,21:44

יותר טוב כדי להיות בקומת הקרקע כמו סולת יהוה עכשיו מאשר להיות אבקת האדמה כאשר הוא חוזר. אבן הפינה עשויה להיות עמד 
,shavoutהמקדש שעליו אנשים הביאו את הפירות של אדמה מול pentecostמן , עבור הכהנים. הכהנים היהודי שלי הפך אבותיהם על ז

אני לא יודע איך זה יהיה לאכול. אני של ישו. כך אני יכול להיות מאוד אסיר תודה על רחמי שמים. מחקר זה לא הוצגו בפני חכמי.
עבור הרבה לפני אלוהים כאשר הוא היה על להרוס סדום ועמורה:intercededרצינית, למרות שאני לא מתיימר להיות מישהו. אברהם 

לדבר ליהוה, בבוקר, אך יגון:""אברהם ויאמר הנה עכשיו, אני לקחו על לי18:27בספר "בראשית" 

job "לשמע־אזן שמעתיך ועתה עיני ראתך׃.42:5
אני אמאס ונחמתי על־עפר ואפר׃ פ".לכן42:6

Matthew הרשות על את הרמטכ"ל ואת זקני הכהנים את העם ויאמר לו שהוא היה הוראה, ואמר, כי "היה לבוא אל המקדש,21:23
מי נתן לך רשות זו?,ידי מה הדברים האלה?

 אני גם יבקש ממך דבר אחד, אם אתם אומרים לי, אני כמו חכם אומר לך מה אני הרשות לעשות את. ויען ישוע ויאמר אליהם,24
.הדברים הללו

, הם עצמם לדבר אתו ?ברים השמים, או של ג מן ?את המלך חזקיהו והפכה בדורות מאוחרים של ג'ון, מהיכן היה אותו 25
לו?אנחנו אומרים, משמים; הוא יגיד לנו, למה אתם לא מאמיניםאםלאמר

גברים; אנו חוששים מפני אנשים; עבור כל לחיצה ארוכה ג'ון הנביא.שלאבל אם אנחנו אומרים,26
.ת מה אני לעשות את הדברים הללואומר אני לך על ידי רשו לאלא ניתן לדעת. ויאמר אליהם,אנחנוויען ישו, אמר,27
.אך מה חושב שמעתם? מסוים היה אדם שני בנים; הוא הגיע ראשון, ואמר, הבן שלי, עבור עבודה ביום בכרם28
.ויען ויאמר, אני לא: אבל ירדים התחרט, והלכתי29
.הגיע השני, וכן אמר באופן דומה. ויען ויאמר, אני, אדוני: ויצא לא ,30
 ,לזאת publicans את כי ,ויאמר אכן אני אומר לךהראשון. ישו אמר אליהםאתויאמרו לו,?טווין עשה את רצונו של אביו  אם מהם31

.להיכנס אל תוך ממלכת אלהים לפני
 לזאת, האמין לו: שמעתם, כאשר קרבו ראתה אותו, ולא publicans עבור ג'ון ויאמר לך בארח־צדקה שמעתם האמין לו לא: אבל32

."ם ירדים, אשר עשויים להאמין לונח



את הדלת סגורה לאלה שאינם מקבלים רשות ישו.

; ברוך הבא בשם יהוה:hosanna"כי הלך לפני, כי לאחר מכן, בכו, באומרו, 11:9מארק 
הגבוהה ביותר".hosannaברוך ממלכת אביו דוד, כי הבא בשם יהוה 11:10

נה"ס יוסף עשוי היה צריך להופיע עיר מגוריו של בית לחם כדי לשלם מסים על מפקד לפ7-ב לפנה"ס:7כנראה ישו הלידה היה 
7לפנה"ס ותסתיים בחודש השביעי זה 7לפנה"ס ועד 8. קרול. מרשם האוכלוסין של שנת Sהאוכלוסין שנערך השנה על פי סוזן 

7בספטמבר 20כל־מול ביום השמיני, ביום ראשון, לפנה"ס, ולאחר מכן ישו היה על־13,7לפנה"ס. ישו היה נולד ראשון, ספטמבר 
עשויים כשנכנסים לדירה של הארץ זריחה פתאומית על לידתו לתת הרועים אור כדי למצוא ישו Sunלפנה"ס. לאחר מכן יש להעביר את 

לפנה"ס. 22.7ביום ראשון, לפנה"ס, על־כל־מול ביום השמיני7במרץ, 15להיוולד על ראשון, כעכבר. לאחר מכן באופן דומה, ג'ון היה
הכיפורים, שמחת תורה כאשר זכריה היה יוםלפנה"ס בסוף חודש הירח השביעי, לאחר7,7לאחר מכן יוחנן המטביל היה חבל על יולי 

ימים 252לפנה"ס. מאוחר יותר הוא 7בינואר, 4גמור כל שירות במקדש שלו. אז ישו היה חבל על יום שלישי י"א באדר, יום ראשון, 
ימים מאוחר יותר על נס 180לפנה"ס. לאחר מכן 7,8נס אולי חבל על הזמן אליזבת, יולי Sunלפנה"ס. כך 13,7ראשון, ספטמבר 

לפנה"ס, כדור הארץ היה זרימה הפוכה של ארובת העין 7,7נס על יולי Sunלפנה"ס כאשר ישו היה חבל. לאחר מכן 7בינואר, 4שמש 
לפנה"ס אולי כאשר ישו נולד כוכב 7בספטמבר, 13לה לעבור כשנכנסים לדירה של כדור הארץ יום ראשון, של השמש. השמש עלו

עשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃ להופיע ישירות תקורה. לאחר מכן שנתיים מאוחר יותר, אדמה עדיין בסדר הפוך, חכמים לא ראה 
של היהודים. עשה־עש כסיל וכימה ספטמבר כאשר הם ביקשו את המלךעשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃ ישירות התקורה בחצות ב

לפנה"ס, 15,5לפנה"ס. לאחר מכן השמש חייב להחזיר ספטמבר 5וחדרי תמן׃ יוכל לעבור ישירות התקורה של בית לחם ספטמבר 
חשות אקליפס באופן טבעי. כך הפכה להיות הירח דם בלילה של ירח אקליפס. הירח אינו מופיע בצורה בולטת ירח אדום במהלך התר

השמש היה נראה סגול, כדי להשאיר את אותו יום יום שכבת אלמוג, את השתקפות על הירח, רובי / דם אדום. לפיכך הורדוס נהרג כל 
הנערים בגיל שנתיים, תחת משום עשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃ הופיע לראשונה את חכמים, כפי שהם קשורים הורדוס, ממש מעל 

לפנה"ס.5לפנה"ס שנתיים קודם כי ספטמבר 7בספטמבר, 13

Psalmהשם  "לשיר בקול רם את כוחנו לאלהים עוזנו הריעו לאלהי אלוה של יעקב.81:1
קחו ורדפהו, להביא לכאן במחול בתף וכנור יזמרו־לו׃, נעים ונבל אודך בכלי־נבל אמתך.2
תקעו בחדש שופר בכסה ירח, ליום חגנו׃."3

ום משתה חגיגי היא תחילת חג הסוכות, על הירח המלא של חודש שביעי. כך שנתיים מאוחר יותר על הירח המלא של חודש שביעי את י
הכוהן הגדול היה הוצאו להורג על ידי הורדוס. וכך אולי זה היה הסיבה ישו לידה לא חגג היות באותו יום של השנה. כך נולד ישו יציבה, 

לפנה"ס הייתה של חג, של חג הסוכות.7-בספטמבר, יום שלישי ה13שמירה על חגיגה של תאי. ראשון ממש כמו אז אנשים תהיה

המשך יום ארוך של יהושע

,Sunסגול  Sunארגמן, רובי

של התבונה אינה כסף. פלאים את שכבות האלמוגים מדי יום. אמנם חכמה שלנו עולה לנו כל. המחירSunיתכן שיש לחפש ראיות של 
קילו.$100,000-. המחיר של אלמוגים העתיקה הוא כSunאת הרצון ואת מעבר רובי כמו הוא

job "וגביש, ראמות חכמה היא לא יסולא בפז".28:18

לפנה"ס כאשר השמש היו כבויות. "ביום האחרון של החודש 141לנס Sun-אדום עז כמו סינית הוקלטה באולי השמש הופיע גם סגול
, שמרו retrogradeלפנה"ס) הוא הרעים בקולו. השמש הופיעה סגול. חמשת כוכבי הלכת עברו לגור 141בפברואר 11השנים עשר (

Constellationוויי. הירח עבר דרך מרכז -ConstellationT'AIאת  T'ien-T."עידוד'
.Volume II, P. 213 ,ותורת יהוה אתנו אכן הנה לשקר הגדול רשומות

Aironetבאוגוסט, 16-השמש עשויה להיות נראה כמו בעוד הוא עמד עדיין בשמים של יהושע, שניהם בכאן תוכלו לראות מה  1240
עשויים להיראות. אור סגול סוף קשת האור לא להקרין אנרגיית החום Sunלפנה"ס. זוהי דוגמה כיצד סגול 1239בפברואר, 7לפנה"ס, 

שמש עמד עדיין או עלה במערב כדי לא להתחממות יתר בצד אחד של כדור הארץ. הרבה. כך, שניתן לצפות זה הצבע של השמש כאשר ה
סגול בהיר שעשוי להיות חלק זה -עם זאת, צריך לקבל חום אדמה במקום אחר כדי לשמור על טמפרטורה קבועה. גם ההשגחה אולטרה



Kodakחור את אדום הדולקת-לא יגרום נזק לעין. היא ההשגחה אינפרא Retinaידי לוויין של נאס"א אולטרה-שצולמה על. תמונה-
סגול בהיר. הירח הוא כהה במקום מול השמש:

Aironetבאוגוסט, 17-ן אולי באולי זה היה שמש אדום בהיר בצבע ארגמן כאשר השמש עלה פתאום במזרח, כגון עבור גדעו 1240
אדום סוף קשת האור גורם החום. כך שניתן לצפות בשמש כדי להיות אדום ארגמן כאשר השמש ברחבי -לפנה"ס. אור אינפרא אדום

ה שעות. ז12שעות. לאחר מכן זה בצד אחד של כדור הארץ האם לקבל את החום הוא בדרך כלל תקבל 4או 3מזרח מערב יום קצר של 
ארגמן:Sunאדום בהיר תגרום נזק לעין. לפחות את השמש לא יהיה בשמים ארוכה לטש בו. כאן הוא דוגמה של -אינפרא



:Sunמילה של 

"גדעון חזר לפני השמש".8:13שופטים 

Sunאמת'-אר אס= ברחוב ק



מזרח. -(כנראה במשמעות של אריחים אדומים המשמש גירוד); שבר, כלומר, (במשתמע) כלי חרס; שם שער ירושלים: H2775מ 
. אולי זה שם לאחר פיית השמש נס הוא התבקש Sunיורש = חלק של -timnathזהו "יורש". יהושע שונה שם העיר הוא וימשחו 

בהצלחה לפני אלהים.

שעות, 24בצהריים עד למצב שבו הוא ראש הממשלה נשאר למשך 11ולי השמש היה סגול כאשר הוא עלה במערב בשעה כלומר, א
בערב או בלילה. לפיכך, הכותב 11כמו רעפים כאשר הוא עלה פתאום במזרח בשעה ולאחר מכן הגדר במזרח. אז אולי היה שמש ארגמן

36תוספת לפתע עלה במזרח. הוא הונח גדעון התחיל עוד לפני השמש עלה. עם זאת עםשל שופטים שיגידו גדעון חזר לפני שמש ארגמן 
שעות גדעון היה הגיע חזרה לפני השמש.60או 

"יתר על כן את האור של הירח והיה אור השמש, את אור השמש יהיה שבעתיים בכל, כמו אור של שבעה ימים, יום 30:26ישעיהו 
הפרה של עמו, הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם׃ השבץ של הפצע."יהוה צרר־מים בעביו ולא־נבקע 

Psalmהשם  "גול על־יהוה דרכך ובטח עליו והוא יעשה׃.37:5
צדקתך ללדת כמו לאור והוציא כאור צדקך ומשפטך כצהרים׃."6

"יהוה שמרך יהוה צלך על־יד ימינך׃.121:5ורדפהו 
הירח בלילה".יומם השמש לא־יככה וירח בלילה׃, ולא את 6

"אבל אליכם כי הפחד שלי והיה שם את השמש של צדק להופיע עם כנפיים ריפוי שלו; ואכלתם לצאת, גדל כמו עגלים של 4:2מלאכי 
תא".

"אחרי שני יחינו מימים ביום השלישי יקמנו ונחיה לפניו׃."6:2הושע 

יקרו אותנו,"דרך מכרז חסד אלהינו; שבמסגרתה בקר [ידעתה גבוה כי ב1:78לוק 
לתת להם אור לשבת ישבי חשך וצלמות, המדריך שלנו רגל לתוך דרך שלום".79

ראשון, פסחשהתרחשו הלידה של ג'ון, אולי עלכלומר, השמש פתאום עלה במזרח לעמוד ישירות מעל. זה עבר. אז זה נס שמש ייתכן
בספטמבר, ישו 12-וחר יותר, חצי ארובת העין מאוחר יותר, בנס שישה חודשים מאSunלפנה"ס. לאחר מכן יכול להיות 7במרץ, 15

לידה. כך סיבה חכמים ראו את הכוכבים, עשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃ העולה Sunלפנה"ס. אולי הנס הראשון היה על ישו 7לידה 
נס היה עדיין לא מגיעים ישו לידה.Sunלפנה"ס. כך מילים אלה ייתכן הנאמרת אחרי ישו נולד או ניבא את 7בספטמבר, 12-במזרח ב

Matthew "היה מול עינינו אותם: הפנים שלו לא להבריק כמו השמש, בני היה לבן כמו האור."17:2

ארובת העין אדמה הטיה



הערה של ציר כדור הארץ מצביע פלאים.Sunבצהריים עמדה מעל ישראל בתחילת יום ארוך של יהושע כאן תוכלו לראות את השמש
Aironetהרחק מהשמש. הרגיל ינואר/פברואר הנטייה של ציר כדור הארץ. הוא הצביע על כוכב הקוטב עבור 18°על  -לפנה"ס 1240

. אדמה היא ללא שינוי.Shiftלפנה"ס, אינו 1239

 הנס של Sun כתמי שמש לא סובב אל פנים הארץ. בסופו של Sun כאן. הערה שללחץSunכדי לראות את ישראל מסתובב עם 
 יהושע ביריחו או לקיחת מרום 12 שעות מאוחר יותר, בצד השני של השמש פונה אדמה. השמש מסתובב בתוך 25 ימים. אנימציה זה

 מתאר את השמש הולך סביב כדור הארץ אולי על הקרב של מרום פברואר 7, 1239 עבור הספירה הראשונה של יהושע יהושע שנה
נס על יריחו. למרות תראו ישראל השוהים בצהריים עם מצב השמש בדיוק כ Sun אחת לאחר .מו שהוא עשה על יהושע של יום ארוך

 תוכלו לראות את כדור הארץ נע בכיוון השעון סביב השמש בסדר הפוך. לאחר מכן השמש בתנועה עם סיבוב של כדור הארץ כדי
 להישאר בצהריים עמדה מעל ישראל. לאחר מכן תוכלו לראות אדמה זורם החוצה של ארובת העין הפוך את השמש. כדור הארץ נמצא

כי.ום נגד כיוון השעון סביב השמש, כמו הרגיל



שעות מאוחר יותר, 12באמצע הדרך סביב כדור הארץ עם סיבוב כדור הארץ Sunכאן תוכלו לראות את הערעור נסוב על פרשנות 
מדה מעל ישראל. עכשיו אתם רואים את השמש עבר מטה כדי לשמור על כדור הארץ באותה עונה.עדיין בצהריים ע

שעות.12בקרב של מרום השמש עשוי להיות עמד עדיין בצהריים על ישראל במשך 

:JAVAפלאנט יישומון 3Dכאן אתה רואה 
ניתן להעביר, הטה את כוכבי הלכת בדיוק כ מו השמש היה להטות את " של כוכבי הלכת כאשר הוא זז מעלה או מטה כדי לשמור

על כדור הארץ באותה עונת.זה Java יישומון

הר הרמן:



2corithians פל, אלהים הופיע׃ ליבנו, כדי לתת לאור הידע של שם שמים על הפנים של מאו"אלוהים, אשר פיקד על אור זרח4:6
ישו".

galatians החוק, או על ידי שמיעה לך את הרוח, בלבבו׃ פלאים בקרב, הוא עשה זאת על ידי עובד שלministereth"הוא לכן כי 3:5
של אמונה?"

של צדק לחרוג ב תפארת".ministrationבוד, הרבה יותר שנא של גינוי להיות כministration"אם 3:9משדה התעופה פיון 2

בישראל

, וזה מאוד חשוב ריפוי ובריאות. טיפול לייזר עור, שרירים Dהשמש היא בדרך כלל עם ריפוי. השמש שלנו מספק את מרבית ויטמין -
מבוסס על איך השמש יעשה את שלו.

Aironetבאוגוסט, 5:17במזרח כמו הייתה צריכה להיות ביום השלישי עשוי לסמן באופן פתאומי הזריחה  לפנה"ס. כמו כן, את 1240
, תיאור הקרב של גדעון. ובכך "בקר [ידעתה" עשוי להתייחס גם דמיון, בהירות 9"בקר [ידעתה" פירושו הזריחה, מתייחס ישעיהו 

Aironetבאוגוסט, 17בבוקר 5פתאומית של הזריחה  בקר [ידעתה עיין שמש נס ביום ראשון של ישו ותחייתו לפנה"ס. ייתכן גם 1240
ייתכן שאירעה הבוקר את העלילה.8:13לספירה. כה פתאומי, זריחה מרהיבה של השופטים 33באפריל, 5

.18,2010השמש בצהריים ברמת הגולן ישראל ספטמבר 







הקסם :הוא אמר, הנה, אני אמנה: לפני כל עמך אעשה,10"34:10אקסודוס 

דבר נורא כי אני אליך.גם לא נעשה בכל הארץ, ולא כל לאום: ואת כל האנשים ביניהם ואתה יראו את יהוה: כיכמו
,perizziteויאמר הבט אשר אנכי מצוך היום הזה: הנה, אני לגרש לפני את־ארץ האמרי׃ אליך, את הכנעני, החיתי, 11 hivite."מבין ,

שקדמה עם "נון" פקודה, (משרת). "פלאי" כי הם לא מובן.,6381) חזקה של I" ': הקסם" (פילפיל^
מציין שה קוסמית או פלאי להישגים היסטוריים או בשמה של ישראל ... דברים כי הם בלתי רגיל, מעבר ליכולות האדם ... חיוני נס היא 

למעט כפי שמעידה אלוהים או טיפול היראה".unexplainableכל כך לא שגרתית כמו להיות 

Mark  לך הביתה כדי בניך חברים, להגיד להם כיצד דברים נפלאים עשה יהוה"אליו׃ ישו הנוצרי לא סבל אותו, אבל אמר לו,5:19
.אליך אליך יהוה הייתה חמלה על

כיצד דברים נפלאים ישו עשה לו: כל הגברים לא פלא".decapolisהוא יצא, והחלו לפרסם ,5:20

הישבים בקברים ובנצורים ילינו האכלים רץ לתוך המים 2,000בו כאשר השדים נכנסו אשר־לו gadarenesאת הגבעה התלולה של 
עברו השדים נעלמו. לגיון שפוי בדעתו:היו והצמידו. הישבים בקברים ובנצורים ילינו האכלים







ליהוה אלהינו והנגלת לנו ולבנינו לעשות את כל המילים של חוק זה."הנסתרתאת29:29חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון 

איך אלוהים עשה הוא את סודו. עם זאת, כיום אנו יכולים לדעת מה פירוש הדבר לתנועת השמש, כדור הארץ. יסודות ההבנה שלנו של 
נו, של אלוהים.השמש, כדור הארץ, כוח בעולם של

כאשר נסSunישו שם עברית יהושע. כיבוש כנען על ידי קפטן ישענו הוא סיכם: "עמך אהבה יש בשלימות כבשה כולי לבך". הראשון 
יריחו יהושע לקח:-מגיעים אל הארץ המובטחת עשויים להיות מוקדם בזריחה, ואז

חילתו של היום, הסתובב סביב העיר שבע פעמים."אבל זה קרה ביום השביעי, הם עלו מוקדם, את ת6:15יהושע 
, הכוהן פוצץ עם תוקעים בשופרות, וכן יהושע אמר לעם צועקת! יהוה נתן לכם את העיר.. זה קרה בשעה השביעית16
הקיר צעקה גדולה. ועל. אנשים צעקו, ופוצצה עם תוקעים בשופרות, אבל זה קרה, כאשר אנשים שמעו את קול שופר, אנשים צעקו,20

נפל תחת אותו העם עלה אל העיר, כל אדם מול אותו, לכדו את העיר".

"ואתה יש להקפיד על חג שבועות, של הביכורים של חיטה הקציר, חג אסיף ב סוף השנה .34:22אקסודוס 

qupa"-"על קצה של השנה" פירושו "התאוששות, מעגל של זמן או מקום" "מהפכה"  T"- 8622חזקה של.

כאשר יהושע נכנס לארץ המובטחת. אולי שישה חודשים מאוחר יותר, בחודש השביעי, האזרחי הלאומי, שנה nisanת החודש בתחיל
Aironetבאוגוסט 16חדשה,  לפנה"ס, כבשו ב יהושע עבדתו נכריה.1240

. השנה היה סוף עונת המסיק אלוהים יודע את הארץ הערעור נסוב על פרשנות השמש, סביר מאוד משה יהושע ידע את זה יותר מדי
Aironetבאוגוסט, 16בסתיו, אוגוסט/ספטמבר על יריחו, אשר תהיה על זמן ארוך של יהושע יום המאבק של גדעון  לפנה"ס. 1240

היום הראשון בו מקרא קודש, ביום השמיני מקרא קודש א". ניחוש שלי לא צריך להיות חג הסוכות אם הילדים של ישראל בקול, "על
שנה במדבר.40שכבש אותה. את חג הסוכות היה חג של תאי כדי להנציח את היו כבר בארץ המובטחתהם

מקרא קודש אליכם; ואכלתם מציעים "שבעה ימים תאכלו מציעים מוצר שנעשו על ידי אש ליהוה ביום השמיני ׀23:36ספר ויקרא 
ד כנוע לעבוד בזה."מוצר שנעשו על ידי אש יהוה: זהו מכלול חגיגי; ואכלתם לא יל

של יום ארוך שנבנה יהושע סיני רשומות.

 gengshen (יום 56) כדי  jiwei אחרי שבעה ימים, בזמן החל"לפנה"ס:1352באוגוסט" משנת 29בית ירח אקליפס בשעת השקיעה, 
וקות, אולי של אותו באופן טבעי המתרחשת ירח אקליפס. זה אמור להיות על היו שתי הכתובות החק".(יום 57), את הירח היה מסעיר

לפנה"ס. "אלה מומחים האסטרונומיה המודרנית ניתן לחשב את התאריך והשעה של כל מוקדם 1166באוגוסט, 14הירח אקליפס של
1166חד, השנה של אקליפס ירח זוהה כ עצם הכתובות החקוקות יOracleמאוד המוחקת באופן מדויק. לשקול את התוצאות כך מידע 

היא שקר.אשר-לפנה"ס." 

לא יתכן להתחיל WUלפנה"ס, כנראה נכונה, ולאחר מכן 1166באוגוסט, 14-"אם כי הירח אקליפס להקליט אכן מתייחס אקליפס ב
ראיות מראה כי שלטון אלה inscriptionalלפנה"ס, כי היו שמונה מלכים בין יין מלך כי אקליפס, וו. ברור 1122את שושלת ז'ואו ז'ב 

שנים."44שמונה מלכים היו הרבה יותר מ 

יין המלכים, פרסמתי להערכה שלי בסין. על סמך ראיות הכתובות החקוקות, לדעתי כי אלה היו שורר לפחות 8"גם את אלה של שולט 
שנים ארוכות."140

xueshun ליו

לפנה"ס.1174שנים לפני נפילתה של שושלת שאנג בשנת 166מי היה מלך מלך עד wudingזאת משום 

WANחלומו של המלך  . לאחר מכן החל wendingלפנה"ס כנראה היה כאשר היה בגיל התיכון, בקרב מול המלך 1239בפברואר, 7
wending phoenixesלפנה"ס היה המלך הראשון של השנה כאשר 1239שנה 12 WAN הופיע על הרK'eאחרי יום שישה חודשים

מרום.ארוך של יהושע כאשר השמש עדיין עמד יהושע שוב בקרב של



,Wenשנה של המלך ז'ואו של 35" bingziבחודש, יום 1 , במהלך הפולחן של ירח מלא המלך הודיע, "הם רבים ... המוחקת בלא 13
עת, עליך להתחיל לתכנן את בזו אחר זו."

המלון לא נבדק 17 .ז'ואו ז'יי שו. קאי (שייאו לונג ג'י

.60יום 13לפנה"ס על מחזור של 1205בספטמבר, 23אקליפס גלוי רק לאחר השקיעה בסין זה חייב להיות על הירח

לה".-שנה, הוא כלוא את הרמטכ"ל את המערב נראה23"
בתולדות במבוק ספרים, עמ' III,  110 סינית קלאסיות

WANשנה היה זה המלך 23מכן שלו לפנה"ס. לאחר1227חטאו הראשון של שנת -"טה לפנה"ס כאשר היה כלוא, אולי רק 1205
.WANלאחר ההכרזה, "אקליפס הוא שלא בעתו". מאסר בפועל יהיה סביר עם המלך הצהרת 

-לפנה"ס 1402לפנה"ס חייב להיות וו דינג בשנת 1,235לפנה"ס עד 1250לפני wendingולאחר מכן את השתלשלות העניינים 
עצם אקליפס Oracleלפנה"ס אם את השתלשלות במבוק ספרים לאחר מכן. הטוב ביותר של מבחן זה יהיה ירח הבאים אקליפס: 3134
V.oracleboneeclipses.rtf\Temp\Local\AppData\User\Users\C:

wending לפנה"ס, 1239שנה, 12בphoenixes שנאסף על הרK'e.
.סינית קלאסיות. עמ' 138

לפנה"ס כאשר השמש חזר שנה אחת 7,1239, פברואר WANהקרב של מרום עשויים להיות חלומו של המלך כל החלקים מתאימים. 
שנים עד 9השתרר yih-לפנה"ס. לאחר מכן בטה1,235שנים עד 3עוד wendingלאחר הקרב של יריחו. לאחר מכן השתרר 

WUשנים הקיסר 52חטא מלך -לפנה"ס. לאחר מכן בטה1226 לפנה"ס.1174

שנים לפני נפילתה של שושלת שאנג. אז אם את הירח תאריך עבור הקיסר וו 64הראשון של השנה היה אמור להיות WANהמלך 
לפנה"ס.1174-לפנה"ס מ1239שנים קודם לכן הוא 65לפנה"ס, ולאחר מכן 1174היה 

Fung), בחודש האחרון של סתיו, אדום עם הציפורים באו 1היום (יום tsze-"על הר Limited ,פועלת כדי להכפיל כתיבה שלו ועדין
'אנג".CHאשר אותו מוח על הדלת של 

במבוק ספרים, שושלת של "באני צ, עמ' III,  143 סינית קלאסיות

לפני הספירה.1206בנובמבר, 16, חודש, 60של 1ביום recoredציפור פניקס האדום חייב להיות כמו 

Sun , לפנה"ס:1194אחר לנס

של השנה הוא הוקלט:32Dחטא -הבט
"בשילוב של חמישה כוכבי הלכת ב פאנג. עורב אדום מוארים על המזבח אל משקאות אלכוהוליים בארץ "באני צ".

סינית קלאסיות, במבוק ספרים, עמ' 140

יה חמש פלאנט ביחד פאנג. עורב אדום הוא ממש "ציפור אדום". את הציפורים אדום אדום עשוי להיות את פיניקס. גם הוא לא נרשם ה
השמש בתנועה בעבר פאנג/סמל העקרב. לפנה"ס. לאחר מכן את כוכבי הלכת תהיה ליד13,1194אפשרי אחד הוא תאריך על נובמבר 

Sunעם זאת, זה יכול להיות באותה מידה כמו  Sun נס באביב הנס של המלךWAN ,כאשר היה בשילוב של חמישה כוכבי הלכת
1194בנובמבר , 13. ניתן לראות את יחד taurus, כוכבי הלכת של פאנג/סמל העקרב כדיpiscesאל virgoרה השמש פאנג עב

לפנה"ס:







לפנה"ס:1174במאי, 8-ב

,jiazi"ביום  וחמשה כוכבי הלכת היו מקושרים כמו פנינים. בבוקר בשעת annulusesמקושרת , השמש והירח היו כמו ג'ייד1
בפאתי שאנג, ולאחר מכן גן העדן של המלך ז'ואו של הפקודה העשה שאנג. לפיכך את הלהבים muyeהדמדומים עם שחר המלך וו הגיע 

וכל תחת שמיים היה הפיס דעתו".bloodiedשל כלי נשק לא היו 
.יאולוגיה, עמ' 241 מזרח אסיה ארכ

gengziלהיות די זה צריך שנה את קינג 12לפנה"ס, המלך הראשון של השנה כמו הקיסר וו. זהו שכתוב של "1174במאי, 8יום, 37
אסיר את המגדל של . הוא לקח במו ידו הצגmuhהוביל את השבטים של המערב נסיכים כדי לתקוף יין, והביס את השממה של מופע 

,luh-fooנכנסו לתוך השתתפות של פעילות מוארים השמים (השמש והירח), הגדרת כדי להמשיך את הקורבנות של אבותיהם, טאן; -נאן
Fungקאנג. בקיץ, החודש הרביעי, הוא חזר -בנו של הצג, המכונה לחזר Limited."פועלת כדי להכפיל והקריבו את מקדש האבות

p44 ,בתולדות במבוק ספרים, שושלת של "באני צ

לפני 1174במאי, 8יום, 37את הטקסט את אופי של השמש והירח יחד, מנסיעתם הוא יום אחד, שבו הוא לא. זה צריך להיות 
לפני הספירה. כוכבי הלכת אינם יישור בתאריך 1174במאי, 50,8עברית יום pentecostנס שמש ירח על ששת הימים, הספירה. זה

ב כדור הארץ כוכבי הלכת היו לעתים קרובות כהוצאה היות בצורה מתואמת, או ב"בור" הם זה. עם זאת, כאשר השמש הסתוב
53לפני הספירה היה מולד הירח ביום 19,1173מחוץ השמש נע סביב כדור הארץ. את השנה הבאה הרביעי בחודש מאי הועברו

bingshen.

:WANלפנה"ס עם מותו של המלך 1186בשנת 
את הידית כדי יין"או ז'וו של המלך ז'ואו של שאנג, שת השביט הופיע הגיש"כאשר הותקף המלך ז'ו

.מזרח אסיה ארכיאולוגיה, עמ' 107 
יאנג של הקרב שלו כאשר הוא הדלת בכוח ממוקד לכיוון השמש, השמש החמה נסוגו שלוש אחוזות. luצוטט ב WUזה יכול להיות זמן 

יביא ניצחון.נאמר בתנועה חנית בדרך מסוימת על שת השביט

Sunלפנה"ס הם שבע שנים. כך עשויות היו 142-לפנה"ס ו149לפנה"ס, 155פלאים. שמש נסים ב Sunשם נראה לעיתים קרובות 
פלאים:Sunפלאים כל שבע שנים לפעמים. ואז בזמנים אחרים היו תקופות ארוכות ללא 

Psalmהשם  תנו ידע עד־מה׃.""ראינו אין־עוד לא: אין בינינו נביא ולא־א74:9

במקרה כזה ייתכן חיפוש:
מולד הירח, תחילת האביב היה באמת להיות כדור הארץ יחד עם עלות השחר התרחשות, עם-"בזמן את תחילתו של יום הולדתו, חמש

, תקופות בתחילת כל מחזור, הוא אמר. להכנת לוח שנה, כמוהו גם תהיה נקודת מוצא אידיאלית עבור ספירת ימים, חודשים, שנים
פלנטריים."

פלאים על תאריכי דומה, אבל לא בדיוק מתאים, וכך סיכם של האסטרוומים אירוע קסום כזה לא Sunרבים דומים אלף שנים, ואולי
פעם לא יתקיים.

סינילוח שנה

Sunלפנה"ס היה נס באביב של 1186נפטר בשנת WANהמלך שנים לפני9אולי את יחד  , לפנה"ס, את השמש, כוכבי הלכת 1194
.WAN, כמו חלומו של המלך piscesבשקיעה ממש לפני השמש עברה Quadrantפאנג המערבי virgoב 

גוטE)השנה, 48-לפנה"ס) וה1179חטא של -" (הקיסר טה

שנים לפני כיבוש סין כאשר המלך מת, 4הופיע יחד." זה היה לייחס להיות Sunהיה לראות. שני -מרגש פלא) -כמו בעל חיים (רוח
את וחציו ימחץ׃.qilinגוט עשוי להיות כמו Eסין. הפך הקיסר מעל כל שלWANלשדל 

http://manetheren.cl.msu.edu/~vanhoose/astro/0001.html


או דרקון קרובות הופיע כאשר היה נס שמש.שת השביט 

ירד משמים, ונחתי על וונג, צפה בהדרגה אל הציפור אש"אחרי שהוא אכל את הדג, הקרבה, הודיעה על האירוע אל גן העדן. והנה
משמים אל קרבן ; את האש היה מצבו הטוב תגובהtseihאדום, עם ידית של גרעין שלו ועדין. את גרעין היה לזכר את מעלתו של הנסיך 

עולה של דגים. לחזר אחר כך הלך מזרחה, תקף הצג, .."
.בתולדות במבוק ספרים, עמ' 144 את ,III סינית קלאסיות

לפנה"ס:WU-1177תרגום אחר השמש לנס את הרובע התשיעי שוקק החיים של בן המלך 
המלך כרע למטה והעבירו אותו. לאחר מכן הוא הלך על הבנק, "גם את הנסיך פה היה הגיע באמצע הזרם בסירה שלו, דג לבן נכנס אותו.

ביום החמישי היה מבריק אשר ירד מלמעלה, עד שהגיע לבית המלך, שרפו אותו, הקרבה אל גן העדן. כל דוכסי אמר, 'זהו מצבו הטוב! '.
דית של גרעין.."פיזר לתוך כעורב. הצבע האדום היה; את קולו היה שקט, החליט; חמש פעמים הוא בא להביא י

"כאשר המלך וו היה המעבר הו, דג לבן שלו קפץ לתוך אמצע הזרם (בהר) בסירה. המלך וו התכופף והרים אותו לשימוש בתור קרבן. 
-P'Oהמעבר, היה אש אשר ירד שהגיע מלמעלה אל הגג של בית המלך והפכה והעורב. הצבע היה צהבהב. השיחות שלו הלך "לאחר
P'O-P'Oה את הפיאודלי העליון אשר נפגש עם ". בשלב זMengהסנטר ללא כל --מprearrangement מספר שמונה מאות. את

הפיאודלי העליון כל אמר, "יכול להיות "באני צ שמוע!" המלך וו אמר, "אתה לא יודע את המנדט השמימית. הוא לא יכול להיות עדיין 
שמוע." לאחר מכן פרש כוחות וחזרתי הביתה."

.Volume 1, P. 60 ,של להב רשומות הגדול

פלאים. את ההערות עורב אדום משולה"קריין" את Sunאת האש אשר ירד עשויים להיות כדור אש, ישירות, לעתים קרובות מלווים 
ה כטלה הייתjuptiterבעברית פירושו "כאן". pohבעברית, הו ביפן. hol, ייתכן למה הוא קרא את p'Oפיניקס. את הקול של פיניקס, 

theskyלפנה"ס בעוד השמש עברו דרכה בספטמבר בדיוק כפי שהוא מקרין אחורה ב " 1177ב Constellationושליו אש  astonomy
בספטמבר יום השחרור היה, את השנה השביעית של 15לפנה"ס. את הירח 1190ב jubileשנה 14לפנה"ס היא 1177התוכנית. זה 

פלאים התרחש השנה השביעית.Sunים קרובות לא רואה כאן לעתאתהשחרור,



WANאולי היה חלומו של המלך  לפנה"ס1239בפברואר, 7

, את חמשת 6-של האביב, יום ה. החודש הראשון K'Eחלם שהוא הלביש עם השמש והירח. פיניקס ברווז שרו על הר WAN"המלך 
פניקס וחיילות הבירה עם כתיבה את שלהם, אשר אמר: "את הקיסר של יין WANכוכבי הלכת היו ביחד עם פאנג. לאחר מכן הלך על 

אין עיקרון, אלא מדכאת את האימפריה, מחלות. צו מוסר: יין לא ניתן ליהנות אותו עוד. את העוצמה של משקאות אלכוהוליים אדמה 
עזבו אותה; כל משקאות חריפים הם צפרו בלבד. בשילוב של חמישה כוכבי ב פאנג המאירות באור כל בתוך ארבעה ימים."

.שושלת של "באני צ עמ' 143, את סיני קלאסיות V בתולדות במבוק ספרים, חלק

הדמיה של יהושע יום ארוך

Aironet,16אולי של יהושע יום ארוך היה אוגוסט  ס.לפנה"1240

"כך השמש עמד עדיין בעיצומו של גן העדן, רעמך יחפזון׃ לא לרדת על כל יום"10:13Bיהושע 



את מצב חזרו את האופק המזרחי היו הוא ירד באותו יום. כנראה השמש נשארSunלרדת" "קשת" פירושו גם לחזור. כך ייתכן "
שעות.24בצהריים למשך 

."ajalonעבדתו נכריה; ואתה, הירח עם מעמד ואתה עדיין עםSun"10:12יהושע 

31:50Latitude(עבדתו נכריה עמד על  .ואלי ajalonמייל מערבית ב10אורך ורוחב יהושע 35:10
באפריל 8בנוי על מיקום זה ניתן לראות את הירח ברביע הראשון, או ענן, על שם יהושע ראיתי את הירח באותו יום. זה היה גבעת זאב

16בערב. זה לא מעיד על המחבר של צילום גבעת זאב תומך זו תזה. הירח היה עליה שם בצהריים 4בשעה יום הירח10עם 2006
Aironetבאוגוסט  על")-בו-שת הירח. יהושע היה פונה דרומה "במורד ביתלפנה"ס על ש1240

על, כי יהוה הגדול יצוק למטה אבנים משמים הנותרות אל־-בו-בהקשתה בלדתה נדדו לפני ישראל, היו במורד בית"ויהי10:11יהושע 
אל ויהרג בחרב.לכיש ואל־עזקה ויאמר להם, הם מתו: הם היו יותר אשר מת של ברד וגחלי־אש׃ מאשר הם מי את ילדי ישר

ואתה עדיין על עבדתו Sunישראל, והוא אמר בעיני ישראל, מעמד -וידבר יהוה אל יהושע ביום יהוה חילק את החלו לנדוד לפני בני12
."ajalonנכריה ואתה, הירח עם 

ה של הכביש היה החלק הקשbethoronהכרטיס של -על. "הבית של מערות -בו-צוה יהושע שמש ירח עמד על ירידה של בית
התחתונה, הוואדי bethoronרגל. מעבר 700מיילים, נרד13/4המרחק הוא bethoronמירושלים אל הים. בין העליון או תחתון 

."aijalonמרחיבה את עמק 
.,-בקיימברידג' במקרא, מילון התנ"ך, בהשגחת בית

בדומה ביום השישי של הירח כפי שהוקלט על ידי -ajalonק השמש אולי ישירות דרומה על ימין ועל שמאל שלו את הירח הגדרת בעמ
Googleבסין בשקיעה בפברואר. אתר אינטרנט באמצעות WANהמלך  Earth זה מתאר קרב תלולה נרד דרומה כמה מיילים מערבית

.bethoronעבדתו נכריה מטה רגיל מול העיר 

קבר:מבכה על־בניה מאנה להנחם על־בניה של סמואל,

http://www.bibleworld.com/aijalon.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:GivatZeev6854.jpg


מערבית -מערב שם יהושע רדפו את החלו לנדוד אל נרד, רק מתוך מבט, פונה דרומית-משמאל ניתן לראות את מישור ממש מצפון
רה בשדה מימין הדרך עבדתו נכריה (בין כבישים) הוא . כל זה קרה בשטח הקטן הקרוב ביותר עבדתו נכריה. ב עקbethoronבמורד של 

של יהושע. timna-heresהישראלי הם שרידיה של יהושע חופר מעלה קמפיין של אותו יום. כדי למעלה משמאל archeaologistsשם 
זה גם עשוי להיות הר יורש שבו ישבו החלו לנדוד. יורש פירושו השמש.

על־בניה צפונה, לעבר קבר שמואל, כדי עבדתו נכריה, עיירה קטנה מאד, במרכז ממש מתחת.המחפשים מבכה על־בניה מאנה להנחם





זה יהושע עשה את בקשת של מישור מערבי-. היא ירדה תלולה זו פונה לעבר הדרוםbethoronכאן תוכלו לראות את יורד של 
bethoronנמצא בחלק השמאלי העליון, במערב פונה צפונה. לאחר מכן ירד יהושע נגד bethoronאלוהים. את העיר המודרנית של 

מתואר כאן בצפון לנקיק.

יהושע. הסיני לפנה"ס. גשם, שמש נס לעתים קרובות ללכת יחד, כגון עבור יום ארוך של 1084זה מראה של שני קרבות של דוד ב 
נס.Sunאומר העננים כיסה את פניקס הדרקון כי הוא היה כל כך בהיר כאשר אי פעם הייתה 

"ישת חשך סתרו סכתו חשכת־מים עבי שחקים׃ עבים.18:11ורדפהו 
עביו שלו היה לפני אותו עבה עברו ברד וגחלי־אש׃ של אש".12

על ישראל, כל פלשתים באו לחפש דוד; דוד שמע אותו, ירד אל החזק."אך כאשר פלשתים כי כך משח דוד המלך5:17שמואל 2
פלשתים באו גם להפיץ את עצמם עמק ארזים וחרשי.18
האעלה? ויאמר יהוה דוד, וישאם פלשתים התתנם בידי לספק לתוך ידך.. הציעו לי דוד ביהוה לאמר, כי אני בעד פלשתים? מתמול19
אמר דויד אותם שם, אמר, שבר יהוה שנקבעו עם אויבי לפני אותי, כמו את הפרה של ווטרס. לכן הוא ויאמר דויד הגיע לפניהם׃, וי20

נקרא על שמו של לפניהם׃.
תמונות שלהם, הם עזבו, דוד, מגבע.21
פלשתים עלה שוב, למרוח את עצמם עמק ארזים וחרשי.22
בא עם מצפן מאחורי אותם, והם מגיעים עם אותם מעל נגד עצי תות., כאשר דוד הציעו לי יהוה, הוא אמר, לא תרצח לעלות; אבל ה23
, שיהיה, כאשר תענה ולילה ולא־דומיה לי׃ קול של הולך בראש של עצי תות, כי ואמרת להתחיל לעשות משהו בעצמך: עבור ולאחר 24

מכן יהוה יצא לפניך, כדי להכות את המארח של פלשתים.
."gazerיהוה אתו; ויך שאול נסה׃ פלשתים מ עד ואתה בא ויאמר דוד עשה זאת, כאשר צוה 25

צר מאוד, מי לוקח את הפער ינצח בקרב. וכך יום/לילה bethoronהקרב על ידי ארז מכבי. מכיוון עמק למעלה זה הוא גם האתר של
לפנה"ס.12,164של חג החנוכה ב שבת, דצמבר 





וגולית. יהושע היה נוסע דרומה כאשר הוא עשה את בקשת חיבור דרומה אל עמק ומיועדת של דודaijalonהעמק נפתח להלן. את עמק 
מש והירח היה מעמד עדיין.אלהים כי הש

Psalmהשם  , זרוע לבך, ואור פניך כי עשית לטובת אליהם.""לא בחרבם ירשו ארץ שלטה עם לא־הושיעה כי־ימינך ימינך44:3

עשוי להתייחס את הבהירות של אלוהים בא כדי להצילם, מעביר את אור פניך ארשת"זה עיין ימין של יהושע מצווה את השמש. "
. עם זאת, את ברד עשוי להיות 10:11, יהושע 3:10השמש לעמוד עדיין בשמים. את ברד גשם במאי חלפו על פני, כמו יעקב חבקוק 

מחובר אל השמש נס:

לפי שיקול דעתו."עשה ארץ בכחו תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שמים׃ ידי10:12הנביא ירמיהו 
אוצרות הרוח שלו".לקול תתו המון מים בשמים, נשאים מקצה הארץ; הוא עשה ויצא רוח מאצרתיו׃ את13

. חלק הציעו את הירח ajalonכאשר צוה השמש עמד על עבדתו נכריה וירח עמד במזרח עמק ajalonאולי יהושע היה להזין את עמק 
ה היה על הירח כדי להישאר. אם הגדרת את הירח היה במזרח, זה חייב להיות שישה ימים ירח! . עם זאת, את הפקודajalonהיה ממערב 

.WANלפני הספירה ששת הימים ירח של המלך 1239בפברואר 7-ימים מאוחר יותר ב178אז 

החל באנשי הצפון המעוניינים. ניתן לראות את מגדל אדום:



ניתן לראות את ,bethoron לרמות, מעל.מגדל אדומות דרומה

midianitesבאוגוסט, 16-כאן תוכלו לראות את הר תבור. גדעון ב Aironet לפני הספירה רדפו אחרי במורד ההר, דבורה 1240
לפנה"ס.1239בפברואר 7-ברק רדף יבין במורד ההר בו

יהוה הגדול יצוק למטה אבנים משמים הנותרות אל־לכיש ואל־bethhoron"ויהי, כמו נדדו לפני ישראל, היו במורד אל 10:11יהושע 
עזקה ויאמר להם, הם מתו:

"נלחמו הכוכבים ממסלותם נלחמו עם־סיסרא׃ שלהם".5:20שופטים 

"רפה עול ואת מטה שבט הנגש בו החתת כיום ביום דלה.9:4ישעיהו 
כל הקרב של הלוחם הוא מבולבל עם רעש, פריטי לבוש התגלגלו בדם; אך זה יהיה עם שריפת הדלק של אש".עבור9:5

הכנענים ברק גדעון רדפו אחרי, midianitesמטאור מקלחות עשויה להיות התשובה של אלוהים נגד חמישה מלכים יהושע רדפו אחרי, 
הנשאב לתוך הנתיב של ארץ השמש הערעור נסוב על meteoritesעשויה לגרום שריפת יער. meteoritesדבורה רדפו אחרי. חם 

בבוקר כאשר כדור הארץ נמצא מול שלו מול שטח כמו " השמש. 12פרשנות את כדור הארץ. מטאור מקלחות מתרחשות בעיקר אחרי 
ות אחרי השמש הראשון זז.שע12לפיכך, מטאור מקלחות 

מייל 60,000שלו בזמן שהוא נע בנתיב asteroidsעלה במערב זמן קצר לאחר חצות. לאחר חצות בעולם הוא פונה להסביר, השמש
 מגיע סיני perseid בהקדם האפשרי לרשומה של פעילות'מקלחת.perseidsשעה סביב השמש. בתחילת אוגוסט עכשיו יש לנו את 

Sunלספירה היו כמה נסים 31-33ב בתולדות, שבו הוא אמר כי 36 אד "יותר מ-'" .לנגוח במטאורים ולהשמיד טסו לשם בבוקר 100

http://meteorshowersonline.com/perseids.html
http://meteorshowersonline.com/perseids.html


Aironet,8העלולה לגרום מטאור מקלחות. כדור הארץ היה בסדר הפוך ארובת העין מאז פברואר  פנה"ס. זאת על ידי אוגוסט, ל1240
meteoritesלמצב שנסע לאחור. כך, את בני ישראל לא ראה persiedחצי ארובת העין מאוחר יותר, האדמה הייתה רגילה אוגוסט 

Streak מול השמיים לפני השמש עלה במערב. הם עלולים עדיםmeteorites מודרכים על ידי אלוהים צבאות שביתה החלו לנדוד כפי
מייל צפונה במקביל. לאחר מכן יש ברד 100הגיע לפסגה על עבדתו נכריה, מתקפת פתע. גדעון עשויים להיות נצפה באותו מקלחת שהם 

סופת ברקים עם בכל המקומות.

."ראיתי השטן כברק נופל משמים"ויאמר אליהם,10:18לוק 

הר תבור:



חזקיהו הנושא של



II המלכים20

II הנני אליך ארפא: ביום "פנו שוב, ואומר חזקיהו את קפטן של העם שלי, כה אמר יהוה אלהי דוד אביך שמעתי, ראיתי20:5מלכים
השלישי תלך עד לבית יהוה".

ר זו מיד מלך אשור; ואני להגן על העיר הזאת למעני וחטאתיך עבור עבדי "אני להוסיף הזאת׃ חמש עשרה שנה; אני אשלח אליך, עי6
דוד למען השם."

"חזקיהו ויאמר ישעיהו, מה יהיה אות כי יהוה תרפא אותי, כי אעלה בית יהוה ביום השלישי?8
לות, או לחזור עשר מעלות?סימן תעמד יש יהוה כי יהוה לעשות את הדבר שהוא דבר: והיה צל להתקדם עשרה מעזה. ישעיהו אמר,9

הוא הדבר אור וצל לרדת עשר מעלות: פסיחה, אבל צל חזור אחורה עשר מעלות.הואויאמר חזקיהו,10
, ישעיהו הנביא זעק אל־יהוה והוא הביא את הצל עשר מעלות אחורה, שבו הוא עזב את החיוג של אחז לא־אשאל."11

מלכים MP3-2 20:8 בעברית 10



משך יותר מעשר אמות, היה Sunמשך את צל של בשטח שבו הם נמדד,TS'eלפנה"ס), בארץ 312" (המלך יין'. השנה השנייה (
מוגבה עם חצי."

זה". זהו אופי חוזר פירושו באמת קרה קרה או פתאום קרה.הצהיר "ראינו לפניleggeג'יימס 
III, P. 175 סינית קלאסיות

CH CH'U'ב הביס טן סון יאנג בשנת 312 לפנה"ס.
Volume 7, P. 149 ,ותורת יהוה אתנו אכן הנה לשקר הגדול רשומות

זה נס.Sunלפנה"ס. אולי הוא היה מודח בשלט של 311-'בCHשל המלך מת הוי .Sunטאן יאנג פירושו התפרסו 

כך את צל עשוי הלכו קדימה באופן דומה כמו הנושא של אחז לא־אשאל על מוות.



כי־פנה היום ינטו הם הפרושים."עבור"להכין השמיעו עליה מלחמה קומו ונעלה בצהרים אוי לנו!6:4הנביא ירמיהו 

מפני השמש עבר Sunבערב על חיוג 3בצהריים כאשר ישו היה לעבור. לאחר מכן השמש לא מופיעות אולי זה כמו שעות חושך 
כמתואר לעיל. לפיכך "ינטו הם הפרושים."45°קדימה 

1qisaaים המלח גלול  1qisaaלהשלים,11-44 38:1-22,1qisab , בתוך:ישעיהו 38. (באותו חשבון ניתן38:12-22

"בימים ההם חזקיהו היה חולה עד מוות, והתפללתי ליהוה ותדבר אליו הוא, והוא נתן לו סימן.32:24דברי הימים ב 2

3xהשמש עשוי להיות נסוגו אל מעבר למצב את שחר, עמד שם היטב מתחת לאופק עבור  שעות. או זה היה לילה ארוך כאשר 24
ת צעדים זה עשוי להיו10צעדים אחורה או 10ישעיהו שאל חזקיהו צריך בצל השמש להתקדם חזקיהו וישימו והתפללתי. לכן, כאשר

את כל השמיים כל הזמן. השמש עשוי להיות עלה במערב על חזקיהו, מזרח בסוף שלושה ימים של חושך. לאחר מכן השמש עשוי להיות 
מזרח חזקיהו היה לרפא. לאחר מכן חזקיהו של הנושא עשוי להיות כמו החייאת בבוקר. כך -עלה פתאום בצורה יוצאת מן הכלל, ואז

7Xעברה מזרח שמש  ימים חושך את תלמידים נחו עלה במזרח ביום השלישי. כך חזקיהו של הנושא היה דומה לזה של שלושהו 180°
בימי שישי בערב של שבעה לילות, השמש ירד מן המערב כדי להגדיר במזרח כי שבת. לאחר מכן השמש עלה במזרח -sabbatonאת 



לפתע עולה Sunהעלילה עשויה להיות משולה הריפוי של שבע קפל לפתע בצורה יוצאת מן הכלל, כי העלילה ביום ראשון בבוקר. את
עם הזריחה Sunמעלות. כך חזקיהו היה לרפא על ידי שבעתיים בכל 180צעדים = 10מן המזרח. כך היה גם צל תלך אחורה אז קדימה 

אחרי שלושה ימים של חושך, הנושא של העלילה.

די למצב את הזריחה במזרח, היות משולה אלוהים ולכן חזקיהו טהור כמו ילד לחיות את על ושירותי נסוגים להתחלה, כSunאת צל של 
היום של חייו של אלוהים.

"וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד־נכון היום׃ ליהוה יום מושלם"4:18משלי 

ישו.את ההתחלה כמו הזריחה כדי לאור היום בצהריים השמש, יום בהיר הנצחית של שמורה נצח עם 
"אבל חזקיהו לא מטויח שוב על פי התועלת יעשה לו; לבו הרים: לכן לא היה כעס עליו עם יהודה וירושלים".32:25

כאשר קורבן תודה היה חובה.pentecostלפנה"ס היה 12,711חמישה ימים לאחר חודש אפריל 

א־אשאל חיוג, עשר מעלות אחורה. כך השמש חזר "הנני מביא שוב את הצל של מעלות, אשר הלך בשמש של אחז ל38:8ישעיהו 
עשר מעלות, מעלות הוא נעלם."

עשה את צל על "ראה עכשיו, אני א38:8המלח טקסט המסומנים האותיות נטויות זמינים בחלק מחדרי האורחים: ישעיהו -מגילות ים
השמש השוקעת, לחזור אחורה עשר שלבים."אתשל אחז לא־אשאל חיוג, סימוןהעליוןמדרגות

(הראשונה שלוש עםלסגת עד תחילת חייג המזרחי באופק המערבי האופק. או מילה זו עשויה להיותSunאולי היה גבוה חיוג של 
ה שסלח חזקיהו, תיקן את המחלה, עשה לו כל פעם תיקן את העבר, נתן לו את היאותיות זהים, עם העליון בעברית) אולי נציע אלוהים

שלבים בין השמש העולה, השמש השוקעת.10הלב של ילד. עם זאת, ייתכן ושירותי העליון סימן 

Sunעל ידיachazישעיהו גלול: ישעיהו 38:8 "הנה אני יגרום צל כדי ל'החזיר את מעלות אשר הלכו למטה העליון ושירותי Sun
הלכו למטה."חזרו אחורה עשר מעלות, עשר מעלות מעלות על ידי אשר

"אני שאי אפשר להתעלם ממנו עד בוקר, כי, כמו אריה, כך הוא לשבור כל־עצמותי מיום עד־לילה לסיום אותי."38:13ישעיהו 

http://www.ao.net/~fmoeller/qumdir.htm


ביום לאחר למחרת, יום שלישי, חזקיהו היה לרפא במזרח כדי להתחיל יום חדש, חזרה למצב בבוקר. לאחר מכןאולי כי יום בשקיעה 
ויקד המקדש.

"הנה לשלום מר־לי מר ואתה חשקת נפשי שלי את הבור של שחיתות: כי־אתה גבס אחרי גוך בחזרה."38:17ישעיהו 

" ישעיהו 38:22ויאמר חזקיהו מה"?אות כי אעלה הוא עד בית יהוה 

במזרח ברקע, אל האופק, צל עשוי נרד אל הר הזיתיםSunצעדים אלה עשויים להיות כמו על חיוג של אחז לא־אשאל. אם ניתן תמונה 
שם. לכן צעדים אלה לסמן עשרה שלבים. כמו כן השמש יורד מערבה עשויה לסמן עשרה צעדים אלה. את הקיר מאחורי במערב לא היה

בעיצומו, חיוג של אחז לא־אשאל, כדי להטיל צל על שלבים אלה. אלה gnomonשם היה עשויים להיות מקדש שימש ושירותי. גם
ידועות כמו השלבים ׃ורזנ ץיצי וילעו ב התהילים של מעלות. אלה הם צעדים הוראה, ישו לימד המקדש:





10שנים יהוה הורחב חזקיהו, שירים טיפוס הצעדים עולה 15מעלות ורדפהו היו מחשבה שנכתבו עבור 120-134השירים של 15את 
ה הם יחד תהילים עתיק נסוגו. שלושה עשר של אלSunהשלבים של10תהילים על ידי חזקיהו עשויות לייצג את 10אל המקדש. את 

ו 120121123125126128129130132המלח, שתי האחרונות נמצאו במקומות אחרים. בספר תהילים -קיבוץ בשני מגילות ים
עלול לשאת תפילה של 130שלמה דוד, ורדפהו'. ורדפהו 122124131133127היו מחשבה שנכתבו על ידי חזקיהו. תהילים 134

קיהו, השמש חוזרים למצב בבוקר.הדמיון אל חז

אולי את שער יפהפה של המקדש:







יר. אז בחיוג ישSunחזקיהו עשוי להיות מוטל במיטה שלו למרגלות צעדים אלה. צעדים אלה היו עשרת השלבים של אחז לא־אשאל 
לפנה"ס, השמש מאי עלו בצורה יוצאת מן הכלל, חזקיהו חשוף את אור השמש עשוי למצוא ריפוי ועולים 19,711ביום ראשון, אפריל 

צעדים אלה לתוך המקדש.

הנס של חזקיהו נראה כמעט זהים. . זירת אל השמשsennecheribכמה יש שהעיר בספר יהושע היה לצרוב מחדש בזמן המצור של 
שעות, ולאחר מכן הגדרת במזרח כי שבת. לאחר מכן השמש 24מש שוקעת במערב שישי בערב, אולי עומדים עדיין בצהריים למשך הש

ישעיהו היה לרפא ביום השלישי. הם עשויים להיות כו את האירועים של יום -שוקעת לפתע בצורה יוצאת מן הכלל, ראשון בבוקר ואז
לפנה"ס. לאחר מכן חזר על אירועים אלה היו שיצלבו אותו אדוננו.711מכן ב ארוך של יהושע בספר יהושע ולאחר

לאחור מצאת החמה עד מרידיאן:Sunהסינית להקליט את 

VIIVנאן טסו -הואי

לפנה"ס, כותב על מבנה של האן לשלטון. אירוע זה חייב 200-נאן טסו שחיו ב-ראה את סיני השמאלי (למטה, מימין לשמאל): הואי
חדרים וסוויטות לפנה"ס כאשר הוא 477ו/אוyuangלפנה"ס. ככל הנראה זה היה 450לפנה"ס ו 515להיות מוגבל בזמן בין במלון 

לפנה"ס. אולי השמש עמד עדיין בצהריים יום 504לפנה"ס כאשר הוא נפטר. שביל החלב לא היה גלוי בסין, בשנת 470הפך הקיסר, או 
-לפנה"ס 515פינג וואנג מי מת במלון לא היה גלוי בסין. לו היה נכדו של יאנג צ'ו'שביל החלבדומים אתלפנה"ס, זמן דמ504אחד ב 

לפנה"ס, כאשר השמש נסוגו אל שחר עבור 711תאריך משותף בסוף בשבי לישראל. עם זאת, סין חייבת לראות את אותו הדבר, אולי ב 
לפנה"ס כאשר הוא כבשה סין. זו אותה שושלת "באני צ. המלך 1174מצוטט המלך וו ב יאנגluחזקיהו, כדי מרידיאן בסין. הדוכס של 

1122לפנה"ס, סיים כיבוש סין הרביעי בחודש מאי. שאול המלך גם נבחר במאי, אולי 1174בינואר, 27-וו החלה המערכה שלו ב
4-היה ויקם בבקעת הירדן. חיטה הקציר ב ויקם יהיה כבמאי על הגבעות, בתחילת מאי על ידי נהר הירדן. זה ripensלפנה"ס. חיטה

לפנה"ס. לאחר מכן היה נס שמש 1126-לפנה"ס 1130. הקיסר צ'ינג נפטר בגיל צעיר, בערך pentecostלפנה"ס ביום 1122במאי, 
:pentecostישראל, הקריב מרמז זה היה -חשוב צריך להיות קיסר חדש בסין. כי אנשים, בני

"ויאמר שמואל אל העם, בואו, תנו לנו ללכת ויקם, ולחדש את ממלכת שם.11:14ל ויאמר שמוא1
כל העם הלך ויקם; ושם הכריחו שאול המלך לפני יהוה ויקם; שם הם שהקריבו קרבנות הצעות שלום לפני יהוה; שם שאול, כל ,11:15

הגברים של ישראל צהלו מאוד."

ר גדול, אשר יהוה אל מול עיניכם."עכשיו לכן מעמד זה, ראה דב12:16סמואל 
לא חיטה הקציר עד היום? אני יקרא ליהוה ישלח רעם וגשם; ייתכן כי שלחני כחיים, ראה כי את רעתך רבה, אשר עשיתם הוא12:17

, לשאול אותך מלך.בעיני יהוה
כי יהוה ויאמר שמואל."סמואל בשם יהוה ויהוה נשלח רעם וגשם באותו יום: ואת כל האנשים מאוד חששו כך12:18

אולי זה הזמן השמש מוותרים כאשר המלך וו הניד את חנית על השמש השוקעת:

. הוא muh) המלך הוביל את השבטים של הנסיכים לתקוף יין, והביס הצג במדבר של WUשנה (השנה הראשונה של הקיסר 12"
פעילות מוארים השמים",ת שלטאן, נכנסו לתוך השתתפו-לקח במו ידו הצג אסיר את המגדל של נאן

.p44 ,סינית קלאסיות, בתולדות במבוק ספרים

של שאנג, מטאטא כוכבים הופיעו הגיש את הידית כדי יין".zouלפנה"ס "כאשר המלך וו כבש המלך 1174
huainanzi 15 המלון לא נבדק

ממוקד:weildingדוגמה 

astromical, מטאטא כוכבים יעדכן את chengpuשל המלך צ'נג צ'ו' בשעה של ג'ין הייתה הקרב Wenלפנה"ס "כאשר הדוכס 632
שלו, על חשבון לאיזור הנוף של המאוורר נשאל על זה. הוא השיב: "לעשות קרב יחד עם מטאטא כוכבים, מי weildedמדינת צ'ו'. צ'ו' 

נע בניגוד הוא משיג את הניצחון".
LUN 5 המלון לא נבדק הנג



מערב, במזרח, ולאחר מכן וו הניד את חנית אל השמש, ולאחר מכן עלה בצורה יוצאת מן הכלל את השמש במזרח. וכך אולי השמש ב
.WANשנים למותו של המלך 9לפנה"ס 1194זה עשוי להיות באותו החודש הרביעי כי וו חזר שהקריבו במקדש. מפני השמש לנס , 

סר וו הפך.לפנה"ס כאשר הקי1174שנה, 12שנה וו 11לאחר מכן 

. וכך אולי זה pentecost-5,50הוא עברית ירח יום 15. את יובל החמישים יום מיום pentecostביום החמישי של חודש הירח הוא 
לפני הספירה. הסיני וו קלאסיות הוא אומר כי קיבל את מינויו של גן העדן מואר הרביעי 1174בשנת pentecostיכול להיות יום של 

היא.1174מאי, 8זה 60,37. זה היה יום של pentecostהוא חודש בחודש מאי 

לפנה"ס בערך כאשר המלך שאנג וו הלך לקרב 1178השמש עשוי להיות מוותרים על ישראל כאשר ארנון שלש מאות שנה נשבעה ב 
פך מפורסם בסין. יש להגיד מילים אלה אשר הWUהייתה מלחמה השמש מוותרים גם, WUעם הקיסר. לאחר מכן, בסין בזמן 

possiblility את הנס שלSun לפנה"ס עשויים להיות בהקשר של המלך וו כאשר הוא "תופס זהב יו". עם זאת, המלך וו ירד 1178
יאנג יצא למלחמה השמש עשוי להיות luנס. לאחר מכן שוב כאשר זה הדוכס של Sunלפנה"ס כדי להילחם על המראה של 1174בשנת 

העשירית בעשרי בשנים של xerxesקדמון קינג וו. אסתר המלכה, אשתי הייתה -ו לחזור על המילים של המורה שלו אבהפוכים גם ל
tabet לפנה"ס. לפיכך השמש נס יום עשויים לראות את השמש בצהריים מקום מפלט למצב שחר למצב בישראל = את השמש 570

יאנג שנפטרו לאחר שלטונו של שבע שנים. יכול להיות שהוא עלה luיואן = השוקעת במערב סין אז צוהרו עליית המערב למצב בסין.
BCנס שמש הפרסי גם עלה על כס המלוכה ב xerxesלשלטון סיני על כס המלוכה כאשר  הפך הקיסר.yuangחדרים וסוויטות, 477

יש עוד זמן כאשר המלך הפעיל ממוקד, הפעם נגד שת השביט:
, מטאטא כוכבים יעדכן את שטח מפה אסטרולוגית של chengpuן הייתה הקרב של המלך צ'נג צ'ו' בשעה של ג'יWen"כאשר הדוכס 

מדינת צ'ו'. צ'ו' הפעיל את הידית, על חשבון לאיזור הנוף של המאוורר נשאל על כך. הוא השיב: "לעשות קרב יחד עם מטאטא כוכבים, 
מי נע בניגוד הוא משיג את הניצחון".

לפנה"ס.632-.כיאולוגיה, עמ' 111 מזרח אסיה אר

זה היה על זמן בן־יאשיהו היה מלך יהודה מלך יהודה מי מטוהר של אלילים. את המטאטא כוכבים עשוי במקום להיות הדרקון, את שם 
שמים.

לפנה"ס זה נכתב, כפי שאתם רואים מצד שמאל, עבור הקיסר בסין כעת את הקיסר של שושלת האן:139-לאחר מכן ב

המלך וו של יד שמאל תופס זהב יו (סינית עתיקה עם נשק וו), את ממש מחזיק לבן, בולטת לכך הם קיבלו בהכנעה, אומר: "אף אחד "
Sunיאנג דיוק האן, יחסי מלחמה קשה ואבידות שקיעה luבעולם לא יעז לפגוע לי!" לכן לקליל איידס גל אל התנועה.  Sun עבור

swang ,החל ממוקדluוך שלוש נפרד. הם המלך יאנג הפWU הדוכס של ,lu- יאנג) החזיקו את הטבע ללא פגע, משומרgenuineness
שלהם, נמנע מפגיעה אדם שלהם. כאשר הם נפגשו עם המשבר היו לוחצים על קשיים, את המהות התמזגה עם גן עדן אם הם עדיין לא 

יבנו!"החלו להופיע החל מוצאם. איך לא יצליח אז, כל שלהם ממה שהתחי

שח החוצה הצידה כך taishanלפנה"ס), כפוף תחת שמיים עם עוצמת המכרז. הר 2698"לפני זמן רב, הקיסר הצהוב, (שי הואנגדי 
אורך apportionedהשמש והירח הקיסר היה מסוגל לשלוט ולהפוך את דיני לאנשים בפרנסה. הקיסר מווסת את הבריאות של יין, יאנג, 

פרים של לוח השנה, מופרד לגברים ונשים, מכובדי לגברים ולנשים בעלי חיים, להבהיר את ההבחנה בין אלה לבין העונות, תיקן את המס
אלה להלן, מסווג מעל לשורות אצילית משותף. הוא שמר על חזקה של ריסוק החלשים את רבים דיכוי כמה. העם מילא את החיים, לא 

ל שעת רצון, לא נגרם נזק על ידי כל רע. את מאות קצינים היו ישרים וגם חסר אינטרס להיפגש עם מוות בלא עת. בשביל יבול והבשיל ע
מוחין, לא -לא בלבול. שרי ציבוריתאיתור. החוקים היו ברורים, הזמנות שלהם היה-עצמי. אלה לעיל, אלה להלן היו הרמוניים ולא תקלה

שמאלה לאורך י במים עמוקים ערוצים. אנשים לא מתאים מה היהוהדייגים לא לריב על פנbalksחלקי. האדמה" ולהפכם לא לעבור 
המקום. שערים של הפנימי והחיצוני חומות העיר נותרו לא נעול, ברבות מהאחוזות -הכביש, המחירים לא היו קבועים מראש בשוק

זירים ירק החוצה גרעין, דוחן ליד חסחורות לזה, כלבים,yeildedהכפריות היפות שבאזור היו ללא גנבים גנבים. תשתדלו כפרי הדדית 
הכביש. כולם היו חסרות אגרסיבי של לבבות. כתוצאה מכך, שמש ירח וכוכבים, חייך עם זוהר טהור המזלות לא עוזבים את הקורסים. 

דורסים לא פעמים חמש גרגירים גדל לפדיון. נמרים, בנוסף לסיור הקלאסי לא לנשוך בצורה פזיזה, עופותseasonableרוח וגשם הגיע 
phoenixesלפגוע אקראי. לנשים ולגברים  swirledהחצר וחציו ימחץ׃ התגלגל באזור הכפר הירוק. הדרקון לקח -מעל בית המשפט

טיסה שם צהוב בנד הופך צפון שחור. כל תושבי המדינה משותף כל החובות האחרים".
.תרגום על ידי טום ג'קסון מערב קלוונה

הואheunעל ידי תרגוםהואי נאן העדות ב-docHTML.הואי נאן העדותתרגום מלא נסה:







יאנג אחורה שלושה תאי"luהחל ממוקד, swangעבור SunSun"לו האן יאנג דיוק יחסי מלחמה קשה ואבידות שקיעה 

 העדות SI MA יאנג היה ראשו של מחוז צ'ו'. הוא היה נכדו של צ'ו' פינג וואנג, בנו של lu" :קרא את ההסבר הסיני כאן מילה במילה
Wen העדות. צ'ו' overstepped קי. הוא היה אדם גואו יו (כותרת טקסט היסטורי) קרא לו יאנג כותרות (השליט שלו) בשם עצמם קינג 

 יאנג. האן פירושו (הוא) לחם lu יאנג כמו הדוכס. כיום נאן יאנג הוא המקום lu ראשי המחוזות דיוק בשם עצמם. לכן, את הטקסט הנקרא
השמש) שלוש היא מפלט. היא אמצעי המתחלפות (השמש) לחזור (פנים אל פנים, הרגשתי מאושר. הוי בעל כורחו פירושו (הוא) הורה

אחוזות."
שיו ( ?) כמו "המתחלפות שמשית (או מעלה) אחוזות".CIצ'ארלס לה בלאנק מתורגם 

Sun"."התחילו הגדר, הוא (הדוכס) הרים את חנית, ניתן לוותר על השמש, השמש חזר להיות שלוש אחוזות מטעמו
luאנג פירושו השמש, הוא ישב אלהים בשמש והעבירה אותו, כנראה שיש משהו לעשות עם ישראל. נאן ייאנג לא בשורת הפקודה את

,Sunדרום  luפירושו משעמם יאנגSun,אוליluאולי אחד יאנג ולאחר מכן הפך את השם החדש. את התו הוא קשור וחציו ימחץ׃. וכך
ארבע בהמות לפני אלוהים כסאו נראה עם השמש עם צופר.

yuangבשנה האחרונה של -לפנה"ס469היה בשנת ching-yingאת השנה הראשונה של  = lu יאנג. בשנה הראשונה שלxerxes
-לחודש, ב12-לפנה"ס. וכך של אסתר דברים בשם אומרם מביא גאולה ליהודים על השלוש עשרה יום י"א באדר, ה478עשויים להיות 

11-ליח טאן'את מקדש צ'י ב'עידוד הצluh-Chלפנה"ס 465/466לפנה"ס. לאחר מכן בשנת 465עשויים להיות xerxesשנה 12
נס אדר/פברואר יתנו ליהודים אור ושמחה, ניצחון.Sunלחודש בשנה הרביעית. וכך, 

Sunסמל העקרב, sagittariusכאשר הראשון היה בחודש פברואר, האחד עשר בחודש דצמבר. לאחר מכן השמש הייתה בדיוק ב 
Constellation Systemאביו של לפנה"ס.466בדצמבר, 11-היה בluh- צ'ינג היה הדוכס של צ'ינג סונג. הוא התאפיין מארס בלב

Constellation לפנה"ס. ראה 480, שם הוא היה בדרך כלל לא יהיה אז באוקטובר
:Mars.html\Temp\Local\AppData\User\Users\Cמארס.

.Sunאתה יכול לראות את אופי יאנג זהה עבור -

"אז היו המלך ותורת יהוה אתנו אכן הנה לשקר בשם באותו זמן בחודש השלישי, כלומר, חודש סיון, על שלוש, עשרים יום 8:9אסתר 
מזה;"

"הרצים כי הרכש האחשתרנים יצאו מבהלים ודחופים בדבר היות מזדרזים ולחץ על ידי המלך. ועל פי צו נגבתה על שושן 8:14אסתר 
הארמון."

"היהודים היו קלות, ששון ושמחה, אושר וכבוד.8:16אסתר 
יום טוב. רבים של עם הארץ הפכו היהודים; בכל המחוז, בכל עיר, בן־אדם המלך, בשומו הגיע, את היהודים ששון ושמחה, חג, ,8:17

הפחד של היהודים נפל עליהם."

http://books.google.com/books?id=Jy2nQg3Kya4C&pg=PA105&lpg=PA105&dq=meaning+of+place+%22lu+yang%22&source=web&ots=DmWDQvkrpB&sig=LvYhAtWeFI8vV6GcFBYxpuinhQw#PPA106,M1


R1B1 אד הם עדיין היו יהודים. אני תואם 1200שלי אולי אבותיהם היהודים בזמן זה. בוודאיlevitt 1200בAD.

.pentecostלפנה"ס בקיץ אחרי החג של 465זה היה בערך 

עם מה יש לו יאנג המעכב את חנית. לא רחוק doltonף של אירוע מאד מחוץ למסעדה מחוץ כאשר זה במחוז האן, נגשה, היה זה גילו
ליו על זה, זה מה שהוא היה אומר: "במקרה שבו xueshunיאנג. ראיתי את הנושא מן הכביש המהיר. ביקשתי luנגשה הוא מקום 

כתובים; לפחות, אני מוצא. על פי הערות של אירועים, אשר יאנג, אין תאריך ספציפי בתחילת סיני בluהשמש מוותרים על שלושה תאי 
יאנג היה נכדו של המלך פינג של צ'ו' luיאנג לא ליו באנג, הקיסר הראשון של שושלת האן. אם הערה ממש, luאתה שם קישור אליו, 

לפנה"ס ( ? ). 450לפנה"ס ( ?) 525יאנג עשוי לחיות בין luלפנה"ס. לפיכך, 515לפני הספירה כדי במלון 528ששלטו צ'ו' בין 
התאריך של האירועים, אם זה נכון, צריך להיות סביב תקופה זו."

luh-ching לפנה"ס, 465הצליח אביוxerxes השתים של השנה. אפילוxerxesבחודש מאי יהיה 12-' שנות הluh-ching ,חודש
לפני הספירה של 470-הגדרה, עלה במערב כפי שהוא צריך להיות ביכול להיות שהוא הצליח אביו על הקרב הזה כאשר השמש לאחר ה

lu יאנג = לואנג. אולי באותו דפוס חוזר שלSun 36או 12נס היה לעתים קרובות. אז אם זה היה היום של פורים אסתר, היהודים היו
שעות של אור. זה כנראה היה בינואר/פברואר או אולי בדצמבר.60או 

את האופק הוא חייב על האופק, שוב, השמש צריך להיות בנסיעה מהירה מאוד במזרח. גם אם השמש עמד עדייןאם השמש רק עלה מ
יאנג luשעות. לפיכך, 12-מוטה מעל פני האדמה, הדמדומים להיות כeclipticהוא הסתובב בעולם בצרה לינג לאורך 30°עליה כמה 

30°מת. אם השמש עלה לפנה"ס כאשר הוא470נה"ס כאשר הוא הפך הקיסר או לפ478צריך לפחות עוד שלוש שעות של אור יום ב 
luמזרח 180°יאנג יהיה גבוה יותר מאשר שעה יותר אור יום. כי השמש צריך להעביר לפחות luאחוזות, 28הגדול מכולם את הירח -

שעות של אור.12יאנג כנראה היה 

3xלהיות התכווןאם השמש מהופך שלושה תאי היא שעות אור יום.36הקרב הזה היה מחזיק יותר 180°

לפנה"ס.202של האוכלוסייה הסינית רואים את עצמם שלהם האן ניצחון 90%-כיום למעלה מ

, אחוזה). לכן, אפילו שושלת האן, Constellation, כל אחד מהם מורכב שונים שיו (12CI"על פי האסטרונומיה הסינית העתיקה, יש 
annotatorהיתה לא יודעים שהיאCI או שיו. צריךCI ".תרגום על ידי --"הקבוצה של המזלות"? אני לא בטוחxueshun.ליו

דוכנים". שלוש אחוזות סולרית עלולה פשוט מתכוון להעביר 3ניתן לראות בקלות מתואר בתחתית "°.180קבוצות של 3או 6=2
Sunאת  3 x נים לפני המלך חזקיהו היה לראות את השמש מקום מפלט שחר מצב לעלות במערב מקום בתרחיש זה כמה מאות ש°.360

מצפה, הלך באותו יום אולי כמו השמש פתאום עלה כמו זה של ישו על תחייתו ראשון; , ועולים remittedמפלט שחר, את מצב מחלה 
ביום השלישי המקדש.

II 20:8מלכיםBי אעלה בית יהוה ביום השלישי?"אותי, כ"מה יהיה אות כי יהוה תרפא

יום:שבתלפנה"ס על900-כ

"התמרדו מוקדם בבוקר, השמש סינוורו אותנו עם המים, בנו ראיתי את המים בצד השני אדום כדם:3:22המלכים 2
, הם אמרו, זהו דם: המלכים הם בוודאי חללים, ויש להם מחץ אחת נוספת: ועתה, מואב לקלקל."3:23

חה, השמש עומד עדיין באופק, את המים היה לשקף את אדום כמו דם שמש. אולי אז את התנועה מזרחה של הרוח היה , המערבי בזרי
עמוד האש לא הסתכל לתוך השמש העולה במזרח ועד מעבר על ידי מזרח וורד התנועה של השמש. אלוהים מראה את החוף המערבי של

את הצבא המצרי מעבר לים האדום. כמו כן, את הים האדום עשוי להיות נקרא כך לים האדום, אך את השמש העולה במערב בבהירות 
משום בני ישראל ראו את הדם מערבי אדום זריחה, המשקפים את צבע הדם כאילו של טבע המצרים מן החוף המזרחי. ניתן לראות על 

ידי שינוי של אות אחת, קנה רצוץ לים הים עשויים להיות דם, ובכך הים האדום:



לפנה"ס:900של דם מים השתקפות השמש, זה בערך occuranceיש לפחות אחד 

הצד השני אדום כדם:התמרדו מוקדם בבוקר, השמש סינוורו אותנו עם המים, בנו ראיתי את המים על"3:22המלכים 2
, הם אמרו, זהו דם: המלכים הם בוודאי חללים, ויש להם מחץ אחת נוספת: ועתה, מואב לקלקל."3:23

על ממשלה"חי פעמייםלפנה"ס), החודש הראשון של האביב, יום עלה במו900"במהלך השנה הראשונה של המלך יי (

BCחדרים וסוויטות 477או 470יאנג ב luהנס של Sunעשויות להיות כמו  BC.

כפויה של יין היה אורח של מלך סין כאשר השמש חזר מרידיאן; היה הפירוש הנושא כדי לאפשר את הנסיך לחזור tau"הנסיך 
הביתה",

lu-heng II, 176

מזרח. לאחר מכן ונוס 180°יתה צריכה להיות על חצות במרץ. לאחר מכן השמש אסע לפנה"ס הי230לנס Sunאת הזמן של 
אקווריוס' ממוקם בתוך יוכל לעבור דרך כסיל תפתח׃ עלה במוחי לפני השמש במערב לעבור דרך מרידיאן. השמש עשוי להיות הסתובב 

מפני רעידת אדמה. tumbledכסיל תפתח׃. החומה מזרח. עדיין זה חייב להיות גם על חצות במרץ עבור ונוס לעבור540°בעולם 
נס.Sunרעידות לעתים קרובות התרחשה כאשר היה 

לפנה"ס".232"רעידת אדמה בשנת 
לפנה"ס, את האנשים המרכזיים סבל רעב".230"רעידת אדמה בשנת 

.עמ' Volume I, 132 ,הגדול של להב רשומות

397ב Sunאת נס. לבנה ריינבו פילחSunלאים. כוכבי הלכת הועברו כאשר היה פSunרעב, בצורת לעתים קרובות ולאחר מכן 
Sunלפנה"ס. ייתכן 163של אלוהות כאשר השמש חזרו גם מרידיאן emanationלפנה"ס זה. סין פייטו פינג יואן עמד 230לפנה"ס ו 

לפנה"ס. זה היה סביר מאוד את פיניקס 141לפנה"ס ו 148לפנה"ס, 155-נסים בSunלפנה"ס גם. היו גם 203לפנה"ס ו 210נסים ב 
IIIשל תלמי  לפנה"ס היה ייצוג של משלטי 206-לפנה"ס 230לפנה"ס. זו פניקס הירקן את שושלת האן מתוך 222-לפנה"ס 246

.phoenixesרחובות האחרונים של 



1קבוצות של כנפיים כמו ארבע בהמות, הביא יחזקאל כמו הנשר עם שתי שים לב מעד מסרק או במקום הכתר. הערה מהצד זה נראה
:4והתגלות 

.ג'ייד פיניקס עם שתי קבוצות של כנפיים

:Sunכי ניצלו את talonsשימו לב בתחתית 

.עם פניקס talons ג'ייד

רגליים. בפרופיל לפעמים רק שלוש או ארבע הרגליים הן לראות. את ארבעת החיות לפני אלהים השמש עורב הוא מצויר עם שלוש 
כסאו היו ארבע הרגליים. כך את פיניקס חייב להיות בעל ארבע רגליים.

לפנה"ס:204ניצחון של השיר pangרוח חזקה נרשמה ליו 

"רוח גדולה התעוררה, עננים טסו למעלה!
הים, אני חוזר אל עירי.יוקרתו שלי גדלות בתוך

אבל היכן אני מוצא לוחמי לפידות להחזיק את ארבעת הכיוונים?"

'מוקף אלה שעזרו לו לקחת את ארבעת הכיוונים במקום הראשון, זה מוזר חקירה.'
Volume II, P. 94 ,הגדול של להב רשומות

"12ספטמבר -14וגוסט לפנה"ס א204לפנה"ס. אולי על זמן של חג הפסח. 203בחודש השלישי של  של gaozuשנה של הקיסר 3:
במשך עשרה ימים לפני צאת למראית עין."dajiaoבו) . המערך המאוחד כוכבים הופיע (ז7האן, חודש 

.מזרח אסיה ארכיאולוגיה, עמ' 129 

. כך צריכים Sunרובת העין לפנה"ס, היה זרם כמים אדמה לתוך הפוך א204אולי היה שמש לנס בחודש השביעי, אוגוסט/ספטמבר 
למצוא את ארבעת הכיוונים.

(עליון אלוהות), ההרים TI-"לכן, הוא הורה את גורמי היצע של תשלום כדי להקריב השמים, הארץ, את ארבעת הכיוונים, שאנג
לפנה"ס.205נהרות. את הקורבנות היו להיעשות על פי הנסיון פעמים." יולי/אוגוסט 

Volume II, P. 51 ,תהגדול של להב רשומו

כלומר 'מדהימה, כמו אש,' היה T'uan. הוא עשוי להיות T'uanצ'יה. וונג פו לתת -קיבלה את שם את מקדש צ'יpangאבא של ליו 
agnomenאת השם שלו בטוח טוב כדי להפוך כברק' או '; ייתכן קשר בין שמות אלה יהיה כי אם אחד "תופס "illustrius.'

.עמ' Volume II, 2 ,ו אכן הנה לשקר הגדול רשומותותורת יהוה אתנ

pang את הלידה. לפנה"ס, שנה של זריעה, קצירה אחרי בור שנה בישראל. אולי היה שמש על נס248לפנה"ס או 256ליו נולדה בין
.כמו כן, הסיבה אביו קיבלה את השם "מדהימה" ייתכן כי הוא נולד השנה של הזריחה המדהימה פתאומי במזרח

,Wenשנה, של הקיסר 15" צ'י. זה פרסם צו הריבונית, באומרו: "סופר -CH-engלפני הספירה, הדרקון הצהוב הופיע 166-165
. בשנה זו יהיו בהתאם להיות טוב ... את פולחן רשמיים מודאג כל commonersצ'י. זה יספיק לא הפגיעה -CH-engטבעי היות הופיע ב 

העדן בקיץ באופן אישי שילם פתיחה, מקריבה בפרברי אלוהות העליון".אמר, "בעת העתיקה בנו של גן
Sunלפני הספירה, אולי שנה אחת לאחר הנס של 166זה היה נס שמש במאי של  לפנה"ס.167במאי, 31

,4יוני -במאי 6"הוא לבצע את הטקסים בתגובה את מצבו הטוב שבשמים סימנים את החודש הרביעי, החודש הראשון של הקיץ," 
פלאים קרה באותו הזמן Sunלפנה"ס הייתה השמש אקליפס גלויה מסין, בסה"כ רחוק בדרום. לפעמים 166במאי 17-לפנה"ס. ב165

כמו המוחקת.
."emanation'עידוד, איש של צ'או, היה קהל מכוח בלתי נצפה מצפה Pיואן -סין פייטו

מזרח לעיר הבירה".-של אלוהות מצפוןemanationעל 'עידוד טען שהוא ישב Pיואן -הערות: "סין פייטו
MA, וויליאם ה. nienhauser, צאי פה צ'נג, weiguo על ידי ,-.קאו CH'ien ssuהגדול של להב רשומות, Volume II, P. 176

http://books.google.com/books?id=x14nnLsLoAEC&dq=the+grand+scribe's+records&printsec=frontcover&source=web&ots=hRE1WauN25&sig=mp0AZG1ecpqla0Dq1FAfv7y_JRM


pentecost, אולי ביום ראשון Sunכי הוא ראה בו אלוהות ייתכן שהוא ראה את המלאך אל השמש להזיז את  לפנה"ס.165במאי 11

ופי וונג (המלך) ."תקופת שלטונו, באביב. בתוך השמש היה אqianyuanשנה של 15האן, Wen"הקיסר 
.מזרח אסיה ארכיאולוגיה, עמ' 152 

כי הוא ספר של שבת לאחר חג הפסח. וכך sadduceesיום יום לאחר חג הפסח בעוד 50הייתה להיות ספר pentecostאת את היטב
נס ממש כאשר את Sunיהיה שבוע מאוחר. אזsadduceesלספירה את 33במאי, 24ביום ראשון pentecostיהיה שם כדי לחגוג את 

לפנה"ס 165לפנה"ס, 165או 10במאי, יוני 11יום ראשון -pentecost-יום יום לאחר חג הפסח 50לפנה"ס על זה 165זה מקובצים 
.pentecostהאם יש להם סיבה כל כך מקפידים על החג של 23ספר ויקרא 

לפנה"ס.12,164ראיתי אותו, דצמבר 'עידוד חיכה השמש כדי לחזור מרידיאן וPיואן -סין פייטו
II, P. 176 רשומות ותורת יהוה אתנו אכן הנה לשקר הגדול כרך

אחרי השמש כבר חזרו מרידיאן פעם אחת, הוא אמר את הקיסר, "אני צפויה לעלות אל השמש מרידיאן פעמיים [ביום אחד.)
אחרי כמה זמן השמש באמת עלה מרידיאן שוב.

7Xשעות, 84נשאר שחר למצב של Sunזו הייתה התחלה של חג החנוכה שחר למצב בסין. אוליאולי השמש נסוגו אל  שעות. כך 12
7Xהלילה הארוך בישראל שנמשכה שמונה לילות.  שעות פלוס.12שעות הלילה הנוכחי של 12

שנה בשנה 17-לשנות את לוח השנה. כאשר הוא החליף את ה Wenעשה הקיסר טוען שהוא היה זה האירוע כיyu-shengליאנג 
לפנה"ס, אבן ירקן כוס היה להשיג, היה חקוק עם הדמויות "השליט של גברים שלכם לחיים 164-163שנה, 17-ב-הראשונה. 

הראשונה.ארוכים". בשלב זה בנו של גן העדן שינו את שלטונו של הרוזן בן שבע עשרה ועד השנה 

שנה לפני ישו שיצלבו אותו.200לפנה"ס, 168חילל את המקדש בשנת IVהמלך אנטיוכוס הראשון הסורי 

, בתחילת חודש pentecostלפנה"ס, כמה ימים לפני החג של חיטה ושעורה למסוק, 31,167בסין על מולד הירח בישראל, מאי 
שלישי:

יו, ביצע עבירה, וצריך להעניש אותו. זה היה -'האו"םCH, יחידת הורים CH'iמושלמת של גרנד מוסך עגלות ואסם שהוסבו של
לפנה"ס.12,164ימים חנוכה דצמבר 1290לעשות עם חקלאות העונות, אולי את הכוכבים שלהם לא מופיעים ב העונות. זהו 

מאתים תשעים יום."ושוב פעם בכל יום ההקרבה והיה נלקחו, תועבה עשה לשמה, ההוא יהיה אלף12:11דניאל 
אשרי דמיה תהלה, בא אל אלף שלוש מאות שלושים וחמישה ימים.12
אך עבור דרכך עד הסוף להיות כי־אתה תנחל, ולעמוד בניך הרבה בסוף יום."13

kislewלפנה"ס. לאחר 25,163ימים יהיה פורים, ינואר 1305את  (kislew II), האחרון יהיה היום15שבט, ולאחר מכן אדר, אדר
13,466של אדר, דצמבר 15של שלושה ימים של חג הפורים. כך בני ישראל היו נמסרה על ידי אלהים אסתר באותו יום של השנה, 

לפנה"ס שמירה באותו יום.1335163בינואר,25לפנה"ס. לאחר מכן נשא את בני ישראל יהיה מלא 

.maccאני  (דצמבר), מאה ארבעים השנה השמינית kislewהתשיעי, הנקרא 'חודש "עכשיו על חמש, עשרים יום של החודש4:52
לפנה"ס), הם עלו עד הבוקר, והציע להקריב על פי החוק החדש על מזבח ושלמים, אשר עשה."164(

"היה על ירושלים החג של מסירות, והוא היה חורף.10:22ג'ון 
ישו הלכו המקדש של שלמה גזוזטרה."23

-לפנה"ס 12,164לכן שבת דצמבר -לפנה"ס 18,164בנובמבר דצמבר 18זה היה בדצמבר, חודש הירח מסירותחגיגה של את
כאשר המקדש מוקה.

"שת השביט הופיע ב"מזרח". בסתיו.
לפנה"ס.15,155, פברואר15בחודש ינואר 12-א שת השביט הופיע בדרום מערב ב

שני אירועים נפרדים.



'וכביש הטבעת. מרס נכנס לגור CH'האו"ם, על חדירה עמוקה יותר כדי שני TSשן, לגדולות נמדד חמש -בסתיו ברד ירד הנג
retrograde שמרו את כוכב הצפון. הירח הופיע בקרבת כוכב הצפון. כוכב הלכת צדק ,retrograded ביןConstellation T'ien-

T לפנה"ס) ."154'עידוד. הופיע כוכב מורחב במערב. (פברואר
ignisכנראה מתייחס T'ien-huoהערות: " fatuus זהו רק התייחסות זו .phenomemon ב שי צ'י. עלignis fatuus ,בכלל

.Hויליאם ראה nienhauserפאנג (אש עגורנ(ים, הבן, "חקר העב בסין העתיקה: מחקר השוואתי של-PI המערבי שלהanalogues",
 79-(חורף 1989): XVII 69 ,תרבות אסיאתית רבעוני

: 199-עמ' Volume II, 197 ,ותורת יהוה אתנו אכן הנה לשקר הגדול רשומות
ני אש. האש היא כנראה עגורנים פניקס. פיניקס סי-ממש אלT'ien-huoהאן שו רשומות "כוכב מנצנץ" המערבי של הרובע סקיי בסתיו. 

הרון, עגורנים. "שמרו" פירושו היה כסוכן ישראלי ואמריקאיbennuהיה לעתים קרובות את הציפורים אדום. כמו כן, מצרים את פניקס 
מהיכן מארס הוא 180°בשמש נס אולי ביולי/אוגוסט. scorpiusכוכב הצפון, אולי עד ליד180°עברה. לפיכך מארס יהיה להעביר 

נס בינואר/פברואר. סיני Sunאולי הלילה של . כוכב הלכת צדק גם עברה ליד כוכב הצפוןscorpius, הוא taurusבדרך כלל באוגוסט, 
Constellationצרפתית לאנגלית: "כדור הארץ של השנה הלך בדרך הלא נכונה עד  T'ien-אולי טינג". וכך כוכב הלכת צדקorbited

Constellationלפנה"ס, היה כוכב הלכת צדק 154השמש פעמיים באותה שנה עד השמש חזר בפברואר  libra, Constellation השמש
נס בפברואר, Sunאלוהים. וכך, . שת השביט עשויה להיות הדרקון, את הכבוד שלConstellationהיא בחורף. כך זה יכול להיות צפון 

Sunברואר הבא שוב עם שת השביט. לאחר מכן יש שמש נס נס חצי ארובת העין מאוחר יותר באוגוסט מתחילת סינית סתיו, שמש לנס פ
שנה אחת לאחר השמש לנס אוגוסט:

,CH'Uיי בנו של המלך יואן של LEDלפנה"ס), הקיסר זכו לחנינה ושוחררו את הכוחות שהיו 154יולי 27חי יום של החודש (-"יי
ואחרים אשר השתתפה זומם מרד".

Volume II, P. 201 ,שומותגרנד ותורת יהוה אתנו אכן הנה לשקר ר

לפנה"ס עשויים להיות היום השמש חזר אדמה והזרים של ארובת העין הפוכה. שת השביט שהחלה את המרד 27,154וכך זה יולי 
הייתה Sunלפנה"ס. זה היה שת השביט הקשורים למרד. לאחר מכן את הנס הראשון 27,154הייתה צריכה להיות ביום שמש נס ינואר 

לפנה"ס, היה ספר כמו בסתיו. לאחר מכן גם כעבור חצי ארובת העין שת השביט או אש חייבת להיות קריין 155ביולי, 27להיות צריכה 
לפנה"ס.27,154הופיעה על נס שמש ינואר 

,qianyanשנים של תקופת שלטונו 3"הקיסר האן ג'ינג,  הוא היה ארוך אובייקט בעל עמודי כמו שטיחון. בחודש. בצפון סקיי היה7
יותר מאשר עשר ז'אנג. חלק אמרו שזה היה כחוט השני שפתתיך ומדבריך אדי, כמה אמר שזה היה הסתמי בשמים".

.מזרח אסיה ארכיאולוגיה, עמ' 188 

לפנה"ס.1,154השביעית החלו בחודש אוגוסט 

כך הם בדרך כלל לא הגישה את כוכב הצפון, לא . וeclipticמן המטוס של 2°-מארס כוכב הלכת צדק, מעולם לא משתנים יותר מ
יכול את הירח. כך זה חייב ולא מתארים אדמה בסדר הפוך ארובת העין, כוכבי הלכת הסיט את המטוס שלהם של ארובת העין. כל כוכבי 

.כדי להופיע בעת אדמה העונות שלהם היה בסדר הפוך ארובת העיןretrogradeב הלכת היו מופיעים כדי להעביר

162שנים מאוחר יותר ב 7לפנה"ס את הילדים של ישראל עלול לזרוע. כמו כן 169. וכך בספטמבר jubileלפנה"ס היה 170
לפנה"ס את הילדים של ישראל תהיה רעב כי השנה השביעית בארץ היה בור. כמו 155לפני הספירה. כה כי בקיץ 155לפנה"ס, בשנת 

היה מיועד שבת בשנה.Sunלפנה"ס בחודש פברואר. אלה הנסים 141ו לפנה"ס 148כן אל השמש לנס בסתיו 

בסוף כל שבע שנים, חגיגי משהו של השנה של שחרור, חג "משה צוה אותם, אומרים,31:10חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון 
הסוכות,

לפני כל ישראל השמיעה שלהם".כאשר כל ישראל בא כדי להופיע לפני יהוה אלהיך במקום לבחור תלבשי לקרוא משפט זה11

לפנה"ס.15,5כך את החוק יהיה לקרוא בזמן חכמים כאשר כל ירושלים היה מודאג, ספטמבר 

"וידבר יהוה אל־משה לאמר40:1אקסודוס 
בקהל.ביום הראשון של החודש הראשון תעמד להגדיר באהל אוהל40:2
ארון הברית עם וויל."ובערת בזאת את ארון הברית עדותו, המכסה את ,40:3

היום "ועזרא הכהן הביא את החוק לפני קהל המתפללים הן של גברים ונשים, כל אשר עלול לשמוע עם הבנה, על8:2נחמיה בדרשי 
הראשון של החודש השביעי".

http://www.sacred-texts.com/cfu/mlc/mlc10.htm
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לפנה"ס, היה היום הראשון של החודש השביעי.12,6שנה אחת לאחר ישו נולד, היה ספטמבר 

לפנה"ס, יכול להיות היום הראשון של החודש השביעי, היות את מולד הירח. היה סולרית אקליפס הוקלט בסין על 148באוקטובר 22
פלאים Sunנס. אז את השני Sunרק חודש. כך זה עשוי להיות זמן השנה השביעית שתהיה -תאריך זה, לא היה דוד שמש אקליפס, 

לסמן את מולד הירח, זה בחודש שביעי, כפי שהוא לפנה"ס, עשויים31,154כן יולי עשוי להיות נקודת חצי ארובת העין בפברואר. כמו
Aironetבאוגוסט 16עשה על יהושע של יום ארוך,  לפנה"ס.1240

11לפנה"ס: ביום 22,148לפנה"ס. אולי שנה מאוחר יותר על חודש אוקטובר 149הייתה רעידת אדמה, ירד ברד בכבדות ב 
35לפנה"ס הייתה אקליפס הוקלט. עם זאת, לא היה מקום ליד כי אקליפס זמן. היה אקליפס הוקלט עבור יום 22,148באוקטובר 
. אוקטובר הוא חצי ארובת העין באפריל. לפיכך ייתכן רשומה אקליפס זה 11לפנה"ס, לא תתרחש. אין אקליפס ביום 10,147בנובמבר 

לפנה"ס את יום 149באפריל, 23-נס בSunלפנה"ס. ייתכן כי 148באפריל, 21-בנס Sunנס. אז גם צריך להיות Sunולא להיות 
לפנה"ס) את הקיסר 148במאי 17-אפריל18לפנה"ס. בחודש השלישי (148באוקטובר 22חג הפסח, אחד וחצי ארובת העין לפני של

של הבירה ששימש בעבר כאסם וטחנת."הזמין את המלך של ליו צ'יאנג לבוא אל הבירה: הוא נפטר זמן קצר לאחר במשרד 
Volume II, P. 207 ,גרנד ותורת יהוה אתנו אכן הנה לשקר רשומות

לפנה"ס. ומה עשוי להיות שקדמה לה "הארץ 148במאי,31-המלך היה לעתים קרובות נהרג כאשר היה נס שמש. היה חיה הוכרזה ב
quaked23,147מדידת רגליים שמונה אינץ'." לאחר מכן השמש צריכה להחזיר אפריל טו עם אבנים גדולות-שן, יואן-. ירד ברד ב הנג

." וכך quakedמערב. את החודש הרביעי הארץ -מצפוןבמאי) בו שת השביט שהופיע17-באפריל 18לפני הספירה: "בחודש השלישי (
לפנה"ס.7שנים לפני ישו נולד 144נס Sunשת השביט היה הדרקון. וכך אולי 

חמשת כוכבי הלכת עברו לפנה"ס) הוא הרעים בקולו. השמש הופיעה סגול.141בפברואר 11יום האחרון של החודש השנים עשר ("ב
Constellation, שמרו את retrogradeלגור  T'AI- וויי. הירח עבר דרך מרכזConstellation T'ien-T".עידוד'

.Volume II, P. 213 ,ותורת יהוה אתנו אכן הנה לשקר הגדול רשומות

retrogradeכעת כל חמש רעם בפברואר היה נחשב הנושא. וכך שוב את כוכבי הלכת, Motion לידT'ien-T עידוד על ידי כוכב'
. היא החריפה neuchoo. "אמא שלו בשם kaou-yang; הפיאודלית והדינאסטית כותרת chuen-heuhהקיסר אתהצפון. זהו שיא של

) לעבור את הירח כמו קשת". הירח מעולם לא עובר ליד הידית benetnaschאינם נקלעים לעומסי כוכבים (כך שהאורחים-yaouאת 
נס. צרפתית תרגום לאנגלית Sunעשויים להיראות סגול במהלך dimed. השמש כאשר benetnashשל הדובה הגדולה {באסטרוומיה}, 

ו האלמוגים באותו יום. כמו כן, כדי למנוע התחממות יתר בצד אחד של "השמש הופיעה ארגמן". השמש להיות מעומעמים לעזוב את ק
אדמה, דפוסי מזג האוויר מטריד. וכך זה מתאר אדמה ארובת העין לאחור עם חמשת כוכבי הלכת אחורה נגד בכוכבים דרך השנה. ביום 

ום הראשון של ניסאן, מתחילת השנה. אפילו אז זה יכול להיות הי12אם זה היה די מרץ האחרון של החודש השתים ירח חדש בישראל.
לפנה"ס עשויים להיות היום הראשון של חודש הירח ניסן אם את בני ישראל נתנו את לוח השנה גבה אחת לחודש. 141בפברואר , 11

צריך להיות חודש יום, בסוף החודש. אז זה30-כ12א מחזור הירח. לפיכך את סיני יכול להיות ספר פברואר ימים29.5כמו כן ישנם 
ימים מאוחר יותר 187הכיפורים יוםנס עלSunימים בשנה. לאחר מכן צריך להיות 11בישראל. את הירח מגבה לוח שנה 12פברואר 

לפני 141באוגוסט זה, 16-ימים מאוחר יותר ב186.6לפנה"ס. השמש חייב להחזיר 141באוגוסט 16בסוף השנה. זה יכול להיות 
לפנה"ס ישראל צריכה 12,141ירית ירח ביום השביעי בחודש העברי. אם סין ראו את השמש עמד בצהריים פברואר הספירה העש

לפנה"ס.141באוגוסט 16לראות את השמש עדיין מעמד, מפלט, או פתאום, קומה במזרח, בשעת השקיעה 

Redכמה חודשים קודם השמש והירח היו כהוצאה אדום של חמישה ימים. וכך,  Sun יכולה להיות רגילה. בגווני ארגמן וסגול שמש
מרכזי זה הארמון הקיסרי של הבירה עם הקרנה של מדינה ריבונית, או כפי הואי"-נאן-Constellation] T'AI) :טסו כותב-אינה רגילה.

וויי היא של בית המ,שפט של אחד סגול הארמון הגדול של דיור אחת. פולריס עצמו את ישיבת קבע של אחד [Constellation ובאשר
שמש לנס.Sunאחד הגדול הוא אלוהים. את הארמון הסגול עשוי נקראו צבע הארגמן של ".מקביל עם עמדתו של הקיסר

לפנה"ס:139ביוני 11-בSunעשויות להיות שהיה עוד נס 
wushenבחודש, יום 4, קיץ, jianyuanשנים של תקופת 2של האן, WU"הקיסר . לא היה אור בהיר כאילו השמש הופיעה 45
בלילה".

.מזרח אסיה ארכיאולוגיה, עמ' 189 

שנבנה בשביה, חזרה
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thalesות הוא למעשה את לפנה"ס. עם זאת, הוא רק חזה את השנה, אין ראי585במאי, 28-חזה עם אקליפס, לכאורה זה התרחש ב
האמצעים כדי לחזות בו אקליפס באותו זמן. ירושלים נפלה ביום התשיעי של החודש הרביעי. זהו כאשר השמש תהיה בושה כמו 

prophecied לפנה"ס נמשך רק כמה דקות. השמש חשוכים 585במאי, 28ב הנביא ירמיהו ולא על תחילת חודש הירח. את אקליפס של
ם התשיעי בחודש האחרון היה שעה כמו השמש הערעור נסוב על פרשנות הארץ במהירות האור. בצהריים ישראל בישראל בצהריים ביו

טורקיה שבה היה הקרב הצטרפו אחר הצהריים. הרבה יותר אפקטיבי ומפחיד את halysבשעות אחר הצהריים בשעה 12:30זמן כ 
Millennium"ס. וכך, תאריך הפופולרית של חכמי נפל. ראה חמישה לפנה10,591החיילים לנטוש את שעות החשיכה הקרב אוגוסט 

Canon על ידי ז'אן 3000כדי +1999-סולרית המוחקת ,meeus פרד ,espanek, 2007.

בזמן, ויהיבת למדי דרכי קשת׃ היו עדיין נאבקים עבור על העליונה במלחמה זו, במהלך הקרב השישי החלו" השנה, זה קרה כי בעת
הלחימה היה הצטרף, היום פתאום הפך הלילה, ויהיבת למדי. כאשר דרכי קשת׃ כאחד וראינו שהוא הפך הלילה במקומו של היו ם, הם

".שברו את הקרב, מזדרזים משני הצדדים עם אף יותר מהירות להביא לשלום עבור עצמם

יום: אני גרמו לו עליה פתאם עם -"עצמו־לי חול של ים; אני הבאתי להם נגד אמו של צעירים לחבל בו בצהרי היום15:8הנביא ירמיהו 
העיר.

לערוגות תוך אך היום: טבחה כבר יבשו ויכלמו, ושאר מהם אני לספק Sunפרוצה בורנה שבע אמלל יצהר׃: טבחה ושית; אותההיא9
את החרב לפני איביהם נאם יהוה".

Aironetיהושע כיבוש פלסטין כמו כן, ספירה של יהיה jubileשנים, את 49בתום jubileשנים כדי להתחיל 49לפנה"ס, 1240
שנה. 12שנה וכן הנשארים jubileשנה כאשר ירושלים בשבי עשוי להיות כינה את 12ס. כך לפנה"591שנה 12-לפנה"ס, ו603

שנים.50מדי jubileלמרות זאת היה גם ספר 

Aironetוכך, עם השנה הראשונה ב  520שנים בשבי, ולאחר מכן מתוך 70לפני הספירה, פחות 590-בjubileלפנה"ס אל 1240
jubileה לפני הספירה האחרונה היית .61לספירה כאשר ישוע דיבר ישעיהו 31באוגוסט, 17

שנים, 49של 10jubilesלפנה"ס, היה 458, כאשר החומה סביב ירושלים הושלמה ב shushunב xerxesשנה 20מתוך וכך גם
,kadesh-barneaשנה 38לפנה"ס, של ישראל 1242מ 49jubilesלספירה. כמו כן, מיה בן 33-שנים ל ישו שיצלבו אותו ב490

שנה בשבי.70לספירה ללא 33ללא הרף עד 

לפנה"ס ביום התשיעי בחודש ולא ביום הראשון כאשר היה אקליפס. יתר על כן, זה 591באוגוסט 10-השמש מאי נפלו מהשמים ב
יום של החודש 9עדיין היה אקליפס לפנה"ס את התאריך של מערכת סולארית אקליפס בסין כי לא היה 591באוגוסט 10עשוי להיות 

הרביעי. אז מה הוקלט גם אקליפס ב קרב יוונית מאי ולא היו כמה ימים מאוחר יותר ביום התשיעי, כאשר השמש שקעה על ירושלים, וכן 
לפנה"ס.591במקום גם השנה להיות

, ונבוכדנצר מלך בבל בא, ואת המארח, נגד "ויהי בשנה התשיעית של שלטונו, העשירי בחודש העשירי היום בחודש25:1מלכים 2
ירושלים, משופע נגדה; הם נבנו המבצרים נגד אותו סביב."

9את הרובע התשיעי שוקק החיים השנה, חודש פברואר במקרה זה היא, העשירי יום. זה יכול להיות היום העשירי של חודש עשירי, 
לפנה"ס. אלה שלוש שנים יכול 10,591עשר שנה, חודש חמישי באוגוסט לפנה"ס. כך סיור " מאוחר יותר הוא האחד593בפברואר, 

להיות בסדר הפוך) שנים. לאחר מכן על זה חודש עשירי, העשירי יום בשנה התשיעית היה צריך נס שמש. לאחר מכן שנתיים וחצי יכול 
רים אחרים כמו הם יכלו, ונבוכדנצר יכול לדעת פלאים הפוכה " האסטרונומי דבSunנס. אולי אם הבבלים יכול לחשב Sunלהיות שניה 

לו את תמיכת השמיים נגד ירושלים.

ראה את השמש השוקעת לפתע הגדר, לפנה"ס. כך היה סיני10,591כמו כן, ובכך השמש חייב נפלו מן השמים בצהרים זמן אוגוסט 
בספירה של החודש הקודם. בגלל ההבדל 40יה יום ירח . זה יה40לא השקיעה דמדומים אבל פתאום חושך, הוקלט סולרית אקליפס ביום 

השנייה של חודש הירח.9תהיה עברית הירח יום של יום אחד בתחילת חודש הירח, זו
השמש ירד מן השמים בצהריים, עמוס. השמש ירדה מן השמים של משה כדי להתחיל את שלושה ימים של חושך במצרים, יציאת 

Sun, אולי רבים משנות ה phaethonלפנה"ס. השמש גם ירד מן השמים ב1281באפריל, 27מצרים, אולי  Sun פלאים החל נס כ
בערב בקושי את זמן "בעת הלחימה היה הצטרף, היום 4לפנה"ס היה עבור 585במאי, 28לפנה"ס נמוך הנילוס. את אקליפס של 2350

לפנה"ס את 585במאי, 28ת אקליפס או ירח אקליפס. וכך במקום החודש הרביעי לא סולריפתאום הפך הלילה". גם ביום התשיעי של
Sun לפנה"ס ביום התשיעי של החודש הרביעי.10,591עשויים נפלו מן השמים על הקרב הזה. נפילת ירושלים אוגוסט

ש נס ולא סולרית לפנה"ס, ביום התשיעי בחודש כפי שהוקלט בתנ"ך. שמ591באוגוסט 10כך, שבות ירושלים עשויה ולא היה בין 
אקליפס.
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שום לחם לעם הארץ"."ביום התשיעי של החודש הרביעי את רעב השתרר בעיר, ולא היה25:3מלכים 2

"לחמס יבוא פניהם כמו קדים, קדימה ויאסף כחול שבי׃."1:9יעקב חבקוק 

עבודה 29:18. אולי זה מ.נס עם נפילת ירושלים Sun צייןאת המילה משמעותה פניקס חול כמו

,nebuzaradanעשרה שנה של מלכא נבוכדנצר מלך בבל, בא -"את החודש החמישי, ביום השביעי של החודש, התשע25:8מלכים 2
קפטן של השומר, עבדו של מלך בבל, אשר ירושלים:

רף באש".. הוא שרף את בית יהוה ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים, כל גבר בבית של ש9

ונבוכדנצר כתב:

"חשבתי זה טוב להגיד עלאה אלהים ברזל אלי.4:2דניאל 
כיצד האדיר שלו הם פלאי!",עבד!איך4:3

לדריוס תפריט כתב:

הכוח של אריות"., הוא בלבבו׃ שלטים פלאי בגן עדן, אדמה, אשר נשא דניאלrescueth"מפלטי, 6:27דניאל 

לפני הספירה.576זמן, כורש פירושו "כמו השמש". כורש נולד בשנת אולי היה שמש לנס כורש' גם 

השם שלי: הוא יבוא עם נסיכים כעל "יש לי אחד מורם מן הצפון, הוא יבוא: החל את זריחת השמש והיה הוא שיחה עם41:25ישעיהו 
מי מצור, פוטר בדישו׃ ס חימר".

תני׃ עשית ולא ידוע לי:"אני יהוה ואין עוד, אין אלהים ולא ידע45:5ישעיהו 
השמש, מערב, כי אין לי. אני יהוה ואין עוד."הם ידעו את זריחתכי6

ב medeלפנה"ס כדי לדריוס תפריט. את לדריוס תפריט את 510-לפנה"ס 595לפנה"ס, הובילו את בשבי ב 612דניאל, נולד בערך 
. כמו כן, כורש בתנ"ך לא יהיה כורש הגדול. זה עשוי להיות דניאל הוא אדם אחר מאשר לדריוס תפריט את מלך־פרס׃ ב עזרא

cambyses בנו של כורש גם בשם כורש. הוא מלך על שמונה שנים קודם לדריוס תפריט את מלך פרס. כך ייתכן כי עשה את זה כורש
כבשה מצרים א שת השביט הופיע.cambysesלפנה"ס. כאשר 515צו של שיבת היהודים במלון 

עמ' Volume V. 1, 106 ,הוה אתנו אכן הנה לשקר הגדול רשומותותורת י

לפנה"ס היה השישי של השנה לדריוס תפריט. 515לפנה"ס. במלון 520לפנה"ס עד 590שנים של ישראל בגולה יכול להיות בין 70
519-לפנה"ס 589בן־יאשיהו: שנים לאחר מותו של 70שנים של שבי, 70כורש הגדול ייתכן כתב את צו של שיבת היהודים, לאחר 

לפנה"ס.520לפנה"ס. כך החלה תקופת בית המקדש השני בשנת 

ב".wunuשנה של המלך של ג'ינג'ואו, באביב. כוכב בנויה13לפנה"ס, " 532בשנת 
.מזרח אסיה ארכיאולוגיה, עמ' 129 

524-לפנה"ס. ב539-ול הראשון של השנה היה ל. כורש הגד26:1שנים אחרי הנביא ירמיהו הזהיר של שבי, הנביא ירמיהו 70
, ולאחר מכן עבר את scorpiusתומכים בטכנולוגיית הליכי משנה מקבילים דו"ח לפנה"ס חמישה טקסטים סיניים ובנוסף כוכב החורף 

הדרקון היה מואר, אם כל כך הרבה סיני זה מוקלט כוכב מנצנץ, ייתכן ולא את שם שמים.שביל החלב.

IIם ב דברי הימי "עכשיו בשנה הראשונה של כורש מלך פרס, כי את המילה יהוה המדוברות על ידי את הפה של הנביא ירמיהו 36:22
עשוי להתבצע, יהוה סער את רוח כורש מלך פרס, שהוא בה בליליא קטיל לאורך כל הממלכה שלו, שם הוא גם בכתב, אומר,

נתן לי יהוה זקף אותי כדי לבנות לו בית בירושלים, יהודה. יהוה אלהי השמיםכה אמר כורש מלך פרס כל ממלכות הארץ אמר36:23
תאז של כל עמו יהוה אלהיו להיות איתו, ותן לו ללכת."



"עכשיו בשנה הראשונה של כורש מלך פרס, דבר־יהוה ובפי הנביא ירמיהו עשוי להיות מוגשם, יהוה סער את רוח 1:1הנביא ירמיהו 
בה בליליא קטיל לאורך כל ממלכת, לשים אותו גם בכתב, אומר,"כורש מלך פרס, שהוא

בבית בית"כה אמר כורש מלך פרס, יהוה אלהי השמים נתן לי את כל ממלכות הארץ, הוא יחויב בתשלום אותי כדי לבנות לו1:2עזרא 
בירושלים, שנמצא באזור יהודה".

טסו. השמש היה מסעיר, היה סה"כ".-'יהחודש, יום צ7שנה, 8"הדוכס והוא מהווה בחירת אירוח, 

לפנה"ס.601בספטמבר 20מתייחס סך השמש אקליפס של 

(סיני).VII, ספר Ch'IU-'האו"םCHמאת: 

מוסתר על ידי הירח כאשר הוקלט מסין על פי אקליפס 100%הנתיב של בסך הכל הלך ברחבי סין, אירופה, השמש היה יכול להיות 
.60כאשר את אקליפס התקיים ביום 11. זה היה הזמן של שבי. עם זאת זה היה יום שיא אקליפס 2007של מפות חדשות על ידי נאס"א

לפנה"ס. אז אולי זו רשומה אקליפס ולא רשומה של 1,601יום של עברית בחודש אוקטובר 10יהיה יום הכיפורים בישראל, 11יום 
Sun .לפנה"ס הוא יהיה 601. לפיכך ב 8הוא התחיל את שלטונו כאשר הוא היה שנה.28לפנה"ס היה המלך בן־יאשיהו של 601נס

, גילו של ישו כאשר הוא היה על הצלב.36

בן־יאשיהו אשר פסח היה עמך אחזת ביד־ימיני׃ אל יהוה בירושלים."המלךשנה של"אבל השמונה עשרה23:23מלכים 2

לפנה"ס.611שנה יהיה 18של עוד׃ 
לפנה"ס.612סו תוכלו למצוא מכונת תנאי השימוש, את הדובה הגדולה {באסטרוומיה}, במהלך חודש "מטאטא כוכבים נכנ

CH. את 2ספטמבר -אוגוסט 4 CH'UIהאו"ם אומר'
אומר leggeשינויים." ג'יימס presageשלכם יחלוף במרחק מה ישן כדי לתת מקום למשהו חדש, בו שת השביט אמור "אז כמו מטאטא

WENלפני הספירה, וויליאמס, 611נת זה היה בש shion tsu לפנה"ס".610לומר זה היה
cometography: קטלוג של comets על ידי Gary W. kronk, 1 'עמ.

במרץ או 4-ס בלפנה"611בשנת חג הפסחזה נסSunאת הדרקון, את שם שמים. לפיכך יתכן שהייתה שת השביט זה ייתכן ולא יהיה
לפני הספירה.611בספטמבר על יום הכיפורים בשנת 1-אז שמש זה נס, "שת השביט" ב19פברואר nisanהראשון של 

(48-, אשר בשנה הרביעית של אולימפיאדת והmiletusשל thalesהגורם המוחקת) הייתה יוון על ידי "את גילוי המקורי (של (585
,alyattesשקרתה שלטונו של Sunאקליפס של לפנה"ס) יבא את584לפנה"ס/ 170th) לפנה"ס). סולרי 584/3שנה לאחר ייסוד רומא

לפנה"ס על מולד הירח אינו באותו יום השמש ירד מן השמים ביום התשיעי של חודש הירח על ירושלים. זה שיא 585אקליפס של 
לפני 591לפנה"ס. חורבן ירושלים בשנת 725ל עשויים מתו אקליפס יתארו אך לא בלתי אקליפס נפילת ירושלים. אחז לא־אשא

לפנה"ס. לדריוס 504לפנה"ס. הפעלה מחדש של מבנה של בית המקדש השני בשנת 507-הספירה. לדריוס תפריט' בשנה הראשונה ב 
רשומה זו של אקליפס לפנה"ס. ייתכן השנה ירושלים, המקדש על ירושלים היו הרוסים לגמרי.591לפנה"ס 480שנה ב 31תפריט" 

לפנה"ס, כי לא באמת לעבוד עם 585במאי 28לפנה"ס, ולא אקליפס 591באוגוסט 10נס ביום שבת Sunמאי ולא להיות רשומה של 
.29כאשר המוחקת להתרחש רק על הירח יום 9ירח יום 

ס באותה שנה, עשוי להיות די:לפנה"ס, כאשר לא היה שום אקליפ753גם אקליפס הוקלטה ב המייסדים של רומא באביב 

"והיה ביום ההוא נאם אדני יהוה והבאתי השמש בצהרים, ואני לא מאפיל על אדמה ביום בהיר:"8:9עמוס 

לפני הספירה) שביל החלב לא היה ניתן לראות את השמים".504כמה שנים (-יודע-בפעם המי14" (קינג קינג'ס ) 
. שביל החלב לא ניתן לראות גם את בני 9-5-:14שנה, פרק, ראה זכריה 15שוב לאחר להיות היום את בית המקדש התחילעשוי-

ישראל עבדו יום ולילה, אולי לא היה בשעת הדמדומים בלילה כדי להמשיך לעבוד. הדמדומים דמדומים פירוש בישראל עשויה בסין, את 
של אכילה של אשר עפר למוצק ורגבים ידבקו׃ של עצמו professiesלפנה"ס. ואת 521היה ספר של jubileשביל החלב לא גלוי. את 

jubileלהיות בן את השני והשלישי שנים חייב לפנה"ס. לאחר מכן את הבטחתו כי אלוהים לא לקחת אותם 521באוגוסט/ספטמבר 50
אשר של עפר ,50ישית, בן לפנה"ס כאשר זה גדל של עצמו. כי כאשר יגיע בשבי, הוא יגיע לפני שנה של690ב jubileבשבי, אך 

לפנה"ס, את 591באוגוסט 10-למוצק ורגבים ידבקו׃ של עצמו. לאחר מכן כאשר ירושלים הנצורה היה שוב את שבי שבת הגיע ב
שנה של גם אין זריעה. רק את 49,50האנשים נסחפו, לא יאכלו את האדמה, את השנה השלישית. כאשר ישו הגיע עם הבשורה הוא היה 

pentecostלספירה, 33באפריל, 5אכל את השנה השלישית של ארץ זו הייתה השנה את התחייה האנשים לספירה כאשר 33במאי, 25

http://books.google.ca/books?id=Umxbb68tmZMC&pg=PA301&lpg=PA301&dq=Tung+Ching+constellation&source=bl&ots=QFL9RIai0k&sig=Vvcs9JrL1UauAlmttV9IUON1Mzg&hl=en&ei=f2DRSb6JJIq-M5ableQC&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result#PPA2,M1


לפנה"ס הוא משותף תאריך הנחת יסוד של המקדש, 520הם אכל את היבול הראשון של חיטה ושעורה כאשר את רוח הקודש היה נתון. 
שנים. הייתה מנהרה מסביב לגדר המערכת של החומה של המקדש לניקוז גילה 15מקדש במשך כנראה נכונה. לאחר מכן עזב את בניין ה

530שנים לאחר צו עשה כורש בשנת 15-. בכך הייתה עבודה רבה גם להניח את היסודות. מקובל להאמין כי המקדש סיים כ2011ב 
לפנה"ס זה יהיה.515לפנה"ס. במלון 

לפנה"ס. אולי זה 470ייתכן ב salamisלפנה"ס. כלומר, קרב 504דבר רע, זה יכול להיות בערך עם זאת, אם קיבל כרונולוגיה היא 
באותו jubileנתן מתנות כמו היה עבור xerxesהעשירי של חודש. לאחר מכן tabetב xerxesהיה באותו יום הייתה אסתר המלכה עם 

490לפנה"ס ו 480מיושן בדרך כלל salamisלפנה"ס. הקרב הוא 480לפנה"ס, קרב מרתון ב 480לנס Sunזמן. יתכן שהייתה 
לפנה"ס קרב מרתון. "יש לי ייצגו את מרתון כמו בתחילת בשעות אחר הצהריים, והפסקת לקראת ערב. אם הוא היה נמשך לאורך כל 

" אשר כבר vespaeעל ידי הקו "היה כנראה הזכיר כי עובדה. כי זה הסתיים לקראת הערב היא, אני חושב, הוכיחherodotusהיום, 
bulwerציטטתי, אשר נקרא על ידי תשומת לב שלי היה סר אדוארד  lytton חשבון של

 לפנה"ס המצוין על ידי התנועה 480שלסתיוהפוך את ארובת העין,:Mars.html\Temp\Local\AppData\User\Users\Cהקרב."
לפנה"ס, 480לרדת מן השמים בעיצומו של קרב מרתון. מרתון כנראה הייתה בחודש ספטמבר של Sunייתכן התחיל עם המאדים בסין
. את שיא היה tabetבחודש ' שנה חמישית. אולי זה היה באוקטובר, העשירי xerxesלפנה"ס להיות 470ספטמבר Sunאת הנס של 

2xלפנה"ס ולאחר מכן 478השנה בארה של האולימפיאדה. אז אם את טועה אקליפס הוא  לפנה"ס, הוא 470שנים מאוחר יותר, 4
לפנה"ס. שמש לנס 478בפברואר 17-לפנה"ס. סה"כ נראה אקליפס ביוון ב480. היה אקליפס ב salamisהתאריך המדויק של 

לפנה"ס. כמו כן, שני חורף חצי בסדר 479נס חצי ארובת העין מאוחר יותר במרץ Sunלפנה"ס חייב להיות מלווה 480ספטמבר של 
האפשרית נסובה סביב הניסיון Sunלפנה"ס היה נראה את 479הפוך " להוסיף עד שעה נטו חסר זמן. לאחר מכן במרץ או אפריל של 

אפל כמו אקליפס, היה אפל, לפתע Sunך שעה אחת במהירות האור. כך לא רק את לנוע ממקום למקום על פני כדור הארץ יכול למש
עקר סוסה'מ: xerxesלפנה"ס, כאשר 469לפנה"ס, או 471הגדר במזרח או מערב. לפיכך השמש היה "להיעלם". כמו כן באביב 

"השמש נעלמה באזור בהיר, ברור שמי, הפך יום לילה".

מכוכב אחד אל noticableמקורה ביוון, אלא אם כן יהיה בקושי 50%לפנה"ס. אך זה היה רק 480באוקטובר, 2סה"כ אקליפס 
זה לא יכול להיות אקליפס.יום של חודש הירח. אם כך,20באוקטובר 22עד salamisהשמש. התנ"ך מעולם החי תאריכים הקרב 

xerxes לפנה"ס, קרב 478יכלו לבוא לשלוטsalamis480לפנה"ס. לאחר מכן מרתון להיות 470-להיות כעבור שבע שנים ב
לפנה"ס.

70לפנה"ס, 520לפנה"ס. בית המקדש השני היה התחיל בשנת 479לפנה"ס עד 509שנים. וכך אולי מתוך 30לדריוס תפריט מלך 
לפנה"ס. הייתה 504בפברואר, 10-שנים. לאחר מכן מקדש ייתכן סיים ב15ם לאחר הושחתו. לאחר מכן עזב לבנות במשך שני

לפנה"ס, 504נס. גם לאחר מכן, לא ניתן לראות את שביל החלב היה בשנת Sunאקליפס הוקלט באותו יום בסין אשר עלולה להיות רק 
לפני הספירה, בניין המקדש התחילה שוב, שנה את שביל החלב לא היה גלוי 504של זיף, בשנת נס. יש אפשרות מאי, החודש Sunאולי 

בסין לתת את הכהנים אור כדי לבנות את בית המקדש.

לפני הספירה) שביל החלב לא היה ניתן לראות את השמים".504כמה שנים (-יודע-בפעם המי14" (קינג קינג'ס ) 

לפנה"ס, המקדש הראשון התחילה. יש אפשרות 1041ים כי המקדש ביום ובלילה. כמו כן, בחודש מאי זה יכול להיות המשכי הדמדומ
זו הייתה גם הדמדומים בסין.

הכוכבים היו בלתי נראה רגיל."בחודש, את4-שנה, בקיץ, ב14" (צ'או') 

ר כמו את סיום של בית המקדש השני, של צ'או לפנה"ס נראה יות504אולי ישנה בשעת הדמדומים כדי לבנות ביום ובלילה. עם זאת, 
כאשר ZIFנס על חודש של Sunנפרד נפל בקרב. וכך, ziklagנס על דוד על שאול Sunשנים של שאול, וכך, 40שנה מוסיף עד 14

ל מת דוד לפנה"ס כאשר שאו1186שנה עד 14שנים של צ'או 26'אנג הפך המלך בסין +Kלפנה"ס, 1126שאול הפך מלך ישראל ב 
הפך מלך יהודה.

לספירה, על האחרון יום של 32באוגוסט את בית המקדש, 16-מדברת על אלוהים רוח של המקדש. ישו היה ב14הדמדומים ב זכריה 
חג הסוכות כאשר היה בין השמשות.

john .ולשתות ,אם כל אדם צמא, נתנו לו לבוא אלי"ביום האחרון, כי יום חג, ישו עמד ובכתה, אומר,7:37
.הוא פתי מאמין כי עליי, כמו המסייעת בפירושם צדקתי לו בטן נגרות נהרות של מים חיים7:38



490לפנה"ס, 458נבנו להיות jerusalamלפנה"ס, את עשרים שנה כאשר קירות 478עשויים להיות מלך מתוך xerxesולאחר מכן 
לספירה.33באפריל 3-שנה של ישו שיצלבו אותו ב

לפנה"ס. 480הועברה לתקוף יוון, באופן רשמי מיושן xerxesמש ניתן לאכול גם סימן של מנהיג חדש או סימן לצאת לקרב. נס ש
salamisאולי זה היה קרב של  tabnitלפנה"ס. מאחר 465לפנה"ס עד 470לפנה"ס בין 470-מלך המלך כי בtetramnestos בשם

שנה, נחמיה 20שנים של 490"מודל, תמונה". אם דניאל tabnitנשכחת" עשוי להיות פירושו "ארבע פעמים בלתיsalamisבקרב 
לפנה"ס.478לספירה, ולאחר מכן את השנה הראשונה יש ב 33בדרשי, שושן לסמוך על ישו שיצלבו אותו בשנת 

שות סוף חטאים, כדי להקל על "שבעים שבועות נקבעים על עמך ועל בניך עיר הקודש, כדי לסיים את בפשע, כדי לע9:24דניאל 
התאמת און כדי להביא צדק עולם, ולאטום את חזון נבואה, משח קודש.

יודע לכן, להבין, כי החל הולך הלוך ושוב של מצוה כדי לשחזר ולבנות את ירושלים ויבא משיח פרינס יהיו שבעה שבועות ושבעים 25
פעמים."troublousשבועיים: הרחוב יהיה בנוי שוב, החומה, אפילו 

70xשבעה שבועות יכולים להיות שוב שבעים שבועות. "שבועות" שבעה ימים או שבע שנים, ובכך  7 = שנה או ימים. נחמיה 490
7לפנה"ס. דבר זה עלול להפוך כל התאריכים 458שנה שושן. אשר אז חייב להיות 20בדרשי החלה, סיימו את החומה סביב ירושלים, 

תר מאשר המקובלת בדרך כלל את השתלשלות העניינים.שנים האחרונות יו
לפנה"ס.478שנה ייתכן לספור מ 20

'xerxesלפנה"ס היות 478שנה ב שושן. יש כמה ראיות עבור 20-ארצות המקרא טקסט נחמיה בדרשי חומת ירושלים הסתיים ב
ימים, הן נראות 180יום חג. היו המוחקת ירח 180לפנה"ס כאשר היה 476בשנה הראשונה. לאחר מכן את השנה השלישית תהיה 

פלאים Sunחדרים וסוויטות לפנה"ס. ייתכן שהייתה 1,477חדרים וסוויטות לפני הספירה, אוגוסט 477בפברואר, 6-עסקה באריגת ב
ה כדי לשחזר. אסתר לפנה"ס כאשר הרכוש שהי470ב jubile' השנה השביעית תהיה השנה לפני xerxesעל תאריכים אלו. לאחר מכן 

שנה אחת לפני אסתר הייתה המלכה, Sunלפנה"ס. לאחר מכן היה הנס 470שנת jubileאת השנה השביעית אולי xerxesהופיעה לפני 
.tebetפלאים, ולאחר מכן שישה חודשים של ריחות מוזרים מתוק השמש חזר Sunולאחר מכן שישה חודשים של מור,  12 שנה 12

DECלפנה"ס. אם את חודשים נותרו ליפול אחורה, את הירח אקליפס 466היו בחודש פברואר  26 אדר 14-לפנה"ס עלולה להיות466
שנה.12חודש, את 12

kislewימים מיום חנוכת המקדש השני 490יש בדיוק  29ימים מאוחר יותר לא משנה איזה שנה. מתוך 490חג הפסחיום של25
,kislewשל יום25לספירה, 31בנובמבר  ימים.490לספירה כאשר ישו על הצלב היה הן בדיוק 33באפריל, 3

"היה על ירושלים החג של מסירות, והוא היה חורף.10:22ג'ון 
שלמה, גזוזטרה.". ישו הלכו את מקדש23

.maccאני  השנה השמינית (שבת, (דצמבר), ארבעיםkislew"עכשיו על חמש, עשרים יום של החודש התשיעי, הנקרא חודש 4:52
מזבח ושלמים, אשר עשה."לפנה"ס), הם עלו עד הבוקר, והציע להקריב על פי חוק חדש על12,164דצמבר 

לילות. לאחר מכן השמש בצהרים נסיגת ישראל עמדה בבוקר למצב 8אולי שמונה לילות של חג החנוכה היו לילה אחד ארוך שנמשך 
8xבסין בסין עמד עדיין בבוקר למצב 8xשעות. לאחר מכן כי הלילה הארוך בישראל היה האחרון 12 שעות. לאחר מכן 96שעות, 12

9xשעות. 12-מערב, או ל180°פלאים כי השנה תהיה השמש שנסע Sunאת שלושת  12-3x 12 = שעות. לאחר מכן היה היה 60
שעות ביום. כך את שני הפוך " ארוך ימים האם 12-מה אחת לשעות בימ12ארובת העין הקודם רק כי היו לו שלושה ימים + הפוך

2xשעות או 96להוסיף עד  שעות היה ומיהר לעיסוקיו מעלה כי השנה יהיה טרור חוצות גבולות על ידי צלצלו 48-שעות. כך אדמה 48
שעות נטו של זמן ארוך יום/לילה.48+

פלאים, גם כדי ירח קוצב המוחקת כדי Sunימים בין שני 180ות או מעל180ייתכן סימל את 1:4ימים ב 180את משתה אסתר 
טיהור, עשויים חלפו ששת החודשים הראשונים שלvashtiלפנה"ס יכול להיות השנה השלישית שושן. 474להיראות כמו המוחקת. 

לפנה"ס.465עלולה להיות xerxesשנה של 12ימים של טיהור כדי חג. 180ולאחר מכן את הבא 

, את השנה השביעית tebethויאמר המלך אל ביתו המלכותי ב העשירי בחודש, הוא חודש ahasueus"כך אסתר נלקחה 2:16אסתר 
שלטונו".שלו

לפנה"ס. נפילת ירושלים, אם 520צריך לספור את השנה הראשונה את הבסיס של המקדש הונחו jubileשנה 50את המאפיין של 
לפנה"ס. 585במאי, 28-לפנה"ס, ביום התשיעי בחודש כמו ארצות המקרא, ולא השמש אקליפס ב591ה"ס, לפנ591באוגוסט 10יהיה 



591באוגוסט 10ביולי באותו החודש הוא 3יום 40יום. כך 40לפנה"ס היה השישי בחודש פברואר על 591את סיני אקליפס של 
לפנה"ס 585במאי, 28לפנה"ס הוא חושד. השמש אקליפס 585ור מ לפנה"ס. אין השמש אקליפס ביום התשיעי בחודש. אז שבי לספ

אינו יכול להיות השמש המחשיכים כאשר ירושלים נלקח. אלה הם אירועים שונים לחלוטין. השמש הייתה חשוכים במשך שלוש שעות 
, לא אקליפס. ביום התשיעי כאשר ישו היה לעבור. השמש הייתה צריכה להיות חשוכים באותו אופן כאשר ירושלים נלקח. שמש נס

יתנו אין Sunהאם אפל. לאחר מכן אתSunבחודש, לא את הראשון. השמש מאי הועברו סביב כדור הארץ במהירות האור, ובכך את 
לפנה"ס 10,591לקחת שעה אחת כדי להשלים מעגל סביב כדור הארץ. וכך, אוגוסט -זמן עומד עדיין אל השמש -אור אל הארץ 

יום ועוד יום אחד את כוונון עברית חודש הירח 9ימים בנוסף את30במאי יש לספור הקודם חודש הירח. 40ליפס בסין ביום שמשית אק
לפנה"ס. לאחר מכן שורר של 610, להיות 50jubileשנה של 30שנה בתחילת הביא יחזקאל חייב להיות 30ימים. יתר על כן, 40=

חזה עשויים להיות זהים אירוע בישראל, thalesהביא יחזקאל. לאחר מכן את אקליפס ספירה כמתוארלפני ה591מלכי יהודה מ יגיע ל 
לפנה"ס שעה 10,591לפנה"ס אקליפס לא הוקלט, אוגוסט 585במאי, 28ואז halysלפנה"ס על הקרב 10,591ולא להיות אוגוסט 

של אקליפס.thaleכהוצאה חושך מאוד סביר יותר

sothis דקות חסר40לוח השנה, את

הראשון sothisשנה מעוברת. ביום הראשון של מחזור 29יום בשנה ללא פברואר 365היה מבוסס על sothisלוח השנה המצרי 
sothis. זה היה תוצר של 16כמעט תמיד היה יולי בבוקר,4בשעה siriusהמתפרסם של כוכבים  precession ביולי, 16, זו השנה. כך

365xנה"ס תהיה ביום הראשון. לאחר מכן לפ4236 ביולי, 16שנים מאוחר יותר, את מעגל יחלו שוב 1460שנים מאוחר יותר, 4
. לפיכך, את לוח השנה הראשונה היה מגובה של חמישה sothisימים שהיו ימי שרב 360לפנה"ס. היו שם חמישה ימים לאחר 2779
שנים היו 1440. כך duodecimal=12. את לוח השנה המצרי ייתכן שבמקור היה בסיס שנים1440לפנה"ס ב 2797ביולי, 21ימים 

duodecimalפשוט  12xעשר = פעמים100 12 x שעות או 24. אם אנחנו לחישוב חסר דקות של חצי בסדר הפוך) אנו מקבלים 10
X)365.25/180ימים, ולאחר מכן (180דקות. אם אחד חצי בסדר הפוך) הוא 1440 24 x 60 = דקות. את אותו סכום של 1460

דקות. 40שעות 23והוא דקות או 1420-מחזור. במחצית הראשונה בסדר הפוך ארובת העין צריכה להיותsothisדקות יש שנים
ור חסר יום דקות ומיהר לעיסוקיו ארובת העין. את הסיפ20שעות עד 24ימים 180במחצית השנייה אחורה ארובת העין צריכה להיות 

X)365.24/188ימים; (188חישובים דומים. במחצית הראשונה ארובת העין  24 x 60 = דקות. לאחר 20שעות 23דקות = 1400
X)365.2422/175.5ימים; (177.5שעות חסר של יהושע יום ארוך. במחצית השנייה אחורה ארובת העין 24-דקות מ40מכן יש 

24x 60 = שעות. לפיכך יש שני 48=2880/60דקות = 2881דקות = 1480דקות פלוס 1400דקות. 41שעות 24דקות, 1481
דקות חסר זמן המחצית הראשונה ארובת העין. 20שעות 23שעות חסר השעה 48שעות פחות כי ארובת העין שנה לאחור. 48ימים של 
דקות זמן חסר במחצית השנייה אחורה ארובת העין. כך תהיה 40שעות 24דקות זמן חסר חסר היום את הסיפור. לאחר מכן 40זה יוצא 

שעות הזמן שחלף של השמש עומד עדיין 48ימים ארובת העין שנה לאחור בלי ראיות. אז יכול להיות נטו של 367ימים במקום 365
Sunשעות זריחה פתאומית, נסיעות 12-חסר זמן. לNetבשמים כדי לא להשאיר  Aironetבפברואר, 8על נפילת יריחו מערב, 180°

Aironet+ מעלות צלזיוס, 60שעות עד 16לפנה"ס, אוגוסט 1240 שעות, 24לפנה"ס עלה השמש במערב, עמד עדיין בשמים 1240
5xמזרח =  Aironetבאוגוסט, 17שעות 12-מזרח השמש חייב האפשרית נסובה סביב הניסיון לנוע ממקום למקום. ל180° 1240

שעות נסיעה 12לפנה"ס כמו השמש עמד מלכת השמיים במשך 7,1239שעות פברואר 12מערב, +180°פנה"ס כמו השמש שנסעת ל
שעות הזמן שחלף עד שלא חסר זמן נטו, אין ראיות.48שעות חסר השעה טרור חוצות גבולות על ידי 48מזרח. 180°

2את כוכב המזרח מודרך כי חכמים כדי ישו ב מת'יו 

עשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃ היא רק כוכבים הזכיר שם בתנ"ך.

"שמות יקרא׃ מספר הכוכבים, ועל ידי שאו־מרום להם כל השמות שלהם".147:4ורדפהו 

את הקונסנזוס ידעי, בהתבסס על יוספוס' העתיקות של היה"."ודים הוא כי הורדוס מת בסוף מרץ, או בתחילת אפריל 4 לפנה"ס
את" מתיאס אחרים אשר קם את להשמצות לשטנה, הוא (הורדוס) היה לו נשרפו בחיים יחד עם חלק וחבר מרעיו. באותו לילה היה-

אקליפס של הירח. אך הורד."וס מחלה חמורה יותר ויותר

לפנה"ס 4הכיפורים. הורדוס בנים ברבלה יוםלפנה"ס לאחר הכוהן מילא את החובות המוטלות על15,5אקליפס זה היה די ספטמבר
5-הגיע בwisemenלפנה"ס, ולאחר מכן כאשר 12,7כמעט ולא סביר אם הורדוס היה עדיין בחיים. לאחר מכן אם ישו נולד ספטמבר -

של הורדוס, הרגו את כל ילד wisemenלמצרים באותו לילה לפני הורדוס ראיתי את האזיקונים בספטמבר לפני הספירה, ג'וזף נמלט
לפנה"ס. לפיכך הורדוס ידעה כי עשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃ 15,5חייב של תחת שני בבית לחם כמעט מיד כי ספטמבר 

wisemen15,5ספטמבר 2לפנה"ס, נהרג כל הילדים בבית לחם מתחת לגיל 12,7ה בחצות ספטמבר הופיע לראשונה את התקור
לפנה"ס.

http://www.isracast.com/Articles/Article.aspx?ID=634
http://www.mreclipse.com/Special/quotes.html
http://www.mreclipse.com/Special/quotes.html


"כאשר הם היו מבוצעות כל הדברים על פי החוק של יהוה, הם חזרו אל הכנרת, שלהם בעיר נצרת".2:39לוק 

לפנה"ס, ישו 5לפנה"ס ועד 7חיו בבית לחם בין לפנה"ס. לאחר מכן, ג'וזף מרי מאי 7-לפנה"ס, ישו הלידה היה ב4הורדוס מת בשנת 
הגיע ישו סגד לו. ייתכן עשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃ כוכב ממזרח לבית לחם. עשה־עש כסיל וכימה wisemenהיה שנתיים כאשר 

לפנה"ס 7,בספטמבר12-וחדרי תמן׃ הצביע כמו בידית הדובה הגדולה {באסטרוומיה} אל עונות השנה. לאחר מכן השמש נס ב
virgoמשמעותה השמש היה בצד השני של כדור הארץ, את הכוכבים לציון העונות מול הרגיל ספטמבר שמי הלילה. השמש היה לעבור 

לפנה"ס עשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃ 5לפנה"ס. לאחר מכן, באוגוסט/ספטמבר 7באותו לילה, piscesבספטמבר 12-בספטמבר ל
במאי, ולאחר מכן 38בשעת השקיעה, לעבור מעל בית לחם בחצות הלילה. לאחר מכן חכמים יש לקרוא עבודה ימשיכו לעלות במזרח 

לפנה"ס. לאחר מכן, 7ספטמבר, 12נס אולי על ישו לידה Sunעשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃. הם עשויים להיות נצפה 
במזרח שקיעה ישר נקודת עד חצות. לאחר מכן עשה־עש כסיל וכימה באוגוסט/ספטמבר עשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃ ימשיכו לעלות 

וחדרי תמן׃ יכול להיות כוכבים במזרח. אולי הם ולאחר מכן דניאל לבא של ישו, ידעו את השנה יהיה נולד, את הנושא. לאחר מכן הם 
למצוא ב ג'וזף של ישו בבית לחם.עשויים wisemenהגיעו לירושלים, בעקבות עשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃. לאחר מכן את 

Matthew המזרחי בא לירושלים,magiהורדוס המלך, הנה "אבל אחרי ישו היה נולד בבית לחם יהודה ושומרון, ימים של2:1
Matthew אומר: "איפה הוא שנולד מלך היהודים? עבור ראינו את הכוכבים שלו עולה, יש לבוא בלבוש הולם אותו."2:2

Matthew , חקר מהם בהחלט זמן שבו הופיע כוכב;"magi"אז הורדוס נתקל בחשאי בשם 2:7

Matthew "כאשר שמעו את המלך, הם מוח; הנה כוכבים, אשר ראו עליה במזרח, הלך לפניהם, עד שהיא באה ועמדה על שם את 2:9
הילד הצעיר היה.

הם ראו כוכבים, הם חגגו עם חריגה השמחה הגדולה".כאשר2:10

הגיע.wisemenישו היה שנתיים כאשר ובכך
כך:

"הנאלמת םיחרי רפסת עשה־עש כסיל וכימה -"הנאלמת םיחרי רפסת הופכים בעתו ועיש על־בניה תנחם׃ יופיע העונה" ו38עבודה 
וחדרי תמן׃ מדריך עם הבנים שלו".

לפנה"ס ספטמבר. 5-לפנה"ס 7וגוסט/ספטמבר ישר עד חצות בסדר הפוך ארובת העין אהאם נקודת עשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃
את הדובה הגדולה {באסטרוומיה} ו עשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃ בדרך כלל נקודת ישר למטה בחצות בספטמבר.

כאשר היה נס שמש. עשה־עש כסיל את העונות של בעתו ועיש על־בניה תנחם׃, גלגל המזלות, היה נראה שונה המזלות בגלגל המזלות
ימה וחדרי תמן׃ את הידית של הדובה הגדולה {באסטרוומיה}, האם הצבע החדש המזלות בגלגל המזלות, עונות השנה. עם זאת, יתכן וכ
לפנה"ס היה שיא של 4לפנה"ס. את אקליפס להקליט לפני מותו של הורדוס 12.7נס על יום הולדתו של ישו, אולי ספטמבר Sunכי 

Sunלפנה"ס 5בספטמבר, 15-לפנה"ס ישראל זמן. ה5בספטמבר, 2:16לפנה"ס = 15,5ילה של ספטמבר נס על הירח אקליפס של הל
לפנה"ס. את הנושא של אחז לא־אשאל יכול להיות פתאומי במרץ 13,4משתלב טוב יותר את חשבונות ירח אקליפס בבוקר של מרץ 

במרץ אקליפס 13-חז לא־אשאל, הורדוס. אולי היה נס שמש ירח בחדרים נוחים לפנה"ס. אולי יש השוואה בין א724בשקיעה אולי יש 
לפנה"ס.4במרץ, 30-לפנה"ס. כמו כן. ישו היה בן שנתיים וחצי שנים על ידי הורדוס מוות ב4

לפני עמנואל היה אומר אבא או אמא שלי בארץ יהיה עזובה של מלכיה:

והיה להגות, נושאות בנו, וקראו שמו עמנואל."לכן יהוה עצמו אתן לך הנושא; הנה בתולה 7:14ישעיהו 
חמאה ודבש יאכל הוא לאכול, כי הוא יודע לסרב את הרע, ולבחור את הטוב.15
והיה עזובה של מלכיה."abhorrestלפני ונער יודעים לסרב את הרע, ולבחור את הטוב, את האדמה אשר 16

שנה לפני ישו נולד.717חדרים נוחים לפנה"ס, 724של אחז לא־אשאל היה הנושא של ישו נולד יש את הנושא

שנים של עבדות הבטיח לאברהם זרע של400

"אבל כל הזמן הזה לא היה לי על ירושלים: עבור שני, שלושים שנה נשתונא די [ארתחששתא כ] מלך בבל בא אני 13:6נחמיה בדרשי 
ויאמר המלך, לאחר ימים מסוימים להשיג אני להשאיר של המלך:"



442לפנה"ס. כמו כן, בשנת 7-שנה לפני הולדת ישו ב440שנה לפנה"ס, 32ולהשאיר 446כה נחמיה בדרשי מוקה את המקדש כביש 
לפנה"ס בשנה הראשונה של הדוכס טאו בו שת השביט הופיע.

.Volume 1, P. 171 ,הגדול של להב רשומות

לאחר שהזנת את הכרטיס, הוא לא עושר ולא ישנתי עם כל אישה של היה נס שמש: "עכשיושל הקיסרהסיני השתנה לעתים קרובות
CH ב. זה מראה כי דעתו לא לשסות בעניינים קטנים. אני אדם לציית לו'aeromantic שלטים, הם תמיד בצורה של תנים או נמרים

תחמיצו את ההזדמנות".הנושא של הבן של גן העדן. להתקיף אותו מהר, אלaeromanticהמתפרסם בכל חמישה צבעים. זהו 
.Volume 1, P. 190 ,ותורת יהוה אתנו אכן הנה לשקר הגדול רשומות

שנים 300לפנה"ס הוא 442עדיין היה בירושלים. זה nehehiahנס בזמן Sunאז זה שת השביט עשויה להיות הדרקון, עשויות להיות 
לכתוב על מלאכי ב:לפנה"ס. יתכן השמש נס כי נתן את ההשראה141-לפני השמש נס ב

"אבל אליכם כי הפחד שלי והיה שם את השמש של צדק להופיע עם כנפיים ריפוי שלו; ואכלתם לצאת, גדל כמו עגלים של 4:2מלאכי 
תא".

:jubileפלאים בשנה של Sunלפנה"ס. ייתכן יש כמה 420ב jubileמלאכי עשויים שנכתבו על השנה של  "pliny את אלדר כתב בן
ב".salamisסוג (כמו ירח) הופיעה כאשר היוונים נלחם בקרב הסופי cerastesלפנה"ס, כי שת השביט של 77,470

cometography: קטלוג של comets על ידי Gary W. kronk, 2 'עמ.

כאשר היה הנס לפני הספירה. שת השביט היה הדרקון, את שם שמים, אשר הופיע470בשנת jubileנס בזמן Sunכך עשויות להיות 
Sun, Sun ההיסטוריון 8:16נס עשוי היה להיות יום של "אור ששון ושמחה" אסתר .diordorus siculusלפנה"ס כי 100-כתב כ

:jubileלפנה"ס היה 370לפנה"ס, 371שנים), 4לפנה"ס היה הראשון שנערך מדי 776(102במהלך אולימפיאדת 

נה ... היה לראות את השמים במשך הרבה לילות מדהימה מעולה משואה שקיבל צורה שלו היה ארכון אתוalchisthenes"כאשר 
להט׃ אורות".

"בכל מקרה כזה היה משואה זו הברקה, הם הגיעו, כגון עוצמת אור כי הוא צל על האדמה דומים לאלה להטיל על ידי הירח".
cometography: קטלוג של comets על ידי Gary W. kronk, 4 'עמ.

הדרקון הסיני היה בהיר מאד קשה להסתכל.

הוא הכוהן הגדול האחרון שהוזכר התנ"ך:. הכוהן jubileלפנה"ס על 370-הוליד את־אלישיב ואלישיב את־יוידע׃ היה הכוהן הגדול ב
הכיפורים.הגדול הוא היחיד שיכול להיכנס בקדושתו של קודש הקודשים בבית המקדש ביום

ויוידע הוליד את־אלישיב ואלישיב את־יוידע׃ יונתן, ו"."12:11נחמיה בדרשי 

כאשר הוא עמד לקרוא ביום 61לספירה כאשר הוא עמד ישעיהו 30-שנים הוליד את־אלישיב ואלישיב את־יוידע׃ אל ישו ב400
יציאת מצרים על ידי שנים את בני ישראל היו עבדים במצרים לפני 400הראשון של החודש השביעי. זה עשוי להיות במקביל באותה 

של escapeלספירה 70-לפנה"ס עד חורבן יהודה ב333שנים של אלכסנדר מוקדון שכבש ביהודה ושומרון ב 400משה רבנו. יש גם 
הנוצרים ממוקם במיקום נוח עבור נוסעים עסקיים. לאחר מכן אם במקביל הנשאב עם את נצו גם־נעו מצרים, ממלכת ישראל דוד, ולאחר 

שנים. זה עשוי 1069לפנה"ס הוא 1281לפנה"ס עד 2350ייתכן שהמערכת שברשותך לא נמסרה שנים. 1070תקופות הם מכן הן 
שנה, אולי 70-נס שהיה ליד השדרה הSunלפנה"ס), וכן את 2357לפנה"ס (או 2350לנס של יאו בשנה הראשונה, אולי Sunלהיות 

לפנה"ס הוא אקסודוס 1281לפנה"ס עד 1680אני ב ahmoseכדי יציאת מצרים. פרעה שנים 1000. לאחר מכן 110כאשר ג'וזף נפטר 
השנים האחרונות.400-ב

לפנה"ס 591, כדי חורבן בית המקדש בשנת athaliahלפנה"ס, פחות משבע שנים עבור המלכה 1097מבית דוד המלך נער משח ב 
500לפנה"ס הוא 7לפנה"ס ועד ישו נולד 504בית המקדש השני בשנת בשבי. מתוך השלמה של שנים70שנים. לאחר מכן 500הוא 

מעלות 70שנים עד +500, הוא athaliahלפנה"ס, פחות משבע שנים עבור המלכה 1084שנים. או דוד המלך הראשון של השנה ב 
7נמסרה של דוד אל ישו נולד ייתכן שהמערכת שברשותך לא1070לפנה"ס הסתיים, שנים 504צלזיוס לפני בית המקדש השני בשנת 

שנים. לא היו ספרים שנכתבו לאחר מלאכי. אלוהים היה שקט, בתקופה 7לפנה"ס ישו נולד 400לפנה"ס עד 400לפנה"ס. בין מלאכי כ 
jubileשנים של חושך מתוך 400זו של חושך עד ישו הגיע. לפיכך  על61לפנה"ס עד ביאת המשיח, ישו כאשר מילא ישעיהו 470

jubile 26שנים מתוך 1069לספירה. כך בארץ ראו אור גדול באותו יום. לאחר מכן את נצו גם־נעו במצרים היה 30באוגוסט, 18



430thלפנה"ס ב 2350אפריל  sothis2779 ,400לפנה"ס, עם 2350באפריל, 1יום אחרי יום השנה החדשה 26שנה לפני הספירה
לפנה"ס.1281באפריל, 27לפני הספירה ועד יציאת מצרים ב 1680ב ahmoseשנים של עבדות אני פרעה 

הזוועה של חושך נפל עליו.על,LO"כאשר השמש היה יורד, שינה עמוקה נפלה על אברם; ו, 15:12בראשית 
סר אותם ארבע מאות ויאמר אברם, ידוע כי זרעך לטוב אל־יעשקני זדים׃ והיה זר בארץ הוא לא שלהם, ועבדו עליהם ואכלו ליי15:13
שנים;

גם כי האומה, והיה מי הם משרתים, אז אני שופט: בעצתך תנחני ואחר כי הם באים עם חומר נהדר."15:14

שעות כמו שלושה ימים של חושך במצרים של יציאת 84הלילה. לילה של שבעה לילות מהביקור +nnightהלילה של החושך היה סה 
ך לפני אדוננו ישו. החושך ידענו לפני שנפגשנו עם ישו.מצרים. זה היה הנושא של החוש

, זוהר מסביב לי, אותם אשר נסע איתי."Sunקינג, ראיתי בדרך אור משמים, מעל את הבהירות של o"בצהרי היום, 26:13מעשים 

לפנה"ס, עצי אפרסק כאן וחלפו מן בחורף".369עשרה שנה, -"השש
יאנג".-ב מתכת ופיסותyuehלפנה"ס, ירד גשם 367"הימים ב, 

בלהב הגדול של רשומות. הקול אני, עמ' 107

לפנה"ס. המלך והוא מהווה בחירת 369השתרר בין CH'Uלפנה"ס, והוא מהווה בחירת אירוח של 370הוי של וויי השתרר בין 
פלאים נראו כמו Sunפלאים. Sunבזמנו של לפנה"ס. הקרבות היו לעתים קרובות לחמו, זכה369אירוח זכה ב המאבק המרכזיים 

נס. השמש עמד עדיין בשמים עלולה Sunהזמן של בו אתהנושא של שינוי של המלך, זמן למרד. מלכים לעתים קרובות החלה השליט
כמו asteroidsנס כאשר כדור הארץ הסתובב בעולם בדרך של Sunצפויה שנה לאחר לגרום עצי אפרסק פרח בחורף. מטאור מקלחות

לספירה.18,30באוגוסט 61שנים לפני ישוע עמד לקרוא ישעיהו 400לפנה"ס הוא 369ה היה כעת שונה ארובת העין. לפיכך, אדמ

פלאיםSunסינית רשומות של 



,E-גשם. הארץ. ההשנה שלו, את חמשת כוכבי הלכת שלהם יצא של קורסים. בלילה, הכוכבים נפל כמו10-"ב loh".הפך יבש

קרוס האופנה; באמצע הלילה הכוכבים נפל כמו גשם על -של "שיה חמשת כוכבי עבר ובמבנהGUIשנה של הקיסר10תרגום אחר: "
."quakedהארץ, 

כדי להופיע בשמי ,כוכבי הלכת חייב להתקדם עם זה180°לפנה"ס: אם השמש עברה 1807היה kweiשנה של הקיסר 10-סינית 
ארץ גלויה כוכבי הלכת) ולאחר מכן כל כדור הארץ צריך להיות שונה זה זז, החיצוני של כדור ה5כוכבים הם את 5כמו הרגיל. (

הפוכה " שלהם. עבור כוכבי 180°"שבתאי על שליש מהירות האור. אחרי כוכבי הלכת להעביר את כוכבי הלכת חייבים לעצור את 
מיליון קמ הפנימית כוכבי 1.2"שבתאי -הלכת כדי להופיע בשמי הלילה בזמן שהם כלל, החיצוני כוכבי הלכת חייב לעבור מהר מאוד 



ממש בסדר הפוך. זה היה כי כוכבי הלכת אדמה מצטרפות רגיל עם ארובת העין תהיה ולהרחקת מתוך אדמה הלכת באותה מהירות רגילה 
כדי לשמר את איצטלה של תקיות. כמו כן כאשר מהירויות קיצוניים של כוכבי הלכת החיצונייםnecessitatingלאחור של ארובת העין 

מאיפה הם צריכים 180°בו שימוש מאוחר יותר מכך, כל כוכבי הלכת תהיה השמש התרחקו חצי שנה או שנה או ממקום למקום ונעשה 
השוהים באותו המיקום היחסי שלהם אחד אחר. כך מסביב לכדור הארץ עם השמש כאשר הוא זז אחורה , תמיד180°להיות ולהעביר 

חר מכן על רקע הכוכבים תהיה שונה את כוכבי הלכת היו מופיעות העונה באותו מרחק השמש הם היו בסדר הפוך ארובת העין. לא
לחלוטין אחורנית פעולה מהירה מאוד נגד כוכבי מרשימים, הכוכבים לא לסמן את התנועה הרגיל של כוכבי הלכת. לפיכך, כוכבי הלכת 

כת.גלויה כוכבי הל5שמי הלילה כולל כל 360°האם לצאת כמובן. לילה ארוך בסין, יום ארוך במערב, האם ניתן יהיה לראות 

במהלך השמש מסתובבת נס. חצי של כוכבי Sunכמו כן, ניתן לראות את חמשת כוכבי הלכת עשוי להופיע הם מוצא את דרכו של 
שלהם כדי להופיע העונה כאילו רגיל. השמים היו חוזרים על עצמם לפני עלות השחר. כל כוכבי הלכת חייב הפוך " שלהם נגד הכוכבים

שלהם מופיעות °,180בכל פעם השמש עברה. אם כוכבי הלכת לא בסדר הפוך, לא זז 180°חייב לעבור ניתן לראות את כוכבי הלכת 
צאלה ישראלי: "חמשת כוכבי הלכת תאבד את -Wenשמי הלילה יהיה שונה מאוד. זה תצפית של "כוכבי הלכת הולך בדרך הלא נכונה" 

כוכבי הלכת לא לשמור על ההזמנה שלהם. כי הוא לא פעם, לאחר העברת ההזמנה" היא עדות הפוכה " אלה, אולי ראיות כי לפעמים את 
הם °.180עם השמש הם הפוכים כדי להופיע באותה השעה זמן העונה שלהם. כן, את סיני היה שם לב אם כוכבי הלכת הועברו 180°

היום בסין. כוכבי הלכת הופיע עמד זמן לא ישים לב הם לא להקליט אותו. בדיוק כפי שהם עשו על יהושע הארוך של כפי שהוא נראה 
חלומו של המלך. להם שתי לילות כוכבי הלכת הולכים בדרך WANבמהלך taurusמ סמל העקרב כדי 180°כמו הם העבירו השקיעה

,E-הלא נכונה. ה lohפני כדור היו הנהרות. כי הם התייבשו במהלך של כדור הארץ ארובת העין הפוכה יש לצפות. מזג האוויר שנה על
נפלה כמו גשם" יכול להיות לנגוח דקות יותר קצר יום הפוך את ארובת העין. "כוכבים8מ גרר פעילות שמשית וכן הארץ יכול להיות

במטאורים ולהשמיד עכשיו נתיב של אדמה. את אופי של אדמה פירושו "אדמה מיתאם אל גן העדן", כלומר, לא הייתה זו רעידת אדמה 
לפנה"ס. יתכן גם כי רחוק חזרה 1817הפך הקיסר על kweiרעד, ממש לפני T'AEפה מת שהיה השנה השביעית, הר רגילה. הקיסר 

אל עבר השמש מדי שבע שנים את בני ישראל במצרים. המצרים האמינו כאשר הייתה רעידת אדמה את אלוהים החיל בשתי הידיים יחד 
הכובד גם, מי180°נס כדי לגרום רעידת אדמה. הירח חייב לעבור Sunיצוני כגון מרשים את כדור הארץ. כלומר, הם האמינו בכוח הח

השנה, הרחבות 73rdפלאים יכול להיות משויך שוטפת של יאו ב Sunצריך לגרום רעידות אדמה, שטפונות, בפעילות געשית. כמו 
RFCמרובות פרוטוקולים מסוג  לפנה"ס.2283

. באחרונה שריפות ביוון, אוגוסט phaethonאידה את הסיפור של הרהגעשית באי כרתים, הואבפעילות געשית יכול להיות משויך
לפנה"ס עד 2350אולי במשך שבע שנים רעב במצרים, באזור phaethonהיה דומה לזה של שריפות , בעקבות בצורת גל חום2007
פלאים בסין כאשר יאו היה הקיסר. ב יאו Sunמערך של לפנה"ס. לאחר מכן בצורת לפעמים שמש נס כמו ולאחר מכן את אותו2345

השנה הראשונה השמש עמד עדיין עבור תשעה ימים. לאחר מכן הוא נשלח כדי לקבוע את הכוכבים שלו של האסטרוומים לציון של
בו וחציו ימחץ׃. השלהם היהעונות אשר עלולה רק לסמן לפי העונות לאחור ארובת העין באותה שנה. לאחר מכן את השנה השביעית

לנס יאו של השנה השביעית ואולי כדי להתחיל את שבע Sunוחציו ימחץ׃ היה מאוד כמו אחת ארבעה בהמות לפני אלהים כסאו. וכך, 
שנים רעב במצרים.

ליד הקיץ מזרח 180°אפילו את יום כדור הארץ עשויים להיראות נורמלי, עדיין זרימת או לתוך הפוך ארובת העין. אם השמש עברה 
2נגד כיוון השעון במקביל את הכוכבים היה נראה לנסוע 40°לפנה"ס) של כדור הארץ מוסט 2287בינואר 26או החורף ההיפוך, כגון 

ומערב עם ממש מעט פעמים מהר יותר מערבה על הלילה של כדור הארץ, אך השמש היה נראה כאילו הוא להעביר בדרך כלל אין מזרח
מסביב אדמה אדמה זרימה פנימה או החוצה 180°יכן אתה משקיף על פני כדור הארץ את השמש. כך ניתן להעביר ווריאציות תלוי ה

Sun"ליפול". עם זאת, האמין ביותר רשומות של בסדר הפוך) עם מעט מאוד בולט ההבדל בין יום רגיל. רק, הכוכבים עשויים להיראות
י לשמור על כדור הארץ באותה עונה, ולא אדמה נודדת.פלאים מתארים השמש והירח נע מעלה או מטה כד



) ,kweiשנה של הקיסר 29" ,koo) "הכוחות של שאנג לקח לפנה"ס1788 Sun הופיע יחד בשמיים".3

שנים מאוחר יותר באותו תאריך בלוח השנה 540°19או 180°של לילה ארוך ולאחר מכן kweiעל 180°אולי השמש עברה -
זמנית נקודות -ם בוכלבים. ראיתי עננים זוהרים שוניSunב'סקיי כאשר השמש נמצאת באופק, בשם Sunהמצרי. לפעמים נראה שלושה 

מראה מה נראה 19°C-בחורף ב 2008פברואר Journalמלבד בחורף. תמונה זו על ידי ג'יימס אדגר המלכותי הקנדי אסטרונומי 15°
כמו כן, השמש עומדים עדיין על האופק עלולה לייצר :sundogs.jpg\Temp\Local\AppData\User\Users\Cבשקיעה.Sunשלושה 

Sun כלבים משך תקופה ארוכה. לעתים קרובותSun מעלות צלזיוס בערך או כל כך. כמו שני תמונות של °-6כלבים נתפסים חורף
Sun כלבים שקע של ניוטון ספר "דק צעיף של גובה עננים צירוס אוcirrostratus עבור סולרית שמש יכול לספק תנאים מושלמים

halos כלבים. לפעמים מספיק כדי להתחרות מבריק את הבהירות שלSun, sundogs נתפסים רק ליד האופק". הן תמונות אלה היו
כי סין היא ב.Latitudeלאכול אופק של שלג. זה יהיה נדיר על 



הופיעו יחד. באותה שנה 10Sun-השמיים portentשנים, היו ומונצח (המצערת) 8לפנה"ס) 1891של קרובי משפחה " (הקיסר
נפטר הקיסר קרובי משפחה"

זה יכול נס. כלומרSunהסתיו. עם זאת, לעתים קרובות לשנות את סיני קיסרי כאשר היה את המילה ומונצח גם את המשמעות של עונת
-פעמים ואז9לפנה"ס השמש עמד עדיין יאו וארצ'ר היה לירות אותו 2357להיות סיבה הקיסר קרובי משפחה מת באותה שנה. בשנת 

שעות יותר ניתן להקליט כמו השמש עמד עדיין זמן רב רק שלהם 12-יום בשבוע. וכך, ביום קבוע כ10ימים אל סין 10יש הוא זז שוב.
12xזה הרבה זמן. יום בשבוע10 לפנה"ס 491לפני הספירה. בשנת 163חזר מרידיאן בסין בשנת Sunשנים מאוחר יותר את 144

שנה לא היה ירח אקליפס.20ריינבו ירוק הופיע, הירח היה מסעיר לדריוס תפריט ב' Azureשנים מאוחר יותר,1400

 ודרך דיקסון 1916: (ניו זילנד .B אוקייוסי מהאיצטדיונים "המיתולוגיהgeocentricity-יש מסורת ארוכה של איי פיג'י את השקיעה. 
.(מאורי

בית שמש בצהריים על סין תהיה השמש השוקעת על המאורים בניו זילנד.

-sekhemולהכריז עליו כדי כהני העיר בחודש.8-של ה16-מתקיים הsothisאתה ודאי יודע כי עליה של לפנה"ס: "1872-אולי ב
usertasen anubis על ההר של ,suchos) ".מכתב זה שבחשבון רשומות מקדש ,.schaefer חישובsirius ביולי 17היה נראה די

.לוח שנה sothisלפני הספירה) ראה את2000

http://www.geocentricity.com/index.htm


באוקטובר 13-באפריל עד ה17-ב180°הפוך ארובת העין היא אם השמש עברה 16יופיע לפני הזריחה יולי siriusהדרך היחידה 
ביולי עמדה. זה יכול להיות מקרה 16-ביולי ב16מופיעים לפני עלות השחר האחרוןהיהsiriusגלגל המזלות הנושא. לאחר מכן את 

Sunלפנה"ס. 1281באפריל, 27לפנה"ס, כאשר ישראל עזבו את מצרים יציאת מצרים 2350אפריל, 26נכנס יעקב מצרים כגון כאשר 
heaלפנה"ס, סוף שושלת 2357פלאים סימנה את תחילת שלטונו של יאו של  Aironetלפנה"ס, ולאחר מכן סוף שאנג 1765 1240

לפנה"ס.1174באני צ יום ארוך של יהושע, בתחילת שושלת "-לפנה"ס 

"האנשים שלו יש את כל להפוך את השירות לא פעיל, ולא לסייע לו. הם אומרים 'מתי השמש יפוג? אנחנו כל מת אליך."
.עמ' T'ANG, 175 ספרים של שאנג, נאומו של ,III סינית קלאסיות

כי היא, כאשר הנס ההוא יהיה שמש, שינוי של שושלת?

T'ANG) (שושלת) לחםhea kee ,לפנה"ס, לאחר הרבה טענות שהיו 1765שושלת): "בשעה האחרונהT'ANG לקח את השדה
לחמו את Sunהרודן. שני שלו נגד ריבונית. לא תהיה שום ספק התוצאה. השמים והארץ בשילוב עם גברים כדי להראות סלידה של 

כך במסכות "..TS'aouכישלון חרוץ, ברחו דרומה keeהשמיים. את הארץ. הרי היו להעביר את היסודות האיתנים. הנהרות היו מיובש. 
נמצאו גם הפניות אל שני egyptologistלפנה"ס. נאמר לי מוקדם 1765-שנים." 439-של באופן ניכר לheaהסתיימה שושלת של 

Sun שנים מאוחר יותר ב 86של עבדות של גדולה ותהם במצרים היה להתחיל שנים400הלחימה, היה בהפסד להסביר אותם. את
,"heaולאחר מכן כתב: "מתי השמש יפוג? כולנו לגווע אליך. כמו קורס של הריבוני של T'ANGלפנה"ס. 1679
Sun :ארבעה או פילפנה"ס פי שניים1891-1807-1788-1765פלאיםSun פלאים את ארובת העין שנים לאחור. הם חשבו שזה

שינוי מזג אוויר, רעש יהיה בדיוק מה שניתן לצפות ממלון בסדר הפוך ארובת העין. אדמה -מיובש" סוף העולם, לא היית? "נהרות
ירידה גלגל המזלות, אדמה בסדר הפוך, כ"שמיים בשילוב עם גברים." "כמו קורס" יכול להיות בקשרארובת העין הפוכה ניתן לתאר

הקודם.1765
.עמ' hea, 171 ספרים של ,III סינית קלאסיות כרך

לפנה"ס כדי להעביר 1788ב Sunסביב כדור הארץ. את שלושת 180°לפנה"ס עשויים להתייחס אל השמש נע1765-בSunאת שני 
Sunאת  סביב כדור הארץ. זה היה כתוב "כיצד 180°ויים שוב עיין השמש נע לפנה"ס עש1178ב Sunסביב כדור הארץ. שני 540°

, לשדל" אולי בגלל השמש שלהם נסים בימי חיינו.WANהשמש והירח היו 



"kaou-tsung היה להקריב כדיT'ANG .מוצלחת, כאשר טסו פסיון, מוארים על האוזן של על חצובה, דונםtsoo ke lessoned את
kaouת היום של השלמות זבח המלך על הנושא, עשה א tsung, וכן את הוראותkaou-tsung".

סינית קלאסיות, ההקדמה כדי לגרש את המלך, עמ' 7 

את פסיון כנראה היה את פיניקס. העובדה כזה גדול דבר שהיה היום נראה סביר היה נס שמש. זה היה יכול להיות לרגל יום 
Sunהראשון לנס השנה נס יום אחד מאוחר יותר כאשר השמש חזר.Sunהפך הקיסר. וכך, T'ANGלפנה"ס כאשר 1765

פעילויות שלה הם לא קבועה".-קשה לסמוך על גן העדן;הוא"הו!
סיניות קלאסיות, ספרים של שאנג, עמ' 213

פלאים בשנים האחרונות להפוך אדמה כי היה לעשות עם אלוהים, ישראל במצרים. עם זאת Sunאולי תוצאה של לפנה"ס.1750
אלה הנסים אל העולם היה להם נקודת אל השמש של צדק, של ישוע.Sunאלוהים ההודעה של 



הופיע יחד." מרגש Sunהיה לראות. שני -מרגש פלא) -גוט (כמו רוח חיים E)השנה, 48-לפנה"ס) וה1178חטא של -" (הקיסר טה
e- גוט יכול להיותqilin את פיניקס. אולי הם נראו ישירות אל השמש כדי לראות את המלאך של השמש. אין להביט אל השמש או לגרום

יהושע שעות, כמו השמש כאשר הוא עמד עדיין של יהושע.24אור שני ימים, 180°. אולי השמש עבר מתמשך נזק בלתי הפיך לעין
לפנה"ס). "כיצד המהוללים היו 1174לפנה"ס, הפך הקיסר 1264נס כדי יום ארוך עשוי משויכים לשדל (נולד בערך Sunדומה של 

WAN לבקש!" ממש: כיצד השמש והירח היו ,WANם היה הנס , לבקש! שSun ,WUכאשר לשדל, לפני הספירה1174במאי, 8
בחודש, 4-יאנג בעת השקיעה מהופך שלוש אחוזות סולרית. את פעילות מוארים השמים היה בluהיה כובש סין, צוטט על ידי הדוכס של 

לפנה"ס.1174במאי , 8



עשה להם חזות, להקריב phoenixes, יישרו את המקום של חצובות למצלמות שם. lohבחודש, המלך הלך 1-שנה, באביב, ב18"
הוצע ליד הו".

ינואר או פברואר.החודש הראשון של השנה החלה בדצמבר. החודש הראשון של האביב
את -גדלו" myteriousהופיע; וכן את פולי phoenixesכמו ציפורים -עדיין צעיר..רוח"כאשר המלך לבקש מת, המלך צ'ינג היה 

מסתורי פולי פולי עשויים להיות את לוח השנה נקרא כך על ידי הקיסר 
גם הופיע בחודש הראשון: "מין phoenixesשנים לפני כאשר אלף:shun.html\Temp\Local\AppData\User\Users\Cלהתרחק

על 16, תוך 15, וכן הלאה, בכל יום, עד 1Podהיום בחודש, הוא הופק 1-ל צד של הארמון במדרגות. בשל דשא, יתר על כן, גדל בכ
Pod,וכן הלאה, בכל יום, עד היום האחרון של החודש.."נפלו

רח אחוזות עדיין מתקדם מעביר דרך י-בלבד אחוזת הירח היה יום לפני 180°יום של ירח מלא הירח יהיה 16-ולאחר מכן על ידי ה 
180°יום אחורה ארובת העין. העשב צומח בכל צד של הארמון מדרגות עשוי לייצג את הירח נע 1°אחורה רק עכשיו ליפול-אדמה 

לצד השני של גן העדן.



K'elinsארקים; התגלגל בתוך הפphoenixes טסו ב חצרות; המלך צ'ינג לקחlute :שרו ,--
'phoenixesלטוס

סביב אולם שליכל
סמך מה יש לי

כך משקאות חריפים כדי להתקשר?

'מ לשעבר קינגס
השפעה זו מגיעה;

לשלהם באושר כי טבעות
את העמים בתים.'

לפנה"ס. הודעה באותו 2648-הסתיותחילת-22ס, אולי ספטמבר של נSunזה הוא העתק מדויק של השיר הוקלט ב שי הואנגדי 
K'elinהתו הראשון הימני העליון -שנים כי ייתכן שלו החלו את שבע שנות רעב במצרים. 7-יאו הוקלט בסקיי, כי, וחציו ימחץ׃ של-
-היו phoenixes וחציו ימחץ׃. השמש והירח K'elins ציפורים אשר נשאו את השמש והירח 180° מסביב לכדור הארץ. אתראה לין

 פועל כי הם היו חייבים להעביר את כוכבי K'elins עשויים להיות להט׃ צבאים אשר נשאו את כוכבי הלכת 180° ברחבי הארץ. את
הלכת על מאות מיליוני מיילים לשעה. אולי השמש עברה 180° והזרים אדמה או נכנס הפו ,קינג צ'ינג בן Sun 34 ך ארובת העין של

 Aironet 1240 לפנה"ס, כאשר ירד גשם זהב. יתכן השמש ארנון שלש מאות שנה נס נתן את הניצחון, 103 שנה של חשבון מ 1136
לפנה"ס ולא שנה 300. ישנם ארבע בהמות לפני כיסא הכבוד. אחד כמו עגל. זה יכול להיות וחציו ימחץ׃ של סיני. אחד כמ ו הנשר. זה

.יכול להיות פניקס. אחד כמו אריה. זה יכול להיות לבן סיני נמר. ראה הביא יחזקאל 1 והתגלות 4



qilinית על ידי האמריקאים לפני אלפי שנים עשוי מתארים נס שמש. את אלק ייתכן מקוראלקריינבו מתואר לעיל עלכמו כן זה-
את אלק עשויים לייצג את פיניקס, כמו ציפור הסינית, וחציו ימחץ׃, אולי המוכר אסיה מתנחלים כאשר הם חצו את מצר בריג באלסקה.

ה להיות כתר אחד ארבעה בהמות לפני אלהים כסאו. ירקן , עשויqilinהסיני פנג, עם הרגליים של רווקים. את קרן וחציו ימחץ׃, 
-.שימו לב את הכתרפניקס:

כאן אתה רואה כפול על ריינבו ברבעון הראשון ירח בהיר. את ריינבו משמאל היא השקיעה. ריינבו השנייה מימין ניתן מתוך מחשבה 
של האגם:



Sunסיני עוד כמה נסים



פירה) שביל החלב לא היה ניתן לראות את השמים".לפני הס504כמה שנים (-יודע-בפעם המי14" (קינג קינג'ס ) 
.סיניות קלאסיות, את ספר במבוק בתולדות האנושות

לפנה"ס היה השנה את בית המקדש השני הסתיים בכך נס שמש ולאחר מכן הוא סביר. את אקליפס השלישי הוקלט בחודש 504
לפנה"ס על 16,505פברואר 48לפנה"ס. יום 16505אקליפס פברואר לפני הספירה הסינית קלאסיות ניתן היה את 10,504פברואר 

. הירח עבר 3לפנה"ס. יתר על כן, את אקליפס/שקיעה פתאומי יכול להיות על הירח יום 10504פברואר 48שנה מאוחר יותר הוא יום 
Sunאת  לפנה"ס. או אפילו יכול להיות 6,504לפנה"ס. הירח לא היה נראה כמו ירח חדש בישראל עד פברואר 504בפברואר, 4

לפנה"ס. כך 10,504לפנה"ס. לאחר מכן שלושה ימים מאוחר יותר היא פברואר 7,504מוסתר על ידי עננים פברואר עד פברואר 
ה היה נס היה ביום השלישי של חודש ספר שלו נראות הראשון בישראל. אולי זSunייתכן סינית קלאסיות הוא בדיוק ממש. את אקליפס/

לא תהיה גלויה אם ברור שעות הדמדומים של סין. כך שביל החלב היה12חצי ארובת העין חזרה של השמש. פתאום השקיעה ולאחריו 
שנים עד 30לפנה"ס מלך 509לפני הספירה בסין כמו הוקלט. לאחר מכן לדריוס תפריט עשויים להיות בין 10,504הלילה פברואר 

הקפיטול. 40%-לפנה"ס. את אקליפס הייתה גלויה מסין, השמש יהיה מכוסה על ידי כ558השנה 20-' בxerxesלפנה"ס. לפיכך 579
כדי לא להיות גלוי. לפנה"ס לא צל השמש בצורה בולטת. כמו כן, אקליפס לא יגרום שביל החלב16,505השמש אקליפס של פברואר 

נס.שמש נס ליד אקליפס היא שיטה טובה כדי להסתיר את השמש

חלומו של המלך, לשדל קינג צ'ינג.WANניתוח של המלך 

חלם שהוא הלביש עם WAN"המלך 
השמש והירח. פיניקס ברווז שרו על הר 

K'E6-. החודש הראשון של האביב, יום ה,
את חמשת כוכבי הלכת היו ביחד עם פאנג. 

פניקס וחיילות WANלאחר מכן הלך על 
: "את כותב את שלהם, אשר אמרהבירה עם

, לבקש! בזהירות הם WANהו, איך היו המהוללים -e"הדוד 
ממחישים את מעלתו, עד שהיא עלתה בבהירות גבוהה, היכל התהילה 

כאן למטה. לכן עשה אלוהים כדי לגרום לו diffusedשל בהרחבה 
."WANהמעדיפים צו אור המלך 

-" (הקיסר טה
1178חטא של 

-לפנה"ס) וה
גוט E)השנה, 48

-(כמו רוח חיים 
היה -מרגש פלא) 



הקיסר של יין אין עיקרון, אלא מדכאת את 
האימפריה, מחלות. צו מוסר: יין לא ניתן 

ליהנות אותו עוד. את העוצמה של משקאות 
אלכוהוליים אדמה עזבו אותה; כל משקאות 

חריפים הם צפרו בלבד. בשילוב של חמישה 
כוכבי ב פאנג המאירות באור כל בתוך 

ארבעה ימים."
 שושלת של V רים, חלקבתולדות במבוק ספ

.באני צ, את סיני קלאסיות"

 האלגנטית מעוצבת גם ספר, סינית XXVII ,ני צאת הספרים של "בא
.קלאסיות

,WANשלוש מאות שנה אחרי הלידה של המלך  portent ,זו
בוודאי של יהושע יום ארוך, עדיין דיבר על. הדמויות כאן של השמש 

והירח, תירגם המהוללים, ככל הנראה לעיין מה סין שנצפה כאשר צוה 
ן את האשראי ניתנת אלוהים. יהושע שמש ירח כדי להיות עדיין. כא

ניתן לראות את אופי שנגדי באותו תו שימוש עבור אלוהים הראשון על 
ידי להתרחק כדי לתאר את "ראש את ארבעת ההרים" להתרחק של 

Canon.
shun.html\Temp\Local\AppData\User\Users\C:

Sunלראות. שני 
;Oהופיע יחד. &

גוט יכול -eמלהיב 
את qilinלהיות 

פיניקס. אולי הם 
נראו ישירות אל 

השמש כדי לראות 
את המלאך של 

השמש. אין להביט 
אל השמש או 

לגרום נזק בלתי 
ן. אולי הפיך לעי

השמש עבר 
אור 180°מתמשך 

24שני ימים, 
שעות, כמו השמש 

כאשר הוא עמד 
עדיין של יהושע. 

נס Sunדומה של 
כדי יהושע יום 

ארוך עשוי 
משויכים לשדל 

1260(נולד בערך 
לפנה"ס, הפכה סין 

1174הקיסר מעל 
לפנה"ס). שם היה 

נס שמש באותו 
WUחודש 

receceived מנדט
מאי -משמים 

לפנה"ס. 1174
"כיצד המהוללים 

,WANהיו 
לבקש!" ממש: 

כיצד השמש והירח 
היו 

WAN, !לבקש
Sunשם היה הנס 

1174ביוני 1
לפנה"ס כאשר 

,WUלשדל, = 
היה כובש סין, 

צוטט על ידי דיוק 
יאנג בעת luשל 

השקיעה מהופך 
שלוש אחוזות 

סולרית.





1-שנה, באביב, ב18"
,lohבחודש, המלך הלך 

התיישבו במקום של חצובות 
phoenixesלמצלמות שם. 

עשה להם חזות, להקריב הוצע 
ליד הו". את החודש הראשון 

.12של השנה החלה בדצמבר 
החודש הראשון של האביב 

.119ינואר או פברואר 
"כאשר המלך לבקש מת, 

המלך צ'ינג היה עדיין 
כמו ציפורים -צעיר..רוח

phoenixes;פולי הופיע
myterious "את -גדלו

מסתורי פולי שעועית ירוקה 
עשויה להיות את לוח השנה 

 הקיסרנקרא כך על ידי
אלף שנים לפני להתרחק

גם הופיע phoenixesכאשר 
בחודש הראשון: "מין של 

דשא, יתר על כן, גדל בכל צד 
1-של הארמון במדרגות. ב
1היום בחודש, הוא הופק 

Pod וכן הלאה, בכל יום ,
Pod על 16, תוך 15, עד
Pod נפלו, וכן הלאה, בכל יום
Pod עד היום האחרון של ,

16-." אז על ידי ה החודש.
יום שלם של סהר הירח יהיה 

בלבד אחוזת הירח היה 180°
עדיין מתקדם -היום לפני 

מעביר דרך ירח אחוזות אדמה 
1°רק עכשיו ליפול אחורה -

יום אחורה ארובת העין. 
העשב צומח בכל צד של 

הארמון מדרגות עשוי 
signifiy לצד 180°הירח נע

השני של גן העדן.
נים לפני לחזר ברבלה ש4רק 
גוט Eלפנה"ס: "1178ב 

הופיע Sunנראתה. שני 
יחד."

K'elinsהתגלגל בתוך
טסו ב phoenixesהפארקים; 

,luteחצרות; המלך צ'ינג לקח 
--שרו: 

'phoenixesלטוס
סביב כל אולם שלי

סמך מה יש לי
כך משקאות חריפים כדי 

להתקשר?

'מ לשעבר קינגס
השפעה זו מגיעה;

לשלהם באושר כי טבעות
את העמים בתים.'

זה הוא העתק מדויק של השיר 
נס, של Sunהוקלט שי הואנגדי 

תחילת -22אולי ספטמבר 
לפנה"ס. הודעה 2648-הסתיו 
, וחציו ימחץ׃ של K'elinבאותו 

שלו 7-יאו הוקלט בהשמיים, כי
התו הראשון הימני -השנה. 
 לין- וחציוראה-העליון 

ימחץ׃. השמש והירח
phoenixes היו ציפורים אשר 

נשאו את השמש והירח 0°18
ברחבי הארץ. את K'elins
עשויים להיות להט׃ צבאים
אשר נשאו את כוכבי הלכת

 מסביב לכדור הארץ. את 180°
K'elins היו פועל כי הם חייבים 
לעבור את כוכבי הלכת על מאות

מיליוני מיילים לשעה. אולי
השמש עברה 180° אדמה או
והזרים נכנסו לאחור ארובת

העין. החודש הראשון של
האביב הוא ינואר/פברואר. אולי

.השמש עברה 180° בפברואר

לאחר מכן השמש חייב לנוע 
180°מעלה או מטה לאחר 

הארץ, המהפכה ברחבי
necessitating כמוSun נס

חצי שנה או שנה מאוחר יותר 
או ממקום למקום ונעשה בו 
שימוש מאוחר יותר מזה של 

השמש, כדור הארץ לזרום 
הפוכה, החוצה את ארובת העין 

של כדור הארץ ארובת העין 
להמשיך כאילו כלום לא קרה. 

שנה 70-שים לב, ליד השדרה ה

היה כמו השמש או WAN"המלך 
ירות עם הירח. הוא מזהיר את שלו בבה

את מערב ובאזורים." --ארבעה רבעים, 
חייב להיות ארוך ישב WANהמלך 

שעות של יום ארוך של 12השקיעה של 
היה מעוניין יהושע מסין, כך שהוא

המערב שם הוא היה סוף סוף לראות את 
השקיעה, כאשר הכוכבים הופיע כוכב 

הלכת צדק, ראה "שבתאי מופיעים 
scorpiusהגדרה.במערב לפני גם ה



לפנה"ס 2287של יאו בשנת 
זה גם phoenixesהופיעה 

החודש הראשון של האביב, 
. אולי את הטלטלות 31ינואר 

K'elins גלויה כוכבי 5היו
הלכת הנעים על רקע הכוכבים 

עם השמש. אולי השמש עבר 
לפנה"ס, חזרה ב 1178ב 180°

לפנה"ס כדי להפוך את 1174
מופיעים השמים יחד, Sunשני 

את חמשת פלאנט ביחד פאנג 
לפנה"ס. טאן 1194בלילה ב , 

הדוכס של "באני צ ריג'נט פעלו 
1158שנים עד 7במשך 

לפנה"ס על ידי הקיסר צ'ינג כי 
הוא היה ילד.

 מתוך מניפסט, הוא הופך"
להיות מבריק. מבריק, זה

השמש עמד .משפיע על אחרים
עדיין בשמים ממש גאוני 

ומשפיע על הארץ.
השמש עומד עדיין במערב 

עשויה להיות סימנה את הקרב 
הקיסר חוליות יורי מרגמות 

wending מי המלךWAN
לפני 1239הובס בשנת 

Sunהספירה, שני  1178
לפנה"ס הופיעה יחד. כך המלך 

WAN שנים, 100חיו כמעט
1270האגדה, נישא לגובה 

לפנה"ס.1186-לפנה"ס 

לפנה"ס עשויים להיות התחלה של הקיסר יאו, יוסף כנגיד על מצרים. יוסף היה הנגיד בתחילת שבע שנים של שפע. אז השנה 2357
שנים. 1069לפנה"ס כאשר נכנס יעקב ובניו למצרים קדמתה יבלוה רגליה מרחוק לגור׃, עבור 2350באפריל 26השנייה של רעב הוא 

ימים 107לפנה"ס. השנה היה מגובה 1,2350היא השנה בתחילת אפריל sothisשנה430thיעקב בן בני ישראל נכנסו מצרים את
ימים.107שנה המחולק על ידי ארבעה = 430לפני הספירה. 2779ביולי, 16מתוך 

כרונולוגיה של קיסרי סין

במבוקusurpationשל קיסרי סין

...

יאו
לפנה"ס 2350

לפנה"ס2358

2248להתרחק

usurpation812198

...

2117יו

K'e2106

http://nothingistic.org/library/confucius/mean/mean02.html
http://nothingistic.org/library/confucius/mean/mean02.html
http://nothingistic.org/library/confucius/mean/mean02.html


T'AE-2090קאנג

2083אנג'K-ונג

seang2055

usurpation402044

shaou-2004קאנג

CH'ung1983

1964כיף

1920סטילס שרי תורג'מן

seeh1860

puh-keang1822

keung1772

1751קרובי משפחה 

K'ung-keahכדי לשמש כבית מגורים 1741-ב

haou1730

1725פה

kwei1718

...

T'ANG1687

wae-1658למחשב נייד

1656ג'ין -ונג

T'EA-keah1653

yuh- 1641טינג

seaou- רחוב מיין 1623קאנג

seaou-keah1619

yung-ke1602

MOW1590'טאיקוונדו

1515טינג -ונג

wae- 1507ג'ין

HO-טאן-keahהשנים 1498 לבין

tsoo-yih1489 פדריק מבאזל וג

tsoo- 1470-מחטא

K'EA-keah1456

tsoo- 1452טינג

1444קאנג -נאן

keah1442-קאנג

pwan-1438קאנג

seou-1413חטא

seou-yih-1410

1399טינג -לחזר

tsoo- 1340קאנג

tsoo-keah1329

Fung Limited 1296חטא-פועלת כדי להכפיל



1292טינג-קאנג

yih1285-לחזר

1250המעוניינים

yih1,235-טה

1226חטא -טה

...

WU1174

שנים חסרות שושלת 60בדיוק כמו היו שני מחזורים של שנים.60שנים. זהו שני מחזורים של 120מוסיף עד usurpationשים לב 
לפנה"ס.1050לפנה"ס עד 1174ז'ואו ז'מ 

יוסף/יאו של יום ארוך

ימים".10עבור לפנה"ס: הקיסר הסיני יאו הוקלט "השמש לא להגדיר2357
להיות משהו אחר:שנה קודם לכן, כך זה צריך1000הצעת מחיר זה בדרך כלל עם יהושע. באופן מפוכח, יאו חי 

השמיים בסין כך הוא שכיר של הוא רשם את העונות. כלומר, השמש עמד מלכת-ואז10Sunיאו היה הקיסר ממש אחרי ויך את 
לפנה"ס כאשר התחיל את 2357פעמים, נמנע, השמש התנהל כרגיל. ג'וזף היה מושל על מצרים בחודש אפריל 9וארצ'ר כדי לירות בו 

היה רעב גם במשך שבע eygpt. היה יאו וחציו ימחץ׃ ב של השנה השביעית. בשעה זו השנה השביעית של שפע שבע שנים של שפע
. אם יאו הראשון של השנה היה ג'וזף הראשון של השנה, ולאחר מכן יוסף יהיה phoenixesשנה היו 70-שנים. ב של יאו ליד השדרה ה

' במהלך שלטונו. אנו יודעים כי יעקב נכנסו למצרים את השנה unasרעב היה פרעה שנה. אנו יודעים את70-של יאו ליד השדרה ה100
430thב faminהשנייה של השנה  sothis שנים קודם לכן ב 8לפנה"ס. כך הפך הקיסר יוסף 2350לפנה"ס, ובכך באביב 2779מ

לפנה"ס.2357

Canon yaouשל

השמש, הירח, את התנועות, תצוגות שלעל השמים, כדי לחשב, לשרטטבהתאם אבחנותreverentהוא פיקד על הו, yaouלכן
הכוכבים, ומוצגים בו סימני גלגל המזלות רווחים; וכך לספק בכבוד את העונות אל העם.

ל אורח את השמש העולה, כדי לכוון לארגן , מה שנקרא עמק מואר, בכבוד רב כדי לקבE-הוא בנפרד פיקד על אחיו השני הוא שב יו ב
לקבוע באמצע האביב. בדיוק; ייתכן וכךneaouאת עון אשר־חטא׃ של האביב. "היום", הוא אמר, "הוא בינוני אורך, כוכבים הוא 

."copulateאנשים מתחילים להתפזר; ציפורים החיות הגזע, 

בע את משתנה מן הקיץ, בהוקרה קיום מגבלת הקיצוני של צל. "היום", , וקnankeaouהוא יותר פיקד על אחיו השלישי הוא שב אל 
לקבוע אמצע הקיץ. העם המפוזר יותר; ציפורים החיות יש את נוצותיהן, אמר, "הוא הארוך ביותר שלו, כוכבים הוא הו; ייתכן וכך בדיוק

שיער דק, ולשנות את מעילי."

בכבוד את השיירה אל השמש השוקעת, כדי לכוון לארגן שםיה כהה נקרא העמק,הוא בנפרד פיקד על אחיו השני הו שב במערב, מה ה
לקבוע אמצע הסתיו. את ייתכן ובכך בדיוק ;heu הוא אמר, "הוא בינוני אורך, כוכבים הואאת השלמת עון אשר־חטא׃ של סתיו. "הלילה,"

אנשים מתחילים להרגיש בנוח; ציפורים החיות יש מעילי במצב טוב".

חוק יותר פיקד על אחיו השלישי הו שב במחוז הצפון, מה היה קודר קרא את הבירה, כדי להתאים ולבחון את השינויים של הוא ר
לקבוע אמצע החורף. את האנשים שלהם חמים הפינות; בדיוק; כך ייתכןmaou"הוא הקצר ביותר, כוכבים הוא החורף. "היום", אמר,

תן למצוא."הם עבים נימעילים של ציפורים החיות

בחודש לעשות לך לתקן intercalanaryלך, הוא, הו, לאורך כל השנה, כולל שלוש מאות שישים ושישה ימים. ע את מאו אמר, "אה!
יהיה לאחר מכן, בדיוק בהתאם שונים המווסתים את השוטרים, כל העבודות של השנהשל השנה.את ארבע העונות, ולהשלים את הנחישות

".לבצע באופן מלא



 את סיני קלאסיות: "אבל את אביבי אחוזות עבור המערב סתוויים אלה ממזרח, הפיכת הקודם של הוראות אלה ,legge ג'יימס
.'העונות, באופוזיציה כדי הרווחת ברעיון של סיני כי את הקפיץ שייך מזרח, וכו שתי
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Notes 'של התצפית שלו היה על מנת לברר כי אמצע האביב, ההשתוות האביבית, היה תקין : "אובייקט מיוחד18, להבריח המלך עמ
קבוע; כי את הקצה הסופי היה 'עון אשר־חטא׃ של המזרח" עשויה להיות מכוונת. אלה עון אשר־חטא׃ של המזרח הם את עון אשר־חטא׃ 

".דרום מערב של הקיץ עומד על הסתיו בצפון החורף . אתparrהאביב; השני 

מובן שהשמש עולה במזרח, בצהריים הוא דרום מערב הוא השקיעה. עם זאת, השמש מופיעה כדי לעבור מערבה, אל מזרח דרך השנה כ
 השמש יכולה להיות רק מזרחית גלגל המזלות, הקפיץ בסדר הפוך ארובת העין. ההסבר היחיד הואנגד הכוכבים. יתר על כן,

רק הפוך ארובת -הרווחת ברעיון של סיני כי הקפיץ שייך מזרח" " .העין אדמה עם כיוון השעון, בסדר הפוך, ארובת
לנו מבט על משפט זה של יאו:מאפשרהעין.

היה נקרא עמק מואר, בכבוד רב כדי לקבל אורח את השמש העולה, כדי לכוון לארגן ,E-"הוא בנפרד פיקד על אחיו השני הוא שב יו ב
את עון אשר־חטא׃ של האביב".

לפנה"ס היה השנה יוסף 2357נס בSunרק עולה במזרח כפי שהיא עושה מדי יום, בסדר הפוך ארובת העין. יתר על כן, זו של השמש 
נס היום ג'וזף הפך Sunימים לפני הספירה ההשתוות האביבית. כך שניתן לצפות בו 1,235710הפך נגיד על מצרים, על אפריל 

לפנה"ס. לאחר מכן חצי ארובת העין 2358אוקטובר 5פלאים. יאו של יום ארוך היה Sunו על למושל. יאו עשויים להיות ידוע משה
נס אדמה זרימת בסדר הפוך ארובת העין. לאחר מכן Sunלפנה"ס, ליד ההשתוות האביבית אמור להיות 1,2357מאוחר יותר, אפריל 

פלאים צריך להיות יום קצר עם השמש פתאום עולה Sunשני ביום שמש אחר נס אדמה זרימה הפוכה לתוך ארובת העין. אחד מאותם
במזרח. חצי שעה כאשר היה יום קצר סין היה לראות את השמש פתאום קומה במזרח. אז זה יהיה נס שמש ביום ההשתוות האביבית. וכך 

האם מופיעים לעיל רק Constellationאולי יאו הפיקוד של "שם בכבוד רב כדי לקבל אורח השמש העולה". באותו לילה כוכב ציפור 
,neaouאחרי החשיכה. לאחר מכן תהיה שמש השנייה הנס למחרת כדי להתחיל את ארובת העין השנייה בסדר הפוך. זה ציפור כוכבים, 

ה רק פירושו פניקס. היתה פיניקס לעתים קרובות לראות כאשר היה נס שמש. לפיכך, יאו יוכל להעריך את המזלות כי היה נראה מעל שנ
לפנה"ס בדיוק בזמן כדי להתחיל את השנה בנובמבר. עם 2358באוקטובר 5לאחר כהה אדמה אולי כי היה כבר הפוך ארובת העין כי 

לפנה"ס, ההתייחסות של כדור הארץ את השמש העולה יהיה הפוך ארובת 2357אפריל 1זאת, יאו של יום ארוך עלול ממש כמו היה 
קפיץ מיד כי הכוכבים לא מופיעות העונות הם בדרך כלל לא. אלה הכוכבים לא נעלמים לתוך מערב גם העין. כך את הצורך לקבוע ה

השנה שהתקרבה. הם מופיעים יותר ויותר לכיוון מזרח כל הלילה כאשר הכוכבים יצאו.

tonggamשנה על פי דונגוק 25לפנה"ס, יאו של 2333קורן את השנה החדשה החלה בשנת  2333יעקב נפטר בשנת לספירה. 1485
מתפללים. שמש עשוי להיות נס סימנה את מותו Sunעל כניסה של מצרים. העם הקוריאני באותו זמן היו 130. הוא היה 147לפנה"ס ב 

של יעקב בתחילת השנה הקוריאנית.



לפנה"ס. "הנפוצים ביותר, בהקדם 3117לפנה"ס. בהזדמנות הראשונה אחוזות ירח תאריך מ 2350אלה אחוזות ירח תאריך של יאו ב 
שוויונית, וכתוצאה מכך מסורבלים מאד לכל מטרה בתי האחוזה. אלה הם במידה רבה הלא28היא של eclipticהאפשרי חלוקה של 

לפנה"ס אולי 2287בינואר 26על השמש corvusאו yihאבל זה של האסטרולוגיה" לעולם לא פחות את הירח היה הראשון סימן ירח 
אה ארובת העין אדמה ראה להתרחק. זה יראה הירח גלגל המזלות נגד כיוון השעון הירח נר-הנס המתואר על ידי פולי את לוח השנה 

כנגד כיוון השעון וכך גם השמש אדמה רגילה של ארובת העין, את הירח אחוזות נמצאים ברצף הרגיל. גם כאשר כדור הארץ היה בסדר 
בלבד, 180°של כוכבים היה. כמו כן, חודש הירח היה להתחיל את 180°הפוך ארובת העין של השמש והירח שמר על ארובת העין, רק 

חד גלגל המזלות בסדר הפוך, המתחלפות מדי חודש הירח בתחילת עם השמש מופיעות בסדר הפוך של המזלות בגלגל המזלות. קרוב א
7או 6חודשים. או סימן אחד ירח כל 6סימנים מדי 28, "שבתאי חייבים לעבור דרך כל Sunבמהלך אדמה לאחור של ארובת העין 

ש פעמיים בשנה בכל הארץ לאחור כדי להופיע העונות שלו ימים. הלכת שבתאי) חייב ארובת העין השמ
:shun.html\Temp\Local\AppData\User\Users\Cבשמים.

ימים של חודש הירח כאשר כדור הארץ היה בסדר 29.5ימים של 28בתי האחוזה במשך 28את סיני לא היה יכול להשתמש בכל 
השמש בסדר הפוך. כלומר, את המהלכים עם orbitedאדמה , ימים כמו28,27,26,25,24הפוך ארובת העין כי השמש עלה ליתרון 

יום גלוי כי לא היה ניתן לראות בתחילת 28-ו27לעזוב את האחוזה Sunשמש וירח ארובת העין של אדמה רגילה של ארובת העין 
של הירח ב אחוזות 3/4ק חודש הירח כי השמש הייתה שם. את ההיפך קורה הפוך ארובת העין של השמש. וכך את סיני יכול להשתמש ר

שעות בחודש קצר יותר מאשר 4ימים בחודש. גם את חודש הירח חייב להיות 29.5לאחור ארובת העין של השמש. באותו זמן היו עדיין 
רץ שעות זמן קצר יותר. את הירח לא הייתי יותר משום שלו ארובת העין ארובת העין תהיה נגד כדור הא48הרגיל כי השנה חייב להיות 

שעות פחות בחודש אוטומטי. אלה הם רק אחוזות משוער של המחלוקות השמים. עם זאת, לא רואים כרבע מהם כל חודש 4ארובת העין, 
כזו תכריע אותם.

לפנה"ס.400-ממשי כתוב בכתב CH'U תרגום והסברים של-ידראה את

:piscesלפני הספירה. הירח הוא בסוף 1238פברואר, 20כלו לראות את הירח יום ראשון כאן תו

http://abob.libs.uga.edu/bobk/chu1.html


,Constellationכאן תוכלו לראות את השמש עברה מזרח אחד גלגל המזלות חודשי  piscesירח האחרון ניתן לראות . אתה רואה את ה
גלוי ירח אחוזות הן 28. וכך, כל pisces. הירח באמצע 28במרץ הוא יום 20לפנה"ס. 1238במרץ, 20היום של מעגל זה 

האמריקניות:



השמש היה נראה כדי לנוע מטה. piscesתי אחוזות ירח לא יהיה גלוי כי במקום השמש נע מעלהב הפוך את ארובת העין האחרון ש
אלה היו כה גדולים כפי ומוצגים 28לא מופיעות. חלק מהבניינים ירח piscesלא מופיעות משום piscesלפיכך בשנתיים ירח אחוזות, 

ב הפוך ארובת העין.האחרון אחוזהבו סימני גלגל המזלות הנושא. כך את סיני לא ראה את הירח



יאו סולרית לאחור של גלגל המזלות האם התקדמות בכיוון השעון באמצעות אלה אחוזות ירח, כלומר, לא ברצף הרגיל. איזה דרך גלגל 
שמש בסדר הorbitingהמזלות יראה תלוי אם אתה מחפש דרום או צפון. עם זאת, אנחנו מדברים על אירועים אמיתיים מאוד של אדמה 

הפוך, השמש ערוכה רצף גלגל המזלות בסדר הפוך: "יש כוכבים, לטובת רוח וכוכבים אשר לטובת גשם. כאשר השמש והירח העבר, יש 
לנו הקיץ והחורף. אם את הירח והכוכבים עוקב (ולא בעקבות נתיב משלו.יהיה גשם, רוח".

.עמ' Volume V. 1, 276 ,הגדול של להב רשומות

הירח נע אתר כדור הארץ היה בסדר הפוך ארובת העין של השמש והירח היה נראה כדי לעבור עם גלגל המזלות. כלומר,כלומר, כאש
הכוכבים היה מערב מזרח דרך השנה. מזרח מערב כל הלילה אבל מערב מזרח דרך Sunממערב למזרח הוא ". אחורה ארובת העין 

השנה.

Sun לפנה"ס היה 2300-ב taurus מתואר כאן במערב ,באביב 

 את השובבים סתוויים ממזרח, הפיכת הקודם של הוראות אלה שתי העונות, באופוזיציה , אבל את אביבי אחוזות ללכת מערבה"
"כדי הרווחת ברעיון של סיני כי הקפיץ שייך מזרח
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השמש הייתה Constellationתמיד מזרחה לאחור ארובת העין, משום האביב היה 180°הועברו Sunלא משנה באיזה חודש את
ההיפוך החורפי יהיה צפון.

או התחלת של כל T'AE-keih-"אנו חייבים לזכור את שעת חצות על ההיפוך החורפי הוא עם סיני מפואר והחדש; מעין אזהרתו של ה
ות באמצע החורף, ביחס אדמה סיניים, מיוצג על ידי ריבוע שטח בחצeclipticהדברים. תנו עיגול שסופח איור מייצגים את עמדת 

יהיה במערב, סמל העקרב taurus, ליאו יהיה מרידיאן, מדרום שיא באמצע של סין; yaouשעה שאלה, את הזמן של במרכז. העונה,
החורף של אחוזות, אקווריוס' ממוקם במזרח; גזר כי אקווריוס' ממוקם כראוי, אך בלתי נראה, תהיה צפונית נדיר. בהתאם לכך, את שבע

במרכז מוקצים מצפון, את שבע אחוזות קיץ של ליאו הוא מרכז מוקצים דרומה. עד כה את סידור מסכים עם זה כבר המתואר על פי 
תנועות של הדובה הגדולה.

 שתי העונות, באופוזיציה אבל את אביבי אחוזות ללכת לכיוון מערב את סתוויים אלה ממזרח, הפיכת הקודם של הוראות אלה
.'כדי הרווחת ברעיון של סיני כי את הקפיץ שייך מזרח, וכו
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Sunגלגל המזלות מייצג את  Constellation את הוא אז, מאז יאו היה מדבר על השמש לא אמורה להיות שום בעיה. זה מתאר הוא
יכולה להיות רק במזרח, הקפיץ אחורה ארובת העין. וזה היה רעיון הרווחת של סיני הפוך " Sunמתאר את ההשתוות האביבית. עם זאת, 

Sunנס היה ולאחריו Sunהיה כל כך כל כך תכופות כפי שהם חשבו שהם היו בגדר הנורמה. כל  נסים שישה חודשים מאוחר יותר 2
לפנה"ס.2700פלאים מ 100Sunנס לרגל יום השנה הראשון. כך צריך להיות לפחות Sunו/או 

 המיוחד של אובייקט הוא התצפית של היה כדי לוודא כי אמצע האביב, ההשתוות האביבית, היה תקין קבוע; את הקצה הסופי"
 עון אשר־חטא׃ של המזרח" עשוי להיות מכוונת. אלה עון אשר־חטא׃ של המזרח הם את עון אשר־חטא׃' היה כי

."ץ עומד בסתיו, חורף בצפוןדרום מערב של הקי האביב..את

באביב ב הפוך scorpiusליאו בקיץ היה השמש במזרח ב במזרח באביב, השמש בצהרים,scorpiusכלומר, השמש בשעת הזריחה ב 
במזרח, השמש בצד השני של כדור הארץ בחצות, אקווריוס' ממוקם בחורף scorpiusבסתיו עם taurusארובת העין, השמש בשקיעה, 

כעת ניתן לראות שוב את הזריחה למצב במזרח, השנה משולה ביום. כך בשמש לאחור ארובת העין היה נראה לעבור scorpiusעם 
ממזרח למערב לאורך השנה, דרך הכוכבים, כפי שהוא עושה זאת היום. בדיוק כמו זה מתואר גרנד שעולמנו בחצות על ההיפוך החורפי. 

Sunבסדר הפוך) תמונה זו היא רק כאשר כדור הארץ נמצא Constellation היה את הזריחה למצב באביב כאשר השמש בקיץ
Constellation לפנה"ס על האביב 2356בצהריים. בתרשים לעיל מתאר את גלגל המזלות. השמש נמצאת מזרחית גלגל המזלות

יו שקיעה במערב. כמו כן האגודה המסתמן בדרום הקיץ סתSunההשתוות האביבית. כמובן הזריחה במזרח יכול לייצג האביב, בצהריים 
כדי לעבור את המערב התיכון נגד הכוכבים כפי שאנו ארובת העין השמש נגד כיוון השעון כפי שאנחנו השמש מופיעים-עם יום שנה 

ממש, leggeמס האם לנסוע דרך גלגל המזלות ממזרח ומערב, באביב תהיה במזרח. ג'ייSunעושים כעת. עם זאת, הפוך את ארובת העין 
דרך ההווה נגד כיוון השעון ארובת העין של גלגל המזלות שיעקוב אחרי האביב במזרח.אין

'מעין 'יש דברים נסתרים,' עם התייחסות המרץ של הטבע עכשיו עובד TS"עון אשר־חטא׃ העונות ולכן הם נקראים 'שינויים.' עבור 
העלמת."

.עמ' 21 הערות 19 'עמ ,yaou של III, Canon סינית קלאסיות



."מאז הזמנה חדשה של דברים יש לקרות כי הכוכבים לעבור ממזרח למערב רק"
bellamy, 69 'נסייר מיתוסים, אדם, 1938, עמ

את החודשים הרא שונים של השנהנע ממערב למזרח לאורך השנה.זה חייב להיות אדמה בסדר הפוך ארובת העין, הכוכבים בהדרגה
.חייב להיות בסדר הפוך נגד מזל אסטרולוגי השמש היה, בסדר הפוך ארובת העין

.נפילה גלגל המזלותראה סנקה של

למעט אקווריוס' ממוקם אף אחד הכוכבים של יאו היה ניתן לראות את העונה.

חלומות יוסף

שראל אוהב ג'וזף יותר מאשר כל ילדיו, כי הוא היה בנו של בערוב ימיו: ויעש לו כתות פסים."עכשיו י36:3בראשית 
. כאשר אחיו ראו כי אבא שלהם אהבו אותו יותר מאשר כל אחיו, הם השנואים עליו, והוא לא יכול לדבר בשקט ויאמר לו.4
יוסף חלם חלום, והוא אמר שהוא אחיו: הם עדיין ששנאו את יותר.5
חלום זה אשר חלמו:ויאמר להם שמעו־נא6
, הנה, היינו מחייבים לה עמיר׃ בשדה והנה, אלומה שלי התעוררה, וכן עמד זקוף; והנה עמד סביב לה עמיר׃ שלך, עשה קידה עמוקה 7

שלי אלומה.
ותר עבור החלומות, ועל דבריו.תעמד אכן ואל־תשלט־בי כל־און׃ לנו?, הם עדיין ששנאו את י. אחיו אמר לו, אתה אכן ומלך לנו? או8
. הוא לא חלם עוד חלום, ואמר שהוא אחיו, אמר, הנה חלם חלום עוד והנה השמש והירח, את אחד עשר הכוכבים עשה לי קידה עמוקה.9

שתחוות מטה הוא חלם חלום זה אשר עשית בעולות, אמך, כי אכן באים להמה, הוא הורה לו אביו, אחיו: אביו נזף במש לו, ויאמר לו,10
את עצמנו אליך אל הארץ?

ואחיו קיא בו; אבל אביו ישב אומר."11

הארץ."כאשר ג'וזף הגיע הביתה, הם הביאו לו את רגליהם לתוך הבית, וירא אליו אל43:26בראשית 
, הוא שאל ויכינו אמר, הוא אבא שלך היטב, האיש פנואל וידבר? האם הוא עדיין בחיים?27
ך אבא שלנו הוא בריא, הוא עדיין בחיים. עד־לשמחה מטה ראשיהם, עשה קידה עמוקה.", הם ענו, עבד28

אנו יודעים מתי החלום השני היה ממומש:

", הוא חלם עוד חלום, ואמר שהוא אחיו, אמר, הנה חלם חלום יותר; והנה השמש והירח, את אחד עשר הכוכבים עשה 36:9בראשית 
קידה עמוקה לי."

את החלום הראשון והשני. אולי בעולם הוא מרכזי, השמש, כוכבי הלכת הערעור נסוב על פרשנות את כדור הארץ יום ג'וזף מרכזי הן
עדיין, אולי פלא יוסף חלום האם ראה את השמש עמדהbrethernג'וזף היה מושל על מצרים בתחילת עונת המסיק. באותו יום של ג'וזף 

בי הלכת חייב להסתובב ולהפנות את השמש באותו מדרון כמו לפני. סביר יותר את אחד עשר לא ידיעה שהוא עתה נגיד על מצרים. כוכ
virgoמ כסיל תפתח׃ ל 180°הכוכבים עיין עשרה של שנים עשר המזלות בגלגל המזלות. כי השמש עבר  virgo לא נראה כי השמש ,

אל השמש, גלגל המזלות עכשיו ערוכה בסדר הפוך. כלומר, את הייתה כי "כוכבים". לפיכך, אחד עשר כוכבים/גלגל המזלות מופיעים קד 
.Sunהבנים של יעקב היה מרכין את ישו, ישו הנוצרי, עם כבוד של 

Matthew "ישו, לאחר שישה ימים פ פיטר, ג'יימס, ג'ון את אחיו, להביא אותם אל מעבר הרים גבוהים.17:1
מש, בני היה לבן כמו האור.". מול עינינו אותם: הפנים שלו לא להבריק כמו הש2

כן:-פרעה בשם ג'וזף דבר ראשון בבוקר כדי לפרש את החלום, אשר על

"ויעש לו רכב רכב השני שהוא; הם בכו לפניו, קשת בברך: ויעש לו השליט על כל ארץ מצרים".41:43בראשית 

במצרים הוא אחר Sunיצא למצרים. בבוקר אולי את השמש בבוקר עמד עדיין בשמים של ג'וזף כשם שפרעה עשה לו נגיד, הוא 
שעות מאוחר יותר הופיעה יאו מעסיקים יי 12הצהרים בסין. אז אולי כי אחר הצהריים השמש עמד עדיין בסין, אנשים היו שערב, כמעט 

180עברה את ממש לפני השמש , רק את השמש יהיה באביבsirius/taurusשל קשת מכוונת Constellationלירות אל השמש. סינית 
הם הקיסר יאו יאו הקודם. שם היה -החץ, יאו נמנע יי, השמש עברה, ואז9שעות ביממה, 12את הקיסר למשוך את המחרוזת. בדיוק °,

פאנג, הוא היה בשם בנו של גן העדן באותו יום.



taurusזה היה הראשון בשם כאשר השמש היה taurusבואו מכוונת  של 180°רה, אולי להעביר את היום לפני הספי3637אפריל 12
1,2357ימים לפני האביב ההשתוות האביבית ממש כמו יוסף יום ארוך אפריל 10לפני הספירה היה 3637אפריל 12המבול. המבול 

ימים לפני הספירה היה האביב ההשתוות האביבית.10
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sothisשנה. אם זה היה 300׃ךמל חיו  לפני 3936במאי, 2לפנה"ס עד 4236ביולי, 16מתוך ימים77שנה, השנה היה מגובה 300
ימים בשנה.365ימים עד 144+144+77הספירה. ישנם 

תנ"ךתיקון תאריכים ה

תאריכים.sothisהתנ"ך אולי נעשה שימוש מצריות

לפנה"ס.2779שנים החלה בשנת 1460של sothisאת מחזור 
לפנה"ס. לאחר מכן את השייט 2357לפנה"ס, ג'וזף היה מושל על מצרים ב 2549א האפשרות אברהם עדים את השמדת סדום על 

לפני 2779ביולי, 16לתקופה של 430thsothisלפנה"ס החל מתחילת השנה 2350אפריל, 26יושמעו ברקע למצרים היה יום שישי 
לפנה"ס. ג'וזף עשויים 2350באפריל, 1ביולי ועד 16-ימים מ107)430/4היו מגובים (sothisהספירה. כלומר, את לוח השנה 

נכנס יעקב למצרים את השנה השנייה של לפנה"ס כאשר2350ב sothisלפנה"ס, היה בתחילת השנה 1,2358פורסמו נגיד אפריל 
היה גם יום הולדת פרעה. כך זה היה פעם, כאשר פרעה חלם יוסף היה קרא של 1לפנה"ס). אפריל 2350=8-לפנה"ס 2358רעב (

ה כמו את לפנה"ס, את עצמי באותו יום בשבוע, בחודש, בשנ27,1281דנג. לאחר מכן את יציאת מצרים מצרים היה יום שישי. אפריל 
לפנה"ס החל 1281ביולי, 16הופיע רק לפני הזריחה siriusלפנה"ס. זאת מכיוון 2350באפריל, 26נצו גם־נעו למצרים = יום שישי, 

באפריל, 27ביולי, יום שישי, 16ימים לפני 107לפנה"ס הוא 2350אפריל, 26לפנה"ס. לפיכך יום שישי 1320מחזור sothisאת 
באפריל, 27, ביום שישי nisan. בתחילת החודשים אקסודוס הולך להיות חודש הירח עברית 16ימים לפני יולי 107וא לפנה"ס ה1281
1281במרץ, 13לפני הספירה הראשונה הנראות של הירח. הראשון של מצרים בחודש האחרון של ספר על הירח נראות 1281

ל לראות ראיית הירח. יציאת מצרים היתה על האביב ההשתוות האביבית, יציאת לפנה"ס, כי מצרים היה במדבר, רוב הזמן המצרים יכו
לפנה"ס היה.1281במרץ 31-לפנה"ס. באביב ההשתוות האביבית ב1281באפריל, 27מצרים ביום שישי, 

שנה:1069ולאחר מכן את משך הזמן הכולל של השייט יושמעו ברקע במצרים עשוי להיות 

ר רביעי הם יבוא לכאן שוב: בעון של החלו לנדוד עדיין אינו מלא.""אבל דו15:16בראשית 

ייתכן במקור קרא "הארבעים דור."

הרביעי



הארבעים

אותיות אלה במקרה או בכוונה משאיר רק את המילה miscopiedניתן לראות מכתב נוסף ומאחורי האותיות הרביעי. בסמן יכול להיות 
צריך לקרוא:הרביעית. כך במקור פסוק זה

"אבל את הארבעים דור הם יבוא לכאן שוב: בעון של החלו לנדוד עדיין אינו מלא."15:16בראשית 

40X 25 = מ' יוסף אל יהושע 44או 40שנים. משה רבנו לדור. התנ"ך צריך להיות במקור הכילו שמות ארבעים, אולי 1000
430thשנים" במצרים, יציאת מצרים היה "400ם לק אברהם דוד. בלהב להחזיק את ההחלטה למחוק אותם, משאירים את "הם והיה לה

שנים 400שנים. הם היו עבדים במשך 1069שנה כאשר למעשה ישראל במצרים 400השנה" כדי להופיע בישראל היה במצרים רק 
החל את השנים האחרונות, אך430לפנה"ס. את קדמתה יבלוה רגליה מרחוק לגור׃ במצרים לא היה במשך 1281לפנה"ס עד 1680
430thהשנה  sothis, 430th לפנה"ס. וכך רק לתת ארבעה שמות של ארבעה דורות 1281לפנה"ס עד 2350לפנה"ס. 2779שנה מ

sothisשל ארבע מאות שנים. במקום את השייט יושמעו ברקע למצרים היה  שנה 800את כל עוד 5שנה. כמו כן, בראשית 430
לפנה"ס עד 4236לפנה"ס עד 5700מחזור מאי החלו בשנת sothisתאריכים. הראשון sothisהגילאים של אדם וכו', עלול להיות

לפנה"ס 5700לפנה"ס או 4900=5700-800עבור אדם יכול להיות 800לספירה. השנה 169לפנה"ס עד 1321לפנה"ס עד 2779
(duodecimalב 800(1152- = לפנה"ס.4548

שנה:300

ישראל ישבו בחשבון שלה ערים, עיירות עזבות ערי ערער לעדרים תהיינה ורבצו ואין מחריד׃ שלה, את כל הערים "11:26שופטים 
להיות לאורך חופי הארץ על ידי ארנון, שלוש מאות שנה?"

כדי להפוך שנים 200שנה. מאוחר יותר הוסיפו במאי ותורת יהוה אתנו אכן הנה לשקר 103ייתכן במקור אמר "מאה שנים" הייתה -
שנים ותורת יהוה אתנו אכן 240את שופטים שופטים לשרת אחד אחר במקום במקביל מאזורים שונים של ישראל. כמו כן יש להוסיף 

שנים הבאות פסוק כדי להפוך השופטים מגישות בזו אחר זו.240הנה לשקר המקורי 

אל היו באים מארץ מצרים, בשנה הרביעית של שלמה המלך "ויהי בשנה את ארבע מאות השמוים אחרי הילדים של ישר6:1המלכים 
על ישראל, בחודש, , השני בחודש, כי הוא התחיל לבנות את בית יהוה".

 חזקה של 8138, פירושו גם שני או רחבה. לפיכך shanah, 480 שנים. את המילה עבור השנה הוא ,"etel 440"השבעים נכתב:
הוכפל בשנים האחרונות הוא 240 שנים. לוקחים את העברית כמו אמינים יותר; לאחר מכן 1281 - לפנה"ס 1041 = 240 ( 480/2)

 כדי שלמה בן 4. ברוב המקרים זה נכתב במקור 240 שנים מאוחר יותר. לאחר מכן הוסיף להב 200 שנים עד 440 שנה, עדיין מאוחר
יותר הוסיף להב 40 שנים עד 480 שנים. מו דרני מלגות ניתק 60 שנים בין 1020 לפנה"ס עד 960 לפנה"ס על מותו של שלמה ללא

 ,סיבה נראית לעין. אם אנחנו יכולים להסכים ארנון שלש מאות שנה חיו כ 1142 לפנה"ס, יציאת מצרים יכולה להיות הביא 27 באפריל
onet 1240 לפנה"ס. כיבוש פלסטין של יהושע יום ארוך, שבת, אוגוסט 16 1281:לפנה"ס, Air

."heen-yangשנה ירד גשם זהב 34"
.בתולדות במבוק ספרים, עמ' III, 148 סינית קלאסיות, חלק

,WUשנים 5לפנה"ס. לפיכך, 1174לפני הספירה ספירה של הקיסר הראשון של השנה, כמו הקיסר וו על סין בשנת 1136זה היה ב 
לפנה"ס. לפיכך ייתכן המקורי הצהירו "מאה שלוש 1140אחרי משה כבשו חשבון ב שנה103לפנה"ס. זהו 1136עבור צ'ינג = 34

שנים". שמש מקום הנס מול פניו של כדור הארץ כפי שהוא " להתמודד לנגוח במטאורים ולהשמיד בצהריים. וכך אולי מטאור מקלחת 
והרים, נפילה בשעות היום.זהב הנושאים לנגוח במטאורים ולהשמיד, או לנגוח במטאורים ולהשמיד זהב ז

. ולאחר מכן דברה, ברק, יהושע 11נראה עם בני ישראל כבר בארץ ביום כיבוש יהושע יהושע ב מרום ב 5ו 4דברה, ברק שופטים 
מופיעים גם עם ויכנע אלהים ביום ההוא, יבין ביום זה. השמש נס מכללא:

ש בגברתו ותשקט עשוי.""כן יאבדו כל־אויביך יהוה ואהביו כצאת השמ5:31שופטים 

פלאים, כולם היו מבינים אדמה מסתובב, השמש רק נע על נס שמש. גדעון ראו את השמש פתאום עליה את מזרח שישה Sunלאחר 
החלום של סין. כך WANחודשים קודם לכן. לאחר מכן כי יום הקרב של מרום השמש עמד עדיין בצהריים שוב באותו הזמן של המלך 



, את ישראל משותפת/ספרדית למשימה היו חופר על חורבות חצור, 1992-שופטים. "ב5נסים ב Sunוזרות ונשנות של את הפניות הח
על אשר לא נרשם על שם רבי עוצמה של המלך של העיר Tabletהעיר הגדולה ביותר של פלסטין באמצע תקופת הברונזה. הם מצאו 

!" חצור 11:1,10ום ההוא, כמו מלך חצור אשר יהושע הביס כפי שתועדו יהושע ). שם זה היה ויכנע אלהים בי338, איור317(עמ' 
אני עשוי להיות רעמסס התנ"ך. setiלפנה"ס. רעמסס השני אשר מלך עם אביו 1300-1200לפנה"ס: 13-שרפו לקראת סוף המאה ה

שני אזכורים ארץ רעמסס מקבלים בתנ"ך:

"ג'וזף העביר את אביו ואחיו, ונתן להם חזקה בארץ מצרים הטוב ביותר של ארץ ישראל, ארץ רעמסס השני,47:11בראשית 

פרעה צוה".כמו

ישראל אשר רעמסס"בני 12:37אקסודוס 

רגלי כי היו גברים, לצד ילדים".חג האסיף, שש מאות אלףכדי

לפנה"ס, הוא מחובר ישירות 600המצרים לפחות מאז  לכל,אשר נמצאה ,ramessesעם זאת, התייחסות אוצר העיר, המכונה
פרעה רעמסס השני:את

pithomערים, אוצר"לכן הם לא מעל אותם אדונים משימה כדי לייסר אותם עם ומיותר. הם נבנו עבור פרעה1:11אקסודוס 
raamses."ו

setiשלטון עם אביו -Co"התחום של רעמסס" כנראה במהלך pi-ramsesרעמסס השני שנבנה  I די .merneptah חייב להיות פרעה
לארץ הוא ספר עד מתו אפריל/מאי. יהושע נכנס merneptahלפני הספירה. 1281במאי, 2של יציאת מצרים כי טבע בים האדום, 

Aironetארבעים שנה מאוחר יותר, ינואר  לפנה"ס 1281שנים לפני הספירה, עד 80לפנה"ס. כרונולוגיה זו אנו עלולים לחזור 1240
אני אולי לא יודע יוסף. אנו עשויים setiפלסטינים שלא השתתפו בלחימה ונהרגו בידי משה רבנו לידה פרעה מלך מצרים 1361עד 

חדש, משה רבנו לנסות לעזור לילדים של ישראל את הזמן sothisלפנה"ס, בתחילת תקופת 1320לחזור ארבעים שנה עד
פרעה. משה חשב את זמן ייתכן היה ממש להוביל את בני ישראל לתוך עידן חדש.horemhebהכללי/

"אבל דור רביעי הם יבוא לכאן שוב: בעון של החלו לנדוד עדיין אינו מלא."15:16בראשית 

שנה היו ספר לכל דור. את השייט יושמעו ברקע לתוך 25זה יהיה אם 40וי להיות במקור קרא "הארבעים" דור. משה דור זה עש
40Xפלסטינים שלא השתתפו בלחימה ונהרגו בידי לפני הספירה. 1361לפנה"ס, משה נולד 2350מצרים החלה  25 = שנים. 1000

פשר להתעלם ממנו אותו ואת דור יעזבו את הארץ המובטחת במצרים. גם משה רבנו החוק, לאחר מכן משה רבנו יכול להיות נכון שאי א
בלכתך לשוב מצרימה ראה כל־המפתים אשר־שמתי בידך ועשיתם, יהיה רק הרחק קשורים דרך של אברהם (הבן של דלה, היות יותר מ 

דורות של אברהם.40

http://en.wikipedia.org/wiki/Pi-Ramesses
http://en.wikipedia.org/wiki/Pi-Ramesses


 מי הם נשאו אבנים במקדש רעמסס numberous ... hapiru במזרח התיכון. בסוף תקופת הברונזה הם ספרות hapiru ההתייחסויות
miamum. אוליhapiru.היו גדולה ותהם

ים:פלאSunהנה תקציר ההיסטוריה של 

שנים של שי הואנגדי היה הבזק ירוק 20-לפנה"ס ב2678הופיע, phoenixesלפנה"ס, השנה הראשונה של שי הואנגדי 2697בסין: 
לחודש, יום 7-לפנה"ס), בסתיו, ב2648שנה (50(שי הואנגדי) טה של-ממושך המתואר השמש עמד עדיין עם הזריחה, "ההר הצהוב

."phoenixesוחיילות הגיעו." "כאשר צ'ה גבארה עלה לשלטון היה סימן את מצבו הטוב של phoenixesבספטמבר), 22שין (-קאנג
לפני הספירה, 2357להיות הקיסר יאו של יום ארוך heuh-לפנה"ס שימשה סימן של לם שואן2512לפנה"ס), דרקון צהוב 2597(

phoenixesהיה וחציו ימחץ׃", הופיע 7לפנה"ס "יאו של בן 2350אולי  לפנה"ס ב להתרחק צהוב 2240שנה של 14-לפנה"ס, כ2287
, על scorpiusהשמש והירח לא לענות בצורה הרמונית ב -הפך הקיסר K-לפנה"ס הוא ייענש כאשר הו צ'אנג2158הופיע הדרקון. 

,Sunעו שלושה לפנה"ס הופי1788לפנה"ס "כוכבים נפלה כמו גשם.. ", 1807, בערך 10Sunלפנה"ס הופיעה 1891 לפנה"ס 1765
,Sunניהלו שני  Sun ,נס, סביר של יהושע יום ארוךAironet WANלפנה"ס חזה את עליית שושלת של המלך "באני צ 1240

WAN לפנה"ס הופיעה 1239, המלך הראשון של שנתphoenixes, ,2Sunלפנה"ס הופיעה 1178 לפנה"ס הופיעה 1139
phoenixes לפנה"ס "כוכבים נפלה כמו גשם", 687לפנה"ס של הנושא, ?711ס (יום עלה במוחי פעמיים), חזקיהו לפנה"950, בערך

לפנה"ס, 165חזר מרידיאן, Sunלפנה"ס 230רוז א חצי, 10לפנה"ס צל והצפון׃ משך 312עלה במערב, Sunיאנג luלפנה"ס 470
לפנה"ס הוא מתואר ב הפוך ארובת העין, 103מרידיאן, צדק (Sunב לפנה"ס ש12,164צ'י, דצמבר -CH-engהדרקון הצהוב הופיע 

לפנה"ס. עם זאת 101במאי 17לפנה"ס, 3,103הופיע. יש שמשית המוחקת הוקלט בסין עבור דצמבר phoenixesלפנה"ס 100
העין.אלוהים עדיין עלול להפוך את הירח לעבור מול השמש בימים אלה גם אם כדור הארץ היה טבעי ארובת 

? ); אין התאמות אקליפס רשומה מתאריך זה.19לפנה"ס אפריל 548לפנה"ס (אצל 549ביוני 18וכן את אקליפס להקליט עבור 

לפני 552-שנים =40-לפנה"ס 591לפני הספירה. 549כמו כן כורש לדכא את מרד והתוצאה היא שלוש שנים מאוחר יותר בשנת 
ירח בתחילת החודש השביעי, בתחילת השנה האזרחית היהודית. הביא יחזקאל היה לשכב על הצד שלו הספירה. זה עשוי להיות מולד ה

שנה השביעית בחודש 40לפנה"ס היא התחלה של 591באוגוסט 10-שנים בשבי ב40ימים, בשנה למשך יום. לאחר מכן 40במשך 
אוגוסט/ספטמבר.

רבעים שנה אז אני מבין המצרים של אנשים אנה הם היו מפוזרים:"בסוף א"אך כה אמר אדני יהוה;29:13הביא יחזקאל 

יחוס שלי שנראה המצרית העתיקה של תקופה זו היה יהודי, ולאחר מכן יהודי כוהן.

ערב ביום התשיעי בחודש ספטמבר השנה החדשהלפני הספירה או את552-בספטמבר,19זה עשוי להיות בתחילת החודש השביעי, 
כאשר אקליפס הוקלט. אז סביר מאוד היה נס שמש כי אין אקליפס התאמות. כמו כן, ייתכן ישו נולד 60יום של 17-לפנה"ס14,551

לפנה"ס.12,7ספטמבר 

dendera לפנה"ס. ראה100את גלגל המזלות עם נוטף הרגל של בול במרכז הוא מיושן כupsidedown.html.

לוגיה תנ"ךכרונו

שנים זה תאריך 60לפנה"ס כמו שלמה המלך בשנה הרביעית. מודרני מלגות לתושביה 1012כרונולוגיה מעניק את התנ"ך תאריך 
שנים אחרונות מדי תאריך. 88יחידות דיור לפנה"ס עבור שלמה עבור מסיבות בלתי מוצדק. זה 952-לפנה"ס ועד ל1012מסורתי של 

אני עם shoshenkלפנה"ס. תיקון היה כדי להתאים פרעה 1041שנים לאחר יציאת מצרים, 240עית הייתה שלמה המלך בשנה הרבי
שנה 73יתכן ולא פלשו יהודה shoshenk. פרעה 12:1-4דברי הימים ב IIדברי רחבעם מלך יהודה אשר פלש של השנה החמישית, 

עם synchronismשנים מאוחר מדי, המוביל לבעיות 88העניינים הוא אחרי שנה חמישית של רחבעם. לאחר מכן תוקן את השתלשלות 
לפנה"ס, 1004לפנה"ס, המלך רחבעם, את עשרת השבטים הנבל עשפת זא בשנת 1004בהיסטוריה העולמית. שלמה המלך מת בשנת 

לפנה"ס.7-שנה לפני הולדת ישו ב1000-כ

חדרים 724שנים לאחר תום המלך חזקיהו הפכה מ יש 7אל חייב להיות לפנה"ס (ממלכת ישר711אם הנושא של חזקיהו היה בשנת 
לספירה. 33שנים הוא ישו שיצלבו אותו 600שנים + 144לפנה"ס +18:1,17:1.712מלכים 2-לפנה"ס 717נוחים לפנה"ס עד 

צריך להיות מלך תשע שנים כמו hosheaלפנה"ס חייב להיות על הזכות. כך 722לפיכך את הפופולריות של תאריך חורבן שומרון של 
לפנה"ס כמו שלמה המלך בשנה הרביעית, 1002התנ"ך כרונולוגיה מעניקה לפנה"ס.) את717מלך ישראל את השמדת ישראל בשנת 

http://www.ub.rug.nl/eldoc/dis/theology/e.j.van.der.steen/c1.pdf
http://www.ub.rug.nl/eldoc/dis/theology/e.j.van.der.steen/c1.pdf


,II) שנים ירבעם 63(41לפנה"ס על פי מלכי יהודה. לדברי מלכי ישראל יש 1041שנים עד 37חסר  .pekah) שנים 27(20
)synchronistic לפי השבעים במקום 22אורך באופן הבא בסוגריים, כאשר הוא שונה). כמו כן החלו ביזרעאל שלטונו כאשר הוא היה

לפנה"ס, בשנה הרביעית של שלמה. גם התנ"ך שלי כרונולוגיה 1041. לאחר מכן שונים עלול להסכים עם 22:2דברי הימים ב 2ב42
שנים.63רבעם השני כאשר הוא צריך להיות שנים י53של התנ"ך שלי נותן רק 

של jehoaddanוחמש שנים בת־שלחי׃ מלך עשרים ותשע שנים בירושלים. ושם אמו "חמש היה עשרים25:1דברי הימים ב 2
ירושלים".

חמש עשרה ישראל "חמש, בנו של מלך יהודה חיו לאחר מותו של הבן ויהי בשנת עשרים ושלש שנה יואחז של מלך14:17מלכים 2
שנה."

"בשנת עשרים השנה השביעית של ירבעם מלך ישראל החלה לעזריה מלך יהודה מלך חמש בנו של מלך".15:1מלכים 2

לדברי azeriahשנים. אז יש לנו כל השנים האמריקניות אם 38. ולאחר מכן לעזריה מלך מלך 29המשמעות היא חמש שנים מלך 
724לפנה"ס, חזקיהו מן הספירה יש 740לפנה"ס, יותם, אחז לא־אשאל מתוך 790יה מלך מ' עם לפנה"ס, בימי עז828מנהלת המחוז 

וכביש לפנה"ס.696לפנה"ס עד 700שנים 4שלטונו של -Coחדרים נוחים, חזקיהו, מנשה היה 

"כך לעזריה מלך אחאב; הם קבורים לו בעיר דוד יותם בנו תחתיו׃ פ.15:7מלכים 2
שלושים השמינית שנה לעזריה מלך יהודה שלשים ושמנה שנה עשה בנו של ירבעם ומלך ישראל בשומרון שישה וךבת15:8מלכים 2

חודשים."

והביאום החלו לרסן את תשע, שלושים שנה בימי עזיה מלך יהודה מלך חודש מלא בשומרון"."ס בנו15:13מלכים 2

ישראל החלה בימי עזיה יותם בנו של מלך יהודה מלך".ברע בנו של מלךpekah"השנה השנייה של 15:32מלכים 2

שנים.41לא !IIשנים ירבעם65=27+38

"השנה החמש עשרה של חמש את מלך יהודה את ירבעם מלך ישראל ברבלה בשומרון, מלך ארבעים שנה".14:23מלכים 2

שנים כדי את השתלשלות העניינים. את 38נו עשויים להוסיף עשויים להיות שני מלכים שונים. לאחר מכן אלאחר מכן, בימי עזיה מלך
לפנה"ס 753-נס בSunבימי עזיה עשויים להיות למעשה את השנה הראשונה בימי עזיה. יתכן שהייתה 39thשנים. את השנה 38חסרה 

נס אז זה גרר ס Sunכן שהייתה (הראשונה) שנה כאשר הגיעו ס ומלך ישראל. ית39thעל המייסדים של רומא. זה היה בימי עזיה של 
החיסול של של זכריה.

והיה עזובה של מלכיה."abhorrest"לפני ונער יודעים לסרב את הרע, ולבחור את הטוב, את האדמה אשר 7:16ישעיהו 

בנו pekahוריה, "ויהי בימי אחז לא־אשאל בנו של יותם, בנו של בימי עזיה מלך יהודה, כי את־רצין ובן־רמליהו׃ מלך ס7:1ישעיהו 
של ברע, מלך ישראל, עלה לכיוון ירושלים למלחמה נגד זה, אבל לא יכול לשלוט בו".

.pekahאת שני המלכים עלולה להיות את־רצין ובן־רמליהו׃ 
רך.לפנה"ס כאשר ישו היה בן שנה וחצי בע4במרץ, 30-שנים. סוג של הורדוס מוות ב16שלטונו של -Coיותם, אחז לא־אשאל שהיה 

מתו בערך באותו זמן. או פסוק זה עשוי לחול pekah. ממש כמו אחז לא־אשאל, ייתכן IIייתכן לעזריה מלך מתו באותו הזמן ירבעם 
שנים.16שלטונו של יותם, אחז לא־אשאל של -Coעל 

יום מותו, ישבו בתוך מספר "יהוה ויאמר המלך, כך שהוא והצרוע אשר־בו הנגע בגדיו יהיו פרמים וראשו ויאמר את 15:5מלכים 2
הבית., יותם בנו של המלך על הבית, של עם הארץ".

שנים היו זהים, ולאחר מכן 16, אם יותם, אחז לא־אשאל שולט של jubileלפנה"ס על 790מת עם IIאם לעזריה מלך ירבעם והלכת 
חדרים נוחים לפנה"ס.724אחז לא־אשאל עשויים מתו יש 



הוא הושיט ידו, והיה מי להפעיל חזרה?צבאות, מי האף תפר משפטי תרשיעני למען תצדק׃ אותו?,"יהוה 14:27ישעיהו 
השנה כי המלך אחז לא־אשאל מת היה נטל זה."ב14:28

אולי את פסוק "את ידו הוא שרוע, ומי יהיה להפעיל אותו בחזרה?" מתייחס באופן פתאומי השקיעה של אחז לא־אשאל. או שהוא יכול 
בערב, רק להשאיר 3דקות, הוא חייב לעצור את מצב 60שעות חושך בצהריים. אז אם השמש הסתובב בעולם במהירות האור להיות

שעתיים לפני השקיעה כדי לקבור אותה היה של ישו.

"(Hua) 3D לפנה"ס) היה 709לפנה"ס, 711שנה (מתוךkeah- עוזר, השנה הראשונה של הנסיךgaeמונה."של נחל צין בנגב בת
.עמ' III, 161 סינית קלאסיות

לפנה"ס בגלל השמש אקליפס שנתיים מאוחר יותר, את אותה 42,711אפריל יום 12לפנה"ס עשויים להיות 711את אקליפס של 
רשומה:

,hua"הדוכס  'אן, ביום הראשון (של החודש). השמש היה מסעיר. הוא היה בסך הכל".jen-Chחודש, יום 7שנה, 3
Internet

הופיע לראשונה לפני הזריחה. השמש siriusלפנה"ס. (באותו יום היה שנים במצרים בעת החדשה 17,709ביולי 28זה היה ביום 
לפנה"ס תהיה ביום 42711לפנה"ס. יום 711יהיה Huaמכוסה ממצרים.) לכן את "אקליפס" של השנה הראשונה של 40%-יהיה כ

של השבוע, אולי כאשר חזקיהו יגיע עד הפולחן במקדש כאשר הוא היה לרפא את הנושא כי יום אחרי. באפריל, יום שלישי 12שלישי 
לפנה"ס הייתה גם את מולד הירח. לפיכך את 12,711. זה אפריל moabitessמ רות את 12אולי חזקיהו נכנס למקדש כי הוא היה דור 

לפנה"ס, את סיני התבלבל בין 12,711בצהריים ישראל זמן אפריל ה חושךסיני היה לצפות באופן מלא זה היה אקליפס. אולי היה שע
השיים בתור אקליפס בשקיעה. אז ביום שישי בערב היה חזקיהו אמר שהוא הולך למות, כמו וישימו. ישעיהו חזר ושאל אם חזקיהו רצה 

Sunאת הנושא כדי להיות צל של  7Xרוך תמונות לילה של יום שישי אצעדים. שלי מינג10צעדים קדימה או אחורה 10 שעות 12
ביום pentecostשעות, ולאחר מכן הגדר במזרח. לאחר מכן 24חושך, ואז השמש עלתה המערב בצהריים, עצר בצהריים למצב של 

חזקיהו לפנה"ס, השמש פתאום בצורה יוצאת מן הכלל, עלה במזרח כפי על ישו ותחייתו. כך את הנושא כי711באפריל, 17ראשון, 
לפנה"ס.12,711יגיע עד לתוך המקדש את הנושא של תחייתו מן המתים. כמו כן, אפריל 

696במאי, 4וכביש לפנה"ס. שני, 696ב pentecostחדרים נוחים, חזקיהו על 724לאחר מכן אחז לא־אשאל מת ב הספירה יש 
מ"מ פסח. זהו החודש הרביעי, בקיץ:50ירח, יום , ביום החמישי של חודש הpentecostלפנה"ס הוא יום יום 28וכביש 

תאריכים), במהלך הלילה, sexagesimalבמרץ לפי סינית ספר עזר על 23(לפנה"ס, בקיץ, הירח הרביעי ביום חטא מאו687"השנה 
את הכוכבים קבועים לא מופיעים, אך ברור היה לילה (בהיר). באמצע הלילה הכוכבים נפל כמו גשם".

לפנה"ס. זהו אותו 711שנים מוקדם יותר 6של המצור על ירושלים אולי sennerachibחזקיהו של הנושא היה באותו זמן של כמו כן 
לפנה"ס. לאחר 587לפנה"ס, 591באוגוסט 10שנים ההבדל בין נפילת ירושלים 4זמן כמו בתנ"ך כרונולוגיה של התנ"ך שלי. יש גם 

591לפנה"ס, נפילת ירושלים בשנת 725-אחז לא־אשאל בSunלפנה"ס, את הנס של 711ריל, באפ12-מכן השמש הנס של חזקיהו ב
לפנה"ס היה במקום השמש נופלות מהשמים, ביום התשיעי בחודש 585לפנה"ס הוסף למעלה ממש בסדר. המכונה שיא של אקליפס ב 

כול. אז את אקליפס כנראה אפילו לא היה שם לב או לפנה"ס, כאשר בית המקדש היה לא585לפנה"ס, ולא 10,591אוגוסט כנראה 
לפנה"ס לא עובדת 585השמש אקליפס של מוקלטים. רק השמש נס היה שם לב לזה, כהוצאה על ידי אקליפס הסינית. כך הוקם על ידי

כאן חזקיהו היה מלך יהודה, הוא בילה 15 שנים על ידי" .שנה שולט של מלכי יהודה וישראל . חישובים22בכלל. אז צריך להיות יותר 
 ,(21:19) סנחריב (20:6). לאחר מותו, מנשה בנו תחתיו׃ פ (20:21) במשך 55 שנים (21:1). ברבת עמון מנשה מלך אחרי שנתיים

) ולאחר מכן בן־יאשיהו שלט במשך 31 שנים (22:1). לאחר בן־יאשיהו, היה יואחז מלך במשך שלושה חודשים ולאחר מכן ,(23:31
 יהויקים מלך בכיפה במשך 11 שנים (23:36). וימלך יהויכין בנו מלך במשך שלושה חודשים, לאחר שהוא נלקחו בשבי על ידי

17- הנשארים שלט במשך 11 שנים (24:18), ולאחר .( 17 10-17 10-17 10-17 10-17 ונבוכדנצר, מי עשה אל־צדקיהו (10-24:10
מכן היה סחף בבל (2.(5:6

לפנה"ס 711שנים. כך בין 125נסבל לאחר החיסול של סנחריב." זה מוסיף עד -+ שנים הבלתי123כל אלה כי ימלוך להוסיף עד 
שנים. הם עשויים להיות ספר באותה שנה 4שלטונו של חזקיהו, מנשה של -Coלפנה"ס. כך ייתכן 591שנים ב 120בשביה הוא 

שנים.16משתפים שולט. אחד משותף עשוי להיות יותם, אחז לא־אשאל שלטונו של פעמיים הצטרפות שני שולט. יתכן 

לפנה"ס. לא היה אקליפס על תאריך זה. רשומה 645שנים למותו של מנשה, בלתי מוסבר שמשית אקליפס של 55לפנה"ס 700מתוך 
נס.Sunזו הייתה של 



לפנה"ס עשויים 591ם לפני הספירה, כרונולוגיה של שלמה בשביה ב חדרים נוחי724אז אם אנו סומכים אחז לא־אשאל של מוות יש 
שנה לעזריה מלך נפרד 38חדרים נוחים, אחז לא־אשאל מות, אנו חייבים להוסיף 724להתאים. ולאחר מכן לחזור מן הספירה יש 

את כל השתלשלות העניינים שלטון. לאחר מכן-Coשנים של אחז לא־אשאל כמו 16אדם, החל בימי עזיה יותם, ספירה של עבור
לפנה"ס.1281אפריל, 27שנים לאחר יציאת מצרים 240לפנה"ס, שנה רביעית שלמה של המקדש 1041עבודות עד 

לפני הספירה בסין כי אינו 645הייתה רשומה של מערכת סולארית אקליפס ב לפנה"ס.645ולאחר מכן מנשה עשוי להיות מת בשנת 
.תואם כל המוחקת סולרית

לפנה"ס: החמש עשרה שנה את החודש החמישי של הקיסר הוא כל אחד מאוצרות 645באפריל 3-שמשית הוא רשומות המוחקת ב
3לפנה"ס הוא חודש כאשר המוחקת צפויים. אפריל 25.3,645שגיאה. עם זאת, ביום scribleהטבע כי הוא נתון. וויליאמס ציין זה היה 

נס באותו יום. Sunלפנה"ס. כך זה היה שיא של 645באפריל, 3צלבו אותו. עם זאת, לא היה אקליפס אד סימנה את יום של ישו שי33
דקות סה"כ שמשית אקליפס.7היא רק חשוכים של Sunאם השמש הייתה חשוכים במשך שעה כי היה נראה אקליפס. הם לא ידעו את 

מלכי ישראל, ולאחר מכן יהודה

תאריךהמלך

ס"לפנה 1124שאול

לפנה"ס 1084דוד

לפנה"ס 1044שלמה

לפנה"ס 1004רחבעם 

הינו 986 רגל מעוקבים לפנה"סשלש

לפנה"ס 984אסא

לפנה"ס 943יהושפט 

לפנה"ס 926יהוא

באורך 910 לפנה"ס וילך

athaliahעד 901 לפנה"ס

בטלפון 895 לפנה"ס ישראל׃

לפנה"ס 858חמש 

לפנה"ס 829לעזריה מלך

לפנה"ס 792בימי עזיה 

לפנה"ס 741יותם/אחז לא־אשאל

לפנה"ס 725חזקיהו 

לפנה"ס 700מנשה

לפנה"ס 645ברבת עמון 

לפנה"ס 643בן־יאשיהו 

לפנה"ס 614יואחז 

לפנה"ס 605יהויקים 

jehoiachim603 לפנה"ס

לפנה"ס 591 - לפנה"ס 603הנשארים

לפנה"ס היה רשום:740בשנת 
'ב".CH'ב הנהיגו את מקריבה יקרים אלה של TSהשנה שלו, 24-"ב

עשה להם חזות, היה ידוע, דרך נהדרת; כי הוא אשר קיבל את הנקבה pheasantsהערה: "הסיפור כי שני הנערים אשר השתנה כדי 
'ב בו הם הופיעו." הם CHאת השובבים יקרים של לרמטכ"ל בקרב נסיכים, בעוד את קנה שמים וארץ׃ תהפוך את זכר קינג. הם קראו

לפנה"ס היה בן 763. את זכר פניקס היה את הדרקון, סמל של הקיסר. בספירה של phoenixesלעתים קרובות הוקלט רואים נקבה, זכר 
לפנה"ס.740בשנת 24-ה



לפנה"ס.725היה חזקיהו שישי של השנה נפילת שומרון

לפנה"ס הייתה רשומה זו:719בשנת 
מת. וכן היה הצליח על ידי בנו בית שן, אשר K'euyuhשל shuh-מאוד ובינוני בגודלוhwan-מת. צ'ינגchwangי שנה של ווי43"

."PIHסכנת שאיפה רעילה (-נקרא ההר הצהוב
.yih, המוכר בשם הנסיך של yihהערה: הפעם את הנסיך של נחל צין בנגב בתמונה וימשחו

Sun משמים. לפעמים הוא היה לגרום כדי להוציא להורג מלכים ונסיכים.נס אז ניתן לגרום כדי לעבור, סימן
לפנה"ס היה רשום:721בשנת 

באביב, היה נהדר סערת גשם ושלג."-,PIHסכנת שאיפה רעילה (-chwangחטא, השנה הראשונה haeשנה, 41"
.עמ' III, 159 סינית קלאסיות

Sun.פלאים עשויים לגרום לשינוי דפוסי מזג אוויר

מאוחר חדרים נוחים על הספירה. זה הראשון של האביב. השמש חייב לחזור שנה724אחז לא־אשאל נפטר בחודש פברואר אדר יש 
יותר. ענני סערה לעתים קרובות הסתיר את פיניקס הדרקון משום שהם היו כל כך בהיר. מלכים לעתים קרובות החלה את שלטונו על נס 

ל.שמש, שלהם זכות קדושה כדי למשו

fatheredלפנה"ס כאשר ירושלים נפלה. לאחר מכן ייתכן 591באוגוסט 10-שנה ב12שורר ספירת מכאן אנו מגיעים אל הנשארים 
לפנה"ס. מנשה הגיע שלטונו כאשר הוא היה עשר.712חזקיהו מנשה 

"חי חי הוא יודך כמוני היום אב: ודע כי עמך האמת".38:19ישעיהו 

פלאיםSunאגדות יווניות של 

: "כאשר מדיניות הולך רע באביב, הכוכבים מתכווצים, Sunמקרה יכול גם להיות שינוי לכיוון כדור הארץ קורס של ארובת העין שלו 
ולא לפעול כרגיל"

Wen-.צאלה ישראלי

האלים, הוא ביקש בשקיעה לא בקרב:זאוס, מלךלילה במקום קודם לכן.זה יכול להיות כוכבים עלה מאוחר יותר בכל

iliad 3.331 :
כל, לשמוע כל הדברים! מעלינו, מי ראהSun, אלוהים של עלה לגדולה, אלוהים התהילה! הליוס, IDA"אבי זאוס! ואליטה לנו הכל 

, ולשאול thyestes, ושלח לו הרמס, באומרו 'שיחה atreusת , עם זאת, להעדפzues"עדים כאן, להגן על איגוד מכובדות."להיות..
הסכים thyestesציית, atreusלטובת?' אותו אם, אם השמש הולך אחורה על חיוג, הוא מתפטר את הטענה שלך על כס המלוכה

abdicate צריך כזהportent להתרחש. לכןzues בעזרת ,erisלשינוי., תיקן את חוקי הטבע, אשר עד כה היה ניתןhelius, כבר 
את שבע כסיל תפתח׃, וכל שאר ,באמצע הקריירה.מהכוח נגזל מהם בשלב ותא ובכריו אודות והפניתי את הסוסים ראשי לכיוון הזריחה

הטעיה של תאוות בצע, thyestesהכוכבים, הגיע שלהם קורסים אהדה; בשעות הערב, לראשונה, בפעם האחרונה, השוקעת במזרח. 
הצליח לעלות על כס המלוכה של מיקנה, הציבה אותו."atreusהיות וכך בפשטות מפקחים, 

עמוד Volume 2, 45 ,מיתוסים יווניים" מאת רוברט קברים"

טוען את thyestes)10.2.14(תמצית apollodorus"כי כל הכוכבים שלהם הגיע הקורסים יכולים רק משמעות לאחור ארובת העין.
מצהירה את מורת רוח בשלב זה על ידי הפיכת השמש כך הגדר במזרח".zuesמלכות לו על סמך הבעלות של גולדן כבש, אך 

gvs

שריפה -אכן, השמש במכונית של צביבדרך;fretted-אפו, סיבוב של כוכבים רגל אחורה על אשzues"לאחר מכן התעוררה 
פתע ארגמן הוריד את פניה של דעיכה סקיי ... השמש ... -הגלגלים האחורי-של ותא ובכריוFlashבוקר אפור. ו המעורפלות של העיניים

."mortalsהפך אחורה ... עם נחשול של זעמו על סיגוף התפרסה 
euripedes, למלון Electra, (transl. A.S. בדרך), LL. 727 ff.



פלאים הוקלט על ידי Sunיכול להיות כל מספר של atreusס. השמש כותרת לשחר עבור לפנה"1100הערה מיקני הציוויליזציה נפל 
רגל סוסים שעה ארוכה"-סיני. הומרי מעוז צור ישועתי כדי אתיי: "הבן של היפריון מואר עצר את הסוויפט

velikovsky של מקורות

ארובת העין/גלגל המזלות ניתן למצואואולי גם התייחסות השמש עומד עדיין על יהושע. עוד התייחסות הפוכה 
philo 109 של סעיף, velikovsky של מקורות.

"בדיוק כמו העונות השנתי מעגל סביב סביב, כל חדר הכנת בזכות יורשו עם השנים האפשרית נסובה סביב הניסיון לנוע ממקום למקום 
להפעיל את גזע ביסודיות, ומבצעת לעבור לאורך אותו כביש של סתירות, בן אלמוות כפי שהם אי פעם strangestאת ללא הרף, ..אך
מעלה ומטה."

לאחור "socretesתיאור ברור תכופות על ידי 

 plato, 431 ,לקרוא לזה "מישדל נסוג-:לפנה"ס 351

של הסיפור, אשר מספרת כיצד השמש הכוכבים פעם עלה במערב, במזרח, כי אלוהים תיקן "שבלב העיר. לא, לא זה; אבל בחלק אחר
...atreus, ונתן להם מה הם עכשיו יש גם עדות של Motionאת 

שבלב העיר. להקשיב, ולאחר מכן. יש זמן כאשר אלוהים עצמו מדריכים, מסייע לגלגל את העולם קורס שלו; וכן יש זמן, על השלמת 
-מסוים, כאשר הוא מרפה, העולם הוא יצור חי, נבנה במקור מודיעיני שהתקבל מתוך שם המחבר, יוצר פניות על צרכים בלתימחזור 

נפרד, על ידי מסתובבת בכיוון ההפוך.
Y. soc?למה זה .

גן עדן, היקום, רגה זו.שבלב העיר. למה, כי רק את רוב הדברים האלוהית של כל פעם נותרו ללא שינוי, את אותו, הגוף אינו כלול בד
כפי שהתגלה לנו אותם, על אף הם שזכו בידי בורא רבים עם נפלאותיה, להשתתף בגופו של הטבע, ולכן לא ניתן בחינם לגמרי 

perturbation,באותו מקום, באותו סוג; ולכן הוא רק בכפוף היפוך, אשר הוא לפחות משינוי . אך תנועה שלהם היא, ככל האפשר, יחיד
בכל פעם במדינה י. יהוה של כל הזזת דברים הוא לבדו מסוגל להעביר את עצמו; וכן לחשוב שהוא מעביר אותם פעם בכיוון אחד,אפשר

אחרת הוא חילול השם. ולכן לא צריך לומר כי העולם הוא עצמי תמיד עברה, או כל עשה ללכת לאורך כל השנה על ידי האל בשני 
רות, הופכים אותו לעבור לאורך כל השנה. אבל כפי שכבר אמרתי (חלופה זו היא היחידה) את העולם קורסים מול; או כי האלים, מול מט

הוא סיור מודרך בו זמנית על ידי כוח חיצוני, הוא אלוהי, מקבל חיים מתוקים, בן האלמוות של חידוש ביד של יוצר, שוב, כאשר 
יש, במהלך מחזורי אינסופי של השנים האחרונות, תנועה לאחור: זהו בזכות שיחררו, נע באופן ספונטני, היות לחופשי על תקופה כזו גם

איזון מושלם, גודלו העצום, העובדה שהיא מפעילה את ציר הקטן ביותר.
Y. soc.החשבון של העולם נראה סביר בהחלט .

ומאושר כדי לגרום של כל אלה נתנו לנו עכשיו משקפות, נסה לאסוף מכל מה שנאמר את הטבע של התופעה שבה אנו שבלב העיר.
פלאי. הוא זה.

soc. Y?מה .
רחוב את היפוך המתקיים מדי פעם הצעה של היקום.

Y. soc?איך זה את הסיבה .
תרגיל, אנו עשויים לשקול זה הגדולים ביותר.-רחוב של כל השינויים של הוונלי 

soc. Y.אני צריך לדמיין זאת .
את תושבי העולם.ם הגדולה ביותר שינויים בני אדםרחוב, הוא עשוי להיות אמור לגרו

Y. soc.שינויים כאלה היו להתרחש .
רחוב, בעלי חיים, כפי שאנו יודעים, לשרוד בקושי רב שינויים רציניים של סוגים רבים כאשר הם מגיעים עם אותם בבת אחת.

Y. soc.אמיתי מאד .
חייו של אדם; כמה ניצולים של גזע הם עזבו, מי יישאר -אשר מרחיב את גם לשבלב העיר. לפיכך בהכרח מתרחש הרס נהדר של אותם,

להפוך את הנושאים של מספר תופעות יוצאות מן הכלל, רומן, של אחד בפרט, אשר מתקיים בזמן המעבר נעשה את מעגל מול בו היום 
אנחנו חיים.

soc. Y?מה זה .
הגיעו משותקים, בן תמותה הטבע חדל להיות או נראים ישנים יותר, ואז להפוך שבלב העיר. את החיים של כל בעלי החיים הראשונים 

צמח צעיר עדין; את המנעולים לבן של בני חשוכים שוב, כשדמעות זולגות על אדם מזוקן הפך חלקה לשעבר החזירו לעצמם את בלום; 
ביום ובלילה חוזרים והופך טמע אל הטבע של את הגופות של נערים שלהם גדל הממשלה חלש יותר, קטנים יותר, ללא הרף על ידי

נולד ילד שקט נפשי וכן הגוף; בשלב הנסים הם בזבוז, נעלמה לחלוטין. את הגופות של מי מת על ידי אלימות באותו זמן עברה -חדש
במהירות כמו שינויים, ותוך כמה ימים היו לא יותר לראות.
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Y. socו בימים ההם; במה הם יבא אחד אחר?. אז כיצד, אדם זר, היו בעלי החיים שנוצר
של בעלי חיים מכל אחד אחר; אדמה procreationשבלב העיר. ברור, סוקרטס (פילוסוף יווי) כי אין דבר כזה, אז הסדר של הטבע כפי 

ימים -צא כעתהם עלו שוב על הקרקע; של מסורת זו, אשר נמ-נולד מרוץ, שבה אנו שומעים על הסיפור, היה אחד שהייתה באותם ימים 
המשפט בנימוקי ביטחון והחאמס הפרובוקטיבי שולט, אבותינו, שהיו הקרובים ביותר של זמן עד סוף בתקופה -לעתים קרובות בית

של סיפור הוא; אחרי גיל נוער, עוקב אחרי החזרה Sequelהאחרונה, קמה בתחילת חודש זה, יש לנו את הזריעה. בסימן כיצד עקבית 
זמנית עם היפוך של העולם את הגלגל של דור אחורה, הם ביחד, קומה, לחיות בסדר הפוך, -חים על האדמה, לחיים; בושל מת, מי הם מונ

נולד, ולכן -אלא אם כן אלוהים ביצע כל להם הרבה אחרים. על פי מסורת זו הם בהכרח קפצו החוצה מן הארץ, יש לנו את שם של ארץ
לעיל האגדה דבוק אליהם."

piscesאולי המשמעות גלגל המזלות הולכים קדימה או אחורה. ".את 2 דגים הולך לכיוונים pisces בתחילת נוצרים משמש את סמל"
ק. לא ניתן לעקוב אחר ושני דגים עשויים היו שני piscesלפנה"ס כאשר ג'וזף הפך נגיד על מצרים כאשר השמש היה 2350נבחרה כ 

במרץ, 21אנשים הולכים לכיוונים מנוגדים. אולי אלה מוקדם "נוצרים" היה שבר הרחק בעקבות משרד השליחים כבר. אולי כדי לקבוע 
משום ההשתוות האביבית עתה התגנב בין precessionבגלל -מאשר עם במילאנו piscesאת הקפיץ ההשתוות האביבית במקום עם 

עם ישו עם במילאנו . אולי סמליות של שני דגים, חמישה והלחם ישו מרח את המון. אולי כדי לייצג האביבpisces' ממוקם על אקווריוס
, עם העלילה, כבש. אולי גם הם היו מודעים מוקדמות רבות רשומות בסדר הפוך של גלגל המזלות/ארובת העין. אם השמש RAM-ה-

היה נראה לנסוע למזרח Sunשמש צריך עכשיו את הפסקה של יום. הפוך את ארובת העין הכוכבים אשר עלו עם ה°,180עברה 
המערבית נגד בכוכבים דרך השנה, את הכוכבים היה נראה לנסוע מערבה, אל מזרח דרך השנה. במקום נסיעה לאחור את סיבוב כדור 

ראייה לאחור החשבון של ארובת העין עלולה להיות כה ציין כי הוא הפך את זה הגדולים ביותר של כל השינויים. רק platoהארץ. 
תיאורי. זהו תיאור מפורש וישיר של ארובת העין לאחור. כי לפעמים אדמה טבעית של ארובת העין, לפעמים היה מודרך על ידי אלוהים 

שעות 48עין יש אדמה השמש הוא מובן מאליו. אמנם השוואה רגילה הפוך ארובת העין ארובת העין. ב הפוך את ארובת העין ארובת ה
Revolutionsימים בשנה 365ביממה מהר יותר בשנה כדי לשמור על  Per Minute סיבובים לדקה כי הם נגד ארובת העין. אנשים)

שעות כדי להשלים את 48+ מעלות צלזיוס שעות ביום אחד. 60החיים במהלך הפוך ארובת העין עלולים להיתקל ארוך ימים של עד 
מזרחה נשיאי התנועה ללא תנועה של השמש. דוגמה של האופן שבו אנשים 180°180°שעות כדי להשלים עם האוגדה 12השנה, +

בזמן המחשבה של זמן להאט במהלך הפוך חלל נתון, תירגם רוברט פיצ'גרלד  :

aeneid virgil לא בלה מאן האומץ או enfeeblesאיטי זקנה שור.goad"החיים שלנו היא עבודה עם ברזל. ממוקד הפוך שלכם 849
ויגור.
לך אנשים לבושים בצהוב, בצבע אדום לוהט,"855

. לפיכך, יש את המעבר גלגל המזלות, בסדר הפוך ארובת העין, spearedולא goadedשור הוא הקוטב הצפוני של שור כי הוא כוכב 
שעות, הוא אדום ולא צהוב.60ת או שעו12דקות יותר קצר. לאחר מכן השמש עומד עדיין עבור 8ימים הם 

רוב בסדר הפוך " נראה למשך שנה אחת בכל פעם. כך לא תהיה גבייה נטו חסר זמן ארוך לאחר ימים של שמש נסים עצמם. למרות זאת, 
ר זמן, וכך ומיהר לעיסוקיו אדמה עד מאי יש עדיין היה בולט כדי מזקנים אתבונן. הם עשויים להיות ארוך ימים שמתי לב שהמידע חס

שהביאו שגשוג, גשם, גברים צעירים.omensבסין היו שהאמינו להיות טוב phoenixesידעו כמה זמן הם היו חסרים. 

 .רוחותשלfluxions"את האוויר מעובה נסתרת מן השמים, הכוכבים היו מבולבלים להצטופף יחד עם פרועה של אש, לחות, אלים 
השמש ל".מסוימים, כדי להבחין בין כוון, מזרח ומערב, לא להחזיר את העונות על מנת unwandering א נקבע ל קורס

plutarch, איזיס, osiris, 49 'עמ

רוחות היו מושפעים, עם זאת, רוחות לא להשאיר עקבות.
יוב שלהם; גם הוא הפך על אחד זה היה "אז כל האלים ששלטו על האזורים יחד עם חלקים הגדול ביותר של קוסמוס שהיה שייך ח

בתחילת, שהיה כעת סיום, הוא הופק מוקד הרעש נהדר בפני עצמו, אשר בתורו אחר שהביא חורבן של כל הסוגים של יצורים חיים. 
עצמו לאחר מכן, כאשר היה מספיק זמן שחלף, הוא התחיל הפסקת מהרעש בלבול שלו הושג להרגיע רעידות אדמה קטות; היא להגדיר 

על מנת להכניס רגל למגרש שייכת לו.."
plato, להשלים עבודות, P. 315 273 את המדינאי

התרבות המינואית התפרצ ותזה עשוי להיות הר הגעש של הר הגעש סנטוריני סטוריי של התרבות המינואית בכרתים, נקראת גם "את
דיין בצורה ארכיאולוגית. לפיכך את מצרים ארכאולוגיה ע1500או הר הגעש. מיושן שנבנה ב-1630-לפנה"ס מבחיה גיאולוגית 1600

-לפנה"ס 1680שנים את הילדים של ישראל היו מפני עבדות במצרים, 400שנים אחרונות מדי. זה עשוי להיות גם על תחילת 76
נס אז, כי אולי זה גרר עיצוב ההתפרצות.Sunלפנה"ס. לאחר מכן עשויות להיות 1281

http://www.crystalinks.com/precession.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Thera_eruption
http://en.wikipedia.org/wiki/Thera_eruption


לפעמים ארבע פעמים בחיים שהם יגיעו כדי לממש את 180°כאשר הם ראו את השמש הזז °.180גלגל המזלות הושפעה, השמש נע 
סביב כדור הארץ. וכך מהיותן אמר את כדור הארץ הוא קבוע ואינו יכול לזוז. גם את העונות, 180°השמש לא נקבע אך לעתים הועברו 

כלומר, את המזלות בגלגל המזלות שתפחה בסדר הפוך יחד.

ותיהם כי השמש עכשיו קובע היכן הוא לשעבר רוז"."את יושבי הארץ אומרים כי הם ראו אותו אב
solinus , polyhistor, xxxii.

השמש מופיעה כדי לעבור מערבה, אל מזרח דרך הכוכבים דרך השנה. כך יראה את גלגל המזלות עם כיוון השעון. ב הפוך את ארובת 
זרח למערב דרך בשנה. כלומר, בצהריים בקיץ ניתן לנסוע ממSunהיה נראה עלייה אשר בעבר עלה, כי הוא היה נראה Sunהעין 

השמש הייתה כי האביב.Constellationלהביט אל האופק המזרחי אל 
plutarch".השמש, הירח וחמישה כוכבי הלכת קמה כדי להגדיר וכן לשמר את מידה של זמן" :

ולאחר מכן את כוכבי הלכת חייב לעבור °.180עה ולאחר מכן את כוכבי הלכת חייב להופיע באותו זמן של לילה לילה אחרי השמש נ
הפוכה " שלהם מפני השמש גם להמשיך להופיע במקביל כל הלילה כפי שהם.180°

ארובת העיןShiftאת תנועת השמש, כדור הארץ 

אות את למצב הרגיל של השמש משמאל בעונת החורף בחצי הכדור הצפוני. כדור הארץ לא את "רעידות" ה כדי לייצר את מעל לך לר
של העונות עקב שינוי זווית השמש כדור הארץ " בזמן ציר כדור הארץ מצביע על כוכב הקוטב. הערה: את כדור הארץ העונות. השינוי

ארובת העין של כדור הארץ. לכן, milankovichביותר בחודשי הקיץ. את שינוי מחזורי הוא הקרוב ביותר אל השמש בחורף, הרחוק
את הארץ הרחוק ביותר הרחק השמש בחורף.הקרח האחרון



בחורף את חצי הכדור הצפוני, כדי לשמור על כדור הארץ מוסט 180°הסתובב כדור הארץ לעיל ניתן לראות את התוצאה אם השמש 
כדי לשמור על כדור הארץ באותה עונה במקום -באותה עונה. במקום השמש חייב לעבור מעלה או מטה כדי לייצר את אותו אפקט. 
ותו הדגם. הודעה של כדור הארץ במרחק חצי הכדור אדמה נודדת. עם זאת, מערכת השמש תמורות תמורות או את כדור הארץ הוא בא

גם כדי לשמור על אותה העונה על כדור הארץ. זה סובב 180°הצפוני הוא בעל זוויות השמש. אם כדור הארץ מוסט, הארץ חייב סובב 
שלו 47°ילות הסיט על השולחן. לאחר מכן של כדור הארץ חצי הכדור הצפוני הוא ביע180°היא כמו כדור הארץ מסתובב 180°של 

=23.5+23.5למצב לשעבר קוטבי.  Shiftזה טוויסט היא אדמה 180°כך ניתן לראות את ההשפעה של °.°°47 שמאלה מן 47°
הארץ הרגילה של הטיה של כדור הארץ מעל ל הסיט הטיה ממש מתחתיו כדי לשמור על כדור הארץ באותה העונה. או את השמש חייב 

. גם את Sunטה כדי לשמור על באותה זווית אל כדור הארץ. כך תוכל לראות את הזכות אדמה נוטים לכיוון הנכון לעבור מעלה או מ
 דוגמה זו גלגל המזלותסובב על ציר אנכי.180°כוכב הקוטב לבצע את לשעבר45°הזכות של כדור הארץ סביב צירו עכשיו נקודות 

upsidedown.html\Temp\ocalL\AppData\User\Users\C: כי צפון נקודות הוא מתאר בדיוק ה"פוך. כדור הארץ נראה "הפוך
כדי לשמור על באותה העונה. המטוס של ארובת Shiftבלבד. עם זאת, אם השמש עברה למעלה או למטה אדמה לא היה צורך 180°

,א מדגים את הזדמנות חצי ארובת העין, השמש. המודל הזה של המשתנות אדמה טובה, כי הוShiftהעין של כדור הארץ היה במקום 
כדור הארץ הקולטת כאילו כלום לא קרה. זה זהה אם כדור הארץ מוסט ארובת העין. על חצי ארובת העין, של כדור הארץ ארובת העין 

זכר יהיה משמאל. כאילו לא היה בסדר הפוך ארובת העין של השמש. אין Sunיכולים להקצות אדמה חזרה לאחור זרימת ארובת העין 
אתה יכול לחשוב זה קל להעביר דברים מסביב. עם זאת, זהו הדרך היחידה.

בספטמבר, ארובת העין של כדור הארץ לא צריך להעביר. האביב היה 21או 21את ההשתוות האביבית, מרץ 180°אם השמש עברה 
, את הכף. לאחר מכן libraגלגל המזלות הוא מתואר ב denderaלהמשיך לתוך הקיץ, ליפול לתוך החורף, ממש כמו לפני. את השמש 

ברחבי 180°, את הנושא של ספטמבר, השמש לא היה צורך להעביר למטה או למעלה לאחר הזזת libraאו 180°אם השמש עברה 
הארץ.



העיקריים sagittarius. עשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃ העגלה הקטה libraב 180°כעת Sunהוא מצויר, באביב אולי הנס במרץ
Sunהיו בשם קוטבי, אזורים על ידי מזקנים אתבונן. בעת העתיקה  Records רשומה הנסים הם מופיעים כדי להקליט את השמש נע

סביב כדור הארץ, ולא אדמה נודדת אל נקודה חדשה כוכב הקוטב. קוטבי התקני קיבוע, כוכבים 180°מעלה או מטה לאחר הזזת 
. בין אם הם לא היו מיועדים לשימוש או את כוכב הקוטב לא היה איפה precessionדי סיניים עתיקים אין לעבוד עם ועריכתם, על י

יש לי יש בחור מופרע :polardial.html\Temp\Local\AppData\User\Users\Cאנחנו מצפים שהוא היה. את כוכב בחיוג ישיר
נה. בראש הם את שעות הלילה. על כך הוא נחושת לטפל. פשוט את נקודת שעות בחודש זה, החודשים של הש12כוכבים, סביב, את 

כוכבים, קו מעלה את הידית עם שפתיים של הדובה הגדולה {באסטרוומיה} לספר את שעות הלילה.במרכז העמוד

אותה העונה. לכן, אדמה עלולה . השמש עלול להיות מועבר מעלה או מטה כדי לשמור על כדור הארץ בShiftלא היה צריך אדמה 
Sunנותרו ללא שינוי במשך מיליארדי שנים. רק את הצורך לנוע כאשר  Sun.היה נס

 כדור הארץ הפך הפוך". אני חשבתי בהתחלה היה לשים כדור הארץ על השולחן, השפעות על בסיס כדי לייצר"ים תיכוני היה האמונה
ift אדמה כדי לשמור על כדור הארץ באותה העונה. מעולם לא היה זה ממש הפוך. עם זאת, ניתן להעביר את השמש מעלה או מטה Sh

 גרר השמש quakes עם לא משפיעות על פני כדור הארץ. לא נפגשים בעלי עדיפות נמוכה לקבל עדיפות על יבשות. רק אדמה קל מאד
.עברה

ור הארץ ריקה, החשיך הוא פסולת, תזכרנה אותו על גבו, מזרה בחו"ל את תושביה מכך."עשה את כד"הנה יהוה24:1ישעיהו 

הדרושים כדי לעבור Sunפסוק זה מחובר עם ישו מגיע שוב ההתגלות. כדור הארץ לא היה צריך להעביר כאשר היה נס שמש. רק את 
. עתיק חשב אדמה הפכה להיות הפוך כאשר היה נס שמש. eclipticסביב כדור הארץ לאורך 180°כלפי מעלה או מטה לאחר שהוא עבר 

אז. עשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃ את 180°השמש עברה את הדובה הגדולה {באסטרוומיה} היה ישר עד נקודת חצות בספטמבר אם
1281באפריל, 13ה לאחר הדובה הגדולה {באסטרוומיה} האם נקודת ישר למעלה לפני שלושה ימים של חושך, ואז ישר כלפי מט

לפנה"ס, לאחר שלושה ימים של חושך של יציאת מצרים במצרים, ולאחר מכן ישר בחצות אולי לאחר חציית ים סוף. עם השמש שוב 
בצד השני של כדור הארץ, היה נקודת עשה־עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃ שוב למטה בחצות. וכך נראה כדור הארץ הפכה להיות הפוך.

הנהיגו על ידי יאו.יום בשנה 366תיק היההסיני הע

2779החלה sothisלפנה"ס. את מחזור חדש 4236בלוח השנה של sothisשנים המצרי 4יתכן עברה שנה מעוברת ממנו כל 
מרמז לכיוון Canonלפני הספירה של יאו. להפוך את כיוון את גלגל המזלות הסיני של יאו ב 2357ה"ס, וכך זה היה זינוק השנה לפנ

ימים. 366מדעית, אומר כי לאורך כל השנה, כולל של yaouכדור הארץ של ארובת העין היה בסדר הפוך לשלנו. הערות: "לא מדברים 
ימים בשנה הרביעית היה שאי אפשר 366אך אין כל דבר את הטקסט כדי לציין כי כל ל ארבע שנים.יום אחד כintercalateאנו 

של חודש קבוע תקופות intercalationבלוח השנה היה זהה את ג'וליאן, לא היה צורך את yaouלהתעלם ממנו. אם זה היה כך, 
, ימים, ומיד אחרי יום ארוך של יאו (יום נוסף Sunזה נלקח של יום הפעם אור כוכבים,366מסוימות המצוינת". למרות זאת ייתכן 

ימים ולילות בשנה. עם זאת מדי 367ימים אור כוכבים הפוך ארובת העין צריכה להיות 366בשנה הבאה יהיה גם עם יום ארוך). אם היו 



ימים עשוי 366יום שנה שמשית. את 365שנים מבוססת על 1460בתקופה של sothisיום קווי האלמוגים שיראה כי. גם את מצרים 
כעבור שנה. שנה או שנתיים מאוחר יותר, את פלאים. כלומר, השמש חייב לחזור על אותו תאריך,Sunלהתייחס למספר הימים בין 

9x. אם השמש עדיין עמד על 2מספר הימים המחולק על ידי  שעות שנתיים מאוחר יותר כאשר השמש חזרו12שעות, פחות 12
2xשעות. 96שעות = 12-שעות 108מערב לא חסר זמן. 180°המטיילים  שעות. עם זאת, זו היא קיצונית. עם זאת, 96שעות = 48

פלאים כדי לאחור ארובת העין השנה מצוות וימי הולדת Sunשעות אחד שניים או ארבעה 36השמש עדיין צריכים לעמוד במשך 
ומספקים לעזוב לא חסר זמן נטו.

בכיוון של ארובת העין, נגד כיוון השעון, orbitedיום בלוח השנה הנוכחית 365ב הפוך ארובת העין שהמצרים להסתמך על אדמה עד 
הופיע לראשונה, אל השנה החדשה. מאחר sirius, כאשר 16' יולי שיוכלו להוסיף את השנים, לחלק ב ארבעה ימים, מקצרים את הגב

siriusביולי במהלך ארובת העין.16-לא הראשון מופיעים לפני עלות השחר ב

 לאחר מכן הם רק שנה אחת אופי לכתוב 365 ימים בשנה, רק .duodecimalייתכן נבנה במקור בsothisלוח השנה של מצרים 
 יום בלוח השנה כדי נקודה עשרונית duodecimal 365 אחד יותר אופי של 100 את הנקודה העשרונית מספר המערכת. כך שינוי

 .יום השנה היה פשוט מאוד 365
ימים בשנה אדמה שלו יש סיבוב איטי. עם 365.24ל את אותו מספר של בתוך ארובת העין סיבוב לאחור הוא נגד ארובת העין. כדי לקב

Revolutionsזאת, אם היו סיבוב כדור הארץ הואט  Per Minute רגל נמוכה 800שנה את האוקיינוס יהיה 364(סיבובים לדקה עד
 Revolutions Per Minute שנה שעות היו 364 48יותר על קו המשווה. אם כדור הארץ היה ומיהר לעיסוקיו ארובת העין עד 

ימים בשנה בסדר הפוך ארובת העין. אדמה אדמה משמעות של ארובת העין היא אליפטית נוסעת 365אז היו .סיבובים לדקה אין בעיה)
כמה ימים מהר יותר בחורף מאשר בקיץ. כך אדמה זירוז של ארובת העין על ידי עוד כמה ימים לא תשפיע על אדמה או.

דיממוצא יהו

1238בפברואר, 26אני אספר לך קצת רקע שלי. לא כי אני מישהו. כי הוא רחוק מן האמת. טעיתי המציינת יום ארוך של יהושע היה 
Aironet,16לפני הספירה. יהושע של יום ארוך היה אוגוסט 1239באוגוסט, 1לפנה"ס,  הכיפורים היה -לפנה"ס. במלחמת יום1240

Aironet,18בוע, ביום התשיעי בחודש אוגוסט, להתרחש ביום השני של הש לפנה"ס. לפיכך יהושע כבשו הלאומי של ישראל על 1240
חופשה של יום כיפור.

כדי לשמור על כדור הארץ באותה עונה כאשר השמש עברה לצד השני של כדור הארץ. אלוהים precessionטעיתי אודות תמורות ב 
ו הכרעה של אדמה ארובת העין, אשר שמר אדמה באותה 180°לה או כלפי מטה לאחר הזזת הוא ממש, והוא היה השמש נע כלפי מע



העונה. כדור הארץ לא נגע. השמש עשוי להיות שמורים באותה עונה לכדור הארץ כל הזמן הוא הערעור נסוב על פרשנות לצד השני של 
Aironetבאוגוסט, 16כדור הארץ. כך על יהושע של יום ארוך,  שעות.24נה"ס, השמש האם להישאר באמצע השמיים במשך לפ1240

מה תוכלו לקרוא של שלי הוא מוצא רק כדי להראות להם את הטוב ביותר, כפי שעשיתי כאן. אין הרבה שאני יכול לומר על עצמי. רק 
כי עשיתי ואני עושה את הטוב ביותר.

מת לפני יהוה: עדיין לא נהגת הגדר עבדך בקרב אותם כי לא "לכל של בבית של אבא שלי היו גברים אך 19:28ויאמר שמואל 2
לאכול על שולחן ביתך. מה ממש לכן אני עדיין לא לבכות עוד ויאמר המלך?"

אולי תראו ההתגלות הזו היא על ידי ישו, ולא של לי. אני לא מתבייש לומר את שמו של ישו אב קדמון הראשון, לאחר יציאה של הדת 
Commonשל האוכלוסייה האירופאית באותה 10%-היהודית. וכי כ Y-DNAכוהן על זמן של ישו.אב קדמון זה היה יהודי

כאשר נוצרים. והפך1066לסקוטלנד עם ויליאם למתחם סולימן ב emmigratedאבותינו כנראה שלי היו יהודים כאשר הם 
waldeve דהcoeuranט בארץ, להיות כהן. אני משחק כתריסר . לא ניתן לשלו1262-עלול לקחת אדמה בסקוטלנד בcochrans ב
cochran לתת שם פרוייקט עץ משפחתיDNA של'שנים. ראה500החל לפני velikovsky אנציקלופדיה. אני משחק אלי קידר EV

 אני .R1B1 Project כ 675 שנים לפני כהן  Project. levitte כהן carters R1B1 משחק עם קרטר על לפני 500 שנים. ישנם עוד שני
אל emmigrateנוצרים, אידיאלים שנדחה. סמואל בנט היה הראשון בנט כדי בריטניה, היה אדוק מאדהנרי בנט נולד ב 1621 את

massechusetts לאחרונה נפטר באנגליה מנסה אלהים. רים רבים, ייתכן אבא של הנרי. הם היו בראש ובראשונה הנוצרים. נוצ1635ב
עם אשתו. בנו הנרי בנט הבן נולדה שם ב 1645כנראה עשה את הטוב ביותר שהוא יכול. הנרי בנט נחתה על שיניים קונטיקט הוא

thebennettstory.PDFעל חורבותיה, הם היו הפוריטנים. אנא ראה1760בנט שיצאו עבור קנדה בשנת zadock. הנרי כדי 1647

של סיציליה, עמנואל רוג'ר, כנראה רק מתוך סיציליה או IIאמא של אבא שלי אבא של אמא של אביו היה צאצא ישיר של המלך רוג'ר 
שנים 930דים הוא מנואל דוI2B1אב קדמון של Common, הוא ולא ידעתני׃ הבנים שלו מנואל. האחרונה שלי 1542ספרד. בשנת 

, אז את השני רוג'ר שם משפחה אני משחק IIנולד. אם זה לא היה רוג'ר IIלספירה כאשר רוג'ר 1100הסתברות. זהו בערך 50%עם 
Y-DNAקדמון משותף שלי -עם אב מו"מ באותה דת חירויות של II. ונכדו פרדריק IIקדמון כדי רוג'ר -לספירה צריכה להיות אב900

אשתו הראשונה של סבתא הייתה הנסיכה זיידה אשר הוסב IIהמוטו היה "ישו כובש". רוג'ר II. רוג'ר 2010-ישראל נהניתי בעולי רגל 
כנראה לפני Y-DNAהאיסלאם או היהדות אל הנצרות. היא שייתכן מהארץ מוחמד. אני גם אב קדמון משותף עם רוג'ר של סיציליה על 

ן יהודית. הסיבה הוא לקח את השם של רוג'ר היה בשל אהדתו של רוג'ר השני כלפי היהודים. כך רוג'ר היה כהR1B1שנים. זה 1100
מ לפני היהודים בני דודים אשר Y-DNA, או נמצאים הרחק הקשורים לו על 2B1עמנואל רוג'ר אניIIאו כך, אני כנראה ירד מ רוג'ר 

manuels. את הפח 11זיידה, מוצא משפחתי גדול קטע על כרומוזום ,tancredמלכים. אני משחק עם רוג'רס אולי ירד מ R1B1הפך 
לספירה. את ריצ'רדס עבדו מכרות 1290דורות. הם עשויים להיות נשוי לתוך פח הכורים היהודי מתוך 10היו הכורים ב קורנוול במשך 

ו של כל יהודי אנגליה, כל תמלוגים מ מכרות . הוא לקח ברשותmanuelsריצ'רד ארל של קורנוול, ווחש ונימר עם בדיל כנראה זמן של
. הם cohensשנים. וכך אני ריצ'רדס אלה תואמים שאולי היה 1050ו 1200עם ריצ'רדס Y-DNAהבדיל. אני אב קדמון משותף שלי 

Rלספירה נמצאה עם אותיות העברית 1290שם פח מטיל מתוך lanliveryהיו יהודים פח הכורים. ריצ'רדס שם מגיע  CR D ריצ'רד ,
בדיל. לאחר מכן ingotsואולי שילמו מסים, bodminבצורה של המלך. באותו זמן ריצ'רד ארל של קורנוול בשעה שחיו בקרבת מקום 

כאשר כל היהודים היו הורה של אנגליה. חלק מאדמות 1290לסקוטלנד בשנת emmigratedגם, כמה יהודים פח הכורים ייתכן 
xולי שם אמא של אבא שלי של כרומוזום אבותיהם סקוטי שלי, א H1e .מגיע, עבדו במכרותH1e.הוא לעתים קרובות יהודי מרוקו

אישור של מת'יוclellandבן דודשלה
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כמו גיל תערוכה של מיטב: "היהודים חושבים, זה היה הישג שלו נהרס כאשר צבאו של סנחריב, אני19:21ישעיהו של פרשנות של
אותו, אימצו את הדת מה שנשאר מהם, המורכבת של המצרים, אנשים אחרים, היו הודח מתפקידו על ידי חזקיהו, בשימוש חסד על ידי

האמיתית, ונשאנו אותו עם אותם למצרים".

יהוה ידועים מצרים, והמצרים ידעו את יהוה ביום ההוא, אעשה הקרבה הקדש לכל־בית; וישירו בדרכי נדר "והיה19:21ישעיהו 
בצע אותה."ליהוה,

לא לשתות אלכוהול.nazariteאת נדר של 

בדרך זו של אלוהים התחיל בגן עדן עם האב, הבן בתחילת זמן.

סבתא שלי משמש ציטוט פסוק זה:

הם ישמח יראו למשקלת ויעה ברד מחסה כזב וסתר מים ישטפו׃ (אבן של פח) ביד עבורקטנות של דברים?"מי בז ליום4:10זכריה 
עם אלה שבעה; הם עיני יהוה, לכאן ולכאן דרך הארץ."zerubbabelשל 

ישו ירוד הוראה להפוך לראשהיא הייתה מורה באדמונטון כאשר בחור מורה, לאהבתו הרומנטית להאני פראט בניו יורק, שמאלה
הלוי ידעתי כי־דבר ידבר/כהן 36R1B1בדרך. הם נתנו לה מתנות האחרון שלה היום. פראט בניו יורק הוא אחד השמות שניתנו שלי 

כומר. כמו כן המחיר של כומר. אולי לפני הפיכה פראט בניו יורק. פראט בניו יורק הואpruettהיו prattsאילן יוחסין של ישו. חלק 
pruettגם כומר.היא

.Rבן דוד שלי,  B נוצרי. הוא לא שמעו על גוספל עד מאוחר בחיים, , היה אדוק מאוד1930-1935. בנט, את ראש ממשלת קנדה בין
.Rהיה כנראה עיוור ואמונתי.  B:בנט ציטט את פסוק .

"מלבד יהוה לבנות את הבית, בוניו שוא:"127:1ורדפהו 

R. B ונאים וסגנונם משלב מסורתיות ומודרניות. בנט קשור ונאים וסגנונם משלב מסורתיות ומודרניות ב . במקרה זה אמא של בנט
ydnaשנה. כך, 1100קדמון משותף לפני כ -עם אבR. B בנט עשויים להיות חלק בירושה הגנים היהודי הרחוק הן על אביו מצד אמא .

.Wהכנת גן רצסיבי אלה מופעלים הגנים. סבא שלי,  A. C. בנט, שאל לנו נכדים אם יכולנו להניח את האצבעות, מלבד. זה מה את כהן
פשוט את האות שין, משמע שדי. את אלוהים אשר נשא -שין, Daletלייצג את התווים חסרי פ"י היה אמור לעשות לפני האנשים פסח

את בני ישראל ממצרים. הבאים יכולים להיות:

הם יכולים ללכת לתוך פתחי נדיבים׃."ממו את קול להם הניפו יד, כי"הרם השמיעו על ההר, רו13:2ישעיהו 

"הילילו כי קרוב יום יהוה; והיה גם הרס את אלוהים".13:6ישעיהו 

:11ישעיהו של ים המלח הסברים על

אכן, רק שריד יחזור, שריד של יעקב, אלוהים אדירים.

:Wordזה ים המלח גלול Wניתן לראות תו שין זה כמו 



ניתן לראות את יד שמאל יש את הצורה של האות שין ב שדי:

"הרס של משחתת." או "הרס את שדי"13:6Bישעיהו

ניתן לראות שני תווים עבור השב"כ:

"ואני הופיע אברהם, עקדת יצחק ויאמר ליעקב בשם אלוהים אדירים."6:3אקסודוס 
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בשלטון, שדי ב חן. שתי אצבעות היו למקם יחד כדי לייצג הבשורה היה אמור להתבצע על ידי שני תגמולים, כמו המשמעות היא שדי 
משה ואהרן.

לא יהלו אורם חשך השמש בצאתו וירח לא־יגיה אורו׃ פורת, וירח לא לגרום לה אור "הכוכבים של השמים וכסיליהם13:10ישעיהו 
זרח".

. אני כמעט ולא מרגישה ראויה להיקרא את אחת מספרת סיפור זה. עם זאת, ממש כאן היא חיבור עם זהו הדובר של ישו כאשר יגיע
שלט ביד של הכוהן הגדול, של ישוע. הפועלים יספרו לנו כאשר ישו מגיע.

R1Bניתן לראות שלט זה בדף הראשי שלכהן פרויקטסבא שלי סיפר לי בעליזות דגם של בית המקדש בירושלים. אני חלק cohane
יש אב קדמו R1B1 cohens. R1B1 cohanes אני לא יודע אם היו שני קווים נפרדים של .Project ן משותף לפני 1600 שנים. אני אב
, הוא החל מבוססת על haplogroupsלפני שנים. אם אני מבין 1600השוואה תוכנית DNA קדמון משותף עם אותם לפי

שנה. שלי 3,000-מתחיל לפני כR1B1A2A1Aכסף של Seanהאחרונה אב קדמון משותף. לפיכך זהו גבול עליון עלDNAפיסת
R1B1A2A1A1A4שנים. ולכן יש רק 1,800שנים. בפועל רוב האחרונים אב קדמון משותף עשוי להיות לפני 1,800-לה לפני כמתחי

הופיע מזרח תיכוני למרוח ולאחר מכן צפון מערב R1B1עטרת כוהנים של ישו. אפשרות אחת היא כי R1B1שורה אחת של 
dysעם"ספרדים עם אשכנזי. את  = 393 dysוד עטרת כוהנים דומים מא12 = 13 dysעטרת כוהנים הנותרים טושים. הן 393 = 393

393=1312dys הסתברות. זה עשוי להיות גם האחרונה אב קדמון משותף הוא 95%שנים בתוך 2,500להתאים לי לפניevern
dysעטרת כוהנים. R1B1מאחור. מחפשת את גיליון אלקטרוני עם המלך תות ענח' אמון, הוא נראה כמו יש שני מקורות של  = 13 393

dysקדמון משותף עם המלך תות ענח' אמון, -, המלך תות ענח' אמון. אז אבkhaנכון לגבי שני מקורות מצריים  = 13 קבוצה של 393
של merneptahשנים. לאחר מכן יש אפשרות של ירידה של פרעה 3400עטרת כוהנים עשויים להיות עם המלך תות ענח' אמון לפני 

dysקדמון משותף עם -של האחים שלו. לאחר מכן אביאת מצרים, או אחדיצ 393 = 4900המלך תות ענח' אמון עשויים להיות 12
dysעטרת כוהנים, R1B1שנים. לאחר מכן יש את האפשרות של אב קדמון משותף של  = 13 , הוא מותי בנו של צדוק אולי נולד 393

של ישיבת עטרת 5%מייצג MA'aziahקורסים 24כמו הגיליון מרמז. וכך זה אחד של לפני שנים3060לפנה"ס  = 1080בשנת 
של תשעת בני הערובה של מלך אירלנד naillבהולנד עשוי להיות מאוכלס מהירה כמו U106ישיבת עטרת כוהנים. את 1/24כוהנים או 

של יציאת מצרים פרעה כי לא יתנו את בני ישראל גו עטרת כוהנים הם מהארץR1B1לספירה. לאחר מכן את האפשרות כי זה 500-ב
וגם קייפס מי לא נתנו ישו ללכת.

עשוי newberryלספירה. 1242ברקשייר newberryלספירה. כל היהודים גורשו ב 1290כל היהודים שגורשו החוצה של אנגליה 
אני benhamה, שם ברי בעברית פירושו החדש. א לספירה. הוא עשוי לשקף את ההתנחלות החדש1100-לא להיות חדש בשם בורו ב

דורות של 10שנים, או 300הרחק הקשורים היא ברקשייר. אני לא יודע אם זה זמן הם אימצו את הנצרות אני מציית, להתיימר לפעול. 
כאשר הנרי בנט נולד.1621שנים, עד 30

מואבית לא בקהל יהוה גם דור עשירי שלהם כי לא בקהל יהוה "יהי או לשעבר עיר גבול 23:3חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון 
לעולם:

כי הם נפגשו אתה לא בלחם עם מים בדרך, כאשר אתם הגיע ממצרים; כי הם שכירים אליך נאם בלעם בנו בער ונאם הגבר שתם 23:4
של מסופוטמיה, קללת."pethorהעין׃ של 

דור של רות.12-. חזקיהו נכנס למקדש, היה כmoabitessהדור מ רות את10-בית המקדש, היה כיותם לא להזין את

הבן של שרה בנט, שחיו הייתה הממשלה. אחיו חוק הנרי אלוף ג'יי.אר.,1673הנרי בנט התחתנו שם את הכנסייה העתיקה שיניים ב 
דמה העתיקה שיניים קונטיקט. האלופות ליד איפסוויץ'לא1647על גבעת בית המפגש, שיניים, קונטיקט. הנרי הגיע האב אלוף נוריץ' ב 

אב קדמון. לא הייתה ההפרדה בין גנטית, שתף רחוק ממני במרחקים יהודי19היו אמר כי יחוס של ומוזיאון ההוגנוטים. כמה הם אלופי 
אני מתאימה את הגיעו רפורמיסט התנועה, הפוריטנים. היו עוד ממוקם בסמווך למגוון ניוברי ברקשייר. SRדת ומדינה. הנרי בנט 

newberryלספירה הוא אב קדמון משותף המעיד על המשפחה שלי מוצא משותף 400-, ברי לתת שם כautosomal DNA ,עם זאת .
. אולי היא הוציאה את השם הנוצרי הסיכול כדרמה המורשת היהודית 1552מ newberryנוצריים של ארבעה מייל chieveleyאני ירד 

אפילו היה רפורמיסט רקע זמן זה שם. עם זאת, הוא אינו זה נראה רפורמיסט התנועה היה נכון הנצרות. זה כדי שם. או אולי היא היתה
כך או כך. אני מאוד מרחוק הקשורים ממוקם DNAדורות פירושן לפני היהודי 14להתאים הופיע גם בן דוד הרביעי בעת שיצאה שם 

newberry. חלקם היו 1500מ newberryבסמווך למגוון אלה שהיו חלק מהקולות התנועה  martyrd כאשר הם החלו להטיף הבשורה
M1530ב  , . הוא יותר מדי הוא 30לפני שנים עם המרחק הגנטי של 1650סיכוי אני אב קדמון משותף עם אחד בנט 50%. יש 1530
R-l48 ,95%. עם אחר בנט, העדכניים ביותר שלנו אב קדמון משותףprobabiliyכמבנה מגורים לפני שנים עם 1830-בתוך, חיו

keddie. הם היו ממש כמו דתי בנט קו כמו שלי. אני תואם 111מתוך 27המרחק הגנטי של  קדמון -לפני שנים. יש אפשרות אב2010
של ישו.resposibleשלי בזמנו של ישו היה יותר מאשר שיצלבו אותו 
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פעמים -שנים. ארבעים דקות הייתה כי הוא יכול להיות מוכפל ב1,000דיין בצרות דקות הייתה כי אתה ע40כמו חסר סיפור היום; "
רבות ב ".."

הם בני אמו ואחותו מתלבטים, גורל"..אבא, למחול להם; כי לא ידעו מה הם עושים ,לוק 23:34 "אז אמר ישו

ה פתאומי במזרח ב העלילה שלו.של ישו שיצלבו אותו לאחור ארובת העין, החלה עם הזריחעם זאת, במחצית השנייה

"אם, כאשר היינו אויבים, אנו משלימים אלוהים על ידי מותו של בנו, הרבה יותר, עשיית שלום, אנו נהיה נשמר על ידי 5:10הרומאים 
חייו".

זה היה אדוננו ישו חי חיי לפני שהוא מת, תחייתו של החיים.

colossians בשר My-תוכלו למלא את אשר נמצא מאחוריו הרבה מתחלואי מפלגת של ישו ב"מי שמכחיש שלי שמחו עכשיו 1:24
הגוף שלו למען השם, הכנסייה:"

שנים מאוחר 2,000הוא חשוב. ישו שלי סליחה אבותיהם ייתכן עשה את ההבדל עבורי עידןאיך אנחנו מיושרים עם ישו הנוצרי את
דורות. הרוחני יהי או לשעבר 12עבור לפחות נוצריםשנה. הם היו1000-במשך כנוצריםשנים, ואז1000יותר. הם היו יהודים במשך 

עיר גבול מואבית לא מותרים בקהל את הדור העשירי. זה היה לספור על הצד של אבא. רק ישו יכול למחול את העבר, עושים את 
ההבדל.

philippians1:9ותר ויותר בכל פסק דין;"אני מתפלל, כי האהבה שלכם עשוי להיות בעל ידע, אך י
למען תינקו לאשר דברים מצוינים, אשר יהיה כנה, ללא עבירה עד היום של ישו;1:10
צדק, על ידי ישו, ויאמר את תפארת והלל של אלוהים".ממלא את הפירות של1:11

philippians "אשר נסה דברים שונים".1:10

ישו הופך את ההבדל.

. לכן יש אפשרות שאני יוכל לשתף זה מוצא ישיר עם רק על surnamesמ תואם אחוז קטן של רבים את מעט סקוטי אשכול אני ירד
חלקית בגלל כמה הפוריטנים האמינו 1650מישהו. אידיאלים שנדחה ר קרומוול ממשלת אנגליה החלו לתת בתוך העם היהודי שוב ב 

האמינו העם היהודי נעשה מקצוע כדי לשמש ישו. אולי זה היה אמונה פדה ב התגלות היו העם היהודי עדיין לא לכנסייה. הם 144,000
שמות. את חלק בישיבה החל משנות את הפוריטנים התנ"ך1600לספירה. מתוך 1066של מוצא היהודי הרחוק כ knowlegeהתחזק 

והנים היו שחשבו כביכול של צדוק. אחת היא חלק של הפוריטנים אלה יש ריחוק היהודי לא מוצא, אלה היו שמות טבעי. ישיבת עטרת כ
. אני מאמין כנסיית 1843,--1773-אבותיהם בנט. שם גם היה ללא תשלום כנסיית סקוטלנד מתוך התנועה בzadockאחד שלי הוא 

21%של אירלנד, על 10%של סקוטלנד, על 8%חופשי פירושו שהם לא משלמים מסים הכרחית עבור הכנסייה הסקוטית הלאומית. כ 
. אלה היו אנשים הבשורה הראשונה הגיעו אל תוך המאה העשרים.Y-DNAאירלנד תואמים היהודית שלי north-westernשל כל 

Matthew  לך לא האופן של הגויים, לתוך כל העיר של השומרונים הזן"אלו עשר ישו נשלח קדימה ואחורה, ציווה אותם לאמר10:5
:הלוא
."ישראל דן כבשים של הבית שלאבל ללכת דווקא את אוב10:6

R1B-רקעיש cohane Projectהסתברות 50%שנים, בתוך 2010סבירות לפני 95%-אני אב קדמון משותף עם חלק מהם בתוך כ
cohaneשנים. עם זאת, חברי הקבוצה 1000 R1B1ש ערך יdys 393 = 12, ht35 בעוד אני ,dys = 13, ht15 . יש ספקולציה 393

HT35 HT15 שנים. עם זאת, את 7,000פיצולR1B1 כהן בקבוצה שבה אני רשום יש הרבהht15 גם מצרים שם משפחה אני .
khaמתאימה  dysשנים, הוא 2300-שנים 1700 = 13 .12=393לפני שנים כי היא 2500כמוני. אני משחק עם ג'וזף כהן מ 393

dysלפנה"ס 700היה בין כהןR1B1כך הראשון  = 393 dysממצרים. עם זאת, המלך תות ענח' אמון הוא 12 = 393 . אז אולי 13
dysלפנה"ס. כך הקו שלי היה את המוטציה ב 600הקו שלי הייתה היסחפות לתוך בשבי, המתפרסם בהולנד  393 = 13 . לאחר מכן 12

HT35ם המשיכו את הדת היהודית אך חיו באירופה. לאחר מכן הגיע תפוצות השנייה לתוך אירופה עם ה dys 393 = 100-ב12
R1B1לספירה. אז אולי את  cohanes לספירה. אולי הרחק על אב 70יש יותר ממוצא מסוים של כהן כי עזב את ישראל והתפוצה של

צרים. העתיק ביותר הוא לתת שם משמעות אן קינג מטורקיה. יש לי כמה רחוק תואם קדמון הגיע מטורקיה כדי להפוך פרעה במ
711קדמון יצא ממצרים לישראל ב ב -היא. עם זאת, יש אפשרות גם אבR1B1A2A1בטורקיה. עם זאת, הולנד היא היכן אני אמר 

"ס. לאחר מכן העברתי את הולנד שם את לפנה650של כ manesseh, עזב את עם ישראל בגולה של האשורים 19לפנה"ס ישעיהו 

http://www.familytreedna.com/public/R1bCohane/default.aspx


R1B1לפנה"ס. זהו בערך באותו הזמן כמו הראשון פלמים 400היא. התיישבו בגרמניה על ידי R1B1A2A1A1A1החלק הארי של 
haplogroupמתנחל. לאחר מכן  L48ן לפני הספירה במקביל זה הלוי ידעתי כי־דבר ידבר יהודי מישראל. זה ייתכ500-שלי התחיל כ

זרע המלוכה. מלכות יכולה להעניק הגנה לעולים. מצרים זה עשוי להיות אחיו של סבא רבא של המלך תות davidicמצרים ננקטו על ידי 
לפני שנים את הפרעונים. החיבור אל מצרים 4800חיבור לא צריך להיות R1B1שנים. אפילו את 4800ענח' אמון במצרים לפני 

. לאחר מכן אלפי שנים davidicאולי בשם R1B1לפנה"ס זה 650לפנה"ס עד 711כך זה זמן קצר של שנים. ו2700עשויה להיות 
מ chezekah. חלקם davisonעבור בנו של דוד, חלקם gaelicמאוחר יותר כמה דודים הם רחוקים שלי הוא מחבר הספר "הגן האוכי" 

בנט. מצרים היה בקהל zakokד. סבא שלי היה נהדר נהדר נהדר נהדר נהדר צדוק כי מצרים זה חייב להיות נשוי ואב אל צדוק כהן קו יח
חיזור ונישואים. עם זאת, נראה R1B1, כהן, davidicהדור השלישי. גם בזמן של דוד כמה הבנים שלו נעשו הכהנים. כך שיכול להיות 

400גרמניה. היו יישובים יהודיים בגרמניה בשנת להמיר חייבת להיות בתחילת ההתיישבות היהודית ביהודיםR1B1כי ההסבר הראשון 
אב קדמון עשויים התארחו הולנד/גרמניה. הוא היה אב קדמון של המלך תות ענח' אמון R1B1לפני הספירה. כך היהודית הראשונה שלי 

מהארץ מאות שנים לפני המלך תות ענח' אמון.

merneptahאולי היה פרעה  R1B1 הם אמרו כי המלך תות ענח' 2013תות ענח' אמון הצג בסיאטל ינואר יותר מדי. עם זאת, המלך ,
אמון לא היה קשור ליורשו. עם מותו של המלך תות ענח' אמון אקראית אדם הפך פרעה. זה קרה פעמיים יותר לפני שושלת רעמסס. אולי 

צאצא של המלך תות ענח' אמון התחיל את שושלת רעמסס.

amenhotepלפנה"ס על מותם של פרעה 1424ביולי, 3קליפס השמש הייתה גם לבייש בתוך א III ועלייתה של פרעהakhu EN
aten. akhu EN aten .היה אביו של המלך תות ענח' אמון. הוא הכריז השמש היה רק אלוהים. לאחר מכן הפך פרעה רעמסס השני

ורים רעמסס השני. כך רעמסס השני עשוי להיות צעד רעמסס פירושו רא, השמש, הוא מי הרה לו. רעמסס השלישי היא לא דם הקש
kayafa. כך קייפס, khaמהארץ הפרעונים משותפת בשם caiapaphas. ייתכן R1B1עשויים להיות merneptahאביו. כך פרעה 

שלי רכש את קדמון -. באחרית הימים של בית המקדש השני נראה את כמורה שנרכשו. בכל מקרה כנראה אבR1B1היפים, קינג, ייתכן 
גם merneptahקדמון. -נפילת ירושלים. לאחר מכן קייפס יכול להיות אבpreceedingהזכות להיות כהן. זה היה יכול להיות בשנים

, עם רכישת תואר של כהן, anycaseלפנה"ס כי המשותף.2000קדמון, אף כי סביר להניח כי הוא היה אב קדמון מ -עלולה להיות אב
לספירה. לא זה היה יוסף בן 70ותיהם שלי ירד מ משפחות הכוהנים הגדולים מן הסתם לפני חורבן בית המקדש בשנת נשוי ואב אל אב

קייפס אב קדמון.

סיכוי. כך זה את ההערכה הטובה 50%קדמון משותף בתוך -כהן טבלת השוואה עם תאריכים האחרונה אבR1B1בוכאן אתה רואה
,i15של תשעת בני הערובה היא naillלספירה 400, מלך אירלנד בשנת i5יותר בעבר. אני 50%יותר לאחרונה,50%ביותר, 

kha ממצרים היאi16 וכך אתה רואה אב קדמון משותף עם .kha קדמון משותף שלי עם -הסתברות אב95%סביר לפני הספירה. בתוך
kha יהיה לראות את הקבוצה ניתןשנים. עם זאת,2560היא ביותר לפניkha שנים. 3030הוא אב קדמון משותף לפניkha-אותי-

weset היה מלא אחי אל פרעהmerneptah של יציאת מצרים. הוא נפטר בrameses שנים לפני 21לפנה"ס, 1300וברודוויי, 55' בן
ופ אלקטרונים פרעה. יתכן, אם כי, שם זה נגזר מיקרוסקsmenkhkareיציאת מצרים. האגדה היא מלכת הסקוטים הם מהארץ 

. הוא היה עשה הכוהן הגדול של מצרים kha-smenkhkareמיקרוסקופ אלקטרונים סורק. לפיכךweset-אותי-kha(כומר) סורק
העתיקה שוחזר רבים אנדרטאות. הוא אולי לא הייתי מודעת לכך לא שווא בדרך. ממש כמו רבים כיום אינם מודעים לכך את מאמציהם 

לפנה"ס, הופך להיות יהודי, היות הנספר כמורה. 711מצרי איתור נכון של תפילה אולי ב senarioניתן לראות את בדרך. כך falseהם 
שנה, ואולי 3,000. עם זאת, אני מתאימה לאנשים בסקוטלנד לפני khaלאחר מכן את כניסתו יישארו מצרים עדיין להיות ולא ידעתני׃ 

Seanהפך כהן כומר. אתה רואה weset-אותי-khaיתכן שנולדתי מזרעו של כומר מצרי לפנה"ס. לפיכך1281גם של יציאת מצרים 
R1B1כסף של  cohanes להתאים ממש עם ליR1B1 cohens לאחר מכן אנו רואים את אפשרות הגירה של אלה .R1B1 cohens,

מצרים העם R1B1. אלה עלולות להיות את שנים3,000-המצרים לסקוטלנד. אני משחק כמה בסקוטלנד לפני כR1B1יהודיים אחרים 
800שהוא יהודי מרומניה מתאים לי על draghiciהיהודי אשר חצה את הים האדום, ולאחר מכן נמלט לספרד, ונבוכדנצר סקוטלנד. דן 

משותף יהודי לפני קדמון-לפנה"ס. לפיכך, יש סיבה להאמין המצרי היה מוקדם להתגייר על זמן של ישעיהו. יהיה מעניין אם זה הפך אב
הסתברות האם לאפשר אב קדמון משותף של הקרב על 95%יציאת מצרים, כך נלחם בקרב של יהושע יום ארוך. ניתן לראות את בתוך 

הסתברות 50%א כהן שם מגרמניה/פולין. בוודאי בתוך bruskiהוא 17אנייהודים מרומניה.draghiciהוא דן 16זמן של יהושע. אני
.19לפני הספירה, אולי את מצרים ב ישעיהו 700-קדמון משותף על זמן של ישעיהו במאפשרת אב





I17 היאV1281לפני שנים, 3280" כבחירה יהודית. ניתן לראות את רוב האחרונים הוא אב קדמון משותף על יציאת 88סבן
לפנה"ס. 1281לפנה"ס עד 2350קדמון עשויים להיות אדומי ישראל במצרים בין -אבR1B1לפנה"ס. לאחר מכן את היהודי הראשון 

משה העברית היו תינוקות ילד כדי להיות יצוק לתוך נהר הנילוס. ביותר שלי אב קדמון משותף האחרונים עם יהודי בעיקר מאז יום ב'
הסתברות האחרונה אב 95%לפנה"ס או על זמן של מותי. מטריקס השני ניתן לראות כי בתוך 1080" כבחירה היא בערך 88סבןVזה

ממיר אולי מתוך R1B1לפנה"ס קדימה שם ייתכן 2350ו גם־נעו במצרים בשנת לפנה"ס. כך את נצ2500-קדמון משותף הוא כ
R1B1.הפרעונים





" כבחירה היהודי 88סבןVהיא I18ממצרים, khaהיא I17של המלך תות ענח' אמון.I19כאן תוכלו לראות את אותה השוואה עם 
:R1B1העתיק 





שנים. המלך תות ענח' אמון 3060" כבחירה, תות אנך אמון לפני כ 88סבןV-, וi5כך תוכל לראות מעל אב קדמון משותף בין אותי, 
מרמז על שנה. זה4900הוא קדמון משותף המשוער -שנים. עם אחרים את אב300שגיאה של גםלפנה"ס, ולכן זהו1400חיו 

כהן.R1B1האפשרות של המלך תות ענח' אמון ממוצא של 

R1B1קדמון עם -בנט משותפת אב dys = 13 לפנה"ס שעברו את הולנד. מאוחר יותר הוסב 2000המצרים ואולי גם בין 393
הוא שנראה ממצרים לישראל ולאחר מכן בקרב יהודי אירופה היא לא אירופה ההתגלמות האדריכלית.R1B1ליהדות. עם זאת, נראה 

יכולים לעשות יותר טוב R1B1לתוך אירופה עם התפוצות. היהודים לא עשה הרבה ממיר באירופה. בעיקר באוכלוסייה גדל מתוך. 
, הגיע שנה2,000יהודי שהגיע לאירופה לפני R1B1אירופה האקלים, היא מדוע יש כל כך הרבה ולא במקום אחר. אולי, היה רק אחד 

באירופה, R1B1אבות היו משפחות גדולות ושגשג. לפיכך יש הרבה R1B1מהאוכלוסייה של אירופה. כמו כן, 10%עד כדי להפוך 
עשויה להיות הנשיאה של יהודים על ידי R1B1שנים. אפילו חלק 3,000-ו2,000מכל אירופה, החל רק את האחרון 50%

nebucadnezzarקדמון -לפנה"ס. כך זה אב2350כבר היו במצרים בשנת יעה ממוצא שלהם. את גדולה ותהםכמו מלכים סקוטיים תב
משותף יכול להיות ידוע של אלוהים לפני ההתיישבות העברית את האיים האנטיליים/גרמנית באזור. לאחר מכן צאצא חייב להיות נשוי 

לתוך בראשית ההתיישבות היהודית באירופה.

יהודי מצרים אשר נמלטו ונבוכדנצר? אנחנו ירד המלך , מגיעים? האם אנו באים עלR1B1A2A1Aופה, של איר25%איפה אנחנו, 
תות ענח' אמון, הפרעונים? התורכים?



DNA:של המלך תות ענח' אמון, שנתפסו על ידי צילומי מסך, לעומת שלי הוא
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dysאני יכול להיות ירד המלך תות ענח' אמון למעט  לזיהוי המוטציות בדרך כלל של המלך תות ענח' אמון. 30לי 389-229
dysלהתקדמות. עם זאת, חישוב עבור  dys. סך alleleכי הן נמצאות באותו dysהיא חיסור של 389-2389-1 הן לי, 44הוא 389

שלו 14=29=389-1389-2המלך תות ענח' אמון. כך הבדל הליך עשה מאי משמע אני למעשה ירד המלך תות ענח' אמון. יתכן שלו 
R1B1וני. כמו כן, יש דבר כזה גם הזחה לאחור. זה עשוי להיות מקרה עם כמ cohanes כי הםdys 393 1600. הם מתאימים לי כ 12=

לפנה"ס. 1400קדמון משותף החל לפני המלך תות ענח' אמון בשנת -. סביר להניח כי אנו חולקים אב67שנים באמצעות בדיקת סימון 
dysלפנה"ס. אלא אם כן היה לאחור על מוטציה 1400לספירה, או אולי 500לפנה"ס עד 500-אני משחק עם ג'וזף כהן מ 13-מ393

אב קדמון על זמן של ישו. אז אני עשוי להיות מהארץ פרעה של יציאת מצרים. או אולי זה R1B1. במקרה זה אנו עשויים משותף 12עד 
שש לזיהוי המוטציות. מוטציה 15עד 14,9ל 8לפני יציאת מצרים. בין קדמון משותף של יהודים ושל צאצאיהם הפך תוך במצרים-אב

ramesesלפנה"ס. 1400קדמון = על זה -שנה משותף אב3,000שנה הוא 500מדי  II לפני 100היה שיער אדום, ארון קבורה בין
ל אנשים עם שיער אדום הוא מסווג הספירה במצרים הייתה אישה עם שיער אדום שחשבו להיות שורה של מלכים. יש היסטוריה ש

שם. יש לי קצת גם שיער אדום.R1B1הרשע ושרפו במצרים. דבר זה עשוי לסייע החשבון כך מספר 

khaמח'אן יונס כדי 

לפנה"ס. העתיק ביותר הוא לתת שם אן מטורקיה. טורקית 2500-הפרעונים חייב באו באנטוליה, טורקיה בR1B1אבותיהם של אלו 
כה להיות מצוידים היטב המלך המלך במצרים של הפירמידות. באותה עת חיו אברהם, יצחק ויעקב. עשויות להיות ארבעים הייתה צרי

לפנה"ס, גם את הפרעונים של הפירמידות 2357דורות של יוסף אל משה רבנו, ולא ארבעה. הפרעונים החל כאשר ג'וזף היה נגיד ב 
לפני הספירה את שבע שנות רעב. 2350המלך תות ענח' אמון. את הנילוס היה נמוך ב לפנה"ס, עשויה להיות אבות של2500בשנת 

430thלפנה"ס, השנה השנייה של רעב ב 2350יעקב נכנסו למצרים ב  sothis לפנה"ס. לפיכך את נצו גם־נעו במצרים 2779שנה מ
אשר הצליחו merneptahלפנה"ס, 1281באפריל, 27ב שנים. יציאת מצרים הייתה צריכה להיות 430השנה, לא עבור 430thאת היה

ramesesבמשימתם  II לפנה"ס 2350לפני הספירה. יעקב נכנסו למצרים ב 1281במאי, 2יש את פרעה של יציאת מצרים אשר החריש
על ידי מציאת מכנה לפני שנים. זה היה מחושב -ו4300לפנה"ס או 2300-קו בJ1. יש יהודי אחד אביו של Y-DNAהיא גם בסיקור 

J1קדמון -משותף של כל אב peolple היהודי. וכךDNA.חישובים נכונים

אל רא, השמשramesesמתוך 

rameses היה בונה של מצרים. אחריו היהmerneptah "ולאחר מכן את שמות של בני ישראל ממצרים. מצרים לה סוגדים של "רא ,
לפנה"ס. מצרים 1281באפריל, 27ו צריכים להיענש. יציאת מצרים הייתה צריכה להיותהשמש. כך המצרים לא פולחן האל התנ"ך, הי

כדי לבנות מחדש.unrecordedהייתה נהרסו לגמרי, לקח הרבה שנים 

באמצעיםkhaהמלך המצרי 

שלו כמו שלי DNAטושים. 67צעדים הגנטי של 30לפנה"ס 700ממצרים. אני משחק אותו על khaהוא ysearchמשחק אחד על 
= המלך. על פי חיטה ושעורה וגפן khaפירושו מהארץ פרעה', khaהוא יוכל גם להיות שנולדתי מזרעו של המלך תות ענח' אמון. 

ותאנה ורימון מצרי היה בקהל אחרי הדור השלישי:

לא תרצח לתעב מצרי כי גר אנכי "לא תרצח לא־תתעב מצרי כי־גר היית בארצו׃ הוא אחיך; 23:7חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון 
בארץ את אדמתו.

הילדים יבא להם בקהל יהוה דור שלישי".את23:8

Sunהבית של -באנשי 



לפנה"ס:1100

הרימו את העיניים, וראיתי את ארון הקודש, צהלו כדי לראות "הם של באנשי היו קציר קציר החיטה שלהם בעמק: הם6:13שמואל 
אותו.
ועמד שם, שבו היה אבן גדולה: הם וישק כתהמות רבה׃ עץ של העגלה, bethshemiteאת העגלה נכנסו לתוך שדה יהושע, ,6:14

יהוה.והציע את חמאת בקר א קרבן עולה ויאמר
אנשי והלוים הורידו למטה את־ארון יהוה, קופה שהיה עם אותו, אשר את תכשיטי הזהב היו אותם על האבן הגדולה: ויאמרו ב6:15

יהוה."המוצע ושלמים שהקריבו מקריבה את באותו יום ויאמר

לפנה"ס:711

עכשיו באה על הרהור. הגבול של מצרים, ישראל באנשי, את עמק ומיועדת ויהרג דוד בשם גוליית היה באותו זמן אפס דם. לא היה 
לפנה"ס 700ים לא היה שום דבר משותף. אולי ב היה מסוכן מאוד, משום ששני הצדדאפס דם בין הישראלים והמצרים, הפלשתים. זה

ב באנשי על הגבול עם מצרים של ישראל העלה על המזבח אמיתי של ממלכת ישראל תפילה אלוהים, התקבלה לתוך khaמצרי בשם 
נשוי לתוך קו. אולי זה הנכד של אדםdavidicישראל פסוק זה נראה כי המדינה. אולי זה היה אדם בירך על ידי ישעיהו, כמורה, 

davidicישראל על ידי ונבוכדנצר, נמלט אל סקיתיה ולאחר מכן אל קו קו כהן. לאחר מכן זה את זו של מצרים ושל צאצאיהם נסחפו של
מצרים, נמצא באירלנד, סקוטלנד, היו הראשונים R1B1סקוטלנד במכתב של המלך הסקוטי את האפיפיור. אז אולי זו ושל צאצאיהם של 

עשוי להיות סוג של הנצרות האמיתית העולה באירלנד, סקוטלנד 19:21. אז זה מוזכר המצרי ישעיהו 1899מיתי משנת את פולחן א
עשויים להיות סוג של משרד אמיתי של הפועלים בעזרת אלוהים הקים את 19. אז זה סוג של אמת כמורה נוצר ב ישעיהו 1899משנת 

.1899האמונה אני פעל על ידי משנת 

hoseah "דבר־יהוה אשר ספר הושע, בנו של בארי, בימי עזיה יותם אחז יחזקיה מלכי, חזקיהו, מלכי יהודה, בימי ירבעם את בן־1:1
יואש מלך ישראל׃.

תחילת המילה יהוה על ידי הושע יהוה אמר הושע, ללכת, לקחת אליך אישה זנונים הילדים זנונים: כי הארץ אשר מחויבים זות את1:2
ר, היוצא יהוה.נהד
; אשר ממשלותיהם, חשוף לו בנו.diblaimהבת של gomerהוא הלך ולקח אז1:3
ויאמר יהוה אליו, השיחה שמו יזרעאל; מעט אני דם־עבדיו יזרעאל עם הבית של יהוא, תגרום להפסקת ממלכת בית ישראל.1:4
ל, את עמק יזרעאל.להתרחש באותו יום, כי אני לא ישבור את קשת של ישראוהיה,1:5
ותהר עוד ארחם את־בית ישראל אבל אסף אותם משם.השיחהאושיעם עוד ותלד בת. ויאמר לו אלהים,,1:6
אבל אני לא ארחם בית יהודה, לשמור אותם על ידי יהוה אלהיהם ולא לשמור אותם על ידי קשת, לא על ידי חרב, ולא על ידי קרב, 1:7

רוכבים.על ידי סוסים, ולא על ידי 
כאשר היא הייתה גמול ותהר, אושיעם, עשיתה בנו.כעת1:8
שם: ואתם לא העם שלי, אני לא יהיה את אלוהים.loammiאמר אלוהים, השיחה שלו ואז1:9

אל־אך את והיה מספר כחול הים, אשר לא ניתן למדוד ולא ממוספר; והיה, כי במקום אשר־יאמר להם לא עמי, שם יהיה להם בני1:10
חי׃ דברי אלוהים חיים.

בראש, הם מן־הארץ כי גדול יום יזרעאל".והיה בני־יהודה ובני־ישראל יחדו ושמו אחדולאחר מכן1:11

hoseah .את מגני היה בנו של בארי, או בורbeerah.עשויים להיות לאותו אדם

וא היה נסיך להמליך את־דויד׃ ס.בשבי: המלך אשור סחףtilgathpilneserבנו, מי beerah"5:6אני תרשיש 

באירלנד. את הראש הוא ישו, 1899קייפס פירושן שהתרוקנה רוק. נהדר היה יום יזרעאל. היה נהדר היום נכון הייתה והטיף משנת 
בתחילת הוא משמים ב בראשית לנצח.

את הפולחן של השמש היה באנשי פלאים רבים בישראל לא כמורה. Sunסמל השמש את הגל של אהרן כמורה ייתכן שמקורן את 
הוקמה. ימי שמש נסים היה סמלי הנצחית של יום של גן העדן. Sunנעלמה לחלוטין. עם זאת, את פולחן אמיתי של אלוהים מי הזיז את 

במיוחד היה סימבולי מבריק העולה פתאומית של אדוננו ישו את שמש. את הניצחון על קברו.

פירושו השמשהרס, יורשפירושו heheresמשמעות כפולה; 



"ביום ההוא יהיה חמש ערים בארץ מצרים לדבר את השפה של כנען, נשבעים יהוה צבאות, אחד יקרא את העיר 19:18ישעיהו 
heheres,

ביום ההוא יהיה מזבח ליהוה בתוך ארץ מצרים, עמוד על הגבול של יהוה.19
ימלט להם., ישלח להם מושיע, אחד,oppressiorsה בגלל והיה על הנושא, עד יהוה צבאות בארץ מצרים; כי יהו20
והיה יהוה ידועים מצרים, והמצרים ידעו את יהוה ביום ההוא, כי האם ההקרבה, הקדש לכל־בית, וישירו בדרכי נדר נדר ליהוה, יש 21

לבצע אותה.
בטני׃ מהם, והיה לרפא אותם."ויהוה להכות במצרים; הוא והכה ולאחות אותו: הם ישובו גם אל יהוה והיה לבני 22

את פולחן אמיתית מאד הוקמה מצרים. תפילה שוא היה הרוס, רק-, חייב להיות באנשי בית שמש, על גבול ישראלSunעיר זו יורש, 
ניסו על ידי ישו היה זכרו ברוך. אף אחד של הכנסיות אתה עשוי לחשוב כמו של כנסיות בצע את פולחן אמיתי נוצר על ידי ישו. רבים 

נתתיך׃ יש בכי תמרורים נכשל משום שהם אינם כוללים את רוח. אני להתחיל דרך משלוח שרים ללא תשלום, עמותה בבתים כמו ישו
שמח לומר אני מרגיש את הרוח בכל ישיבות עמותה אני אי פעם.

פולחן השמש בשעה באנשי גינה.

ל באנשי, כי הוא בארץ מצרים; ואת הבתים האלים של המצרים פ "הוא יהיה לשבור גם את עמודי התווך ש43:13הנביא ירמיהו 
לשרוף באש."

לפנה"ס ב ונבוכדנצר הפלישה של ישראל. לאחר מכן בנו נמלט הולנד, ולאחר מכן 591נמלט נכדו של סקיתיה ב khaאז זה נהדר 
לסקוטלנד. לאחר מכן את המסורת של המלכים הסקוטיים עשוי להיות אמיתי.

לך סקוטלנדמכתבו של מ

מכתב של מלך סקוטלנד אל האפיפיור במחאה על אנגלית הפלישות:

"רוב האב הקדוש, יהוה, אנו יודעים מתוך דברי הימים ב, ספרים של מזקנים אתבונן אנו מוצאים כי בין שאר האומות המפורסם שלנו, 
ירני, מעמודי התווך של הרקולס, ישבו רב הזמן את מלכת הסקוטים, ומוסיף נוי עם רוח מפורסמת. אשר יותר סקיתיה דרך הים הט

בין השבטים הפראים ביותר, אך בשום מקום לא יכלו להכניע על ידי כל גזע, אך שוחד. משם הם הגיעו, שנים עשר מאות שנים בספרד
pictsהראשון נסע, אחרי אנשים של ישראל חצה את הים האדום, הבית שלהם במערב שבו הם עדיין חיים היום. את שהתרחשו היום הם

על ידי הנורבגים בסוגיות הקשורות, הדנים, אנגלית, הם השתלטו על assailedהם עכשיו נהרסו, וכן, גם אם לעיתים קרובות מאוד 
הם החזיקו אותו ללא כל מעבדות לחרות מאז. יש מלך הבית כי מאמצים רבים ניצחונות, מופלג; וגם, את הימים של היסטוריונים להעיד,

מלכה מאה ושלושה עשר מלכים משלהם רויאל המניה, קו א שקדמו ומיהו יחיד".המ

אולי את המצרי היה היהודי הראשון חזרה במצרים לפני יציאת מצרים. אז אב קדמון משותף ביני לבין המלך תות ענח' אמון עשויים 
389-2dysלהיות כמה דורות אחורה. זה הפרט אנו חולקים  = שנים במדבר, כיבוש פלסטין. 40יציאת מצרים, . ולאחר מכן את 29

קו קו כהן. לאחר מכן ונבוכדנצר ב davidicקדמון ווחש ונימר עם -אבR1B1לפנה"ס של בשבי זה 591לאחר מכן מתישהו אח"כ לפני 
יהודים עזבו ישראל התיישבו בסופו בסקוטלנד.R1B1לפנה"ס. אלה 591

אל קייפסkhaמתוך 

fatheredד אולי אדם זה בהולנ R1B1A2A1Aהישראלית חדש זה עשוי להיות הראשון שם. לאחר מכןR1B1 כדי להשתקע
לספירה כאשר העם היהודי התיישבו בגרמניה, אלה אנשים הצטרפו 400בהולנד. אולי כמה המשיך את הדת היהודית. לאחר מכן על ידי 

אליהם מחבל הריין.

. רק העם היהודי חשבתי שזה khaן הסקוטית לתת שם לרשימה עשוי במקור להיות שם. קיkhaאז אולי כמה המשיך את המשפחה
cephas.וקראו לו קייפס = שהתרוקנה רוק. לכן שם משותף של אבן ,

A,'שם הם עשויים היו לאפשר ארמון ישו שלו כלפי מטה את הלילה של צלם:שהתרוקנה ב בור ריק קייפס', הכוהן הגדול



מעיין מים חיים, לך פה כי־חצבת לך פה אותם החוצה הבורות, "אנשים ביצעו הרע במיעוטו; הם עזבו אותי2:13הנביא ירמיהו 
הבורות שבור, כי לא ניתן לקיים מים".

700כן בנו ייתכן הסתובב בעולם לירושלים עם אירוח מלכותי ואפנתי שלו תקינים בין אולי קייפס הייתה עשירה מאוד, דתי. לאחר מ
לפנה"ס. לאחר מכן זה בנו, יוסף, שילם עבור הכוהן הגדול כמהר הבתולת׃ בתו, משלל מסעדות המציעות, הרשים את סהדרין קטה עם 

גדול. ייתכן לפרש קייפס וממצרים ומפתרוס kohenן גדול, אירוח מלכותי ואפנתי שלו עוד יותר שילם הרומאים כדי להפוך אותו כוה
= המלך היפה.kayfaכדי להיות -מצרים -ומכוש ומעילם ומשנער ומחמת ומאיי 

היא לומר, אלוהים, אלוהים, כי?sabachthani אלי, אלי, למהולאחר מכן את הניסיון של ישו. ישו שיצלבו אותו הטיח בו את המילים
הוא בשם בנו לאחר אותן המלים, למה עזבתני אותי?" ואז את העלילה, עדיין ג'וזף התנגדה הנצרות. אולי קייפס היה כל כך התרשמו

elionaeusאכול לספירה. הורדוס נהרג ג'יימס, תן קשר הספד כמו אלוהים, תן לא אלוהים את תפארת, היה 41-, עליו הכוהן הגדול ב
היה מודח.elionaeusתולעים, 

Sunחזקיהו הנס של 

לפנה"ס שאין 12,711לפנה"ס. השמש הנס של חזקיהו, את אקליפס רשומה של אפריל 711ב sennecheribבאנשי נהרס על ידי 
אקליפס שנבנה בפועל אקליפס רשומה:

"(Hua) 3D לפנה"ס) היה 709לפנה"ס, 711שנה (מתוךkeah-ה הראשונה של הנסיך עוזר, השנgae".של נחל צין בנגב בתמונה
.עמ' III, 161 סינית קלאסיות

את אותה רשומה:



,hua"הדוכס  'אן, ביום הראשון (של החודש). השמש היה מסעיר. הוא היה בסך הכל".jen-Chחודש, יום 7שנה, 3

לפנה"ס 42711לפנה"ס. יום 711יהיה Huaראשונה שללפנה"ס. לפיכך את "אקליפס" של השנה ה17709ביולי 28זה היה ביום 
.12תהיה אפריל 

-, היו אקליפס של השמש. בחודש השלישי, ביום קאנג42של מחזור yih-azeשנה, באביב, בחודש השני, ביום 51'עידוד , P", קינג'ס 
seuh מת."של המלך47מחזור

לפנה"ס כאשר הקיסר של 17,711באפריל 47שנה הראשונה היה זה יום לפנה"ס. כך את ה711או 42לא היה שום אקליפס ביום 
נס יום של חזקיהו.Sunסין היה מודח על סימן רע של 

Sunהריפוי של 

לפנה"ס לאחר נסיגת השמש היה במערב עד שחר צל אחורה 17,711אפריל pentecostמודח על ולאחר מכן את הקיסר של סין היה
לפתע עלה להעביר אותו עשר במקדש צעדים ביום השלישי, ראשון. Sunעבר לאופק המזרחי, ולאחר מכן את עשר של המקדש צעדים מ

השמש של וכותנה מצרית משובחת ביותר -יכול להיות סימן של שמש -את הנושא של העלילה -כתוצאה מכך חזקיהו היה לרפא 
הרס באנשי sennecherib.19:22ישעיהו -יתית באנשי, רפא שנולדתי מזרעו של הפרעונים להיכנס לישראל על ידי תפילה אמ

במצרים עשוי להיות khaעם מאות טונות של אדמה יום לפני. גם שלי כדי להתאים את שם משפחה watersourceלצמיתות, מילאו את 
לן.התמונה שלההפעם. אפילו את מקום הקבורה של הינד, בת בתו של אחיו של קייפס נמצא ליד באנשי את

R1B1ונקבר כאן. אולי קייפס היה aziahראתה בפרושים קורס של סוכנות הידיעות מען 24-קדמון או ייתכן ב-יחסי אבR1B1על 
138טושים הראשונה שלי על התאמה של 12קרובי משפחה בקרב הפלסטינים. אבל יש לי אחד אנונימי R1B1יחסית. אני אמר אין 

שם את הבית של קייפס היא. כמו כן, ישראל העתיקה היה מאוד הפטריארכלי. אם שבט imriקרוב אנשים מתוך בבאר שבע. זהו גם 
חוסל מישראל.שלךDNAהובס 

באנשי:



קייפס צאצאיו להמשיך



לספירה. אז אולי לילדים שלו היו 70ברומא וברח שם עם הרבה של הכהנים לפני חורבן ירושלים מצא מקלטelionaeusאז אולי 
קו קו כהן. כך הפך את ילדיו בסופו מלכים היינו davidicסופרים כמו מלכות שלהם כי הם עקבות מוצא חזרה כאשר הם ווחש ונימר עם 

של תשעת בני הערובה naillהקהילות היהודיות בספרד. ולאחר מכן צאצא וסלים נרצעים ברחבי אירופה. לאחר מכן הקו שלי השתקעו 
עם המלך. אז כי הוא להגדיר את טל כהן שות עם כהן בומבסטי שמות כי הוא היה כהן יחד-רק לאחר הרומאים עזבו -לספירה 500-ב

קדמון זה -של אירלנד, סקוטלנד. לאחר מכן אב10%poplulationגם הם היו ילדים רבים, ובסופו הפך vasselsשנים עשר בנים כמו 
vazquezשל כהן ושל צאצאיהם לקח את משמעות אי שם כומר. , נשארו הדת היהודית, חי בספרד. חלקםnaillשלי, דודו של  DNA

לספירה.700-שלי הוא התאמה בספרד היה ספרדי. לאחר מכן יש להעביר את הולנד עם הפלישה של מורז ב

קייפס כדי בנט

czekajרחוק מזה זמן, היה בשם -עבור כהן, בצרפת. קרוב-coeuranדה waldeveלספירה הייתה שנולדתי מזרעו 1200
zajenkauskas מ שנולדתי מזרעו של צדוק הכוהן הגדול, דוד של היום. כמה התאמות כדי בנט הם מחבר הספר "הגן האוכי" = בנו של

לספירה הפך נוצרי. לו היו וירדנו'.1262-חתמה על האמנה בדוד. לאחר מכן הוא עבר מעל סקוטלנד, 

, וילסון, cochranתרשים מערכת יחסים של שמות בסקוטלנד, אירופה. בנט אף לא מוצג, הוא ממש ליד DNA"מעט סקוטי אשכול" 
). קרטר משותף כהן שם:davissonקרטר (







naill של תשעת בני הערובה הייתה גבוההeochaid mugmadon מלך אירלנד עשויה להיותelionaeus .הכוהן הגדול של ישראל
תו של עשויים להיות כהן יחד. א כהן יכול להתחתן רק בcairennעשויים להיות כהן, אשתו השנייה crimthamאת אשתו הראשונה 

. את הקו של אירית המלכים עשויים הוקמו החל מהתקופה הרומית. R1B1התאמות אותי כהן פרוייקט corwithכהן. את שם משפחה 
שם.italian-jewishוכך 

magdon האיטלקי של אלוהים. כךeochaid mugmadon אלוהים לאחר -פירושן: אליelionaeus מילים אלה של ישו עשה רושם .
חזק.

דורות הראשונים פלמים 80אדם יהודי. תנו לנו לספור אחורה R1B1הולנד הייתה גם הראשונה R1B1שיו את ההנחה הראשונה עכ
לפנה"ס. לאחר מכן אם 700-לאדם. בואו נראה אם אדם זה היה יכול להיות פרעה המצרי שנולדתי מזרעו של מי שהפכה לדת היהודית כ

עבור אירופה, הולנד סקוטלנד. לאחר מכן את המסורת הסקוטית הסקוטי המלך היה נמלט ישראל אדם זה ברחו האשורים ונבוכדנצר 
שמות העליון של סקוטלנד R1B1-בזמן ונבוכדנצר אל סקיתיה ולאחר מכן בסקוטלנד. תנו לנו את רשימת כל ברור מספר שמות של ה

התחתון:באשכול

R1B1 surnames khaהחל

paciniטושים, 12התאמה על הראשון שלי -sophaדי, לואיס = לוי, קולסון = כהן, אדמס = יהו = parisini איטלקית מפרס, בנו =
= עברית doty= כוהן, ברי = עברית חדשה, דוידסון, = ספרדי = הוא = פרעה המצרי, מחירramirez= עברית, mathesonשל מת'יו 

,mccrackenפרעה, -מצרים צאצא של המלך kha= אשכנזי, קין = coffmanעבור ברכה אחת, קרחהמור, הוא = פרעה, אדמס, 
שם את אבותיהם של המלכים הסקוטיים נמלטו אל סקיתיה מישראל ונבוכדנצר, ביווןaromuns= מתוך therrellלואיס = לוי, אירווין, 

matheson מת'יו, קופר = כהן, מור = בעל גוון עור כהה או יהודי =ecapedלספירה, 700בספרד בשנת את מורסcoffey כמו
coffman = אשכנזי, סימונס = סימון יהודית, לואיס = לוי, ברי = עברית חדשה, יאכלו ענוים, אליוט =elionaeus, milam ,איטלקי =

והארמית qaphטועה עבור khaקדמון המצרי -אב-= קייפס, פטרסון = בשבעים = אבן cephas= איטלקי, אבן = castrovonoבוש, 
,elionaeus= כהן. קולינס = כהן, אליוט = coeuranעם וילסון/בנט/'= שלהלן36עבור אבן, ולאחר מכן את שמות  draghici=

=palmisano= כהן, פרט = כוהן, לואיס = לוי, coons= הורדוס, אוונס = לוין, hurlburtאשכנזי, ובחבלי חטאתו יתמך׃ = הורדוס, 
= אשכנזי, בנו kaffenberger= קייפס, המשך..קולמן = כהן, במקום האירוח = אשכנזי, cephasרסון = בשבעים = אבן = איטלקי, פט

= לוי, מילאנו = יהדות איטליה ניסו מילאנו, פול האוס = אלג'יריה, ירדן, גרהאם, אלכסנדר = אלכסנדר מוקדון Leeשל דייוויס = דוד, 
=aromuns ג'יימס' הבן, דיוויס = בנו של דוד, קרטר = כהן יהודית, דוידסון, ברי = עברית חדשה, מור = יהודים , ומזקקת הוויסקי =

= כהן, רוזנברג = אשכנזי, מחיר = כוהן, פטרסון = בשבעים = קייפס, קרול = כהן , cochranנמלטו את מורס, ווקר, אבן = קייפס, 
sobolewskiלספירה, הוקינס 700-ה, מחיר = כוהן, לואיס = לוי, מור = יהודים נמלטו את מורס ב= אשכנזי, אבן = קייפס, הוא = פרע

= אשכנזי, עלה = עברית עבור ראש העין, דוידסון, sadowski= כהן, דוידסון, coontz= כהן, cocoranפילד, אפשטיין = אשכנזי, 
cowan ,כהן =Arctic ITיהודים גרו -טושים 12י ענף = מת'יו, גשרים = התאמה על הראשון שלotheside ובכך לגשר, -של מים

כהן כמורה לפני עזיבת davidicגרסיה = ספרדי, אדמס, בארט = אשכנזי, סלומון = שלמה המלך על יהודי מצרים כאשר התחתנו את
ישראל.

khaדורות אחורה כדי 80

Xדורות 83הולנד. R1B1ראשון -לפנה"ס 600תאריך מ R1B1כך זה עשוי עץ  לפני שנים, וכך זה 2500שנים עד דור = 30
לפנה"ס אנו יודעים הייתה הקהילה 400לפנה"ס. אדם זה יכול להיות יהודי. חלק צאצאיו עשוי המשיכו ביהדות. בין 600לפנה"ס/500

באבן. כך הפך את זה שם qaffaת "קינג" ממצרים. לאחר מכן היה מתורגם בעברי-עבור ירד מkhaהיהודית בגרמניה. שם מצרי ייתכן 
באבן. אז זה שנולדתי מזרעו של ישו הציג את אירוח מלכותי ואפנתי סהדרין קטה caphaמשותף פטר אבן. לאחר מכן שם נפוץ הפך 

בירושלים, עם ברכה רכשת את כהן כמורה מן הרומאים. אדם זה אבא של היות קייפס, בנו מי התחתן עם בת משלל מסעדות המציעות
ולאחר מכן היות יוסף בן קייפס. הוא היה בשם ג'וזף, אולי בגלל ג'וזף היהודי הראשון במצרים. יוסף בוצעו עצמות של מצרים אל הארץ 

המובטחת. אלוהים קרא את גדולה ותהם ממצרים כאשר מלאך המוות עברו מעל לבתיהם. הראשון נולד של המצרים מתה והמצרים 
היה מהארץ את ציאת מצרים. כך אלוהים קרא את עמו ממצרים. קייפס עשויים להיות ובצדק האמין שהואגירשה את גדולה ותהם ב את י

,qaphאת המדרש היה בנו של elionaeusעץ מצויר. elionaeusהפרעונים המצריים. את אליוט חזרה המשפחה שלי לעיל עשוי להיות 
השמש פלאים אלוהים שבוצעה במקום אל השמש המצרי.ם באאולי קייפס. סמלו של כהן כמורה הוא השמש. אולי זה חות

nolonger A kha.או. עכשיו נוצרי'



א'היה תינוק הוטבל לצרות כמו בנט לאחר 1600מ'לפני כשנה. לאחר מכן על ידי 700את זה באמת רק שם משפחה התאמות בנט הוא 
. עדיין את המשפחה ולאחר מכן את 1635על massechusetsדי בנדיקט משמעות ברוך. אדם זה, אולי סמואל בנט, הגיע עם משפחתו כ

. אולי זה zadock. זה היה הבן בן־יפנה הנרי, שמואל, ג'ון, 1647. היה בנו ב 1645כהן מסורת של כהן שמות. לאחר מכן בנו נשואה ב 
.zadockורה להיות שנולדתי מזרעו של היהודי הרחוק ראתה בפרושים יחוס של צדוק היה ידוע להם. שנולדתי מזרעו של כהן הייתה אמ

.R. לו היו וירדנו 1765-נובה סקוטיה, מה שהפך קנדה בzadockלאחר מכן הועברו  B 1930-35. בנט, ראש ממשלת קנדה,W. A.
C ,בנט .Premier 1952-72של קולומביה הבריטית,W. R אני נכנס בקהל ישו את הדור השלישי.1975-86. בנט מ .

היה מטורקיה. העתיק שם R1B1הגיעו למצרים R1B1הכהנים. לפני kohenם ירש חלק מתכונות של ריחוק הפרעונים, אולי ה
המסע היה פולחן R1B1צאצאיהם של פרעה חיו במקביל חייהם. R1B1משפחה הוא מטורקיה, אן. לאחר מכן את צאצאיו של אברהם, 

השמש אל נכון הפולחן של אלוהים.

מידות של גיזה:הספינקס, הפיר

, כהן. cohren, אבל המילה couerלא באו במילה הצרפתית של הלב, coueranהמשפחה'קרסט כולל שלושה לבבות. עם זאת, ייתכן 
באמצעים.sacrificerאת המילה של כומר 

"זבחי אלהים רוח נשברה לב־נשבר ונדכה אלהים לא מזלזלים."51:17ורדפהו 



cepheus הואConstellation .בשמים כלומר מוכתר המלך מן המילה סניפים בעבריתcepheus .אמור היה להיות בנו של פניקס
שהתרוקנה רוק.והארמית קייפס עשויים להיות , המלך. בין אן עטרת כוהנים הוא כהן. בkhaקייפס המצרית היא 

A שהתרוקנה בור ריק, הכוהן הגדול של הארמון שבו הם עשויים היו לאפשר ישוע למטה הלילה שלו ללכוד.

"אנשים ביצעו הרע במיעוטו; הם עזבו אותי מעיין מים חיים, לך פה כי־חצבת לך פה אותם החוצה הבורות, 2:13הנביא ירמיהו 
בור, כי לא ניתן לקיים מים".הבורות ש

.עם מים. הם מילאו אותם עד אפס מקום waterpots את למלא"ישו אמר להם,2:7ג'ון 
הם חשופים אותו.".למשוך כעת, נושאות אליך נגיד חגהוא אמר להם,.2:8

ישו יכול להיות מלך. אנחנו . זה היה קייפס' טעות. רקcepheusשל Constellationאולי שם יש מוצא קייפס עם מוכתר המלך 
צריכים לרדת, נתנו ישו למלא אותנו. שאול צריך לדרוך כלפי מטה, נתנו למלך דוד.

2corithians "לכן אם כל אדם להיות ישו, הוא יצור ממין חדש: דברים ישנים הם אבותיו; הנה כל הדברים הם הופכים חדש."5:17

בקבוקים חדשים; שניהם שהשתמרו.""אבל יין חדש חייב להיות הכניס5:38לוק 

לספירה. את 200-עטרת כוהנים היא אי בספרד. שם זה נראה את מקור השם קולאס באירלנד מR1B1שם משפחה אחד התאמה בין 
ב והארמית.qapha, קייפס. כמו כן לתת שם אחד התאמה בשבעים. פיטר, או אבן, הוא qaphaהמקור עשוי להיות 

הודי יכול להיות כל אחד בזמנו של ישו. אין הוכחה קייפס הוא אב קדמון. זהו חלק טהור ספקולציה שלי.אב קדמון יR1B1את

שנה. 2,000התאמה בין לפני Y-DNAתורכיה לצד סוריה היא Antiochמ chekijianאת הכנסייה הסורית האמין קייפס התנצר. 
. עם זאת, רק ישו זבח מקובל.4יקרא ייתכן קייפס הציעה להקריב קרבן על חטא של בורות, ספר ו

".אבא, למחול להם; כי לא ידעו מה הם עושים"אז אמר ישו,23:34לוק 

כמו גם כומר. כהן היה שלא כל התנ"ך: מלון. אז את הברית החדשה שר, עובד, לא היה בבעלות כל הרכוש, אלא כהן עובד באמצעים
,cohanesקדמון לי -חיים של הבשורה. המשותף בין אב R1B1 cohens הוא כנראה מהמאה הראשונה לספירה. אנא ראה מעט סקוטי ,

Cluster את מעט סקוטי .Cluster haplogroup l21 שלי באשכול של .L48 .מתחת. העץ את הקישור מכסה את כל האנשים בסקוטלנד
L ירוק להלן היא קבוצה קטנה של אשכול 15. עם זאת, ובחבלי חטאתו יתמך׃ R-l48שלי haplogroupהוא מעט שונה מאשר 21

, הוא השלישי על מוצא משפחתי. ניתן לראות ובחבלי חטאתו יתמך׃ ליד פטרסון. יש Y-DNAדורות לפני 60סקוטי. אני תואם פטרסון 
דורות עלולה להופיע על 60מוצא. שיסבירו כיצד כמה שמות יהודיים, גרסאות רבות של כהן בעץ, כך אני מרגישה די בטוח של יהודי

בספטמבר. אני מוצא 60פטרסון עלולה להופיע בן דוד שלישי כאשר הם היו למעשה בירושה. כך מישהו כמוDNAחמש או שש כמות 
1600שנים לפני 1100ובים היה', מסיי, ווילסון. אני להתאים אירווין . כמה חברים טspicer/מסיי/וילסון/קרטר/cochranאת עצמי לעץ 

שנה. זהו רק כדי להצביע שלי הוא לא מוצא שום טובה יותר או כל גרוע מכל אחד אחר. הצעת 1900קרול לפני שנים ומזקקת הוויסקי,
:philipines, את 1943ומזקקת הוויסקי, שבוי מלחמה, -מחיר 

נילה כי אם אתה צריך לצאת בכל עת במהלך הלילה, להסתכל בו אתה יכול לדעת רק מה כיוון השמש. אנו חייבים "היה לנו להניח במ
לשמור על צורכי הפונה לכיוון בנו של אלוהים בכל עת גם, כדי לקבל כמה שיותר הזה אנחנו יכולים".

ם כי עלה אתי בבל, שלטונו של המלך נשתונא די "אלו הם עכשיו את הרמטכ"ל את האבות, ועל זה גנאולוגיה של אות8:1עזרא 
[ארתחששתא כ].

;pahathmoabבני של8:4 elihoenai בנו שלzerahiah".עם אותו שתי מאות גברים ,

העיניים לכיוון יהוה.שליelihoenaiבאמצעים 

"שלום ׀ בטוח׃ כי הוא בטח בך׃."26:3ישעיהו 

לפנה"ס.100שאולי היה רומאי על R1B1היהודי הראשון 



עם בישוף שם. יש אפשרות לספירה האפיפיור נשלח431הייתה צריכה להיות מוקדם נוצרים באירלנד להיות כל כך הרבה, כי על ידי 
מוקדם אלה הנוצרים חיבור עם המקורית ישו השליחים שנשלחו. עם זאת, את החיבור אירלנד מוקדמות נוצרים ייתכן מאוחר הרבה.

.1963בספטמבר 21הקהל עם הוד קדושתו האפיפיור פאולוס השישי על הוותיקן. ביום שלישי, 

טר את הכנסייה עזב את הוא אמר להם על הבית שבו נוצרים מוקדם, אולי אפילו פיטר נפגש. זמן קצר לאחר מותו של פהותיקןאת
ללא בית. הכנסייה בבית. אני נפגש עם שרי אחווה בבית שעזבו את ביתם.הבסיס של שר



שה מאמינים לחלוטין בסנטה משפט, אחד פתוח אומר "אני מאמין." "חמישה מועמדים לתפקיד סר. שלוPremierפעמים פריט ... 
מוחין אחת עדיין לא רואה איך סנטה הולך מסביב לכל הבתים לילה אחד ... "

. את המועמדים חיכה בחדר telegrapherהיה מודעה למצב של , שם1930-במהלך השפל הכלכלי הגדול של הקודבימים של מורס
מהם קם והלך לראיון. לאחר מכן הפקיד שהמלון נפתח רק ב את הדלת ואמר "את מצב מלא, לחץ. לבסוף אחד clickityההמתנה לשמוע 

הוא אמר: "אתה אף פעם לא קרא לנו". הפקיד אמר "אני מבקש קוד מורס, עבור מי שומע הודעה זו כדי להגיע. אתה יכול כל הביתה."
המיקום מלא".

"כבוד־אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע׃ השמים.19:1
.Knowledgeליום יביע אמר ולילה ללילה משמיע יום19:2
אין־אמר ואין קול לא נשמע.שם19:3
קו הלך החוצה דרך כל הארץ במילים שלהם לסוף העולם. ותקופתו השמש,את19:4
כחתן יצא מחפתו ישיש כגבור לרוץ ארח׃ הוא מחמתו ׃ האיש לרוץ במרוץ.,19:5
את הקצוות של אותו: ואין דבר נסתר".מקצה השמים ויאמר לו מעגל19:6

ביום האחרון, לא יוכל לומר שמעולם לא שמעתי את ההזמנה של אלוהים כי הטבע מדבר כך בקול רם כדי לנו האל למלאכה.

לפני שנים כאשר שלי היו 1440לפני שנים. אולי אני משחק ג'ון פורבס נאש ג'יי.אר. 1440נאש קבוצה DNAאני מתאימה את
שהוא יהודי מרומניה. draghiciשל אירלנד, סקוטלנד. תוכלו להבחין 10%עטרת כוהנים. זה יהיה הזמן אני תואמים R1B1ינו אבות

שנים על פי רוג'רס לתת שם הפרוייקט. אני כמעט כשיר להיות 1700קדמון קופרניקוס עשויים להיות לפני -את זמן ממני משותף עם אב
לספירה, הוא אדם 500של תשעת בני הערובה, מלך אירלנד בשנת naillקדמון לי -ה. המשותף בין אבחבר של רוג'רס לתת שם הקבוצ

מלך אירלנד עשויה mugmadonגבוהה eochaidעטרת כוהנים היהודי הפך המלוכה באירופה. R1B1לספירה. אולי את 400-כ
עשויים להיות cairennעשויים להיות כהן, אשתו השנייה crimthamהכוהן הגדול של ישראל. את אשתו הראשונה elionaeusלהיות 

כהן יחד. כהן יכול להתחתן רק בתו של כהן.



היא לומר, אלוהים, אלוהים, למה כי?sabachthani"התשיעי, על ישו שעה בכה בקול גדול, אומר, אלי, אלי, למה 27:46מת'יו 
עזבתני? ".

magdon האיטלקי של אלוהים. כךeochaid mugmadon שנה כאשר 2000אלוהים. את חסרה שעות החושך לפני -פירושן: אלי
ישו על הצלב היה צריך להיות הפוך " טרור חוצות גבולות על ידי שני חצי שעה. זה הוא נצפה מדי יום ראשון. ישו נשלח את רוח הקודש 

לספירה. באותה שנה גם 46הכוהן הגדול בינואר היה elionaeusלאלה צריך להאמין לו. ישו נשלח המלאך כדי לספק פטר כאשר 
elionaeus גיל משוער מעצמו על מותו. אולי היה 60היה מודח מלהיות קייפס הכוהן הגדול, ייתכן ,Sun נס כדי לתת לילה ארוך כאשר

לח אל צפון אירלנד שם נמסרה לו מתוך הציפייה של היהודים. הבשורה נש,agrippaהמלאך נשא פיטר כאשר הוא מופיע לפני הורדוס 
ושל צאצאיהם של זה. אולי נכון השליחים הראשונים הגיעו אירלנד לפני פטריק. אם אנחנו צאצאים של קייפס, אנו elionaeusהיו אולי

צריכים את סליחתו של ישו. ישו הופך את ההבדל.

לספירה. בנוסף, קרול, ייתכן קולינס 200-יות כאני מתייחס גם שלושה קולאס של אירלנד. שלי אב קדמון משותף עם אותם עשוי לה
שם כהן.עשויים להיותY-DNA-וsurnamesלספירה. את 200-אב קדמון משותף כ

eochaid-של תשעת בני הערובה naillאת זה ושל צאצאיהם של המלך,  mugmadon, של 20%מהאוכלוסייה של אירלנד, 10%
-Coשל גברים יש יהודים ממוצא סקוטי על ידי אחד 10%וטלנד. לפיכך, את האמירה כי מרכז סק10%הצפון מערבי של אירלנד, 

ג'יין פוסטר catherynלספירה. אני סבתא רבתא 500למחברי כאשר סקוטלנד היה יהודי, עשויה להיות בעיקר זה מלך אירלנד בשנת 
אירלנד.היה דונגל, אירלנד, סבא שלי נהדר נהדר נהדר מיכאל ברנס היה גם בצפון

; כי conceits"אני לא, אחים, כי זה צריך להיות שלדבריו של מסתורין, שמא אתם צריכים להיות חכמים משלך 11:25הרומאים 
עיוורון חלקי הוא קרה לישראל, עד ומלאו תבל של הגויים ניתן לבוא.

ג'ייקוב:ungodlinessכך כל ישראל: כמו שאמר, כי יצא שיאון את מגני יבאו להתרחק ,11:26
ויאמר זאת בריתי אותם, כאשר אני לוקח ממנו את החטאים.11:27
אויבים והריקתי: אבל נגיעה הבחירות, הם אהובים של האב וסאקי.בעניין הבשורה, הםכמו11:28
מתנות, התקשרות של אלוהים הם ללא תשובה.עבור11:29
שלהם:unbeliefש כעת להשיג חסד דרך כאשר בתקופות העבר לא האמין אלוהים, אך י11:30
אלה גם כך יש גם עכשיו לא האמין, כי דרך חסד הם גם יכולים להשיג רחמים.11:31
, כי הוא עשוי לחוס על כל.unbelief׀ מצאה אותם 11:32
11:33I/O!אין חקר׃ הן את א עד כמהאת מידע מעמיק במיוחד של 'רב מכסף ומזהב חן טוב׃ הן של את התבונה ואת הידע של אלוהים

להים משפטיך למלך תן, את דרכיו בעבר איתור אל מחוץ!
מי היה יועץ שלו?אומי מוכר את דעתו של יהוה?עבור11:34
מי שניתנו לו הראשון, והיה לו כגמולו שוב?או11:35
של אותו, דרך אותו, לו, הם כל הדברים: מי יהיה כבוד לעולם. אמן".עבור11:36

יותר מ'/בנט עץ

Lתוכלו להבחין ובחבלי חטאתו יתמך׃ ירוק סמן. זה מציין אדם זה הוא חבר  . בקבוצה זו ניתן 15מעט סקוטי קבוצת אשכולות 21
לראות כאן שונה למדי מכל קבוצות אחרות בסקוטלנד.

של סיציליה palmisanoלספירה. יש 100-, פטרסון חיו כcochranשנים עד דור אב קדמון משותף כדי בנט/30כך, אם אנו סומכים 
Rogerלספירה. או המקורי של רוג'ר אני, 1100-מחובר רוג'ר מלכים. הם היו כנראה יהודים עם רוג'ר מלכות בפלרמו ב II Y-DNA

י. משמעות , בנו של רוג'ר השנtancredשנים עם אדם אחד שטוען נרד מן 1100קדמון לפני -היה דומה מאוד לשלי. גם אני משותף אב
700-הוא כpalmisanoקדמון משותף עם -אד שאני משחק זה רוג'ר. אני אב900הדבר מלכות רבים היו במקור יהודי זה בערך 

אינו מפריז. parisiniטושים. 12הראשונה parisini. אני תואם בדיוק khazarsהייתה מלכות, ייתכן מתוך palmisanoלספירה. אם 
,fulkלספירה. דמויי יכול לבוא מתוך פאלק באוניברסיטה העברית או 700-טליה מפרס. אני משחק דמויי גם כזהו שם של מישהו באי

. הוא היה מאוד דתיים. דמויי היא וו, החל khazarsמלך ירושלים במהלך מסעי הצלב. לאחר מכן, הוא עשוי היה ממוצא יהודי הרחוק מן 
יחד. ישיר שלי שנולדתי khazarsעשויים להיות יהודי מתוך palmisano.) ולאחר מכן הוא דומה היהודי דבורה שםdevauxדה וו. (

IIמזרעו של כריסטופר  haplogroup l48יהודי מלכות הוא המלך הורדוס, וכך עשה את הדרך לתוך האצולה . יש אפשרות ריחוק זה
טושים. 12ם. אני משחק עם הווארד בדיוק על הראשון לפני שני1100האירופית. אני משחק עם רהיטי עץ קשה וחדרי מבית הורדוס 

ב ארמניה שבו היה חיבור המלכותי לישראל. עם זאת, יהודים רבים של שמות מעל הם וריאציות של כהן, הורדוס. יש כמה התאמות
דה וו. אני גם hunfroiאד היה בשם המכונה הורדוס על ידי גויים. לו היה שם פרקי 1065רבים גורשו אל ארמניה. הראלד דה וו ב 



לספירה, עם להמר על 900-הוא כgambinoקדמון משותף עם -פלרמו בסיציליה. שלי אבgambinoתואם רוג'ר של סיציליה, ספרדי
Rogerלספירה. הם יכלו לבוא 1000 II RAID לספירה. לפיכך 1147של היהודי עובדי המשי של תבאי יוון בgambino ביותר של מ

רוג'ר היו מי ווחש ונימר עם האוכלוסייה היהודית המקומית של פלרמו. gambinoת הקפיטול המלכותי. אלא אם כן את פלרמו א
palmisanoהשם מן השטח של פלמה בנאפולי בדרום איטליה, את רוג'ר עשויים להיות יהודי מימי המוסלמים בדרום איטליה את

שויים להיות בשבעים.לספירה. פטרסון ע1100יסודית של פעם המלכים

שנים. מחבר הספר "הגן 1800-, מפרצון דיקסון שבלב פורט דאגלס, מחבר הספר "הגן האוכי", לפני כdickersאני מתייחס גם 
, ברקשייר, אנגליה, גם newberryהאוכי" פירושו הבן דוד, ממוצא יהודי. כמה התאמות שלי, אפילו הקרובה שלי בנט התאמות, כאילו 

12טושים הראשונים. את המילה "חדש" הוא ברי. אני בדיוק תואם דיקינסון הראשונה 12שנים. אני תואם ברי בדיוק 1800לפני 
-Y. חלק שלי DNA-בautosomalמוצא משפחתי DNAאחרים עץ משפחתי של 100-טושים. אני אפילו תואם ודרך דיקסון מתוך כ

DNA DNA, autosomal התאמות הם ביילי. שליY-DNA ,עשויים הגיעה הולנד יוון לתוך צרפת, ולאחר מכן אל סקוטלנד. עם זאת
מלכות מצרים לישראל, ולאחר מכן לאירופה כאשר R1B1סביר להניח שגם הוא הגיע ישירות שנולדתי מזרעו של המלך תות ענח' אמון 

Rogerון, נתפסו על ידי לספירה. סניף נוסף עשוי הלכו ביו70-הרומאים הוציאו את כל היהודים של ישראל ב II לתוך סיציליה. נראה
דורות אנו 60שנים דור 25. אם אנו סומכים R1B1שנה. זהו על טווח אני משחק יהודי 1500עד 1000קדמון משותף תאריך מ -כי אב

שנים, על הזמן של 1850שנים. לאחר מכן האחרונה אב קדמון משותף מאי חיו לפני 30שנים. עם זאת, דור עשוי להיות 1500מקבלים 
לפנה"ס עשויים להיות 100בטענה נרד מתוך הקהילה היהודית שם מאז R1B1ישו. לאחר מכן יהודית לאדם תסלויקי שתואם את 
Lמי וינבל פול והלכתי תסלויקי. כמה אשכולות סקוטי demasנכונים. יש את האפשרות מרחוק זה היה אב קדמון  העברתי נראה21

Lנראה דומה עם ובחבלי חטאתו יתמך׃ מופיעים כדי להיות L48לספירה. שלי 970לסקוטלנד על . יש אב קדמון l48עם שאר 21
L48משותף הרהור על האינטרנט של  L 1000לספירה ועד 100דורות היו יהודים מתוך 30שנה. כך נותר על 2000בערך לפני 21

לספירה. כנראה מוגבל בזמן לפני הספירה הוא אב קדמון של יהודי הולנד הפכה לספירה. היה גל של המרות היהודית במאה הראשונה
לפנה"ס. יהודים באים עם הרומאים לא עשה הרבה ממיר. אנשים רבים 100-ועברו יוון או אולי ישראל. הרומאים פלשו הולנד בכ

יהודי ממוצא באירלנד עשוי R1B1כך הרבה עם באירלנד ובריטניה עשוי להיות מהארץ הראשונה אלה עולים יהודים. הסיבה יש כל 
אנשים מכוונן אקלים אירופאי טוב יותר. אנשים רבים להתאים את עמק R1B1אדום בראשות R1B1להיות פשוט כי המלך היה כהן 

שבו יש engladשפלשו anglo-saxons. רבים בתחילת הקהילה היהודית התגוררה בעמק הריין. הם עשויים להיות l48נהר הריין 
-, אוצר המלוכה מ2009קדמון. על -אבR1B1כוהן בתור של גרמניה משותף כהן10%של אנגליה, על 10%גם. אז על L48הרבה 

לספירה נמצאה דרך וורבגים) המלך באנגליה. היו גם למצוא ציטוטים מהתנ"ך החקוקים על כסף וזהב. רבים של שלי כהן אבותיהם 700
הפך אצילות.

לספירה. ויליאם למתחם סולימן המועסקים 70ה קו עתיק של עולי רגל אשר הפכו יהודי לפני חורבן בית המקדש בשנת היL48אולי 
.numeracyשניהם נזנח בשנים האחרונות ולאור הצורך בבעלי המקצועות הטכנולוגיים בכתב כי הם היו1066היהודים מצרפת ב 

היהודים גורשו מאנגליה, רבים הלכו סקוטלנד. את שם משפחה בנט הוא 1290ת הכסף היה חשוב מאוד אל הממשלה. לאחר מכן בשנ
sedecאולי מן היהדות. יש אפשרות הקו שלי היה את היתרונות לנצרותהחל בנדיקט, כלומר ברוך. זה עשוי להיות שם כדי הטבילה

ולי אלה העדות היהודיות נפרדים. אני מצאתי צדוקי כת) בטעם בטעם. משמעות הדבר היא מאמיני התנ"ך. אז א-(הבנים של צדוק 
czekajהמודעה בעיתון אך עם יואל כהן פרויקט 1000לספירה, 500-מהתאמות לאנשים אחרים עם יהודים ממוצא zajenkauskas,

-אני אבשנים.1300של ברקשייר, אנגליה כי אני משחק לפני benhamטושים 12אד. אחד התאמה מדויקת על הראשונה הוא 1000
היהודים עשויים R1B1. אני לא יודע כמה דורות לפניו היה בנט. 1650אביו נפטר ב קדמון הנרי ג'יי.אר בנט היה שנתיים כאשר

עשויים לחלוק את אותו אב קדמון של R1B1דורות באירופה, עם תחילת ההתיישבות היהודית. פלמים 80-ברשותך הופיע לפני כ
לפנה"ס. ראה 100שנים כדי דור זה 25לפנה"ס. אם החלת 400שנים כדי דור זה 30ות. אם חלים על דור80לפני R1B1היהודים 

.DNAהליכים של האקדמיה הרוסית גנאולוגיה של 

R1B1-את המקור של ה cowan ,לספירה על פי הספר כאשר 700-אולי כמו ה'שם משפחה, אב קדמון אחד הוא כשם משפחה
אד מ ליטא. שם היה 1000-ייתכן מהארץ עולים יהודים, כmathmeticiansסקוטלנד היה יהודי. כמו כן, חלק מבריק של סקוטלנד 

autosomalדי להוסיף על גברים הולנד משמעותי מספיק כR1B1A2A1A1והעלינו השערות ההתגלמות האדריכלית של  DNA של
. כך, אני לא 55%-היא שאי אפשר להתעלם ממנו כדי להיות כDNA-בautosomalהיהודים באזור זה. את ההתגלמות האדריכלית 

הקבוצות היהודיות אשר הפך את היהודי R1B1לספירה או אם יש אב קדמון משותף עם שאר 700קדמון שלי הפכו יהודי -יודע אם אב
קדמון משותף בהולנד, או אפילו טורקיה, -של ישו. אני עשוי להתאים לאנשים אשר הפך היהודי בתחילת שנות במערב אירופה, עם אב

סקוטלנד היה יהודי מסר בראיון על ידי יהודי קול כי יש יהודי אחד של הספר כאשרyatesדונלד Co-Authorלפני הזמן של ישו. 
עשויים לשתף 10%מכלל הסקוטי של גברים. אז זה 10%ץ משפחתי של סקוטי קטן עשוי להימשך כ מוצא . את עscotsmenשמונה 

R1B1רחוק מן הקוף היהודי על זמן של ישו. ככל הנראה הסיבה לכך יש כל כך הרבה יהודים  J1 יהודי קטן, כך ייתכן כי את המלך
naillה בנים. גם יהודי של תשעת בני ערובה רבים היו הבנים הבנים שלהם היו הרבR1B1 עמק הריין עשוי להיות כפול לפני הגירות

מעל'ו surnames, תראו הרבה Clusterהקטנה סקוטי PDFלספירה. אם אתה מסתכל על מסמך 100-של העם היהודי הגיע לישראל ב
עם יהודי כוהן.קדמון משותף-. לאחר מכן כל אלה מעל לי יש גם חולקים אבjewettווילסון. למחרת הוא אחד עד 



מהאוכלוסייה 70%גברים היו לנו עוד ילדים שהם כיום R1B1שנים. הוא נמצא כי 3,000-יש אב קדמון משותף לפני כR1B1רוב 
עידן, נראה אולי הנוצרי היה לפניR1B1A2A1A1A4קדמון את הבנקים לתת שם פרוייקט -אירופה. בהצהרה קומון אבמערבשל

השוואה מרמז גם. אז יש את האפשרות DNA-שלי יהודית כהן הבנקים סקוטלנד הייתה רק לפני ישו. זה מהאומר אב קדמון משותף 
הקטן שלי היה אב קדמון מהארץ קייפס בתנ"ך. קייפס לא חדשנית רעננה את אהרן. הוא התחתן עם בת משלל מסעדות המציעות את 

פילו כמעט חמור אל אביו משלל מסעדות המציעות חוק. הוא מונה על ידי הכוהן הגדול. כך את מעמדו היה דרך נישואין. הוא עשוי א
הכוהן הגדול ברומא. יכול להיות שהוא היה ממוצא רומאי של הולנד. לפיכך יתכן חזקה נאמנותם לרומא. למרות שהוא היה כנראה 

phasלפני שנים. לפיכך, 2000שאני משחק על khaמהארץ וכותנה מצרית משובחת ביותר מלכות  kha היפה שלו שם המלך. הוא היה
שם משפחה התאמות במזרח התיכון רמז על אפשרות זו. אחד תואם ממצרים הוא ולא Y-DNAאד אד. 37עד 18-הכוהן הגדול מ

אולי כהן. רוב התאמות רמז אב קדמון משותף יהודיjoachinעבור המלך, אולי פונטיות לאחר קייפס. אחרת היא עבור khaידעתני׃ 
כהן, R1B1לפני ואחרי מועד זה, היה נראה טוב שגרסה כלשהי. עם זאת, עם לפחות אחת 50%לספירה. עם 400אמון על 50%בתוך 

אמון הוא על זמן של קייפס. שמו היה יוסף בן קייפס, אולי עם קייפס א מחפש משמעות. אולי יוסף בן אבא קייפס קייפס' 50%יוסף כהן, 
היהודי שהפך לאחר מחפש אלוהים עצמו. יש להופיע עבדים, ואפילו קשורים עבדים, המגישה את הכהנים היה חסיד אומות העולם

במקדש.

"אז שלחתי לו משלל מסעדות המציעות פורת, קשרו אותו, כדי קייפס הכוהן הגדול.18:24ג'ון 
למידים? הכחיש ואמר אני לא.כעת סיימון פיטר עמד, מחמם את עצמו. הם לפיכך אמר לו, אתה לא אחד שלו גם ת25
אחד עבדים של הכוהן הגדול, בהיותו קרוב משפחה של אותו מי פיטר לגזור את האוזן, אמר, לא אני לא רואה בגן עם אותו?26
שוב לאחר מכן פיטר הכחיש מיד את תרגול דונם.27
והיה מוקדם".praetoriumאז הם הובילו את ישו מתוך קייפס 28

המצרית בעברית פירוש kayafaחתיך המצרי המלכותי עבדים כי הבת משלל מסעדות המציעות' בחרה לבעל. לפיכך הוא כנראה היה
שנים, הוא היה להוט מאד עם אירוח מלכותי 18יפה המלך. עם זאת, עבור אותו נבחרו כוהן גדול, עליו להישאר הכוהן הגדול במשך 

ואפנתי ידועה.

עם קייפס. חלוקה זו היא ראתה בפרושים בשם דוד, MA'aziahחטיבת ראתה בפרושים 24ת שמות כמו כן, את הילדה ששכבה קבר א
כדי לבדוק אם ממוצא נאותה. כהן גדול היה וזרקו עם לימונים ביום הכיפורים על הרומית מינה DNAנחמיה בדרשי. הם לא היו אז 

יכול לעשות הוא לאהוב ישו בכל לבי.קדמון שלי, לפחות אני-לפנה"ס. אם יהודי כוהן הוא אב60כמורה 

משלל מסעדות המציעות היו חמישה בנים שהפכו הכוהנים הגדולים. הם היו גיסים אל קייפס. זה עשוי להיות ההגדרה של משל של 
איש עשיר, לעזאזל:

חבלי שאול"."יש לי חמישה אחים; כי הוא עשוי להעיד ויאמר להם, שמא הם גם מגיעים אל המקום הזה של 16:28לוק 

"והכהנים את־ארון יהוה עמד על תלו על קרקע יבשה בעיצומו של ירדן, וכל בני ישראל עברו על פני הקרקע יבש, עד 3:17יהושע 
שכל העם עבר נקי מעל ירדן".

י שני כמרים הלוי ידעתי כי־דבר ידבר. הליכה של הכהנים נשאו את ארון הקודש. חייהם של הכהנים היו בוצעה ע"ארון הבריתאת
מגובים על ידי הליכה שלהם היה נוכחות של אלוהים. את ארון הברית לעשות דרך לעבור שמור לנצח.

. ביל cochranהשתנו כדי cohaneייתכן שנים. 500שנים, אולי אפילו לפני 700בתוך cochransקדמון משותף עם אלה -אני אב
cochran סטנלי ,watchorneלהנהיג באופן שבו. הם הגיעו . הם קראו לעצמם1910-היו הראשונים להביא את הבשורה כדי אוקנגן ב

,westbankאל משפחת  BC.על זה את הבן מת ,



gellatly באותו זמן היא את המשפחה 12ריי היה בערךgellatlyפגישות גוספל בבית הגיעו לwestbank1910-ב.





"כל ישראל והיה להתאבל עליו, ונקבור אותו: הוא רק של ירבעם והיה כבד, כי לו יש למצוא כמה טוב הדבר לכיוון 14:13מלכים 1
בבית ירבעם".יהוה אלהי ישראל

"אשת ירבעם התעוררה, וילך ויבא תרצה: כאשר היא הגיעה אל סף הדלת, הילד נפטר;"14:17מלכים 1

הדגיש לצעירים כדי להיות בטוח שהם היו כנים. זה בחור צעיר, עם מילים כמו שייתכן נכנסו שמורה נצח.watchorneסטנלי 

ישו הוא הגשר אל גן העדן.

לרגל השנה היהודית החדשה, אני שמח מאוד תועלת עצמי של ההזדמנות להציע . בנט, ראש ממשלת קנדה,R.Bהודעה ממש כבוד 
, היו 1931-מיפקד בדרך היהודי הקנדי סקירת איחולי חג שמח, משגשגת השנה החדשה לכל קנדים ממוצא יהודי. על פי האחרון דומיניון

חוז של האוכלוסייה כולה. את כבודם בצורה המסורתית של הופעתם של שנת א1.51אנשים של עברית מוצא, או 156,726קנדהאז
בלוח השנה שלהם תהיה לרגל ליהודים ברחבי העולם כדי יומם ולילה׃ עם העבר, ישקול בעתיד. בעבר חושף את ההיסטוריה של 5695

כאחד. אמונתם היה מבוסס על תורת אנשים, אשר, על הסבל, הופק מרוץ שאת והאמונה הדתית, פטריוטיזם שרדו האסון ושגשוג
תקווה, כדי לשמר את זהות גזעית, כדי לפגוש את השפעות של unfailingהנביאים, זה נהדר המורשת הרוחנית איפשרה להם לחיות עם 

תרבויות אחרות מבלי לאבד משלהם. בכל הגילאים העתיק את צאצאיהם של ישראל תרמו רבות את המכסה כדי הלימוד, את אמנות
ספרות של האנושות. מתחילת פעמים ליהודים יש את בתיהם בקנדה. כאן כמו בכל רחבי האימפריה הבריטית, נהנים זכויות מלאות של 

מקצועות, פעילויות, רבים מהם כוללים הושג עושר, מצב גבוה. בעוד יומיים -החוק, העם היהודי להיות מעורבים כלאזרחות, שוויון בפני
נחנו עדיין חיים בעולם המיוסר, קנדה ברי מזל יותר מאשר במדינות אחרות. את השיפור הכלכלי בו אנו נמצאים ממשיך להזכיר לנו א

עכשיו מתמודד מבטיח כדי לשמור על עצמו כך יהודים יחד עם כל הקנדים עשויים להביט קדימה והיום ומשגשג יותר ימים.

emanu ביל בנט, התחלת הרשמי של ויקטוריה בקהל Premier-.אל בפרויקט השיקום

התאמות לתת שם הם בריגס, טרוורס והסרט עבור גשר. לעתים קרובות היה גשר בין הרובע היהודי אל מחוץ Y-DNAשלי 
האוכלוסייה.

הנה את־כוס ביד כוס התרעלה את־קבעת כוס חמתי לא יהוה אלהיך, לא־תוסיפי לשתותה עוד׃ של עמו,"כה אמר יהוה51:22ישעיהו 
יותר לשתות אותו שוב:

אך אני ישים אותו לתוך ידו של והאבדת כל־צררי בך, אמר כי יהוה, קשת כלפי מטה, אנו עלולים ללכת ׀ מאד׃ הגוף כמו הקרקע, 51:23
כמו ברחוב, להם כי ניגש."

.Bridge בנט .W. R את

http://www.jewishmuseum.ca/node/2934
http://www.th.gov.bc.ca/WilliamRBennettBridge/


גשר אל המקדש. כל שנותר הוא תחילת קשת.







מזה: עבור הם פעילים; "סיפור של לבנים, הם לא הופכים תמול שלשום, תאכלו לשים עליהם; לא תגנבו לפחת ודאי5:8יציאת מצרים 
לכן הם בוכים, באומרו, נתנו לנו ללכת להקריב כדי אלהינו".

Matthew .י לשכור פועלים לתוך בכרם שלואשר יצא מוקדם בבוקר כד ,householder "מלכות שמים כמוך גבר הוא20:1
.כאשר הוא הסכים עם הפועלים על פני היום, הוא שלח אותם בכרם שלו .2
,הוא יצא בערך שעה שלישית, וראיתי אחרים עומדים לא פעיל בשוק .3

.Wאת  A. C:בנט סכר .



W,A,C. בנט סכר.
רוולסטוק סכר נהר קולו.מביה שמציעים הסכם

http://www.bchydro.com/community/recreation_areas/w_a_c_bennett_dam_visitor_centre.html
http://www.bchydro.com/community/recreation_areas/revelstoke_dam_visitor_centre.html


W. A. C היה שם בטקס לשים את הסכר באינטרנט. את האורחים, רבים מהם שעבדו על הסכר, היו גדולים באזור פתוח מעל .
.Wהטורבינות.  A. C עמד משך את המתג. הטורבינות התחיל. החדר כולו מזועזע. חשמל זורם אל בתיהם, היה כעת התעשייה .

הבריטית.

W. A. C. 1976 דקות 25בנט בMP3.WAC) דלתות.html.

את הישג עצום אם אתם רוצים לשים אותה כך? ".Premierשלך ברגע proudest"מה אתה חושב היה 

בנוי כך. שני הצדדים, ליברלים "את הדבר היקר ביותר לא היה את שני מדיניות נהר קולומביה. את השלום, אין גוף אחר היה 
ושמרנים, שלח את הבשר כדי לנצח אותנו על זה. בארה"ב לעלות כאן, נסעו אל כל פגישה שבה יש לי פגישה כדי לראות מה שאמרתי. 

הם אף פעם לא חשבתי שאני הולך לבנות את השלום. הם חשבו שזה היה באמצעות מנוף כדי לקבל את קולומביה. כמובן שאני רוצה 
משנות השישים eartlyאותם שניהם. הדבר הגדול ביותר שלנו היה נגד כולם עצה של כל הגוף ביקורת אנחנו נבנה את שני נהרות 

. גם אם הם נבנו גם מאוחר זה, אשראי חברתית, אנו נשמר את האנשים של מחוז זה שני 1984-במקום, את השלטון רצתה לבנות אותם ב
מיליארד דולר בעלויות".

שנים כיצד ברצונך שלך ניהול כדי להיות למרות?"100או 50"
מה תמונה האם הותירו על ההיסטוריה של קולומביה הבריטית?"

השנים האחרונות הפכו את המדינה יש מספר אחד המחוז. אנחנו עשינו את המגזר 21-מספר אחד במדינה לא המחוז כדי בBC"מצאנו 
הציבורי כך הפכנו לסקטור הפרטי ככה".

A.יש בפרובינציה הוא המחוז התורם מחוזות אחרים בקנדה תשלומים השוואה

W. A. C ,בנט על הכלכלה של הסוציאליזם: "הייתי בעלת שאיפות ההתפשטות. אני מאמין בצמיחה. אנשים אלה האומרים אין צמיחה .
אבטלה יש אהבה כדי לראות את ראשי, גינה, אנשים לא פעיל בשוק."

W. A. Cאמין בעיקר את בשורתו של ישו, הברית החדשה היה שר אם הוא לא הלך בפוליטיקה. הוא מתנגד סימנה את פסוקים:. בנט ה

Matthew  :אשר עשית, להעניק את העניים, ואתה יש אוצר בגן עדן תתן להיות מושלם, ללכת למכור אם"ישו ויאמר לו,19:21
".ויבוא אחר אותי



ממש לפני הוא היה1927-אלברטה בwestlockב crawfordsזה היה התנאי שלו ישו פעל משרד ללא קורת גג. הוא פגש את חבריו 
.Wאת החמאה הוא נתן להם. overweighedנשוי למכור חמאה. הוא היה זכר כי הוא  A. C בנט רכש .partneship את החנות

westlockנשואה ביוני.1927בפברואר, 19-ב ,

:Thunderbird: הזרוע לא שמתי לב. הודעה על השמש ועדין של 1966בספטמבר, 30המכסה של מגזין זמן על







R. B בנט על למה הוא לא בא כדי קנדה: ביום ראשון הם לשיר .halleluja למלך. כעבור שבוע, ביום שישי, הם לצלוב אותך. שם
.Rבאמת היה דבר  B זה היה עולמי דיכאון1930-1935. בנט יכול לעשות על המשבר הכלכלי הגדול ב .,R. B בנט קיבל את .

העולם השנייה. גם כאשר היה ראש הממשלה, הוא נתן על מיליון דולר -האשמה. הוא היה עשיר מאד, ונתן לו הכסף לצדקה, מלחמת
.Rבאותיות נפרדות עניים מרודים קנדים אינטרסנטיים בכיס. בתחנה כאשר  Bשים כדי לראות אותו. טומי . בנט עזב קנדה היו רק שני אנ

.Rדאגלס לאדם אחר.  B בנט ניסו להביא רבים הצורך ברפורמה, טומי דאגלס להכרה זו. טומי דאגלס לימד את הצדיק עליו את הברית .
החדשה תורת ישו לכל. הוא היה חלק בהבאת בריאות הציבור לקנדה. טומי דאגלס האמין תקציבים מאוזנים. על אף מפלגה חופשית 

קצ'ואן הביא עסקים עבודות חזרה ססקצ'ואן.סס

גם אם קייפס היה אב קדמון, הוא לא ביודעין לצלוב ישו.

"אבל אנחנו מדברים חכמת אלהים תעלומה, אפילו סמויה חכמה, אשר אלוהים נתתיך׃ לפני העולם שלנו 2:7משדה התעופה פיון 1
אשר תפארת:

לא היו על הצלב יהוה התהילה".עבור היו הם מוכרים אותו, הםאשר אף אחד הנסיכים של העולם הזה ידעו: 8

"אבל כאשר הוא היה חזק, לבו הרימו את ההרס הוא פשעו בי והנביאים יהוה אלהיו, ונכנס למקדש של יהוה 26:16דברי הימים ב 2
קטר על מזבח קטורת.

יו גברים:, לעזריה מלך הכוהן הלך אחריו, ויש לו ושמנים כהני יהוה, כי ה26:17
אל הכהנים בני אהרן, לא אליך, בימי עזיה קטר ליהוה, אךappertainethהם כבר במבחנים בימי עזיה המלך, ויאמר לו, הוא 26:18

אשר אתו וישתחוו׃ קטר: לצאת שמורת; כי־אתה בריתי ועל־תורתי פשעו׃ ולא תשכון עבור ביתך כבוד יהוה אלהים.
יה כעוס, ויקרבו ביד קטר: כאשר הוא היה כעוס עם הכהנים, את צרעת אף עלה למעלה המצח לפני ולאחר מכן בימי עזיה ה26:19

הכהנים בבית יהוה, לצד קטורת המזבח.
באזור המצח, זקר אותו משם; אכן, leprousהרמטכ"ל, לעזריה מלך הכוהן הגדול, וכל הכוהנים, הסתכל עליו, והנה הוא היה 26:20

ם לצאת החוצה, כי יהוה וישלחו אותו.עצמו רעמך יחפזון׃ ג
, בימי עזיה מלך יהודה היה והצרוע אשר־בו הנגע בגדיו יהיו פרמים וראשו את יום מותו, ישבו בתוך מספר הבית, והצרוע אשר־26:21

".בו הנגע בגדיו יהיו פרמים וראשו; הוא היה לנתק את בית יהוה: יותם בנו, היה על בית המלך, השיפוט של עם הארץ

"ואחד מהם, בשם קייפס, היות הכוהן הגדול באותה שנה, ויאמר להם, ידעתם כלום, כלום,11:49ג'ון 
הוא אף שכדאי לעתים עבורנו, כי איש אחד צריך למות עבור אנשים, כי את האומה כולה לא לגווע.ולא לקחת בחשבון כי11:50
באותה שנה, הוא ניבא ישוע צריכים למות כי האומה;וידבר זה הוא לא של עצמו: אך היות הכוהן הגדול 11:51
ולא רק כי האומה, אבל גם הוא צריך לאסוף יחד את הילדים של אלוהים שהיו פזורות בחו"ל".11:52

.לא יראה הבן שלי שלו, הוא שלח אותו גם האחרון ויאמר אליהם לאמר שהםwellbeloved"עדיין מצפה לכן אחד בנו, 12:6מארק 
.היא היורשת; בואו, תנו לנו להרוג אותו, והיה ירושה שלנו י אמר אכרים עצמם, זואבל מ7
.הם לקחו אותו, והרגו אותו, להשליך אותו של הכרם .8
.יבוא, להרוס את אכרים, יעניק את הכרם ויאמר לאחרים הוא ?מה יהוה של הכרם לעשות9

:דחה לראש פינה הלוא זה קרא המסייעת בפירושם; אבן מאסו הבונים ,10
"?זה היה מאת יהוה היתה זאת היא נפלאת בעינינו׃11

?דוד-כיצד לומר ותורת יהוה אתנו אכן הנה לשקר כי ישו הוא בןאמר, תוך שהוא לימד המקדש,ויען ישוע12:35מארק 
.׃עבור דוד עצמו אמר על ידי רוח הקודש, אמר לי מזמור על יד ימין שלי, עד איביך הדם לרגליך36
, אנשים שמעתי אותו בשמחה רבה."?שאו־מרום לו יהוה מאין הוא ולאחר מכן בנו  דוד לכן עצמו37

מי אתה שומע? האם אתה שומע ישו? או האם אתה שומע אחר ישו כי העולם מטיף? האם השרים אמנם השליחים או שהם שרים של 
השטן? כל השרים אני שומע אמיתי השליחים.

R1B1 לפנה"ס:430בקרב היהודים לפחות לפי הזמן של ישו, או אולי על ידי מלאכי ב יש הופיעה

הגויים;""עבור את זריחת השמש אפילו יורד של אותו השם שלי והיה נהדר בין1:11מלאכי 

מלאכי היה על כל כהן כמורה, ישו מגיע.



, חוטבי עצים ושואבי מים עבור הבית של bondmen"ועתה הלוא הם קיללו והיתה אף אחד מכם יהיה לשחרר היות 9:23יהושע 
אלוהים".

אני לא יודע. שאול נהרג Y-DNAהיו מועסקים המקדש, עשויה להיות נשוי ואב אל כהן כמורה. בין אם הם עברו על gibeonitesאת 
gibeonitesנכון, חלקם של הגנים האלה רבים. חלקם המועסקים מקדש עשוי להיות נשוי ואב אל כהן כמורה. לאחר מכן אם כהן חיבור

ייתכן עברה מטה אל כהן צאצאיהם.

"אליו׃ אנו לא נותנים להם הבנות: עבור הילדים של ישראל נשבעתי ואקימה לאמר ארור הוא הנתן אישה כדי בנימין.21:18שופטים 
פילה, בצד המזרחי של כביש שכם כי הם אמרו, הנה, שם הוא חגיגה של יהוה, שילה שנתי במקום שהוא בצד הצפוני של בית תאז19

.lebonahלמעלה מ בית תפילה, בדרום 
לכן צוה את בני בנימן לאמר לכו לארוב באזור הכרמים;20
. ראה, והנה אם הבנות של שילה בואו לרקוד ריקודים, אז בואו תאכלו את הכרמים, לתפוס אותך איש אשתו של בנות שילה, לך אל 21

בנימין.ארץ
, כאשר אבותם או אחיהם לנו להתלונן, כי אנחנו אליהם ויאמר להם להיות חיובית שלנו וסאקי: כי אנחנו לא כל הזכויות שמורות והיה22

זמן, אשר צריכה להיות אשם.איש אשתו המלחמה: כי תאמרו לא הבו אותם זה
כו וחזרו אליו נחלתו, לתקן את הערים, וימשחו בנימן עשינו זאת, לקח להם, לפי מספרם, מהם כי זכרונם, מי הם תפסו:, הם הל23

אותם".

'.gambinoסיכוי עם 50%שנים 1050. אני אב קדמון משותף gambrelמ 15מרחקים, gambinoמ 19הגנטי הוא Y-DNAשלי 
Rogerבפלרמו סיציליה (gambinoאת השם הנפוץ ביותר  II של עיר הבירה). את המשפחהgambino .השם הוא הגל הוא הרגל

נשוי הבנות של הלוים מתוך שילה שם את ארון הברית benjamitesמחשבה שניתנו על אב קדמון זה היה טוב ראנר. כאן שופטים את 
היה. אולי היה חיזור ונישואים בין בנימין לבין כהן כמורה.

הסיק את החרב; כל אלה היו גברים אשת "כך כל דבר נפל באותו יום של בנימין היו עשרים וחמישה אלף גברים כי20:46שופטים 
חיל.

ארבעה חודשים".rimmonועל הסלעrimmonאך שש מאות גברים הפך, נמלט במדבר הסלע ויאמר 20:47

הכושי יתבשר אדני המלך כי־שפטך כל־הקמים מותי בנו של צדוק. ויאמר המלך, לי"לנער לאבשלום ויאמר18:27ויאמר שמואל 2
ב, בא עם בשורה רעה".הוא אדם טוב, טו

ובכך להיות בנו של צדוק.MA'aziahקורס של הכהנים, 24-מותי עלול להיות מייסד ה

אל אשתי."basmath"מותי הייתה ולנפתלי; הוא גם לקח את בתו של שלמה 4:15המלכים 1

basmathשנבחרה, ובכך היא נשואה עם כומר.גם הכוהנת עשויים להיות בתו של פרעה מצרים, אשתו של המלך שלמה. יתכן נחשב

מחבר הספר "הגן האוכי" בשם עצמם, או הארלי, ולא בני צדוק.R1B1וכך אולי זה עשוי להיות סיבה שלי כמה דודים רחוקים 

.24-בת הaziahקייפס היה של סוכנות הידיעות "מען"

, שאל אותו, אב טוב, מה שאני יכול להנחיל חיי "כאשר הוא הלך הלוך ושוב אל הדרך, בא אחד הפועלים, כרע לו10:17מארק 
עולם?"

צעירים זה איש עשיר היה הלוי ידעתי כי־דבר ידבר, הסיבה שהוא עשיר. לאחר מכן ביקש ישו אחריו לתוך המשרד. אחת הסיבות לכך 
וא הגיע פועל אולי בגלל בכל מקרה. הleviticalשייתכן כי הברית החדשה היה להתחיל לקבל חיי עולם הצעיר לעזוב את השירות 

קדמון בנט במאי חלפו על הפעלת הגנים האלה. אולי את הגנים של אלה היו מהירים פועל -היכולת להפעיל בירושה. אפילו שלי צדוק אב
benjamites עברו עלcohens ,סבא שלי .W. A. C בחצר 100. בנט רןDASH 10, שניות. לעצמי, ניצחתי הרבה רצועות ב 2/5

אנטרי פועל.קרוס ק

. יש לי יד ימין שלי לפרק כף היד. לאחר שעוברים מעל, הסתכלתי 1979-קאונטרי להפעיל את עמק אוקנגן ב-היה האחרון קרוסהוא
להתעדכן. רצתי כמו למטה ראנר ראיתי הרבה מתחת עוזב את ניקוי של גבעת הסקי לתוך העצים. נתתי לו כל בורג למטה, אני נאלץ



ם אני לא יכול לעבור אותו, אין מקום. קרוב, הוא ומיהר לעיסוקיו למעלה. לאחר מכן מאחורי אותי גבוה ארוך מטורף האיש. העצי
תלולה למטה. כמו שהוא הולך להיות ניצחון קל. רצתי על החיים שלי. קרחת,woopרגליים ראנר היה מנסה להעביר לי. הוא עשה 

יון. נתתי הכל היה לי, חצה את קו סיום רביעית. הוא נתן לי לחיצת יד של להפעיל. ראיתי את הבחור לקראת לי לעבור את קו סיום העל
אני לא הבחור מאחורי לי למרות לחיצת ידיים. זה היה קרוב מדי. המקום הרביעי של הצוות שלי היתה היינו כל יהיה סקוומיש עבור 

ירות אורחי המלון. המוסרית של הסיפור, להפעיל כמו משוגע לפנה"ס. את משחק הגמר. שם סקוומיש כולנו עדים הזוכים בבית הספר לש
אם אתה רוצה את הפרס. הוא הדין לגבי המרוץ של חיי עולם פרס. לשים את כל זה. לא רק לעזור לעצמך, אתה תעזור גם לאחרים.

phillipians ו אדני: עבור מי אני סובל את של הידע של ישו ישהוד מעלתו"הן בלי ספק, אני מחשיבה כל הדברים אך אובדן של3:8
אובדן של כל הדברים, אין לסמוך עליהם אבל זבל, שאני יכול לנצח ישו,"

phillipians "אחים, אני לא מחשיבה את עצמי כדי להיות נתפסה: אבל זה דבר אחד אני, ארועים אלה דברים מאחורי, ומגיעים 3:13
אליו פורת אלה דברים לפני,

סימון בפרס של התקשרות של אלוהים, ישו ישו".אני לחץ לכיוון 3:14

אני רודה זבל סוסים כמעט כל יום. הראשון שנולד בטבע יש להסיר כדי להפוך חדר נקי השני נולד טבע של ישו.

.Wסבא שלי  A. Cנכנס למרוץ החיים. הוא דאג קיבלתי קלטת הראיון שלו ". בנט מעולם לאW. A. C הוא נשאל 76. בנט בשעה ."
יצד הוא רוצה לזכור. "אנחנו לא הטוב ביותר שלנו, זה הכל"כ

elizebeth. אמא של ישו בן דוד היה נשוי 12ישו עשוי להיות גם אלה הפעלת הגנים בירושה. הוא קרוי הרוויזיוניסטית ב גדולה ותהם 
zecharias.הכוהן הגדול

הפרס ואיש תרומות יהרסנה׃ אתת גזע, כל הפעלה אכן, אך אחד"יודע אתה לא כי הם אשר מפעילים א9:24אני משדה התעופה פיון 
כך להפעיל כי אתה עשוי לקבל.?

. כל רב עבור לימודים אוניברסיטאיים, לא יחדל־פשע וחשך שפתיו משכיל׃ עצמו מכל הדברים: והם אמנם כי הם עשויים לקבל 25
אחד.incorruptible; אבל אנחנו גם corruptibleהכתר 

על חוסר הוודאות: אני כל כך להילחם, לא אחת להכות את האוויר:לכן כך להפעיל, שלא כמו באני 26
אך אני לעוש הגוף שלי, להביא אותה אויביהם ויכנעו תחת ידם׃: שמא אולי, כאשר אני והטיף לאחרים, אני בעצמי צריכה להפוך 27

קסטאווי.
־פשע וחשך שפתיו משכיל׃ עצמו מכל הדברים: והם אמנם כי הם עשויים לקבל . כל רב עבור לימודים אוניברסיטאיים, לא יחדל25

אחד.incorruptible; אבל אנחנו גם corruptibleהכתר 
לכן כה לפעול, לא על חוסר הוודאות: אני כל כך להילחם, לא אחת להכות את האוויר:26
׃: שמא אולי, כאשר אני והטיף לאחרים, אני בעצמי צריכה להפוך אך אני לעוש הגוף שלי, להביא אותה אויביהם ויכנעו תחת ידם27

קסטאווי."

"איזו תקווה יש לנו גם עוגן של הנפש, הן בטוח, ׀, אשר תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה׃ לתוך כי בקודש 6:19גדולה ותהם 
הקודשים;

."melchisedecאחרי סדר אנה כפי שכתב לנו הוא נכנס, גם ישו הנוצרי, הכוהן הגדול של פעם 6:20

"מדוע אנו רואים גם סבבוני אודות עם כל כך ענן של העדים, נתנו לנו לשים בצד כל משקל, אשר חטא שנא כל כך 12:1גדולה ותהם 
לנו לרוץ עם סבלנות המרוץ שהוגדר לפני לנו,קל כידוע לנו, תנו

את הבושה, מטה הימני של כיסא despisingכי היו לפניו כו קרוס, ויאמר ישוע מראה המחבר, משלים של אמונתנו; מי של שמחה12:2
הכבוד".

; דוד הבנים של השליטים היו הרמטכ"ל".pelethites"פ בנו של אלהי פלשתים והאבדתיך, מעל את 8:18שמואל 2

רן.השליטים הוא באמת ממלא מקום ראש הכהנים. לפיכך יתכן היה חיזור ונישואים בין דוד בנים בני אה

פטריק הקדוש פול היה מהארץ שאול המלך של בנימין. לפיכך, אולי פול היה רץ גם. אולי זה היה מדוע הזכיר פועל במרוץ יותר את
95%לפני שנים עם 1650הסתברות, 50%שנים1140של כ zerdanowskiקדמון משותף בין סופר אמריקאי ירדן -מפעם אחת. אב

גם, רבים עם גרהאם שם משפחה בסקוטלנד J1-כהן כאלף שנה R1B1בסקוטלנד המצורף יהודי J1כהןסבירות. יש כמה יהודית
J2של אהרן. כהן J1Cבסקוטלנד הם  EB3כהןגם בסקוטלנד. רוב יהודיhaplogroups.מיוצגים בסקוטלנד

http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~gallgaedhil/FTDNA_Kit_131875.htm


"כי־לי, ואניות תרשיש בראשנה להביא בניך יקוו וזהבם אתם לשם יהוה אלהיך ולקדוש ישראל כי פארך׃ אליך."60:9ישעיהו 

R1B1ישנם שני מקורות של מתכת, אחזיהו הודו תרשיש ספרד טוסה שלישי של סיציליה. ייתכן שיהיו  chochin כהן בהודו. תרשיש
גם.היתה עיר בספרד

דרכך ירידים.""תרשיש היה סוחר בניך בגלל המון כל סוג של עושר; כסף, ברזל, בדיל, להוביל, הם נסחרים27:12הביא יחזקאל 

פח במיוחד הגיעו מספרד. לפיכך תרשיש היא האמונה על ידי רוב כדי להיות בספרד.

מגיעים טוסה, סיציליה. שלי אב קדמון משותף palmisanoה דודים Y-DNAבמקום השלישי נמצא טוסה, סיציליה. כמה רחוק שלי 
לפני דורות, או על זמן של ישו. יש אפשרות שהם ושל צאצאיהם של עבדים יהודים מירושלים. יש אפשרות גם הם 60-עם אותם הוא כ

היהודים לנמל תרשיש ב"ך פעמים.יורדות מתוך הקהילה היהודית טוסה, כי

־ברקמה ממצרים היה מפרשך להיות לך היה לנס תכלת וארגמן של אלישע אשר היה מכוסה אליך."שש"גורמה27:7הביא יחזקאל 

,emeralds"סוריה היה עמך על ידי סוחר סיבה של עמים הכנת סחורה של בניך: חבשים וארזים ירידים עם 27:16הביא יחזקאל 
גים, מסבת."סגול, שש־ברקמה ממצרים היה מפרשך להיות לך, מצעים איכותיים, אלמו

האי של אלישע להיות סיציליה. האלמוגים נמצא בשפע ברחבי סיציליה. סוג זה של אלמוגים יכול לתת את כל יום של שכבה של יהושע 
Aironetבאוגוסט, 16יום ארוך  קילו.$170,000-לפנה"ס ניתן למצוא כאן. את המחיר של אלמוגים הוא כ1240

הם ממוצא של האיים האנטיליים. חלק זה הוא ההתגלמות 3%. כ R1B1של היהודים 10%ספרד. כנראה הגיעו מR1B1כמה יהודים 
נמצא אנשים R1B1האדריכלית של ימי הביניים אל האוכלוסייה היהודית בהולנד שם הם היו מקובלים. חלק זה של האיים האנטיליים 

. למרות, כמה הרבה של תביעה זו היא Y-DNAהודים על של האוכלוסייה של ספרד הוא ישירות מהארץ י20%עם ספרדי ממוצא. 
או להיהרג. רבים בחרו להמיר, נשארו בספרד 1492בשנת catholismמוקדמות יותר פעמים. כל העם היהודי היה להמיר הפיניקית

האימפריה הרומית של 10%לספירה, 150-של העולם היהודי העתיק של חיה ושל צאצאיהם בספרד. בשלב מסוים, כ10%ופורטוגל. 
היה יהודי. את אבותיהם היו במקור בהולנד מי הסתובב בעולם מזרח יוון ואולי ישראל ואולי גם לפני הזמן של ישו, משם חזרה לליטא, 

,salonicaרחוק מן -הולנד סקוטלנד. אחד קרוב thessalonia לפנה"ס. יהודי אחד שם משפחה 130, יש אגדה נרד מן העם היהודי יש
700קדמון היהודית ייתכן הפכו יהודי -אבR1B1שנים. לאחר מכן יש את האפשרות שלי 2700לפני Y-DNAני משחק ב שלי א

לפנה"ס. ייתכן שלא יהיה צל של הראשון כמה דורות. על אף, רוב ההערכות נראו את הזמן של ישו. אחת ספרדית שם משפחה אני משחק 
לספירה. 500-לספירה. לאחר מכן אבותיהם היהודית שלי הייתה צריכה להיות בספרד ב500, בשנת vazquezטושים הוא ספרדי 12ב 

לספירה. תרשיש היה 1100לספירה. לאחר מכן הועברו מצרפת כדי אנגליה/סקוטלנד בשנת 800-לאחר מכן הועברו מצפון הולנד כ
phonecianקדמון עמנואל -קדש, בוודאי את הפח. אני אב, קרתגי, העיר של שלמה המלך, היה שם שלמה השיג כמה זהב עבור המ

, המשיך שלי נוצריפח כורה פחם עשוי להיות הצטרף עם העם היהודי. היהודי ושל צאצאיהם הכורים ב פח קורנוול עשויים להיותרוג'ר
של קורנוול הטוענים manuelsכמו I2B1ב קורנוול. העם היהודי לעתים קרובות חיו קרוב האצולה להגנה. כך יש כמה אנשים כי הם 

התאמות בין אזורס.R1B1A2A1A1A4כתב על הים אנשים. רבים velikovskyספרדי ממוצא מספרד. 

R1B1 cohanes היו כהן הכהנים עםJ1 cohensהזמן של ישו:אולי במקדש את

אלוהים גדול יותר; ומספר תלמידים ירבו בירושלים מאוד; החברה הגדולה של הכהנים היו והישראלית את האמונה."6:7פעולות 

, היה כי ישו היה טיימר.2010שמחת תורה, בספטמבר תפלתי בכותל המערבי בירושלים על חג הסוכות, היום הראשון של

של ליטא עלולה התיישב סקוטלנד לאלף שנה. סביר להניח כי למרות שהם היה הסחר בין סקוטלנד, פולין, ליטא. הסוחרים היהודים 
לספירה. אמא 100. יהדותה של אמו נחשב מאז 1066יהודים מצרפת המועסקים על ידי ויליאם בסקוטלנד למתחם סולימן ב הגיעו גם

xשלי כרומוזום  i3 הודים בעיראק, ואוכלוסיות. אחד התאמה נבדקים עם מספר התאמות כדי מזרחי הי300יש להתאים בפלסטין מתוך
Y-DNAמי הוא al-sulaimaniאסחאק  J1 ,כהן ,mtdna mtdna I.I אמא שלי זה .matces אסחאקal-sulaimani .היא אוקראינה

,16129Aהתאמות התאמות mtdnaאיך אמא שלו התאמות שלי, אני לא יודע. זה אמא שלי כהן  16166-,16223T, 16391A,
16519C בדיוק של שלוש אניhaplogroup המשתתפים. למרות שסביר יותר של אמא של אבא שלי אימהיH1eדי. אשתי הוא יהו

H2A2A2 ישhvr 152 C, C 315.5 183G אשר תואמים ארבעה כהן ,mtdna H 152בשניC ג. היא תואמת על לפחות 315.5
resi-יהודי אחד האדם  oberlandr קדמון. כאשר -גם אבkaufman, שרה קדמון-אבlimeberger). היא נוצרית ישראל 1868-1918]

ירה נשותיהם היו אס. עברית החוק ציין את הגברים לא שמרו על נשותיהם. לפיכך, ייתכן קו נקבה לספ70-העם היהודי עזב ישראל ב



כמו אבא שלי'. סבא שלה -1865R1B1A2A1A1A4ג'ורג' underhillעשויים להיות זהה Y-DNAאבד. אמא שלי של אביו של 
לספירה. לאחר מכן באותו חלק 800-בנט היא כunderhillאנדרו . אב קדמון משותף בין ג'ורג'1855יליד underhillהיה ג'ורג' הפטנט 

העתיקה מוצא 23קטע משותף עם אחרים 10. זה היה סעיף R1B1משותף על ידי אבא ואמא היו רחוקים ירשנו כהן 19של כרומוזום 
אניים ויפניים בהולנד. סעיף זה . צעירים היה אחד השמות, הוא החל דה מסעדה המגישה מאכלים קוריfamilytreedna.comמשפחתי ב 

לקנדה היגרו לארצותפירושו האמין ממוצא של הכוהן הגדול, צדוק. סבא שלי אשרchezekahבפולין יחד. czekajמשותף עם יואל
ן על חורבותיה של שיניים קונטיקט היה צדוק בנט. אולי מסורת משפחתית של ריחוק היהודי מוצא היה מוכר להם. א כה1760בשנת 

יכול להתחתן רק בתו של כהן, ולכן אלה הפכו הגנים המקודדים קשיח של חיזור ונישואים אינטנסיבי במשך אלפי שנים. אבא של 
xכרומוזום  H1e .הוא נדיר, כנראה היה יהודי מרוקאיDR דורון אישה בלונדינית דיווחו על יהודי מרוקו היו הקרובים המקורי יהודים

autosomal DNA. לפני הספירה. שם נראה 1281כלומר, יהודי מרוקו הם הקרובים ביותר במצרים, את היהודים אקסודוס ממצרים ב
התאמות הם surnamesכי הוא חיבור תואם ביוון למרוקו כדי התאמות בספרד, התאמות בפינלנד, התאמות ב אזורס לסקוטלנד. חלק 

rcrsאני -hvsר, שלוש דוגמאות שנבחרו באופן אקראי, החולקים . "כלומabrahamsdaughterיהודים, כגון; מהווה,  haplotype,
HGנמצאו שלושה שונים לשקר סניפים של  H היהודי), כך שיהיה רק משותפות מרוחקות מוצא, שנבנה לאורך זמן לפני3(טבלה 

diasporas כמו כן שלי ".הוקמוY-DNA יש לסגור התאמות, אזורס, התאמות בחזרה פינלנד אל יוון. וכך גם של אבא שליmtdnaו-
Y-DNA.עשויים באו היהודים ביוון על זמן של ישו

שהפכו את העולם הפוך אלומים של שליטי העיר, בוכים,הם לא מצאו אותם, הם הסיקו ג'ייסון, אחיו ויאמר מסוי"כאשר17:6מעשי 
הם מגיעים לכאן גם;"

כמו כאשר השמש פתאום עלה בצורה יוצאת מן את גבו הוא ישו בחלק העליון, אנו בחלק התחתון. המילה עשויה גם להיות התקוממות,
כאשר ישו היה נולד כמה ימים לאחר תחילת חג לפנה"ס12,7:אדוננו ישו. השמש עשוי להיות מועבר ספטמבר 9הכלל במזרח בשעה 

מן הסתם אנשים אלה היו הגדולה הגדולה {באסטרוומיה}. שמש נס בספטמבר כאשר הסוכות כאשר היה פיצוץ של תוקעים בשופרות.
ר עד נקודת את הדובה הגדולה {באסטרוומיה} נקודות ישר כלפי מטה בחצות הלילה משמעותה את הדובה הגדולה {באסטרוומיה} אז יש

אדמה היה נראה הפוך. כי היהודים האלה, אולי רחוק מאוד קרובים אלי, ולאחר מכן. כךwisemenחצות. וכך כוכבים במזרח את 
המזוהים עם אדמה " הפוך הוא עובר הפוך. לפחות אני יכול לשים אדמה בחזרה למעלה עם ישו בחלק העליון.

קדמון בישראל בזמן -אבR1B1, ואוכלוסיות, אלג'יריה, בנין אשר עשוי להיות עקב (המוסלמים)יש גם התאמות בסיןY-DNAשלי 
אנו יודעים היו DNAלספירה. חלקם עשויים להיות המרה האסלאם. כעת על ידי 1000של ישו. היו עולים יהודים כדי הונאן סין כ 

עולים יהודים בסין.

R. B בנט לא לשתות, גם לא סבא שלי .W. A. C .קדמון לא לשתות או שלי. וככל הנראה -אב1621כנראה שלי הנרי בנט נולד . בנט
הלידה שלי הם כנראה לא ל1500לספירה לא לשתות כפי שהם היו כהן הכהנים. אפילו בין 1000לספירה ועד 100אבותיהם מתוך 

לשתות כי הם היו הפוריטנים. ואני מעולם לא שתה או.

או משקה חריף, ואתה, ולא בניך אתך, כאשר אתם נכנסים באהל בקהל רב, שמא אתם מתים: "אין לשתות יין10:9ספר ויקרא 
אהל־מועד לאורך כל הדורות:והיה
אשר העלו הבדל בין קודש, לא קדושה, בין טמא ונקיים;10
אשר ללמד את ילדי ישראל את כל החוקים אשר דבר יהוה ויאמר להם ביד משה".11

והן גדול נלקח בקרב גברים הוא הוסמך לרבות עבור גברים דברים הנוגעים אלוהים, כי הוא עשוי להציע שתי "לכל כ5:1גדולה ותהם 
מתנות, מקריבה עבור החטאים:

הוא עצמו גם סבבוני עם חולשה.מי לרחם על שלדבריו, על אותם כי הם לא מפריע; כי2
עצמו, להציע עבור החטאים.. על ידי סיבה של זה הוא ודאי, כמו אנשים, כך גם עבור 3
. אין זה כבוד ויאמר מי האיש עצמו, אך הוא זה נקרא אלוהים, היה אהרן".4

. תומס martyrdתשעה אנשים היו 1538דוגמה אחת כיצד מהרפורמה התאפשרה התנועה היא איפסוויץ', סאפוק, אנגליה. שם החל ב 
bilney הוא הסיק קהל 1527לראשונה, בשנתlollardsמוע אותו אפסוויץ. כריסטופר שומכר מ היה בין הראשונים חללי באנגליה ב לש
כאשר 1556, ניובורי ברקשייר בשנת שנים, היה חדש עם הנוצרים1800ניוברי. ויליאם בנט, עם מי אני מאוד קשור הרחק לפני 1518

. ניובורי המוקדמות היו בד עסקים 1556-כונתו בהיה שפלמר מיjulins. ויליאם בנט היה בד עסקים, חברה עם martyrdרבים היו 
. את 15-התפשטו נורוויץ איפסוויץ'סומרסט, מהמאה הlollardry.1242פעמים כאשר זה היה התעסוקה של העם היהודי שם לפני 

congregationalistsדבר) הגיעו /הרפורמיסטים זכו/הפוריטנים (אותוlollards ני בשנות ה . לפ1400שהיו שכונתו בlollards של
wycliff .כמה נוצרים נפגש בבתים כמו בתחילת הברית החדשה ימיםwycliff כתב כי השמש לא עמד על יהושע. רק כי השמש היה

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0002062#pone-0002062-t002
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0002062#pone-0002062-t002


, הם לא שם, פגשתי גם בבתים אבל סבלו lollardsכי הוא טעות ב הלי. השמש עמד מלכת השמיים כמו ארצות המקרא. את מעומעם.
רדיפה אינטנסיבית.

R. B,הוא קרא את התנ"ך כל יום, אני גם לעשות. הוא 1930-1935. בנט היה ראש ממשלת קנדה במהלך השפל הכלכלי הגדול .
נחקק החוק של רוזוולט עסקה חדשה, אשר על אף פגעו כלפי מטה על ידי בית המשפט העליון כפי שאומצה מאוחר יותר פרובינציאלי 

חדשה בגלל בחלק גדול כדי תומס לואר גרדינר, היו בנימין ויקטור כהן שהיו ליועצים כדי רוזוולט. היה שיפוט על ידי מחוזות. על עסקה
R. B$ הוא התחיל את הבנק של קנדה, ממשלת ארה"ב יכול ללמוד את ניהול 1931-הלוואה בסין ב1,000,000,000-בנט עשה .

.Rשמרני התקציבית. בגלל הבנקאות חוקים הביאו על ידי  Bט, הבנקים הקנדיים הגדולים ביותר בעולם כיום. ממשלת ארה"ב צריכה . בנ
.Wלקצץ בהוצאות כמו דודי שטר,  Rהמשמעות היא לקצץ באופן מיידי שלם, לפטר את 1983-. בנט, לא בקולומביה הבריטית ב .

נשיא אינו חזק מספיק. סדרה של השירות האזרחי. הגירעון הוא זה רע. החוב לנפש מארה"ב היא כמו ביוון, פושט רגל. מצער את ה
אלא אם ממשלת ארה"ב תתערב. לכן רבים כמוני השמרנים מאמינים כי הממשלה 1,2013מגדיל את הוצאות המס חתכים יתחיל בינואר 

ד הליברלית לא לבצע קיצוצים בהוצאות הממשלה הוא רע. בפנים הוא. זה רק שחור ולבן. כמה אנשים עדיין לתת לי בכתף קרה כי דו
מהתמ"ג. 84%תוצר מקומי גולמי. ממשלת קנדה בהוצאות הוא 100%. ממשלת ארה"ב הוצאות הוא 1983-שלי עשה חשבון פיטורי ב
מהתמ"ג. האמינו או לא, מאסיבי מאסיבי, פיטורי באים המס מגבירה את הממשל הפדרלי הקנדי. כבר 17%ממשלת סין בהוצאות הוא 

. הוא קיבל איומי מוות רבים.1983-בוד שלי ביל ירה ממשלתיים רבים עובדיםעכשיו הכנת חתכים עמוקים הרוב. ד

 באתר, מה פירוש: "צ'רטר מגן על החופש שלךאדם כסא של מגילת זכויות וחירויות בקנדה. מן הממשלההצעת חוק בנט היה 1982-ב
 כדי לבצע את הדת, את "אמונות ודעות, כדי להביע את עצמך, כדי לאסוף קבוצות שלווה ולשייך עם אחרים. הוא גם מגן על חופש

העיתונו ת". וכך דף אינטרנט זה מוגן תחת האמנה של זכויות וחירויות. אם ממשלת ארה"ב שומר מסך החוב פועל עד התוצאה עלולה
.להיות גרוע השפל הכלכלי הגדול. שלנו חירויות הם כבר נלקחו

דקות מן החופים אבל זה לא למה אני מתפללת עבור ישו לבוא. את העולם עם תרבות הסמים הוא פשוט מסוכן. ראלף רק חמש 
המפורסמים דובר על חיים ומוות, נלחמים באש, אמר: "אתה עלול לאבד משהו. לשמור על רוח." הוא אמר כי הוא היה רק חמש דקות מן 

המוכר לי זה היה דמוקרט גדול הרביעית לא הייתי בא. אין זה חוקי אםרוח טוב עד שהוא מת. ראלף אמרהחופים המפורסמים של ראלף
הנביא. אנו falseבוא הכנסים של הצד השני. הוא דיבר על אביו הוא רפובליקני, למרות עני, הוא היה רפובליקני. הוא לא תומך בארה ל

הנביא.falseרואים עין בעין, גם לא אני תומך ביידן 

ובה כל כך הרבה קנדים, סופי להצבעה. זוהי התרופה ביל בתגC-10עבר בקריאה טרומית 2012באפריל, 16קנדה היום, יום שני, 
וחברות הביטוח הם תומכים בדרכים בדיקות -בסביבות עבודה רגילה, אשר היו מסוממים בעת העבודה או בבית. אפילו אוטומשפחות

סמים.

ר יין היה לפניו, לקחתי את היין, והחזיהמלך, כי, עשרים שנה נשתונא די [ארתחששתא כ] אתnisan"ויהי בחודש 2:1נחמיה בדרשי 
אותו ויאמר המלך. כעת אני לא היה עצוב מראש ונדעה ומלפנים ונאמר צדיק אף אין־מגיד אף בפיו".

נחמיה בדרשי לטעום את הכוס לפני המלך שתה. אם הוא היה מורעל, נחמיה בדרשי האם ליפול למשכב ולא את המלך.

R. B,צח על ידי אקדחים לנפש בארה"ב מאשר בקנדה.פעמים יותר מעשי הר10-. כיום יש כ1932קנדה . בנט אסר אקדחים

בארה"ב (קנדה) תהיה לנו ממשלה מאמין הוא עבור עצמנו. כמובן את הבחירות לנשיאות בשנת 2010את התמריץ הוצאות החל ב 
רוב הזמן אין לו חלק את המוטיבציה מאחורי העצום הזה ובהתנתקות. אנשים רבים מאמינים של נאס"א הצהרת חסר סיפור היום.2012

שלו: "את השירותים medicareאני נדמה שהממשלה מנסה לחפות כאשר הוא הופך הצהרה לכל דבר. סבא שלי היה גאה תוכנית 
, מילא בהצלחה את הציפיות של הממשלה על ידי הרחבת כל תושבי 1968ביולי, 1הרפואיים של קולומביה הבריטית הוקמה תוכנית 

בעלות סבירה. המחוזית תכנית מספק יתרונות נוספים והבטיח כי שירותים מעבר של המשתתפים המחוז כיסוי רפואי מקיף מראש
.Wוכך נדרשים מחוזות תחת חוק פדרלי טיפול רפואי." A. Cימוץ א-. בנט הלך רחוק יותר מחוזות אחרים בR. B עסקה חדשה של .

בנט על המכסה של טיים, 30 בספטמבר 1966, הודעה על השמש ועדין של .W. A. C כאן הוא הציור של .Thunderbird אתבנט.
בנט עם הנשיא ג'ונסון, ראש הממשלה לסטר פירסון לינדן בחתימה על ה .W. A. C כאן הוא צילום של .W. A. C :סכם נהר קולומביה

WACLBJLP.jpg\Temp\calLo\AppData\User\Users\C:בנט הוא הליכה לצד הנשיא לינדן ג'ונסון.
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בנט העולה כדי לדבר על ז .W. A. C.ה אירוע היסטורי

W. A. C נפגש רונלד רייגן כאשר הוא היה מושל קליפורניה. רייגן, הראשון להפעיל את הנשיאות הוא חזה רייגן היה נשיא. הנשיא .
כהן התאמות. הנשיא R1B1מתאים גם קרטר. קרטר גם מופיע Y-DNAיחסית. כמה קרוב שלי Y-DNAג'ימי קרטר עשויים להיות 

יחסית. המפורסם שלו מצטט: "אם אני לדבר Y-DNAדייוויד הסכם השלום. הנשיא וודרו וילסון עשוי גם להיות -קמפקרטר לארגן את 
עשר דקות, אני זקוק בשבוע ההכנה; אם כרבע שעה, שלושה ימים; אם חצי שעה, שני ימים; אם שעה, אני מוכן עכשיו". הנשיאים ג'ון 

טושים 12שנים על פי רוג'רס לתת שם הפרוייקט. טרומן 1100קדמון איתי על -אבY-DNAאדמס, ג'ון קווינסי אדמס משותף 
haplogroupפילמור היה דודו של סבי'. יש פילמור פנסילבניה millardמתאימים. הנשיא  G. Gלעתים נחשב מן המזרח התיכון ,

ב jordansדן, אשר ייתכן מהארץ קדמון יר-אבmargeryקדמון, -קרובות היהודי שלו. פילמור ראובן בן דוד שלי, אב
familytreedna.comמן התנ"כי אהרן. הביטו למעלהמי הם ירדfamilytreedna.com עץ משפחתי)DNA ,עבור ירדן (Y-DNA

wenhastenתראו סופר אמריקאי ירדן של סאפוק  אהרן בתנ"ך. פיל ירדן הודיע לי כאשר מי אם לחפש את מפת הדרכים ירד מ 1753
בילה שנים שקובעת את התנ"כי אהרן, הוא בטוח של DNAהוא הפך את אבן הפינה ואהרן בתנ"ך. עץ משפחתי DNAהוא עשה 

ק"מ 20-נולד בftdna.comמגדיר סדרה של ירדן, סופר אמריקאי 1572סאפוק ב brundishירדן ילידת margeryהתוצאות שלו. 
עשוי skviraשל הקהילה היהודית של zerdanowski. אב קדמון משותף בין סופר אמריקאי ירדן 1753סאפוק ב wenhastenת מזרחי

http://familytreedna.com/


אבא של margeryהיה קו הירדן הנוצרית כי אלף שנים. אפילו אם לספירה. מן הסתם זה300-להיות גם על הזמן של ישו, לפחות מ
R1B1כהן. אני להתאים R1B1, יכול להיות שהוא היה J1הנרי לא  Y-DNA שלי ירדן עלY-DNA עם זאת, אני משחק עם ירדן .-

משותף, עץ משפחתי DNADNAירדן. גם אני להיות תואם פיינשטיין כמו בן דודו החמישית בסכום של J1אירלנד כי ככל הנראה זה 
Family Finder .הוא החל את אוקראינה .J1 jordans מskvira ,פיינשטיין הוא אוקראינהJ1 גם, כנראה ירד מ אהרן בתנ"ך. התאמות

, בנו של ג'ון ג'ורדן 1569האחות של ירדן היה נוצרי ירדן margeryקדמון. -אלה, בקטע אחד משותף עם פיינשטיין, אדם עם ירדן אב
רים, אבל באמת הם לא היו. תינוק בריטני בצרפת. זה מוכיח טוב הצהרה של אמונה. מנחלת אבותינו בשם עצמם נוצ1435הנוצרי ירדן 

המלך חזקיהו והפכה בדורות מאוחרים. אם הם היו נוצרים לא תהיה רשומה של אותם.scripturalאינו 

כתב לי:DNAחוקר אחד של עץ משפחתי 

. אני DNAת תודה לך דוא"ל. קשה לנו להגיב על המסקנות של מחקר גניאולוגי רשומות לתוך נייר אנו מתמחים בניתוח של בדיקו
שנה עם 125לך לשתף. זה מציין התאמה קטנה כמו DNAהלא דוד מבוסס על כמות 4-רשום כczekajרואה כי תחת הערכה יואל 

מעולה בסב מזדקן בשיא החורף, אם כי סביר להניח -מעולה-באותו מעולהקדמון משותף שיתוף סביב את הטווח של ה-אפשרות של אב
ותר הרחק מן העובדה כי אתה יהודי ברקע. אלה עם יהודים ממוצא לפעמים הצג התאמות אשר חזה כדי להיות שאתה עלול להיות קשור י

יותר מאשר הם קשורים באופן הדוק למעשה להוציא להיות עקב מגוון האוכלוסייה חיזור ונישואים בתוך אותו."

שלהם ויש להם שני ילדים Y-DNAכנראה היה זהה czekajזה נפוץ הוא יהודי ממוצא יהודי ממוצא ואולי אפילו מרוחק של ישו. 
, ליטא, מראה גנטית 1820-כהן) אודות שנבנה ב-(הלוי ידעתי כי־דבר ידבר leva, שנישאו zajenkauskasקטנים כמו סבה ריבעה 

ם. הנפוץ ביותר הוא , ירוק, המציין בהחלט קשורי16טושים הוא 67. את המרחק הגנטי מעל Y-DNAטושים על 67מעל 19מרחק של 
zdanowskiפירושו לחכות czekajלפני שנים. 1600סיכוי בתוך 95%לספירה, 850קדמון לפני שנים, -אב1160הסתברות 50%

אבדו. מאז הוא כהן היה pedigreesאד כל הניירות של 70. מאז cohensהוא מונח בעברית עבור כל chazakahפירושו להמתין. כהן 
שנה. 2,000שם. אדם אחר אני מתאימה לפני czekajו או סבו היה כהן או על ידי מצבה או אמינים נוספים ראיות. כך ידוע כי אבי

garouj chekijian מה היה ,Antioch ,של פולaintab טורקיה. זהו רק בצפון ישראל. זה ,R1B1A2A49L L23L AX150 + + +
L51-L11-ולא את הולנד. שניהם יש קדמון משותף ייתכן מטורקיה-. כך אבR1B1 ההתגלמות האדריכליתcohens, J1 אהרן

cohens אפילו ויש להם שני ילדים קטנים שלי הוא .haplogroup R1B1A2A1A1A4 לאחר מכן ניתן לבצע ברור במקרה של כהן .
R1B1ר אליו על בירידה. אני גם תואם פטרסון של סקוטלנד על מוצא משפחתי כמו בן דודו שלישי. אני קשוY-DNA דורות לפני 60

.Y-DNAשלי אני משחק ב surnamesמוצא הוא הפולני שלו! חלק, סקוטי 

לשתף כי זה קטע של כרומוזום surnamesהגנים הם יהודים אשר ירשנו כאלף שנים. 19סגמנטים על כרומוזום 10אז כנראה אלה 
אדם אחד דיווחו שני דודים הרביעית כדי משפחת 2010ולימן. בשנת קרובי משפחה של ויליאם למתחם סY-DNAגם הם רחוקים 19

Finder ,אחד מן סקוטלנד .cahill אחר בוdraghici מרומניה עם יהודים ממוצא. שניהם בני דודים שלי רחוק מאודY-DNA עוד .
. אולי שם משפחה יהודית תואם בישוף. דקל פירושו הדקליםהיהdoten. בעברית זה אומר "ברוך אחד". doddsנקודה או התאמה 

מדרום איטליה עשוי להיות בין עצי דקל. הדקלים היה מופיע המקדש היהודי. מספר palmisanoדיקנסון. גם dickerלפני שנים, 1300
surnames מרחקים להופיע גם 19באנגליה אני מתאימים גנטיתmargeryים ושל צאצאיהם של ירדן. אלה מופיעים שמות כמו גפרור

כן. יתכן שחלק כהן ירדן קו כמוJ1כהן קו, R1B1. אולי הם נראים כמו התאמות שבעתיים כי הם ירשנו את 19מגזר זה של כרומוזום 
ניו אינגלנד עם ירדן שם הם היגרו כמו הפוריטנים בגלל כמו הרצון להיות אמיתית הנוצרים. עם זאת, margeryהתאמות אלה באים 23

R1B1ן לפחות חיבור עם כה ydna.היא כמעט ודאית

טושים. הוא 67, חמישה גנטית מרחקים צעד מעל cochransכמו את Y-DNAכמו ליד שלי הוא מחבר הספר "הגן האוכי" היא בדיוק
עבור בנו של דוד. ספריו ומאמריו = דוד, קרובי משפחה = קטן אחד. אז אני יכול להיות הרחק gaelicמחבר הספר "הגן האוכי" 

של ורים מחבר הספר "הגן האוכי". אפילו בפתח ישיבת הממשלה עשויה להיות צורה של מחבר הספר "הגן האוכי". את שבטהקש
davidsons מרחקים הגנטי של 20כמעט מחוק כזה כי הם היו לוחמים עזים. אניscully אולי ,Sean scullyנאס"א, אני גם ירד של

. המשמעות היא, אם אנשים Y-DNAשלי היה המלך תות ענח' אמון. אני גם משחק בו הוא על, כמו שR1B1. דרווין היה scullyמתוך 
קדמון או אבותיהם עשה ישו. הוא קשה -אבY-DNAאלה קשורות אותי, הם עשויים גם את סליחתו של אלוהים, על מה הישיר שלהם 

הוא פרעה, הם עשויים סליחה R1B1יה על הצלב. אם שלי שם כאשר ישו הלמדי כדי להיות מהארץ כהן קו, לא היו לנו אבותינו שהיו
4800פרעה על יציאת לפחות מ אב קדמון משותף של R1B1מה הם עשו אל משה רבנו, אלוהים אנשים במצרים. אין ספק יש חיבור 

קשורים לפחות, כי פרעה מצרים, כי הםR1B1שנים. לאחר מכן, דרווין, מחבר הספר "הגן האוכי" עשוי להיות לא יותר מאשר את 
הכביד את לבו, כי אין יותר טוב מאשר קייפס ויהרג ישו.

Matthew וכל המועצה, ביקש עדות שקר נגד ישו, לשים אותו עד מוות;"עכשיו את ראש הכהנים והזקנים,26:59
עדי שקר,אך לא מצא אף אחד: אכן, למרות שקר עדים רבים הגיעו, אך הם לא נמצאו. האחרון הגיעו שני 60
ואמר, זה הבחור אמר, אני מסוגל להרוס את בית המקדש של האל, כדי לבנות תוך שלושה ימים.61



הוא אותו דבר אלה עד אליך?מה, הכוהן הגדול התעוררה, ויאמר לו, כי תענה׃ ואתה כלום?62
ברי אלוהים חיים, כי אתה אומר לנו אם אתה את דאך ישו החזיקו את השלום., הכוהן הגדול ויען ויאמר לו הי משביעך אליך על ידי63

ישו, בנו של אלוהים.
 ושרט ראה את בנו של האיש שישב על יד ימין, שיגיעו עננים של להלן ,ואתה אמרת: בכל זאת אני אומר לכם ויאמר ישוע אמר לו,64

.גן העדן
מה עוד יש לנו צורך של העדים? הנה עכשיו הלוא שמעת ולאחר מכן את הכוהן הגדול לשכור את הבגדים, באומרו, כי חילול השם; 65

את חילול השם.
מה אתם חושבים? הם ויען, הוא אשם של מוות".66

"המסייעת בפירושם אמר פרעה אפילו לאותה מטרה יש הרמתי אליך, כי אני עלול הראנו כוח שלי בך, כי השם שלי 9:17הרומאים 
עשוי להיות הכריז לאורך כל הארץ".

המים יצא תפרח בקהל שתה שלהם גם בהמות."משה הרים את ידו, עם מוט ויך את הסלע פעמיים: ואת20:11מספרים 
יהוה למשה ואהרן, כי אתם לא האמינו לי, קדש לי בעיני בני ישראל, לכן לא תגנבו להביא אתו לתוך האדמה אשר וישמעויתן יהוה12

נתתי להם".

E3Bאשכנזי כהן:  H1%,J½, עד 4% 88%)J2 42 %, J1 ,1%½עד R1A1,2%½עד K),20%אהרן J1Cיעקב, 46%
R1B1 2%½עד.

לספירה. ישו אבא, 70בשנת cohens, ישנם שני אשכולות. אולי יש חדשנית רעננה דוד נוסף לאחר חורבן בית המקדש 46%J1של 
אהרן. שם היה חיזור ונישואים בין הבית של דוד בית אהרן גם ב"ך פעמים. אלוהים היה ישו נכון אבא, ג'וזף, נשוי מרי של הבית של 

לפנה"ס. 1300שנים. הצעירים מן הסתם אהרן ב 4200שנים, אחד ישן יותר על 3300אשכולות, אחד הצעירים על J1ישנם שני 
־יובב היה נכדו של לוי ולבניו היה בנו של לוי. לפנה"ס. ואת־חוילה ואת2300-עשויה להיות בניו של יעקב, יהודה או לוי, בJ1הבוגרים 

ישנם מספר תהילים: סונג שלהם על ידי ילדים תהילים. ואת־חוילה ואת־יובב התקומם. הוא בלע את כדור הארץ על ידי ילדיו חד צדדית 
היה חדשנית רעננה יהודה, דורות במצרים. דוד40עם משה, חלק תהילים נכתבים על ידי אותם. זה היה תמיכה, לא ארבעה דורות, אך 

R1B1אהרן חדשנית רעננה של לוי.  Y-DNA קו הירדן לאפשרויותJ1יש לי בן קדמון אלה עשויים נשאו כרומוזום מקטעים, כי-אב
של מערב אירופה להתאים את 1%. אהרן משה או עשוי להיות רחוק מן הקוף. כ cohens, כאשר הם היו czekajדוד הרביעי אל יואל 

Y-DNA מהישראלים נבדק להתאים את 1%. חלק זה עבר דרך כהן כמורה. כY-DNA של העם היהודי הוא 1%. בערךl.47 שלי
l48 של סקוטלנד משותף 10%של צפון אירלנד, 20%. בערךY-DNAלספירה. המלך תות ענח' אמון הוא 500קדמון היהודי אתי -אב

, ואני תואם שם khaאל קייפס מצרי. המלך נקרא merneptahה של יציאת מצרים, . ייתכן אפילו מתכוון נרד מן פרעR1B12לכאורה 
haplogroup. זהו אב R1B1A2A1Aאו P310היא haplogroupשנים. את 700-שנים + או 1700במצרים על לפני khaמשפחה 

שלי.

l.47 אנחנובתוך דומה המלך תות ענח' אמון L48-.אנחנו יכולים לחלום

, יהיה נכון סוג של חג R1B1כאשר בני ישראל יצאו ממצרים. הכוהן הגדול היה קשור פרעה אקסודוס, הפסחישו היה סוג של קרבן
הפסח.

לפני שנים. זה יהיה על הראשונה של פרעה 4800מ עשויה להיות R1B1של המלך תות ענח' אמון אב קדמון משותף עם אירופה 
של יציאת מצרים. לאחר מכן גם, את האפשרות merneptahקו פרעה המלך תות ענח' אמון, ואולי גם אל פרעה R1B1את מצרים. כך
קדמון משותף עם כוהן גדול היה אבR1B1שנולדתי מזרעו הקשורים פרעה של יציאת מצרים. עם זאת, אם הוא היה R1B1קייפס היה 

קדמון שנישאו על ידי אהרן כמורה לפחות -אבR1B1שנים, ועדיין להיות סוג של פרעה. אני ירד של 4800המלך תות ענח' אמון לפני 
לספירה קייפס מהארץ.150-לספירה. אני לא יודע אם זה היה אב קדמון ב150

ה; משה רבנו שלושה ימים של חושך, משה רבנו זמן השקיעה. היו פיקד על ידי משה ואהרן. לדוגמחלק של השמש פלאים כאן
Y אפילו אם שלי .ppt.משה רבנו- Sun אבותיהם לא ישראל, אבותיהם של כהן נשותיהם הם נשוי היו אלה כדי לחזות DNAראה

.פלאים. גם את המשפחה קרסט שם משפחה כהן ברובו השמש 

אלהים בקדש דרכך מי־אל גדול כמו אלהינו?"דרכך,77:13ורדפהו 
העם.אתה האל עשה פלא הודעת בעמים עזך׃ הכריז עזך בקרב14
ואתה אמרת בלבבך עם זרוע פדה עמך, את הבנים של יעקב יוסף סלה.15
ראיתי את המים אלהים, את ווטרס ראו בך פחד: את מעמקי גם היו עכורים.16

http://tech.groups.yahoo.com/group/R1b1c_U106-S21/message/2651


קול: חציך גם נסע לחו"ל.העננים שפך מים ׀ עבות17
קול רעמך ׀ בגלגל האירו ברקים תבל רגזה ותרעש הארץ׃.18
הוא בים, בניך נתיב במים רבים ועקבותיך לא ידוע עמך.19
נחית כצאן עמך ביד־משה ואהרן׃ כצאן ביד משה ואהרן".20

15לפנה"ס, משה מת, ביום שישי, 1241בינואר, 26לפנה"ס, מרים נפטר ביום שישי1241ביוני, 21אולי אהרן נפטר ביום שישי, 
לספירה.33באפריל, 3לפני הספירה. ישו מת ביום שישי, 1241בנובמבר, 

Google:בישראל

.Wכאשר נשאל על ידי כתב שם הוא קיבל את החשמל, A. C :בנט, ולהרכין לחשמל את האור. את כתב כתב .W. A. C מחובר .
, לשמוע earleלאלוהים. סבא שלי עזב אותי עם הזמנה על ידי האהובה שלנו בדרכה לעבודתה כעוזרת, תזכו אף בהצצה חטופה באחוזה 

לא על אדמה זו. להלן כמה פסוקים מסומנים על הבשורה. ישו עזב אותנו עם ההבטחה של רוח הקודש. הוא שמיכות לנו כי ישו הוא כבר
.Wידי  A. C:את התנ"ך .







.Wסבא שלי, סבתא שלי גילה דודה שלי תזכו אף בהצצה חטופה באחוזה האמיתי בדרך של אלוהים. A. Cם קרובות . בנט, היה לעתי
Premierמולו שלו היו אתיאיסטים מוצהרים כמו  ציונים וסוציאליסטים godlessשנים של קולומביה הבריטית. הוא הוכתר נגד "20

בבתי ספר. המורה שלי, גברת בורק, עזרו הרוחני שלי חיפוש כאשר היא תפילהבירושלים". בעת השלטון הוא מקודם את קריאת יהוה
לדקלם תפילתו של האדון. זה היה רק חלק של התנ"ך למדתי עד לאותה נקודה. המורה שלי לימד אותי כבוד 7ה ב הייתה ברמה של כית

אלוהים. כל מצטרף בלב שלם. סבא שלי אמר לי, "דברים לא ממש יקרה". הוא ידע על ידי ניסיון הממשלה דברים לא ממש יקרה. רק 
ריבר חוזה. על פי הספר "ברברים בגן העיר" הוא הכניס את יחד את קולומביה.1966בספטמבר, 30לקרוא את תכונת מכסה זמן 

י מיליארד דולר. לאחר בארט, את השלטון, לאחר של2אד דולר היה 19722000לספירה, סה"כ החוב לפנה"ס 2000-שפורסם ב
מיליארד דולר. 16.9החוב הכולל היה 1986-לשמור על הוצאות מטה, ב1980את האינפלציה של שנות ה 18%הצעת חוק דוד אבק ב 

W. A. C 1952-1972. בנט היה הממשל של.W. A. C כדי לייצג לפנה"ס. הוא היה 1959. בנט שפרע כל טלפון לפנה"ס. החוב ב .
לאחר Premierעלית אג"ח על להתפרץ אגם אוקנגן. שנתיים לאחר דודי שטר לדרוך כלפי מטה כמו ללא תשלום החוב שרפו את נצרת 

vanderביל Premierשלוש שנים של צמצום השירות הציבורי  zalmכאשר המיתון פגע 1988,1989-היו מאות המיליונים עודף ב .
מיליארד 52לפנה"ס. אד את החוב הוא מעל 2013עכשיו ב גורדון קמפבל אמר לעשות דברים באופן שונה. 2008לפנה"ס. בשנת 

הם יוכלו לבטל את תקציב מאוזן בחקיקה לפני הספירה. ממשלות 2013דולר. את השלטון המחוזי לומר כאשר הם צורה הממשלה במאי 
ברחבי העולם הולכים שבר, לא מצחיק.

ות את החוקה החדשה של התומכים בתורתו של ישו רק את היה להצביע כדי לשנ1990אשראי חברתית הכנסים באוקטובר BCב 
אנשים. היו כמה אנשים לדבר על שני הצדדים. נער יהודי דיבר כי הוא היה מופר 220האמונה באלוהים. אני הייתי שם. לא היה חדר של 

חרים הרימו ידיים. לאחר מכן א20-נקרא. אני וconstituionעל ידי החוקה המקיימות ישו. לאחר מכן את ההצבעה עבור שומר על 
ידיים עלה. מה אנשים לא מבינים בגן עדן יש 200ההצבעה כדי לשנות את החוקה כדי לקרוא את החוקה נתמך רק את האמונה באלוהים. 

רק ישו.Millennium,רק אחד בממשלה, ישו.

Mark לה ומחתה פיה הרהורי חטא דור; של אותו גם אתמי שלא יהיה לכן כי יבשו אותי, זה של המילים שלי, אשה מנאפת אכ"8:38
."בנו של האיש ההוא יבשו, כאשר הוא בא בתפארתה של אביו הקדוש עם מלאכים

Premierאת השלטון 1996-אחרי זה אני, ורבים אחרים אני יודע, איבד עניין. המנהיגים הם שינוי, במוסר שמר שינוי. לאחר מכן ב
הוא לא חוקי הבית להורים מי הם בתי הספר שלהם כדי ללמד את הילדים במהלך שעות לימוד התנ"ך. הביא בחקיקה ולכן גלן קלארק

הספירה , כי2012את הליברלים הסכימו עם השלטון, העביר את החקיקה. בן דודי, בראד בנט, אמר את הכנסים הליברלית באוקטובר 
, בעיקר עקב יוזמה חופשית ממשלות. הוא אמר את העולם מלא של היא מקום טוב יותר לחיות למשפחות מאשר במקומות רבים אחרים

אמר שאנחנו נמצאים שני מוקשים אדירים. בראד היה רק עם אבא שלו ואת האחים שלי ישראל שבו יש הרבה שני מוקשים אדירים. הוא
ללמד נגד הנצרות זה לא יהיה נחמד בסכנה של איבוד בדיוק כמו שאר העולם. הוא מדבר על כלכלה, משפחות. עם זאת, אם הספר שלנו 

לחיות עוד. מרצים באוניברסיטה המקומית בדרך כלל כותבים את נייר לתקוף את התנ"ך. זה לא על פוליטיקה, דת. זהו על ישו, שום דבר 
מדי יום, , כריסטי קלארק, קורא לה"ך Premierאחר. מדענים לא ניתן להסביר אלוהים מעביר את השמש סביב כדור הארץ הנוכחי. 

בפוליטיקה. סטיבן הרפר חג המולד שלו דיבור, עודדה אשר הוא ראוי לשבח. אותה ממשלה רוב הבחירות מראה לך יכול להיות נוצרי
הי?א הנצרות היות ונדחקים בקנדה .Commonאותנו לחפש 

הנוצרית שלי עדות

שאלתי סבא שלי על אלוהים, הוא נתן לי ספר, איש אינו עומד לבדו.

אותי והפכו יותר נפלא לי, הבנתי עד כמה זה קטן עלי אדמות היה, כיצד "הסתכלתי תמיד בתחום רחב של היקום. כפי שהיא פרושה על
.Wהצעת מחיר -יליוית חלק של היקום. והבנתי בצעירותו כי איש אינו עומד לבדו. יש עוד כוח." היקום היה נהדר. זה לא מעט אדמה ב

A. C בנט. שאלתי אותו על הולך לכנסייה בעת ביקור אותו ויקטוריה, הוא אמר לי את עצמי. אף אחד לפנה"ס לקח עצה הרוחני של .
י דודה שלי תזכו אף בהצצה חטופה באחוזה היה משותף עם אבא, אבל לא סבא שלי, למעט אותי. היה הבכור עובד אשר נתן את עדותו כ

עם לי. בן דודו היה ממש מוצהרות הוא יצא לטייל איתו, כל קהל המתפללים עמד! היטב, אני קיבלתי את ההזדמנות כדי לשמוע צ'רלי 
ון, אתה לא נשכח". ארנסט נלסון היה הבכור הוא הוציא על זה זמן במברק פורט נלסון: "פורט נלס1978-. ב1980-ווילסון, לקום ב

עובד לפנה"ס. לאחר מכן. הוא היה בבית שלנו. הוא לא שכח או. כתבתי לו על המחקר שלי על חסר היום. הוא כתב בחזרה כי הוא אהב 
ברחבי הארץ Sun360°את הגירסה של אותו, כי התנ"ך פסוקים ב יהושע היו מספיק. גם היום, אני עדיין מאמין שאלוהים העביר את 

שעות של יהושע. עדיין התחננתי כדי לדעת כיצד אלוהים עשה את זה כדי להאדיר אותו.24עמד בשמים עבור 

, מתן תודה, להיות כל הגברים;intercessions"אני להטיף לכן, כי, ראשית כל, לקול תחנוני׃, תפילות, 2:1איטן 1
, יושר.godlinessאנו עלולים להוביל שקט, אוהב שלום החיים עבור מלכים, עבור כל אשר נמצאים ברשות;2
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אלהים מושיע שלנו;זה טוב הקביל את3
מי יהיו כל הגברים כדי להישמר, לבוא אליו את הידע של האמת".4

רטי היה המקום באותו ביקור ויקטוריה סבא שלי אמר לי לבוא הביתה כדי קלוונה ללכת לבית ספר ציבורי. הוא לא חושב בית הספר הפ
כדי למצוא אלוהים. הוא גם החזיר את אותה עצה על אבא שלי. נשארתי בבית סביו שלי לבית הספר שם. באותה שנה בחודש פברואר 

1979W. A. C בנט מת. לאחר מכן בחודש אפריל הבית שלנו שומר, המכונה בחיבה דודה תזכו אף בהצצה חטופה באחוזה, הולך .
א עשויה להישאר על אם אני בא לפגישות גוספל. למרות באותו זמן היא לא לספר לי. היא ביקשה ממני גוספל לפרוש אבל חשבתי שהי

פגישות באפריל, אני באה כאשר התחילו שוב בספטמבר, מוצהרות חמישה חודשים מאוחר יותר בינואר. לא היא לדעת בדרך זו הייתה 
שנים, כדי לעזור לי להגיע בסיס. חבר 60שנים, 10רה או. היא נשארה על עוד היא לא מאמינה בדברים ממש קבדיוק מה שאני מחפש.

1999-שאלתי על דודה שלי תזכו אף בהצצה חטופה באחוזה לקבלת עותק. ב1994-, ב1987-הציג את האמונה חסר סיפור היום ב
עשה לי 2013החסר היום סיפור. רק באביב עשה מחקר שלי חשוף חישובים דומים 2007-גיליתי לאחור של אדמה ארובת העין. רק ב

בא לבקר אותו. הם geallכמה חברים, צ'רלי, עדנה 1977-לגלות את המודל הקיים, תאריכים. כאשר סבא שלי היה בבית החולים ב
ו אף בהצצה ביקש תזכ1973-תזכו אף בהצצה חטופה באחוזה. הוא ענה לי: "היא אמנם נוצרי" ובכיתי. בearleאמרו שאנחנו יודעים 

.Wחטופה באחוזה  A. Cכן. עם זאת לילה לפני שהם היו להשאיר . בנט אם הוא עשוי רוצה לבוא במרכז הכנסים זרוע סלמון. הוא אמר
סבתא שלי הגיע תזכו אף בהצצה חטופה באחוזה ואמרתי לה מר בנט יש לי כאב ראש. באותה שנה גם הייתי מאוד לחוצה כי סבא שלי 

. על כך זמן חשבתי אם הייתה הדרך הנכונה, תהיה הרביעית, יהיה מאוד ומיועד למשפחות, הנשים היה שיער 1972-ת באיבד את הבחירו
6עד Premier, כאשר הלכתי הכנסים הראשון שלי, הוא היה בדיוק כפי שחזה אותה לי. בנו הצעת חוק בנט היה 1980-ארוך. ב

אחרי הספירה 1981-. הצעת החוק של אותה בנט אמר בראיון ב86ה על אקספו . אני הייתי שם כאשר הוא יצא מט1986באוגוסט, 
Premier:של חמש שנים

 הייתי הרזה, מכוסה בצלקות, פיו הצהיבו" ,בא לעזור לאמא שלי כאשר הייתי לידה earle התינוק. תזכו אף בהצצה חטופה באחוזה
 תזכו אף בהצצה חטופה באחוזה מעולם לא עזבו. היא עדיין שם גדול וישן, קלוונה, לפני הספירה. מחוץ של ההורים שלי, היא כנראה

הייתה ההשפעה הגדולה ביותר על שלי ונחשב שנים. היא טובה מאד, כנות אישה- את ההגדרה של המונח. היא הייתה noblest נוצרי
."כזאת דוגמא טובה כי היא הייתה כל כך נדיב, זולתי. טוב מעולם החי, יותר מדי

". פעם הייתי רץ סביר יפה לי הכל בורח מבית סבא שלי (ג'יימס בכיסו ריצ'רדס)"

על הפסקת עישון, קרא: "חמישים שנים לא -יעודי, אחד אחיות כאשר היא מתה המשפחה שלנו היה בשם. כאשר עוזבים את מוסד ס
זוכר, תומי וליה!"



לעתים קרובות אחת לשניה: יהוה שמע, ושמעתי אותו, ספר הזיכרון נכתב לפני אותו עבור דבר"אז הם חששו כי יהוה3:16מלאכי 
אותם כי חששו כי יהוה כי חשבתי על השם שלו."

קריאה:האחרון שלה היה עדות 

יכול לשמש יהוה הוא האלהים הקדוש; הוא אל קא; הוא לא יסלח לו את פשעי ולא את השמיעו"ויאמר יהושע את העם,24:19יהושע 
החטאים.

לך כאב, ולצרוך לך, אחרי אשר עשה לך טוב".אתם עזבתם את יהוה, ומגישה מוזר האלים, ולאחר מכן הוא יהיה הפוך, אלאם24:20

"אם זה נראה לך כדי לשרת את יהוה ויאמר לרשע, בחר לך את זה היום פנואל ישמש; אם האלים אשר שימש את 24:15יהושע 
האלים של החלו לנדוד, שהאדמה השמיעו להתעכב: אבל קשה לי, הבית שלי, אנו מגישים את האבות שהיו בצד השני של שיטפון, או את

יהוה".

עם פריטי לבוש לבן. לא אחת קורה רק כדי להפוך אותו אל 1999סה לתוך שאר אוקטובר היא הייתה בנמצא מי היא מוגשת. היא נכנ
גן העדן.





Mark "כאשר הוא בא אל הספינה, הוא כי היה בו הדיבוק עם השטן התפללו לו כי הוא עשוי להיות איתו.5:18
 לך הביתה כדי בניך חברים, להגיד להם כיצד דברים נפלאים עשה יהוה אליך יהוהלו,אליו׃ ישו הנוצרי לא סבל אותו, אבל אמר5:19

.הייתה חמלה על אליך
כיצד דברים נפלאים ישו עשה לו: כל הגברים לא פלא".decapolisא, והחלו לפרסם הוא יצ,5:20

. האחים שלו בחוק היה השיר המודפס, ממוסגרות. הוא תלוי במשרד של Office-סבא שלי זה מצוטט לעתים קרובות השיר כאשר ב
אבא שלי.

לעשותTהוא המלאה שלך נעשה לפשוט

אדגר אורח

לעשות,Tאה שלך נעשה לפשוטמישהו אמר כי הוא המל
אבל, הוא עם (סלג בוטה) אחד בעל אמר

", אך הוא היה אחדT"אולי זה המלאה שלך נעשה לפשוט
ניסה.Dלומר כך עד שהואTאשר מגיעים למקומות האלה ללא עזרתם

ממש עם עקבות של חיוך רחבbuckledכך הוא 
פיו. אם הוא מודאג הוא הסתיר אותו.על

ל לשיר שהוא עורר את הדברהוא התחי
לעשות, והוא עשה זאת.Tהמלאה שלך נעשה לפשוטכי



לעולם כי;LL: "הוי, לךscoffedמישהו 
לפחות אחד לא עשה זאת";

אך הוא הוריד את המעיל, הוא הוריד את הכובע,
החלה אותה.Dהדבר הראשון ידענו הוא

עם מעלית של הסנטר שלו, מעט חיוך רחב,
,quidditפקי או ללא כל פק

הדברהוא התחיל לשיר שהוא עורר את
לעשות, והוא עשה זאת.Tכי המלאה שלך נעשה לפשוט

ישנם אלפי לספר לך אותו לא ניתן לבצע,
ישנם אלפי לנבא כשל;

ישנם אלפי להצביע לך אחד אחד,
לך.assailאת הסכנות להמתין 

אבל רק אבזם אותה עם מעט חיוך רחב,
להגיע אליה;רק את המעיל,

רק להתחיל לשיר כמו לך להתמודד עם הדבר
לעשות זאת.LLלעשות",Tכי "המלאה שלך נעשה לפשוט

חשוב קישורים באתר זה:

חסר סיפור יום 
צדיק, שופטים 

WAN חלומו של המלך
scorpius שמש וירח לא לענות בצורה הרמונית ב

כדור הארץ הפך הפוך 
sothis הציגתאריכים בתנ"ךrasc אוקנגן במרכז

המבול 
phaethon

סנקה
פיניקס

Phoenix Risingהציגrasc אוקנגן במרכז
צבאי משלהם וביצעו פעולותהציגשל יהושע יום ארוך
דיאגרמות של כוכבי הלכת בתוךארובת העין הפוכה 

 פוסטר שלי הצג, העכבר מעל, לחץ על האריזה בתחתית כדיהאסטרונומי המלכותי של קנדה בחברה הכללית, קלוונה מאי 2005
.להגדילה

power. להלן מצגות 9200בספטמבר, 1מרכז אסטרונומי אוקנגן בחברה המלכותית של קנדה "תופעות סולרית" המצגת,  point היו
 ,ppt, solarphenomena.ppt.לאחור ,ppt, ".ppt.משה ,ppt, kingwansdream.ppt.יהושע ,earthsift.pptבשימוש:
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 השני של כדור הארץ. מ"מ נשיא התרשמתי מאוד הן על ידי הצגת פוסטר, את הלוחות. הוא הכיר לי היה איש של אמונה. הוא חשב על

 מקרה היה עשוי היטב. הוא קלע בול, אנחנו לא ניתן להסביר את פיסיקה- כי הוא שם אמונה
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ורה מושלמת, אולי עכשיו יש לנו את אנו יכולים להיות אסירי תודה על קלה כחמורה מפי אסטרונום סיני. את קטעי נפלו יחד בצ
, שמחה על יכולת velikovskyבפתוס מאותגר saganהתמונה הגדולה. את סיני לא היו רשומות שלהם מטורפת שפויה, נכון. קרל 

וה. פיסית של האווירה, האוקיינוס קרום כדור הארץ שהיה עדיין מדינה. את ומוצפת אור מוטות יהיה יבש טבעת האדמה היה קו המשו
עצירת סיבוב כדור הארץ הרבה פחות משנה האם להפעיל את האדמה לתוך כראי מוצק׃ רוק, דורשים יותר אנרגיה מאשר השמש ממקם 

5.4xגרם) = 5.976x10E27אותו בשנה. לקחת הארץ לדוגמה: ( 10E41 = מיליון שנים 42. יידרשו sunyrsמיליון ג'אול 42.6
השמש לשרוף את מסת כדור הארץ.

סיבוב מאיטה כתוצאה מהחלטת זוויתית של שימור המומנטום. כמות מטען חשמלי נדרש כדי "כאשר מטען חשמלי מוסיפים סיבוב הגוף,
יותר מטען חשמלי מאשר כדור הארץ 10,000") על פי danjonשניות (מה שנקרא "אפקט -להאט בסיבוב כדור הארץ יום אחד לכל מילי

דר הפוך) לא צריך להיראות כך מדהימה, " "כלוויתן בשבי לתוך ארובת העין הפוכה על ידי 'נפטון' אולי החזק". אדמה בסיכולים
strong gravitationalמביטים מעל, היקום שלכם עיקול שמאלה כאשר משוך." "בסיכומו,כאשרorbitingשל סיבוב של בכיווןSun.

נתונים כדי לחשב את סיבוב כדור הארץ. עם זאת, orbitalכחת באמצעות זה ספין גורם של כדור הארץ של כמו סיבוב כפי שמפורט מו
אם כדור הארץ או חלקיקים נגרמת להסתובב, כגון על ידי התנגשות לאחור ארובת העין שתתרחש עם קשת עקום מימין בהיעדר כוחות 

אחרים."
Steveמ Winfield-.מל

את הארוחה במשקה אקזוטי כדור הארץ זוהתה אל ארובת העין בסדר הפוך של כוכבים שלו סיבוב. גםבסדר הפוך " נפוצים בטבע.
היה מחשבה כדי להיות גבוהה הנטייה של ארובת העין, ליד מעבר של אובייקט גרמו את כדור הארץ כדי לחצות את הגבול וכך ארובת זה

Sunבסדר הפוך. התנגשות יהרוס אדמה. לאחר מכן ההפך " המתוארים כאן חייב להיות מנוהל בקפידה על ידי אלהים הזזת העין כוכב 
לצד השני של כדור הארץ. לאחר מכן אם השמש עברה לצד השני של כדור הארץ, כדור הארץ חייב בקפידה מבוקר על ידי כוחות 

אחרים.

 דמויות אלה משתנים כל שנה. כהה - אנרגיה 70%-כב 5% משנה, 25% בעניין כהה כהה ושל האסטרוומים לספר לנו את עולם מור
היקום, מלבד מואץ -אולי כבידה בסדר הפוך, גלקסיות -מהי נהיגה משנה  משנה היה נצפה לנסוע דרך כוח הכבידה טיבעי. כהה אנרגיה

אל חלל ריק, אקווריוס' ממוקם.virgoסיה באשכול משנה. אנחנו נוסעים עם הגלק-קצב. האנרגיה כהה עשויים להיות אנטי

שאל: "אם היום היה משך על ידי עצירת או את הארץ או את היהבריאןויליאםג'ון סקופס את "משפט הקופים" VS 1925 טנסיאת
מהתקף לב שישה ימים מאוחר יותר. הוא היה גם שאל "כאשר היה שטף?" עבור חישובים אשר השמש, היה כדור הארץ?" ומת

.כאןמקבלים

שנים מאוחר יותר. ויליאם בריאן לא היה צריך להיות מת של שבור, 77ראיות התומכות עכשיו, לזכות יום שלcreationistאת 
ברציות טענו עבור כאן. אין סיבה לא ניתן ללמד את התנ"ך כמו דת האמת. הסיבה לכך בתי המשפט לא מורשים 10:12האמונה יהושע 

ם, היא בגלל חוסר ראיות. דף זה לא רק מוכיח את התנ"ך באופן מדויק, המקויצירת כדי להיות נלמדת בבתי הספר, לא כי בית הספר הוא
הוא מוכיח אלוה שלנו יש כוח יוצר, שמשאיר מעט את הדמיון. יש התקפה מתמשכת על האמת של המקרא הם לעתים קרובות להתחיל 

ם במאי אמר לי כי רק אגדות אלה יכול . אני מקווה להיות הרגיע מי קרא עמוד זה של האמת של התנ"ך. אחד הכוכבי10:12עם יהושע 
להיות נכון הוא אם השמש היה זז מסביב לכדור הארץ, היה מאוד סוערת כי כדור הארץ היה הרוס. עם זאת, אם השמש פשוט הסתובב 

לולה לגרום כדור הארץ צריך להיות בולט משפיעים על. את התפיחה הגאות של שמש וירח יהיה אותו, אין הבדל. גם כך, אירועים אלה ע
פלאים.Sunרעידת אדמה היו לעתים קרובות הוקלט עם 

) כדור 3) השמש עברה. ביקשתי נאס"א אם היה (2) הפסיק את כדור הארץ מסתובב או (1נאס"א מדינות יש רק שתי אפשרויות: (
הם לא אומרים מה -מאוד הארץ היה משך סביב השמש כדי לייצר את אותו אפקט. עם זאת, הם אמרו הארץ היה לראות משהו שונה

תהיה שונה. את התשובה נראה להציע הם ידעו משהו, כמו גם את ההפך ארובת העין, כי הם היו בטוחים אדמה לא זז סביב השמש כדי 
מופיעים עמד בשמים. הם עשויים להיות פשוט התכוון בצורה אסטרוומית היינו לראות משהו אחר לעשות עם אור או Sunלהפוך את 

קטסטרופלי. אפילו כובד גדל כאשר מתקרבים במהירות האור. עם זאת, הוא נוסע במהירות האור לא מרגיש כל כבד.משהו

Psalmהשם  "יהוה מלך גאות לבש לבש יהוה חוזק, במה הוא אזר עצמו: עז התאזר אף־תכון תבל בל־תמוט׃ את העולם, כי הוא 93:1
לא ניתן להעביר".

ינוי, רק את השמש עברה. לפיכך, כי אלוהים לא עברו את כדור הארץ על מיליוני מיילים לשעה, אדמה כדור הארץ היה נשאר ללא ש
פסוק נכון. אף על פי כן, כוכבי הלכת יש משך ברחבי הארץ עם השמש מאוד במהירויות גבוהות כדי להופיע באותו יום, לא "ליפול", זה

לילה זמן למצב כפי שהם. אם כדור הארץ נעקרו סביב השמש במהירות רבה על הלילה, הערב השמיים ממשיכים להישאר באותו באותו
נסיעות האוגדה, scorpiusולאחר מכן במזרח, כחול הסיט רק לאחר השקיעהscorpius, סין לא ראה בניין WANחלומו של המלך 

http://www.spacetelescopes.com/additions.html
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עות. אור הכוכבים, כוכבי הלכת יכול ש6הכוכבים של שמי הלילה לעבור 180°שעות, ראה את סין אחרים של 6אדום הסיט בתוך 
סגול.-אולטרהלהיות אדום וכחול שזזה תזוזה החוצה כדי לראות ספקטרום אינפרא אדום,

כמו כן, עם הארץ על מהירות היום.נס רק שישה חודשים אחרי יהושע הארוך שלSunהוקלט ב דומה מאד WANאין כמעט מה המלך 
ירות האור, אנשים על פני כדור הארץ היו בצורה בולטת לשקול יותר. מחקר זה מלמד אלוהים במה1/30מיליון מייל לשעה, 24של 

לצד השני של כדור הארץ, כך קדימה -להעביר את השמש הגדולה ביותר במהירויות גבוהות מאד עם הכישורים סביב כדור הארץ 
. האנרגיה של המערכת נכנסו הייתה ontinuedכך העונות מעלה או מטה Sunתנופה נשאו אותו אחורה ארובת העין, שהוא העביר את 

. כך מומנט שאולי היה להחיל באופן שווה את אוקינוסים כמו מוצקים לא בעיה. אפילו זוויתי Shiftצריכה להיות מוצא. כדור הארץ לא 
. כדור הארץ היה ללא שינוי. לכן, אל משהו אחר כי פעלו על הכל סביב כדור הארץשל כדור הארץ התנופה לא היה צריך להיות הועברו

את אותו מרחק המומנטום היה מטופל. רק " השתנו. למרות זאת, הם היו מבוקר עד להמשיךorbitalחוק שימור האנרגיה, זוויתית של 
השמש הם שבדרך כלל. וכך מסתור לחלוטין את הנסים של המדע.

ושמים בזרת תכן וכל בשלש עפר הארץ בפלס הרים וגבעות איזון?""מי־מדד בשעלו מים, גזר עליו מן השמים עם40:12ישעיהו 

כ"."עמד על פני כדור הארץ; הוא לא־הביט, עשה את ם ולרעוד; הנצחית, הרי נהרסו; גבעות עולם; את הנעשה היו3:6יעקב חבקוק 

עברה השמש סביב כדור הארץ. הוא אלוהים יודע את מסת כדור הארץ. היו רעידות אדמה קטנות הוקלט על ידי סיני כאשר אלוהים
יודע כיצד להסתיר את החשמל:

"בהירות שלו היה כמו את אור; הוא היה בהיר קורות מידו: היה לו את ההסתרה של כוח".3:4יעקב חבקוק 

תגרים אהמדע לא אלוהים את הקרדיט על יצירתו. כי העולם מתנהג בצורה מסודרת רק באמצעים של כוח אלוהים הוא מוסתר. יש
young-earthמדעיים שונים  creationist למצב" כי מערכת השמש הייתה צריכה להיות כל כך מחדש לחלוטין ואין שום דבר ישן על

זה. נאס"א לא צריכים למצוא דרכים כדי להפנות א שת השביט מן הארץ של נתיב, כגון מקדש באוגו המפורסם שלו שת השביט על ניסוי 
ה, אלוהים הוא כל כך אין שום דבר שהם יכולים לעשות. האל כוח בתנועה השמש סביב כדור הארץ עשויה להיות , כי אם אלוהים רוצ1

כוח אלוהים המשמש ליצירת היקום. משהו ולא והתחמקו מהחוק במשך קרוב לשלוש מדענים. אלוהים לא חסך כל מאמץ בתנועה מערכת 
השמש סביב כדור הארץ.

2Peter , הליכה אחרי משלהם תאוות בשרים,scoffersנה, כי יבוא באחרית הימים "הידיעה הראשו3:3
מאז אבות נרדם, כל הדברים להמשיך כפי שהם היו בתחילת היצירה".עבור, אומר, שם היא ההבטחה של הקרובים שלו?3:4

המדע כוזב נקרא כך:oppositionsשוא, babblingsאיטן, אשר מחויבת לשמור על בניך אמון, הימנעות חולין ו O"6:20איטן 1
טעיתי לגבי הדת. חסד יהוה האלהים. אמן".professingיש כמה 6:21

השמש, והמשיך ללא יוצא מן הכלל, באותה דרך של מיליארדי שנים. זהו שקר המדע. השמש orbitedלכדור הארץ המדע מלמד כי
זז, אבל אני יודע Sunלשלול את ים הישן. המדענים שלכם בתוקףמזה מיליארדי שנים. עם זאת, השמש עברה פעמים רבות ב"ך פעמ

אלוהים עברה השמש פעמים רבות. "רב הוא כוחו של קבוע שווא; אך את ההיסטוריה של המדע מראה כי למרבה המזל זה לא סבל 
ארוך." צ'ארלס דרווין.

ווא.המדע של היום אלוהים מוציא לחלוטין. המדע אומר השמש מעולם לא זז. זה ש

false המדע מתנגד את התנ"ך. אמנם המדע תומך את האמת, את התנ"ך. יהיו מי שיאמרו זה לא מדע. עם זאת, זה מה אני באמת
ובתמים מאמין. נאס"א מרמז המדע יש מעוות זה נס. המדע יכול להיות שנבדקו, כדי להיות מופרך או לאמת. זהו מדע, זה שיטה מדעית, 

מת שלי כאן עם כל החישובים המוצגים. אישור מוכח כי המודל פועל ומתאים התצפית. זהו לא מתחיל עם את השערה היא למכביר לא
המסקנה, הקשה שם, הרבה יותר קל למצוא משהו שאתה מחפש כאשר אתה יודע, מצאתי אותו.

השיטה המדעית היא:

א. הראשון חושב שאלה או בעיה. אירוע הוא ישב או מכללא.
לנחש מה התשובה. את השערה.לאחר מכן נסה ב.

ג. לאחר מכן לעשות ניסוי כדי לבדוק את השערה.
ד. לאחר מכן נבחן את התוצאות, צורה מסקנה. אם השערה שמוכן לקבל אותו מקובל כפי הנראה נכון הופך תיאוריה. כאשר התוצאה 

שונה מהצפוי יש משהו כדי ללמוד ממנו.



ידי ישראל, האשורים, סין.א. התצפית: יהושע יום ארוך של זוהתה על
שעות, של כדור הארץ ארובת 12ב. השערה: אלוהים מעבר השמש בחצי הדרך סביב כדור הארץ עם סיבוב של כדור הארץ במשך 

שלה על ציר כדי לשמור על באותה העונה, אדמה הזורם אל הפוך ארובת העין של השמש. השמש התרחקו בדיוק eclipticנודדת העין
העין מאוחר יותר כפי שהוקלט על ידי התנ"ך, אדמה זורם החוצה את ארובת העין הפוכה; לאחר מכן השמש עברה לצד השני חצי ארובת

התרחקו בדיוק שנה אחת לאחר תנועת השמש, כדור הארץ Sunשל כדור הארץ זרמו כמים בחזרה אחורה ארובת העין, ולאחר מכן את 
כדור הארץ של ארובת העין נודדת בחזרה למצבו הקודם, כיוון אדמה המשך כאילו כלום לא והזרים של ארובת העין הפוכה, הנטייה של

קרה.
נתונים על נס ואחרים סיני אסטרונומי רשומות בתנ"ך על תאריכים מדויק באמצעות תוכנית Sunג. השערה זו תואמת את זו של 

היא לא נגעו. מודל זה גם תשובות לשאלות יותר מאשר יוצר.פיזית, אינו משאיר עקבות, לא חסר זמן נטו. אדמהtheskyמקצועית 
Aironetבפברואר, 8בתחילת הקרב של יריחו 180°ד. אלוהים עברה השמש סביב כדור הארץ  לפנה"ס, והזרים אדמה לתוך 1240

שעות של יהושע אוגוסט 24לעמוד עדיין הקיץ עבור 360°Sunהשמש סביב כדור הארץ הפוך ארובת העין של השמש. אלוהים עברה
16,Aironet לפנה"ס כאשר השמש הייתה החזרה על חצי נקודת ארובת העין. כדור הארץ היה כבר הפוך ארובת העין, השמש 1240

במערב, היה מעבר הגדר מזרחה באותו יום. לאחר מכן השמש הגדר מזרחה, פתאום עלה בצורה יוצאת מן הכלל, במזרח. האשורים, סיני 
אדמה אדמה והזרים 180°שעות כמו היא עברה סיבוב של 12שישה חודשים מאוחר יותר עומדים עדיין בשמים Sunת להקליט א

נסים היה מאוד כמו השמש פלאים על ישו ותחייתו. אלוהים יכול Sunלפנה"ס. התבנית של 7,1239ארובת העין הפוך פברואר של
ם דבר.להעלות את המתים לחיים. אלוהים יכול לעשות שו

שעות 24לראות את השמש כנראה עמד עדיין עבור שונה מאשר התוצאה. כעת אנו יכוליםhypothosesאנו לומדים משהו כאשר 
לאחר עלייה מערבה ואז התחיל להגדיר במזרח. פתאום לעלות במזרח ביום ראשון כמו זה היה על ישו ותחייתו. דמיון זה כדי העלילה לא 

חוזר פעמים רבות בתנ"ך.הואהייתה צפויה. סגנון זה

john .לא ניתן לשמוע כי השמיעו מילה שלי "למה לא להבין דיבור שלי? אפילו8:43
 הלוא הם של אבא שלך את השטן, את תאוות בשרים אבא שלך השמיעו יעשה. הוא היה רוצח מלכתחילה, משכן לא את האמת, כי44

.זבים משלו: הוא שקרן, אביו של אותואין אמת אותו. כאשר הוא ודבר שקר, הוא יפיח כ
".כי אני אומר לכם את האמת, הלוא תאמינו לי לא ,45

רק את הרוח של ישו, ניתן לומר את האמת. כיצד אוכל לדעת אם מה שאמרתי כאן האמת? הטוב ביותר ייצוג של מה אני מאמין שאני 
יכול לתת.

האמונה באלוהים היא לאמת, אתאיזם הוא מופרך. אלוהים חייב להיות מתוכנן רק אלוהים יכול להזיז את השמש סביב כדור הארץ, כך
מיליארד שנים. סביר להניח שהוא ניסה להעביר כוכב 5כדי להזיז את השמש סביב כדור הארץ לפני הקמתה של מערכת השמש 

מיליארד שנים. 12הלכת שנוצרו לאחר שהוא עבר את השמש. הוא עלול אף עברו כוכב סביב כדור הארץ בקרוב הכוכבים, כוכבילפני
יכול להיות שהוא התכוון להעביר כוכב סביב כדור הארץ עוד לפני הקמתה. כך אלוהים הגדלה במהירות, חיה באזור שבו רבה לנצח.

וס פוקוס של "כי מעתה ואילך לא יותר ילדים, התהפך לכאן ולכאן, נשאו על עם כל רוח של הדוקטרינה, על ידי הוק4:14אל האפסיים 
גברים, לכד חכמים בערמם ועצת נפתלים נמהרה׃ ובערמומיות, שבעזרתן הם לארוב תיעתע;

אך דובר אמת אהבה, עשוי לצמוח מעלה לתוך אותו בכל הדברים, בראש, אפילו ישו:"15

של תיאוריה זו היא כיצד אור וחושך הם עולמות. שקר כי המדע מלמד נגד התנ"ך הוא עולמות מלבד האמת. את החלק החלש ביותר 
אלוהים עשה את זה. הוא דורש אמונה מדהימה. עם זאת, זה לא עיוורת.

האצה, האטה לא רגש. עם -Atomעלולה מופיעים ונעלמים. זה יכול לגרום כוח שווה על כל gravitationalאפשרי כי השדה זה
דקות את כובד גל צריך לעקור את כוכבי הלכת הצידה, כן תוךזאת, אם השמש הייתה משך סביב כדור הארץ את השמש יש חוץ. כמו 

מערכת השמש קריסה. החורים השחורים בגז מדמיע מלבד הכוכבים את כוח כדי להעביר את השמש מהירויות אלה תהיה זהה אם משך 
בי הלכת הם יכלו להזיז אותם על ידי חור שחור. אם לחפור התחומים, אולי חלולה של אלוהים, של כוח הכובד הוצבו סביב השמש, כוכ

בכל מהירות עם שיפוע אחיד של כוח הכבידה ולכן לא יהיה שסועות. זה אחד תיאוריה. שאלוהים עשה את זה אין ספק. כוח הכובד נוסעת 
גלויה, במהירות האור, כך כבידה עשויים בעבר. כוכבי הלכת חייב לעבור מהר מאוד להופיע במקביל בשעות הלילה. את הכוכב המרוחק 

באותו לילה לפי חלומו של המלך scorpius"שבתאי, חייב להיות מועבר על שליש מהירות האור כדי להופיע עם שאר כוכבי הלכת כדי 
WAN נסייר של כוכבי הלכת הפנימיים שמר על טיבעי עגול ארובת העין. כמו כן כל .asteroids בתוך מערכת השמש חייב סובב סביב

כדור הארץ.



התנגשויות -ירת מפגשים באופן דרסטי להגביר את הנטייה, קטן ונטיות של " של ונוס, מארס ומסתירים את מספר ליד"מאז סג
."velikovskyהמתוארות על ידי 

אם"אלוהים להשתמש שלו הולכים פלאית כדי לייצר את החשמל יום ארוך, הוא בוודאי לא יהיה צורך להפעיל ונוס או חלק גוף אחר
.".אסטרל' כדי לעשות את זה עליו'

מעלות". מארס 20-מיליון שנים, ההטייה שלו ניתן לשנות על ידי יותר מ1עד 100,000לאט. במשך wobblesאת ציר המאדים 
כמעט בוודאות את הנטייה אל השמש. את דוב הקוטב מכאן נפרסת והולכת הם תוצאה של ציר זה טבעי הטיה. לכן צריך להיות במעקב 

פלאים במאדים. עם זאת, שינוי השמש היא להשפיע על לנו עכשיו: התחממות כדור במאדים: עשוי לא להיות ייחודי רק Sunשל 
את 2007ביוני 28-נפטון והיום הוא מקבל כי השמש היא תחילת החמים2007במאי, 8-אולי מפני השמש אחראית חלקית אדמה.

חמים.טלסקופ גילה כוכב הלכת צדק הוא שינוי צבע אולי כי השמש היא תחילת ה
"http://www.skepticism.net/discussion/fullthread$msgnum=349 את "MAX planck Institute for Research מלונות

שנה. 8000-מערכת סולרית, גרמניה קבעה כי השמש היא פעילה יותר עכשיו מאשר כבר למעלה מ
"http://www.futurepundit.com/archives/002242.html" "Sun 1,150שנים מאשר בכל זמן האחרון 60האחרון הוא והיום

שנים."

שוב. כל אלוהים הוא שליטה. ההתחממות הגלובלית ושינויי האקלים אינו בעיה אלוהים. אלוהים יהיה לשחזר הכל כאשר ישו מגיע
ע מקבל הרבה כסף על ידי אלה מדענים אחד הגרועים שבניאו על ההתחממות הגלובלית, מניפים את ידיהם הם רק מלא אוויר חם. המד

מחקר מוכיח מה שרוב המדענים כיום בעיקר להפחיד. והם יודעים שהם משוחררים מימון שלהם אם הבינו כולם אלוהים הוא שליטה. זה
גן לימודים שינוי האקלים, וכמה כיצד לקבל אדם לשלוט בה, היא בזבוז של זמן וכסף. היו אתיאיסטים מוצהרים הנוצרי מחאה מקצוע של 

שאתה יכול לעשות משהו, רק פעל ישו כמו שאני עושה. האקלים הוא עדן, גיהינום נכון להפחיד טקטיקה. הישועה הוא נצחי, משהו
משהו שאתה לא יכול באמת לעשות משהו.

גלגל המזלות ניתן לראות את חמשת כוכבי הלכת היו להקליט שהופיעו בעת העתיקה כפי שהם כלל שהופיעו. ארובת העין לאחור את
הוא בסדר הפוך, על רקע הכוכבים כוכבי הלכת הם בסדר הפוך, אחרת, אין שינוי. כוכבי הלכת קומה, הגדר באותו הלילה שלהם העונות 

ולאחר מכן חצי שנה מאוחר יותר, אחרי שנה או ממקום למקום ונעשה בו שימוש מאוחר יותר מכך כאשר אדמה רגילה יכול הקולטת -
מאיפה הם צריכים להיות. אחד קל תנועה חלקה. "שבתאי, כוכב הלכת צדק האם ארובת העין השמש 180°ת תהיה את כוכבי הלכ

פעמיים בשנה כאשר כדור הארץ היה בסדר הפוך ארובת העין. "חלוקה מחדש של העניין בתוך או על כדור הארץ האם לשנות 
precessionנות.", אבל עצום הפצה יידרש לשם טיפול כימותראפי לש

.P הנתיב של העמוד, המלון מציע 362

נס חייב להיות כלול שמירה על כדור הארץ מפני מסתחררות אל השמש או מתוך מערכת השמש או לשרות הלקוחות עומדים לעבור. 
מהלך. במקרה "הארץ היא ענקית גרוסקופ. נסה להעביר את החיוביים והשליליים של אולם ספינינג טייס אוטומטי, הם נוטים להתנגד ל

של כדור הארץ הפנימית ליבה מסכה ויאמרו כי היה טייס אוטומטי עצמאית נפרדת ולהתנגד לשנות אפילו בזמן החיצוני של קרום כדור 
הארץ, גם הוא היה טייס אוטומטי כפוי כדי לשנות. כך מעידה על ידי שני היה זה, אחד שינוי יותר מאשר את זה." את הליבה הפנימית 

שנים. כל סימולציה הצג את השמש צריכה להיות 1400עד 700בוב אחד קדימה החיצוני של קרום כדור הארץ פעם אחת כל מחליק סי
אלה פלאים. רק אלוהים Sunלא עבודה. עם זאת, רק רעידות אדמה קטנות היו מוקלטים בזמן של gravitationalשסועות, אינו קבוע 

עם Shiftאדמה הם עדות של אירועים בחיים האמיתיים. אין הארקה quakesציאות, הקשורים יכול לעשות את זה. התנ"ך הוא נכון למ
precession שנים. זהו אפקט הנקרא כיום השמש שהתמחתה בהנדסה גיאודטית וזכתה להצלחה רבה. את התיאוריה 26,000מעל 360°

שיפוע של כוח המשיכה, לא, לא ניתן להביא את התוצאה הפופולרית של קרוב נעבור של כדור הארץ ימרח אדמה הצידה בגלל ישרים
רגל מדרום לגבול עקב פולאר לשוטט. לא היה שום עקבות של קרוב לעבור על ידי של כוח 49100הרצויה. במקביל הוא למעשה 

אובייקט היו שן." כך אמר, ארובת העין הוא הגרביטציה (משיכה), כוח אלקטרומגנטי. "אין גם כל עדות ישירה כי " של אדמה או כל
דבר קל עבור אלוהים כדי להגדיר שליטה. אין עדות פיזית עזב. המדע יכול להסביר את העוצמה מיומנות בעבודה. המדע טוען זה אינו 

אפשריים.אפשרי. מטרת מאמר זה היא כי עם אלוהים כל הדברים

"הנה, אני יהוה אלהי כל בשר: אין שום דבר יותר מדי קשה לי?"32:27הנביא ירמיהו 

http://www.csinfo.org/Longday.htm
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.ש לעמוד עדיין בשמיםבכל זווית היה לחקור על ידי מומחים: רק מדינה חדשה של חוקי הפיסיקה עלולה להפוך את השמ

להסביר את פיסיקה המדויק של רגע נסים אלו בדיוק כמו המדע הנוכחי לא ניתןSunהמדע הנוכחי לא ניתן להסביר את הפיזיקה של 
של היצירה. המדע טוען כי יש את התמונה הגדולה של קוסמוס. את קוסמוס בלי אלוהים הוא דבר. המומחים אינם אומרים זה אינו 

, ועברו אותו שוב להיות חכם אין זכר.מומחה, אסטרופיזיקאי, גילה לי כי אם אלוהים עברה השמשאפשרי. 

אישטיין תורת היחסות ועל אינו עובד. בפתח ישיבת הממשלה, קצור תולדות הזמן, מסתיים "השמש והירח עשוי עדיין להיות אלוהים, 
א חריגים, אם אנו הנחה סיפורים כמו זה של השמש שנעצור יהושע." המדע ללאבל הם היו האלים מי ציית לחוקים נוקשים, ככל הנראה

לא הנחה את ההיסטוריה, את מודל שיתאים לו. המדע יכול להסביר את השמש עומד עדיין או הגדרה/עליה פתאום אחורה עדיין או 
הארץ orbitingב הלכת צדק, "שבתאי שעות פחות משנה או כוכ48אחורה באופן פתאומי או אדמה בסדר הפוך ארובת העין, אפילו

פעמיים בשנה אדמה לאחור של ארובת העין! שני "שבתאי, כוכב הלכת צדק " בשנה רגילה מופיעים ארובת העין כי הוא נגד סיבוב. 
להסביר את ההיסטוריה של עצמאי בשפע ארוך ימים ולילות ארוכים, קצר ימים ולילות קצרים מרחבי העולם.המדע אינו יכול

אין צורך להיות מדען או לשאול כדי להבין את המודל כאן. אין צורך להיות מפי אסטרונום חובב. אתם רק צריכים להבין את המסלע 
באותו כיוון סביב השמש מאז דק במגדליה ובצריחיה ענן של גז ואבק orbitedשל מערכת השמש. המדע מלמד כי כדור הארץ יש תמיד 

פעמים רבות. השמש לא תמיד Sunי הלכת. ממש ההפך הוא הנכון. אדמה נכנסה לאחור ארובת העין קרה דחוס גיבוש השמש, כוכב
פעמים.100-נשאר עדיין. השמש הערעור נסוב על פרשנות הארץ עשרות פעמים, איש לא ניתן למצוא עקבות. כנראה יותר מ

אחד. המשאלות שלי היא כי לא יהיה כסף המושקע ראיות, אך אלוהים עזבו אף הפרעות נסוגוcosmologicalאדם כזה שטוען 
מחקרים מדעיים כדי לבדוק תיאוריה זו בעיקר כי אני מאמין שאלוהים עזב אין ראיות כדי למצוא. למרות השמש צריך להיות מועבר 

ס. ייתכן שהייתה לפנה"4000הנסים הם ארבע ותוכנות רבים יותר לפני Sunפעמים את רשומות מציינים כי 100או 50אולי 180°
פלאים לעתים קרובות של ארבעה ימים, על הברית הישנה אל הברית החדשה. נדיר מאוד לעתים קרובות מספיק כדי לא Sunסדרת 

למרות זאת, הדמיה של מודל זה להיות מוקלטת. לעתים קרובות מספיק כאשר הם לא יקרה רוב האנשים לקח אותם כדי להיות רגילה.
זמנית את בקורותיו של תאריכים אלה עשויים להיות -רכת השמש יהיה להוכיח את האל, טיפול בחשמל. רבים בושל כדור הארץ, מע

פלאים וכך מוודא תאריכים אלה כשם שעשיתי כאן.Sunמחובר 

פי שלה;אליה צעירים, נטה לה כפיים, מי מהם, לשאת אותם על כנflutterth"כנשר קן, 32:11חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון 
עמו אל נכר׃."יהוה בדד ינחנו ואין12

100%מודרך הפוך " לתוך הארץ, שמר בסדר הפוך כאילו " רגיל, וסיור מודרך מתוך הפוך " מבלי להשאיר עקבות. כדור הארץ היה 
מיליארדי שנים, בטוח כל הזמן. המדע זדוני המרמה אנשים ומפתה אתם למסור כאשר הוא אומר השמש תמיד היה שם באותו מקום של

תהיה שם באותו מקום מיליארדים של שנים. מי אומר השמש יכול להזיז? אלוהים לא ליצור את השמש, להשאיר אותו שם. הוא משמש 
כדי להשפיע על העולם כולו, כדי לנער אותם ואת נקודת אותם ישו. את היצירה לא היה מצחיק, לא במקרה. דף זה עונה על Sunאת 

כולנו צריכים לדעת: "היה חיים קבוע מראש או היו לנו רק תאונה?" אנחנו כבר יודעים למה אנחנו כאן.שאלה בסיסית 

כיצד נוכל פחד בעתיד, כאשר אלוהים תכנן את הדרך? אלוהים עשוי לבחור כדי להזיז את השמש שוב, כמו של יהושע יום:

חצריהן׃ ס' יהושע שלום: אין להעביר את הלשון כנגד כל בני "וכל העם חזר במחנה ונעמה ומקדה ערים שש־עשרה ו10:21יהושע 
ישראל".

יהיה אחד. כמעט כל אחד היום יודע השמש היא disbelieveאין כוח של אלוהים ישו' מגיעים עשוי לא להיות יום שנה אך יש לחשוף.
כי השמש נע סביב כדור הארץ לחלוטין ויסות טק -מיליון פעמים יותר מאשר הארץ ללא השמש כדור הארץ הוא איבד. בעולם כל כך היי

ושעון מדענים.

השמש, כוכבי הלכת לא ממש יקרה לתוך קיום, הם נוצרו. הם נוצרו, המנוהל על ידי האל התנ"ך:

"עשיתי את כדור הארץ, יצר אדם הוא: אני, אפילו את הידיים, יש פרוש את השמים, כל אני משודרת".45:12ישעיהו 

ה קשור עם התפתחות היצירה?" הכל. אם אלוהים עברה השמש סביב כדור הארץ הוא צריך להיות בורא עולם. ו כי יש לשאול "מה ז
נסים נסתרים אלו ביד גם מוסתר התפתחות. זה לא מאד לאחר שהתקבלו המסייעת בפירושם של המסורת כיצד להשתמש בו. Sunביד 

הטוב ביותר.במקום זאת, ניתוח זה הוא המציאות, את האמת על הצד



אין להאמין שאלוהים שלנו הוא יוצר. ישו הוא תמונה של אלוהים, לכן יש כמה הציעו לאחרונה לבית המשפט על תכנון חכם נוצרי כי
נוצרי מאמין שאלוהים שלנו הוא יוצר, ברא אלהים אדם בצלמו ובדמותו.

התנ"ך אומר ברא אלהים אדם מינים:של מערכת סולארית.מדענים הם אלה עם תפיסות מוטעות של ההתפתחות שלנו, את ההיסטוריה 

עם הארץ לאחר creepeth"אלוהים עשה את החיה של כדור הארץ לאחר את סוג, ובקר לאחר שלהם, וכל דבר אשר 1:25בראשית 
סוג: אלהים לא היה טוב."

ולוציה מודרך כדי לייצר אדם, והוא שלח את בנו לי זה אומר אלוהים האבולוציה מודרך לייצר את המינים עכשיו יש לנו. אלוהים האב
בצורה של אדם לפדות אדם שמורה נצח. זוהי המטרה של החיים.

ג'ורג' כתב: "אם הם מכבדים את התוצאות של המדע המודרני, ואכן הטובים ביותר של coyneשל הוותיקן הרמטכ"ל מפי אסטרונום 
אלהים אשר newtonianרחק מן הרעיון של דיקטטור אלוהים או מעצבים אלוהים, התנ"ך מחקר מודרני, דתיים המאמינים צריכים להת

עשה את עולם כמו לצפות כי למיכלי לאורך באופן קבוע," אלוהים לא לעזוב את הארץ כדי להסתובב במקום.

עמים הוא לא יכול . אלוהים עברה מערכת השמש סביב כדור הארץ כל כך הרבה פonlookerהוא אלוהים סתם אזרחים coyneמה 
לומר כדי להיות אזרחים. שקר הדת מובילה לאיבוד לנצח כי אלוהים אינו מעורב. אל תתפתה תיאוריה מדעית. פופולרי יכול להיכשל 

של הכוכבים. אנשים נמצאים Motionלנו. ממש כמו תלמי, תלמידו של עשו. את האנשים בזמן חשב כי הכל היה ידוע כבר על השמש 
. דרווין כתב: "כאשר הוא היה הראשון אמר כי השמש עמד עדיין, העולם הפך לאורך כל השנה, את השכל הישר של באותו היום

VOXהאנושות הכריז את תורת שקר; אך את הישן של אמירה של  populi של ,VOX דיי, (קולו של אנשים = קול של אלוהים) כמו
כל הדיעות יודע, אינו יכול להיות אמין במדע".

"איברים של הימין הקיצוני השלמות, הסתבכות" IV על מוצאם של מינים, פרק

דרווין לא יכול להיות אמין.

תיאוריה של "אין סתירה עם, אין לשלול את קיומו השופט ג'ון ג'ונס, ההחלטה שלו נגד תכנון חכם אמר מומחים מדעיים העיד כי דרווין 
של אלוהי בורא". התפתחות ללא תכנון חכם ישירות מכחישה את קיומו של אלוהי בורא. תכנון חכם רק קובע כי כל דבר לא קרה 

הצעת בית המשפט במקרה. איך אפשר להיות אלוהים אם הכל קרה במקרה? השופט ג'ון ג'ונס גילה תכנון חכם "יכול להיות נכון, על 
-, הידוע גם בשם כחולcyanobacteriaמיליארד שנים, בבילוי השינוי התרחש. 2.2לוקחת שום עמדה, הוא לא מזהה המדע". "אבל על 

תחמוצת הפחמן ומים כדי לייצר סוכר פחמימות אחרות, מתן -פוטוסיטזה שימוש בתאורה, דוoxygenicירוק טיפולי, למדנו איך לעשות 
את חיידק היה כנראה נועד לטרוף אך במקום זאת, הוא הפך לטקסט שלו"י כמו תוצר לוואי."חמצן כיבו S תוקף הגוף להפוך אותו מן 

הקוף slime כל עץ, פריחה למפעל אצות על פני כדור הארץ. המפגש נועד החיים על פני כדור הארץ עלולה להתפתח מתוך שניסויים
 לתוך מורכבות יותר צורות שאנו רואים היום ... " הוא חשב מדהים יחיד מפגש אקראי בין שני תאים קטנטנים מזמן יכול להיות השלכות

לילים אלה לא סביר היה נתיך באקראי שני תאים קטנטנים. לא סביר היה התפתחות באקראי. עם זאת, צ.falkowski ענק כזה," אמר
פלאים היא המדע כי המודל משתלב התצפית. מאחר התערבות אלוהית היא נחשפה.Sunמחקר זה של 

של philolausלפנה"ס. 530בדרום איטליה בשנת croton, עברה Sunפיתגורס, מי הציע את הערעור נסוב על פרשנות אדמה 
croton .כי כדור הארץ היה כדור הארץ, הערעור נסוב על פרשנות השמש עם גלוי כוכבי הלכתplato, socretes שלהם היו שחיפש

mathmeticians' תיאור של כדור הארץ לאחור ארובת העין. אחרים גם סיציליה סירקוז socretesבמקורותינו. תוכלו לקרוא מעל של 
ארץ כי הערעור נסוב על פרשנות השמש. הם היו מנוסים הפוך " גם עשה חישובים עבור אותם, אולי בדומה חסר יום חישובים.מן ה

התשובה של עשה נאס"א לגלות מדען המחשב 'חסר יום ב' תוכנית המשמשת לחשב את עמדות של כוכבי הל""?כת, כמו תחזית בתנ"ך
נאס"א: "לא שטוח!!!!!!). אבל אני לא. כי אני לא יכול היה נאס"א. את המחשב ואת כדור הארץ עמדות עזר אבל זה היה פשוט המסלע 

מו של ידי יאו לאחור של גלגל המזלות, חלו-אבל אדמה הזורם אל הפוך ארובת העין. אז מגובה על360°180°בתנועה לא Sunשל 
"לא ניתן לגילוי על בנייתו אירוע עם מודל מתמטי מבוסס על דברים מתנהגת באותה -בדף זה.evidencesרבות נוספות WANהמלך 

זה פשוט עשיתי עם המסלע של מעלה.-דרך חזרה אז כמו עכשיו מול חו מעלה המסלע." 

קל היא, ומאז כמעט אף אחד מלבד למדענים להבין אסטרונומיה..הואשל נאס"א למסקנה: "אנו נוטים להאמין כי קול דברים שהתשובה 
רוב האנשים עם מעט זמן ומאמץ יכולים להבין את המודל כאן. משהו רעיונות יכולים להכות שורש כל כך קל"farfetchedלראות כיצד 

ין ראיות של השמש מועברת סביב כדור ולא והתחמקו מהחוק במשך קרוב לשלוש מדענים. נאס"א אומר על אתר האינטרנט שלהם כי א
הארץ. אין תופעה גיאולוגית ראיות אך יש שפע של עדות ישירה האסטרונומי העתיקה רשומות כי אלוהים עברה השמש סביב הארץ 

פעמים רבות. וזה לא רק יש לנו את הרשומות, עכשיו יש לנו את המודל. כאשר מדינה רשומות השמש עמד עדיין, או השמש חזר 

http://www.tbi.univie.ac.at/Origin/origin_6.html#xtocid1864548
http://www.ntskeptics.org/news/news.htm
http://www.ntskeptics.org/news/news.htm
http://www.ntskeptics.org/news/news.htm
http://www.ntskeptics.org/news/news.htm
http://www.astronomycafe.net/qadir/ask/a11497.html


לא הקומפלקס מעוטר בפסלים, רידיאן פעמיים ביום אחד, או נסוגו מהצהריים עד האופק המזרחי, הצהרות אלה הם למעשה. אלה הםמ
והם לא רק פטור. אם הם לא יכולים להיות פטור הם חייבים להיות הסביר. זאת עשיתי כאן. זה לא משהו הופך די הגיוני להאמין כמו 

ת האביבית, אשר אינו נכון. או כמו חייזר במאדים המתפרסם גדול כמו הירח, אשר שוב לא נכון. עם זאת ספינינג ביצה רק על ההשתוו
: "אמנות באמצעות מזויפת מתמטי נימוקים truthiness/proofinessשלי חלש מאמץ עשוי להיות, אני יודע זה הדבר האמיתי. זה לא 

לא." אין מוצא. מתוך הכרח אירועים אלה חייב להיות אמיתי, נכון.Sגם כאשר הוא-להוכיח משהו שאתה מכיר את לב נכון 

ולעולם לא באמת יהיה. debunkedאין לנו כל אחד בכל זאת. אז למה לא לנסות אנא אלוהים רק? דף אינטרנט זה מעולם לא היה 
ם גילו אותו, אז זה יכול להיות.החישובים עבור יום ארוך של יהושע התגלו כאן בפעם הראשונה. נאס"א דוחה הסביר להניח את

אדמה 180°למכשיר גילוח, ההסבר הפשוט ביותר הוא הטוב ביותר, אנו רואים את השמש עברה occamאם אנחנו משתמשים של 
והזרים לאחור לתוך ארובת העין של השמש. לאחר מכן השמש לעמוד עדיין בשמים במשך כל היום, השמש הערעור נסוב על פרשנות 

שעות. זהו מדע, זה פשוט.24ת כדור הארץ כמו אדמה לעמוד עדיין בשמים למשך לסובב א

בלבד או על (שטח) הסוכנות תוכניות ופרויקטים יהיה מדויק עצות הלקוחות מהחיים מדיניות חדשה של נאס"א: "מדעיים ומידע טכני
האמיתיים ופרספקטיבות ללא סינון,"

(1997במרץ, 25השמש סביב כדור הארץ, נאס"א כבר ציין את האפשרות להעביר אל  " ) השמש יצטרך להתחיל שהסתובב בתוך 2:
מערכת השמש מאד בדרך מסוימת כך נראה לנו על אדמה מסתובבים שלנו כדי להיות עומדים עדיין. אין הוכחה זו מתרחשת גם."

הזיז את השמש סביב כדור הארץ פעמים אנחנו יודעים עכשיו אלוהים לא ל1998-מן המחקר על דף זה שהחלה נקיטת בצורת ב
, או שאתה יכול להאמין את האמת.delusionsניתן להמשיך את רבות.

ישו הנוצרי אמר:

Mark ?לא כדי להיות על פמוט  , ?נר הביאו כדי לשים תחת בושל, או מתחת למיטה  הוא"ויאמר אליהם4:21
."ד, אבל הוא צריך לבוא בחו"לעבור ואין, אשר לא יהיו הפגין; לא היה שום דבר בסו 22

קרא את התנ"ך 

החסר היום הסיפור נאס"א לפניות הציבור במשרד את הראיות שהוצגו במחקר זה מגבה את הסיפור חסר היום. נאס"א תגובה של
י נאס"א חשפו איבד היום התנועה של כדור הארץ." נאס"א לא גילו של יהושע יום ארוך, אבל אני בוושינגטון: "אין אמת סיפור חוזרת כ

שנים. 7פלאים כל Sunפעמים. ייתכן 1000פעמים, אולי אפילו 50בהחלט יש. האמת היא מובנת מאליה. אדמה הלך אל הפוך " לפחות 
, נאס"א ישירות סותרים דברי. לערב את ארובת העין של כדור הארץלפנה"ס. כל ישירות 2700פלאים מאז 1000Sunיתכן אודות 

 נאס"א רק הורה א חיקת של מטוס נתוניםתנועות אלה התגלו כאן בפעם הראשונה.Sunיתכן נאס"א לא מוצא את הניירת או אולי 
, הם בטוח לא אומר לך השמש יצא 1266אם הם לא אפילו לספר לך על ליד מחמיץ, ש.עשויים להפחיד אתכם 30 באוקטובר 2007
Aironet,16ברחבי הארץ. יהושע יום ארוך של אוגוסט  הדוח לציבור לפנה"ס עשויים להיות לא החטאה. נאס"א רק פרסמה את1240

-ו2004שולל את הציבור על התחממות כדור בין Officeצו על ידי הקונגרס. בנאסא לחץ רק כי הם נאל2007בינואר, 31היום, 
, מסר עתיק של מעלה מחשבה אירועים uarsלוויין , על פצפוץCNN. נאס"א לאחרונה ראיון עם סי.אן.אן, הסתכלתי באתר של 2006

נכון הוא לעג האלוהית. המדע אוהב לספר לנו את השמש היא התערבות אלוהית. כאן אנו רואים את מזקנים אתבונן היו ממש, נאס"א לא 
מרכז העולם שלנו, אין אלוהים. לעניות דעתי נאס"א לא היה מודה לאל השמש סביב כדור הארץ עברה ללא הגררות לאורך בעיטות, 

התגלו לראשונה.צועק כל הדרך. הם לעולם לא יודו כדי לגלות את חסר חסר יום יום את הסיפור. אולי החישובים האלה 

.מוטרד, לא חוכמה מותריםראה

עם זאת, מודל באופן כללי, מנסה להוכיח אירועים אמר שאירעה בתנ"ך, באמצעו"."ת עקרונות מדעיים, לא עובדשל נאס"א למסקנה:
זה עושה עבודה כדי להוכיח התנ"ך אירועים רבים, לתת את התאריכים המדויקים, מספק את חומר הראיות נאס"א הוא מחפש. מטפיזיקה 

מוכחת כאן.Sunמשום זה לא אלה התנועות ותקינות נתונים מוכחת 

הנצרות עסקאות עם דברים אנו יכולים לראות ולטפל ותחושה ואמונתי, נוצרי שחי חיי, המדע עוסק דברים אנו יכולים לראות, לגעת,
מכין אנשים עבור שמורה נצח בגן עדן. הנצרות עוסק בשלב מאוחר יותר, עם המדע לשעבר. הנצרות על האמונה. עם זאת, ראיות 

לק התחתון של דף "שאלות על נושא זה כבר לא הגיב על למכביר בדף זה יש עניין את הקורא לבוא בצע את ישו ירוד. נאס"א קובע בח
אני מכבד כל משאלה sunnyokanagan@telus.net." אם יש לך שאלות לשאול אותי, אנדרו בנט: serviceידי "פנה אסטרופיזיקאי" 

http://sunnyokanagan.com/bible/index.html
http://www.cnn.com/2007/TRAVEL/10/22/nasa.air.safety.ap/index.html
http://www.cnn.com/2007/TRAVEL/10/22/nasa.air.safety.ap/index.html
http://www.expelledthemovie.com/index.php
http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/ask_astro/answers/970325g.html


ש שוב. אני לא כל כך בטוח. ניתוח זה אינו מיועד עקרוות הצרות. תאריכים לפני לומר אלוהים לא להזיז את השמפרטיות. חלק בביטחון
להיות ניתן למצוא בבית, להסביר את התנ"ך, כל יכול רקSunהספירה לא יכול להיות בטוח. הם נועדו להראות כי רוב הנסים של 

מוסבר על ידי כוח אלוהי. להוכיח בעצמך.

. אנדרו בנט. כל הזכויות שמורות.1058489העתק רישום זכות מספר 1999-2013בנובמבר, 30©העתק ממש 
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