
Joshua długi dzień - pominięcie długa wersja

Joshua 10

10:12 spake Joshua władyka w dniu i on "wtedy, powiedzieliśmy w widoku Izrael, słońca statywowy thou na 
Gibeon wciąż; gdy władyka dostarczał w górę Amorites przed dziećmi Izrael I thou, księżyc na Ajalon.
10:13 słońce stojący wciąż i księżyc, zostawaliśmy, until ludzie one mścili na ich wrogów. No jest Jasher to
pisać w książce? W ten sposób słońce stojący wciąż pośród nieba i hasted no iść puszek cały dzień.
10:14 był żadny dzień jak to przed nim i tam  lub po go hearkened do głosu mężczyzna, to władyka: Dla 
władyki walczącej dla Izrael." 

NASA stany na ich stronie internetowej:
"według praw physics są tylko dwa ewentualnego wyjaśnienia dla mieć słońce, tam  stoi wciąż w niebie dla 
dnia: (1) ziemia w zasadzie musiał zatrzymywać wirować na swój osi… dla czego tam  jest żadny dowodem. - 
lub słońce (2) musiał zaczynać ruszać się wokoło w układzie słonecznym w bardzo szczególny sposobie tak, że 
ono pojawiać się my na nasz przędzalnianej ziemi był trwanie wciąż. Tam  jest żadny dowód ten zdarzać się 
także." 

The Sun trwanie cisza przy południem dla Joshua dla dnia może produkująca bóg rusza się słońce wokoło 
ziemi. Historia i pracujący model dać tutaj. Bóg może ruszać się słońce wokoło ziemi z ziemi obracaniem robić 
słońcu stać wciąż w niebie. Być może ruszał się słońce wokoło ziemi bóg, strona przeciwna ziemia i ziemia 
płynąca naprzód w odwrotną orbitę słońce. Wtedy połówka orbity opóźnionej i rok opóźniony, ruszał się słońce 
z powrotem i ziemia płynął z odwrotnej orbity słońce opuszcza żadny dowód, nie biologiczny lub geological 
ślad, nie wyrównywał jakaś netto brakującego czas. Tam  jest żadny inny sposób. 

Tak, tam  jest Joshua długi dzień 24 godziny długiego dnia. Ponieważ orbita jest przeciw obracaniu w ziemi 
odwrotnej orbicie, ziemia musi przyśpieszać w górę swój orbity 48 godzin rok, lub tam  byli 367 dni rok 
zamiast 365 dni, i ziemia musi przyśpieszać w górę swój odwrotnej orbity wokoło 24 godziny w połówce roku 
= brakujący czas dla 24 godzin = brakujący dzień + słońce krąży wokoło ziemi = długi dzień Joshua 10:12 
(23:20 godziny) i tam  są 40 brakujących minut. 

Ziemia w odwrotnej orbicie przyśpieszał w górę 48 godzin + sumaryczny czas ruszać się 2 x 360° dla słońca 
lub 4 x 180° lub jakaś kombinacje liczba, są 48 godzinami = żadny netto brakujący czas. 

Gdy NASA naukowowie odkrywali słońce na stronie przeciwnej ziemia, odkrywałem je i z pewnością 
odkrywał je NASA, i ziemia w odwrotnej orbicie słońce, odkrywali ziemię mogli płynąć z odwrotnej orbity 
przy przyrodnim orbita punktem. I to znaczący tam  musi być 24 godziny przyśpiesza w górę przyrodniej orbity 
= 24 godziny brakujący czas, albo mieliśmy 367 dni rok. Dni rok mogą liczący w koralu. Tak, tam  musi być 
365 dni w odwrotnym orbita roku. Tak 24 godziny brakujący czas = brakujący dzień. 

Brakująca dzień opowieść wokoło 24 godziny pojawiać się prawdziwą przez brakować czas, upływającego 
czas i ziemi elliptical orbitę. 

Ten sam brakujący czas 23:20 godziny ten sam upływający czas jak 24 godziny i to samo brakuje 40 minut, 
brakującego czas i upływającego czas. 

Jeżeli bóg był zatrzymywać ziemię od wirować, wiruje znowu musiał zaczynać je. Suchy ląd dzwonił 
równika.
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Ziemia obwód jest 40075,017 km podrównikowymi i 40007,86 km południkowymi (24901,461 mi) (24859,73 
mi). Po prostu opuszczał wokoło 70 kilometrów lub 42 mily przy równikiem ocean, i słupy byli pod 70 
kilometrami lub 42 milami woda, jeżeli ziemia zatrzymywał wirować. 

Woda jest niestała. Oceany nad przepływem. Jeżeli ziemi obracanie na dzień zwalniał właśnie jeden minutą 
oceany przy równikiem byli 800 cieków niscy. Raczej niż trzymać ziemię dla 24 godzin wpólnie i wciąż ruszać 
się słońce wokoło ziemi, jest TARGET499_0_ praktyczny. W starej biblii encyklopedii który ruszać się słońce 
robić słońcu stać wciąż w niebie raczej musi bóg niż twierdzi zatrzymuje ziemię od wirować. Ziemia wiruje 
1000 mil na godzinę, 1600 kilometrów na godzinę, przy równikiem. Jeżeli ziemie zatrzymujący płodozmienni 
ludzie spadali i no mogli walczyć bitwę. Ciągły zegarek pokazywał dni upływający czas nieznany. 

Tutaj widziisz obrazek Jupiter ty. Zauważa że planeta jest szeroki przy środkiem równik. Jupiter wiruje once 
każdy dziesięć godzin przy 28.000 mil na godzinę, 43.000 kilometrów na godzinę. Ziemia wiruje przy 1.000 
mil na godzinę, 1.600 kilometrów na godzinę, jeden obracanie każdy 24 godziny. 

Ruszać się słońce powracającego netto skutek żadny netto brakujący czas. Ciągły zegarek od słońce cudu 
póżniej i jeden roku, przed gdy słońce ruszający się z powrotem, pokazywał żadny brakującego czas. Bóg rusza 
się słońce robi daleko więcej sensowi. 

Bóg rusza się słońce jest ciężkim udźwigiem. 

Ziemia zwalnia puszek swój obracanie o jednej sekundzie każdy 18 miesięcy. Dzisiaj wieczór, Grudzień 31, 
2016 sekunda przestępna dodaje. Nad 10.000 rok cała godzina dodaje. Tak, ziemi obracanie jest 
niewymieniony. Tylko słońce ruszający się wokoło ziemi z ziemi obracaniem pojawiać się stać wciąż w niebie. 
Wszystkie słońce cudy mogą produkujący bóg rusza się słońce, no zwalnia ziemi obracania lub no odwraca. 

"1,4 miliard rok temu ziemia obracał pełną rewolucję na swój osi 18 godzin 41 minuta i." Nowy badanie
umożliwiał ten naukę iść z powrotem miliardy rok ziemi zwolnienia obracanie. "ziemscy wobbles gdy ja
wiruje". Ziemi osi przesunięcia cztery cala każdego roku. To jest wszystkie znacząco jak bóg ruszał się słońce 
wokoło ziemi w dziejowych czasach bez śladu gdy możemy iść z powrotem miliardy rok. To jest wszystkie 
znacząco ruszał się słońce bóg, że i bóg no zatrzymywał ziemi obracania lub no odwracał. 

Wokoło cztery miliard rok temu: "wpływ dać ziemskiemu dodatkowi i mnóstwo ekstra graniastemu 
rozpędowi masie: Tak dużo że ja wirował once każdy pięć godzin. Ziemi nieznacznie oblata kształt squashed 
przy i stablished ja tam, słupami, wywrzeć pływowymi siłami które wyrównywali księżyc orbitę z ziemia 
równikiem."
Kalkulować kosmos. P.45
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Planeta rozmiarów sprawa dla Habitability zbyt. Tam  jest minimalny rozmiar dla życia rozwijać na planecie. 
Tak, ten dodająca masa od wpływu był konieczna dla ziemi utrzymywać atmosferę, etc. swój, 

Zapraszam ciebie robić matematyce. Więcej patrzejesz w ten modela ty i rozwiązanie więcej widziisz ty to 
jesteś prawdziwym rozwiązaniem. To no jest coś który no stoi do analizy troszkę. Model pracuje doskonale. Te 
daty byli całkiem łatwe kalkulować ponieważ one wszystkie punkt Jezus. I w to te daty no robi mu up wszystkie 
punkt Jezus, to.

Tam  może tylko być jeden prawda. Tylko jeden data może być prawa. Znacząco jest duży obrazek to. 

Joshua długi dzień Sobota, Sierpień 24, 1241 BC zaczyna 50 rok jubile, niewola Wrzesień 7, 591, 70 rok - 
Sierpień 17, 521 BC, 50 rok jubiles do jezusowego początku znowu jego ministerstwo dziesiąty dzień siódmego 
miesiąc, Yom Kippur, Sobota, Września 10, 29 reklama. 

Daty wskazuje Jezus

Strona puszek Joshua tęsk dzień

Słońce cudów często BC punkt Jesus narodziny w 7, życie 38 rok i poświęcenie, Kwietnia 3, 33 reklama, 
wiele czasy nad wiele tysiącami rok. 

Matthew 26:53 "Thinkest thou i on który teraz modlić się mój ojciec no mogę, obecnie dawać ja bardziej niż 
dwanaście legiom aniołowie?
26:54 ale to tak być musi ja?" jak wtedy pełnią święte pisma,

49 rok jubiles od 1241 BC - rok Joshua tęsk dzień, Jesus poświęcenia Kwietnia 3 reklama, 33. Także, daty 
kończy z 07 punktami Jesus narodziny Wrzesień 12, 7 i daty kończy 45 punktów Jesus życie 38 rok, BC; 45 BC 
7 BC. Rok kończy w 68 wyrównują 100 rok Jesus poświęcenia Kwietnia 3, 33 reklama. 49, 49 rok jubiles od 
2369 BC x 2401 rok, Jesus poświęcenia Kwietnia 3, 33 i 50 rok jubiles od Adam w armeńskim sothis roku 800, 
4568, reklama, = BC dokąd był 44th jubile. 

Popiera 110, 49 rok jubiles od Jesus poświęcenia x, Kwietnia 3, 33 reklama, 5358 BC. Joseph i Joshua 
żyliśmy 110 rok paralela, być może. Tak, tam  jest dziesięć rok korekcja 49 rok jubile od początkującego 
ormianina Sothis kalendarza od 5368 BC 5358 BC. 50 rok jubile no potrzebuje ten korekci i no zaczyna od BC
5368 = 5400 rok = 108, 50 x; Jesus poświęcenia Kwietnia 3 reklama, 33. 

Sześć rok dodawali Adam 930th rok i pięć rok dodających Noah powódź = ten 10 rok; Dodający z powrotem 
od 5358 BC 5368 robić 49 rok jubiles dopasowywać 50 rok jubiles BC. 

Adam narodziny rok 800, 4568 BC. Jakkolwiek, w Septuagint Adam narodziny jest w roku 700, 4668 BC.

Adam śmierć w ormianina Sothis roku 930 = to samo w hebrajszczyźnie i Septuagint od 5368 od 5358 lub = 
BC BC, możliwie = wczesna kalendarzowa data na rejestrze. (19, 49 x) 

"i na zakończenie 19th jublile, w siódmego tygodniu umierał szóstego rok, Adam." 
Antyczna książka jubileusze, p.26.

Na zakończenie" 49 rok jubiles, siódmego tygodnia "19th jubile = 7, 7 x; 19, 49, 930 x =. 
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"i w szóstego roku, w siódmego tygodniu ten jubileusz dzwonił Isaac, Abraham, jego syn. Jestem stary i no 
znam dnia mój śmierć. Jestem sto i siedemdziesiąt dwa" 
Nieżywego morza ślimacznicy, nauki wydanie, pojemność 1, p.467.

Od 4568 BC; 43, 49, 3, 7, 5 2133 roku x + x + = 2435 BC. (szóstego rok)

Od 5358 BC, kontynuujący Jesus poświęcenie, są 33 reklama 110, 49 rok x. 

Od 5368 BC, kontynuujący Jesus poświęcenie, są 33 reklama 108, 50 rok x. 

Sothis jeździć na rowerze sposoby kalendarz popiera - w górę jeden dnia każdy cztery roku = 365 dni w 1460 
rok. Armeńscy sothis jeździć na rowerze ale byli 76 rok wcześni w 476 reklamie kończą nie w 552 reklamie, 
właśnie gdy egipski sothis kalendarz był 76 rok wczesny: Pharaoh Merneptah umierał BC ale wewnątrz, nie w 
1205 przy końcówką egipski Sothis cykl 1281 BC. 

Tam  jest 10 rok różnica od początku armeńskiego sothis kalendarza: Popiera 1460 rok od 474 reklam, 988 
BC, 2448 BC, 3907 5368 5400 rok BC = BC = Jesus poświęcenia Kwietnia 3 reklama, 33. 

49 rok jubileuszy liczyli od 5358 BC, 10 rok opóźniony. 

I Noah zrobił arce "i wchodzić do arkę w szóstego roku ". .in siódmego jubileuszowi rok, w kwinta tygodniu 
w kwinta roku,
Antyczna książka jubileusze, p.30.

Od Septuagint trzy wersetu:

Genezy 6:3 i Adam "żyliśmy i go dwieście i trzydzieści begat syn po tym jak jego swój forma po jego swój 
wizerunku i go, i, dzwonili jego imię Seth. 
6:4 i dni Adam byliśmy siedemset rok, które żył po jego rodzić Seth, I on begat córki i synowie. 
6:5 i wszystkie dni Adam które żył byliśmy trzydzieści rok dziewiećset i nim, i umieraliśmy." 

Liczący Noah powódź od Adam w roku 700 ormianinie Sothis od 5368 4668 3307 BC BC BC jesteśmy 27 
jubileuszami = + 5, 7, 4, 3307 x + = BC. 4670 BC - = BC. być dokładni od 1323, 35, 5, 3307 - 

700 rok był 60 po tym jak Adam, o gdy Seth może być urodzony, w roku = 760, 1460 rok, zupełni sothis 
jeździć na rowerze od 5368 BC BC 3907 = 3900 rok Jesus narodziny w 7 BC. 

(27, 49 x) + (5, 7) x = 4 = +; (5th rok) Od Adam w 1361, 3307 4668 BC - = BC. - w tym roku 700 w
Septuagint -

Od roku 700 następny cyklu rok 600 1460, 100, 1323, 35, 1358 700, 600, 100 = 1360. + =; = - =) ( Czwarty 
rok = 1361, 3307 = BC.

14, 49, 686 roku x =. 5358 BC 1323 6 = 3307 BC. - 686 - 35 -

3300 BC był 49 rok jubile. 7 więcej rok od Noah powodzi w 3307 ten 3300 BC BC byli 49 rok jubile od 5358 
BC. 3307 BC był siódmego roku sabbath rok - rok 42, 6, 7. = x. 

I w siódmego tygodniu w pierwszy roku tego w ten jubile, 3300 BC, Noah zasadzali winogrady "(Pentecost)"
Antyczna książka jubileusze, p.37.



Tak, liczyliśmy prawidłowo nagrywaliśmy 49 rok jubile od 5358 BC Jesus poświęcenia Kwietnia 3, 33 
reklama.

Haran w pierwszy roku drugi tydzień forty-fourth jubileusz []. "i Jacob [opuszczaliśmy Beersheba iść][na 
pierwszy pierwszy miesiąc ten tydzień] (dzień). I wydaje noc tam  ponieważ słońce ustawiał." 
10 jubileuszy, 1Q 17, Jub 27:19 - 21 nieżywego morza ślimacznicy, nauki wydanie. Pojemność i. p.25.

"i pójść up od thence ślubowanie w pierwszy roku pierwszy tydzień w forty-fourth jubileuszu dobrze [2108 
AM]. I władyka pojawiać się on że noc, na nowiu pierwszy miesiąc, i powiedział do on: "jestem bóg Abraham 
thy ojciec; Boimy się nie, dato che jestem z thee, błogosławię thee i z pewnością mnożyć thy ziarna jako piasek 
ziemia."
Antyczna książka jubileusze, p.93.

BC - = 2412 BC; 4568 2156 rok 44, 49 (x) Gdy Isaac był 95 lat. Pierwszy tydzień może BC = 2407 gdy Isaac 
był 100. To jest 44th jubileusz no jest 2108 rok = 43, 49, 44, 49 ale 2157 roku x =. 

Genezy 28:11 i on "zaświecaliśmy na pewnego miejsce i tarried tam  całonocnego, ponieważ słońce ustawiał; 
I wziąć kamienie ten miejsce, stawia one dla jego poduszek i kłaść puszek w ten miejscu spać. 

28:12 i on marzyliśmy drabinowego ustawianie na ziemi i ujrzymy, i wierzchołek ono dosięgał niebo: I 
ujrzymy aniołów wstępujących i pochodzą na mnie bóg." 

Genezy 28:18 "i Jacob "wzrastaliśmy up wcześnie w ranku, wziąć kamień który stawiał dla jego poduszek, i 
ustawiamy up dla filaru na wierzchołek ono, je i nalewającego olej. 

"słońce ustawiał" może znaczyć słońce ustawiał w wschodzie. "wzrastaliśmy up wcześnie" możemy znaczyć 
słońce wzrastał nagle w wschodzie. 

Luke 24:1 "na pierwszy dzień tygodnia w ranku "teraz, bardzo wcześnie, przychodzili do sepulchre, 
przynoszący pikantność i pewnych inny z one które przygotowywali. 

Pierwszy miesiąc = miesiąc passover - drugi tydzień = 14th dzień pierwszy miesiąc = dzień passover. 
Pierwszy dzień tygodnia jest Niedziela. Jesus wskrzeszanie był pierwszy dniem tygodnia zaraz po passover. 

50 rok jubile może znaczący od Adam w armeńskim sothis roku 800 44th 50 rok jubile, 4568 2368 BC BC 
gdy Jacob przy 70 opuszczał Beersheba iść Haran. 

Lub 49 rok jubile; 44, 49, 44 roku x +; To jest 44th rok może pomijający ponieważ ono myśleć być literówką: 
44 44.

Abraham urodzeni 2607 BC, Isaac urodzeni 2507 BC, Jacob urodzony Jacob, był 70 w 2368 BC. gdy Isaac 
był 69 2438 BC (nie 60) Są Jesus narodziny w 7 i Jesus poświęcenie w 33 reklamie BC wszystkie 50 jubiles. 

Tak, oba 2368 BC są 50 rok jubiles 44, 50 od Adam 48, 50 x, x Jesus poświęcenia Kwietnia 3, 33 reklama; I 
od 2369 BC są Jesus poświęcenia Kwietnia 3 reklama 49, 49 rok jubiles x, 2401 rok, 33. 

Od początku armeńskiego Sothis kalendarza w 5368 BC, popierający - w górę 10 rok 5358 BC, są Jesus 
poświęcenie 110, 49 rok jubiles x, Kwietnia 3, 33 reklama. 



Od Adam narodziny w armeńskim Sothis roku kalendarzowym 700, 4668 = BC są 27, 49 rok jubiles x, 5, 7, 5 
rok x +, z "kwinta rokiem" = Noah powódź w 3307 BC; Kwinta rok od ormianina Sothis roku 595 = śmierć 
Lamech, ormianina Sothis rok 600 = powódź. 

27, 50 jubiles x = 3350 rok. 4668 3350 rok BC - = 3307 BC = roku 600 armeńscy sothis = 3300 rok Jesus 
narodziny w 7 BC.

Wtedy, od Jacob 70th roku w 2369 dorównaliśmy 45th 49 rok jubile BC, 44th 50 rok jubile, od Adam w roku 
800, 4568 = BC wszystkie sposób, 49, 49 rok Jesus poświęcenie x, Kwietnia 3, 33 reklama. 

Od Jacob w ten jego 70th roku, 2369 BC, są 49, 49 rok x Jesus poświęcenia Kwietnia 3, 33 reklama. Ten 44th 
49 rok jubile plus 44 roku jest 5 rok zwiera 49 rok. Jakkolwiek, od ten 2369 BC są Jesus poświęcenie 49, 49 
jubiles x.

Jacob był 70 kiedy opuszczał Haran = 2368 BC = gdy Jacob marzył go zobaczył drabinę od ziemi niebo. 
Jacob żył być 147 lat. Wtedy żył Jacob 2, 38,5 więcej roku od 70 x 147 rok. Jezus żył 38,5 roku od Września 
12, 7 Kwietnia 3 reklama BC, 33.

"słońce ustawiał" może odnosić sie słońce cud wskazywać ten data od Adam od 2368 2400 rok i drugi tydzień 
pierwszy miesiąc = passover = 4568 4600 rok BC =, BC =, Jesus poświęcenie. 

"i pójść out od on cieszenie. W pierwszy tygodniu trzeci jubile w swój drugi roku który jest rok Abraham 
umierał, Isaac i Ishmael przychodził." 
Nieżywego morza ślimacznicy studiują wydanie, pojemność 1. p.469. 4Q219.

Hebrajszczyzn 11:8 wiarą Abraham ", wychodził w miejsce słuchającego którego po otrzymywać dla 
dziedziczenia musi; gdy dzwonił I pójść out, znać whither pójść.  
11:9 wiarą bawiący w ziemi obietnica w dziwacznym kraju, jak, mieszkający w tabernacles z Isaac i Jacob 
dziedzic z on to samo obiecuje: "

Genezy 35:27 i Jacob "przychodziliśmy do Isaac jego ojca do Mamre, do miasta Arbah który jest Hebron, 
dokąd Abraham i Isaac bawiący.,  
35:28 i dni Isaac byliśmy sto i fourscore rok." 

Joseph był 17 kiedy jego dziadek Isaac był 180 lat. Isaac był 69 nie 60. kiedy Jacob, Tak, Jacob był sześć, nie 
15, gdy Abraham umierał. Tak, Jacob był 70 ten sam 69 rok, jego ojciec kiedy marzył drabina niebo Isaac był 
kiedy Jacob był urodzony. 

Tak, od Adam w 4568 BC = roku 800 ormianin Sothis od swój początku w 5368 BC, 43, 49 roku x = 2107 rok 
29 więcej rok Abraham śmierć w 2432, wtedy BC. 

4 tygodnia rok, drugi rok. Wtedy 4, 7 roku drugi rok x = 28, 1 roku + = 29 rok 2432 BC. Ten 2432 BC są 
wyrównującymi 50 rok jubiles exodus Marzec 30, 1281 BC. 

Abraham urodzony w 2607 175 rok Abraham życie 2432 BC - BC. 

Micah 7:20 Thou więdnie wykonuje prawdę i litość Jacob Abraham który thou hast przysięgający do nasz 
ojców od dni stary. ","

Tak, Abraham urodzony w 2607 BC i nie 1900 BC.



Joshua tęsk dzień. 

Co znamy:

Znać co, czego znasz ty i ty no znasz jest znacząco. 

"ale vernal dwory iść zachód i jesienni ones wschód, odwraca poprzedzających kierunki te dwa sezonu w 
opozyci panujący pojęcie i chińczyk, etc., że wiosna należy wschód ten sprzeczność no wydają się jakkolwiek 
niepokoić ich umysły wcale, i możemy bezpiecznie opuszczać je niewytłumaczony." 
Chińscy klasyki III p.95

Tutaj widzieć możesz ty wiosna jest w wschodzie! Dla słońca być w Scorpius w wiośnie, natychmiast 
odwrotną orbitę! 







Dzisiaj Scorpius jest w Listopadu, Grudnia intead Wrzesień/przez precesi równonoce, 360° w 26.000 rok =. 
Tak, w 4.300 rok ponieważ cesarz Yao w 2300 BC jest równy drobna zmiana zodiak dwa miesiąca. 

Słońce w Scorpius w wiośnie słońce w wiośnie w 2300 normalnie BC był w Taurus, = 180° różnica; To 
znaczy słońce musiał ruszać się strona przeciwna ziemia, i ziemia przepływ w odwrotną orbitę słońce na ten 
księżyc w pełni na ten nowiu lub, Kwiecień 1, 2315 BC, Kwiecień 1, 2316 BC, zostać cesarzem Chiny i Joseph 
gubernator Egipt. gdy słońce stał wciąż dziesięć dni i Yao 

Oba 1240 przed wiosny równonocą precesja równonoce, jeden miesiąc w 1000 rok od 2315 i słońce cud, BC 
BC, dwa miesiąca; Sposoby Scorpius byli w wschodzie w Yao księżycowym zodiaku, i to słońce był w Virgo 
na królewiątko Wan sen, Scorpius = prosto up przy zmierzchem. Trzy miesiąca 12 miesiąca w roku dorównają 
90° różnicę w Scorpius w wschodni 2315 i Scorpius bezpośrednio nad Luty 15 BC, 1240 BC. 

Dokładny pomiar jest Luty 16 równonoc Kwiecień 1, półtora miesięcy =. 2315 BC 1240 1000 rok BC =, 10 
dni. Wszystko mówili = dwa miesiąca. Księżycowy zodiak był approximate - niektóre księżycowi znaki które 
muszą być 1/28 są równie wielcy gdy niektóre zodiaka znaki które są 1/12. Tak, Scorpius, Fang/uzupełniamy 
90° w porównaniu zodiak Yao w 2315 i królewiątko blady w 1240 BC BC. 

Słońce ruszający się 180° Sobota, Luty 15, Niedziela, Luty 16 lub ziemia z powrotem, 1240 BC, płynął z 
odwrotnej orbity jak opisany w szczegółem w królewiątko Wan sen: Słońce musi ruszający się jeden rok przed 
BC i ziemia przepływ w odwrotną orbitę, Luty 17 i nagłego wschód słońca przy spadkiem ściana jerychoński i 
słońce ruch, 1241 na siódmego dniu, z powrotem jeden roku opóźniony i ziemski przepływ z odwrotnej orbity 
na królewiątko Wan sen, Luty 15, 1240 BC. Znowu, wiosna jest w wschodzie w 1241 w Virgo nie Pisces, BC, 
znowu 180° oddzielnie. Tak opisuje znowu odwrotna orbita ziemia!



"królewiątka blady wyśniony który odziewali z słońcem i księżyc mu. Feniks kaczka śpiewał na górze K'e. W 
pierwszy miesiącu wiosna, na 6th dniu pięć planet koniunkcję w Fang. Następnie męski i żeński feniks pójść 
wokoło Wan kapitał z writing w ich belfrach które powiedzieli, "cesarz Yin żadny zasadę, ciemięży imperium 
ale wprowadza nieporządek. Wielki dekret usuwa: Yin no może cieszyć się mnie długiego. Potężni duchy 
ziemia opuszczali mnie; Wszystkie duchy gwizdają daleko od. Koniunkcja pięć planet w Fang jaśnieje 
wszystko wśród cztery morzy. " 
Annały bambusowe książki, część v dynastia Chow p.143 chińscy klasyki.



"królewiątko blady był jak słońce lub księżyc. Rozjaśniał z jego jaśnieniem cztery ćwiartki, -- Zachodni 
regiony."

Słońce i księżyc stojąca wciąż przy zmierzchem. Pierwszy kwartał księżyc i słońce właśnie ustawia w 
bezpośrednio above zachodzie na Chiny, oba czasach Sobota dla 24 godzin, Luty 15, 1240 dla 12 godzin i 
Joshua dnia BC, długo, Sobota, Sierpień 24, 1241 BC. Po tym jak Joshua długi dzień ten sam dzień w Izrael 
słońce w Chiny musi przechodzić na zachód wschód pobliski wschód słońca Niedziela i tak rozjaśniać cztery 
ćwiartki, Sierpień 25, 1241 BC. 

NASA naukowowie muszą odkrywać ten odwrotną orbitę wśród godzin czytać pierwszy rozdziały w 
chińskich klasykach drukujących w 1960. Przedrukowujący w 1935 i 1949. 

Królewiątko blady nagrywał księżycowego zaćmienie, dzień 13 cykl 60, Wrzesień 23, 1205 w jego 35th roku 
BC.

"35th rok królewiątko Wen Zhou, 1st miesiąc, dnia bingzi 13 podczas cześć księżyc w pełni królewiątko 
ogłaszający, "dużo… zaćmienia jest nie w porę, ty musi zaczynać planowanie dla następstwa. " 
Yi Zhou shu. Xiao kai Jie. Ch.17

35 rok przed Wrześniem 24, 1205 BC są ten królewiątka Wan pierwszy rokiem, Luty 15, 1240 BC gdy słońce 
stojący wciąż przy zmierzch pozycją dla 12 godzin słońce rusza się z powrotem, 180° i ziemskiego spływanie z 
odwrotnej orbity, gdy królewiątka blady walczący z cesarzem Wending królewiątko blady, tak rozjaśniał 
zachodnich regiony.

Księżycowy zaćmienie jest tylko na dniu 15 nie feralna liczba 13. Dzień 13 był dniem 13 cykl 60 nie 
księżycowy dzień. 

Słońce przy zmierzch pozycją na Chiny dla 12 godzin = słońce przy południe pozycją na Izrael dla 12 godzin, 
Joshua bitwy Mer w Joshua 11. =.



Joshua 11:6 i władyka "powiedzieliśmy do Joshua, no byliśmy przestraszeni przez one: Dla morrow o ten 
czasie dostarczam one w górę wszystko zabijam przed Izrael: Thou shalt hough ich konie, i pali ich rydwany z 
ogieniem."

Bitwa Mer może być Sobota Luty 15 lub następny dzień Niedziela Luty 16, 1240 BC = 364 dnia, 1240 BC = 
365 dni.

"królewiątko blady jest jak słońce i księżyc, zaświecał zachodnich regiony" nie tylko opisuje słońce trwanie 
ciszę przy zmierzchem w zachodzie dla 12 godzin, Luty 15, 1240 BC, ale także opisywać słońce trwanie ciszę, 
24 godziny przy zmierzchem może =, dato che sześć miesięcy Sierpień 24 wczesny na ten Joshua dniu długo, 
1241 BC. Chiny, południu w Izrael w zachodzie w Nie tylko to ale słońca wydźwignięcie w zachodzie w Chiny, 
jako słońce ustawiający w wschodzie na Izrael. Słońce kontynuuje przechodzić na zachód wschód za południe 
pozycją 9 AM pozycja słońce nagle rusza się 180° zachodniego na Chiny świetnie, wtedy, set w zachodzie na 
Chiny wzrastać świetnie w wschodzie na Izrael Niedziela, Sierpień 25, 1241 w sędziów 8:13 BC, jak, wróżyć 
Jesus wskrzeszania ranek.

Księżyc i w tym samym czasie księżyc musi być sześć dnia lub pierwszego kwartału księżyc = pierwszy 
kwartał księżyc na Joshua dniu Sierpień 24 1241 i królewiątko Wan sen długo, BC, Luty 15, 1240 BC. Od 
księżycowego dnia w jesieni przyrodnia orbita opóźniona jest na prawie taki sam księżycowym dniu, 178 dni = 
6, 29,5 dni x.

Najprawdopodobniejszy księżyc i słońce podróżowaliśmy na zachód wschód, Joshua = mogliśmy widzieć 
księżyc i prawie ustawiać w zachodzie przy północą = środkowy zegarek Gideon w sędziów 7:19 księżyc 
wzroscie od zachodu podążać słońcem, then. - jaskrawy w ciemności noc - Tak, Joshua mógł podążać księżyc 
180° zachód prawie wschód przez niebo, gdy słońce był przy południe pozycją gdy pytał bóg zatrzymywać 
słońce i księżyc. Księżyc i musimy ruszać się; W przeciwieństwie do wirować z widoku wschodu na zachód z 
ziemi obracaniem. - Joshua pytał bóg zatrzymywać słońce ponieważ słońce ruszał się! 

Tutaj widziisz pierwszy kwartał księżyc ty = 40%; Wzrastamy na Okanagan dolinie, 2 PM pacyficzny 
standardowy czas, Październik 15, 2018. Nów był Październik 8. Tak, to jest ten sam księżyc faza na Joshua 
długim dniu jak siedmiodniowa księżyc lub sześć. Księżyc był ledwo discernable w popołudniowym słońca 
świetle. Trudny widzieć księżyc moment księżyc wzrastał, ponieważ słońce był po środku nieba gdy Joshua 
zrobił jego prośbie - wokoło 12 PM nie 2 PM. 







Tutaj widzieć planety, księżyc i słońce możesz ty noc królewiątko Wan sen. Zauważamy księżyc w słabo 
listach jesteśmy właśnie pod Saturn oba w Taurus = naprzeciw, to jesteśmy 180° zdala od, Scorpius, Fang 
koniunkcja w Scorpius przy zmrokiem/, tak po tym jak zmierzch w Chiny zanim bóg ruszał się słońce i księżyc, 
planety i szóstego księżycowy dzień = księżyc w szóstego księżycowym znaku od 1st, 28 znaków 28 zodiaków 
gwiazdozbiorów = księżyc obok Saturn = byli 180° w Scorpius w Taurus i daleko od teraz. dokąd byli po 
słońca ruszającego się z powrotem = 







Saturn musi ruszać się 180° z słońcem i Saturn był właśnie dokąd królewiątko blady powiedział planety byli 
w Scorpius na początku słońce cudu. Zewnętrzne planety Jupiter i Mars są w Pisces z słońcem. W początku 
słońce cud Saturn musi być 180° od dokąd ono normalnie był w Pisces i ten dorówna Scorpius, Fang w 
królewiątko Wan sen ten/. Likewise księżyc obok Saturn prosto up przy zmierzchem. Słońce musi ruszać się po 
raz ostatni, i planety ruszać się najpierw. Wtedy Jupiter, Mars, Wenus i Mercury, pojawiać się w Scorpius z 
Saturn i księżyc gdy słońce set i gwiazdy przychodziliśmy out w Chiny. 

Tutaj znowu widzieć Saturn above i księżyc możesz ty. Jupiter jest pobliski Saturn, ale ślepi słońcem od 
ziemi.

W timing słońce ruch słońce lekki bierze 8 minut, 80 minut od Saturn i 40 minut od Jupiter dosięgać ziemię 
ziemia ziemia. Tak, w pierwszy 80 minutach Saturn pojawiać się w Scorpius przed ruszać się Taurus. Inna trzy 
planety, Mars, Wenus i Mercury, muszą wszystkie ruch 180°. Timing koniunkcja planety w królewiątko Wan 
sen jest perfect. To musi znaczyć koniunkcja, oba i znaczymy Mercury, Wenus, Mars i Jupiter, ruszał się zanim 
słońce = wszystkie pięć planet pojawiać się w Scorpius, Fang/po zmierzchu w Chiny. 







Ponieważ Saturn i Jupiter jesteśmy do tej pory zdala od słońca światło od słońca dosięgał ziemię w osiem 
minutach i zaświeca od Saturn ziemia, przejmował 80 minut gdy ono ruszał się i światło od Jupiter przejmował 
46 minut; I tak pojawiać się wciąż byli tam  w Scorpius więcej niż jeden godzina opóźneni. Tak obrazek 
królewiątko ustawiał w zachodnim = południe w Izrael, Wan sen jest słońcem i gwiazdy przychodzili out, i 
Saturn i pierwszy kwartał księżyc, oba pojawiać się w Scorpius, Fang najpierw/, błyszczeliśmy bezpośrednio 
above dla 12 godzin jako one, uziemiamy wszystkie poruszony 180° z ziemi obracaniem Taurus, then płyniemy 
z odwrotnej orbity słońce. 

Po prostu, bóg musi ruszać się planety naprzód zanim ruszał się słońce z ziemi obracaniem = 
counterclockwise. Wtedy pojawiać się po zmierzchu w Chiny w Scopius, Fang wszystkie pięć planet/. 

Dla Saturn ruszać się 180° z słońcem, Saturn podróżował jedna trzecia prędkość światła. Nad jedna dziesiąta 
prędkość światła, czas na Saturn zwalniał i światło od Saturn ćmił. 

Gdy słońce set, Luty 16, 1241 BC: Saturn pojawiać się w Scorpius, Fang/, i inna cztery planety mogli 
ruszający się naprzeciw słońca także, then wszystkie pięć planet pojawiać się w Scorpius, Fang/= od Virgo 
Scorpius. Saturn 70 czasu minutowego opóźnienie w Scorpus = wszystkie pięć planet pojawiać się. 

Nów był słonecznym zaćmieniem pod India 14 TD Sierpień 17, 1241 BC. Jerozolima jest wokoło 19 TD. W 
ten sposób nów musi być 8 AM Sierpień 17, 1241 BC. Wtedy Sobota, Sierpień 24, 1241 BC był pierwszego 
kwartału księżyc. Tak księżyc musi być prawie 50%. Wtedy widzieć księżyc nad wschodni wzgórza ledwo przy 
południem przy Gibeon mógł Joshua gdy pytał bóg robić księżyc i słońcu stać wciąż. 

Od Ramah nad Gibeon miejsce Joshua bitwa pierwszy kwartał księżyc musi być widoczny przy południem 
nad jordanowscy wzgórza przy prawie taki sam elewacją. Wtedy, znowu wschodni horyzont znowu był prawie 
płaski i pierwszego kwartału księżyc znowu widoczny przy południem. po tym jak Joshua gonił Amorites 
puszek Bethoron w Ajalon dolinę i, 

Tak, królewiątko Wan bitwa z cesarzem Wending może być Sierpień 24, 1241 BC = bitwa którą i królewiątko 
Wan sen Luty 15 być może dzień, 1240 BC = Joshua gdy królewiątko blady odziewał w słońcu, księżyc i 
królewiątko nocy Wan ubraniach =. 

Genezy 1:5 i bóg "dzwoniliśmy lekkiego dzień i ciemność, dzwonił Noc. I wieczór i ranek byliśmy pierwszy 
dniem."

Księżyc i słońce tworzyliśmy na dniu fourth. Tworzenie zaczynał z światłem, z Jezus. 

John 1:1 "w początku "był słowem, i słowo był z bóg, i słowo był bóg. 

John 1:4 w on "był życiem; I życie był światłem mężczyzna." 

Matthew 28:1 w końcówce sabbath "przychodził maryjnego Magdalene i innego Mary widzieć sepulchre., gdy 
ono zaczynał dnieć w kierunku dnia tygodnia pierwszy, 
28:2 i, ujrzy, był wielki trzęsienie ziemi, tam: Dla anioła władyka pochodząca od nieba, i przychodziliśmy 
staczać się z powrotem kamień od drzwi i siedzieć na je."  

28:5 i anioł "odpowiadaliśmy i powiedzieliśmy do kobiet, strach nie ye: Dla znam że ye który był 
ukrzyżowany. szuka Jezus,  
28:6 no jest tutaj: Dla wzrasta, gdy powiedział. Przychodzący, widziimy miejsce dokąd władyka kłaść." 



Sabbath kończyć i pierwszy dzień tygodnia zaczynaliśmy gdy ja zostać ciemnym. Mary przychodził 
grobowiec przy końcówką sabbath przy wieczór, "wieczór i ranek był pierwszy dniem" - dla słońca wzrastać 
wzrastać wokoło 11 PM musi słońce. gdy Mary przychodził grobowiec 

Joshua 10:32 "i władyka "dostarczaliśmy Lachish w rękę Izrael i smote według wszystko którym zrobił 
Libnah. "je z krawędzią kordzik i wszystkie duszy które byli w tym, która wziąć je na drugi dniu," 

Pierwszy dzień tygodnia był Niedziela = wskrzeszanie Niedziela po tym jak Joshua długi dzień Sobota, 
Sierpień 24, 1241 BC. Drugi dzień, "który wziąć mnie na drugi dniu" podążać był Poniedziałek. 

Słońce wzrastał w wschodni wczesnym i na sabbath nagle spadał BC, Luty 17, 1241. gdy jerychoński Luty 17 
był 40th dniem od passover. Połówka orbity opóźnionej na sabbath słońcu i księżyc stojących wciąż przy 
południem także, dla 24 godzin gdy pierwszy kwartał księżyc był w wschodni Sierpień 24, 1241 BC. Wtedy 
wracał jeden rok i ziemski płynący z odwrotnej orbity słońce na opóźniony słońce sabbath, Luty 15, także, 1240 
na pierwszy kwartał księżyc BC także = słońce na Chiny na ten zachodniej pierwszy kwartał księżyc i 
horyzoncie bezpośrednio above. 

Sobota, Sierpień 24, 1241 BC był na dniu 33 cykl 60 w Chiny. Jezus pójść przecinający Piątek, Kwietnia 3, 33 
reklama na dniu 34 cykl 60. Być może inna paralela Jesus wskrzeszanie. 

Słońca wydźwignięcie w zachodzie o północy 12 AM Sobota, Sierpień 24, 1241 BC. Joshua zobaczył wróg 
można dostawać daleko od. W ten sposób gdy Joshua pytał bóg zatrzymywać słońce, no odnosić sie 
dostrzeżone słońce podróże wokoło ziemski każdego dnia. Nie, Joshua znał bóg ruszał się słońce wokoło ziemi 
która dzień, ponieważ słońce podróżował na zachód wschód, i Joshua pytał bóg zatrzymywać słońce w niebie 
więc wróg no mógł dostawać daleko od. 

Joshua długi dzień był w lecie 1241 BC 591 BC ponieważ 50 rok jubile, 70 rok niewola, 50 rok jubiles od 521 
29 reklama znowu BC gdy Jezus zaczynał jego ministerstwa na Yom Kippur spełniać Isaiah 61. Exodus był 
księżyc w pełni, Piątek, Marzec 30, 1281 BC ponieważ to był końcówka sothis cykl 1456 rok od 2737 BC. 40 
rok w pustkowiu 1241 BC.

"i w szóstego roku trzeci tydzień ninth jubileuszowy thou didst odjeżdżamy i mieszkamy w ziemi Midian pięć 
tygodni i jeden rok. I thou didst powrót w Egipt w drugi tygodniu w drugi roku w fiftieth jubileuszu."
Antyczna książka jubileusze, p.158.

Wtedy fiftieth = 49 x 49; (fiftieth od 49, 50) Muszą być 69 x 49, 3381 roku =; (nie 49) 4668 3381 roku BC - = 
1287 BC; Drugi tydzień = 7 rok, drugi rok = 1 rok = 1281 BC. Być dokładni od 4670 7 rok BC - 1 rok = 1281 
BC. - 3381 rok -

Model ruszać się słońce strona przeciwna ziemia i ziemi spływanie w orbity odwrotnych sposoby - ziemia 
musi przyśpieszać w górę 48 godzin odwrotny orbita rok utrzymywać 365 dni w roku. Planety i słońce możemy 
ruszać się z powrotem przy przyrodnim orbity ziemi i punktu przepływem z odwrotnej orbity tak jakby nic 
zdarzał się. Planety pojawiać się w ten sam nighttime godzinie w odwrotnej orbicie ruszali się z powrotem 
dokładnie 180° z słońcem być w ich normalnej orbicie. Tak przyrodnia orbita 188 dni/365,24 dnia x 48 godzin, 
24:40 godziny właśnie = lubi brakującą dzień opowieść. Ten sam kontekst i liczby: Chybianie i chybianie 23 
godzin 20 minut 40 minut zakładamy. 

Od NASA strony internetowej: "najwięcej naukowów rysują jasnego odróżnienie między rzeczami i tamto 
które są testable i tym samym falsifiable. które wziąć na wiarze, Nauka rozdaje z latter, religia z poprzednim." 
Bóg opuszcza żadny dowód więc musimy mieć wiarę. Niemniej, ten strona internetowa daje dowodowi wiara. 
aby nie szczerzy ludzie muszą oszukiwający, 



Nawet jeśli te obliczenia odkrywali tutaj pierwszy raz, jak teraz "zdarzający się" i NASA oświadczenie 
"tam  jest żadny dowód ten zdarzać się także." Jesteśmy przestarzali i fałszywi. 

Religia lub raczej no jest poprzednia chrystianizm. Tam  jest wiara na ziemi dzisiaj. Chrystus oferuje nadzieję 
teraz i dla wszystkie wieczności. 

NASA także stany na ich stronie internetowej:

"ważny dynamiczny składnik żadny planetuje obital ruch ustala rozwiązywać równanie (siła jest równa 
masowy czasu przyśpieszenie). Prorocza władza ten równanie i jesteśmy udokumentowani i możemy widzieć 
każdy dzień." 

Bóg mógł łatwo przepowiadać dokąd planety muszą być dla jakaś daty w przyszłości. Tak, wszystkie bóg 
musi robić stawia słońce, ziemia, i inny planetuje z powrotem bez śladu. dokąd byli, przy przyrodnią orbitą 
pełnym orbita punktem z jeden prostym 180° ruchem lub, 

Bóg może ruszać się Jupiter i Saturn wokoło ziemi prawie dwa czasu pojawiać się przy ten sam częścią niebo 
który normalnie przez roku. dla one To także sposoby, ten bóg może ruszać się one dokładnie przy przyrodnią 
orbitą i pełnym roku punkt 180° z powrotem ziemia przepływ bez śladu z odwrotnej orbity, i. 

Wtedy także, Jupiter i Saturn jesteśmy do tej pory oddaleni, bóg może opuszczać one w ich orbicie ale 
prowadzić one -, i gdy bóg ruszał się słońce z powrotem, Jupiter i Saturn byliśmy dokąd normalnie byli. 

Bóg musi ruszać się księżyc strona przeciwna ziemia, then zobaczyliśmy daleko bocznego podczas ziemi 
odwrotnej orbity. Wtedy ruszać się księżyc 180° z powrotem musi bóg i widziimy ten sam stronę zawsze 
widziimy. Tak, bóg no potrzebował wirować księżyc która był bardzo trudna robić bez zakłócać księżyc pył na 
powierzchni.,

Istny kredyt który prowadził ja w wszystkie prawdzie, iść Jezus i bóg który daje zwycięstwu. 

Tam  są udziały praca robić jako chrześcijanin dla tamto które no pamiętają czego bierze kredyt. 

Krótki wyjaśnienie

"brakujący dzień" opowieść 

Następujący artykuł kopiował od "wieczór gwiazdy", gazeta lokalizować w spencerze, Indiana. 

Ty znałeś że program kosmiczny jest ruchliwie udowadniać że mit w biblii jest prawdziwy? co dzwonił 

Mr. Harold Wzgórze, prezydent Curtis Silnik Firma w Baltimore, Maryland i konsultancie w programie
kosmicznym, odnosić sie następujący rozwój: 

"myśleć jeden zadziwiające rzeczy który dla my bóg dzisiaj zdarzał się ostatnio nasz astronautyczni 
naukowowie i astronauta przy zielonym pasem, Maryland. Sprawdzali pozycję słońce, księżyc i planety out w 
przestrzeni, dokąd byli 100 rok i 1.000 rok od teraz. Musimy znać to więc no wysyłamy satelity up i mamy je 
wpadać na siebie w coś opóźnionego dalej w swój orbicie. Musimy rozkładaliśmy orbity i całą rzecz pod 
względem życia satelita, no bagno puszek. dokąd planety będą więc Biegali komputerowego pomiar 
powracającego nad wiekami i ono przychodził postój. Komputer zatrzymujący up i stawiający czerwony sygnał 
który znaczył, że tam  był coś krzywda z informacją karmiącą w je jak porównany z standardami z rezultatami 
lub lub.

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pl&url=http%3a%2f%2fimagine.gsfc.nasa.gov%2fask_astro%2fearth.html
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Dzwonili w departament ds. usług sprawdzać mnie out i powiedzieli, "ono jest perfect." Głowa operacje 
powiedział, "co jest mylny?" "dobrze, znajdowaliśmy tam  jesteśmy dnia chybianiem w przestrzeni w 
upływającym czasie." Drapali ich głowy i drzeli ich włosy. Tam  był brak odpowiedzi. Jeden religijny kumpel 
na drużynie powiedział, "ty zna, jeden czas gdy byłem w szkółce niedzielnej opowiadali o słońcu trwanie 
wciąż." 

No wierzyli on, ale no mieli jakaś innej odpowiedzi, więc powiedzieli, "pokazujemy my." Dostać biblię i 
pójść z powrotem książka Joshua dokąd zakładają dosyć niedorzecznego oświadczenie dla ktokolwiek który 
"zdrowego rozsądek." (Joshua 10: 8-14). 

Tam  zakładają władyki mówi Joshua, "boimy się one nie, dato che dostarczałem one w twój rękę; Tam  no 
mężczyzna one statywowi przed tobą." Joshua dotyczył ponieważ otaczał wrogiem i jeżeli ciemność spadał, one 
zwyciężał one. W ten sposób pytał słońce stać wciąż Joshua. To jest prawica słońce stał wciąż" - "i księżyc 
zostawali no iść puszek o całym dniu i pośpieszał. 

Astronautyczni mężczyzna powiedzieli, "tam  jest brakujący dzień." 

Sprawdzali komputery iść z powrotem w czas ja napisał i znajdujący ja był zamknięty ale nie zakończeniu 
dosyć. Upływający czas który brakował z powrotem w Joshua dniu był 23 godzinami i 20 minutami - nie cały 
dzień. Czytają biblię i tam  ono był "o" (w przybliżeniu dzień). 

"te mali słowa w biblii są znacząco. Ale byli wciąż wewnątrz kłopotem ponieważ jeżeli ty no możesz 
uzasadnialiśmy 40 minut ty wciąż będziesz w kłopocie 1.000 rok od teraz. Czterdzieści minut musieli 
znajdujący ponieważ ja może mnożący wiele czasy w orbitach. 

Ten religijny kumpel także pamiętający gdzieś w biblii pójść BACKWARDS. dokąd ja powiedział słońce 
Astronautyczni mężczyzna mówili on był z jego umysłu. Ale, dostać out książkę i czytają te słowa w 
królewiątkach ii. Hezekiah, na jego łóżku, odwiedzał profetem Isaiah który mówił on no iść umierać. Hezekiah 
pytał dla znaka dowód. Isaiah powiedział, "ty chcesz słońce iść naprzód dziesięć stopni? Hezekiah powiedział, 
"ja jest nic iść naprzód dziesięć stopni dla słońca ale pozwalał cienia powrotu zacofanych dziesięć stopni." 

Isaiah mówił władyka i władyka przynosił cieniowi dziesięć stopni zacofanych. Dziesięć stopni są dokładnie 
40 minutami. Dwadzieścia trzy godziny i 20 minut w Joshua, plus 40 minut w królewiątkach ii robią chybianiu 
24 godzinom (ii królewiątka 20:1-11) astronautyczni podróżnicy musieli jak być brakującym dniem w 
wszechświacie nazwa użytkownika logbook. 

No jest to zadziwia!

Odnosimy się: 
Joshua 10:12 - 14. 2 królewiątka 20:9-11 

Brakujący dzień wyjawiający 

Harold wzgórze który napisał brakującej dzień opowieści może słuchać NASA naukowowie odkrywa taki 
odwrotną orbitę. Używał Totten's książkę, publikującą w 1890, zamiast. Te mogą być oryginału NASA 
obliczenia w brakującej dzień opowieści: Jeżeli słońce ruszał się 180° wschód stać wciąż w niebie dla Joshua, 
ten znaczymy słońce ruszającego się strona przeciwna ziemia i ziemia płynąca w odwrotną orbitę., która bierze 
12 godziny, Jakkolwiek, ten 12 godziny mogą być bitwą Mer i królewiątko Wan sen płynący z odwrotnej orbity 
słońce ziemia i. Królewiątko Wan sen opisuje słońce w Virgo w wiośnie. Słońce normalnie jest w Virgo w 
Sierpień/Wrzesień, 1240 BC. To jest wykrycie być 180° out out, połówka rok, właśnie dzień out. 



Niektóre ludzie w południowo wschodni stanach z wzgórza nazwiskiem są j1 żydowskim rodowodem od 
Abraham.

Dla słońca być 180° out, wiosny słońce w spadku prawda jest rażący. Ziemia był w odwrotnej orbicie, 
powodować słońcem rusza się strona przeciwna ziemia. Ty widziisz ziemia przyśpieszał w górę 48 godzin 
odwrotny orbita rok. Przy w połowie oceną, gdy słońce może ruszać się z powrotem tak jakby, gdy nic 
zdarzający się, i planety mogą ruszać się dokładnie 180° z powrotem tak jakby nic zdarzający się i ziemia 
przepływ z odwrotnej orbity, połówka 48 godzin jesteśmy wokoło 24 godzinami. Jeżeli ty patrzejesz szczegóły 
brakujący czas 23:20 godziny które dorównają przyśpieszam w górę pierwszej połowy odwrotności orbity, then 
chybianie 40 minutes w przyśpieszam w górę drugiej połowy odwrotności orbity 24:40 godziny, ty widziisz 
brakujących dzień opowieści dopasowania dokładnie i tak jesteś prawdopodobny ten model, niż nie, prawdziwa 
opowieść. 

Na czytać chińskim klasykom mnie byliśmy łatwi dla ja wkrótce widzieć bóg ruszał się słońce strona 
przeciwna ziemia, i ziemia płynął w odwrotną orbitę słońce. W 2006 zaczynałem wątpić brakującą dzień 
opowieść. Wtedy powiedzieliśmy, czekamy minutę! Jeżeli słońce ruszał się z powrotem przy przyrodnim orbita 
punktem, ten przyrodnia orbita musi korespondować 23:20 godziny 48 godzin przyśpieszających w górę 
odwrotnej orbity.

Gdy bóg chce chować coś, ty możesz być przyglądającym dobrem przy nim i no widzieć go! 

Bardzo prawdopodobnie odkrywał ten sam chybianie 23 godzin NASA i 20 minut to samo upływali 24 
godziny, upływający, czasy brakujący czasy, i. Wiele ludzie no wierzą brakującej dzień opowieści. Ale 
prawdopodobnie jest prawdziwa brakująca dzień opowieść. 

Jesus narodziny najprawdopodobniejszy był Wrzesień 12, 7 BC, gdy słońce był w Virgo. Jezus był urodzony 
dziewica, Mary. Tak, także, na Joshua długim dniu być może Sierpień 24, 1241 BC słońce pojawiać się w 
Virgo. Jezus był urodzony w miesięcy caklach hoduje w Betlejem w Wrześniu. Tak znaczenie Virgo, jezusowy 
urodzony dziewica. Tak, wszystkie te słońce cudów punkt Jezus. 

Hebrajszczyzn 11:3 "przez wiary "rozumiemy że światy obramiali słowem bożym, tak, że rzeczy które 
zobaczą no zrobili rzeczy które pojawiać się. 

Ten świat jest właśnie rusztowaniem dla bóg pracy. 

"przy MIT, Aldrin przewidywaliśmy ważność rendez-vous NASA program. Ale co jeżeli komputer łamał 
puszek? Z pomocą specjalistów w MIT instrumentacyjnym laboratorium, Aldrin pracował out techniki pilot 
mógł używać przejmował fazy końcowe rendez-vous i lata ręką." Marzec 7, 1969. 
Mężczyzna na księżyc, p.142.

Styczeń 27, 1967, astronauta Ed biel, Gus Grissom, Roger Chaffee, umierał w księżycowej wodowanie 
próbie. Niektóre astronauta jak brzęczenia Aldrin pracowali na technice rakietowej. Tak, obecni, jeżeli, jeżeli 
lub gdy NASA naukowowie zakłada brakującego dzień, umieraliśmy; Tam  może być żadny pamięć 
wydarzenie lub rejestr. Harold wzgórze zrobił niektóre pracie na dieslowskich generatorach dla NASA. Po 
prostu podsłuchający niektóre plotkujemy, on mogliśmy szybko skakać wnioski. Słuchający prawych pomiary 
dawać tutaj, może przez pomyłkę łączyć 23:20 godziny i 24:40 godziny Joshua z Charles Totten i Harry 
Rimmer.

Eagle rozbijał. Ściśle tajny oddolne Apollo katastrofy i program. 

Tam  byli ściśle tajny Apollo programy. 

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pl&url=http%3a%2f%2fwww.thespacereview.com%2farticle%2f3746%2f1


Matthew 28:12 i one ", i wziąć doradcy, dać wielkiemu pieniądze do żołnierzy, gdy gromadzić z starszymi 
osobami
28:13 mówi, mówi ye, jego ucznie przychodzili nocą i kraść on daleko od, podczas gdy spaliśmy.  
28:14 i, i zabezpiecza ciebie. jeżeli to przychodzący gubernatorów ucho, my namawia on  
28:15 więc one wziąć pieniądze i zrobiliśmy, gdy uczyli: I ten mówić powszechnie donosi wśród żyd do ten 
dzień." 

Matthew 28:1 "w końcówce sabbath "przychodził maryjnego Magdalene i innego Mary widzieć sepulchre. ", 
gdy ono zaczynał dnieć w kierunku pierwszy dnia tygodnia," 

Genezy 1:5 i bóg "dzwoniliśmy lekkiego dzień i ciemność, dzwonił Noc. I wieczór i ranek byliśmy pierwszy 
dniem."

Tak słońce musi mieć nagle wzrastał w wschodzie few godziny po słońca ustawiającego na Sobocie. To jest 
słońce musi ustawiać w wschodzie, wkrótce wzrastał w wschodzie, then. 

Matthew 28:8 i one "odjeżdżaliśmy szybko od sepulchre z strachem i wielką radością; I biegaliśmy przynosić 
jego uczniom słowo.  
28:9 i Jezus, ujrzymy, spotykaliśmy one, mówić, wszystko witamy. gdy pójść mówić jego uczni I przychodzili 
trzymać on ciekami i uwielbiać on." 

Tak, tam  musi być słońca cud na wskrzeszanie ranku, gdy także spotykali Jezus Jesus ucznie po tym jak 
wzrastał od nieboszczyka. Wtedy także zobaczyli Jezus Jesus ucznie długo przed żołnierze dać ich fałszywej 
opowieści. 

Feniks był aniołem który ruszał się słońce. Feniks nigdy jest odrodzony od popiółów słońce ale umiera. Tak 
słońce wzrastał na Jesus wskrzeszania ranku. 

Tak, chrześcijanie teraz znają prawdę o brakującej dzień opowieści. Nawet jeśli NASA no znajdował mnie 
model tutaj stoi samodzielnie. Po prostu, ziemi odwrotna orbita musi przyśpieszająca w górę 48 godzin jeżeli 
bóg ruszał się słońce strona przeciwna ziemia, lub mieliśmy 367 dni które rok. Sprzeciwiać się chybianie 48 
godzin stać wciąż w niebie dla w liczbie 48 godzin które rok. musi słońce Słońce musi stać wciąż dla 24 godzin 
upływający czas przy przyrodnim orbita punktem. Ten sam brakujący czas 23:20 godziny przy przyrodnim 
orbita punktem.

W 1917 no mogliśmy wyjaśniający bez Einstein teorii względność. ja był zauważający Mercury orbitą 

Satelity które dają my GPS coordinates muszą mieć zegar przystosowywającego względność lub lokacje na 
ziemi byli out wiele setki metry.

Musimy rozkładaliśmy orbity i całą rzecz pod względem życia satelita, no bagno puszek. "dokąd planety będą 
więc" 

Einstein teoria względność musiał badająca. Tak słowa "w ten sposób cała rzecz no bagno puszek". Satelity 
zazwyczaj no iść bardzo daleko od ziemi. Niemniej, musimy przystosowywać zegary GPS satelity lub ich GPS 
czytania będą wiele setkami metry out. I niektóre satelity są wysyłać dalekie out w układ słonecznego. 

Spoważnienie sondy b satelita wysyłał up w 2004 badać Einstein teorię względność. Od brakującej dzień 
opowieści: Musimy rozkładaliśmy orbity i całą rzecz pod względem życia satelita, no bagno puszek. "dokąd 
planety będą więc" 
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"całkowity koszt spoważnienie sondy b satelitarny projekt był wokoło $750 milion". 

Tak powód "rozkładał orbity". "musimy" 

Naukowowie potwierdzają Einstein teorię względność na galaktycznym poziomie. Czerwiec 25, 2018.

- dzwonili w departament ds. usług sprawdzać mnie out i powiedzieli, "ono jest perfect." Głowa operacje 
powiedział, "co jest mylny?" "dobrze, znajdowaliśmy tam  jesteśmy dnia chybianiem w przestrzeni w 
upływającym czasie." Drapali ich głowy i drzeli ich włosy. Tam  był brak odpowiedzi. Jeden religijny kumpel 
na drużynie powiedział, "ty zna, jeden czas gdy byłem w szkółce niedzielnej." 

Departament ds. Usług może mówić "ja jest perfect" ponieważ ziemia w odwrotnej orbicie prowadził 
doskonale tak jakby ono był w normalnej orbicie. 

Widziimy "harmonię", nowożytną naukę i długiego dzień Joshua "nauka i święte pisma Harry Rimmer: 

Data dawać, Lipiec 22, 1475 BC był Wtorek ostatni kwartał księżycowy miesiąc. Obliczający z powrotem 
dzień Środa dzień bitwa. Tak, brakujący dzień. Te daty są ścisłe na jakaś planetarium oprogramowaniu ale byli 
tylko kalkulującym domysłem. Istny Joshua długi dzień, popierający wiele rejestrami i chronologią - up, był w 
lecie 1241 BC; Prawdopodobnie Sierpień 24, 1241 BC. 

"tam  jest książka Prof. C. A. Totten Yale, pisać w 1890 który ustanawia skrzynkę poza cień wątpliwość., 
Zgęszczony konto jego książka, krótko streszczony, jest jak podąża: 

Profesor Totten napisał profesor, znakomity astronom który zrobił dziwacznemu odkryciu, że ziemia był 
dwadzieścia cztery godziną z rozkładu! To znaczy, tam  byli dwadzieścia cztery godzina gubjący z czasu. W 
dyskutować ten punkt z jego podobnymi profesorami, profesor Totten rzucał wyzwanie ten mężczyzna 
prowadzić dochodzenie pytanie inspiracja biblia. Powiedział, "ty no wierzysz biblii być słowa bożego, i. Teraz 
tutaj jest świetna sposobność udowadniać czy tak czy nie biblia inspiruje. Ty zaczynasz czytać przy 
prawdziwym początkiem i czytać tak daleko jak potrzeba był, i widzieć uzasadniał twój brakującego czas." 
jeżeli biblia może 

Astronom akceptował wyzwanie i zaczynał czytać. Niektóre synchronizują opóźnionego, profesor Totten 
pytali jego przyjacielowi gdy dwa mężczyzna chanced spotykać na kampusie, jeżeli udowadniał pytanie jego 
satysfakcja. Jego kolega odpowiadał, "ja wierzy mnie zdecydowanie udowadniał że biblia no jest słowa bożego. 
W dziesiąty rozdziale Joshua, i zakłada brakującą dwadzieścia cztery godzinę rozliczającą dla. Wtedy pójść z 
powrotem, sprawdzałem up na mój postaciach i zakładam to w czasie Joshua tam, byłem tylko dwadzieścia trzy 
godzinami i dwadzieścia minutami gubjącymi. Jeżeli biblia zrobił błędowi czterdzieści minut, ja no jest książki 
bóg!"

Profesor Totten powiedział, "ty jest prawy, w części przynajmniej. Ale robimy biblii mówimy że cały dzień 
gubił w czasie Joshua?" W ten sposób zobaczyli "o przestrzeni cały dzień" i ". że tekst powiedział, 

Słowo "o" zmieniał całą sytuację, i astronom wziąć up jego czytanie znowu. Czyta dalej until przychodził 
eighth rozdział profet Isaiah. W ten rozdziale, Isaiah opuszczał my dreszczową opowieść królewiątko, Hezekiah 
który był chory do śmierci., W odpowiedzi na jego modlitwę, bóg obiecywał dodawać piętnaście więcej rok 
jego życie. Potwierdzać prawdę jego obietnica oferował znaka, bóg. Powiedział, "wychodziliśmy w spojrzeniu 
przy sundial Ahaz i sądzie. Robię cieniowi na sundial wspierać dziesięć stopni! "Isaiah ponowne przeliczenia 
którym patrzał królewiątko, i cień obracali zacofanych dziesięć stopni, podczas gdy patrzał który stopniami już 
iść puszek ono! To osiedla skrzynkę, dato che dziesięć stopni na sundial są czterdzieści minutami na twarzy 
zegar! W ten sposób ustanawiał dla satysfakcji ten wymagającego krytyka dokładność biblia." 
Harmonia, nowożytna nauka długi dzień Joshua" Harry Rimmer, i
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Brakująca dzień opowieść używa ten sam 23 godzin, 20 minut jak i. Rimmer i Totten Jakkolwiek upływający 
czas podejrzewać adrę prawda i brakujący czasu prowadzenie ja. Pewny, Joshua długi dzień opisywał jako 24 
godziny upływający czas. Ale znać tam  był brakującym czasem tak jak przyśpieszam w górę odwrotnej orbity 
sprzeciwiać się upływającego czas, od, wymagał jeden odkrywać ten podstawowego modela przedstawiającego 
tutaj.

Dziesięć stopni Hezekiah są królewiątka James misprint. W żadny sposobie zrobiliśmy słońcu tylko 
wspieramy 10 stopni 360 stopni okrąg. Hebrajszczyzna twierdzi cień cofał się dziesięć kroków sundial 
wschodni horyzont, lub 90° lub 180°. Dziesięć kroków prawdopodobnie znaczą dziesięć godzin. Sundial przy 
Jerozolima tylko zrobił cieniowi godzina po słońce wzrosta i godzina przed zmierzchem. Tak, 10 kroków są 
dziesięć godzinami = cały niebo. 

John 1:39 "saith do one, przychodzi i widzii. Przychodzili i przestrzegali z on ten dzień saw: dokąd mieszkał, 
Dla mnie byliśmy o dziesiąty godzinie." 

Tam  może być 12 godziny na sundial 180°. 

John 11:9 "Jezus odpowiadaliśmy, no jesteśmy dwanaście godzin w dniu, tam? Jeśli wogóle obsługujemy 
spacer w dniu, on stumbleth nie, ponieważ on seeth światło ten świat."

Psalmu 125:2 "więc władyka "jesteśmy wokoło jego ludzi od odtąd o wyrównywaliśmy dla kiedykolwiek. 
"gdy góry są wokoło Jerozolima o," 

Wzgórza wokoło Jerozolima znaczą sundial przy świątynią tylko pokazywał cień po pierwszy godziny słońce 
wzrost przy horyzontem w wschodzie. Likewise no pokazywał cieniowi godzina przed słońcem ustawiającym 
na horyzoncie w zachodzie sundial. Tak, dziesięć kroków na górnym sundial Ahaz muszą być dziesięć 
godzinami.

Totten napisał: "teraz tutaj jest świetna sposobność udowadniać czy tak czy nie biblia inspiruje" 

John 7:23 no musi łamający ", to prawo Mojżesz; jeżeli mężczyzna na sabbath dniu otrzymywa obrzezanie 
Jest ye gniewny przy ja, ponieważ robiłem mężczyzna każdy whit cały na sabbath dniu?"

John 10:35 i święte pisma "no możemy łamający; jeżeli dzwonił one bóg, do których przychodził słowo 
boże,"

Rimmer's odniesienie Isaiah 28 zamiast Isaiah 38 no może być misprint: 

Isaiah 28:21 dla władyki "wzrasta up jak w górze Perazim będzie wroth w dolinie Gibeon, jak, jego dziwaczna 
praca; że może robić jego pracie, I przynosimy przechodzić jego akt, jego dziwaczny akt." 

Isaiah 38:8 "ujrzy, ja przynosi znowu cień stopnie, który jest iść puszkiem w słońce tarczy Ahaz, dziesięć 
stopni zacofanych. W ten sposób wracał dziesięć stopni słońce, iść puszkiem który stopniami był ja." 

Isaiah dwadzieścia osiem nawiązywać do Joshua długi dzień i słońce cud David gdy David zostać 
królewiątkiem. Isaiah trzydzieści osiem nawiązywać do Hezekiah's znak. Tak, tam  może być paralele z Joshua 
dniem długo i Hezekiah's podpisuje wewnątrz pisania Isaiah. Tak, ja no jest nieracjonalny uzupełniać Joshua 
długiego dzień z pisaniami Isaiah. 



2 Samuel 5:20 i David "przychodziliśmy Baalperazim, i David smote one tam  i powiedział władyki hath 
łamający naprzód na kopalnianych wrogów przed ja, gdy pogwałcenie nawadnia. Tym samym dzwonił imię ten 
miejsce Baalperazim."

2 Samuel 6:6 "i, Uzzah stawia naprzód jego rękę arka bóg i wziąć chwyt ono; gdy przychodzili Nachon's 
threshingfloor Dla wołów trząść mnie.  
6:7 i złość władyka rozognialiśmy przeciw Uzzah; I bóg smote on tam  dla jego błędu; I tam  umierał arką bóg.  
6:8 i David byliśmy nieradzi, ponieważ władyka zrobił pogwałceniu na Uzzah: I dzwonił imię miejsce 
Perezuzzah ten dzień." 

Deuteronomy 31:9 "i Mojżesz "napisaliśmy ten prawie i dostarczaliśmy je, do księży i do wszystkie starszych 
osob Izrael synowie Levi. ", które ogołacają arkę umowa władyka," 

Perez sposobów pogwałcenie. Baalperazim, słońc pogwałcenia = dwa czasu David walczyliśmy przeciw 
filisterom które rok. tam  Arka może przynosząca od Gibeon to samo miejsce gdy Joshua tęsk dzień. 

1 królewiątka 3:4 i królewiątko "pójść Gibeon poświęcać tam; Dla to był wielki wysoki miejsce: Tysiąc burnt 
ofiar zrobili Solomon ofercie na ten ołtarzowego" 

1 królewiątka 9:2 "którym pojawiać się Solomon the second time władyka, "gdy pojawiać się do on przy 
Gibeon.

1 piszemy kronikę 21:29 dla tabernacle władyka którą i ołtarz burnt ofiara był przy ten sezonem w wysokim 
miejscu przy Gibeon Mojżesz robić w pustkowiu. "," 

"jak w dolinie Gibeon"

Jeżeli NASA używał dane używać tutaj, dostać ten sam chybianiu 23 godzin i 20 minut. Tak, nawet jeśli 40 
minut narastających Isaiah jesteśmy w błędzie, tam  są wciąż 40 minut brakuje przy Joshua dniem długo które 
no odzyskują do królewiątko orbity opóźnionej Wan wymarzonej połówki. 

Przy lokalną astronomii prezentacją dla ocrasc.ca w Kelowna który był kandydatem zostać kanadyjskim 
astronauta, Richard Federley, Richard twierdził astronauta wybiera z tysięcy wnioskodawcy, opierających się 
częsciowo na ich zdolności rozwiązywać problemy szybko. Powiedział astronautyczni naukowowie i astronauta 
mogą rozwiązywać jakaś problem łatwo. Mogą komunikować dobrze. W ten sposób, mogą brać się do jakaś 
problem wpólnie. Muszą być. Żądania astronauta są olbrzymi. 

Tak ten sam 23 godzin, 20 minut, 24 godziny i 40 minut, tak brakujący dziesięć stopni = ten ten sam 40 minut. 
Słońce stoi wciąż dla 12 godzin przy południem Izrael, 180° 10° słońce odwrót =, then wschodni = od 12 PM 
pozyci, = chybianie 40 minut! 11:20 AM pozycja w Izrael i wzroscie 10° od zachodniego horyzontu w Chiny na
królewiątku bladym () 

W ten sposób kosmita przy NASA mogli robić to samo w prawdziwym krótkim czasie. jeżeli mogę 
rozwiązywać to ten sam brakujący dzień przez okres wiele rok, 

NASA astronauta, kosmita wskazuje odwrotny zodiak i potrzebowali widzieć rejestr, odwrotna orbita. 
Wkrótce uświadamiali sobie przyrodnią odwrotną orbitę muszą przyśpieszający w górę 24 godzin. Wtedy 
uświadamiali sobie je brakowali to ten sam 24 godziny. Cały rok odwrotna orbita musi mieć 48 godzin 
brakujący czas wciąż mieć 365 dni w roku ponieważ obracanie był przeciw orbicie. Od wiosny równonocy 
spadek równonoc są wiosny równonoc 187 dni od spadek równonocy, są 178 dniami. Przyśpieszam w górę 
wiosny, lata orbity/= 23 godzin i 20 minut! Wtedy zobaczyli one wciąż brakował 40 minut. Wtedy zobaczyli 



brakujących dziesięć stopni, 40 minut w drugiej połowy odwrotności orbicie gdy słońce wracający w 
królewiątko Wan sen., gdy słońce wracał jeden rok opóźniony, 

"komputer zatrzymujący up i stawiający czerwony sygnał który znaczył, że tam  był coś krzywda z informacją 
karmiącą w je jak porównany z standardami z rezultatami lub lub." 

Według królewiątko Wan sen: Jeżeli prosto up jesteśmy Fang, Scorpius przy zmierzchem/, then słońce jest w 
Virgo. Jeżeli to jest pierwszy miesiąc wiosna, to no może być! Jeżeli panujący pojęcie jest że wiosna jest w 
wschodzie jak zegar, gdy ziemia normalnie orbituje słońce counterclockwise = wiosna w zachodzie, to znowu 
być no może! Lub rejestru wchodzić do w komputer no może pracować. 

Obrazujemy zegar trzeci godzina jesteśmy jak trzeci miesiąc Marzec. Ale ziemskie orbity słońce 
counterclockwise. W ten sposób jest przeciwną stroną trzeci miesiąc = zachód. 

Jeżeli słońce ruszał się strona przeciwna ziemia w Marzec, ziemia płynął w odwrotną orbitę słońce. Wiosna 
był wschód "zegar". Normalnie jest w zachodzie wiosna. Dzień rozwija się od wschodu słońca w wschodzie 
zmierzch w zachodzie. Ale zodiak rozwija się od zachodu wschód ponieważ ziemskie orbity słońce 
counterclockwise. W ten sposób dla zodiaka rozwijać się jak dzień ruszający się strona przeciwna ziemia 
przepływ w odwrotną orbitę słońce i ziemia musi słońce. 

Dzwonili w departament ds. usług sprawdzać mnie out i powiedzieli, "ono jest perfect." Głowa operacje 
powiedział, "co jest mylny?" "dobrze, znajdowaliśmy tam  jesteśmy dnia chybianiem w przestrzeni w 
upływającym czasie." Drapali ich głowy i drzeli ich włosy. Tam  był brak odpowiedzi. Jeden religijny kumpel 
na drużynie powiedział, "ty zna, jeden czas gdy byłem w szkółce niedzielnej opowiadali o słońcu trwanie 
wciąż." 

Jeżeli tylko podsłuchali Harold wzgórzem few słowa plotka od NASA, mogą powtarzający od odkrycia 
odwrotna orbita królewiątko Wan sen w chińskich klasykach i. Odwrotna orbita w chińskich klasykach musiał 
gruntownie prowadzącym dochodzenie do wszystkie szczegóły rozliczali dla. Przykład zupełna odwrotna orbita 
Joshua długi dzień i królewiątko Wan sen ten sam rok uzupełniał szczegóły jeden roku odwrotności orbita. I tak 
satysfakcjonujemy koncerny misja kosmiczna.

Paul w hebrajszczyznach twierdził Joshua no dać Izrael odpoczynkowi. 

Hebrajszczyzn 4:8 "dla, then następnie mówił inny dzień. jeżeli Jezus dać one spoczynkowi 
4:9 tam remaineth tym samym odpoczynek ludzie bóg."

Jezus jest misprint. Ten werset mówi o Joshua który napisał książce Joshua. 

Dzień odpoczynek był Sobota. Od spadku jerychoński na początku sabbath, Sobota, Luty 17, 1241 BC 
połówka orbity Joshua długi dzień, piątkowa noc, Sierpień 24, 1241 BC jest 188 dniami które widziisz ty 
188/365, 48 godzin x = 24 godziny i 40 minut. Tylko ten wiosna spadać odwrotna orbita był wolnym 
przyrodnim rok odwrotności orbitą i był 23 godzinami i 20 minutami. Tak kosmita dostać Joshua długi dzień i 
wciąż brakowali 40 minut. Drugiej połowy orbita Sobota, Luty 15, 1240 BC: 177/365, 48 godzin x = 23 godzin 
i 20 minut. Drugiej połowy odwrotności orbita jest szybkim połówką. Brakujący czas, przyśpieszający w górę 
połówki odwrotności orbity, był 24 godzinami i 40 minutami. 

Trzy sabata Sobota, trzy bitwy: Spadek jerychoński Luty 17, 1241 BC, Joshua długi dzień Sierpień 24 i bitwa 
Mer, 1241 BC, Luty 15, 1240 BC.

NASA no może nawet odpowiadać rejestr który ten sam rok Luty 15 i ziemski płynący z odwrotnej orbity, 
1240 BC gdy słońce ruszający się z powrotem. królewiątko Wan sen 



Emailed NASA następujący: 

"królewiątka blady wyśniony który odziewali z słońcem i księżyc mu. Feniks kaczka śpiewał na górze K'e. W 
pierwszy miesiącu wiosna, na 6th dniu pięć planet koniunkcję w Fang. Następnie męski i żeński feniks pójść 
wokoło Wan kapitał z writing w ich belfrach które powiedzieli, "cesarz Yin żadny zasadę, ciemięży imperium 
ale wprowadza nieporządek. Wielki dekret usuwa: Yin no może cieszyć się mnie długiego. Potężni duchy 
ziemia opuszczali mnie; Wszystkie duchy gwizdają daleko od. " 
Annały bambusowe książki, część v dynastia Chow p.143 chińscy klasyki.
Słońce w wiośnie, Luty/jest w Pisces przy zmierzchem zachodni niebo jest w Taurus Scorpius, Fang nie/. Bóg 
ruszał się słońce strona przeciwna ziemia? http://sunnyokanagan.com/joshua/long.html 

Andrew Bennett

Cześć i dzięki dla twój pytania. 
Jestem przestraszony, ten pytanie jestem zamkniętym napadem kategoria "nocne niebo". podczas gdy ty 
wybierałeś "względność" jako kategoria na nasz stronie internetowej 
Niemniej, ty odnosić sie ponieważ no jesteśmy znajomi z tekstem --- I ponieważ ja pojawiać się że 
astronomiczny oświadczenie jest częścią sen niż faktyczna dokumentująca obserwacja raczej --- No możemy 
dawać wam pożytecznie odpowiedzi. 

Bernard & Ira
Dla pytamy astrofizyka

Pierwszy kwartał księżyc sześć dni księżyc, jest prosta przy zmierzchem above. Jeżeli Fang, 
Scorpius/jesteśmy prości przy zmierzchem above słońce jest w Virgo przy zmierzchem! 

Słońce musi być w Pisces w wiośnie - 180° zdala od Virgo! 

To jest prawdziwa rzecz. No mogę dostawać rozsądną odpowiedź od NASA. Przynajmniej zadawalać bóg 
mogę! 

Także w ten rejestrze bladym królewiątko; Phoenixes ruszali się księżyc i słońce! Planety byli ruszać się 
usunięte słońce, Scorpius! Królewiątko blady odziewał w nocy ubraniach księżyc i słońce! Tam  był dekret dla 
nowej dynastii przez omenu!

Joshua 11:6 i władyka "powiedzieliśmy do Joshua, no byliśmy przestraszeni przez one: Dla morrow o ten 
czasie dostarczam one w górę wszystko zabijam przed Izrael: Thou shalt hough ich konie, i pali ich rydwany z 
ogieniem.
11:7 więc Joshua przychodziliśmy, i wszystkie ludzie wojna z on, przeciw one nawadniają Mer nagle; I spadali 
na one.
11:8 i władyka dostarczaliśmy one w rękę Izrael i goniliśmy one eastward do wielkiego Zidon, do 
Misrephothmaim i do doliny Mizpeh, która smote one, I smote one, do one zostaje opuszczali one nikt."

Królewiątko Wan sen musi być ten bitwą Mer. Izrael gonił Midianites 40 mil Zidon. To no jest ewentualny w 
sześć godzinach od południa zmierzch. Joshua 24 dodatkowej godziny w bitwie Gibeon, then Joshua miał 12 
dodatkowej godziny w bitwie Mer. Ten bitwa Mer pojawiać się jest sześć miesięcy tęsk dzień po tym jak 
Joshua. Słońce może ruszać się 180° z powrotem i uziemiać przepływ z odwrotnej orbity. 

Nawet jeśli NASA no odkrywał brakującego dnia obliczenia tutaj stoją samodzielnie. 



W 1980's kierowałem inwentarz tarcic sprzedaże usa wschodnie wybrzeże dla Doman. W tamte rok Doman 
wysyłał więcej tarcicę niż jakaś inna tarcicy firma tam. Baltimore, Maryland, był jeden nasz porty i jeden nasz 
mali porty. - dokąd Harold wzgórze słuchał brakującą dzień opowieść przy NASA - 

Ten obserwacja od James Legge w chińskich klasykach może tylko być prawdziwa jeżeli słońce ruszał się 
strona przeciwna ziemia:

"ale vernal dwory iść zachód i jesienni ones wschód, odwraca poprzedzających kierunki te dwa sezonu w 
opozyci panujący pojęcie i chińczyk, etc., że wiosna należy wschód ten sprzeczność no wydają się jakkolwiek 
niepokoić ich umysły wcale, i możemy bezpiecznie opuszczać je niewytłumaczony." 
Chińscy klasyki III p.95

Jedyny wyjaśnienie jest bóg ruszającym się słońce strona przeciwna ziemia i ziemia płynąca w odwrotną 
orbitę słońce. "bezpiecznie opuszczamy mnie niewytłumaczony" jesteśmy bez znaczenia. Tam  musi być 
wyjaśnienie. I bóg rusza się słońce jest ten jedynym wyjaśnieniem. 

Wkrótce po tym jak czytać ten opis musi ruszać się słońce strona przeciwna ziemia i ziemia płynąca w 
odwrotną orbitę słońce. odkrywałem bóg Tak, nie tylko jest kosmita przy NASA ten ewentualny mógł 
odkrywać ten odwrotną orbitę, ja jest najwięcej prawdopodobnego kandydata koniecznie. 

1 Thessalonians 5:21 "udowadnia wszystkie rzeczy; Chwyta post to który jest dobry."

Pewny, które wspierają nasz wiarę w bóg. potrzebujemy być ostrożni w akceptować dowód Ale no chcemy 
odrzucać prawdę either. Kordzik no jest łamany! 

Matthew 10:27 mówi ye w świetle ", to: co mówję ci w ciemności I jaki ye słucha w ucho, to wygłasza 
kazanie ye na housetops."

Badanie na ten stronie nigdy debunked! I nigdy będziemy! Tam  jest żadny wstyd w mówić prawdę! Chrystus 
powiększał! 

Philipians 1:15 naprawdę wygłaszają kazanie Chrystus pozazdroszczenie i konflikt nawet "niektóre; I niektóre 
także dobra wola: 
1:16 wygłasza kazanie Chrystus spór jeden, szczerze, supposing dodawać unieszczęśliwienie mój więzi: 
1:17 ale inny miłość, znać że ustawiam dla defence ewangelia." 

To jest szczery prawda!

"królewiątka blady wyśniony który odziewali z słońcem i księżyc mu. Feniks kaczka śpiewał na górze K'e. W 
pierwszy miesiącu wiosna, na 6th dniu pięć planet koniunkcję w Fang. Następnie męski i żeński feniks pójść 
wokoło Wan kapitał z writing w ich belfrach które powiedzieli, "cesarz Yin żadny zasadę, ciemięży imperium 
ale wprowadza nieporządek. Wielki dekret usuwa: Yin no może cieszyć się mnie długiego. Potężni duchy 
ziemia opuszczali mnie; Wszystkie duchy gwizdają daleko od. Koniunkcja pięć planet w Fang jaśnieje 
wszystko wśród cztery morzy. " 
Annały bambusowe książki, część v dynastia Chow p.143 chińscy klasyki.

Dużo dyskredytują ten rejestr jako sen i nie dokumentująca astronomiczna obserwacja. Jakkolwiek, tutaj 
ustawiał w zachodzie słońce, i stoi wciąż właśnie above i właśnie pod zachodnim horyzontem dla 12 godzin 
Pisces podczas gdy słońce ruszający się tylny 180° od Virgo. Tak, królewiątko blady był znużony i czuł jakby 
marzył. Pierwszy kwartał księżyc stojąca wciąż bezpośrednio above i słońce na zachodnim horyzoncie 
królewiątko blady wyśniony, tak odziewał w księżyc i słońcu. W ten 12 godzinach, królewiątko blady rósł 
znużonego i śpi po normalna 1 budzić się słońce w zachodnich 12 więcej godzinach opóźnionych/2 - godziny 



godziny dzień, widzieć księżyc koszt stały wciąż i i wciąż. NASA odpowiadał je no jest znajomy z ten tekstem. 
W 1968 NASA mogliśmy łatwo podążać planetarne pozycje w chińskich klasykach. 

Od listy słonecznego zaćmienia rejestry na stronie 103 chińscy klasyki królewiątka Wans sen na stronie 143 
są tylko 40 stron! Na czytelniczego królewiątko Wan sen znaczył natychmiast zauważali zachodniego niebo w 
Scorpius słońce był w Virgo - w pierwszy miesiącu wiosna! Someone twierdził one zaczynał ich rok w spadku i 
przez pomyłkę nagrywał pierwszy miesiąc z wiosną. Niemniej prawda jest królewiątkiem Wan sen nagrywał 
prawidłowo. Przy zmierzchem w Chiny zobaczyli pięć planet zbierać w Scorpius jako bóg bezpośrednio above 
ruszali się planety usunięte słońce w Virgo. Wtedy stał wciąż właśnie pod zachodnim horyzontem dla 12 godzin 
jako słońce przechodzący 180° od Virgo Pisces słońce. 

Królewiątko Wan sen dać NASA naukowów odwrotna orbita. Ponieważ orbita jest przeciw obracaniu, w 
połówce orbity ziemi przyśpieszający w górę 24 godzin wokoło słońca musimy. Słońce potrzebował stać wciąż 
w niebie dla 24 godzin sprzeciwiać się przyśpieszam w górę 24 godzin. Tak upływający czas 24 godziny i 
brakujący czas 23 godzin i 20 minut. Ponieważ ziemi orbita jest ekscentryczna przyśpieszam w górę czasu musi 
być 23 godzinami i 20 minutami przy przyrodnim orbita punktem gdy słońce może ruszać się z powrotem bez 
jakaś skutka ziemi orbita. Wciąż brakowali 40 minut uzupełniać 24 godziny! Gdzie był przykład słońce trwanie 
cisza dla 24 godzin tam? Joshua 10:12 oczywiście! 

Patrzejący w czas królewiątko Wan sen, Luty 15 =, 1240 przez księżycowego zaćmienia w jego 35th roku BC, 
Wrzesień 23, 1205 BC. Patrzeć w czas Joshua dzień długo = 1241 BC także ponieważ exodus był w 1281 BC. 
Wtedy patrzejący w czas ten sam rok kosmita potrzebujący znajdować chybianie 40 minut. Wtedy był 24 
godzinami i 40 minutami przyśpieszam w górę czasu drugiej połowy odwrotności orbita. Słońce musiał ruszać 
się 10° bardziej niż 180° gdy słońce wracał Luty 15, 1240 BC. 10 stopni = 40 minut - teraz dodaje up ja 
wszystko: Przyśpieszam w górę czasu dwa połówki odwrotny orbita rok = 23 godzin, 20 minut, 24 godziny i 40 
minut = 48 godzin.

Słoneczni zaćmienia na stronie 103 chińscy klasyki dać NASA dokładnych księżyc ruchy przepowiadać 
księżycowych zaćmienia także; Tak jak Wrzesień 23, 1205 BC. Saturn orbity pozycja mógł także łatwo 
kalkulująca i wolna chodzenie planeta. ponieważ ja jest dalszy planetą od słońca, 

Dłudzy dni muszą być w wielokrotność 180° = 12 godziny. Netto suma dłudzy dni = 48 godzin. Przyśpieszam 
w górę czasu = 48 godzin. Zegarka ciągłe potrzeby wypełniać wewnątrz przyśpieszam w górę czasu 48 godzin 
48 godzin dłudzy dni konem roku. Zegarek zanim słońce cudy który mówił dokładnemu ten sam czasowi rok 
gdy słońce ruszał się z powrotem jeden rok opóźniony. 

Odwrotności zodiak w/chińskich klasykach, ziemi w odwrotnej orbicie =, i był wszystkie NASA naukowowie 
potrzebowali w 1968 odkrywać brakujących dni obliczenia daję tutaj. 

Następujący jest przykładem ale nie Joshua długim dniem: Najpierw słońce rusza się 180° z ziemi obracaniem 
stojak w niebie dla 12 godzin. Ziemia w odwrotnej orbicie, obracanie jest przeciw orbicie, więc rok musi 
przyśpieszający w górę 48 godzin albo tam  byli 367 dni zamiast 365 w roku. Przy przyrodnim orbita punktem, 
sześć miesięcy planety, słońce opóźniony, i może ruszać się 180° z powrotem i uziemiać przepływ z odwrotnej 
orbity. Wtedy znowu stać wciąż w niebie jako słońce ruszający się 180° dla 12 godzin mógł i uziemia przepływ 
z odwrotnej orbity słońce słońce. Wtedy następny dzień słońce ruch z powrotem 180° dla 12 godzin, ziemia 
przepływ w odwrotną orbitę słońce i. Wtedy jeden rok po pierwszy słońce ruchu słońce ruch 180° stać wciąż w 
niebie dla 12 godzin i uziemiać przepływ z odwrotnej orbity słońce z ziemi obracaniem znowu. 

Tak 4, 12 godziny dłudzy dni x = 48 godzin przyśpieszam w górę odwrotnej orbity = zero. Tak, gdy bóg 
ruszał się słońce w wiele różnych różnicach ten model w plus or minus 1/2 - godziny godziny ruchy słońce, 
tam  byli żadny netto brakującym czasem. 



Jeżeli bóg przyśpieszał w górę ziemi 48 godzin w odwrotności wokoło słońca, bóg musiał całkowicie 
kontrolować ziemię od iść w wysoką orbitę. Tak, ziemi odwrotna orbita musiał drobiazgowo kontrolującym tak 
jakby ono był w normalnej orbicie. 

Niektóre ludzie mówją lub ruszają się ja jest niemożliwy zatrzymywać ziemię słońce, ponieważ tam  jest nic 
out tam. Bóg no zatrzymywał ziemi, ale bóg ruszał się słońce. Bóg jest tam, i tam  jest chować jego władza. 

Habakkuk 1:5 "ujrzy ye wśród heathen, dotyczy i zastanawia się marvellously: Dla pracuję pracę w twój 
dniach których no wierzy ye, chociaż mu mówili ciebie." 

Habakkuk 3:4 i jego świetlistość "byliśmy jako światło; Rogi przychodzić z jego ręki: I tam  był chować jego 
władza." 

Habakkuk 3:11 "księżyc i: słońce stojący wciąż w ich siedlisku Przy światłem thine strzała pójść przy 
jaśnieniem thy błyskotliwa dzida, i." 

1 Corinthians 15:58 "byli ye stedfast "tym samym, mój ukochani bracia, unmoveable, zawsze obfitujący w 
pracie władyka, forasmuch gdy ye zna że twój praca no jest w próżni w władyce. 

Joshua wojsko przy Gibeon był unmoveable słońce stojący wciąż. Słońce stojący wciąż w niebie. Niemniej, 
bóg ruszał się słońce z ziemi obracaniem robić słońcu stać wciąż w niebie. 

Gideon, na dniu, północy ten sam = drugi zegarek i słońca wydźwignięcie w zachodzie, zaczynał bitwę od 
góry Tabor. Tabor był w plemieniu Zebulun znaczenie "siedlisko". Wtedy słońce trwanie cisza od Zebulun, 
może także znaczyć słońce stojącego wciąż który dzień zaczynał w Zebulun bitwa. Jesus siedlisko był przy 
Nazareth o Zebulun.

Sędziowie 8:18 "wtedy powiedzieli go do Zebah i Zalmunna, jaki sposób mężczyzna byli one które zabijał 
przy Tabor ye? I odpowiadali, jako thou sztuka, w ten sposób byli nimi; Each jeden przypominał dzieci 
królewiątko." 

Słońce był w Pisces nocą zanim Joshua tęskni dzień. Słońce znowu był w Pisces gdy słońce wracał 
następnego dzień przy wschodem słońca na Niedziela. Tak słońce wciąż w swój siedlisku. Mimo to, to był 
sierpniowy słońce w Pisces słońce normalnie był w Virgo 180° od Pisces. Tak słońce na stronie przeciwnej 
ziemia dla ten sezonu w odwrotnej orbicie i. Gdy angielska biblia napisał przed Galileo odkryciem w 1610 
język opisywał słońce krąży wokoło ziemski każdego dnia. Parzysty, równy królewiątka James wersja 
publikował ten sam rok gdy Galilieo's discoverey, 1611 biblia wersety zostawał niewymienionym. 

Joshua 11:7 Joshua "w ten sposób przychodził, i wszystkie ludzie wojna z on, przeciw one nawadniają Mer 
nagle; I spadali na one."

Mer znaczy wzrost. Słońc także trwanie sześć miesięcy opóźnionych wciąż przy południem. 

Stać wciąż jesteśmy ten sam słowem, Amad, h1826 =, używaliśmy oba w Joshua i Habakkuk. 

Joshua 10:13 sunH8121 stojący wciąż, h1826 i moonH3394 zostający avengedH5358 themselves na ich 
wrogów ", h5975 untilH5704 peopleH1471. H341 jest bookH5612 Jasher notH3808 thisH1931 writtenH3789
inH5921? H3477 stoodH5975 wciąż w midstH2677 sunH8121 więc, notH3808. H3117" 

Habakkuk 3:11 staliśmy stillH5975 w ich siedlisku "moonH3394 i sunH8121: H2073 przy lightH216 thine 
arrowsH2671 pójść przy shiningH5051 thy glitteringH1300 dzida, h1980 i. H2595" 



John 8:12 spake Jezus znowu do one "wtedy, mówić, jestem światłem świat: Ten followeth, ale m światło 
życie." ja no chodzi w ciemności

John 1:7 "ale my "poczet jeden z inny, jeżeli chodzimy w świetle, gdy on jesteśmy w świetle, i krew jezus 
chrystus jego syna cleanseth my od wszystko grzeszy.

Joshua 10:26 następnie smote one, zabijał one i wieszał one na pięć drzewach "i Joshua: I wieszali na drzewa 
do wieczór.
10:27 i ja przychodziliśmy przechodzić w czasie iść puszka słońce, ten Joshua dowodzący, i wziąć one puszek z 
drzew i ciskają one w jamę, w którym byli chowali, i kłaść wielcy kamienie które zostają do ten prawdziwy 
dzień." w jamy usta, 

Pięć królewiątek wieszali na krzyżach. Jezus wieszał na krzyżu. Pięć królewiątek stawiali w jamie ten Sobota 
sabat. Jezus kłaść w grobowu na sabacie. Tak związek odprowadzenie w świetle i związek krew która czyści 
my od wszystkie grzechu. Jezus, gdy strzała chodzili w świetle na Joshua długim dniu Jezus wzrastał od 
nieboszczyka następny dzień, Niedziela, Kwietnia 5, 33 reklama. 

Izrael musi znać bóg ruszał się słońce z ziemi obracaniem, 360° przez zodiaka stać wciąż w niebie dla 24 
godzin. Właśnie ponieważ kościół katolicki wierzył słońce pójść wokoło ziemski każdego dnia w Galileo dniu 
no znaczy Joshua wierzył słońce pójść wokoło ziemski każdego dnia. Psalm 19 no był nieporozumienia. 
Diaczek pisał o bóg rusza się słońce wokoło ziemi. Mówić diaczka pisaliśmy o pierwotnej wiarze słońce pójść 
wokoło ziemski każdego dnia jest właśnie nieoświeconym przypuszczeniem. 

Izrael także znać może słońce był do tej pory oddalony że dla słońca stać wciąż w niebie z ziemi obracaniem 
podróżować blisko prędkości światła musi słońce. To jest, bóg musi ruszać się słońce przy 1/30th prędkość 
światła "przy światłem thine strzała" = "pójść. Słońce może być przelotnym zachodem wschód, wzrasta w 
wschodzie który dzień przy 1/15th pójść prędkość światła, zwalnia 1/30th prędkość ligth stać wciąż w niebie 
dla 24 godzin, przechodzi znowu przy 1/15th prędkość światła set w wschodnim = przy światłem thine strzała 
one.

Habakkuk 3:11 "księżyc i: słońce stojący wciąż w ich siedlisku Przy światłem thine strzała pójść przy 
jaśnieniem thy błyskotliwa dzida, i." 

Względność sposobów czas jest wolny przy słońcem gdy słońce jest podróżny pobliski prędkość światła. 

Gdy bóg ruszał się słońce przy 20 milion mil na godzinę robić mu stać wciąż w niebie, czas na słońcu tylko 
zwalniał less niż minuta. Nad wiele słońce cudów czasem zwalnialiśmy wiele minuty. 

Czas zaczyna zwalniać znacząco przy 1/10th prędkość światła. Jeżeli słońce był wzrastać w zachodzie, zachód 
wschód w ten sam czasie jak zwykły wschód na zachód słońce podróżował 1/15th prędkość światła. - To jest o 
1/10th prędkość światła który zwalniać znacząco zaczyna czas. 

"ziemia która rusza się przy 30 kilometrami sekunda wokoło słońca, pojawiać się obserwator przy 
odpoczynkiem względny słońca, skróconego few calami tylko… w dodatku do pozornymi zmianami w 
długości, tam  jest także pozornymi zmianami w czasu. .gravity zegarach, tak jak wahadło zegary i piasków 
szkła, byli bezużyteczni. (ponieważ kosmos jest weightless)." 
Względność po prostu wyjaśniająca, p.40.

"tak całość liczby rok jest 341 pharaohs, żadny bóg kiedykolwiek pojawiać się w istoty ludzkiej formie; 
[wczesna egipska historia] w którym powiedział całkowita przestrzeń, one, Nic ten rodzaj zdarzał się pod 
egipskimi królewiątkami, pod lub poprzednimi lub opóźnionymi. Słońce, jakkolwiek, wśród ten okresu czasu 
na cztery kilka okazjach, ruszać się od jego wonted kursu dwa razy wzrasta i dwa razy ustawia, dokąd teraz 



ustawia, dokąd teraz wzrasta. Egipt był w żadny stopniu wpływającym te zmianami; Produkcje ziemia rzeka i, 
zostawali to samo; Nor był cokolwiek niezwykły w chorobach lub śmierć tam." 
Historia Herodotus, rozdział 2

Gdy bóg ruszał się słońce wokoło ziemi 360° przy prędkością światła - czas zatrzymuje przy prędkością 
światła, czas zwalniał puszek jeden godziną. Nad dużo ciemniącymi, 360° ruchy słońce, czas zwalniali wiele 
godziny. Czas, zegarek na ziemi, zostawał nieporuszonym. 

Bóg może utrzymywać księżyc przy ten sam pozycją = ten sam dzienny przypływ który dzień. Wtedy stawiać 
spoważnienie musi bóg dokąd słońce był utrzymywać ten sam słonecznego przypływ który dzień. Słońce przy 
prędkością światła opuszczał żadny przypływ. Żadny światło i żadny spoważnienie gdy podróżujący przy 
prędkością światła. 

To znaczy widmo światło będzie czerwony, po prostu jest wolny tylko czerwona końcówka widmo liście czas 
słońce powierzchnia. Słońce jest zielonym gwiazdą. Przez atmosfery słońce pojawiać się żółtym. Parzysty, 
równy słońce w ten sposób, jest naprawdę biały żółty. widziimy W ten sposób znaczy względność słońce musi 
pojawiać się czerwonawym gdy ono ruszał się wokoło ziemi. I szczególnie czerwonawy jeżeli słońce ruszał się 
blisko prędkości światła. 

Matthew 17:2 "i transfigured przed one: I jego twarz błyszczał jako słońce, i jego raiment był biały jako 
światło." 

Jeżeli słońce podróżował przy 99% prędkość światła słońce ćmił 98%, i czas zwalniał 98%. To dorówna jeden 
minutę czas nad słońcem podróżuje 360° w jeden godzinie przy prędkością światła. To jest, dla słońca dla jeden 
godziny, less niż jeden minuta przechodził w jeden godzinie. 

Tam  byli przynajmniej dwa czasu słońce musi podróżować wokoło ziemski pobliskiego prędkość światła; 
Słońce ciemnił przy południem przy spadkiem Jerozolima, Wrzesień 7, 591 BC = 7th dzień księżyc; I gdy 
słońce ciemnił przy południem gdy Jezus był na krzyżu, Kwietnia 3, 33 reklama = 15th dzień księżyc. W ten 
sposób neither mogli być słonecznym zaćmieniem. To znaczy słońce musi być przynajmniej dwa godziny 
młody niż ziemia. Tam  byli wiele inni słońc cudy w historii która mógł wymagać słońce podróżuje wokoło 
ziemski pobliskiego prędkość światła, tak jak dzień Julius, być może bierze jako omen mordować Julius BC 
wskazywać Jesus perfect życie 38 rok w odwrotności 7 BC, Marzec 15, 45, Caesar mordował gdy Jezus był 
urodzony.

Tam  był masywny słońca burza 2610 rok od 2019 reklamy temu, = 591 BC, to był dziesięć czasów silny niż 
jakaś wydarzenie w ostatnich 70 rok. Lód próbki wyjawiają trzy masywnej słońce burzy w ostatnich 3000 rok, 
Marzec 11, 2019.

"odciski palca ten burzy intensywny geomagnetyczny bombardowanie opuszczali jako promieniotwórczy
atomy łapać w pułapkę w Greenland lodzie, żywa nauka donoszę wczesny."
Opisy, pisać w cuneiform, znajdowali na trzy kamiennych pastylkach od 655 BC. 679 przed ten odkryciem B.C. 
wczesny znać odniesienie zorza wewnątrz był babilońskim pastylką znać jak "astronomiczni dzienniczki" 
datujący 567 BC.

Ten chiński astronomiczny rejestr 2000 rok wczesny może także opisywać aurę i związek, słoneczna burza, 
aura i słońce cud =: 

"w jego, Huangdi, 20th rok, brylant chmury pojawiać się. (2636 BC) Notatka: Pomyślne chmury byli w ten 
sposobie: Vapours czerwieni ćwiartka przedłużyć łączyć tamto zieleń po to, aby [południe] [wschód]. W 
czerwonej ćwiartce byli dwa gwiazdy i zieleń, jeden; Wszystko żółty colour który pojawiać się, kiedy nieba byli 
jaśni i jaskrawi. Gdy cesarz siedział w łodzi na Yuen nad swój złącze z Lo, tam  przychodziliśmy wpólnie 
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phoenixes, samiec i kobiety."
Chińscy klasyki III annały bambusowe książki, p. 1.

To sposoby będzie masywny słoneczny burza. gdy bóg rusza się słońce znowu tam  prawdopodobnie Tylko, 
ten czas prawdopodobnie puka out satelity burza.

Maszerujemy 17, 46 i przynoszącą wiadomość którą zwyciężał zaczynający na Marzec 5, wielki strach, BC = 
"niewolnicy dezerterujący (Marzec 17 kwinta księżycowy dzień) który był kiedy bitwa przy Soricaria zdarzał 
się, Moreover, Attius Varus był w rozkazie forty wszystko wokoło. Że dzień Pompey ruszał się obóz i 
zajmował pozycję naprzeciw Spalis w oliwnym gaju. Zanim Caesar wykładał dla to samo miejsce księżyc był 
widoczna o szósty godzinie dzień." 
Punkt zwrotny Julius Caesar, hiszpańska wojna, p.624

Ten pięć księżycowy dzień tęsk dzień = księżyc przy wschodnim horyzontem i słońce po środku nieba = 
pozycja księżyc i słońce na Joshua. Wtedy zbyt był długim dniem możliwość to. 

Kwinta księżycowy dzień = kwinta księżycowy dzień był kiedy słońce stojący wciąż dla Joshua. Sierpień 24, 
1241 BC, i może dorównać ten sam typ słońce cud. 

Jeżeli bóg ruszał się słońce Marzec 17, 46 jeden roku opóźniony BC wtedy ruszać się słońce Marzec 15 z 
powrotem może, 45 BC. Właśnie jak spadek ściany jerychoński, Luty 17 i królewiątko Wan sen, 1241 BC, = 
bitwa Mer, Luty 15, 1240 BC.

Caesar kometa: "jaskrawego światła widoczna kometa pojawiać się nagle podczas Ludi Victoriae Caesaris, 
błyszczący dla siedem sukcesywnych dni", trzyma w miesiącu Wrzesień. Tak, także wskazywać Jesus 
narodziny 38 rok opóźnionych może ten kometa, Wrzesień 12, 7 BC. 

To znaczy, odbijał ten czerwonawego światło słoneczne, także pojawiać się czerwonym, i. planety, komety i 
księżyc Ten rejestr wziąć jako omen przy śmiercią Caesar: 

"tak słońce cierpiał sumarycznego zaćmienie i najwięcej niebo wydawali się byli na ogieniu; Rozjarzeni 
embers pojawiać się spadali od mnie i krwawoczerwone komety zobaczyli." 
Dio Cassius, książkowy lvi p.67

Księżycowego zaćmienia rejestr może właściwie być słońca cudem czerwony słońce odbija na księżyc. Tak 
księżycowy zaćmienie Wrzesień 15 który nagrywał jako krwionośna księżyc Josephus, 5 BC, może właściwie 
być colour czerwienią odbijającym od czerwonego słońca. 

Jesus narodziny o Wrześniu 12, 7 13 lub Wrzesień, BC, 7 BC; Słońce powrót i ruch dwa roku opóźnionego 
Września 15, 5 BC. Dwa roku przyśpieszający w górę orbity 2, 48 godziny x = 4, 24 godziny x. Tak słońce 
może wracać dwa dnia po tym jak dwa całego roku odwrotna orbita. 

Astronomowie myśleć je znają dlaczego ten czarna dziura jest rozblaskowym czerwonym światłem

Grawitacyjny czerwony przesunięcie.

Słońce podróżuje blisko prędkości światła jest równy lekki przybycie od czarnej dziury. Czas prawie 
zatrzymuje w oba sytuacjach. Tym samym, tylko uciekać może światło przy czerwoną końcówką widmo. To 
udowadnia z względnością. 

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pl&url=https%3a%2f%2fmotherboard.vice.com%2fen_us%2farticle%2fkb7bqz%2fastronomers-think-they-know-why-this-black-hole-is-flashing-red-light
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pl&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fGravitational_redshift


Bóg jest lekki. Bóg może i chował jego władzę. Klasyczna metoda jest ten odwrotnym orbitą który opuszcza 
żadny netto brakującego czas. 

Wtedy byli 48 godzin przyśpieszający w górę czasu i godziny dnia tam  4, 12 x długo. 48 godzin - 48 godzin = 
żadny netto czasu różnica. 

To jest tylko prawdziwy jeżeli słońce ruszał się 180° i ziemia płynął w odwrotną orbitę słońce. Ty możesz 
widzieć Fang, Scorpius w wschodzie/gdy słońce jest w Wrześniu. Dla wiosny być w Scorpius słońce musi 
ruszać się 180°. Ten diagram jest od 2300 od chińskiego cesarza Yao w 1240 BC, miesiąc opóźniony podążać 
Scorpius. BC wschodni gwiazdozbiór przy spadek równonocą był Virgo 

Tutaj znowu widziisz 28 dworów księżycowy zodiak na stronie 94 chińscy klasyki ty: 







Ty widziisz Fang, Scorpius/e dla wschodu., dokąd słońce jest wewnątrz przy jesienią, Jakkolwiek chińska 
przedstawiająca wiosna w wschodzie. Rok rozwija się jako dzień słońca wydźwignięcie w położeniu w 
zachodzie i wschodzie. Normalnie podróżuje coraz więcej w kierunku wschodu przez roku słońce. Tak, gdy 
ziemskie orbity normalnie odpierające clockwise ruszają się od zachodu wschód przez zodiaka słońce. W 
odwrotnej orbicie słońce podróżował coraz więcej w kierunku zachodu jak wschód słońca i zmierzch. Tak, w 
odwrotności clockwise orbitujemy słońce przechodzimy od wschodu zachód przez cały roku. Jeżeli tam  był 
słońca cud w wiośnie w 2300 BC słońce był w Fang, Scorpius w wschodzie ten zodiak ten/. Tak, wiosna był w 
wschodzie. Tak chińska wiary wiosna jest w wschodzie. 

Jeżeli słońce ruszał się 180° w wiośnie słońce był, kończy up, wschód zodiak Fang, Scorpius/. Ziemia 
precesses jeden znak każdy 1000 rok. W ten sposób jest od 2300 BC ten diagram chiński zodiak. 1000 rok 
opóźniony, w czasie Joshua, dorównał sześć dni księżyc i słońce w Leo bezpośrednio above,/Virgo. dokąd ty 
widziisz Scorpius Yao zostać cesarzem po długiego dnia, Joseph słońca cud, 1000 rok przed Joshua. Joshua był 
potomkiem Joseph. Yao nagrywał wiosnę w wschodzie po długiego dnia. Wiosna może tylko być w wschodzie 
zodiak w odwrotnej orbicie.

Dla Joshua długiego dnia i królewiątko Wan sen, 1000 rok opóźniony, ty możesz obrazować pierwszy kwartał 
księżyc above w Scorpius i słońca położeniu w Leo/Virgo w wiośnie! Słońce w wiośnie w Luty musi być w 
Aquarius sześć dni księżyc bladych w Taurus królewiątko! 

"ale vernal dwory iść zachód i jesienni ones wschód, odwraca poprzedzających kierunki te dwa sezonu w 
opozyci panujący pojęcie i chińczyk, etc., że wiosna należy wschód ten sprzeczność no wydają się jakkolwiek 
niepokoić ich umysły wcale, i możemy bezpiecznie opuszczać je niewytłumaczony." 
Chińscy klasyki III p.95

Słońce musi być pobliscy Pisces w wiośnie, to jest właśnie fact. Ten zodiak od Yao wiosnę w Taurus w 2300 
BC. Joshua czasu wiosną byliśmy w Aries, Pisces/, nie Taurus. Jesus czasu wiosną byliśmy w Pisces. Chińska 
wiosna jest 45 dniami przed wiosny równonocą. Tak, Luty 15 jest 45 dniami przed Marzec 31. Królewiątka i 
wiosny równonoc był Marzec 31, 10 dni po Marzec 21. 

Saturn bierze 29 rok orbitować słońce = 28 księżycowych dworów above. Jupiter bierze 12 roku orbitować 
słońce = 12 znaka zodiak = 12 księżycowego miesiąca rok. 

"zamiast each planety łączy tylko słońce mosiężną ręką, ja jest tak jakby łączyli grawitacyjnymi wiosnami 
także. Potężny jeden łączył bodies, Jupiter i Saturn dwa dużych. Gdy planety oddziałali wzajemnie z 
plantesimals, ich swój orbituje przesuniętego. Jupiter ruszał się nieznacznie skrytego; Saturn ruszał się 
nieznacznie zewnętrznego - until przy pewnym punktem Saturn uzupełnialiśmy dokładnie jeden orbitę dla 
każdy dwa Jupiter" 
Krajowy geograficzny, nasz dziki dziki układ słoneczny, Lipiec 2013. p.54

Ten juliański kalendarz popiera - w górę jeden dnia każdy 128 rok. W ten sposób, od 1241 1 reklama popiera 
BC = 10 dni wiosny równonoc - do Marzec 21. To jest ponieważ używamy juliańskiego kalendarz przed 1 
reklamą, Anno Domini, rok = nasz władyka. 

Julius zaczynał kalendarz na nowiu, Styczniu 1 =, 45 BC. Umierał na księżyc w pełni = passover, Marzec 15 
=, 45 BC. Następnie zaczynał Diocletian system w jego pierwszy roku romański cesarz Diocletian = 284 
reklama. W roku 247 michaelita Dionysius specyficznie przemianowywał kalendarzowego Anno Domini rok 
nasz władyka = 532 reklama. 532, 247, 285 reklama - =. Dionysius wymieniał 1 reklamę, Styczeń 1, jako rok 
Jesus narodziny; Ale nie dzień, nie Grudzień 25. 

BC jesteśmy po prostu przed Chrystus. Reklama jest po prostu Annos Deos znaczy rok władyka. W 
juliańskim kalendarzu rok jest 365,25 dniami. To znaczy każdy cztery roku dzień dodają jak Luty 29. 



Jakkolwiek, nasz rok jest naprawdę 365,24 dniami. To dodaje up to jeden ekstra dzień każdy 128 rok. Od 1 
reklamy, teoretycznie Jesus narodziny, używamy gregoriańskiego kalendarz który utrzymuje kroka z vernal 
równonocą. 

AM jest Annos Mundi. To jest łaciński dla roku świat 5358 w lub 5368 w Jesus poświęcenie BC 110, 49 rok 
jubileuszach x, BC 108, 50 rok jubileuszach x. 49 rok jubiles od Adam w roku 700 lub roku w genezie 5
ormianinie Sothis 800, 4668 lub 4558, BC BC, jak: 700th rok, Septuagint = 800th rok, hebrajszczyzna, =. Noah
powódź datuje 27, 49 rok jubileuszy 5th tygodnia 5th rok x = 1363 roku od roku 700, 4668 3307 BC BC. 

4668 punktów 4700 rok Jesus poświęcenie BC. Tak, Piątek Marzec 8, 4668 BC był fourteenth dniem księżyc 
w pełni. Rok 700 znaczy kalendarz popierającego - w górę jeden dnia każdy cztery roku, 700/4, 125 dnia =. 
Nowy rok muszą być Lipiec 11 w ormianina kalendarzu jak nowy rok w egipcjaninie byli Lipiec 16. Nowy rok 
byli kiedy Sirius najpierw pojawiać się przed słońcem przy świtem. Tak, 125 dni popierają od Lipa 11 są ten 
Marzec 8, 4668 BC. Tak, Adam dokładnie punkty Jesus poświęcenie. 

Wtedy, królewiątko Wan sen na Luty 15, 1240 BC, znaczył słońce będzie jeden szyldowy wczesny w roku niż 
Aries który jest, Pisces.

Jeden rok zanim królewiątko Wan sen Sobota, być może, Luty 17, 1241 BC. gdy słońce ruszający się 180° i 
ziemia płynąca z odwrotnej orbity w pierwszy słońce cudzie z powrotem, Joshua gdy słońce ruszająca się 
ziemia i, możemy być spadać ścianami jerychoński 180° płynący w odwrotną orbitę Tak słońce ruszający się 
180° i ziemia na zachód strona przeciwna ziemia płynęliśmy w odwrotną orbitę słońce. Tak słońce może unosić 
się nagle w wschodzie przy 11 PM piątkową nocą dla wczesnego ataka na jerychońskim jako biblia stany. To 
można być Luty 17, 1241 BC i połówka orbity od wtedy, 188 dni jest 11 PM Sobota, Sierpień 23, 1241 BC. To 
jest o tym samym co przyrodnia orbita od nasz wiosny równonocy nasz spadek równonoc 186 dni 10 godzin.
Ziemia jest pobliscy słońce na Styczniu 3 który jest dwa tygodniami po zimy solstice., 2013, 

Ziemski pobliski słońce dzwoni perihelium. Ziemia daleka od słońca dzwoni afelium. To znaczy 89 dni po 
perihelium 89 dni przed perihelium, ziemia huśtał się out i ten przyrodnia orbita jest 187 dniami. Od równonocy 
równonoc jest przyrodnia orbita. Tak liczba dni słońce cud przed równonoc równy ten sam liczba dni przed 
następną równonocą, połówką orbity = gdy słońce mu wracać. 

Luty 15, 1240 BC jest kwartalnym orbitą, 91 dzień od ziemi pobliskiego podejścia słońce, Listopad 15, 1240 
BC. Nad past ziemi 7000 rok pobliski podejście słońce przesuwał od Września Styczeń. Tak przyrodnia orbita 
od 10 AM Luty 17, 1241 11 PM Sierpień 23 BC, 1241 BC jest 187 dniami 12 godziny. Wtedy ponieważ słońce 
jest na stronie przeciwnej ziemia to jest 12 godziny bardziej, 188 dni. Wtedy ruszać się z powrotem i uziemiać 
przepływ z odwrotnej orbity mógł słońce. Dla tam  być 365 dniami odwrotna orbita roku ziemia musi 
przyśpieszać w górę 48 godzin w swój orbicie wokoło słońca. Inny tam  byli 367 dni rok ponieważ obracanie 
jest przeciw orbicie.

Spadek jerychoński był na Sobocie. To musi być Sobota, Luty 17, 1241 BC. Wtedy ruszać się znowu połówkę 
orbity opóźnionej na Sobocie musi słońce, także ponieważ Joshua no dać ludziom sabata dzień odpoczynek. 
Tak dzień Joshua konkieta musi być na sabacie Sierpień 24, prawdopodobnie, 1241 BC. Wtedy słońce musi 
wracać jeden rok po słońce cudu przy spadkiem jerychoński. Od Soboty, Luty 17, 1241 Sobota BC, Luty 15, 
1240 BC. W książce Enoch 364 kalendarz używa 52 tygodnia. Tak słońce może wracać jeden rok opóźniony 
także na sabacie. jeżeli tam  był słońca cud na sabacie, Być może zauważali tak słońce cudy Joshua. 

Lub tam  byli więcej słońc cudy na sabacie 364 dni kalendarz, tak. Essenes używał 364 dni kalendarz. 
Parzysty, równy przez w ten sposób wiele ścisłych dat od genezy 364 dni kalendarz od książki jubileusze = 
prawda. Tylko niezmienny kalendarz no utrzymywał, tylko utrzymywał księżycowy kalendarz = exodus księżyc 
w pełni Piątek Marzec 29 1281 BC, Jesus poświęcenie księżyc w pełni Piątek, Kwietnia 3, 33 reklama. Słońce 



może ruszać się Luty 17 i tylnego Luty 15, 1241 BC, 1240 BC Sobota Sobota ponieważ tam  był skoku rok 
Luty 29, 1240 BC.

Exodusu 23:29 "no jadę one out od thee w jeden roku przed; Aby nie ziemia zostać zdewastowaną i bestią 
pole, mnożymy przeciw thee." 
23:30 obok trochę i trochę jadę one out od thee przed i dziedziczę ziemię.", until thou wzrastał, 

Tam  był podbojowy ale folował konkietę, nie, w pierwszy roku od spadku jerychoński, Luty 17, Sierpień 24 i 
Gideon, 1241 bitwa przy Joshua długim dniem BC, 1241 BC, konkieta Mer i Hazor; Barak i Deborah, Luty 15, 
1240 BC. Widziimy Joshua 6, 10, 11 i sędziowie, 4, 5, 6, 7, 8. 

Przy końcówką rok, zaludniamy wciąż żyjący w wioskach. W ten sposób no mnożyli dzikie bestie. 

Przy weterana szpitalem "jest, wszystko który opuszcza jest osobistymi bitwami." ja wysyłał "wojna" 

Wtedy wokoło 24 godziny brakujący czas w ten przyrodniej orbicie nieznanej. Ziemia musi przyśpieszać w 
górę 24 godzin w połówce rok 183 dnia. Ale ten przyrodnia orbita od sabata sabat jest 189 dniami, 
189/365.2422, 48 godziny x = 24 godziny 40 minut. Ale przyśpieszam w górę pierwszy odwrotnej przyrodniej 
orbity 23:20 godziny przyśpieszać w górę czasu, i drugi odwrotna przyrodnia orbita 24:40 godziny przyśpieszać 
w górę czasu. 

Ziemia jest pobliska słońce w zimie = przyśpieszam w górę połówki ziemi orbita. Dwa połówki 23 godzin i 24 
godziny 20 minut 40 minut. Pierwsza połowa od Luty 17, 1241 Joshua długi dzień Sierpień 24 BC, 1241 BC 
jest 188 dniami ale jest wolnym przyrodnim orbitą. Tak 23 godzin i 20 minut przyśpieszających w górę orbity 
od spadku jerychoński, Luty 17, 1241 Joshua dzień BC długo, Sierpień 24, 1241 BC. 

Wciąż brakujemy 40 minut od 24 godzin przy przyrodnią orbitą Joshua dzień w jak brakująca dzień opowieść 
długo, właśnie. (24 godziny - 23:20 godziny = 40 minut) Słońce może tylko krążyć 350° wokoło ziemi gdy 
Joshua pytał bóg robić słońcu stać wciąż w niebie. Tak upływający czas dopasowywał brakującego czas ten 
przyrodnia orbita dokładnie. 

Upływający czas, czas długo być musi = słońce stojący wciąż w niebie na Joshua dniu. Brakujący czas 
przyśpieszam w górę ziemi odwrotności orbity, 48 godzin, muszą dorównać upływającego czas słońce stojący 
wciąż lub ruszający się wschodni lub poruszony zachód w 12 godzinach przyczyniać sie dostawianie up to 48 
godzin. Słońce musi ruszać się z powrotem 190° orbity opóźnionej połówkę i uziemia przepływ z odwrotnej 
orbity. Tak 10° więcej niż 180° = chybianie 40 minut. Tak, królewiątko blady zobaczył słońce stojaka dla 12 
godzin właśnie pod westernem horizen, wzrasta 10° w zachodzie przed ustawiać znowu w zachodzie, then gdy 
słońce wracał i ziemia płynął z odwrotnej orbity. Tak, królewiątko blady rozjaśniał zachodniego niebo. Tak 
brakująca dzień opowieść dodaje up. 

Wtedy gdy słońce wracał Luty 15, 1240 BC słońce musi ruszać się 190° wschód dopasowywać 24:40 minuty 
brakuje czas drugiej połowy odwrotności orbita. Tak, możemy znajdować chybianie 10°. Słońce musi ruszać się 
180° z powrotem i uziemiać przepływ z odwrotnej orbity słońce Luty 15, 1240 BC. Słońce musi także ruszać 
się dalszy 10° który uzupełniał dla 40 minut dzień, 190°. z powrotem Słowo "o" dnia całych napadach. Słońce 
stojący wciąż w niebie dla 23 godzin i 20 minut dla Joshua. Wtedy znajdować chybianie 40 minut w brakującej 
dzień opowieści możemy. 

Słońce może ruszać się 350° i nie 360° prawie przy południem na Joshua dniu okrąg długo. Ten dzień może 
być obrazującym wydźwignięciem w zachodzie południe słońce - trwanie cisza przy południem wtedy ustawia 
w wschodzie nagle wzrasta w wschodzie dla 24 godzin = słońce okrąża ziemię, wtedy. Wtedy, połówka orbity 
opóźnionej słońce może ruszać się 190°. gdy słońce ruszał się z powrotem, Wtedy zobaczył słońce stać wciąż w 
zachodzie przy zmierzchem i także wzrasta 10° przed ustawiać królewiątko blady. 



Krótka przyrodnia orbita następna przyrodnia orbita 177 dni, jest także bardziej przyśpieszam w górę 
przyrodniej orbity od 12PM Sierpień 25, 1241 12PM Luty 15 BC, 1240 bez 12 godziny BC, ponieważ słońce 
jest na stronie przeciwnej ziemscy = 177 dni 12 godzinami = 365.24/177.5, 48 x/4, 24 godziny = 42 minuty.
Lub 365, 188, 177 - =. Tam  są 363, 24 godziny długiego dnia w odwrotnej orbicie x. Tak 360° odwrotności 
orbita ziemia kończył dwa dnia wczesnego niż 365 dnia. Obracanie jest przeciw orbicie, więc liczba dni i noce 
wciąż był 365 dniami. Niemniej, od Soboty Luty 17, 1241 Sobota BC, Luty 15, 1240 BC jest 364 normalnymi 
dniami przez skoku roku Luty 29. tak Luty 17 rok poprzedzający i wtedy jest ten sam dniem Luty 16 jeden rok 
opóźniony = 365 dni. Z długimi dniami = 48 godzin jest 363 dniami długość rok + 2 dnia = 365 dni w 
sumarycznej długości = żadny netto brakujący czas. 

Niemniej, od Soboty Sobota są 364 dnia. I dla księżyc pojawiać się bezpośrednio above przy zmierzchem, dla 
królewiątko Wan sen być szóstego dniem księżyc słońce musi wracać Niedziela 365 dni po spadku jerychoński. 
Parzysty, równy 366 dni Poniedziałek, Luty 17, 1240 dla sześć dzień księżyc BC. 

Wtedy wszystkie trzy bitwy, jerychoński, Joshua i Mer mogli zdarzać się na Sobocie wszystko. Tak, Joshua 
no dać Izrael odpoczynkowi na Sobotach bitwa. I tak zostajemy duchowego odpoczynek w niebie tam. Sierpień 
24 i słońce, 1241 BC Joshua długi dzień krążył wokoło ziemi. Słońce wracał dzień wcześnie BC, Luty 15, 1240 
od Luty 17, 1241 BC. W ten sposób 363/176.5, 48 x/4, 24,67 godziny =; .67 X 60 minut = 40 minut. 24:40
godziny. Tym samym tam  są 24:40 godziny brakuje w drugiej połowy odwrotności orbicie. Drugiej połowy 
odwrotności orbita musi mieć chybianie 40 minut, ja. gdy ty możesz widzieć, 

Ty możesz widzieć normalna przyśpieszający w górę jesieni, zimy orbity/jest 32 minuty krótki od wykresów 
pod +16 minut i -16 minut w równaniu czas normalna przyśpieszający w górę orbity. Jakkolwiek analemma no 
jest dokładnie to samo. Tam  są 186,5 dnia od wiosny spadać i 178 dni od spadku skakać. 

Hebrajszczyzn 4:8 dla, then następnie mówił inny dzień. "jeżeli Joshua dać one spoczynkowi" 

1 królewiątka 20:29 i one "upadaliśmy jeden przeciw innym siedem dniom. I w ten sposób był ja, to w 
siódmego dniu bitwa łączył: I dzieci Izrael masa syryjczycy sto tysięcy footmen w jeden dniu." 

Ziemskie orbity słońce szybki gdy ono będzie pobliski słońce w zimie. W ten sposób jeżeli ty możesz 
obrazować, to stosować 24 godziny przyśpieszającej w górę przyrodniej orbity jest także 32 minuty krótki = 23 
godzin i 24 godziny 30 minut bardziej przyśpieszających w górę pierwszej połowy orbity 30 minut bardziej 
przyśpieszających w górę drugiej połowy orbity = 48 godzin. Przyrodnia orbita jest 186,5 dniami. Tak, 188 dni 
są 1,5 dnia dłudzy. Tak, /365,24, 8 minuty dzień =, to są 1,5, 8, 12 więcej minutami x = 32 minuty. przy 8 
minutami dzień przyśpieszający w górę odwrotnej orbity 48, 60 (x) 32, 12 minuty + są 44 minutami. Tak 
przyśpieszam w górę drugiej połowy odwrotności orbity 24 godziny 40 minut brakować czas = przyśpiesza w 
górę czasu, i pierwszej połowy odwrotności orbita 23 godzin 20 minut brakować czas dorówna dwa ekstra dnia 
w zupełnej odwrotnej orbicie. Tak odwrotny rok jest 365,24 dniami i nie 367,24 dniami. 

Analemma od słońce tarczy "ja dosięga plus lub minus 16 minut = 32 minut różnicy maksimum. 

Brakujący czas od ziemi przyśpieszającej w górę orbity która jest więcej niż 24 godzinami, jest brakującym 
czasem spadku, zimy połówki odwrotności orbita/. Tak, typowo, ten brakujący czas był wokoło 30 minutami. 
Joshua długi dzień był wyjątkiem nie 186 dni, 24 godziny i 40 minut. ponieważ od sabata sabat są 189 dni, 
które dorównał 23 godzin i 20 minut, Dla typowych 186 dni, to dorówna 23 godzin, 30 minut, 24 godziny i 30 
minut. Dwa, połówki odwrotności orbity nad spadkiem i zimą, wpólnie dodają up to jeden godzinę która musi 
dorównać jeden godzinę upływający czas. brakujący czas Słońce okrąża ziemię przy prędkością światła, ziemia 
w ciemności dla jeden godziny, przyczyniać sie jeden godzina upływający czas na ziemi. Wpólnie był żadny 
netto brakującym czasem na ziemi wynik netto. 
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Księżyc i słońce tworzymy przypływy. Słońce przypływ 46% przypływ księżyc. Jeżeli przypływy ruszający 
się z księżyc i słońcem przypływy dopasowywali dnia czas = słońce, po prostu i księżyc dopasowywaliśmy 
pozycję księżyc. Jeżeli słońce ruszał się przy prędkością światła tam  był żadny spoważnienia ciągnienie od 
słońca as well as żadny światło. Jeżeli spoważnienia ciągnienie opuszczał przy punktem słońce zaczynać ruszać 
się, ten spoważnienia ciągnienie dorównał zwykłego słonecznego przypływ. Bóg prawdopodobnie pójść dalej i 
opuszczał przypływy przy ich oczekiwać czasami słonecznych i księżycowych. I tak, tam  także był żadny 
dowód słońce ruchy w przypływach either. 

Niemniej, po prostu opuszczać spoważnienia ciągnienie z księżyc i słońcem dorównał dzień i przypływ 
dokładnie. Tam  może być żadny sposób mówić że księżyc i słońce stojący wciąż przez długi czas podczas gdy 
ziemia wirował. Światło dzienne słońce i przypływ księżycowy i słoneczny dopasowywaliśmy dokładnie. 
Parzysty, równy wschód słońca i księżyc podróżny zachód, to jest słońca wydźwignięciem w zachodzie i 
położenie w wschodzie, no może opuszczać ślad niezwykły cokolwiek w słonecznych i księżycowych 
przypływach. 

Tam  są cztery przypływu dzień. Tam  jest słynny przypływ przy księżyc w pełni. Jakkolwiek, tam  jest 
wiosny przypływ nów który even more wymawia. Oba biorą skutkowi 24 godziny lub 48 godzin po nowiu lub 
pełnego. Tam  jest także pierwszego kwartału księżyc i ostatniego kwartału księżyc gdy księżyc jest przy 
prawymi kątami słońce. Te przypływy odwoływają out each inny i znają jako mali przypływy. Niektóre słońce 
cudy byli na pierwszy kwartał księżyc tak jak Joshua długi dzień, Sierpień 24, 1241 BC - słońce wraca połówkę 
orbity opóźnionej BC sześć dni księżyc królewiątko blady Luty 15, 1240 ciemniący słońce = słońce krąży 
wokoło ziemi przy prędkością światła, przy spadkiem Jerozolima, Wrzesień 7, 591 BC = siedmiodniowa 
księżyc. 

Dzisiaj, Czerwiec 16, 2018, tam  jest bardzo niski przypływ na zachodnim wybrzeżu BC. To jest nów, ten 
znaczy boczny pobliski słońce dalej od słońca spęcznienia między ten spęcznieniem i i jest niskim przypływem, 
flatening skutek między przypływami. Księżyc jest także przy swój północnym punktem w swój orbicie i przy 
swój pobliskim punktem w swój orbicie produkować ten skutek w tym roku. 

Wimps = weakly oddziałający wzajemnie masywne cząsteczki przechodzą przez nasz układu słonecznego, 
tak, że dla połówki rok ziemi przewodzi w ich ścieżkę orbita, i likewise przewodzimy zdala od ich ścieżki dla 
połówki rok ziemi. Gdy ziemia płynął w odwrotną orbitę słońce, to znaczył drugiej połowy orbita przewodzi w 
kierunek wimps. Oczywiście z trudem wykrywać one teraz nie mówiąc o plecy możemy wtedy. I tam  jest 
prawie żadny ślad jak tylko cząsteczki przechodzili. 

Nad tuzin 360° okręgami słońce przy prędkością światła wokoło ziemi nad tysiącami rok być może, w starych 
testamentów czasach jeden godzina, each = 12 godziny jest młody niż ziemia słońce. Słońce trwanie cisza w 
niebie przy 1/30 prędkości światła dla 24 godzin dodawał do few minuty zwalniający czas na słońcu. Chociaż, 
przy 1/30th znaczy tylko minuty przegrany czas prędkości światła względność, nad dużo te słońce cudy 
wyrównujący minuta dodajemy up. Tak ciemność przy muszą być słońcem ciemniącym w swój iść naprzód 
spadek jerozolimski Wrzesień 7, 591 BC i ciemność, 33 reklamą oba gdy Jezus był na krzyżu przy południe 
Kwietnia 3 (przy prędkością światła). 

W sumie słońce mógł być wokoło 12 godziny młody niż ziemia, 12 razy jeden godzina, 12 czasu słońce 
ciemnił = słońce jest 12 godziny młoda, lub słońce jest przynajmniej 2 godziny młody przy południem, 
Wrześniem niż ziemska ciemność = 7, 591 BC i reklama Kwietnia 3, 33. 

Października 7, 32 reklama księżycowy zaćmienie, połówka orbity = reklama, zmierzch od księżycowego 
zaćmienia, Kwietnia 3, 33 = dzień Jesus krzyżowanie. (ledwo widocznego w Izrael) 

Wizerunek od TheSky oprogramowania Bisque Kwiecień 3, 7:30 PM Jerozolima 33 reklama: 



Od księżycowego zaćmienia, Października 19, 31 reklama księżycowego zaćmienia Kwietnia 14, 32 reklama. 
(widocznego w Izrael) Słońce cudy mogą zdarzać się na te księżycowego zaćmienia dniach i mylący się dla 
właśnie naturalnie - zdarzać się księżycowych zaćmienia. Od zaćmienia zaćmienie są dokładnie przyrodnie 
orbity.

Te dwa 30 minutowego segmentu mogą być jak dwa ministra ewangelii mówienie dla 30 minut each, dla 
pełnej godziny. 

Jakkolwiek, kalkulujemy i przyśpieszający w górę 48 godzin pełny rok przyrodnią punkt porcję ten odwrotna 
orbita. Tak, dwa połówki zimy orbity 30 więcej minut przyśpieszających w górę czasu niż 24 godzin = jeden 
pełna godzina. 

Przyśpieszam w górę roku jest 363,24 dniami w czasie długo, 365,24 dnia w wschodach słońca. Parzysty, 
równy od Soboty, Luty 17, 1241 Piątek BC, Luty 14, 1240 BC jest 363 dniami przez skoku roku Luty 29. Jeżeli 
słońce wracający na Sobocie, Luty 15, 1240 BC liczący jako 363 dnia może trwanie odwrotne orbity ponieważ 
Sobota Sierpień 24, 1241 BC no był obracalna wokoło słońca ale słońca wokoło ziemi ziemia. Parzysty, równy 



który dzień wzrastał w secie w wschodzie i zachodzie słońce. Tak, bóg musi ruszać się słońce od bezwładu 40 
milion mily godzina obecnie stać wciąż w niebie dla Joshua dla, zwalniać ruch słońce 20 milion mily godzina 
24 godzin i 360°, then. Wtedy pośpieszać słońce od południa ustawiać w wschodzie przy 40 milion milami 
znowu i zatrzymywać pod wschodnim horyzontem musi bóg. 

Tak księżyc i ponieważ słońce poruszający zachód wschód był poruszający wokoło słońca przy tempem dla 
słońca dwa razy stać wciąż w niebie. Joshua znał bóg ruszał się słońce ponieważ normalnie podróżuje wschód 
na zachód i jest wciąż słońce. gdy ziemia wiruje - - 

Wtedy ruszać się słońce w innym kierunku 20 milion mily godzina nagle wzrastać w wschodzie musi bóg 
unosić się niebo i. Ziemia musi uzupełniać 360° wokoło słońca w odwrotności w jeden roku bez dwa dnia przez 
przyśpieszam w górę orbity. Tak odwrotna orbita zaczynać sobota rano Luty 17 i słońce ruszający się tylna 
Sobota, 1241 BC, Luty 15, 1240 na królewiątko Wan sen BC dokładnie dwa dnia rok krótko. Wtedy był dwa 
dni worth tam, 48 godzin dłudzy dni dawać normalnym 365,24 dniom czas normalny rok. Tak, przy końcówką 
odwrotny orbita rok, południe, Luty 15, 1240 BC jest rozszerzonymi 12 godzinami dzień. Tak słońce wraca 
przy midnight Luty 15, 1240 w czasie BC, po 12 godzin południe czas. Dłudzy dni wraz z krótkiego czasu 
orbitą wciąż dorównają 365 dni. 

"krekingowy robić na dnia xinmao, 28, Ji przeczuwał: Królewiątko musi gościć Jupiter. Ja no pada. 
Przeczuwający: Ja musi być 2 piszącym w górę cakli. 2nd miesiąc." 
Heji, 25148

Luty 15, 1240 BC jest dniem 28 cykl 60. Jupiter był być obok słońca który dzień. Królewiątko bladzi rejestry 
słońce cud w pierwszy miesiącu. Cesarz Chiny może nagrywać słońce cud ten sam data, Luty 15, 1240 BC, 
jako 2nd miesiąc. 

Pięć planet byli w koniunkci w Fang, Scorpius nad położenia słońce w Virgo/, na początku królewiątko Wan 
sen. Jupiter w swój orbicie, Luty 17, 1241 BC. jeżeli Jupiter no ruszał się 180° przy pierwszy słońce ruchem, 
Wtedy gdy słońce ruszał się tylnego 180° Luty 15, 1241 BC, Jupiter także pojawiać się właśnie nad słońce w 
swój normalnej pozyci po 12 godzin zmierzch nad słońce i gdy słońce set, właśnie. Tak, Jupiter ruszał się 180° 
od Scorpius Aries, Luty 15, 1240 BC. Tak, być może powód czuć poruszonego poświęcenie Jupiter dla 
chińczyka. 

Wtedy wracał słońce 365 dni najpierw ruszał się przy midnight Luty 16 po tym jak ono, 1241 BC. Tak, 
tam  jest żadny netto brakujący czas i słonecznego zaćmienia ścieżki nagrywać są gdy oczekiwaliśmy one 
pracować backwards w physics. 

Chińscy słonecznego zaćmienia rejestry na wyrocznii kościach - dzień dać ale nie rok: Dzień 53 cykl 60 BC 
jest na ten sam dniu 60 od Stycznia 27 i jest dokładnie = Marzec 4, 1250 10 i dzień cykl 60, BC = Maj 26, 1217, 
2636 BC, żadny dni brakuje, gdy przepowiadaliśmy one być z powrotem od teraźniejszości jakaś czas w 
przeszłości. 

Fact musiał prowadzić chińczyka nagrywać dni i tęsknić dni, częściowi dni. dni 60 żadny dni brakować 
sposobu bóg Słońce cudy czasem wprawiać w zakłopotanie dlaczego liczyć dzień. 

Genezy 8:22 "podczas gdy ziemscy remaineth, seedtime, żniwo, zimno, upał, lato, zima, dzień i noc, no 
przest."

Rok Noah powódź najprawdopodobniejsza ruszali się, 3307 BC słońce i ziemia był w odwrotnej orbicie. Tak 
obietnica w ten genezie 8 po Noah powodzi był konieczna. 



Wszystkie osiem są prawdziwy. Z ziemią w odwrotnej orbicie i słońcem w górę lub na dół, = przesunięcie w 
orbicie nie przesunięcie ziemia sezony kontynuuje właśnie to samo które normalnie. Słońce może wzrastać w 
zachodzie i ustawiać w wschodzie i słońcu może zostawać w niebie dla parzysty, równy dziewięć dni = 9, 12 
godzin x, mimo to dzień i noc no przestawaliśmy. Ziemia kontynuująca wirować, tam  był wciąż dniem i nocą. 

Chińscy słonecznego zaćmienia rejestry są zazwyczaj godny zaufania. Często jest dobrem dzień ale rok 
zawierusza jeden rok lub jeden rok przedtem póżniej. 

Oracle kości rejestry dają dniu cykl 60 ale nie rokowi. Najwięcej wyrocznii kości nagrywali w królowaniu 
Wuding, 1293 1244 BC BC.

Tam  był 38 rok cykle, Jesus perfect życie 38 rok =. Być może od 1282 1244 BC BC; Od 1245 1207 1200 rok 
Jesus narodziny w 7 BC BC = BC.

Dni i rok cykl 60 od Stycznia 26, 2636 BC są konsekwentni dla wszystkie chińskich słonecznego zaćmienia 
rejestrów. Tylko brakują rok cykl 60 słonecznego zaćmienia few rejestry w chińskich klasykach. 

Tam  w chińskich klasykach w liście słonecznego zaćmienia rejestry, tam  są niektóre które no byli widoczni 
w Chiny. Te mogli być słońca cud zamiast. 

Czasem jest out jeden rok tak jak Luty 16 zaćmienie rejestr, 505 BC, musi być rokiem 504 BC, Luty 10 = 
trzeci dzień miesiąc Adar gdy świątynia kończył. 

Mówić są żadny rejestry słoneczni zaćmienia przed 1217 tam  BC jest mylny. Parzysty, równy 1217 zaćmień 
na dniu 9 60 BC jest właśnie domysłem amatorami. 

Ty widziisz below zaćmienie rejestry Czerwiec 14, 1414 BC, Kwiecień 11, 1411 BC, Styczeń 29 i słoneczny 
zaćmienie Październik, 1407 w Egipt BC 22, 2137 Czerwiec 29 i księżycowy zaćmienie, BC, 1368 w Chiny 
BC.

Każdy punkt na ziemi musi oczekiwać sumarycznego słonecznego zaćmienie każdy 375 rok, 460 rok. 
Maksymalna długość jest wokoło siedem minutami. Jakkolwiek słoneczny zaćmienie jest ciemnym okręgiem 
przechodzi nad ziemi powierzchnią znaczy niska część i wierzch mieliśmy TARGET11678_0_ krótkiego 
sumarycznego zaćmienie. 

Dzień 10 cykl 60 mógł być księżyc w pełni, passover = Piątek, Sobota Marzec 19/, 1204 BC. Tam  był 
księżycowy zaćmienie widoczny od Izrael Marzec 19, 1204 BC właśnie gdy tam  był księżycowy zaćmienie 
widoczny od Izrael Marzec 13, 4 BC. Herod umierał Marzec 31 BC lub przy końcówką księżycowy miesiąc 
Marzec 27, 4, 4 BC.

Niektóre sugerują Jezus byli urodzeni w 4 BC tuż przed Herod umierał i był ukrzyżowanym Kwietnia 7, 30 
reklamą w wieku trzydzieści trzy. 

Jakkolwiek wszystkie historia słońce cudów punkt Jesus narodziny 17th dzień 7th miesiąc, Wrzesień 12, 7 i 
reklama, BC jego krzyżowanie Kwietnia 3, 33. To znaczy Jezus był 35 lat, nie 30 lat w thirtieth dekadzie jego 
życie, =, gdy zaczynał jego ministerstwa. Tak interpretujący może ten werset: Jezus zaczynał jego ministerstwa 
w jego 30th dekadzie = 35, nie zaczynał być 30. 

Tutaj widziisz 19 rok księżycowego cykl ty, 2, 19 roku x = 38 rok. Tak księżyc cyklu data jest to samo gdy 
Jezus był 38 lat na Jesus narodziny jak: 



"1. Słońce iść w siedem okręgach nieba, i dać on 182 tronom i 182 tronom gdy pójść na krótkim dniu, gdy iść 
na długim dniu. 
2. I dwa wielkiego tronu, wracający hither i thither nad miesięczni trony. na których odpoczywa Od miesiąca 
Tsivan po siedemnaście dni pochodzi miesiąc Thevan, i od seventeenth dnia Thevad unosi się. I w ten sposób 
iść przez wszystkie kursów niebo słońce." 
Sekrety Enoch, rozdział xlviii, p.63.

"słońce iść w siedem okręgach nieba" może odnosić sie siedem podziałów dzień i noc, jak 28 podziałów w 
nieżywego morza ślimacznicach. Słońce cudy w 155, 148 i 141 BC, BC BC wskazywać słońce cudy równie 
często jak każdy siedem rok mogą. 

17th dzień 7th miesiąc był słońca cudem, krótkim dniem lub długim dniem. I tam  był słońca cud 182 dnia 
opóźnionego, lub przedtem; = przyrodnia orbita w, lub, odwrotna orbita. strona przeciwna ziemia przepływ 
dokąd z i ziemia ruszać się może słońce 



182 dnia popierają od Września 12, 7 BC są passover księżyc w pełni, Marzec 16, 7 BC. Tak, być może 
słońce cudy na passover i Jesus narodziny. Maszerujemy 16, 7 BC być John baptysty narodziny możemy. 
Niemniej wisemen zobaczyli gwiazdę w wschodzie przy Jesus narodziny Wrzesień 12, prawdopodobnie, 7 BC. 

Po prostu słońce może najpierw ruszać się strona przeciwna ziemia na Jesus narodziny o Wrześniu 12, 7 BC. 
Wtedy zobaczyli Arcturus above przy północą wisemen. Jeżeli wisemen byli przy ten sam szerokością jak 
Betlejem, zobaczyli Arcturus przepustki koszt stały bezpośrednio przy północą w Wrześniu. 

49 rok jubile może tylko dopasowywać jeżeli Jezus był ukrzyżowanym Kwietnia 3, 33 reklamą. I 50 rok jubile 
może tylko dopasowywać jeżeli Jezus zaczynał jego ministerstwa Wrzesień 29 reklama. 

Jeżeli ten słonecznego zaćmienia rejestr był typ Jesus poświęcenie i trzy godziny ciemność przy południem 
ciemnił przy zmierzchem = wieczór słońce w Chiny. Tak słońce pojawiać się zaćmiewający ale raczej ciemnił 
w słońce cudzie. 

177 dni przed byli Wrzesień 23, 1205 BC, dzień 13 cykl 60, 177 dni = naprzód = dzień 10 cykl 60 Marzec 19, 
1205 BC. Królewiątko blady twierdził ten księżycowego zaćmienie na dniu 13 zamiast dnia 15 omen dla 
zmiany w cesarzie Chiny był. Ten Wrzesień 23 był dniem 15 księżycowy miesiąc, czas księżycowy zaćmienie 
=, zbiegiem okoliczności był dniem 13 cykl 60. Niemniej, ten dzień pojawiać się ja może być słońca cudem niż 
typowy księżycowy zaćmienie wróżyć Jesus narodziny raczej. Pierwszy słońce cud dwa lub trzy rok 
odwrotności orbita był Wrzesień 23, 1207 BC, 1200 rok 7 BC, wróżyć Jesus narodziny Wrzesień 12 BC, 7. 

"przeczuwający na dnia guiyou [10]: (ładunek:) The Sun zaćmiewał w wieczór: Musimy donosić mnie Shang 
Jia." [ancesor]
[Heji, 33695]

Najwięcej wyrocznii kości zrobili podczas królowania Wuding 1393 jego 50th rok 1344 BC BC. Jego 
pierwszy rok byli 44th cykl 60 od BC 2636 = 1393 BC. Tak, ten 1369 BC był w Wuding's 24th roku. "w jego 
25th roku umierał, jego syn Heaou-e (1368 1400 rok Jesus poświęcenie BC =) gdy wyganiał pustkowie." W 
jego 12th roku oferował poświęcenie dziękczynienie Shang-keah Wei. "(1381 100 rok exodus w 1281 BC = 
BC)" Słońce cud w 1381 BC skłaniać Wuding dawać poświęceniu może. Antenat Shang był od ten ten sam 
Shang dynastii. Wuding królował do 1344 BC; Słońce cud w 1345 BC być omenem dla nowego cesarza może. 
1345 1307 BC BC jest 38 rok w odwrotności, tak jak 38 rok Jesus życie w odwrotności od 45 Jesus narodziny 
w 7 BC BC.

Luty 14, 1369 BC był dniem 10 cykl 60 i księżyc w pełni = 1281 BC. co był passover Marzec 30, 
Słonecznego zaćmienia rejestry w wieczór są rzadcy. Słońce ciemniący przy południem na passover jak słońce, 
ciemnił przy południem ustawiał na Chiny. gdy Jezus był na krzyżu, 

Luty 14, 1281 BC być nocą który trwał trzy dnia. może Luty 14, 1369 BC być dniem 10 cykl 60 który był 
słonecznym zaćmieniem w wieczór na Chiny, południu i passover w Izrael =; może Możemy być jak trzy 
godziny ciemność, Kwietnia 3, 33 reklama. gdy Jezus był na krzyżu przy południem 

1369 BC był o czwarty rok Pharaoh Seti I. Mojżesz brat Aaron był wokoło trzy roku stary; Mojżesz urodzony 
1361 i Aaron o 1364 zaraz po ten 1369 BC BC - BC. Ziemia musi płynąć z odwrotnej orbity jeden rok 
opóźniony w 1368 BC; 1400 rok Jesus poświęcenie. Od 1369 BC 3, 49 rok x = 1222 BC = 25, 50 rok Jesus 
mówienie od Isaiah 61 w Luke 4 x = zadość jubile. 

W jego 5th roku był prysznic ziemia w Poh… tam. "(królewiątko grzech)" W jego 6th roku oferował 
poświęcenie pierwszy raz jego antenaci przy Peih szef zachód. "(królewiątko blady)" (a peih jest chabeta 
dyskiem z dziurą = symbol słońce). 
Chińscy klasyki annały bambusowe książki, p.139



Grzech królujący od 1126, jego 5th rok był 1122 BC. "prysznic ziemia" jest meteorowym prysznic tak jak gdy 
bóg ruszał się słońce strona przeciwna ziemia i ziemia w ten odwrotnej orbity uderzenia głowie na asteroidach 
które normalnie podróżowali z ziemią. Poświęcenie blady królewiątko przyszły rok był w recogition ten słońce 
cud. Ten królewiątko blada robić notatka wszystkie omeny słońc zaćmienia jako znak dla nowej dynastii przy 
księżycowym zaćmieniem Wrzesień 23 i cudy, 1205 BC whereupon więził. 

Josephus napisał że Joshua umierał w 20th roku konkieta. Od 1241 BC jest ten ten sam 1122 BC 20th rok. 
Inny powód tam  może być słońca cudem który rok. 

Ten słonecznego zaćmienia rejestr w Egipt jest prawdziwy: Nów dla Aket 1 ii jest Wrzesień 7, 1365 BC. Jak 
są trzy słonecznego zaćmienia rejestru od ten sam okresu w Egipt. 

Tak, wszystkie daty praca iść z powrotem zanim Joshua długi dzień i póżniej. 

Główna część jest Joshua długim dniem chuje. Słońce ruszał się strona przeciwna ziemia, i ziemi orbita 
przyśpieszał w górę 48 godzin w ten sposób tam  był ten sam 365 dniami rok ponieważ orbita był przeciw 
obracaniu. Te są istni wydarzenia, ale chują. 

Jakkolwiek słońce musi wracać 365 dni, dokładnie jeden rok, opóźniony. Yao nagrywał odwrotnego zodiaka 
w jego pierwszy roku był 366 dniami. To zrobił królewiątku Wan wymarzonej Sobocie przy zmierzchem w 
Chiny, Luty 15, 1240 BC. Wtedy szóstego dzień księżyc i szóstego dzień księżycowy zodiak w Scorpius, 
dopasowywaliśmy królewiątko Wan sen dużo lepiej. Tak słońce musi być w Virgo który Luty 15 i księżyc 
sześć księżycowi dwory daleko od w Scorpius, 1240 BC. Pierwszy księżycowy dwór w 28 dworu księżycowej 
mapie zaczyna przy Corvus, Virgo/. Tak sześć dni księżyc był sześć dniami starymi i w szóstego dniu 
księżycowy zodiak. 

Tutaj widziisz pierwszy podpisywać wewnątrz czerwień, 180° od błękitnego znaka ty =. Tak, ty możesz liczyć 
sześć znaków od czerwieni królewiątko Wan sen na szóstego dnia księżyc. Chiński obliczenie od dokładnego 
nowiu gdy księżyc przechodzi słońcem. W ten sposób, od Luty 12, 1240 Luty 16 BC, 1240 BC jest szóstego 
dnia księżyc. 

Tutaj liczący od pierwszy znaka szósty podpisujemy wewnątrz Scorpius. Tak księżyc i Saturn pojawiać się w 
szóstym wpólnie podpisujemy wewnątrz Scorpius sześć dni księżyc królewiątko Wan sen. Tak sześć dni 
księżyc może znaczyć szóstego księżycowego dwór i także szóstego księżycowego dzień. 







Dziejowi Supernovae i ich szczątki, p.18

Przy mój pierwszy próbą odkrywać Joshua długiego dzień, przy prezentacją przy Penticton astronomii 
klubem, Październik 13, 2005, Joshua długi dzień przedstawiał Okanagan astronomii społeczeństwo na 
Październiku 13 ocrasc.ca, 2005. (teraz część) Zaczynałem z słońca cudem w Luty i 186 dni opóźneni, połówka 
orbity opóźnionej słońce ruch w Sierpień z powrotem, i ziemia przepływ z odwrotnej orbity słońce na Joshua 
tęsk dzień. Myśl był 1/2 godziny godziny Joshua długiego długim dniem w Sierpień = 24 godziny. - godziny 
godziny długiego dzień w Luty i 1/2 - 

Wkrótce po tym jak to odkrywałem tam  byli 186,5 dnia od wiosny równonocy i 179 dni od spadek 
równonocy spadek równonoc wiosny równonoc. Tak, ten 187 dni 365 dni znaczyli 24 godziny i 40 minut. Być 
dokładna znaczy 24 godziny i 30 minut, przyrodnia orbita, właśnie 24 godziny. 

W ten prezentaci zakładałem 12 godziny długiego dnia w Luty dla królewiątka bladego i 12 godziny tęsk 
dzień w Sierpień dla Joshua długiego dnia. Ponieważ słońce ruszał się 180° each time = 12 godziny x each time 
2, 24 godziny =.

Ja no był być w ten sposób prosty. Ziemi elliptical orbita no pozwalał mnie być w ten sposób prosta. 

Słońce musi ruszać się z powrotem przy przyrodnim orbita punktem = 187 dni. W 186,5 dniach przyrodnia 
orbita tam  są 24 godziny i 30 minut. W 188 dniach tam  są 24 godziny i 40 minut. Jakkolwiek, ten długa 
pierwszej połowy orbita jest wolna. W ten sposób długo jest 23 godzinami i 20 minutami przyśpieszam w górę 
czasu od spadku jerychoński Joshua dzień od sabbath sabbath 189 dni. Tak, tam  być brakujących minut w 
przyrodniej orbicie musi, 30 lub 40.

Luty 17, 1241 Piątek BC, Sierpień 24, 1241 BC jest 188 dniami = 23 godzin i 20 minut które uziemiają 
przyśpieszają up w jedna druga odwrotnych orbitach. od Soboty 

Słońce krąży wokoło ziemi stać wciąż w niebie z ziemi obracaniem był 24 godzinami. Tak, tam  jest 40 minut 
brakować. 

Czas na ziemi, mówi na zegarku, był 12 godzinami odstaje z słońcem na stronie przeciwnej ziemia. Słońce 
nagle wzrasta w wschodzie na jerychońskim i rusza się 180° na zachód, zrobił 12 godzinom przyśpiesza w górę 
czasu. Przyśpieszam w górę ziemi zrobił dalszy 24 godzinom przyśpiesza w górę czasu przy przyrodnią orbitą, 
plus lub minus 30 lub 40 minut zależeć który przyrodnia orbita rok. 

Luty 17, 1241 BC ruszać się 180° na zachód dla nagłego wschodu słońca na jerychońskim może słońce. Eart 
przyśpieszał w górę 24 godzin także Joshua dniem długo, Sierpień 24, 1241 BC. 

Ponieważ obracanie był przeciw orbicie w odwrotnej orbicie, ziemia musi przyśpieszająca up wokoło słońca 
wokoło 24 godziny w że przyrodni orbitujemy. Jakkolwiek, ten przyrodnia orbita jest długa niż połówka roku. 
Tak, ziemia musi przyśpieszająca w górę 24 godzin i 40 minut nad 188 dniami i właśnie 24 godzinami. 

Ten 40 minut mogą mnożący wiele czasy, każdy czas, każdego roku, bóg ruszali się słońce. Tak chybianie 40 
minut musiał znajdujący. 

Tak, tam  byli 24 godziny słońce trwanie cisza przy południem, dłudzy dni w sumie. Ten lewe 40 minut. 

Przy ten punktem w mój prezentaci przy Penticton byłem przy to samo miejsce jako te NASA naukowowie. 
40 minut musieli znajdujący. 
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Niektóre czas po to odkrywałem całego rok 48 godzin. Tam  byli 23 godzin 20 minut plus 24 godziny 40 
minut = 48 godzin. I żadny netto brakujący czas parzysty, równy, minuta. 

"40 minut musieli znajdujący ponieważ ty jesteś wciąż wewnątrz kłopotem 1.000 rok od teraz. Czterdzieści 
minut musieli znajdujący ponieważ ja może mnożący wiele czasy w orbitach." - ten odniesienie 40 minut w 
orbicie jest kluczowy utożsamiać above modela z brakującą dzień opowieścią. Tak brakująca dzień opowieść, 
though adaptująca Totten's praca, dzwoni prawdziwego. Totten's książka na Joshua długim dniu 
przedrukowywał w Grudniu 1968. Czterdzieści brakujących minut są tam. Ale tam  jest żadny wzmianka 
czterdzieści minut mnoży wiele czasy w orbitach. Harold wzgórze może słuchać NASA odkrywa chybianie 24 
godziny, i chybianie 40 minut, używał Totten's książkę zamiast. jakby robiłem i rozumiejący go, 

"sprawdzali pozycję słońce, księżyc i planety out w przestrzeni, dokąd byli 100 rok i 1000 rok od teraz." - gdy 
słońce ruszał się strona przeciwna ziemia planety muszą ruszać się 180° także. Muszą krążyć wokoło słońca 
więc pojawiać się w ten sam pozyci noc który normalnie mieli w ich sezonach. w tym samym czasie Wtedy 
ruszać się z powrotem 180° i uziemiać przepływ z odwrotnej orbity słońce może połówka odwrotnej orbity 
opóźnionej słońce. Planety ruszali się dokładnie 180° od dokąd pojawiać się w ich sezonach pojawiać się w ich 
normalnej pozyci gdy słońce ruszający się 180° i ziemia z powrotem płynęliśmy z odwrotnej orbity słońce. Ten 
dokładni mechanicy mogli także mówić astronautycznych naukowów spojrzenie przy przyrodnim orbita 
punktem i odkrywać brakowali 24 godziny w ziemi przyśpieszającej w górę orbity przy ten punktem. 

Tylko tam  byli niektóre 40 minut opuszczać w brakującym czasie który musiał sprzeciwiający się drugiej 
połowy odwrotności orbity początkiem zaraz po pierwszej połowy odwrotności orbita kończył. Po planeta 
ruszającego się 180° i słońca z powrotem dokładnie jeden rok opóźniony był żadny netto brakujący czas wcale 
tam.

Najwięcej prawdopodobnych dat są spadkiem jerychoński, Sobota, Luty 17, 1241 BC, Joshua długi dzień 
Sobota, Sierpień 24 i bitwa Mer Sobota, 1241 BC, Luty 15, 1240 BC. Od chińskiego policzenia Sobota evening 
Luty 15, 1240 BC zaczynać szóstego księżycowy dzień miesiąc mógł. 

Wszystkie trzy wydarzenia spadek jerychoński, Joshua długi dzień i bitwa Mer mogą zdarzać się na Sobocie 
sabat.

Hebrajszczyzn 4:8 "dla, then następnie mówił inny dzień. jeżeli Joshua dać one spoczynkowi 
4:9 tam remaineth tym samym odpoczynek ludzie bóg.
4:10 dla który wchodzić do w jego odpoczynek, on także przestawał od jego swój prac hath, gdy bóg zrobił od 
jego."

Bóg dzień odpoczynek w genezie był na siódmego dniu. Tak, odpoczywamy bitwy konkieta musimy zdarzać 
się na Sobocie dzień odpoczynek. jeżeli Joshua no dać Izrael 

Wtedy spadek jerychońska Sobota Luty 17, 1241 BC, Joshua długi dzień szóstego księżycowy dzień eighth 
miesiąc, Sobota Sierpień 24, 1241 BC bitwa Mer fourth księżycowy dzień pierwszy miesiąc, Sobota Luty 15, 
1240 BC. Luty 15, 1240 BC pojawiać się jako dzień księżyc fourth. Jakkolwiek chińczyk liczył dzień od 
zmierzchu. Tak księżyc przechodził słońca zeszły luty 11 i szóstego dzień zaczynał zmierzch Luty 15, 1240 
BC. Słońce orbity przed Sierpień 24 połówka, 1241 BC był w Virgo i sześć dzień księżyc między Libra i 
Scorpius.

1 królewiątka 6:37 w czwarty rok "był podstawą dom władyka kłaść, w miesiącu Zif: 
6:38 w jedenasty roku w miesiącu Bul i, był domem kończącym przez cały wszystkie części tego i według 
wszystkie mody ono., który jest eighth miesiącem, W ten sposób był siedem rok w budować mnie." 



Tak, Solomon's świątynia kończył ten sam eighth miesiąc jak Joshua konkieta Canaan. Świątynia zaczynał w 
1041 BC = 240th rok od exodusu w 1281 BC. Tak 50th jubile zaczynał ten 1041 od Joshua konkiety w 1241 
BC BC. Tak pierwszy rok Solomon był 1044 BC, zaraz po 49 rok jubile 1045 od 1241 BC BC. Tak, od kona 
świątynia w eighth roku, Solomon's 11th rok, 1034 Jesus narodziny w 7 1026 rok BC BC =. BC = ten sam 1026 
rok.

Babilońska numerowa baza był 60. W ten sposób pisać 240 rok patrzeliśmy jak 4, 60 x, jak nasz 4, 100 roku 
x. W ten sposób, gdy biblia nagrywał po tym jak niewola 240 rok może misprinted 400 rok. Wtedy w 
Septuagint pojawiać się 40 więcej rok, 440 rok = prawdopodobnie 240 rok które zostać 440 rok; Muszą być 240 
rok. Po hebrajszczyzny wersi zmienialiśmy 480 rok. Od exodusu w 1281 Solomon's czwarty rok 1041 BC BC 
są 240 rok. 

Tak, od pierwszy tabernacle po exodusu z Egipt budynek świątynia są 240 rok. 

Od ten jedenasty roku = 1033 w eighth miesiącu Jesus narodziny 7 w siódmego miesiącu BC, BC, jest 1026 
rok. Od przebywania Jacob w roku 430 egipcjaninie Sothis, 2307 exodus przy końcówką egipski Sothis BC 
jeździć na rowerze BC, 1281, są także 1026 rok. 

Tak, był arka umowa ruszająca się w świątynię w siódmego miesiącu o dniu odpokutowanie, gdy wysoki 
ksiądz pójść w świętego Holies i ucztę Tabernacles. dokąd arka był, 

Tutaj są 49 rok jubile daty które zapałczani słońce cudy, wydarzenia i: Jesus krzyżowania Kwietnia 3, 33 
reklama, 17 BC, 66 BC, 115 BC, 164 BC, 311 BC, 458 BC, 507 BC, 556 BC, 605 BC, 654 BC, 703 BC, 752
BC, 801 BC, 850 BC, 899 BC, 948 BC, 997 BC, 1046 BC, 1095 BC, 1193 BC, 1242 BC, 1731 BC, 2368 BC,
2467 BC.

2 kroniki 8:1 "i ja "przychodziliśmy przechodzić przy końcówką dwadzieścia rok i jego swój dom, ", w 
którym Solomon budował dom władyka," 

2 kroniki 8:16 "teraz przygotowywał do dnia podstawa dom władyka do ono i wszystkie praca Solomon, 
kończył. W ten sposób doskonalić dom władyka." 

Ten 20th rok od 1041 BC = 1021 BC = 1000 rok 21 BC, 29 reklamie. który zaczynał ostatnich 50 rok jubile 
który Jezus peł gdy czyta Isaiah 61 w Luke 4 Wrzesień 9 

Yom Kippur był 24 godzin postami kajanie. 

Genezy 14:15 i on "my dzieliliśmy przeciw one, smote one, dążyliśmy one do Hobah który jest na lewej ręce 
Damaszek., nocą, i, i, on i jego słudzy  
14:16 i on przynosiliśmy z powrotem wszystkie towary i także przynosiliśmy znowu także, jego brata udział, 
jego towary kobiety i ludzie.
14:17 i królewiątko Soda pójść out spotykać on po tym jak jego powrót od rzezi Chedorlaomer królewiątka 
które byli z on, przy doliną Shaveh, i, co jest królewiątka doliną.  
14:18 i Melchizedek królewiątko Salem przynosiliśmy naprzód chleb i wino: I był księdzem najwięcej 
wysokiego bóg.
14:19 i on błogosławiliśmy on, powiedzieliśmy i błogosławiliśmy, byliśmy Abram najwięcej wysokiego bóg, 
posiadacz niebo i ziemia:
14:20 i błogosławi był najwięcej wysokiego bóg który dostarczał thine wrogów w thy rękę hath., I dać on 
dziesięcinom wszystko." 

Ten 14th rok może liczyć tuż przed Abraham przychodził ziemia obiecana. Wtedy być wokoło 87 lat musi 
Abraham, 12 roku + 75 lat, 2520 BC. Wtedy w 50 rok jubiles jezusowa zadość uwolnienie od niewoli, Września 



9, 29 reklama. Lub 2516 BC i 49 rok jubiles Jesus poświęcenia Kwietnia 3, 33 reklama. "Melchizedek 
królewiątko Salem przynosił naprzód chleb i wino: " który reprezentował Jesus poświęcenie. 

Matthew 4:17 od ten czasu Jezus "zaczynał wygłaszać kazanie i mówić, płożący: Dla królestwa niebo 
jesteśmy gotowi."

Luke 4:18 jest na ja "duch władyka, ponieważ hath namaszczał ja wygłaszać kazanie ewangelię bieda; Hath 
wysyłał ja uzdrawiać brokenhearted, wygłaszać kazanie jenowie stora ustawiać przy swobodą one które 
siniaczą, wyzwolenie i odzyskiwać widok,
4:19 wygłaszać kazanie dopuszczalnego rok władyka."

Isaiah 61:1 "duch władyka bóg jest na ja; Ponieważ władyki hath namaszczał ja wygłaszać kazanie dobre 
wieści do łagodnego; Hath wysyłał ja oprawiać w górę brokenhearted, obwieszczać jenowie one które 
oprawiają, swobodę i otwarcie więzienie,  
61:2 obwieszczać dopuszczalnego rok władyka," 

Siedem więcej dni byli 17th dniem siódmego miesiąc i prawdopodobnie byli Jesus urodziny, Września 16, 29 
reklama.

Wtedy ten rok przed 50th rokiem byli 49th rokiem, ugoru rokiem = jubile = Września 10 reklama, 29, =. 
Wtedy zaczynają z Jesus ministerstwem w 49th roku o passover sześć miesięcy przed ten Sobotą ewangelie, 
Września 10, 29 reklama. Ludzie byli bezpłatni słuchać ewangelię ponieważ no siali ich ziemi w te dwa ugorów 
rok.

Sierpień 24, 1241 BC był 1234 rok przed Jesus narodziny Wrzesień 12, 7 BC. 

Tam  byli 1026 rok od Jacob wchodzić do Egipt w 2307 BC od 2737 exodus Mojżesz przy końcówką 1456 
rok egipcjanina kalendarz w 1281, roku 430 egipscy sothis BC, BC.

Tam byli 2026 rok od Noah powodzi w 3307 BC Mojżesz krzyżuje czerwonego, trzcinowego morze w 
1281/BC.

2 Peter 2:5 i oszczędzonego Noah "oszczędzający nie starego świat eighth osoba, kaznodzieja prawość, 
przynosi w powodzi na świat ungodly; " 

Tam  byli osiem ludzi ratujących na arce z 8 milion lub 80 milion na ziemi, być może = jeden w milion = 
prawie taki sam współczynnik dzisiaj. 

Między kaspijskim i czarnym morzem tam  byli wiele ludzie w czasie Noah powodzi. 

Tam  są wokoło 80 milionów ludzi pochodzących od Izrael. 

Modlitwa Mojżesz: 

Psalmu 90:4 dla tysiąc rok w thy widoku "jest równie wczoraj jako zegarek w nocy ale i. kiedy ono jest past, 
90:5 Thou carriest one daleko od z powodzią jak; Są jako sen: W ranku są jak trawa która groweth up." 

Tak, Solomon był w jego 38th roku królowanie w 1007 BC. Jezus był urodzony w 7 BC i Jezus żył 38 rok 33 
reklama.

Od David narodziny w 1114 pierwszy niewola w 601 513 rok, połówce 1026 rok BC BC =. (drugi w 591 BC) 
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Adam umierał w roku 930 ormianinie Sothis, prawdopodobnie urodzony w roku 700 lub roku 800, i jego 
życie rok 1000 prawie porównywał dzień. 

Słonecznego zaćmienia rejestr był dla tego roku 601 BC był na dniu 11 cykl 60, gdy słoneczny zaćmienie 
wziąć miejsce na dniu 60 cykl 60. Dzień 11 był dniem odpokutowanie w Izrael 10th dzień siódmego hebrajski 
księżycowy miesiąc Październik 1, 601 BC. To był o czasie Jehoiakim wziąć w Babylon. 

Od pierwszy próby odbudowywać świątynię w 520 BC Jesus narodziny w 7 513 rok BC =. Drugi próba 
zaczynał w Darius' drugi roku, 507 BC = 500 rok Jesus narodziny w 7 BC. 

Pierwszy kwartał księżyc jak nagrywający w królewiątko Wan sen jest ten sam pozycją słońce i księżyc był w 
jeden roku po spadku jerychoński gdy słońce ruszający się z powrotem ruszać się z ziemi obracaniem przy 
południem i trwanie ciszą 12 godziny dla bitwy Mer. Tak słońce ruch z powrotem 180° w tamte 12 godzinach 
Luty 15, 1240 na szóstego księżycowym dniu BC szóstego zodiaka księżycowej pozyci lub. 

"podczas gdy początek dzień jest jutrzenkowy, planety koniunkcja zdarza się przy świtem i początek wiosna, z 
nowiem, szczerze byliśmy początkiem wszystkie cykle, powiedział. Dla kalendarzowych producentów, taki 
moment także był idealnym bazą wypadowa dla odliczających dni, miesięcy, rok i planetarnych okresów." 
http://manetheren.cl.msu.edu/~vanhoose/astro/0001.html

Słońce wraca jako planety, pięć planet koniunkcja ruszał się usuniętego poruszający słońce przy zmierzchem, 
w roku 36 cykl 60 i roku 1 bladym królewiątko. jeden rok po tym jak spadek jerychoński zobaczył sześć dni 
księżyc Tak, ten koniunkcja w Libra, Fang, Scorpius/szóstego dzień pierwszy miesiąc dać bodzu znajdować 
właśnie ten idealnego * przy świtem pierwszy miesiąc = koniunkcja. Koniunkcja w Libra, Fang, Scorpius above 
ten/przy świtem w pierwszy miesiącu wiosna mógł naturalnie zdarzać się w normalnej orbicie. Koniunkcja 
above przy zmierzchem w Scorpius, Fang, Libra w pierwszy miesiącu wiosna/był tylko przez odwrotnej orbity i 
normalny. Ja jest niemożliwy dla słońca być w Virgo w wiośnie. 

Po tym jak tysiące rok ja byli ustalamy taki i idealnym koniunkcją zaczynać kalendarz nigdy zdarzał się. 

Niemniej słońce cud Hanukkah, Grudzień 12, 164 BC w ten sposób imponował chińskiego cesarza Wen - 
słońce wzrastał w zachodzie południk na Chiny, on zaczynał jego regnal obliczenie 17 rok, rok jeden. Południk 
jest północno - południowy linią przez środka niebo. 

W jego 22nd roku, w zimie wielkiego polowanie wzdłuż Wei. "(grzech)" "na kea-tsze dniu, w ostatnim
miesiącu jesień przychodził Fung, czerwony ptak. Mój antenat pisak Ch'ow, przeczuwający once dla Yu o 
polowaniu; I wtedy spotykał z Kaou-yaou od omenu, - jakby to który teraz zdarzał się." 

Ten słońce cud może zdarzać się na Listopadzie 16, 1207 na dniu jeden cykl 60 BC. Lub to może być dzień 
jeden cykl 60 Wrzesień 21, 1207 na dniu 17 księżycowy miesiąc BC. 

Wtedy wracać dwa roku opóźniony na księżycowym zaćmieniu może słońce, Wrzesień 23, 1207 BC. 

To może być przepowiednia Jesus narodziny w Wrześniu 13, 7 na dniu 17 księżycowy miesiąc BC także. 
Arka Noah odpoczywał na górach na 17th dniu 7th miesiąc. Pięć planet byli w koniunkci. Tylko był spadek i 
nie wiosna to. Parzysty, równy królewiątka Wan sen był wiosną ale nie nowiem. Tak pragnienie znajdować 
uroczystą epokę, początek cykle. Początek cykle także zawrzeć słońce rusza się 180° i słońca omijanie od 
wschodu przez roku Virgo na zachód w wiośnie w odwrotnej orbicie. - - Tak, wiosna był w wschodzie. 

Popieramy od księżycowego zaćmienia Wrzesień 24, 1205 BC, z powrotem dwa roku i połówka orbity 365, 
365, 186 + = księżyc w pełni Piątek, Marzec 22, 1207 BC.  



"w jego, grzech, 21st rok w wiośnie w pierwszy miesiącu książe pójść Chow robić hołdowi." 
Chińscy klasyki annały bambusowe książki, p.139

Pierwszy miesiąc = księżyc w pełni, Piątek, Marzec 22, 1207 BC = passover w Izrael. Omen słońce cud tak 
jak słońce ciemni jak ono, był może powodować "książe robić hołdowi." kiedy Jezus był na krzyżu, 

Wrzesień 24, 1207 BC jest równy Wrzesień 12, 7 BC ponieważ juliański kalendarz dodaje jeden dzień każdy 
128 rok. 1207/128, 10 dni = dni, Wrzesień 13, Września 23, 10 - =, 7 BC. Likewise, Jesus poświęcenie także na 
Piątku, Kwietnia 3, 33 reklama. 

Żadny słoneczni zaćmienia zdarzają się w Chiny w grzechu 22nd roku wśród plus or minus lub = 1207 BC 
trzy roku. Tam  jest jeden dla Stycznia 21, 1210 dla dnia 31 cykl 60 BC ale to no jest dzień jeden cykl 
sześćdziesiąt. Czerwony ptak może tylko znaczyć feniksa, i tak tylko znaczyć słońce cud może ten 22nd rok 
grzech na dniu jeden.

Sumaryczny słoneczny zaćmienie Październik 30, 1207 w Izrael BC no był tuż przed Merneptah's stelą który 
twierdził i marnotrawi, Izrael był wdową ponieważ Merneptah umierał w Kwietniu 5 1281 BC. Tak 
sumaryczny słoneczny zaćmienie Październik 30, 1207 BC mieć nic robić z Joshua dniem Sierpień 24 długo, 
1241 BC. Joshua długi dzień twierdzi hebrajski słowo słońce był cichy lub pociemniały. Znaczenie słowo w 
kontekstów sposobach stać wciąż w niebie. I opuszczać ten sam dziennej koralowej warstwie w morzu słońce 
może ćmiący także. Ten sam dzień musi być bitwą Gideon, i Isaiah 8 i Isaiah 9 opisujemy ten dzień jako dzień 
dimmness.

Isaiah 8:22 i one "patrzejemy do ziemi; I ujrzymy kłopot i ciemność, przyciemnienie cierpienie; I jadą 
ciemność. 
9:1 niemniej no będzie tak jak przyciemnienie był w jej dokuczaniu i następnie zrobił boleśnie nęka kogoś ona 
sposobem morze poza Jordania w Galilee narody., gdy przy pierwszy lekko nękał kogoś ziemię Zebulun i 
ziemię Naphtali,  
9:2 ludzie które chodzili w ciemności widział wielkiego światło: Które mieszkają w ziemi cień śmierć na one, 
hath światło błyszczeli." 

Chiński cesarz Wending królował 15 rok od 1251 BC. Jego 12th rok był królewiątka Wan pierwszy rokiem, 
królewiątko Wan wymarzony Luty 15, 1240 BC. Jego 15th rok był 1238 BC. 1238 70 rok BC - = 1168 BC = 
słońce cud w królewiątka Ching pierwszy roku. Grzechu 22nd rok musi być 1207 BC. 

Tam  był księżycowy zaćmienie nagrywający w Wrześniu 24, 1205 BC, w roku 35 bladym królewiątko. 
Słońce ruszał się od pierwszy księżycowego zodiaka w Virgo 14th księżycowy zodiak w Pisces. Tak chińczyk 
zachęcał szukał początkującą epokę. 

Być może zachęca te cudami w xiii wiek BC, ten dopasowanie prawie ten epoka, ich rewizja kontynuował do 
1280 reklamy gdy wnioskowali taki magicznego wydarzenie nigdy zdarzali się. 

Wtedy przechodzili przez rzeczny Jordania na suchym lądzie Niedziela i utrzymywali Passover Piątek dzieci 
Izrael, Marzec 3, 1241 BC, Marzec 9, 1241 BC. Wtedy być ten sam datą jak Jesus narodziny może Joshua długi 
dzień. Popieramy 9 dni od Września 21, 1241 BC jesteśmy ten sam tropikalny daktylowy Wrzesień 12, 7 BC. 
Tak, Joshua konkieta, Sierpień 24, 1241 na początku eighth miesiąca BC także był prawie taki sam datą jak gdy 
Jezus był urodzony. 

Królewiątko Wan sen był na szóstego dniu pierwszy księżycowy miesiąc wiosna. Jakkolwiek słońce był 180° 
daleko od. W ten sposób zanim słońce ruszający się z powrotem chińczyk potrzebował utrzymywać ślad 
kalendarz ponieważ no byli sprawnie mówić jaki sezonem byli wewnątrz pozycją słońce w zodiaku. Jeżeli 
królewiątko Wan sen był Marzec 18, 1240 BC tam  być przykładem chiński początek ich rok w Marzec, 



Styczniu i Luty musi nie/. Przykład może być szóstym księżycowy miesiąc był wewnątrz był ciemnością w 591 
Wrzesień 7. BC tam  Wrzesień 1 zaczynał szóstego księżycowego miesiąc w Chiny. Szóstego dzień był 
Wrzesień 7, 591 BC. Ciemność i nie zaćmienie byliśmy na siódmego dniu szóstego księżycowy miesiąc na dniu 
40 cykl 60.

Słoneczny zaćmienie Październik 10, 592 BC no był widoczny od Chiny. Także był 591 BC nie 592 BC rok. 
Wtedy, ten rejestr no był zaćmienia. 

Jeremiah 6:3 przychodzi do ona; "bacy z ich gromadzą się Upadają ich namioty przeciw jej round wokoło; 
Karmią każdy w jego miejscu. 
6:4 przygotowywa ye wojnę przeciw ona; Powstajemy my i pozwalamy iść up przy południem. Niedola do my! 
Dla dnia goeth daleko od dato che cieni wieczór, rozciągamy out. 
6:5 powstaje my, pozwalał iść nocą i pozwalał my niszczyć jej pałac." 

Bacy z ich gromadzą się = narodziny Jezus, Wrzesień 12, 7 BC, gdy bacy oglądali cakle podczas hodowla 
sezonu w Betlejem.

To samo datują Wrzesień 12, 6 BC byli na nowiu. To samo datują Wrzesień 12, 5 BC był tuż przed 
księżycowym zaćmieniem, księżyc w pełni, księżyc i słońcem i krwi = cud opisujący Josephus. 

"pozwalamy my iść nocą" możemy dorównać jeden godzinę ciemność przy południem przy południem = 
ciemność gdy Jezus był na krzyżu. 

Tak słoneczny zaćmienie nagrywający przy zmierzchem w Chiny, południu w Israel =, na dniu 40 cykl 60, 
Wrzesień 7, 591 BC. Żadny dzień 40 cykl 60 dopasowywa jakaś słonecznego zaćmienie dla wiele rok przed i 
po ten 591 BC. Ten ten sam ciemność opisuje gdy Jezus był na krzyżu od szósty godziny dzień, południe =. 

Wtedy BC zaczynał pierwszy miesiąc wiosna Kwiecień 7, 591 i ciemność przy spadkiem Jerozolima był w 
szóstego miesiącu w Chiny, dzień 40 cykl 60, Wrzesień 7, 591 BC gdy chińczyk nagrywał "zaćmienie". 
Jakkolwiek, tam  jest possibililty słońce wracał jeden rok opóźnioną Niedziela, Wrzesień 7, 590 na księżyc w 
pełni który był spadkiem Jerozolima. BC Wrzesień 7, 590 BC był 17th dniem 7th hebrajski miesiąc. Jesus 
urodziny może być Niedziela, Wrzesień 13, 7 BC 17th dzień 7th hebrajski miesiąc. Dokładnie jeden tydzień 
wczesny, Niedziela, Wrzesień 6, 7 BC był Yom Kippur dzień odpokutowanie. Tam  może być słońce cudu 
orbity od Września 7 połówka z powrotem, 591, być nów, Marzec 7, 591 BC. 

Ezekiel 32:1 "i ja "przychodziliśmy przechodzić w twelfth roku w twelfth miesiącu w pierwszy dniu miesiąc, 
mówić, ", który przychodził do ja słowo władyka," 

Ten pierwszy dzień 12th miesiąc może być pierwszy dniem tygodnia i pozwolić dla nów widocznych behind 
chmur do Niedziela BC, Marzec 2, 590. Tak, ten 12th rok był zniszczeniem Jerozolima. Pierwszy miesiąc 
zaczynał na nowiu Marzec 7, 591 BC. Wtedy słońce cudu orbity opóźnionej połówka "zaćmienie" Wrzesień 7, 
591 BC.

Ezekiel 32:17 ja przychodził przechodzić także w twelfth roku w fifteenth dniu miesiąc, mówić, ", który 
przychodził do ja słowo władyka," 

Jeden rok po Września 7 są 15th dniem miesiąc, 591 BC, Wrzesień 7, 590 BC. Słońce może wracać jeden rok 
opóźniony, Wrzesień 7, 590 BC. Tak spadek Jerozolima może być o Wrześniu 7, 590 BC. 

Ezekiel 30:20 "i ja "przychodziliśmy przechodzić w jedenasty roku w pierwszy miesiącu w siódmego dniu 
miesiąc, mówić, ", który przychodził do ja słowo władyka," 



Pierwszy miesiąc może być cywilnym kalendarzem. Tak słoneczny zaćmienie w Chiny, Wrzesień 7, 591 BC, 
może zdarzać się w ten jedenasty roku. Wtedy podąża Wrzesień 7 zniszczenie Jerozolima, 590 BC. 

Jeremiah 39:2 "w jedenasty roku Zedekiah "i, w miesiącu fourth ninth dzień miesiąc miasto był łamany up. 

Ezekiel 33:21 "i ja "przychodziliśmy przechodzić w twelfth roku nasz niewola w dziesiąty miesiącu w kwinta 
dniu miesiąc, mówić miasto smitten. ", który przychodził do ja jeden który uciekał z Jerozolima," 

Ten jedenasty rok i twelfth rok musimy być to samo. Słońce cud, Niedziela, Sierpień 11, 591 i słońce cud na 
ninth Av, BC 177 dni opóźniony, połówka orbity opóźnionej na 5th dziesiąty miesiąc, Niedziela, Luty 2, 590 i 
słońce, BC mogą wracać przepływ z odwrotnej orbity i uziemiać. Wtedy BC być słońcem krąży wokoło ziemi 
przy prędkością światła dla jeden godziny przy południa Izrael czasem i przy może słońce cud ciemność 
Wrzesień 7, 591 zmierzchu porcelanowym dniem 40 cykl i siódmego dniem kwinta miesiąc w Izrael ten sam 
dzień. 

Spoważnienie podróżuje przy prędkością światła, jak zaświecamy. Tak, jeżeli bóg ruszał się słońce wokoło 
ziemi, nie tylko był ciemny dla wokoło jeden godziny słońce, ale spoważnienia ciągnienie na przypływach no 
czuł także. Żadny światło żadny spoważnienia ciągnienie także. Słoneczni przypływy są 40% księżycowi 
przypływy. 

Spoważnienia ciągnienie od księżyc i słońca dorównał dzień i noc dokładnie. Słońce poruszający zachód 
wschód może opuszczać niezwykłego przypływ, ale wciąż wiązał słońce ten przypływ. Słońce krąży wokoło 
ziemi przy prędkością światła dla jeden godziny opuszczał żadny słonecznego przypływ wcale. Niemniej, 
równy spoważnienia ciągnienie może tworzący. Właśnie spojrzenie przy ciemnej sprawy i zmroku energią. 
Dzwonią zmrok ponieważ no znamy czego są. Ciemni energetyczni repells liczą się, ciemnej sprawy akty z 
spoważnieniem. Bóg iść te wielkie długości chować jego władzę pójść nawet dalej chować jego władzę 
produkować ten sam przypływy jak normalna opuszczać ten sam przypływu cedziny jak normalna. 

Żadny światło od słońca i księżyc był ciemny. Jeżeli słońce był ruszającym się 360° księżyc może być 
ruszającym się 360° także. Ale prawdopodobnie księżyc zostająca. Tak, czasem iść wokoło księżyc słońce. Tak, 
bardzo ciemniąca księżyc może pojawiać się przy południem gdy Jezus był na krzyżu. 

Niemniej księżyc samotna jak normalna musi opuszczać = ten sam księżycowy przypływ. Żadny 
spoważnienie od słońca znaczy spoważnienia ciągnienie dokąd słońce był musimy robić opuszczać ten sam 
słonecznego przypływ który dzień. 

Żadny światło od słońca i dwa najskrytszych planet, Mercury, Wenus, zatrzymywał odbijać światło od słońca 
w minutach, Mars w 16 minutach, Jupiter w 46 minutach i Saturn w 80 minutach.

Jeżeli słońce znikał ono wziąć 8 minut = czas dosięgać lub, dato che. ziemię, ziemię dla światła, spoważnienia 
Jeżeli słońce ruszał się wokoło ziemi spoważnienia ciągnienie wciąż był tam, ziemia kontynuował naprzód. 
Jakkolwiek, to przedni rozpęd musiał ostrożnie kontrolującym no rysować bliżej do słońca po to, aby. Po słońca 
ruszaliśmy się 180° ziemskiego płynęliśmy w odwrotną orbitę słońce. W ten odwrotnej orbity ziemi musimy 
ostrożnie kontrolujący utrzymywać ten sam orbitę który normalnie miał dla trwania jeden lub więcej rok 
odwrotna orbita ono.

Ja był o pół godziny dla Mars pojawiać się ciemnym, 8 minuty i 32 minuty dla światła dostawać ziemia od 
Mars. ponieważ ono wziąć 16 minut dla światła dostawać Mars od słońca Ja wziąć wokoło godzinę dla światła 
zatrzymywać przychodzić od Jupiter i Saturn. 80 minut dla światła od słońca dosięgać Saturn dosięgać ziemię i 
prawie taki sam 80 minut dla światła od Saturn, = 3 godziny. Tak, te dwa outermost planety mogli wciąż być 
widoczni na ziemi wśród jeden godziny 360° obwodu słońce. Chociaż Jupiter i Saturn mieliśmy opóźniającą 
jeden godzinę ciemność. 



Wtedy dla pięć planet pojawiać się w Fang, Scorpius w królewiątko Wan sen/czasu opóźnienie dla światła od 
Saturn ziemia znaczył Saturn pojawiać się w Scorpius dla godziny i połówka Saturn ruszał się. zanim światło od 
Saturn przychodził ziemia pokazywać 

Studia antyczni księżycowi i słoneczni przypływy tylko teraz są badający głębocy. Ostatecznie prawda zna 
bóg ruszał się słońce. Ale rezultaty no będą co chce mężczyzna. 

Jeżeli bóg ruszał się słońce przy prędkością światła i ruszał się z słońcem, czas zatrzymywał na słońcu 
podczas gdy kontynuujący na ziemi. Na innych czasach pół godziny lewica połówki odwrotności orbita przez 
czas sprzeciwiający się słońcem rusza się 180° może. Tak słońce mógł pojawiać się ciemnym w Izrael podczas 
gdy słońce krążył 180° wokoło ziemi od horyzontu horyzont. Ponieważ czas zatrzymywał na słońcu słońce 
pojawiać się ciemnym. Raczej niż prawie jeden godzina orbituje uzupełniać 360° sprzeciwiać się dwa połówek 
odwrotność. 

Tak, zegar na ziemi przed i po mówili ten sam dokładnego czas, dopasowywający dzień godzina minuta i 
drugi dzień. 

Matthew 27:45 od szósty godziny tam  "teraz był ciemnością nad wszystkie ziemią do ninth godziny. 
27:46 o ninth godzinie Jezus i płakał z głośnym głosem, mówić, Eli, Eli, lama sabachthani? To znaczy, mój
bóg, mój bóg, dlaczego hast thou forsaken ja?"

Isaiah 16:3 "wp8lywy doradca, wykonuje osądzenie; Robimy thy cieniowi jako noc pośród południa; 
Chujemy wyrzutków; Bewray nie on ten wandereth."

Amos 8:9 i ja "przychodzimy przechodzić w ten dniu, saith władyka bóg, że powoduję słońce iść puszek przy 
południem, i ciemnię ziemię w jasnym dniu: " 

Isaiah 13:10 b "słońce ciemni w jego iść naprzód," 

Isaiah 24:23 wtedy konfunduje księżyc, i słońce zawstydzony w Jerozolima i przed jego ancients chwalebnie 
i. ", gdy władyka gospodarzi króluje w górze Zion," 

Jeremiah 15:9 "ona ten hath znoszący siedem languisheth: Ona hath dawać w górę ducha; Jej słońce jest iść 
puszkiem podczas gdy ono był mimo to dzień: Ona hath być zawstydzeni i zatraceni: I osad one determinuje 
mnie dostarcza kordzik przed ich wrogami, saith władyka." 

Jeremiah 13:15 "słucha ye i daje ucho; No jesteśmy dumni: Dla władyki hath mówjącego.  
13:16 daje chwale władyka twój bóg, zanim powoduje ciemność, i przed twój ciekami my potykamy się na 
ciemne góry, i, obraca je w cień śmierć i robi mu, zarabia ciemność." podczas gdy ye szukał światło, 

Jeremiah 31:35 saith "tak władyka, księżyc i gwiazdy dla światła nocą, która divideth morze, gdy fala tego 
ryczą; giveth słońce dla światła dniem Władyka gospodarzi jest jego imieniem: " 

Micah 3:6 noc "tym samym będzie do ciebie, ten ye no m wzroku; I ja będzie ciemny do ciebie, ten ye no 
przeczuwa; I słońce iść puszek nad profetami, i dzień będzie ciemny nad one." 

Micah 7:8 "raduje się nie przeciw ja, o kopalniany wróg: Gdy spadam, powst; Gdy siedzę w ciemności 
władyka będzie światłem do ja." 

Cień śmierć może być sabbath Jezus był w grobowu przed jego wskrzeszaniem. 



W oba Amos i Isaiah słońce ciemni w jego iść naprzód. Wtedy ruszać się słońce wokoło ziemi przy 
prędkością światła musi bóg. Czas zatrzymywał na słońcu, tak był żadny światłem dla prawie jeden godziny 
tam.

Wtedy reappear w 3 PM pozyci przy 1 PM słońce. 

Słońce przyjeżdża przy 3 PM pozycją ponieważ słońce uzupełniał 360° w less niż jeden godzinie przy 
prędkością światła. 

Słońce musi ruszać się 360° w 53 minutach przynajmniej = opuszczać jeden minutę przyśpieszać od bezwładu 
deacelerate bezwład, podróżować przy prędkością światła i być prędkość światła i jeden minuta, całkowicie 
ciemnymi = 55 minutami. Lub po prostu ruszał się prędkość światła w sekundach słońce. 

Słońce musi ruszający się natychmiast, w few sekundy od bezwładu prędkość światła. Tam  musi być dwa 
spadku, zimy przyrodniego orbity opuszcza 30 minutom each wewnątrz brakuje czas/= 60 minut. Od spadek 
równonocy wiosny równonoc są 179 dni. 179/365.2 X 48 godzin = 23 godzin i 30 minut. Ten przyrodnia orbita 
musi mieć 30 minut więcej przyśpieszający w górę czasu niż 24 godziny, ponieważ przyśpieszam w górę 
połówki spadek, zima/musi mieć 30 więcej minut przyśpiesza w górę ziemi i 30 minut przyśpiesza w górę ziemi 
= 24 godziny. Dokładna przyrodnia orbita musi mieć dokładnie 30 minut bardziej niż 24 godziny przyśpiesza w 
górę ziemi. Dorównać jeden godzinę słońca chodzenie przy prędkością światła dorównać muszą, dwa 
opuszczać nad minutami 24 godziny 2, 30 minuty x. 

Tak, tam  był żadny netto brakujący czas na ziemi. Zegar na ziemi no pokazywał godziny upływający czas. 
Zegarek od jakaś czasu przed dwa rok przed, dwa roku opóźniony po tym jak słońce wracający, pokazywał 
dokładnego czas który normalnie był na ziemi. dzień 

Tak suma spadek, zimy połówki odwrotności orbity dwa/musi dorównać 60 minut, opuszcza 5 minut bardziej 
przy prędkością światła niż 55 minut słońca podróż po tym jak 360° = 3 PM słońca tarczy pozycja jeden 
godzina po 12 PM ciemności czasu rozpoczęcia. 

Tak, ten pięć więcej minut 60 minut = 5/60, 24 godzin x = dwa godziny. Wtedy, ziemia wirował jeden 
godzinę zachodnią nad godziną słońce ruszał się wokoło ziemi. I słońce ruszał się dalszy dwa więcej godzin 
zachodnich = trzy godziny w sumie. Tak, słońce tarcza, 12 PM i słońce tarcza po, mówiliśmy dla 3 PM = ninth 
godzina. zanim mówiliśmy czas południe 

Wtedy także byli dwa więcej godziny na słońce tarczy przed zmierzchem tam. Słońce może ruszać się na 
zachód wschód po zmierzchu wzrasta w zachodzie następujący Sobota i ustawia w wschodzie, sabata dzień, i 
ono zostać ciemnym, przed nagle i świetnie wzrastający w wschodzie. Sumaryczni netto ruchy opuszczali 
żadny netto brakującego czas na ziemi. 

Wtedy Orion który normalnie zaczynał pojawiać się przy 7 PM, po tym jak zmierzch przy 6 PM zamiast 
pojawiać się z gwiazdami przy 5 PM above., gdy Orion ustawiał, Orion wciąż ustawiał 8 PM. Ziemi obracanie 
no zmieniał. Ale słońce był dwa godzinami zachód. Tak, ten noc Orion, był jaskrawa w nocnym niebie nad, 
Kwietnia 3, 33 reklama. gdy Orion z trudem pojawiać się przed ustawiać gdy ono dostać zmrok po zmierzchu 

Orion musi pojawiać się właśnie wschód słońce, gdy słońce ciemnił. Gwiazdy no mogą pojawiać się. Ale 
słońce ciemnił tak dużo że gwiazdy, Orion, muszą pojawiać się zasięrzutnymi. 

Słońce krąży 360° wokoło ziemi przy południem w linii prostej pojawiać się ruszać się up 23° 23°, puszek 
then. W Hawaje w Maju mój cień był prawie non existent. Tak, ten werset południe dnia cień może opisywać 
ruchu cień przy południem podczas gdy słońce w swój rewoluci wokoło ziemi pojawiać się ruszać się w górę i 
na dół. 



To może być w Azariah's 38th roku jego życie w 18th roku jego królowanie w 830, BC. Tak, Azariah jest 38 
to samo starzeje się jako Jezus ciemność jest typ Chrystus. gdy był ukrzyżowany 

Być może był na Wtorku królewiątko Wan sen, Marzec 18, 1240 BC szóstego księżycowy dzień niż Luty 16 
raczej, 1240 BC. Jakkolwiek, ten bitwa Mer mógł zdarzać się na Sobocie. Joshua no dać Izrael odpoczynkowi 
musi znaczyć wszystkie trzy bitwy zdarzającej się na Sobocie. Najprawdopodobniejszego królewiątka Wan sen 
i bitwa Mer byliśmy Niedziela, Luty 16, 1240 BC = 365 dni od spadku jerychoński Luty 17, 1241 przez skoku 
roku Luty 29 BC, 1241 BC. Także księżycowi dni liczą od Virgo dnia jeden 28 księżycowych znaków. Wtedy 
słońce w Virgo w Luty 15 i księżyc w szóstego księżycowym dworze, 1240 BC, Scorpius. Tak sześć dni 
księżyc w pierwszy miesiącu wiosna po zmierzchu. Wtedy słońce stoi wciąż przy zmierzch pozycją dla 12 
godzin podczas gdy ziemia wiruje, i teraz na stronie przeciwnej ziemia płynął z powrotem w miarowego 
kierunek orbita, ziemia.

Pierwszy księżycowy dzień 28 jest Jue w Virgo, Kanga w Virgo, Di w Libra, Fang w Scorpius, Xin w 
Scorpius i dniu 6 Wei w Scorpius.

Najlepszy sposób jest obciosywać PI. Teren kwadrant jest x b x PI/4. Dla ziemia prądu elliptical orbity: W ten 
sposób jest 147.000.000 kilometrami krótka odległość słońce. Długa odległość jest 153.000.000 k. Odległość 
przy równonocą jest 149.000.000 k. W ten sposób 147, 149, 3,14159265 x/2 2, 70214,594 = 34405,151. 
x/34405,151 = 35809,443. + = 70214,594./= 2,04081. x/2, 24,50 godziny = 24:30 godziny =. To samo brakuje
30 minut. 48 godzin nad 365,24 dniami = 7,9 minuty dzień. Wtedy dodajemy dzień i połówka dostawać Joshua 
długi dzień = 1,5, 8 nas x i minuty chybianie 40 minut. 30, 10, 40 + =. 

Pobliscy i przyrodni orbita punkt, dalej no są zupełnie równonocy i solstices. Tak odległości above 
dopasowywają daty Luty 17, 1241 BC, Sierpień 24 i Luty 15, 1241 BC, 1240 BC. Parzysty, równy równonoce 
w ten sposób, dzisiaj dopasowywają te daty w odległościach od słońca co byli na te datach słońce cudy w 1240 
BC. Tak lato przyrodnia orbita 186,5 dnia dzisiaj dopasowywa ten pierwszej połowy orbitę od spadku 
jerychoński. Wtedy dodawać i dnia połówkę dajemy 188 dniom. "upływający czas który brakował z powrotem 
w Joshua dniu był 23 godzinami i 20 minutami". Długi dzień był 23:20 godzinami w upływającym czasie 
dopasowywa brakującego czas w że przyrodni orbitujemy. Dłudzy dni muszą dodawać up to 48 godzin w oba 
przyrodnich orbitach. Tak drugiej połowy orbita musi mieć 24:40 godziny w brakującym czasie dodawać up to 
48 godzin.

Tak 10 stopni dodający up to 40 minut i królewiątko blady zobaczyli zmierzch. Słońce pobyt przy koszt stały, 
12 godziny opóźniony, i słońce wzrost 10 stopni nad zachodni horyzont. Tak, królewiątka blady wyśniony 
odziewał w słońcu i księżyc. 

Możliwie stawiający naprzód jeden miesiąc mogą te daty; Spadek jerychoński, Sobota, Marzec 16, 1241 BC, 
Joshua długi dzień, Piątek, Wrzesień 20 1241 i królewiątko Wan sen na chińskich sześć dzień księżyc, BC, 
Wtorek, Marzec 18, 1240 BC. Wtedy pokazywał ten obrazek brać południe Wrzesień 16, 2010 południe dnia 
światło rok Joshua w tym samym czasie pytał bóg robić słońcu stać wciąż. Wrzesień 20, 1241 BC jest Wrzesień 
11 juliański, 2010 ponieważ spadek równonoc w 1241 BC był Październik 1 juliański i nie nasz Wrzesień 22 w 
gregoriańskim kalendarzu używamy od 1 reklamy która utrzymuje daty i przyprawia nietkniętego. Tak, jeżeli 
Jezus był urodzony Wrzesień 12, 7 BC dzień był ten sam dniem Jezus słońce stojący wciąż dla Joshua, Joshua, 
był urodzony. 

Jakkolwiek sześć dni księżyc w królewiątko Wan sen no mógł zdarzać się na Sobocie Marzec 15 drugi dzień 
księżyc ale księżycowego dzień cztery. jeśli to liczył od szóstego księżycowego dworu Scorpius, Tak, 
królewiątko Wan sen = bitwa Mer, musi być Niedziela, Luty 16 i księżycowy dzień sześć, 1240 BC. Dzień 
liczył przy noc spadkiem Luty 16, tak znowu, 1240 BC jest księżycowym dniem sześć. 
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Niemniej księżycowi Sobota sabaty i daty pracują najlepszy z spadkiem jerychoński, Sobota, Luty 17, 1241 
BC, Joshua długi dzień, Sobota, Sierpień 24 i bitwa Mer, 1241 BC, Sobota, Luty 15, 1240 BC. 

Sierpień 24, 1241 BC był dniem 33 cykl 60 w Chiny. Normalnie dużej chochli punkty Arcturus 

przy 12 PM koszt stały w Sierpień/Wrzesień. Tak, Arcturus jest niewidzialny obok południe dnia 
słońca. Jeżeli słońce jest na stronie przeciwnej ziemia, Arcturus przechodzi bezpośrednio koszt stały przy 
północą. Tak chińczyk może nagrywać dużą chochlę w ten niezwykłej pozyci na Joshua dniu w Izrael długo. 
Słońce może mieć wzrastał w zachodzie na Joshua długim dniu. Tak, Arcturus przechodził nad Chiny przy 
północą jako bóg ruszał się słońce wschód. Wtedy znowu podczas 24 godzin długi dzień Chiny jesteśmy w 
ciemności, znowu widziimy Arcturus przepustkę przy nocą i. 

Genezy 15:5 i on "przynosiliśmy on naprzód za granicą, powiedzieliśmy teraz w kierunku nieba i mówimy 
gwiazdy, spojrzenie, jeżeli thou był sprawnie liczy one: I powiedział do on, więc thy nasieniodajny będzie." 

Abraham patrzał up gwiazdowego Arcturus przepustki koszt stały i widzii bezpośrednio przy nocą. Tak, 
Abraham przewidywał gwiazdę przybycie Jezus. 

Arcturus przechodził bezpośrednio koszt stały w Wrześniu ponieważ słońce ruszał się strona przeciwna 
ziemski Wrzesień 12, 7 BC. Wisemen które zobaczyli gwiazdę, muszą widzieć Arcturus. Wtedy dla wisemen 
znać potrzebowali pionowanie linię. dokąd Jezus był urodzony Tam  są rysunki ten plumbline używać przy ten 
czasem. Jezus jest plumbline i był w linii z niebem. ponieważ nigdy dotykał ziemię, 

Wisemen byli podróżnymi południe. Zatrzymywali przy Jerozolima pytać dokąd Chrystus był urodzony. 
Wtedy podróżowali osiem więcej mil Betlejem. Likewise, Jacob był podróżnymi południe od Bethel Ephrath 
Betlejem, dokąd Benjamin był urodzony, i Rachel umierał. 

Matthew 2:16 Herod "wtedy był przewyższać wroth i masą, wysyła naprzód pod wszystkie dzieci które byli w 
Betlejem w wszystkie wybrzeżach tego od dwa lat, i, i, według czasu który należnie enquired mędrzec., gdy 
zobaczył że wyśmiewał mędrzec,  
2:17 wtedy pełnił to który mówił Jeremy profet, mówić,  
2:18 w Ramie był tam, no pocieszał, i, głos słuchający, biadolenie, płakać, wielki opłakiwać i Rachel płacze dla 
jej dzieci ponieważ no są." 

Genezy 35:16 i one "journeyed od Bethel; I tam  był ale troszkę sposób przychodzić Ephrath: I Rachel 
travailed, i ciężką pracę." 

Genezy 35:18 i ja "przychodziliśmy przechodzić, gdy jej dusza był w odjeżdżać, (dla jej umieraliśmy) ten 
dzwonił jego imię Benoni: Ale jego ojciec dzwonił on Benjamin." 

Arcturus jest przy 19° północą równik. Słup gwiazda w czasie Senemut's i pharaoh Seti I niebiańskiego sufitu, 
1400 BC był przy gwiazdą w rękojeści duża chochla. Przez precesi równonoce słupa gwiazdy, biegunu 
północnego oś =, ruszał się. Słup gwiazda w 2000 reklamie teraz rusza się więcej niż 20° od 1360 BC i. Wtedy, 
w ten Wrześniu 5 być więcej musi BC, Arcturus niż 10° dalej północ, 12° plus 19° = ja jesteśmy teraz = 31° i 
przepustka bezpośrednio nad Betlejem. 

Każdy rodzina w Szkocja wymagał mieć lemańską biblię. 



Lemańska biblia: 

Od lemańskiej biblii 1594 reklamy: 

Od lemańskiej biblii: Betlejem: Longitude 65:55 szerokości 31:51 

Szerokość Betlejem, Izrael jest 31,705791, i longitude jest 35,200657. gps coordinates 31° 42, 20,8476 '" n, 
35° i '" e. 12, 2,3652



Zauważamy longitude byliśmy 65° nie 35°. Pierwszorzędny południk no mimo to iść przez Greenwich Anglia 
przy ten czasem. Longitude liczył od środka Atlantyk, 30° dalej na zachód. Tak, 30° w Atlantyk, plus 35°, 65° 
=.

Widziimy pierwszorzędnego południka - historia. Wikipedia.

Tak obliczenie nawet popiera w 1594 reklamie był całkiem ścisły. Tak wisemen w ich dniu mogli także być 
bardzo ścisli zbyt. 

Biegunowej osi przesunięcia wokoło pięć cali rok. W ten sposób, ten 425 rok Betlejem temu byliśmy przy 
trochę inny szerokością sto metrów różnych, być może. Wtedy 2000 rok temu, Betlejem może być 
kilometrowym różnym szerokością. 

Także górotwórczy talerze Europa, Afryka, Środkowy Wschód ruch, cal i więcej, być może, każdego roku. 
Nad 2000 rok, nawet dodają up cale. Arabski talerz jest poruszającym północą. W ten sposób być być może sto 
cieków dalej południe musi Betlejem gdy Jezus był urodzony. To robi mię łatwy dla Arcturus przechodzić 
bezpośrednio koszt stały Betlejem gdy Jezus był urodzony. 

Tutaj widzieć możesz ty Thuban jest właśnie nad rękojeść duża chochla. Tak, w czasie Chrystus biegunowa oś 
był między Thuban i Polaris. Pod wami widziimy Thuban w centrum okrąg biegunowa oś 1400 BC: 

Planetarium oprogramowanie pokazuje Arcturus przy 89° lub po prostu 90° nad Betlejem przy północą w 
Marzec 7 BC. Tak, jeżeli bóg ruszał się słońce strona przeciwna ziemia gdy Jezus był urodzony Wrzesień 12 
prawdopodobnie, 7 BC: Arcturus przechodził bezpośrednio, 90°, nad Betlejem. Wtedy w dwa rok ziemi 
odwrotna orbita przechodził bezpośrednio nad Betlejem, Arcturus gdy mędrzec podążali gwiazdę. Mędrzec 
przychodzili Jerozolima pytać dokąd Jezus był urodzony. Ja był w Betlejem mędrzec mogą używać kwadrant z 
pionowanie linią lokalizować Arcturus bezpośrednio above i przychodzić dom wokoło, Joseph i Mary na 
słuchać, few tygodnie gdy Jezus był prawie dwa lat zanim słońce wracał znowu Wrzesień 15, 5 i ziemia 
przepływ z odwrotnej orbity, BC. 

Tutaj widziisz Arcturus ty dokąd ja jest teraz. Zauważamy że ja jesteśmy przy 19° Dec = 10° dalszy południe 
(Topocentric) niż ja był 2000 rok wewnątrz 5 temu BC; Przez precesi równonoce. 
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Tutaj widziisz Arcturus przy 29:29 stopniami w 5 BC ty = 29:29 ° Dec (Topocentric). Betlejem był przy 30° 
szerokością wokoło. Tak, prosto up od 30° jest 90° jest Arcturus w czasie Jesus narodziny. 







Tutaj widziisz słup pozycję przy środkiem okrąg ty. Ty możesz także widzieć Thuban słup gwiazda w 
egipskich czasach, jesteś blisko środka okrąg. 

Tutaj widzieć względnego ruchu Arcturus nad milenium możesz ty: 

Niebo i teleskop

Akcydensowy 38:32 "Canst thou przynosi naprzód Mazzaroth w jego sezonie? Lub canst thou przewdonika
Arcturus z jego synami?"



Dla Arcturus przechodzić bezpośrednio nad Betlejem BC przy północą w Wrześniu 7; Gwiazda musi 
ruszająca się dostosowywać ziemi precesję równonoce. Słońce musi ruszający się strona przeciwna ziemia dla 
Arcturus przechodzić bezpośrednio koszt stały przy północą w Wrześniu. 

Arcturus jest w gwiazdozbiorze poganiacz, Bootes. Arcturus obrazuje jako lędźwie poganiacz. Tak, jezusowy 
urodzony w sheep hodowli sezonie Wrzesień. 

Luke 12:35 "pozwalał twój lędźwie i twój świateł palić być opasany wokoło; "

Być może no zawrzeć ten małego ruchu Arcturus 89° dawać w starym planetarium oprogramowaniu dla 
Arcturus nad Betlejem. Nawet jeśli ja ponieważ tam  byli żadny ścisli pomiary robić z powrotem wtedy i 
nagrywający. i i ruch projektujący z powrotem Arcturus czas Chrystus, wciąż no znamy dokąd gwiazda był 
2000 rok temu I jeżeli bóg ruszał się gwiazdę, jesteśmy nie bardziej wiser. Ten ruch Arcturus był w kierunku 
robić 89° być 90° nad Betlejem. Tak, lub sposób prawdopodobnie był bezpośrednio nad Betlejem, zaokrąglać 
błąd lub niedokładnego spiskowanie Arcturus ruch, Arcturus gdy Jezus był urodzony. 

Arcturus jest 37 lekkimi rok oddalonymi. Wtedy światło który opuszczał Arcturus przy Jesus narodziny tylko 
właśnie dosięgał ziemię tuż przed Jezus był ukrzyżowany. 

Amos 7:8 i władyka "powiedzieliśmy do ja, Amos, jaki seest thou? I powiedziałem, a plumbline. Wtedy 
powiedzieliśmy władyki, ujrzymy, ja ustawiamy plumbline pośród mój ludzi Izrael: Znowu no przechodzić one 
wcale bardziej: "

2 królewiątka 21:13 i ja "rozciągamy nad Jerozolima i gwałtownie spadać dom Ahab linię Samaria: I wycierać 
Jerozolima jako mężczyzna wipeth naczynie wyciera je i obraca je do góry nogami." 

Isaiah 28:17 "osądzenie także kłaść linia i prawość gwałtownie spadać i: I grad zamiata daleko od schronienie 
kłamstwa, i nawadniamy przelewamy się kryjówkę." 

Zechariah 4:10 dla czego "hath gardził dzień małe rzeczy? Dla radują się gwałtownie spadać w ręce 
Zerubbabel z tamte siedem i widzią; Są oczami które i dla całości ziemi biegamy przez." władyka, 

Słońca wydźwignięcie w położeniu w wschodzie i zachodzie może porównujący zmieniać kropidła. Jeżeli ty 
ruszasz się kropidło powracającego zamiast zaczynać znowu od początku netto skutek jest stratą w 
sprawozdaniu jedna szósta. Likewise strata w sprawozdaniu światło słoneczne także był jedna szósta. 

Robić na dniu bingshen w wieczór: [33] Na następnych ding dniach musimy wykonywać poświęcenie 
północna chochla [34] (Dou) 
Heji, 21348

Robić na dnia yiwei [32]: Na ten dniu musimy wykonywać rytuał chochla i fa. Używamy to. 
Heji, 32253

Fortieth roku jedenasty miesiąc musi być jedenasty miesiącem Listopad 26, 1242 od pierwszy miesiąca 14th 
dnia BC, Piątek, Marzec 30, 1281 BC. gdy Mojżesz umierał Wtedy Miriam, Aaron i Mojżesz, umieraliśmy na 
pierwszy dniu tygodnia as well as pierwszy dniu księżycowy miesiąc. Miriam umierał Niedziela pierwszy dzień 
tygodnia pierwszy dzień pierwszy miesiąc, Luty 5, 1242 BC. Aaron umierał Niedziela pierwszy dzień tygodnia 
pierwszy dzień kwinta miesiąc, Czerwiec 4, 1242 BC. Mojżesz umierał BC pierwszy dzień tygodnia pierwszy 
dzień jedenasty miesiąc, Listopad 26, 1242. Wtedy Piątek, Styczeń 26, 1241 BC był pierwszy dniem Nissan. 
Niedziela, Luty 4, 1241 BC był 10th dniem gdy Izrael krzyżował Jordania. 



Postępujemy 7:23 "ale gdy był well-nigh czterdzieści lat, one przychodził w jego serce odwiedzać jego braci 
dzieci Izrael."

Exodusu 4:1 i Mojżesz odpowiadający "i powiedzieliśmy, ale, ujrzymy, no wierzą ja nor hearken do mój 
głosu: Dla mówją władyki hath pojawiać się do thee.  
4:2 i władyka powiedzieliśmy do on, co jesteśmy to w thine ręce? I powiedział, a prącie.  
4:3 i on powiedzieliśmy, ciskamy, mnie na ziemi. I ciska mnie na ziemi, i ja zostać wężem; I Mojżesz 
uciekający od mnie przed.  
4:4 i władyka powiedzieliśmy do Mojżesz i bierzemy mnie ogonem, stawiająca naprzód thine ręka. I stawia 
naprzód jego rękę i łapał je, i ja zostać prąciem w jego ręce: " 

Tutaj widzieć Ogopogo możesz ty "kij". Usta przy dnem jest otwarty. Ty możesz widzieć oko, chrapy i zęby: 

Znowu widzieć Ogopogo możesz ty "kij" w zatoczce. Zauważamy białego oko: 



Tak, Mojżesz był wokoło 39 lat jest 1322 BC. To był prawie taki sam wiek jako Jezus, 38 1/2 lat gdy był 
ukrzyżowany w 33 reklamie. Kopia 38 1/2, 77 rok =. 50 rok cykle od to datują 29 reklama gdy Jezus zaczynał 
jego ministerstwa - żadny rok (0). 



Wtedy przestawał spadek który Niedziela Luty 4, 1241 BC. manna Czwartek, Luty 8, 1241 BC był Passover. 
Niedziela, Luty 11, 1241 BC, Joshua okrążał jerychońskiego once. Sobota, Luty 17, 1241 BC, Joshua podbijał 
jerychońskiego. 188 dni opóźniony, Sobota, Sierpień 24, 1241 BC słońce stojący wciąż dla Joshua. Sobota, 
Luty 15, 1240 BC był bitwą Mer i królewiątko Wan sen. Wtedy księżycowy zaćmienie Wrzesień 24 1205, 35 i 
przyrodni rok który liczył, BC, pójść obok. jak w królewiątko Wan 35th roku był właściwie jego 36th rok 
Tam  może być słońca cud Piątek, Maj 9, 1206 na 13th dniu pierwszy księżycowy miesiąc wiosna w 
królewiątko Wan 35th roku BC. Księżyc w pełni, gdy a naturalnie - występujący księżycowy zaćmienie może 
zdarzać się, był jeden dzień opóźniony na Maju 10, 1206 BC. 

Tak słońce cud na księżycowym dniu 13 i dniu 13 cykl 60, Maj 9, 1206 BC. Rok może liczący od nowiu 
Kwiecień 25, 1206 BC. Chińczyk zazwyczaj liczył początek rok w wiośnie. Kwiecień 1, 1206 BC był vernal 
równonocą. 13th dzień księżycowy miesiąc tak wydawał się dniem dla księżycowego zaćmienia wcześnie i tak 
interpretował jako znak królewiątkiem bladym jego spotkanie niebo. 

Urodziny smok był 13th dniem szóstego miesiąc w Chiny. Nowy rok zaczynali w Wrześniu i w Luty. 
Słoneczni zaćmienia opisywali smokiem je słońce. Niektóre rejestry słoneczni zaćmienia no byli słonecznych 
zaćmień. Chińczyk może widzieć anioła jak smoka ruch lub zakrywać słońce i. Słońce ciemnił przy spadkiem 
jerozolimski Wrzesień 7, 591 na siedmiodniowej księżyc BC. To no był słoneczny zaćmienie ponieważ 
słoneczny zaćmienie może tylko zdarzać się na nowiu. Wtedy zakrywać anioł i 

Naukowowie mogą chichotać przy strachem chińczyka i inny czuli gdy tam  był sumaryczny słoneczny 
zaćmienie. 

Podobnie, naukowowie mogą chichotać że mogą błaźnić się ludzi w wierzyć tam  są żadny bóg i żadny 
sposobem dla te słońce cudów. 

Wiele ludzie czują, to ponieważ słońce jest osią dla układu słonecznego słońce no może ruszać się. 

Bóg jest bóg, on może ruszać się słońce. Wszystkie te rejestrów punkt bóg rusza się słońce i wtedy rusza się 
słońce z powrotem bez śladu. 

Hebrajszczyzn 11:3 "przez wiary "rozumiemy że światy obramiali słowem bożym, tak, że rzeczy które 
zobaczą no zrobili rzeczy które pojawiać się. 

Naukowowie konserwują tylko uzasadniali 4% wszechświat. Odpoczynek jest w ciemnej sprawy i zmroku 
energii - zmrok ponieważ no znamy czego jest ja. 

Często cesarz w Chiny mordował z strachu naturalnie - zdarzać się księżycowych i słonecznych zaćmienia. 

Jakkolwiek, wiele chińscy cesarzi zabili na rok kończy w BC 68 lub 07 68 = BC Jesus poświęcenia Kwietnia 
3, 33 reklama = 100 rok. 07 BC Jesus narodziny Wrzesień 12, 7 BC = 100 rok. Częstotliwość nowi cesarzi na te 
datach i biblii datach musi znaczyć tam  byli słońc cudy chińczyk wziąć jako omeny. 

Właśnie patrzejący strony chińscy klasyki kopyto_szewski kilkaset rok bambusowe książki - cesarz 
przychodził tron na roku kończy BC lub rok kończy 07 BC 67 lub 68 BC. 

To może tylko być przez słońce cudu który wziąć jako omen zmiana cesarzi chińczyk. 

Gdy w Chiny w 2007 często pokazywał ja obrazki ich feniks chińczyk, byli dumni ich feniks. I ten tysiące rok 
po phoenixes pojawiać się wskazywać ludzi Jezus w starych testamentów dniach. 



Słońce rusza się na 17th dniu siódmego hebrajski miesiąc, Wrzesień 12, 7 BC wracać dwa roku opóźniony 
musi, Wrzesień 12, 5 na 13th dniu księżycowy miesiąc BC. Wrzesień 15 był księżyc w pełni 14th dzień 
hebrajski księżycowy miesiąc. 

Bóg musi używać te daty ruszać się słońce punkt jego syn. Cali biblia punkty nic inny niż Jezus. Nic liczy się 
ale salwowanie.

Keatze dzień, dzień jeden cykl sześćdziesiąt, mógł być słońca cudem wskazywać dwa roku po Jesus narodziny 
Wrzesień 12, 7 BC, tak Wrzesień 12, 5 BC. Słońce cud na 17th księżycowym dniu siódmego hebrajski miesiąc, 
był na Wrześniu 21, 1207 BC. Chińczyk zaczynał ich jesień w Sierpień i ich kalendarz był księżycowy. Tak, 
Wrzesień mógł być ich ostatnim miesiącem jesień. 

Wtedy właśnie jak słońce cud w tym samym czasie co księżycowy zaćmienie w Wrześniu 15, 5 BC gdy 
słońce ruszał się z powrotem dwa roku po tym jak Jesus narodziny. Jeżeli słońce wracał przy księżycowym 
zaćmieniem Wrzesień 15, 5 BC dzień 60 był dniem trzy. 

Tak różnica 2 dnia od Września 21, 1207 Wrzesień 23 BC, 1205 BC; Od Jesus narodziny Wrzesień 13, 7 
księżycowy zaćmienie Wrzesień 15 BC, 5 BC. Także Września 21 data w 1207 BC dorównał Września 13 datę 
w 7 BC ponieważ jesieni równonoc w 1207 BC był Październik 1 i jesieni równonoc w 7 BC był Wrzesień 22. 

Wtedy był 490th rokiem od ściany jerozolimski być zupełny w 458 BC Jesus krzyżowanie, Kwietnia 3, 33 
reklama. I także jesteśmy od cyklu 49 rok od 1242 nieprzerwanego BC. Wtedy Jesus ministerstwo od jego 
czytania w Luke 4 zaczynać jubile w 50th roku na Yom Kippur, Piątek, Września 9, 29 lub Piątek, reklama, 
raczej, Października 7, 29 reklama, był trzy i pół rok Jesus krzyżowanie, Kwietnia 3, 33 reklama. 

Leviticus 25:29 "i jeżeli mężczyzna bubel mieszkaniowy dom w izolującym mieście, wtedy umarzać je wśród 
całego roku może on po tym jak ono sprzedaje; Wśród pełnego roku może umarzać mnie.  
25:30 i, then ustanawia dla kiedykolwiek on który kupował je przez cały jego pokoleń: jeżeli ja no umarzał w 
obrębie przestrzeni pełnego roku domu który jest w izolującym mieście Ja no wychodził w jubile." 

Od gdy Herod zaczynał odbudowywać świątyni w 18 BC byli Jesus poświęcenie 49 rok, Kwietnia 3, 33 
reklama = ten ten sam 49 rok jubile.

Tacitus nagrywał feniksa pojawiać się w Egipt w 34 reklamie. Pojawiać się feniksa sposób feniks latał słońce i 
ruszał się słońce strona przeciwna ziemia. Ten pojawiać się feniks może być kiedy słońce kłaniał się puszek 
nagle przy południem gdy Jezus był ukrzyżowanym Kwietnia 3, 33 reklamą. Lub słońce ruszał się ten 
piątkowej nocy lub ten niedziela rano i. Tak dokumentacyjny był od 33 reklamy. 

Luke 4:25 ale ja "mówimy was prawda, wiele wdowy byli w Izrael w dniach Elias, gdy niebo zamykał w górę 
trzy rok i sześć miesięcy, gdy wielki głód był przez cały wszystkie ziemi; "

Luke 4:28 i wszystko "w synagoga wypełniali z gniewem, gdy słuchali te rzeczy,  
4:29 i wzrastał up on, strącać z miasta i prowadził on do brwi wzgórze, whereon ich miasto budował, że można 
ciskać on zestrzelać headlong.  
4:30 ale on przechodzi przez wśrodu one pójść jego sposób," 

Tutaj widzieć ten stromą brew wzgórze na zewnątrz Nazareth możesz ty: 



Leviticus 16:21 "i Aaron "kłaść jego ręki na głowę żywa kózka, wyznajemy nad wszystkie nikczemność 
dzieci Izrael i wysyłać on daleko od ręką dysponowany mężczyzna w pustkowie, on i wszystkie ich 
transgresjami w wszystkie ich grzechach, stawia one na głowę kózka. 

Josephus napisał że mężczyzna musi ciskać kózka puszek stromy wzgórze. Ten głąbik kózka był oferujący na 
ten Yom Kippur = ten sam dzień Jezus peł ten dzień odpokutowanie gdy czyta Isaiah 61. 



Jezus przytaczał Isaiah 61 na Yom Kippur 10th dzień miesiąc, Piątek siódmego hebrajscy =, Września 9, 29 
reklama, na jubile roku, 50th rok. 50th rok od Joshua konkiety w 1241 spadek Jerozolima w 591 BC BC. Wtedy
70 rok niewola 521 BC. Wtedy 50 rok jubiles Września 9, 29 reklama. 

Od Joshua konkiety w 1241 BC zaczynaliśmy 50 rok jubile i 49 rok jubile. Likewise Joseph, Joshua odległy 
ojciec, zostać gubernatorem Egipt Kwiecień 1, 2316 BC, w tym samym czasie słońce stojący wciąż dla 10 dni 
w Chiny, whereupon Yao zostać cesarzem. 50 rok jubile kończyć Wrzesień 7, 591 BC 70 rok zaczynać znowu 
w 521 BC. 49 rok jubile no miał ten przerwy. 50 29 roku Września jubile kończy reklama zaczynać Jesus trzy i 
pół roku ministerstwa kończyć Kwietnia 3, 33 reklamę końcówka 49 rok jubile. 

To znaczy bóg musi planować konkietę Palestyna w 1241 i 40 rok w BC 521 pustkowiu od 1281 i 70 rok 
niewoli od 591 BC, BC BC. To ponieważ Abraham był urodzony o Październiku 18, 2607 BC, 2600 rok przed 
Jezus dzień 17th dzień siódmego księżycowy miesiąc, Wrzesień 12, 7 BC. 

"Abraham żył dla trzy jubileuszy i cztery tygodni rok, sto i siedemdziesiąt pięć rok." 
Nieżywego morza ślimacznicy studiują wydanie pojemność i. p.215

"i w szóstego roku, w siódmego tygodniu ten jubileusz, Abraham dzwonił Isaac i dowodził on mówi, jego syn: 
Jestem stary i no znam dnia mój śmierć, dato che uzupełniałem mój dni. Ujrzymy, jestem sto i siedemdziesiąt 
dwa rok."
Nieżywego morza ślimacznicy studiują wydanie pojemność i. p.467

3, 50, 7, 7, 6, 170 roku x + = 2437 300 rok od egipcjanina Sothis nowego cyklu 2737 BC = BC. (nie 172 roku)
Jacob był urodzony gdy Isaac był 69 lat = ten ten sam 2438 BC. 70 rok po 2438 BC dorównają dokładnie 2368 
BC. Tak, Abraham był urodzony w egipskim Sothis roku 130 od BC 2737 = 2607 BC, i Jacob przychodził w 
Egipt w jego 130th roku = egipski Sothis rok 430, 2307 = BC.

"siódmego tydzień" może odnosić sie dzień Pentecost = 7, 7 dni x, to jest 50 dniami = Niedziela od passover 
na Sobocie. Pierwszy dzień po Passover był sabbath. 

Chiński początek ich cykl 60 rok i 60 dni z słońce cudem Styczeń 26, 2636 BC jeździć na rowerze 2737 BC i 
bardzo lubi te daty kończy x37 = 100 rok po egipskich sothis. 

Enoch urodzony w 522 A.M. i poślubiający w 582, 588 A.M -. (Annos Mundi, rok świat =) Od 4486 582 3904 
BC BC = BC lub wokoło 3907 BC = nowy ormianina Sothis cykl i 3900 rok Jesus narodziny. - 522 roku = 3964 
BC, 4486 BC -

4486 588 rok 3898 BC - = BC = 300th rok od egipcjanina Sothis kalendarza cyklu początku w 4197 BC. 
(siódmego tygodnia 582, 588 AM)

Genezy 5:15 i Mahalaleel "żyliśmy pięć rok sześćdziesiąt i begat Jared, i: " 

"w pierwszy tygodniu trzeci rok ninth jubileusz w pierwszy tygodniu w trzeci rok ten tydzień i nim, 
dzwoniliśmy jego imię Mahalalel. [395 A.M.] 
Antyczna książka jubileusze 4, p. 24.

"ogołaca on syn w trzeci tygodniu szóstego rok [461 A.M.] i dzwonił jego imię Jared." 
Antyczna książka jubileusze 4, p. 24.

Genezy 5:18 i Jared "żyliśmy sto dwa rok, i begat Enoch: " 



Jared urodzeni 4207 BC popiera 65 rok Jesus mówienie od Isaiah 61 w Luke 4 spełniać jubile = 4272 50 roku 
jubiles BC =, Piątek, Września 9, 29 reklama. 

Od 4668 BC = rok 700 Adam w Septuagint, 461 rok = 4207 4200 rok Jesus narodziny w 7 BC = BC. Tak był 
typ Chrystus narodziny Jared.

Jared przy 461 a.m i Jared przy 162 rok; Od egipskiego Sothis cyklu 4197 BC, 300 i Enoch są 60, urodzeni 
3957 BC, Jared są 60, urodzeni 4017 BC z powrotem 162 rok są 4179 BC 4197 = różnica tylko 18 rok BC. 

Genezy 5:22 i Enoch "chodziliśmy z bóg po tym jak on, begat córki i synowie begat Methuselah trzysta rok, i:  
5:23 i wszystkie dni Enoch byliśmy trzysta sześćdziesiąt i pięć rok:  
5:24 i Enoch chodzący z bóg: I no był; Dla bóg wziąć on." 

"i w jedenasty jubileuszowym Jared my wziąć żony, i zanudza on syn w kwinta tygodniu w czwarty rok 
jubileusz, [522 A.M.] i dzwonił jego imię Enoch." 

BC - 4668 578 rok 11, 49, 35, 4), 4090 (x + = BC; Być może siódmy od Adam, i tak. 

4090 BC jesteśmy w parzysty, równy 50 rok jubiles Joshua długi dzień BC konkieta w 1241 i. 

Od 4090 armeńska Sothis data początkowa 3907 BC BC = 182 roku. Tam  są 182 roku Lamech po Enoch. 

"i w twelfth jubileuszu, w siódmego tygodniu tego wziąć on żony. [582-588 AM] (Enoch) 
Antyczna książka jubileusze 4, p. 24.

A.M. Jesteśmy łacińscy dla Anno Mundi, znaczący "rok świat". 

Jude 1:14 "także i Enoch ujrzy "siódmy od Adam, wieszczący te, mówić władyki cometh z dziesięciami 
tysięcy jego święty, 

I w twelfth jubileuszu, w siódmego tygodniu tego wziąć on i dzwonił jego imię Methuselah, "[582, 588 A.M. -
] żona. .and w szóstego roku w ten maleńkim ona ogołaca on syn" 

Rok 587 od, jubiles = BC, BC =, lub 56, 50 x.

3907 BC + 182, 4089 = BC. To jest przy rokiem 595 od armeńskiego Sothis BC, Lamech 3907 3312 = BC; 
Lamech przy rokiem 777 od 182 rok wcześni = 4089 BC. To jest bardzo zamknięty Methuselah urodzony rok 
587 A.M. = 4081 BC. Enoch poślubiał Edni BC = 4082. [582 A.M.] 

"w trzeci tygodniu w pierwszy roku ten tydzień i on, begat syn i dzwoniący jego imię Lamech. [652 A.M.] I w 
fifteenth jubile w trzeci tygodniu wziąć on żony Lamech. [701, 707 A.M. -] I w ten tygodniu ogołaca on i 
dzwonił jego imię Noah syn." 

Jakkolwiek, Noah powódź był w 27th jubile od BC 4668 = 3307 BC, nie 15th jubile. 

Genezy 5:25 i Methuselah "żyliśmy sto siedem rok, i: " 

Tak, 187 od 587, 400 =.



Używać ten sam liczby od Lamech jak rok 777 i rok 182; Dla Methuselah 969; 5368 BC - 969, 4400 = BC. 
Adam umierał w roku 930 rok, wtedy 969, 39 więcej rok = czas od 7 33 reklama = BC. Wtedy 49 więcej rok = 
jeden jubile. 5368 Seth Enoch BC 49 rok = to samo = 4486 522 rok BC - = 3964 BC. - 969 - 387 rok - (jubile)

"i w szóstego roku, w siódmego tygodniu ten jubileusz, Abraham dzwonił Isaac i dowodził on mówi, jego syn: 
Jestem stary. Ujrzymy, jestem sto i siedemdziesiąt dwa rok, i przez cały wszystkie dni mój życie pamiętałem 
nasz bóg zawsze i szukałem on z wszystkie mój sercem." 
Co.1 (Jub 21:1-2.7-10; 4Q220 1) nieżywego morza ślimacznicy studiują wydanie, pojemność 1, p.467.

'ale jego ojciec, dzwonili jego imię Benjamin na jedenasty eighth miesiąc w pierwszy szóstego tydzień ten 
jubileusz, [2143 AM]. I Rachel umierał tam." 
Antyczna książka jubileusze. P.119.

Od ten 4486 BC BC - 2143 roku byli urodzeni wokoło 2345 BC = 2343 BC, Joseph. Tak, Benjamin był 
urodzonymi wokoło dwa rok po Joseph. 

2345 BC są przebywanie w Egipt w 2307 BC 38 rok. I są także BC 38 rok Jesus życie, Jesus urodzony 
Wrzesień 7. 

"i w szóstego roku ten tydzień ten forty-fourth jubile Jacob wysyłaliśmy jego synów i jego sługów z one 
wypasać ich cakle, paśniki Sechem." 
Antyczna książka jubileusze. P.123.

44, 49, 6, 2162 x + =; 4486 BC - 2162, 2324 17 rok Joseph = BC + = 2341 BC; Joseph musi być urodzeni 
2345 BC, różnica cztery roku. 

Joseph w 2345 BC; Byli urodzeni 9 rok po Jacob poślubiali Rachel. Serie dzieci urodzeni Jacob przed Joseph 
poświadczają ten dziewięć rok. 

Od roku 700 Adam 182 roku ten 4486 BC. Tak, Lamech's 182 roku mogą dodający Adam rok 700. 

Abraham urodzeni 2607 BC był 172 w 2435 BC = szóstego rok. Wtedy liczyć od 2441 BC musi jubile. Co 
dorównał 1241 Joshua konkieta i dzień BC długo, i jubile 591 przy spadkiem Jerozolima BC. 

Tak xth jubile, dziesiąty lub dziesięć czasy, jubile, w nieżywego morza ślimacznicach gdy Joshua wchodzić 
do ziemię obiecana w 1241 BC. Liczący od sothis jeździć na rowerze BC, jesteśmy 50 rok jubiles BC BC, 2741 
o 2737 BC, 2441 i 1241; Parzysty, równy 3, 10, 50 jubiles od 2741 1241 x BC BC. (xth jubile)

Ten 1241 BC był 49 rok jubile Jesus poświęcenia Kwietnia 3, 33 reklama. Tak xth jubile może po prostu 
znaczyć początek jubile, 49 rok. Także ten sam 49 rok jubile był od 2368 BC = Jacob 70th rok. 

"tak jubile" musi być BC konkieta Joshua w 1241. 

"dowodzący ciebie iść puszek w Egipt i przynosić out. .the znaki dać ty, i ty zostawałeś. Rok ty wydawałeś od 
tygodnia. .this jubile, dato che ja jest świętymi. .holy aniołami w wieczności wieczność." 
Nieżywego morza ślimacznicy, nauki wydania pojemność 1, p.481, 4Q225.

70 rok od wyrównywaliśmy 100 Jesus poświęcenie x37, x68 =. 70 rok od x07 = x37 znowu wyrównujemy 
100 Jesus poświęcenie. (wyrównującego 100 Jesus narodziny) - 70 rok, x68 znowu = - Po 70 rok niewoli od 
591 521 BC BC są wyrównujący 50 rok jubiles Jesus trzy i pół roku ministerstwa Września 10, 29 reklama 
Kwietnia 3, 33 reklama.



"i byli bardzo owocni i mnożą ogromnie podczas dziesięć tygodni rok wszystkie dni Joseph życie i Joseph… 
umierali w wieku sto i dziesięć rok." 
Nieżywego morza ślimacznicy studiują wydanie pojemność ja, p.212. 2Q20

Tak 70 rok od 2307 2237 BC BC. 70 więcej rok dorównali 2168 i słońce cudu ocechowania cesarza Yu 
pierwszy rok w Chiny BC.

Likewise 50 rok jubile liczył od armeńskich sothis jeździć na rowerze w 3907 BC Enoch w 6 jubiles Noah 
3307 = 300 rok = 3607 BC, 12 jubiles = 600 rok BC - wszystko wskazujący Jesus narodziny Wrzesień 12, 7 
BC.

Jakkolwiek, Enoch pojawiać się w 11 jubiles 49 rok plus 39 rok i Noah = 4090 BC, 27 jubiles 49 rok od Adam 
w roku 700 = powódź w 3307 BC. Tak, tam  jest 700 rok przerwa od Enoch Noah. Enoch może być urodzony w 
egipskim sothis roku od 4198 i Noah powodzi w armeńskim sothis roku od 3907 300, 3898 = BC BC, 600, 
3307 = BC BC.

"ogólna koniunkcja słońce, księżyc i planety w czasie Kaliyuga który zakłada w oba kanonach, jest wyłącznie 
hipotetyczna." Zaczynającej data 3600 rok przed 499 reklamą = 3100 BC. Zaczynającej data może raczej być 
od słońce cudów Noah powódź w BC 3307 = 200 rok wczesny, gdy planety i księżyc muszą być ruszający się 
usunięci słońce. Tak koniunkcja. 
Astronomia i Mathematics w antyczny India, redagujący j.m. Delire. P.22

Likewise, Isaac narodziny w 2507 BC być typ Jezus musi. Isaac był 72 lat gdy Abraham był 172 lat. 

I ogołaca syna w trzeci miesiącu, i po środku miesiąca na festiwalu owoc żniwo był urodzony, Isaac. "[1980 
AM], w czasie którego mówił Abraham władyka, [Pentecost]" 
Antyczna książka jubileusze, p.70

Ten dzień Pentecost jest, to, kilka dni po Pentecost = eighth kurs Abia, może dorównać dzień Zachariah 
zobaczył anioła w świątyni. Wtedy, John baptysta musi poczynający tydzień lub miesiąc opóźneni. Wtedy, John 
baptysta może być urodzony w czasie passover. 

Niemniej, Isaac musi być urodzony w BC 2507 = 2500 rok przed Jezus. 

Tam  są 24 duszpasterskiego kursu. 8 Abia i 16 Zadock, wtedy bardziej = 24 całkowicie. John ojciec 
Zacharius musi słuzyć w eighth duszpasterskim kursie Abia. 24th duszpasterski kurs Zadock przy passover był 
kopyto_szewski Zadock. Wtedy być ten środkiem trzeci miesiąc muszą 8 więcej tygodni od passover tygodnia. 

Pentecost musi być o kwinta księżycowym dniu trzeci miesiąc. Kurs Abia musi być między pierwszy 
tygodniem i drugi tygodniem trzeci miesiąc. 

Wtedy być urodzony o porze roku może Isaac że Zachariah zobaczył anioł w świątyni która mówił on on miał 
syna.

Genezy 18:1 i władyka "pojawiać się do on w równinach Mamre: I siedział w namiotowym drzwi w 
przebraniu dnia; "

Genezy 18:10 i on "powiedzieliśmy, ja pewny wracamy do thee według czasu życie; I, lo, Sara thy żona m 
syna. I Sara słuchał mnie w namiotowym drzwi który był za on.", 



Genezy 19:23 wzrastał na ziemię "słońce gdy udział wchodzić do w Zoar.  
19:24 wtedy władyka padał na Soda i na z nieba Gomorrah ogienia od władyki i brimstone;  
19:25 i on obalaliśmy tamte miasta wszystkie równina i wszystkie mieszkanowie które rośli na ziemię." miasta i 
to,

Jeżeli tam  był słońca cud który wracać jeden rok opóźniony na ten sam dniu rok musi dzień słońce. Tak, 
tam  musi być słońca cud zaznaczać narodziny Isaac. 

Genezy 21:1 władyka odwiedzający Sara i władyka ", zrobiliśmy do Sara gdy powiedział gdy mówił. 
21:2 dla Sara poczynał przy ustalonym czasem, i nagi Abraham syn w jego starości, z czego bóg mówił on. 
21:3 i Abraham dzwoniliśmy imię jego syn Isaac który był urodzony do on, który Sara nagi on." 

Gorący czas lato jest przed jesieni równonocą few tygodnie. Tak jesieni równonoc był Październik 18, 2607 
BC, słońce cud zaznaczać Abraham narodziny. Wtedy słudzy i władyka muszą przychodzić Abraham przed ten 
Października 18 spadku równonocą few tygodnie. Wtedy poczynał few miesięcy opóźnionego i nagiego Isaac 
przy końcówką lato Sara przyszły rok. Likewise, Jezus musi być urodzony Wrzesień 12, 7 nad tygodniem przed 
jesieni równonocą Wrzesień 22 BC właśnie, 7 BC. 

"i świętował ten festiwal każdego roku, siedem dni z radością, i dzwonił je festiwal władyka według siedem 
dni podczas których wracał w pokoju i pójść." 
Antyczna książka jubileusze, p.75.

Genezy 21:4 "i Abraham "obrzezywaliśmy jego syna Isaac jest osiem dniami starymi, gdy bóg dowodził on. 

Wtedy obrzezujący eighth dzień od jego narodziny Sobota Wrzesień 12 na Sobocie może Jezus sabat, 
Wrzesień 19, 7 BC. 

John 7:23 no musi łamający ", to prawo Mojżesz; jeżeli mężczyzna na sabbath dniu otrzymywa obrzezanie 
Jest ye gniewny przy ja, ponieważ robiłem mężczyzna każdy whit cały na sabbath dniu?"

Ten juliański kalendarz przed Chrystus, był out jeden dzień każdy 128 rok. Tak, Październik 18 w 2607 BC 
jest równy Wrzesień 27 w 7 BC. To jest pięć dni po spadek równonocy Wrzesień 22. Domini, rok w rok 
reklamie, Anno = nasz władyka, używamy gregoriańskiego kalendarz. Przed Chrystus, BC, używamy 
juliańskiego kalendarz. Juliański kalendarz spada z powrotem jeden dzień każdy 128 rok. Gregoriański Calenda 
koryguje spadek Wrzesień 22 ten sam data i utrzymuje. 

Tak, Abraham był urodzony w ten sam siódmego księżycowym miesiącu i ten sam 17th dniu księżycowy 
miesiąc. 

I wiele wiele chiński cesarz dat punkt Jesus narodziny Wrzesień i, BC na Kwietnia 3, 33 reklamie. 

Niektóre zakładają ponieważ Joseph był 30 kiedy pojawiać się zanim Pharaoh że Jezus był 30 kiedy zaczynał 
jego ministerstwa. Jakkolwiek, Joseph był 38 na początku siedem rok głód, David 38 gdy zrobił królewiątko 
wszystkie Izrael. Tak, Jesus ministerstwo od jego 35th roku jego 38th roku Kwietnia 3, 33 reklama.

Tak, Jesus ministerstwo był trzy i pół rok. Jakkolwiek, Jezus musi być urodzony 17th księżycowy dzień 7th 
miesiąc w Wrześniu 13, 7 BC. Wiele chińscy rejestry słońce cudy zdarzają się na datach jak BC 907 = 900 rok 
zanim Jesus narodziny. Armeński Sothis 1460 rok może kończyć w 907 od 552 reklamy BC z powrotem. 1460 
więcej rok popierają = 2368 BC. 



Armeński kalendarz używa kalendarzową erę reklama 552, odbija rozdzielenie armeński apostolski kościół od 
romańskiego kościół. 

Jakkolwiek, poprzednio kończyć 76 rok wczesnych może armeński kalendarz, w 476 reklamie = końcówka 
1460 rok kalendarz. Likewise egipskie kalendarzowe daty Pharaohs muszą być 76 rok dalej kończyli przy, 
popierają i = końcówka egipcjanin 1460 rok śmiercią pharaoh Merneptah nie 1205 ale 1281 BC BC. i exodusem 

Datujemy który dopasowywa oba kalendarze musi być 76 rok dalej popierać. Stawiać armeńskiego kalendarz 
76 rok od 552 reklamy z powrotem daje konsekwentnemu kalendarzowi od wczesnych dat biblia od ormianina
Sothis kalendarza, zaczyna rok 5368 BC = 7387 rok od 2019 reklamy temu. Egipski Sothis zaczyna rok musi
być BC 5657 = 7675 rok od 2019 reklamy temu. 

1 królewiątka 14:25 i ja "przychodziliśmy przechodzić w kwinta roku królewiątko Rehoboam, ten Shishak 
królewiątko Egipt przychodziliśmy up przeciw Jerozolima: " 

Ten kwinta rok = 1001 BC nie 925 BC. Pharaoh Merneptah może umierać Kwiecień 5, 1281 BC nie Maj 1205 
BC. Tak, tam  może być ten sam 76 rok różnica. gdy armeński kalendarz dopasowywał egipski kalendarz 

Likewise jego synowie i BC = 2300 rok. Wszystkie konto jezusowym mus prawie był ukrzyżowana Kwietnia 
3, 33 reklama. To robi Jezus trzydzieści pięć, nie trzydzieści i gdy zaczynał jego ministerstwa jak zakładaliśmy 
w Luke koncie. Tak, Jezus był w jego 30th dekadzie, no zaczyna jego 30th rok. 

Liczyć od gdy Mojżesz był 40; 1281 BC - 40 rok = 1321 BC (80 lat) (40 lat). 

Wtedy liczyć 50 rok cykle pierwszy rok Jesus ministerstwo w 29 reklamie. 27, 50, 1350 rok x =. Wtedy 
liczący 49 rok cykle od śmierci Ramses ii w 1291 BC Jesus krzyżowanie w 33 reklamie; 27, 49, 1323 rok x = 
1291 33 reklam BC +. Tam  jest żadny zero BC. 

Następny passover jest od John 2:13 wiosny 30 reklamy. Wtedy passover od John 5:1 w wiosny 31 reklamie. 
= baseny woda muszą tylko folujący w wiośnie przy passover. Wtedy passover od John 6:4 w wiosny 32 
reklamie. Ostatni passover od John 19 Kwiecień 3, 33 reklamy. 

Luke 6:1 i ja "przychodziliśmy przechodzić dalej drugi sabbath po pierwszy, to pójść przez kukurydzanych 
poly; I jego ucznie skubali ucho kukurudza i jedli, nacierający one w ich rękach." 

Od Października 8 reklamy, 29 Kwietnia 7, 30 reklama są 182 dniami = przyrodnia orbita gdy słońce może 
wracać. Pierwszy sabbath jest Passover = księżyc w pełni, Piątek =, Kwietnia 7, 30 reklama. Piątku zmierzch = 
sabbath.

Trzy i pół rok Jesus poświęcenia Kwietnia 3, 33 reklama są Października 5, 29 reklamą. 

Teraz gdy nasz wybawiciel uczył jego kaznodziejstwu trzy roku, demonstrujemy innymi koniecznymi 
reasonings z świętych ewangelii i z, jak, Josephus pisań & etc. ", który był mędrzec wśród hebrajszczyzn," 
Zupełne pracy Josephus, elaborat 1, p.641

Josephus napisał jego podróż która dorówna Paul podróż Rzym: Rzym Shipwrecks Josephus i Paul

Luke 7:28 dla "mówję do ciebie, wśród tamto które są urodzeni kobiety tam  no są wielkim profetem niż John 
baptysta: Ale który jest mały w królestwie bóg jest większy niż on."
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Josephus bardzo korzystnie imponował Essene Banus który "żyliśmy w pustyni, i używał żadny inną odzież 
niż rósł na drzewa, żadny innego jedzenie i ono kąpać się w zimnej wodzie dobrowolnie nocą, niż, co rósł swój 
swój porozumienie, i dzień, po to, aby konserwować jego chastity, imitowałem on w tamte rzeczach, i 
kontynuuję z on trzy roku." 

Banus żył jak John baptysty. Josephus imponował zeznaniem John baptysta.

Jezus wziąć małego miejsce iść krzyż dla my. Nie że John baptysta sinned i ale Jezus, wziąć nasz grzechy. 
Tak, Jezus jest większy niż John baptysta. 

Gdy przy Qumran nieżywym morzem w Wrześniu, 2010, nam pokazywali wideo. Tam  nagrywaliśmy jeden 
pytaliśmy ich liderowi podczas John ucinał głowę, jeżeli John baptysta był ten sam osobą imieniem który był z 
one. John Ich lider zaprzeczał to i powiedział, John baptysta był ktoś inny, i no słuchać inni nauczyciele. Tak, 
prawdopodobnie był z one John baptysta i ich lider no chciał gubić jego podążać. 

Ezekiel 1:1 w miesiącu w kwinta dniu miesiąc, fourth, "teraz ono przychodził przechodzić w thirtieth roku 
gdy byłem wśród jenów rzeką Chebar, że nieba otwierali, i zobaczyłem wzrok bóg. 
1:2 w kwinta dniu miesiąc", który był kwinty rokiem królewiątka Jehoiachin's niewola, 

Jehoiachin był jenem od 614 BC. Tak, ten ten sam 611 BC byli jego kwinty rokiem. 

"jego pierwszy rok był Kwei-maou (40th cykl 60, 617 = BC). W jego szóstego roku, kometa wchodzić do 
wielkiego niedźwiedzia (611 BC) (północny buszel); I królewiątko umierał." 

Kometa może być częścią słońce cud zaznaczać niewolę. 

Królewiątko K'wang, "jego pierwszy rok był cisowy (46th cykl 60, 611 = BC)" 
Chińscy klasyki annały bambusowe książki, p.164

W jego szóstego roku, diuk Ching Ch'uen Tsin, z niektóre północne hordy, atakowaliśmy Ts'in i chwytaliśmy 
szpiega który, który stawiają śmierć w rynku Keang, i przychodził życie znowu sześć dni póżniej. "," 

Jeremiah 28:1 i ja "przychodziliśmy przechodzić ten sam rok na początku królowania Zedekiah królewiątko 
Judah, w czwarty rok i w kwinta miesiącu, ten Hananiah syn Azur profet mówić, który był Gibeon, spake do ja 
w domu władyka w obecności księży wszystkie ludzie i,  
28:2 tak, speaketh władyka gospodarzi bóg Izrael, mówić, łamałem jarzmo królewiątko Babylon.  
28:3 wśród dwa pełnych rok determinuje mnie przynosi znowu w ten miejsce wszystkie naczynia władyka dom, 
ten Nebuchadnezzar królewiątko Babylon wziąć zdala od ten miejsca i niósł one Babylon: " 

Czwarty rok Zedekiah = szóstego rok królewiątko dzwoni = 599 BC. Być może przychodził życie cudem w 
tym samym czasie co słońce cud ten szpieg w Chiny. 

Malachi 4:2 do ciebie "ale że strach mój imię słońce prawość powstawać z gojeniem w jego skrzydłach; " 

30th rok 50 rok jubile od roku Joshua długi dzień 1241 BC był ten 611 BC. Chińczyk często zmieniał ich 
cesarzów gdy tam  był słońca cud. 

Ezekiel 4:5 dla "kłaść na thee rok ich nikczemność, według liczby dni, trzysta i dziewiećdziesiąt dni: W ten 
sposób shalt thou niedźwiedź nikczemność dom Izrael. 
4:6 znowu, kłamstwo na thy prawej stronie i thou shalt niedźwiedź i nikczemność dom Judah czterdzieści dni: 
gdy thou hast osiągał one Mianuję thee każdego dnia dla roku." 
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Thirtieth rok 50 rok jubile był ten prawdziwym rokiem 611 BC. Popieramy od 591 BC 11 roku Zedekiah, then 
tylny 11 rok Joiakim są 613 BC. Wtedy popieramy dwa więcej roku od zaokrąglać i krótcy królowania są 615 
BC. Wtedy Jehoiachim's kwinta rok byliśmy 611 BC 591 BC. który także był thirtieth rokiem obliczenie fiftieth 
jubile kończyć Wrzesień 7, Wtedy wziąć w 610 BC Jehoiachim który był pierwszy rokiem Nebuchadnezzar, 
ponieważ Nebuchadnezzar's nineteenth rok był niewolą w 591 BC. 

Popieramy 390 rok od ten 30th roku 50 rok jubile od 1241 BC: 611 390, 1001 BC + = BC po tym jak
Solomon umierał w jego syna Reoboam's 5th roku i; 1044 - 40, 1004, 5th rok Reoboam =, i królestwo = 1001 
BC, wziąć od Judah. Wtedy 40 więcej rok z powrotem BC beginnin budynek świątynia w Jerozolima w 1041. 
Od Solomon's pierwszy roku w 1044 BC jest BC jego 38th rok w 1007. Tak 38 rok Jesus życie i 1007 BC byli 
1000 rok zanim Jesus narodziny. 390, 40, 430 + =. W 430th Sothis rok, 2307 BC, Jacob i jego synowie
przychodził puszek Egipt przebywanie. 

Tak, tam jest wzór 400 rok w biblii.

Genezy 11:13 "i Arphaxad "żyliśmy po tym jak on, begat córki i synowie begat Salah czterysta i trzy rok, i. 

Genezy Salah i 11:15 żyliśmy po tym jak on, begat córki i synowie begat Eber czterysta i trzy rok, i." 

Genezy 11:17 "i Eber "żyliśmy po tym jak on, begat córki i synowie begat Peleg czterysta i trzydzieści rok, i. 

Dodawać te 6 pokoleń od Noah powodzi: 3307 BC jeden rok powódź 3306 BC, 2 roku Arphaxad 35, Salah 
30, Eber 34, Peleg 30, ruta 32, Serug 30, = 195 rok. Abraham urodzeni 2607 BC gdy Terah 70, Terah urodzeni
2677 BC, Nahor 29, 2707 = BC.

"Serug rósł up i mieszkał w Ur Chaldees. I wziąć on żony. .in szóstego jubileusz w kwinta tygodniu w 
pierwszy roku. Dać narodziny Nahor, w pierwszy roku ten tydzień. 
'w siódmego jubileuszu, w szóstego tygodniu, w pierwszy roku ono wziąć on żony. I dać narodziny Terah w 
siódmego roku ten tydzień." Książki Enoch, p.316

Serug był urodzonym prawie taki sam czasem Ur zakładał BC, wokoło 2900. 

"Mesannepada jest pierwszy królewiątkiem wspominającym w Sumerian królewiątko liście i pojawiać się żyje 
w 26th wieku BC. Że Ur był znacząco centrum miejskim już wtedy wydają się wskazujący typ dzwoniącym 
miasto foki butli foka."

en.wikipedia.org/wiki/Ur

Abraham był urodzony w ten ten sam rok królewiątko Ur, 2607 BC. Terah opuszczał Ur po tym jak Abraham 
był urodzony. Wtedy opuszczał jego ojca Terah przy Haran w egipskim sothis roku 205 od 2737 BC Abraham, 
w 2532 BC. gdy Terah umierał, na sposobie ziemia obiecana, przy 75 rok wiek, 

Tak Nahor 37, 49, 1813 rok x =; Od 4568 2755 BC = BC. Nahor może żyć egipcjanina Sothis rok 119, 2618 
od wokoło ten 2755 = BC BC, wokoło 137 rok =. 

Tak Terah 38, 49, 1862 x =; Od 4568 2707 2700 rok przed Jesus narodziny w 7 BC = BC = BC. Terah może 
żyć 175 rok egipcjanina Sothis rok 205 od 2737 BC 2532 BC. 

+ 403 roku = 3110 BC + ten 195 Arphaxad Serug = 3306 BC.
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Tak, z ten 403 rok przerwą tam  są żadny brakujący rok od Noah Abraham. 

Od Noah powodzi w 3307 Abraham urodzeni 2607 BC BC są 700 rok. 

430 rok mogli być egipskim sothis datą = 2767 BC. To jest pełny sothis cykl i 1430 rok 1460 rok = 2737 BC, 
= 2767 BC. Trzecie pokolenie, Eber, 35, 30, 34, 99 rok + =. 3304 BC - 99 rok BC są 438 rok ten 1,430th rok w 
2767 BC = 3205. Jacob wchodzić do Egipt w 430th roku, 2307 BC. 430th rok Eber może wróżyć Izrael 
wchodzić do Egipt w egipskim Sothis roku 430. 400th rok dorównał 2797 BC i być 1000 rok od początku 
egipskiego Sothis jeździć na rowerze w 4197 BC. 

3307 powódź 3306 BC BC, Arphaxad urodzony dwa roku po = 3304 BC, żyjący 35 rok, 3300 rok Jesus 
krzyżowanie w 33 reklamie 3269 BC =. Joseph i maryjny opuszczaliśmy Betlejem w obawie o Herod gdy Jezus 
był dwa lat. Ten 3304 Arphaxad BC, 3307 BC powódź bez jeden rok kroczyć z arki bez dwa roku dla Arphaxad 
być urodzony, mogą być jak 4 w Kwietniu BC gdy Herod umierał, i Joseph i Mary wracaliśmy Nazareth z 
Jezus.

Jezus musi być urodzony o Wrześniu, 9 na hebrajskim księżycowym dniu 17 BC. 12, 7 BC dwa roku po 
dziewięć słońc pojawiać się w porcelanowym Luty 10 Chińskie daty są dokładne. Tak, no potrzebujemy znać 
jak chińscy astronomowie dostać ten datę dla ten wydarzenia data muszą być poprawni. dopóki rejestr ten 
wydarzenie wziąć miejsce, Jeżeli to był wzór Noah powódź, then tam  musi być słońca cud ten sam księżycowy 
dzień 17, 150 dni od armeńskich Sothis nowy rok Lipiec 11 z powrotem = Luty 10. Wszystko opisujący w 
genezie 6, 7 i 8.

Wtedy Jesus narodziny także 17th dzień 7th miesiąc wzór od Noah powodzi. I jak Arphaxad urodzeni byliśmy 
dwa roku mu być urodzonymi dwa rok po słońce cudu Luty 10 po tym jak powódź, być wzorem i typ, Jezus, 9 
BC.

Słońce cud Luty 10, 504 BC = trzeci dzień Adar dorówna Luty 10. gdy drugi świątynia kończył także 

Słońce wracał Luty 15, 1240 BC = Luty 10, 504 BC; Ponieważ 1240 BC - 504 736 roku dzielącego 128 rok 
BC gubi dni, Lut 15 = jeden dzień = 5 =, 1240 Luty 10 BC, 504 BC. 

Być może pełnili z Jacob wchodzić do Egipt w egipskim Sothis roku 430 430 rok, 2307 BC, 2300 rok przed 
narodziny Chrystus w 7 BC.

Tam  są niektóre ślada słoneczna aktywność w te wczesny rok. Dowód rzeczowy słońce ruch jest ciężki 
znajdować. Ślada słoneczni cykle najprawdopodobniejsi no odnosić sie słońce ruchy. Niemniej, tutaj jest 
próbka rezultaty słoneczny badanie: 

Od słońca w czasie: 

Millennial słoneczny cykl? "średni okres oscilliation dla silnych zasolenie cykli/lów jest 2500 yr varve. 
Narosła wariancja kojarząca z ten millennial cyklem zakłóca nad zespołem widmo zgodny z cykliczność 
między 1800, 3000 yr z maksymalną spektralną gęstością między 2500 i 2700 varve rok, gdzieś (Anderson 
1982). .a 2400 rok cykl utożsamiał w c14 w drzewnych pierścionkach." 
The Sun w czasie, p.561.

"węglanowy profil gt89/3 sedno i pierścionków dane składaliśmy i superposed. (zaczyna przy 1690 BC).radio 
węgla serie 3 wyraźnego, oddzielnych maksimumy, 205 yr i 226 yr, przy okresami wokoło 179 yr." 
The Sun w czasie, p.572.



Niektóre izotopy połówkę życie 5730 rok. - życie 2,3 minuty, niektóre millions rok, c14 połówkę - Tak, ja 
może być ewentualny wykrywać brakującego czas bardzo precyzyjnie jeden dzień. Jakkolwiek, tam  jest żadny 
brakujący czas wcale. Tylko wśród odwrotnej orbity, jeden lub dwa rok, może być brakujący czas tam  up to 84 
lub 48 godzin.

Pogoń dowód rzeczowy może być nierzeczowa. Tam  może być żadny dowód rzeczowy. Najlepszy dowód 
jest w biblii, bóg słowo. 

Daniel 8:14 i on "powiedzieliśmy do ja, do dwa tysiące i trzysta dni; Wtedy czyści sanktuarium." 

Popieramy 2300 dni od Jesus poświęcenia Kwietnia 3, 33 reklamy jesteśmy księżyc w pełni Piątek, Grudnia 
13, 26 reklama gdy Jezus był 32 lat. Hanukkah był Grudzień 12, 164 BC. Jezus był urodzony o Wrześniu 12, 7 
BC i poczyna dziewięć miesięcy wczesnych o Grudniu 12 BC, 8. 

Ezekiel 40:1 "w pięć i twentieth rok nasz niewola na początku roku w dziesiąty dniu miesiąc w fourteenth 
roku póżniej w selfsame dniu "ręka władyka był na ja, i przynosi ja thither. "że miasto smitten" 

Dziesiąty dzień pierwszy miesiąc był dniem dzieci Izrael byli brać baranka w ich dom dla cztery dni. Wtedy 
na dniu fourth 14th dzień miesiąc byli zabijać baranka i jeść je dla passover dzieci Izrael. Tak nawet gdy dzieci 
Izrael byli w niewoli, Kwiecień 6, 568 BC = passover, 600 rok Jesus poświęcenie. 

Te liczby mogą być z rozkazu. -- Dziesiąty miesiąc 14th dzień 25th rok niewola od Września 7, 591 BC - 
księżyc w pełni Piątek, Grudzień 18, 567 BC. 568 600 rok Jesus poświęcenie BC =. 567 BC/128 rok = 4 dnia 
niedawny niż nasz gregoriańskiego kalendarz w juliańskim kalendarzu. Używamy juliańskiego kalendarz i 
gregoriańskiego kalendarza reklamę BC przed Chrystus, Anno Domini nasz władyka rok. Grudzień 18, 567 BC 
wtedy był równy Grudnia 14, 26 reklama. 

Lub, liczący od 603 BC po sabbath rok 49, 50 = rok jeden i; 605 BC i 604 BC pierwszy niewola bez 25 rok 
578, BC; 14th rok od 591 578 BC BC. Tak, liczący od 49 rok jubile i od 50 rok jubile w 605 bez dwa roku BC 
w 591, BC = ten sam 578 BC.

Popieramy od Jesus poświęcenia Kwietnia 3, 33 reklamy 2300 dni = ten Grudnia 14, 26 reklama = 14th dzień 
miesiąc = księżyc w pełni. 

2300 dni popierają od księżyc w pełni, passover, Kwietnia 6 =, 568 BC są księżyc w pełni Grudzień 16, 575 
BC. Ezekiel napisał od czasu Daniel. 

2300 dni popierają od księżyc w pełni Marzec 22, 545 BC są księżyc w pełni, Grudzień 1, 552 BC. Tam  był 
słonecznego zaćmienia rejestr BC BC, może być słońca cud ale. 552 lub 551 w Chiny dla dziesiąty miesiąca w 
który no był zaćmienia, Dziesiąty miesiąc, 17th cykl 60, byli Wrzesień 19, 552 BC byliśmy nów ale żadny 
słoneczny zaćmienie. Tak BC być ten dziesiąty chińskim miesiąca liczeniem od wiosny mógł Grudzień 552. 

Od 545 507 BC BC są 38 rok; Wskazywać 38,5 roku Jesus życie. 

Od 591 552 BC BC są 39 rok; Znowu wskazywać 38,5 roku Jesus życie mogą 39 rok. 

17th dzień w Wrześniu mógł być jak Jesus narodziny 17th dniem siódmego miesiąc. Od niewoli pierwszy rok 
Cyrus są BC 552 40 rok od 591, BC. 

Cyrus zaczynał jego królowanie w 552 na omenie słońce cud którym być dla ten purpose znaczył bóg. BC być 
może 552 BC był BC 50th rok od spadku jerozolimski Wrzesień 7, 591. 



2 kroniki 36:22 w pierwszy roku Cyrus królewiątko Persia "teraz, to słowo władyka mówjąca usta Jeremiah 
można osiągający władyka mieszał up ducha Cyrus królewiątko Persia i stawia je w writing także, mówić, 
któremu zrobił głoszeniu przez cały wszystkie jego królestwa,  
36:23 tak saith Cyrus królewiątko Persia wszystkie królestwa ziemski hath władyka bóg dawać ja niebo; I hath 
ładował ja budować on dom który jest w Judah. w Jerozolima, Co jest tam  wśród ciebie wszystkie jego ludzie? 
Władyka jego bóg był z on, i pozwalamy on iść up." 

2300 dni popierają od księżyc w pełni, Kwiecień 10, 1168 BC, królewiątka Ching pierwszy rok, byli Grudzień 
21, 1175 BC. Dziesięć dni opóźniony był dniem 29 cykl 60 i Wu zwycięstwo. 

"i wchodzić do z jaskrawym spotkaniem niebo" 
Równy Wu drugi rok 1174 BC.

Styczeń 2, 1174 BC być nowiem i Wu zwycięstwem musi. Wtedy połówka orbity opóźnionej słońce ruch z 
powrotem Lipiec 8, 1174 BC.

Od Jacob wchodzić do Egipt w drugi roku głód BC Jesus narodziny w 7, 2307 BC, są 2300 rok. 

2300 rok, 2300 dni. 2300 dni popierają od Jesus poświęcenia Kwietnia 3, 33 reklamy są Sobota, Grudnia 15, 
25 reklama kwinta dzień księżycowy miesiąc = 7 rok 110 dni z powrotem. Jerozolima spadał Wrzesień 7, 591 
na Sobocie BC siódmego dzień kwinta miesiąc. 

2300 dni od Jesus narodziny Wrzesień 12, 7 BC = Stycznia 1, 1 reklama, Anno Domini = rok nasz władyka w 
łacinie kalendarz używamy dzisiaj opieramy się na Jesus narodziny. 

Julius Caesar zaczynał juliańskiego kalendarz BC nów Styczeń 1, 45. Maszerujemy 15, 45 BC byliśmy 
passover 15th dzień trzeci miesiąc jak tam  byliśmy być na Jesus krzyżowania południu 15th dzień trzeci 
miesiąc, Kwietnia 3, 33 reklama = 38 rok Jesus życie w odwrotności Jesus narodziny Wrzesień 12, 7 BC. gdy 
tam  był słońca cud, ciemność przy południem, dla jeden lub trzy godzin, 

Hanukkah był Grudzień 12, 164 BC. Jezusowi urodzeni Września 12, 7 BC poczynający w Grudniu musi 
sposoby.

Ezekiel 33:21 "i ja "przychodziliśmy przechodzić w twelfth roku nasz niewola w dziesiąty miesiącu w kwinta 
dniu miesiąc, mówić miasto smitten ", który przychodził do ja jeden który uciekał z Jerozolima," 

Dziesiąty miesiąc jest Grudzień, Dec = 10. Tak, Grudnia 15, 25 reklama jest kwinty dniem dziesiąty miesiąc, 
Ezekiel 33:21 =

Tam  był zimny okres na ziemskiej opłacie słońce między 3200 i 2800 BC BC. 

Tam  był klimatyczny optimum przed 4000 BP. BP = przed teraźniejszością = 1950 reklama = 2000 BC. 

Tam  był zimny okres od 750 BC 400 BC. 
The Sun w czasie, atmosferyczny c różnicy widmo.

Tak, 2300, 2300 rok temu + = 2600 BC = rok słońce cud, 2607 przy Abraham narodziny BC. 

Tam  byli kilka słońc cudy od 2315 BC 2000 BC nagrywający w chińskich klasykach. 



Noah powódź i słońca wydźwignięcie w położeniu w wschodzie żydowską tradycją w roku 600 ormianinie 
Sothis i zachodzie, musimy zdarzać się 3307 BC. 

Tam  byli trzy królewiątka zanim Zedekiah z jednakowymi brzmi imionami które wydają się niepoprawnie 
nagrywający w biblii. Jehoiachin wziąć w jego eighth roku jego życie nie eighth jego królowanie i od 615 rok 
BC. Tak, widziimy w jego kwinta roku niewola byliśmy 611 BC 30th roku liczenie w kierunku 50th jubile roku 
w 591 BC.

- wtedy, Wrzesień 7, 591 BC być niewolą Jerozolima musi, w kwinta miesiącu, siódmego dzień fiftieth jubile 
rok.

Daniel 9:1 w pierwszy roku Darius "syn Ahasuerus, ziarno Medes który zrobił królewiątko nad królestwo; 
l10a:dziedzina chaldejczycy,
9:2 w pierwszy roku jego królowanie Daniel rozumiałem książkami liczbę rok, z czego słowo władyka 
przychodził Jeremiah profeta który osiągał siedemdziesiąt rok w desolations Jerozolima., 

Darius syn Xerxes, Ahasuerus =, musi być Darius ii od 413 BC. 

Velikovsky pisze: "w Ezra's czasie pojawiać się jest Jonathon, syn lub wnuk Eliashib wysoki ksiądz, podczas 
gdy w dniach Nehemiah należał Eliashib biuro wysoki ksiądz. Ezra przychodził Jerozolima nie w siódmego 
roku Ataxerxes mnie ale w siódmego roku Artaxerxes ii, sześćdziesiąt rok opóźniony… Ezra 10:16 studiować = 
l'drosh, Darius w = hebrajszczyzny. .the pisarczyku możemy nie udać się rozumieć jak Darius wielki mógł 
nawiązywać do ten kontekst w." 
Wieki w chaosach, III zaludniają morze Basest królestwa, p.167

Artaxerxes ll reigened nie od 404 BC ale prawdopodobnie 10 rok niedawny, od 394 BC. Artaxerxes ii
siódmego rok wtedy był BC 387 = 60 tygodniami Jesus poświęcenie, 420 rok Kwietnia 3 reklama, 33. 

"w jego fifteenth roku umierał książe Wei, cieszący się jego godność 50 rok. Tam  był wielki wiatr, i ja był 
półmrokiem przy południem. On stary syn diuk Tsin, uciekający daleko od. W jego 16th roku, Wei = 32, 385 od 
2636 = BC BC 1st rok Keih."
Chińscy klasyki annały bambusowe książki, p.170.

Od królewiątka Ngan's pierwszy roku w 400 BC, 14 roku są ten 15th rokiem = 387 BC. "półmrok przy 
południem" może dorównać słońce cud. Ciemny chmurny dzień jest pięć czasów jaskrawy niż jaskrawy biuro. 
W ten sposób "półmrok przy południem" możliwie słońce cud. 

Amos 8:9 i ja "przychodzimy przechodzić w ten dniu, saith władyka bóg, że powoduję słońce iść puszek przy 
południem, i ciemnię ziemię w jasnym dniu: " 

Hebrajskiemu słowu dla południa dzwonili dwoistego światło "słońce iść puszek przy południem". 

Tam  był słoneczny zaćmienie w Chiny, Listopad 26 który mógł ćmić południe dnia słońce dosyć zauważać., 
390 BC, Jak dzień dniejący dwa razy w 894 3d cykl 60 BC i nie słoneczny zaćmienie Sierpień 24, 897 BC 
cztery lub BC BC być słonecznego zaćmienia no mogą. ten sam trzy roku różnicy między 896 i 890  

Tak miesiąc jubile - końcówka 50th rok przy Yom Kippur, był Listopad 8, 591 BC, właśnie dwa miesiąca po 
niewoli. Wtedy zaczynał na początku 50th roku następny jubile, Wrzesień 472 BC. Wtedy jubile, 50th rok, był 
od Września 22 BC = następny jubile na Sierpień, Września 29 reklamie/ponieważ tam  jest żadny rok (0). Tak, 
Września 29 reklama - Września 30 reklama musi być rokiem Jubile. Wrzesień 23 BC zaczynać 49th rok musi. 
49 rok cykle liczący od roku 49, 1242 BC przychodzący Jesus krzyżowanie w 33 reklamie. Josephus dać ugoru 



rokowi 49 od Września 23 BC Wrzesień 22 BC. Wtedy jubile fiftieth rok od Września 22 Wrzesień 21, BC BC. 
Tak, Jezus mówił od Isaiah 61 Sierpień, Września 29/reklama zaczynać jubile. 

Luke 6:21 "błogosławił jest ye który głoduje teraz: Dla ye wypełniamy. Błogosławiony jest ye który płacze 
teraz: Dla ye śmiamy się."

49th rok był ugoru rokiem i 50th rok był także ugoru rokiem. Tak, tamto które utrzymywali prawo głodowali. 
Tamto które płakali gdy Jezus był ukrzyżowany byli uradowani widzieć on żywy po wskrzeszania. 

Luke 19:41 "i, ujrzał miasto i płakał nad mną, gdy przychodził blisko  
19:42 mówi, jeżeli thou hadst znać, parzysty, równy thou w ten thy dniu, przynajmniej rzeczy które należą do 
thy pokoju! Ale teraz są chowali od thine oczu.

"jeżeli thou hadst znać" te jubiles 49 rok i 50 rok jubiles wskazujący ten dzień Jesus ministerstwo -. Josephus 
napisał tam  był rejestrami słońce cudy w świątyni. 

Koreańczycy festiwal Chu Suka znaczyć dużego centrum od książki pisać w 32 reklamie Kim Bu Sik. Ja jest 
festiwalem noc która trwa trzy dnia który spada o ten Sierpień 15. Ostatni kwartał księżyc wzrastał w Chiny po 
zmierzchu na Izrael. To jest festiwal księżyc przy nocą i to był midnight w Chiny. Księżyc patrzał krwionośną 
czerwień od Chiny. Chińczyk liczył dni po solstices przed równonocami i. Także, Sierpień 15 no może mylący 
się ponieważ ja jest o centrum chiński rok. 

Chu Suka znaczył być na księżyc w pełni. Października 7, 32 reklama był księżyc w pełni, połówką orbity = - 
178 dni Jesus poświęcenia Kwietnia 3, 33 reklama. 

Korea zaczynał nagrywać astronomicznych wydarzenia od wokoło 200 BC. 

Korea jeden najlepszy odpowiedzi ewangelia.

Używamy ten sam gregoriańskiego kalendarz od 1 reklamy dalej. W ten sposób dopasowywał ich kalendarz z 
naszymi chińczyk. Data jest dokładna. Być może tam  był słońca cud, nie Sierpień 16, 32 reklama w 29 
reklamie na, ale 13th chińskim księżycowego dnia, Września 9 reklamy dniu =, 29 nie 15th dzień, jak 
nagrywający ten Kim Bu Sik. Chiński księżycowy dzień liczy od gdy księżyc przechodzi słońcem. Hebrajski 
księżycowy dzień liczy od księżyc pierwszy widoczności dwa dnia opóźniony. 10th księżycowy dzień 
siódmego hebrajski miesiąc był Piątek, Września 9, 29 reklama. Ten Piątek, Wrzesień 9 był Yom Kippur gdy 
Jezus mówił od Isaiah 61 na 50th roku jubile. Tam  mógł być długi noc, długi dzień podążać jaskrawym 
krótkim dniem, then. Tak, w Isaiah 9 lekkim skaczemy up.

Isaiah 9:2 "ludzie które chodzili w ciemności widział wielkiego światło. Na tamto które żyli w ziemi głębocy 
cienie, światło błyszczał." 

Joshua pytał bóg zatrzymywać słońce po środku nieba i ćmić słońce. 

Joshua 10:12 spake Joshua władyka w dniu i on "wtedy, powiedzieliśmy w widoku Izrael, słońce, statywowy 
thou na Gibeon wciąż; gdy władyka dostarczał w górę Amorites przed dziećmi Izrael I thou, księżyc, w dolinie 
Ajalon."

Wciąż = damam = ćmi. 

Inorder opuszczać ten sam dziennej koral linii w morzu słońce musi ćmiący podczas gdy ono stał przy 
południe pozycją. Amos 9 południe dnia słońce piszą dwoistym świetle. 
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Amos 8:9 i ja "przychodzimy przechodzić w ten dniu, saith władyka bóg, że powoduję słońce iść puszek przy 
południem, i ciemnię ziemię w jasnym dniu: " 

Południe = dwoisty światło 

Wtedy, ten południe dnia słońce może ćmiący i dorównać ten przyciemnienie w Isaiah. jeżeli ten bitwa 
Midian Gideon jest Joshua długim dniem, 

Psalmu 84:11 dla władyka bóg" jest osłoną i słońcem: Władyka d graci i chlubi się: Żadny dobra rzecz 
wstrzymuje od one że spacer uprightly." 

To może znaczyć władyka osłaniał słońce gdy zrobił słońcu stać wciąż w niebie. 

Isaiah 8:22 i one "patrzejemy do ziemi; I ujrzymy kłopot i ciemność, przyciemnienie cierpienie; I jadą 
ciemność." 

Gideon zaczynał jego bitwę przy nocą. Tak "one które chodzili w ciemności". Słońce wzrastał w zachodzie. 
Tak egipcjanie nagrywali słońce wzrastali od dokąd ja ustawiający. "światło błyszczał". To był Joshua długi 
dzień także. Tak słońce stojący wciąż przy południem dla 24 godzin = wielki światło. Słońce ustawiający w 
wschodzie. Tak egipcjanie nagrywali słońce ustawiającego dokąd ono normalnie wzrasta. Wtedy słońce nagle i 
świetnie wzrastał w wschodzie wkrótce po tym jak = "zobaczyli wielkiego światło".  

Galilee jest głębokim doliną, ziemia głębocy cienie. 

Akcydensowy 28:3 out i searcheth "on setteth końcówka ciemność, wszystkie doskonałość: Kamienie 
ciemność i cień śmierć." 

Matthew 4:16 zobaczyli wielkiego światło "ludzie które siedzieli w ciemności; I im co siedzącego w cieniu 
śmierci światło i regionie skaczą up." 

Przy jeziornym Hula nad morze Galilee, właśnie, malaria był pospolita. Parzysty, równy jeziorny Hula 
przeważnie drenował few rok zatrzymywać malarię temu. Tak skojarzenie z cieniem śmierć, malaria, w 
głębokiej jordanowskiej dolinie Galilee. Tylko jeziorny Hula słuzyć jako wodonosiec i morze Galilee, teraz 
jesteśmy mroczni ponieważ jezioro Hula drenował. Gdy błąd odkrywał ono był zbyt opóźniony odwracać 
skutek na morzu Galilee.

W ten 29 reklamie w Chiny ja nagrywał "występujący gościnnie trespassed przeciw yuzuo niezwykle blisko." 
Yuzuo jest królewskim gwiazdozbiorem. To może wskazywać słońce cud w Wrześniu 29 reklama. 
Wschodnio-azjatycki archeologia, p.130.

Matthew 4:16 zobaczyli wielkiego światło "ludzie które siedzieli w ciemności; I im co siedzącego w cieniu 
śmierci światło i regionie skaczą up." 

Bitwa także nagrywająca w Isaiah 9 Gideon, mówi wielki światło. Słońce nagle wzrasta w wschodnim 
omijaniu 180° na zachód, musi być genialny opuszczać ten sam dzienną koralową warstwę. Najwięcej korala 
wymaga duże ilości światło dla pomyślnego przyrosta. To zawiera szkodliwego pozafioletowego światło. Jeżeli 
kwota światło słoneczne wzrasta dla ten sam dziennej koralowej warstwy podczas krótkiego dnia typ światło 
musi zmieniający także. 

Tutaj widziisz koral od czerwonego morza ty. Być może wymienia po colour ten czerwony koral czerwony 
morze.





Słońce musi wzrastać nagle w wschodzie, Niedziela, Sierpień 25, 1241 BC, ponieważ następny dzień opisuje 
jako dzień, Poniedziałek drugi =. Tak, Niedziela, Sierpień 25, 1241 BC jest typ wskrzeszanie Niedziela. Joshua 
długi dzień był siódmego dniem eighth miesiąc sabbath, Sierpień 24, 1241 BC nagły wstąpienie słońce 
Niedziela 9th dzień miesiąc jest jak święto religijne Yom Kippur w siódmego miesiącu. Także, Gideon 



zobaczył słońce stać wciąż przy południem dla 24 godzin, ten Sobota, Sierpień 24, 1241 dla Joshua dnia BC 
długo. Także, wielki światło. 

Tak słońce podróżuje wokoło ziemi dwa razy równie szybko jak - godziny godziny dzień. gdy ono stał w 
niebie wciąż był efficiant w produkować 1/2 To jest słońce jest przelotny koszt stały. Ja który sposób. no musi 
liczyć się Słońce musi stać wciąż w niebie dla netto sumy 48 godzin. Jakkolwiek rezultat jest normalna 1/2 - 
godziny godziny dzień, howbeit słońce ustawiający w wschodzie. jeżeli słońce podróżuje wschodu post dosyć, 
Wtedy, tam  są wokoło 36 godzin dokąd słońce może stać wciąż na stronie przeciwnej ziemski naprzeciw Izrael 
dla długiej nocy. Wtedy wzrastać w zachodzie może, zatrzymywał przy południem dla 24 godzin, kontynuuje 
ustawiać słońce, wschód, dalszy trzy godziny 180° i słońce podróż zachodni, then. Sumaryczna odwrotna orbita 
zaczyna z spadkiem jerychoński: -12 godzin, + 36 godzin nocy zanim Joshua długi dzień, + 24 godziny, - 12 
godziny, + 12 godziny = 48 godzin.

Herod umierał w 4 BC? 

Pierwszy rok Herod w Jerozolima:

"ale jeśli chodzi zimnotrwałych, śmiałych mężczyzna dostać wpólnie w bodies i, obrabowywający po 
różnorodnych sposobów, i te szczególnie łupili miejsca i to które był o mieście, ponieważ tam  był żadny 
karmowy lewica dla koni lub mężczyzna lub; " 
Wojny żyd, rozdział 18, p. 449 zupełne pracy Josephus.

To był kiedy Herod wziąć Jerozolima. To był ugoru rok w ten sposób tak brak chleb. W ten sposób 7 rok 
popierają od 23 BC są 30 BC od 30, 7 rok tylnych BC są 37 BC. W ten sposób być 37 BC musi to, tak niedobór 
karmowy opóźniony ten rok. kiedy ziemia no był siający Tak 13th roku liczenie od 36 BC być 23 BC może. 
Niedobór chleb przynosił ten klęskę: 

Josephus "1. na ten prawdziwym roku który był rokiem królowanie Herod thirteenth, teraz, bardzo wielkie 
klęski przychodził na kraj; "

Te dwa ugoru roku muszą być 49th i 50th rok. BC, jego 13th rok był w tym roku 49, 23 i jubile rokiem = BC 
50, 22 od Herod's królowania w Jerozolima od 35 = BC. To od roku jeden Joshua konkiety w 1241 BC fiftieth
rok był rok 70 rok niewola w 591 BC, then 521 BC byli rokiem jeden, 22 jubile 29 reklama jubile BC. Tak, 
Herod's pierwszy rok przy konkietą Jerozolima w 37 BC był sabatów ugorów rokiem niedoborem chleb i. Ten 
23 BC byli rokiem 49, 14 roku przed ugoru rokiem w 37 BC. Tam  są dwa jubile cyklu. Jeden i inny 49 rok cykl 
od 1241 BC 50 rok cykl od 1241 BC, 550 rok Jesus pierwszy rok ministerstwo w Wrześniu 9, 29, reklama = 
jubile. z czego odejmujemy 70 rok niewola od roku 50 w 591 zaczynać znowu w 521 BC BC 

1. i Herod teraz, w eighteenth roku jego królowanie, i, budować świątynię bóg on, "po tym jak akty już 
wspominający, zobowiązywali się bardzo wielką pracę która jest," 

18th rok który jest cyklu roku sabata rokiem 49 od roku Joshua konkieta, od 35 BC jest 18 1241 BC BC. W
ten sposób liczyć od 35 BC 18 rok 49 rok cykl jest 18 BC. 

Ezra 4:24 "wtedy przestawał pracę dom bóg który jest przy Jerozolima. W ten sposób przestawał do drugi 
roku królowanie Darius królewiątko Persia ja." 

Zechariah 1:1 "w eighth miesiącu w drugi roku Darius ", przychodził słowo władyka do Zechariah syn 
Berechiah syn Iddo profet, mówić, 
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Od wznawiać budynek świątynia w Darius' drugi roku = 7 BC; 490 rok opóźniony jest ten 18 BC. 49 więcej 
rok są Jesus poświęcenia Kwietnia 3, 33 reklamą. Likewise rok Jesus krzyżowania Kwietnia 3 reklama byli 
rokiem 49 od 1241 BC, 33. Tak rok Jesus wskrzeszanie był jublile rokiem. Krwionośna czerwona księżyc musi 
być odbiciem czerwony pociemniały słońce podczas słońce cudu który w tym samym czasie co księżycowy 
zaćmienie Wrzesień 15 noc, 5 BC. od razu po wysoki ksiądz zabijał Podobnie ćmił na Joshua dniu długo 
słońce: Joshua 10:12 słońce stoi wciąż. Że noc musi ruszać się tylnego 180° i ziemię płynących z odwrotnego 
słońce orbitujemy słońce. 

Michaelita który urodzonym roku 1 reklamą był zdecydowany Jezus, może znajdować rok Jesus krzyżowanie 
być 33 reklamą. 

Luke 3:23 "i Jezus himself "zaczynaliśmy być wokoło trzydzieści rok wiek 

To napisał o czasie Jezus chrzcił. 40 dni pościł. Wracał Nazareth na Yom Kippur. Jego narodziny musi być 
17th dniem siódmego miesiąc. Yom Kippur dzień odpokutowanie, był na dziesiąty dniu siódmego miesiąc. Tak, 
Jezus zaczynał, to obraca 35 lat dni, właśnie po tym jak wracał od chrzczącego. 

Wtedy byli 30 w 30 reklamie Jesus trzy i pół ministerstwa sposobów jezusowych rok gdy zaczynał jego 
ministerstwa. Jakkolwiek słowo dla 30 może znaczyć 30th dekadę = 35 lat. I pewny umierał przy końcówką 
Marzec w 4 BC Herod. I to był ten sam Herod który przychodzili mędrzec. I Herod enquired gdy gwiazda 
pojawiać się dwa roku poprzedzającego. Rok podatek Augustus w miesiącu wymieniał Sierpień w ten sam rok 
i.

"Augustus no był mężczyzna zniechęcać śmiercią i żałobą, i biznes rząd no pauzował. Spis ludności trzymał i 
senacka lista rewidował w 7 BC, jeszcze raz…, Augustus' władzy odnawiał, ten czas dla dziesięć rok," 
Życie Rzym pierwszy cesarz, Augustus, p.278.

Plebiscyt Lex Pacuvia De Mense Augusto przemianowywał Sextilis Augustus w 8 BC. "(Sierpień)" 
Wikipedia

To był rok 746 od zakładać Rzym w BC 752 = dwa rok przed śmiercią Uzziah królewiątko Judah w 750 BC. 

"opór spis ludności w Izrael Herod mógł opóźniać swój urzeczywistnienie obok dla rok, robić 
udokumentowanemu spisowi ludności w 7 BC prawdopodobnego kandydata." 
Centenial poborcy wydanie narodziny Jezus, spis ludności rozkazywać Caesar Augustus, p.43

Ten ten sam 8 Caesar BC wymieniali miesiąc po on przez jego zwycięstw w "Sierpień". To był perfect czas 
robić spisowi ludności w Sierpień przyszłego roku w 7 i Jezus BC być urodzony o Wrześniu 12 -, 7 BC. 

Augustus umierał w Sierpień 14 reklamie. Tiberius królował 15 rok = 29 reklama: 

Luke 3:1 "w fifteenth roku królowanie Tiberius Caesar "teraz, Pontius Pilate jest gubernatora Judaea i Herod
jest, tetrarchy Galilee i jego brata Philip tetrarchy Ituraea region i, Trachonitis i Lysanias tetrarcha Abilene,

Luke 2:1 i ja "przychodziliśmy przechodzić w tamte dniach, to tam  pójść out dekret od Caesar Augustus, że 
wszystkie świat musi opodatkowywający.  
2:3 i wszystko pójść opodatkowywającym w jego swój miasto, każdy.  
2:4 i Joseph także pójść up od Galilee, z miasta Nazareth, w Judaea, do miasta który dzwoni Betlejem; David, 
(ponieważ był rodowód David i dom:)  
2:5 opodatkowywać z Mary jego poślubiona żona, być wielcy z dzieckiem.  
2:6 i w ten sposób był ja, to dni który dostarczający musi. osiągał podczas gdy byli tam, 
2:7 i ona przynosiliśmy naprzód jej firstborn syna, i zawijający on odziewamy, i kłaść on w żłobie; w swaddling 
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Ponieważ tam  był żadny pokój dla one w austerii.  
2:8 i tam  był w ten sam kraj bacach przestrzega w polu, utrzymuje zegarek nad ich kierdlem nocą." 

Everyone przypuszczał zostawać outside w booths podczas uczty tabernacles. Wtedy austeria musi być pusta i 
gotowy nabieraliśmy Joseph i Mary dawać narodziny Jezus. 

Tak, Jezus musi być urodzony Wrzesień 12, 7 w czasie ten spisu ludności Augustus w lęgowym sezonie dla 
cakli w czasie uczty i BC, booths, tabernacles/gdy everyone był być outdoors. 

Jeżeli Jezus był ukrzyżowany w Kwietnia 7, 30 reklamie: Wtedy liczyć od 18th Herod od 38 BC są 21 BC i 
46 rok opóźniony jest 26 reklamą w Jesus pierwszy roku ministerstwo gdy był 31. Wtedy umierał w 4, 
jezusowy urodzonym w 7 i reklamie przy 35 rok wiek BC Herod, BC jezusowej ukrzyżowanej Kwietnia 7, 30. 
Jakkolwiek cykle 50 i 49 rok od początku w Joshua dniu wtedy one no zgadzają się. Także 15th rok Caesar, 14 
reklamę. który zaczynał John i Jesus ministerstwo musi być 29 reklamą ponieważ Caesar umierał Sierpień 19 

Luke 3:1 w fifteenth roku królowanie Tiberius Caesar "teraz, Pontius Pilate jest gubernatorem Judaea i Herod
jest, tetrarchą Galilee i jego brata Philip tetrarchą Ituraea region i, Trachonitis i Lysanias tetrarcha Abilene, 
3:2 Annas i Caiaphas jest wysokimi księżmi słowo boże przychodził do John syna Zacharias w pustkowiu." 

Tiberius był romańskim cesarzem od 14 reklamy 37 reklama. Fifteenth rok był w 29 reklamie. John 
ministerstwo zaczynał przy Passover w wiośnie 29 reklama gdy Jezus chrzcił. Tak, Jezus zaczynał jego 
ministerstwa sześć miesięcy opóźniony Sierpień/Wrzesień, 29 reklama. 

Herod's królowanie liczył od 37 BC Josephus, 34 roku 4 BC. Możliwie czasami liczy od 35 BC jego 
królowanie. Jego śmierć mógł być Marzec 30, 4 BC. Jego pierwszy rok przypuszczał być BC 40 - 36 BC 185 
olimpiada. Od 37 BC właściwie królował od Jerozolima. Jego syn Philip królował 37 rok od 4 BC 34 reklama. 
Herod z trudem pozwalał jego synów królować gdy był wciąż żywy. Niemniej, Jezus wciąż pojawiać się jest 
urodzony o Niedziela, Wrzesień 12, 7 i ukrzyżowany Piątek, BC, Kwietnia 3, 33 reklama. Także, tam, są wiele 
przykłady w święte pisma hebrajscy królewiątka żyje 38 rok lub króluje piędź Jesus życie od Września 12, 7 
Kwietnia 3 reklama BC, 33.

Luke 2:21 dzwonił Jezus "i, jego imię który w ten sposób wymieniał anioł, gdy osiem dni osiągali dla 
obrzezywać dziecko zanim poczynał w macicie.  
2:22 i, przynosili on Jerozolima przedstawiać on władyka; gdy dni jej puryfikacja według prawa Mojżesz 
osiągali 
2:23 (gdy ja napisze w prawie władyka, każdy samiec że openeth święty władyka macica dzwoni); 
2:24 i oferować poświęcenie według to który powie w prawie para turtledoves lub dwa młodego gołębia 
władyki, a. 
2:25 i, ujrzy, był mężczyzna w Jerozolima czyj imię był Simeon, tam, I ten sam mężczyzna był właśnie i 
żarliwy, czekający pociechę Izrael: I święty duch był na on. 
2:26 i ja wyjawialiśmy do on świętym duchem, to no musi widzieć śmierć, zanim zobaczył władyki Chrystus. 
2:27 i on przychodziliśmy duchem w świątynię: I gdy rodzice przynoszący w dziecku Jezus robić dla on po 
zwyczaju prawo,
2:28 wtedy wziąć, powiedział on up w jego rękach, i, go i błogosławionego bóg 
2:29 władyka, teraz lettest thou według thy słowa: thy sługa odjeżdża w pokoju 
2:30 dla kopalnianych oczu widział thy salwowanie, 
2:31 które przygotowywał przed twarzą wszystkie ludzie thou hast;  
2:32 a światło rozjaśniać nie-żyd i chwała thy ludzie Izrael." 

Simeon wspominał Jezus jest światłem rozjaśniać nie-żyd. Tam  może być nagły genialny wschód słońca gdy 
Jezus był urodzony. Wtedy był na stronie przeciwnej ziemia słońce. Wtedy jeżeli Simeon znał ten Arcturus że 
teraz pojawiać się przy północą w Wrześniu bezpośrednio above był gwiazda królewiątko żyd, znał 8, 33 dni 



opóźniony +, 40 dni opóźniony, ten nów Październik 22, 7 BC, że Jezus przynosi w świątynię i 
przygotowywającym witać on. 

Jezus musi być urodzony Wrzesień 13, 7 BC. Wtedy na eighth dniu obrzezywał Wrzesień 20, BC = jesieni 
równonoc.

W hebrajszczyźnie siedem dni liczyli, jeden, siedem. Niemniej pierwszy dzień logicznie zaczyna z pierwszy 
światłem słonecznym. 

Leviticus 12:3 w eighth dniu "i ciała jego napletek obrzezuje. 
12:4 i ona wtedy kontynuujemy w krwi ona purifying trzy i trzydzieści dnia; Dotyka żadny święcącą rzecz nor 
wchodził sanktuarium, until dni ona purifying pełnili." 

Ten 7, 33 dni + = 40 dni. Od Września 12, 7 BC = Październik 22, 7 BC = ostatni dzień eighth księżycowy 
miesiąc. 

1 królewiątka 6:38 w jedenasty roku w miesiącu Bul "i, był domem kończącym przez cały wszystkie części 
tego i według wszystkie mody ono., który jest miesiącem eighth, W ten sposób był siedem rok w budować 
mnie."

49 rok jubile 33 reklama, był 18 BC; Od 18 BC jest ten 7 BC 11th rok kiedy Jezus był urodzony. Ten 1044 
BC = pierwszy rok Solomon = 49th jubile od Joshua konkiety w 1241 wszystkie sposobach BC Jesus
poświęcenia Kwietnia 3, 33 reklama; Ten sam 11th rok 49 rok jubile. 

John 2:20 "wtedy powiedział żyd, czterdzieści i sześć rok byli ten świątynią w budynku i więdną thou tyły, ja 
up w trzy dniach?"

Od ten 18 BC ono odbudowywał świątynia, 46 rok początek Jesus ministerstwo w 29 reklamie = 49 rok 49 
rok jubile, jezusowy sacrfice =, Kwietnia 3, 33 reklama.

Wiele słońce cudy byli na rok kończy x68 i niektóre na rok x18: Tak jak królewiątka Heen zostać cesarz 
Chiny w 367 BC i umierający 48 rok opóźniony w 319 BC. Oba rok punkt 50 rok jubiles Jesus poświęcenia 
Kwietnia 3, 33 reklama.

Hebrajszczyzn 1:3 "co ekspresowy wizerunek jego osoba oczyszczali nasz grzechy gdy on"

Matthew 2:2 "mówi, gdzie jest ten jest urodzonym królewiątkiem żyd? Dla widzieliśmy jego gwiazdę w 
wschodzie i przychodzimy uwielbiać on." 

Matthew 2:9 "w ten sposób, odjeżdżali: gdy słuchali królewiątko I loe gwiazda którą zobaczyli w wschodzie, 
pójść przed one, do ono przychodził i stał nad miejscem dokąd niemowlę był. 
2:10 i, radowali się z przewyższa wielką radością, gdy zobaczyli gwiazdę 
2:11 i pójść w dom, zakłada niemowlęcia z Mary, spadał puszek, uwielbiał on i openned ich skarby, jego matka, 
i przedstawia do on prezenty, złoto, frankincense i myrre." 

Zechariah 14:16 "i ja "przychodzimy przechodzić, ten każdy który opuszcza wszystkie narody które 
przychodzili przeciw Jerozolima nawet iść up od roku rok uwielbiać królewiątko i utrzymywać ucztę 
tabernacles władyka gospodarzi. 

Jezus musi być urodzony podczas uczty tabernacles. 



W marcowym Arcturus pojawiać się w zachodzie przy zmierzchem. Wtedy Czerwa Arcturus pojawiać się 
bezpośrednio above przy zmierzchem. Sierpniowym Arcturus pojawiać się w wschodzie przy zmierzchem. Tak 
mędrzec zobaczyli gwiazdę w wschodzie i podróżnym wschodzie each noc podczas gdy ziemia był w 
odwrotnej orbicie.

Oba księżycowy zaćmienie Wrzesień 15, 5 i częściowy księżycowy Aprl 3 zaćmienie, BC nagrywający 
Josephus w czasie który umierał Kwiecień 1, 4 BC Herod, 33 reklama zaznaczać Jesus krzyżowanie "daje Jezus 
długiej długości życia niż najwięcej władz wierzą go właściwie." 
Księżyc cień opowieść sumaryczny zaćmienie, p.73

Niemniej daty zakładają tutaj punkt jezusowy utrzymanie od Września 12, 7 Kwietnia 3 reklama BC, 33. 

Tam  może być słońc cudy w 1204 BC sześć miesiącach po księżycowego zaćmienia Wrzesień 23, 1205 BC = 
1200 rok Herod's śmierć, 1004 BC = śmierć królewiątko Solomon śmierć królewiątko Herod w 4 BC. 
Słonecznego zaćmienia rejestr w porcelanowym dniu 48 cykl 60 Luty 16, 505 BC raczej być słońce cudu drugi 
świątynią kończącym na 3rd dniu Adar, Luty może = 10, 504 BC = 500 rok śmierć Herod, Kwiecień 1, 4 BC. 

Yao tęsk dzień 

Następujący rejestr w Chiny przedstawia astronomów używa chabeta wzroku tubki celującej prosto up przy 
gwiazdą pojawiać się przy zmierzchem w południku nocne niebo. Tak wisemen które przychodzili uwielbiać 
Jezus mogą także mieć taki narzędzie mierzyć dokąd Arcturus przechodził nad Betlejem przy północą. Także 
2nd wiekiem Chiny BC poszerzali swój handel Środkowy Wschód. Podróżować od Chiny Betlejem musi brać 
dwa miesiąca od pojawiać się kometa na nowiu dniu 8 cykl 60 = księżyc w pełni dzień 56 cykl 60 = krwionośna 
księżycowego zaćmienia księżyc Wrzesień 15, 5 BC. 

Długa podróż zaczyna z właśnie jeden krokiem. Od Han dynastii z Lui uderzeniem w 207 BC handlują 
openned up od Chiny Środkowy Wschód. Tak, w parzysty, równy 200 rok opóźnionych w 7 z wiele wiele 
słońce cudami nad tysiącami rok z rok kończy z 07 BC BC, z słońcem ruszającym się strona przeciwna ziemia i 
Arcturus pojawiać się bezpośrednio above w Wrześniu przy, mogli zaczynać out na podróży Izrael szerokości 
Arcturus, przechodzili 90° przy północą w Wrześniu i pytają dalej, północą Magi lub być może chińskimi 
astronomami dokąd Chrystus był być urodzony w jerozolimskim tylko podróżować dziesięć więcej mil 
południowych Betlejem. Podróżować od Anyang Chiny mógł brać rok, Herod masy prawie dwa = dzieci 
Betlejem dwa od i gdy gwiazda pojawiać się. 

Wisemen prawdopodobnie przychodzili o początku Wrzesień 7 który był nowiem. BC, Lub księżyc wzrastał 
po północy, lub ja był pierwszego kwartału księżyc który ustawiał przy północą. Niemniej, Arturus jest jeden 
jaskrawe gwiazdy. Vega jest prawie taki sam świetlistością Sirius, tylko jest jaskrawy. Tak wisemen mieli nie 
touble widzii Arcturus wzrost w wschodzie. Słońce musi wracać o księżycowym zaćmieniu, księżyc w pełni =, 
Wrzesień 15, 5 i ziemia przepływ z odwrotnej orbity słońce, BC. 

Rejestry w Chiny, od słońce cudu w siódmego miesiącu, seventeenth dniu, Październik 18, 2607 i jeszcze 
więcej tak jak 2307, BC, BC, 907 BC, 507 BC, 207 BC wskazywali królewiątko żyd, Jesus, narodziny w 
parzysty, równy 100 Wrzesień 12, 7 BC. (Lui uderzenie) 

8.000 terakotowych wojowników statui, znajdujących przy grobowem pierwszy cesarz, mogą inspirujący 
grkami. Qin Shi Huang żyjący między 259-210BC i zostać pierwszy cesarzem zjednoczony Chiny. Tak, słońce 
cudy przy ten czasem mogą nagrywający grkami i chińczykiem. Ponieważ handel z Rzym i Chiny także 
zaczynał przy ten czasem, tam  jest możliwość wisemen przychodzili od równie dalekiego jak Chiny dokąd 
tysiące rok słońce cudy nagrywali w wzorach i. Jesus poświęcenie i narodziny 50, 49 rok 



Chińskiego cesarza Yao pierwszy rok zaczynał w wiośnie gdy słońce stojący wciąż dla 10 dni. Yao zatrudniał 
Yi strzelać przy słońcem 9 czasów, ratuje jeden słońce, whereupon słońce ruszał się znowu. Zrobili Yao 
cesarza.

Thereupon Yao ustalający znać cztery sezonu. 

Yao dowodził drugi brata przebywać przy Yu on, w czym dzwonił jaskrawa dolina, i tam  z szacunkiem 
otrzymywać jako gość powstającego słońce, przystosowywać pracy wiosna i układać. 

"dzień," powiedział "są średnia długość, i gwiazda jest Neaou; Ty możesz tak dokładnie ustalać midspring. 
Dalej dowodził trzeci brata, układa transformacje lato on. przebywać przy Nan i z szacunkiem obserwować 
krańcowego ograniczenie cień 

"dzień," powiedzieli go, "są przy swój długim, i gwiazda jest Ho; Ty możesz tak dokładnie ustalać pełnię lata. 

Oddzielnie dowodził drugi brata przebywać przy zachodem Ho, w czym dzwonił ciemna dolina, i tam  z 
szacunkiem konwój położenia słońce, i przystosowywać uzupełnia pracy jesień i układać. "noc," powiedział, 
"są średnia długość, i gwiazda jest Heu; Ty możesz tak dokładnie ustalać jesień. Ludzie zaczynają czuć przy 
spokojem; I ptaki i bestie ich żakiety w dobrym stanie." 

Genezy 40:13 wśród trzy dni podnosi up thine głowę i wznawia thee do thy miejsca "mimo to Pharaoh: I thou 
shalt dostarcza Pharaoh filiżankę w jego rękę, po poprzedniego sposobu gdy thou wast jego kamerdyner." 

Genezy 40:20 i ja "przychodziliśmy przechodzić trzeci dzień który był Pharaoh urodziny, któremu zrobił 
uczcie do wszystkie jego sługów, I podnosił up głowę naczelny kamerdyner naczelny piekarz wśród jego 
sługów i." 

Kwiecień 1, 2317 BC był Niedziela. Trzy dnia opóźniony był ten trzeci dniem tygodnia Wtorek. Egipscy 
nowy rok żadny Luty 29 więc kalendarz popierał - każdy cztery dnia, nowy rok Pharaoh urodziny był Kwiecień 
3 w górę jeden dnia, 2317 BC = od 2727 2317 BC 410 rok BC, 420/4, 105 dnia od Lipa 16 = z powrotem = 
Kwiecień 3, 2317 BC. Jezus był ukrzyżowanym Kwietnia 3, 33 reklamą. 

Kwiecień 1 był Pharaoh urodziny 107 dni tylnych od Lipa 16. To jest, w Sothis roku 430, 430,/4, 107 dnia = 
dzień, rok, nowy rok, Jacob i syn wchodzić do Egipt i. Nowy rok popierali - up od Lipa 16, 2737 BC 430 rok 
Piątek, Kwiecień 1, 2307 BC. 430/4, 107 dnia = dzień Jacob i jego rodzina wchodzić do Egipt. 

Przebywanie Jacob w Egipt być Piątek, musi liczyć 14 dnia od ostatniej widoczności księżyc. Tak, Piątek, 
Kwiecień 1, 2307 BC był 14th dniem egipski księżycowy miesiąc. Tak, Piątek Marzec 30, 1281 BC był 14th 
dniem hebrajski miesiąc księżyc w pełni i exodus. 

Wtedy znaczyć Piątek musi "selfsame dzień", musi znaczyć 14th dzień oba czasy. Tylko był Niedziela księżyc 
w pełni, Kwiecień 3, 2307 BC. 430th rok nowy rok popierał - w górę kalendarza 430/4, 107 dnia od Lipa 16 = 
Kwiecień 1, 2307 BC. Ten ten sam 107 dni popierają od Lipa 17 w 1281, BC byli znowu Kwiecień 1. Tak, w 
wszystko, Piątek, Kwiecień 1, 2307 BC = Piątek, Marzec 30, 1281 BC. 

Obrazują kulę ziemską ziemia. Jeżeli ty wirujesz bazę 180° dla słońce ruchu 180° przy zimy lub lata solstice 
utrzymywać ziemię w to samo przyprawiają; Ty widziisz połówkę 26.000 rok precesja. Tak, data 90 dni od 
jesieni lub vernal równonoc produkujemy 180° przesunięcie utrzymywać ziemię w ten sam sezonie. Tym 
samym, 2 x liczba dni od równonocy są liczbą stopnie przesuwać ziemię lub słońce. Tak, Kwiecień 1, 2307 BC 
był 10 dniami przed vernal równonocą Kwiecień 11, 2307 BC. 26000/360°: = 72 roku. 10 dni, 10° x = 72 roku 
x 2, 1400 roku niedawny niż Kwiecień 1 =, 2315 BC = 1000 nieb zamiast 2300 nieba BC BC. 



"ale oprócz to przygotowywamy twierdzić, że trzy mężczyzna wysyłający cztery granicy Chiny no mogli 
widzieć gwiazdy osiągać szczyt przy zmrokiem, gdy słońce jest w pierwszy punkcie nowotwór, dato che ono 
musi osiągać szczyt przy 6h. P.M., podczas gdy słońce no ustawiał w jakaś części Chiny w pełni lata dużo 
przed 7h.p. M i gwiazdy., no byliśmy widoczni dla pół godziny po zmierzchu. Ten fact stał równo w sposobie, 
przy równonocami obserwatorzy widzii ich gwiazdy osiągać szczyt, jeśli naprawdę czas obserwacja był kilka
wieki opóźniony niż data zazwyczaj wyznaczająca Yaouh B.C. 2356, 2355 (-; - muszą być BC 40 rok 2316, 
2315 niedawni = -), tak, że gwiazdy obserwować przestawali być dokładnie w przesileniowym kolurze. 
Astronom który pójść północ w zimie jest jedynym osobą który miał żadny trudność ten rodzaj." 
Chińscy klasyki astronomia antyczny chińczyk, p.92.

Joseph może robić więzień w Egipt w 2319 BC = rok 49 cykl 49 jubile Jesus poświęcenia Kwietnia 3, 33 
reklama.

Caiaphas zostać wysokim księdzem w 18 reklamie gdy Jezus był 25 lat. Joseph był 25 w ten 2319 BC. Joseph 
był BC urodzonymi 2345 = 39 rok wiek gdy Jacob i jego synowie wchodzić do Egipt w 2307 BC = wiek Jezus 
gdy Jezus dać jego poświęceniu. 

Joseph witał jego braci, ojca w i. Egipt i przyrodni lat gdy był 38 Jezus musi być 38 i przyrodnim lat gdy pójść 
krzyż. Joseph sprzedawał w niewolnictwo gdy był 17 lat. Wtedy, Joseph był 23 rok w Egipt zanim jego bracia 
przychodzili błagać dla chleba. Wtedy był BC końcówka ten 23 rok 2307 = 2300 rok Jesus narodziny; 100, 23, 
2300 rok x =. Także, od Jacob 70th roku w 2368 2400 rok Jesus poświęcenie BC =, są Joseph narodziny w 
2345 BC znowu 23 rok., gdy marzył drabina niebo z aniołami wstępującymi i malejącymi, 

Od Jezus przy 12 rok wiek są jego pierwszy rok w ministerstwie 23 rok gdy był 35 lat. 

Yao pierwszy rok musi być 2315 BC = Joseph robić gubernator Egipt. 

W 1919 ja zauważał ruchy Mercury perihelium i afelium = blisko i dalej od słońca, był nieznacznie daleko. 
Einstein używał niewytłumaczonych ruchy Mercury potwierdzać jego teorię względność. Parzysty, równy w 
2018, także używa Einstein teorię względność. drugi korekcja zrobił kalkulować Mercury orbitę 

Newtonu prawo który masę światło przepowiada przedmioty przechodzi masywnego przedmiot jak słońce 
zgina wokoło słońca. Chylenie jest tylko few metrami. Jakkolwiek spoważnienie słońce zwalnia lekkich fotony 
znacznie tworzy lensing wokoło słońca. Einstein teoria względność przepowiada fotony zgina dwa czasu 
bardziej niż newtonu prawo. 

Precesja ziemia która bierze 26.000 rok uzupełniać znał James Legge w 1860. Niemniej gwiazdy wymieniać 
Yao no zaznaczali cztery sezonów do zupełnie trochę sugerowali więcej niż 700 rok James Legge. 

Kwiecień 1, 2315 BC był 10 dniami przed wiosny równonocą w Kwietniu 10, 2315 BC. 2, 10 20° x dni =. 
Cztery gwiazdy Yao zaznaczali cztery sezonu 1400 rok niedawnych niż BC w 2315. Tak, ten rejestr Yao no 
może wyjaśniający daleko od ale ogromny 1400 rok descrepancy. ponieważ tam  no są 700 rok, Yao gwiazdy 
widoczne w ich sezonach w 2315 BC, normalnie no byli widoczne w ich sezonach do 900 BC.

Jezus musi być urodzony Wrzesień 12, 7 BC, dziesięć dni przed jesieni równonocą. Yao długi dzień, Joseph 
sen, Kwiecień 1 =, 2315 BC dziesięć dni przed vernal równonocą może wracać przyrodniego orbita punkt = 
słońce przed jesieni równonocą = także dziesięć dni. 186 dni, połówka orbity po księżyc w pełni Kwiecień 1, 
2315 BC są Piątek, Październik 3, 2315 BC 22nd dzień siódmego miesiąc = co zostać ostatnim dniem uczta 
tabernacles. Jesus narodziny był 17th dniem siódmego miesiąc podczas ten siedmiodniowej uczty. 



"i świętował tam  mimo to inny dzień. .and dzwoniący dato che ten dzień swój imię "dodatek", dodawaliśmy, i 
poprzedni dni dzwonił "ucztę" 
Antyczna książka jubileusze, p.118.

Wielki dzień uczta przed Benjamin narodziny w wokoło 2343, BC. 

John 7:37 "w ostatnim dniu ", ten wielki dzień uczta, Jezus stał mężczyzna pragnienie, płakał, pozwala on
przychodzić do ja i pije, mówić, jeśli wogóle.

Kwiecień 1, 2315 BC = Jesus poświęcenia Kwietnia 3, 33 reklama. 

Niemniej, Kwiecień 1, 2315 BC był księżyc w pełni = passover Piątek, Marzec 30, 1281 BC. Początek drugi 
rok głód musi być 8 rok opóźniony, 7 rok plus jeden rok głód. Tak, Kwiecień 1, 2315 BC zaczynać siedem rok 
obfitość musi. 

Genezy 45:6 dla te dwa rok hath "głód być w ziemi: To znaczy tam  są pięć rok w który tam  neither będzie 
benclem nor żniwem.", 

Wtedy nów Piątek Marzec 29, 2316 BC = hebrajskiego nowiu pierwszy widoczność Niedziela, Poniedziałek 
marcowy 31/April 1/, 2316 BC; Mogą zaczynać siedem rok obfitość 2309 BC; Wtedy dwa roku głód 2307 BC. 



Tak, ja był zupełnie niemożliwy dla chińskich astronomów wymieniać te cztery gwiazdy zaznaczać cztery 
sezonu w 2315 BC jeśli słońce ruszał się. 

Głód stela, wpisująca w 332 dla Pharaoh Djosor BC, opisuje siedem rok głód. To może być głód Abraham. 

Genezy 12:10 był głód w ziemi "i tam: I Abram pójść puszek w Egipt przebywanie tam; Dla głodu byli 
boleśnie w ziemi." 

Abraham opuszczał haran/Ur w 2532 BC. Tak, Unas musi być przynajmniej 50 rok niedawny, ten głód może 
nagrywający w genezy 12:10 jeżeli egipska chronologia w czasie Djosor był 100 więcej rok niedawna, 

Ulga pokazuje głodujących koczowników od Unas' droga na grobli przy Saqqara.

Genezy 41:56 i głód "byliśmy nad wszystkie twarzą ziemia: I Joseph otwierał wszystkie storehouses i 
sprzedawał do egipcjanów; I głód nawoskował ranę w ziemi Egipt.  
41:57 i wszystkie kraje przychodziliśmy w Egipt Joseph dla kupować kukurudzy; Ponieważ to głód był w ten 
sposób bolesny w wszystkie ziemiach."

Niski Nil Pharaoh Unas raczej był w 2308 BC. Wtedy drugi rok głód = 430th egipski sothis rok 2307 BC. 
Joseph zrobili gubernatorowi nad Egipt osiem rok wczesnymi w 2315 BC.

"i Izrael pójść w kraj Egipt, w ziemię Goshen, na nowiu miesiąc w drugi roku trzeci tydzień kwinta jubileusz 
fourth."
Antyczna książka jubileusze, p.152.

45, 49, 2205 x =, + 55; Od 4568 2308 BC = BC. Od Adam przy 4568 BC = + (45, 49 x) (7, 7), 7, 2308 x + =
BC. Tak trzy tygodnia = (7, 7), 7. x +.

Tak, James Legge znał, który napisał chińskich klasykach w 1860, natychmiast te gwiazdy on i Ho no mogli 
mówić sezony w 2315 BC. Wtedy przychodził puszek w Egipt w drugi roku głód Jacob 9th rok = 7 rok obfitość 
8, 2307 = BC. - 1 rok głód zaczynać drugi rok głód BC, 2315 - 

Kwiecień 3, 2307 BC był księżyc w pełni = passover Piątek, Marzec 30, 1281 BC = Jesus poświęcenie Piątek, 
Kwietnia 3, 33 reklama.

Wtedy gdy precesja Mercury rozwiązywał Einstein równaniem, w ten sposób także przednia precesja 
nagrywająca w czasie Yao ziemia także rozwiązuje te słońce ruchami. 

Pierwszy rok cesarz Yao w chińskich klasykach był być 150 rok przed Yu w BC 2168 = 2318 BC. Yao 
królował 100 rok unikać. Z 3 rok nasunięcie z unikają, Yao pierwszy rok muszą być 2315 BC. Yao zostać 
cesarzem gdy słońce stojący wciąż dla dziewięć dni w wiośnie. Dopasowywać z genezy pharaoh urodziny gdy 
Joseph pojawiać się zanim pharaoh był Kwiecień 1. Tak słońce musi stać wciąż dla dziewięć dni Kwiecień 1, 
2315 BC.

"wzrok Amram, syn Qahat, syn Levi. .in rok jego śmierć. .in rok sto, trzydzieści sześć i rok jego śmierć: W 
roku sto, pięćdziesiąt dwa wygnaniec Izrael Egipt i." 
Nieżywego morza ślimacznicy, nauki wydanie, pojemność 2, p.1085.

152 roku od przebywania w Egipt w 2307 2155 BC = BC. Od Yao w 2315 BC; 100 rok, unikają 50 rok, Yu 8 
rok, = 2155 BC. Prawdopodobnie tam  był słońca cud w ten ten sam 2155 który obalać Yu wziąć jako omen 
chińczyk. BC 

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pl&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fUnas#/media/File:11_louvre.jpg


Lodów sedno od góry Kilimanjaro zawierali pył warstwę od 2300 które dopasowywali niski Nil w królowaniu 
Pharaoh Unas. BC = siedem rok głód w Egipt opisywali w genezie. Jeżeli tam  był pełny Sothis cykl 1460 rok 
przy końcówką egipski Sothis cykl od 2741 BC 1281 BC jesteśmy skrótem 5 rok. Jakkolwiek, mię szeroko 
wierzą to sothis, 1281 BC cykl kończył jeden dzień wczesny Lipiec 17 ponieważ Sirius pojawiać się przed 
słońca 4:15 AM jeden dzień wczesnym. 

Sierpień 13, 2019, Sirius wzrosty 20 minut zrobił na egipskich nowy rok zanim słońce jak ono, Lipiec 16, 
2737 16 i Lipiec, BC, 1281 BC przepowiadać wylew Nil rzeka. 

Przy Qumran, w nieżywego morza ślimacznicach, jesteśmy ich 364 dni kalendarz dopasowywać 52 tygodnia 
7 dni i księżycowego roku kalendarz. Nowy rok zawsze był na Środzie dzień fourth dzień słońce tworzył. 

1 Corinthians 15:45 "i w ten sposób napisze ja pierwszy mężczyzna Adam zrobił żywa dusza; 
Kopyto_szewski Adam zrobił quickening duch." 

Tak, Adam porównuje Jezus, Adam urodzony rok 800, 4568 4600 rok Jesus poświęcenie = BC =. 

Genezy 5:3 i Adam "żyliśmy trzydzieści rok po jego wizerunku, i syn w jego swój podobiźnie; I dzwoniący 
jego imię Seth:  
5:4 i dni Adam byliśmy osiemset rok: po tym jak rodził Seth I on begat córki i synowie:  
5:5 i wszystkie dni który żył Adam byliśmy dziewiećset i trzydzieści rok: I umierał." 

Tak, Adam 2200 rok 2368, BC. "po tym jak" armeński sothis 5368 BC byli rokiem 800, 4568 BC = 44, 50 rok 
jubiles x, 4600 rok Jesus poświęcenie dzielący 144 pokoleniami dorównają 32 roku pokolenie. 

Ten 2368 BC gdy Jacob był 70 lat. Jacob żył 77 więcej rok 147 rok; 77, 2, 38,5 rok = x lub dwa czasu wiek 
Jezus. Ten 2368 BC byli 44 razy 50 rok jubiles od 4568 BC. 2368 i 4568 BC BC wyrównywali 2400 rok i 4600
rok Jesus poświęcenie. 

Od 2369 Jesus poświęcenia Kwietnia 3 reklama BC, 33, są 49, 49 rok jubliles x. 49, 49, 4001 roku x =. Jacob 
był 69 lat w 2369 BC. Isaac był 69 lat gdy Jacob był urodzony w 2348 od 2507 BC BC. 

Wtedy od 4568 BC są 2368 44, 50 rok jubiles x BC. Od 2368 BC są 48, 50 rok jubiles x Jesus poświęcenia 
Kwietnia 3, 33 reklama.

Od Adam 130th roku, 4568 BC - 130, 4438 = BC. To jest BC wokoło 4440 = 3200 rok od 4440 BC Joshua 
konkieta w 1241 BC.

Dla Essenes rok zaczynał na dniu fourth, Środa: 

Genezy 1:16 i bóg "zrobiliśmy dwa wielkim światłom; Wielki światło rządzić dzień rządzić noc i lesser 
światło: Zrobił gwiazdom także.  
1:17 i bóg ustawiamy one w firmamencie niebo dawać światłu na ziemię,  
1:18 i rządzić, dzielić światło od ciemności, i: nad dniem i nad nocą I bóg zobaczył że ja był dobry.  
1:19 wieczór i ranek byliśmy dniem fourth." 

Essene ruch zaczynał 390 rok po zniszczenia Jerozolima, od 591 BC to jest 201 BC. Tam  był słońca cud 
poświadczający w Chiny właśnie few rok w 207 Lui uderzeniem przedtem BC. 
Nieżywego morza ślimacznicy Peter W. Krzemień. P.176



Dla Essenes passover był zawsze na Środzie. Maszerują 26, 8 BC byli passover i Środa także. John baptysta 
może być urodzony na passover Marzec 16 ale Środa Marzec 18, prawdopodobnie, być może, 7 BC. 

Połówka orbity przed 17th dniem miesiąc, Sobota 7th =, Wrzesień 12, 7 BC, jest 10th dniem pierwszy 
miesiąc, Środa, Marzec 11, 7 BC - 186 dni przedtem. 

Pierwszy dzień 7th miesiąc cywilny nowy rok, Środa, Sierpień 26, 7 BC. 

Duszpasterscy kursy: Tam  byli 24 duszpasterskiego kursu. 24th był Maaziah, Caiaphas =. 48 tygodni + 4, 52 
kursu =.

Ten kalendarz który słuzyć podczas Passover dla pierwszy pięć rok sześcioletni cykl duszpasterski kurs. 
"nagrywa"
Nieżywy morze Scolls, nowy przekład. P.321.

W pierwszy roku jest Passover. "festiwale zaczynają na trzeci dniu od sabata kurs synowie Maaziah (Wtorek)" 
Nieżywego morza ślimacznicy, religijna myśl i praktyki odbijający w Qumran ślimacznicach, p.170, 
krzemieniem.

Passover 14th pierwszy miesiąc = jako trzeci dzień od 1/12 1/18. 

Maaziah był duszpasterskim podziałem Caiaphas, jak wyjawiający grobowcowym pobliskim Bethshemesh 
ostatnio. Passover tydzień Jesus krzyżowanie trzeci dzień tygodnia, Wtorek, Marzec 31, 33 reklama. Passover 
Jesus krzyżowanie Piątek, Kwietnia 3, 33 reklama 14th dzień księżycowy miesiąc. 

Tak, Caiaphas był wysokim księdzem który rok także słuzyć świątyni passover tygodniowi i jego 
duszpasterski podział, gdy był dla 15 rok, jeżeli ten data jest ten sam tygodniem, że Jezus był ukrzyżowany. 

2717 1281 1455 rok BC - BC =. Jakkolwiek ukończenie rewolucja jest w ja jeden rokiem. 1460 rok sothis byli 
1461 rokiem. Tak sothis jeden dzień wcześnie = Lipiec 17, są 1456 rok sothis. 

Wtedy umierał w roku 205 Abraham ojciec Terah. To musi być sothis rok 205 od BC 2737 = 2532 BC. Wtedy 
BC był 75 lat Abraham urodzony w 2607 gdy jego ojciec umierał w 2532 BC. Abraham urodzony w 2607 BC, 
Isaac był urodzony w 2507 BC, Jacob urodzony gdy Isaac był 69, nie 60 charakter 9 pomija, w 2438 BC, i 
Jacob wchodzić do Egipt gdy był 130 lat w 2307 BC. 

Adam żył 130 rok od 4568, BC 4438 BC. 

Od śmierci Terah, Abraham ojciec, 2532 BC jest 2525 rok zanim Jesus narodziny w 7 BC. 25, 2525, wokoło 
101 pokolenia x =, lub pokolenia 30 rok. Tam  może być 144 pokolenia od Adam Jezus. 

Adam urodzony w armeńskim sothis roku 800, 4568 = BC umierał przy 130 lat w 4538 1800 rok nowy BC 
zaczyna egipskiego sothis cykl 2737 BC =.

Genezy 11:25 "i Nahor "żyliśmy po tym jak on, begat córki i synowie begat Terah sto i dziewiętnaście rok, i. 

Od egipskich sothis 2737 BC 119 rok opóźniony jest 2618 BC. Wtedy Jesus poświęcenia Kwietnia 3 reklama 
są 2650 rok lub 53 50 rok jubiles, 33. 

Liczyć z powrotem od Jacob wchodzić do Egipt gdy był 130 lat w 2307 BC Joseph narodziny w 2345 BC. 
Ponieważ Joseph był 30 lat w 2315 BC, urodzeni 2345 BC. Wtedy liczący 2, 7 roku x rok Jacob słuzyć dla 



Rachel, 14 roku, Jacob pierwszy urodzony Rueben o 2360 BC gdy Jacob był 77 lat = 7 rok po Jacob opuszczać 
dla Haran. Jacob był urodzony w 2438 BC, i Jacob był 70 kiedy przyjeżdżał pracować dla Laban. Tak, Jacob 
był wokoło 38 i 38 rok opóźniony kiedy wziąć Esau's błogosławieństwo, gdy Jacob poślubiał Leah, Laban's 
córka. Tak, te 38 rok okresy byli typ Jesus perfect życie od Września 12, 7 BC Kwietnia 3 reklama, 33. 

Daty pracują daleko lepiej jeżeli Abraham opuszczał Haran w egipskim sothis roku 205 od BC 2737 = 2532 
BC. gdy jego ojciec umierał, 

Zauważają "cesarza syna Che obalali po mianującego dziewięć rok." 
Chińscy klasyki annały bambusowe książki, p.

Królewiątko Che przed Yao, królującym 10 rok. Wszystkie rzeczy jest poprawnym, odliczającym Yao 
pierwszy rokiem po ten 10 rok, mogą robić Yao pierwszy rokowi w zgodzie. 

Chronologia no pracuje jeśli Jacob wchodzić do Egipt w BC 2307 = 2300 rok zanim Jezus narodziny. Ten 
2307 BC dorównać roku 430 egipcjanina Sothis od 2737 BC muszą. Pełni sothis jeździć na rowerze od 2737 
BC 1281 1456 rok BC. Pierwszy pojawiać się Sirius 4:15 AM przed świtem, nowy rok był Lipiec 17 zamiast 
Lipa 16 w BC 1282 - jeden dzień równy ten 4 roku od 1460 rok = 1456 rok. 

Tak, Isaac musi być 69 nie 60 kiedy Jacob był urodzony. Tak, Abraham musi mieć lewego Haran gdy jego 
ojciec Terah umierał od BC 2737 = 2532 BC., gdy Abraham był 75 lat i Terah umierał w egipskim sothis roku 
205, 2532 BC - 75, 2607 = BC = Abraham narodziny 2600 rok przed Jesus narodziny w 7 BC.

Abraham przechodził przez Palestyna w jego 75th roku w suszie wchodził Egipt gdy trzy wielkiego ostrosłupa 
Giza budowali. Khufu, dynastia IV, budował wielkiego ostrosłup. 2606 2583 BC - BC. Musi być BC 40 rok 
niedawny, 2566 2543 - BC. Ponieważ pharaoh Unas musi być 40 rok niedawny być pharaoh siedem rok głód. 
Unas musi królować wokoło 20 rok nie od 2367 od wokoło 2327 ale, BC, BC drugi rok głód w 2307 BC. 
Tam  jest kamienny rysunek głodujący obcokrajowowie przychodzi Pharaoh Unas dla chleba. To był szeroki 
rozciągnięty głód w śródziemnomorskim i dopasowywa suszę opisujących w spada słońcu Phaethon ogienie i. 

Ten 40 rok niedawnych mogą być sothis cyklem. Exodus był przy końcówką 1460 rok sothis jeździć na 
rowerze w 1281 nie na 1321 BC BC, i. Tak był pharaoh w 2315 zaczynać siedem rok obfitość BC Unas. 

Wielki ostrosłup budował nad 100 lub 200 rok okresem. Strony wyrównywali z prawdziwą północą. Przez 
precesi, 26.000 rok ziemi przesuwali jeden stopień każdy 72 roku 23.5° plandeki pivots 360°, ziemia. Tak 
wielkie ostrosłup strony muszą być i ruszali się o jeden lub dwa stopniu podczas budowy. Wielki ostrosłup: 
Miary czas i precesja równonoce.

Tak, Abraham przy 75 lat zobaczył ten ostrosłup gdy opuszczał Haran 2531 BC właśnie gdy ono uzupełniał. 
Tak nowy miedziany nakrętka kamień błyszczał w świetle słonecznym. 

W Hwang 50th roku w jesieni, w 7th miesiącu na dzień goleni, phoenixes, i przyjeżdżali. "(Huangdi) 
(Październik 18, 2607, BC) (57 cykl 60) 7th miesiąc, Noah arka 2600 rok zanim Jesus narodziny Wrzesień 12, 
7, BC) (17th dzień, samiec, kobieta = odpoczywaliśmy, genezy 8:4 =" W Huangdi's 20th roku od nowiu na 
początku roku, dzień jeden cykl sześćdziesiąt, Styczeń 27, 2636 BC. Słońce był w Aquarius w Styczniu 2636 
BC. Pierwszy 12 zodiaka gwiazdozbioru. Data 17th księżycowy dzień 7th miesiąc może być przepowiednią 
jezusowy urodzony 17th dzień 7th miesiąc o Wrześniu 13, 7 BC. Tak, Abraham urodzeni 2600 rok przed Jezus 
dzień. 

Królewiątka lub bóg w chińskim ti lub di dla jest jak boski ten sam słowo. Huangdi = żółty cesarz. Także 
chińscy półdupki dla ojca są to samo jak hebrajski Abba. 
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Mark 14:36 i on "powiedzieliśmy, Abba, ojciec, wszystkie rzeczy jesteśmy ewentualni do thee; Biorą daleko 
od ten filiżankę od ja: Niemniej nie ale, co, jaki thou więdnie."

100 rok BC byli egipskim sothis cyklem 2737 BC zanim ten 2636. Huangdi's pierwszy rok był 2657 BC Jesus 
narodziny, 53, 50 rok jubiles 2650 rok x.

Genezy 16:16 "i Abram "byliśmy fourscore i sześć lat, gdy Hagar nagi Ishmael Abram. 

Abraham urodzony w 2607 BC był 86 lat w 2521 BC. To jest 2550 rok, 51 jubiles 50 rok 50 rok jubile, Piątek, 
Września 9, 29 reklama. zanim Jezus był zaczynać jego ministerstwa przy Yom Kippur, 

Genezy 16:3 "i Sarai Abram's żona "wziąć Hagar jej gosposi i dać ona jej mąż Abram być jego żoną 
egipcjanin. ", po tym jak Abram mieszkał dziesięć rok w ziemi Canaan," 

Genezy 21:5 "i Abraham "byliśmy sto lat, gdy jego syn Isaac był urodzony do on. 

Genezy 18:14 "jest zbyt ciężka dla władyki jakaś rzecz? Podczas mianuję wracam do thee, według czasu 
życie, i Sara m syna." 

Powrót rok był w nowym roku siódmego miesiąc, Wrzesień, Październik, =/. Jezus musi być urodzony na 
17th dniu siódmego miesiąc, Wrzesień 12, 7 BC. 

Tak, 86 lat był 2521 BC. gdy Abraham był 2521 BC są 2550 rok przed jubile 29 reklama gdy Jezus mówił od 
Isaiah 61 zaczynać jego ministerstwa. Legenda chińskim cesarzem Huangdi żył 100 rok 2557 BC. Wtedy w 
następnego cesarza 38th roku byli ten 2521, słońca cudem i zmianą cesarzi BC, być może. Wtedy byli 38 
więcej rok 2482 BC tam, cesarza Chuen-Heuh's pierwszy rok. Wtedy 13 więcej roku 2468 BC, gdy Chuen-
Heuh zmieniał kalendarz być może gdy tam  był słońca cud przed Jesus krzyżowaniem w 2500 rok Kwietnia 3, 
33 reklamie., gdy Abraham pójść oferować up Isaac jako typ Chrystus, Tak, wszystkie te 38 rok okresów punkt 
Jesus perfect życie 38 rok od Września 12, 7 Kwietnia 3 reklama BC, 33. 

"każdy 20 rok pojawiać się przy zimy solstice przy świtem nów. .projecting naprzód 19 czasami, 380 rok, gdy 
di zostać nieśmiertelnymi i unoszącymi się w niebo." 
Uroczyści pisarczyków rejestry, pojemność ii, p.236

Od Huangdi's pierwszy roku, 2657 BC, 380 rok = 2277 BC. Jesus życie 38 rok razy dziesięć. Od Yao i Joseph 
pierwszy roku, 2315 2277 38 rok BC BC =. Jezus unosił się Kwietnia 5, 33 reklamę gdy był 38 lat. 

Lub, od 2635 BC, 380 rok = 2255 BC.

"w Yao 61st roku rozkazywał baron K'wan Ts'ung regulować rzekę, Ho." 

Yao pierwszy rok był 2315 BC i jego 61st rok był 2255 BC. Słońce cud wtedy podnosić poziom rzeka i Ho. 
wpływać wzorzec pogodowy mógł 

Od Huangdi's pierwszy roku w 2657 BC wyrównują 20 rok okresy 17 BC byli początkujący Herod's 
odbudowywać świątynia. 50 rok opóźniony, Kwietnia 3, 33 reklama Jezus dać jego życiu i wzrastał znowu 
Niedziela, Kwietnia 5, 33 reklama.

W Chuen-Heuh's 13th roku wynajdowć calendaric obliczenia prawdopodobnie przez słońce cudu w wiośnie 
która rok, na 14th dniu = Passover dzień. Ten data musi być 2468 BC = 2500 rok był ukrzyżowany w 33 



reklamie zanim Jezus. Isaac urodzony w 2507 BC był 39 lat. Jezusowy urodzony w 7 BC był prawie 39 lat w 33 
reklamie.

"żółty smok słuzyć jako omen dla Chuen-heuh zostać cesarzem" 13 roku wczesnego, 2481 BC, 1200 rok 
przed exodusem w 1281 BC.

To także był wzór dla cesarza Wu pierwszy roku. Wu zostać cesarzem 12 roku po jego ojca bladego umierali. 
Tak, Wu był królewiątkiem dla 12 roku zostać cesarzem zanim. = 23rd rok cykl 60, 1174 BC. 

Exodus księżyc w pełni, Piątek, Marzec 30, 1281 BC: 

Widzią kiedy był Jezus urodzony?

Jezus musi być ukrzyżowany Piątek, Kwietnia 3, 33 reklama 

Luke 3:1 w fifteenth roku królowanie Tiberius Caesar "teraz, Pontius Pilate jest gubernatorem Judaea i Herod
jest, tetrarchą Galilee i jego brata Philip tetrarchą Ituraea region i, Trachonitis i Lysanias tetrarcha Abilene,  
3:2 Annas i Caiaphas jest wysokimi księżmi słowo boże przychodził do John syna Zacharias w pustkowiu." 

Fifteenth rok Tiberius był w 29 reklamie ponieważ Augustus umierał Sierpień 19, 14 reklamę. Jezus chrzcił 
John w Marzec 29 reklamie wokoło. Jezus zaczynał jego połówkę trzy i pół roku ministerstwa rok opóźniony o 
jego urodziny w Września 17, 29 reklamie jego krzyżowanie Kwietnia 3, 33 reklama. 
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John 2:20 "wtedy powiedział żyd, czterdzieści i sześć rok byli ten świątynią w budynku i więdną thou tyły, ja 
up w trzy dniach?"

Niektóre sugerują Jezus byli ukrzyżowany Czwartek zamiast Piątku robić trzy 24 godzina dniom Jesus 
wskrzeszanie. Bóg rusza się słońce 3, 24 godziny zachodniej x wschód = 3 x 360° z ziemi obracaniem w Sobotę 
piątkowa noc Jesus krzyżowanie, spełniał te trzy dnia. Jesus poświęcenie może tylko być Piątek, Kwietnia 3, 33 
reklama.

Tak, 46 rok popierają od Passover w 29 reklama jest 18 BC kiedy świątynia odbudowywał Herod w jego 18th 
roku od 35 BC. Świątynia nieustannie ono odbudowywał 70 reklama. 

Jezus był 24 lat gdy Caiaphas zostać wysokim księdzem w 18 reklamie. Joseph był 23 rok w Egipt gdy jego 
ojciec Jacob i jego bracia przychodził w 2307 BC. Annas zostać wysokim księdzem w 6 reklamie gdy Jezus był 
12 lat.

Równanie czas

Od Analemma.com:

AnalemmaCurve.gif
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W przyrodniej orbicie 186,6 dnia i 178,6 dnia: Różnica w orbity prędkości jest +8 minutami i -8 minutami. To 
dodaje up to 16 minut w 24 godzina dniach. Jakkolwiek, nad 48 godzinami które dodaje up to 32 minuty.
Wierzę prędkość ziemia jestem czynnikiem. Ponieważ ziemi odwrotna orbita przyśpiesza w górę 48 godzin rok, 
ziemi przyrodnia orbita plus ziemi następna przyrodnia orbita muszą dodawać up to 48 godzin mniej i wciąż 
być 365 dniami i 5 godzinami. - zupełny odwrotny orbita rok - Ponieważ 367,24 dnia przy ten sam odległością 
ziemi orbita w odwrotności i prędkością byli tam  jeśli ziemi odwrotna orbita przyśpiesza w górę dwa dni, 48 
godzin, ponieważ obracanie jest przeciw orbicie w ziemi odwrotnej orbicie. Wtedy stosować 24 godziny musi 
pierwszej połowy orbita, połówka przyśpieszam w górę 48 godzin. 

Równanie czas i Analemma punkt różnica między pierwszej połowy odwrotności orbitą i drugiej połowy 
odwrotnością orbitujemy. Tak różnica 32 minuty no jest od normalnej orbity ale od przyśpieszam w górę 
połówki 48 godzin rozprzestrzeniających nad odwrotną orbitą. 

Prędkość ziemia musi przyśpieszać w górę 32 minut w drugiej połowy odwrotności orbicie gdy ziemia jest 
pobliscy słońce. Tak pierwszej połowy orbita jest 23:28 godzinami krótkimi i drugiej połowy orbity 24:32 
godzinami krótkimi. Dwa 180° ruchu na wschód od słońca, zaczynać połówki odwrotności orbitę i kończyć, 
dodają up to 24 godziny. Tak pierwszej połowy orbita brakuje 32 minuty w upływającym czasie. Jakkolwiek, 
jeżeli jedna druga orbit jest 188 dniami drugiej połowy orbita może być 177 dniami kończy wokoło jeden rok 
opóźniony, Luty 15, 1240 BC - szóstego dzień chiński miesiąc od Luty 12 pierwszy dzień w królewiątko Wan 
sen, jak. gdy one jest od spadku jerychoński Joshua długi dzień, gdy księżyc przechodził słońce, nów = 

Brakujący czas pierwszej połowy odwrotności orbita od 188/365.24 x 48 godzin = nie 24 godziny 40 minutes 
ale 23 godzin i 20 minut. Szybka połówka jest spadek zimy połówką. Ziemia jest zamknięty słońce Styczeń 3. 
W 1241 ziemiach BC był zamknięty słońce w Listopadzie. Szybka przyrodnia orbita jest w zimie gdy ziemia 
jest zamknięty słońce. Bardziej przyśpieszam w górę przyrodniej orbity musi być zimy połówką. 

Wciąż brakujemy 40 minut w brakującej dzień opowieści właśnie jak, do drugiej połowy orbita dod. 
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Spadek jerychoński, Joshua, Gideon, Deborah, Barak i królewiątko 
Wan sen,

Jerychoński mogą mieć spadać Sobotę Luty 17, 1241 BC. Ściany mogą spadać jako rezultat trzęsienia ziemi 
powodować słońcem krąży wokoło ziemi dla wczesnego i nagłego wschodu słońca w wschodzie gdy Joshua i 
Izrael wzrastaliśmy up wcześnie ten siódmego dzień. Wtedy Joshua długi dzień 188 dni, Sobota, Sierpień 24 i 
królewiątko Wan wymarzona Sobota opóźniony, 1241 BC, Luty 15, 1240 BC. - od co liczył 50 rok jubile - 
Wszystkie obliczenia pracują ten sam sposób. Wtedy zaczynać Luty 15 mógł królewiątko Wan pierwszy rok, 
1240 BC, przy słońce cudem na szóstego dniu księżyc. Mię napisali królewiątka bladym rządzącym nad dwa - 
tercja Chiny zanim jego syn Wu zostać cesarzem. Księżycowy zaćmienie na jego 35th roku prawdopodobnie 
był dniem 13 60, Wrzesień 23, 1205 BC. 

Jego batalistyczny z cesarzem Wending w Wending 12th roku, 1240 BC pierwszy rok blady który dzień w 
którym, którym zwycięstwo i opisywał słońce cud w szczególe w królewiątko, czym zna jako królewiątko Wan 
sen. Tak słońce cud i jego spotkanie niebo. Wtedy po 35 rok twierdził, raczej jego 36th rok, że księżycowy 
zaćmienie był nie w porę. Ja był na dniu 13 cykl 60. Księżycowy zaćmienie jest normalnie na księżycowym 
dniu 15. Tylko był z 60 dni cyklu dzień 13. Słońc zaćmienia i cudy byli omenami chińczyk dla zmiany w 
cesarzie. Tak, ten księżycowego zaćmienia rejestr na dniu 13 prawdopodobnie był Wrzesień 23, 1205 BC. 
Jeżeli słońce ruszał się tylnego Luty 15, 1240 BC, ono musi ruszać się strona przeciwna ziemia jeden rok 
wczesny, Luty 17, 1241 BC.

Barak i Deborah walczący na ten sam dniu jak Joshua przy bitwą Mer, Luty 15, 1240 BC. Tak słońce stojący 
wciąż przy południem ten dzień dla Joshua dostawać zwycięstwo także. 

Joshua 6:15 i ja "przychodziliśmy przechodzić dalej siódmego dzień, to wzrastali wcześnie o dnieć dzień, i 
pojmany po ten sam sposobowych siedem czasów miasto: Tylko na ten dniu one pojmani miasto siedem
czasów. "

Wtedy znajdować 40 minut w brakującej dzień opowieści możemy. 11 PM Sierpień 23, 1241 BC być mogą 
kiedy Gideon atakował Midianites na początku drugi zegarka który rok, masy 120.000 mężczyzna i 
podróżujący 60 mil przed obracać z powrotem w zwycięstwie przed wschodem słońca. Ewentualny w zmroku i 
ewentualny w few godzinach ranku zmierzch właśnie. 

Jakkolwiek, Gideon może mieć zmierzch. W sędziów 8:13 Gideon wracał zanim słońce unosił się. Obrazek 
jest słońcem no był w niebie wszystkie tamte godzinami do słońce wzrastał. Tak przyciemnienie opisujący w 
Isaiah 9. W Sierpień tam  są tylko pięć godzin od środkowego zegarka wschód słońca przy 33rd paralelą Izrael. 

Ludzie mogą chodzić tylko wokoło 20 mil 1/2 - godziny godziny dzień. W tamte dni ludziach mogli chodzić 
30 mil dzień. Tak, z 36 godzinami zmierzch = słońca trwanie spokojny pod zachodnim horyzontem właśnie, 
Gideon mógł podróżować to 60 mil zanim słońce wzrastał w zachodzie. 

Najprawdopodobniejszy zmierzch był południa słońcem ćmi dla 24 godzin opuszczać ten sam dzienną koral 
linię w oceanie opuszczać żadny ślad. 

Gideon's bitwa, być może być ten sam czasem Joshua długi dzień słońce musi przechodzić na zachód wschód. 
Wtedy przy Joshua prośbą stoi wciąż przy południem dla 24 godzin, przechodzi set w zachodzie który Sobota, 
Sierpień 24, 1241 BC. słońce, then Wtedy Niedziela, Sierpień 25, 1241 BC słońce nagle i świetnie wzrost w 
zachodzie.

Sędziów 8:5 i on "powiedzieliśmy do mężczyzna Succoth, dajemy, ja modlimy się was, bochenki chleb do 
ludzi które podążają ja; Dla byli słabo, i dążę po Zebah i Zalmunna, królewiątka Midian. 



8:6 i książe Succoth powiedzieliśmy, jesteśmy rękami teraz, Zebah i Zalmunna w thine ręce, że musimy dawać 
chlebowi do thine wojska?"

Sędziów 8:12 "i, dążył po one, wziąć dwa królewiątka i discomfited wszystkie gospodarza, Midian, Zebah i 
Zalmunna. gdy Zebah i Zalmunna uciekaliśmy  
8:13 i Gideon syn Joash wracał od bitwy" zanim słońce był up, 

Gideon's mężczyzna byli głodni ponieważ to był Joshua długi dzień, i mężczyzna pójść bardziej niż 24 
godziny bez jedzenia. Właśnie był Yom Kippur miesiąc poprzedzający gdy Izrael pościł dla 24 godzin. 

Następny dzień był Niedziela pierwszy dzień tygodnia gdy słońce nagle unosił się gdy ono na Jesus 
wskrzeszaniu, i po był drugi dzień tygodnia Poniedziałek. 

Joshua 10:32 "i władyka "dostarczaliśmy Lachish w rękę Izrael ", która wziąć je na drugi dniu," 

Drugi dzień tygodnia jest Poniedziałek, Joshua bierze Lachish =. 

Mimo to tam  musi być ciemność gdy Gideon walczył jego bitwę. Ten ciemność mówi Isaiah 9. w. Ten 
ciemność dopasowywał ciemność piątkowa noc Jezus był w grób. Gideon wracał zanim słońce unosił się. Jeżeli 
ten sam czas Joshua długi dzień może unosić się w zachodzie po długiej nocy słońce. Długa noc wokoło 36 
godzin był dosyć czasem gonić Midianites 60 mil dla Gideon. 

Słońca wydźwignięcie w położeniu w wschodzie w 12 godzinach i zachodzie dorównał normalnego dzień 12 
godziny. Tak słońce może podróżować 540° wschód, ale konieczny skutek 48 długich godzin sprzeciwiać się 
dwa dnia w roku worth odwrotna orbita słońce mniej, może potrzebować even more długie godziny. Wtedy 
długa noc netto suma 48 godzin dłudzy dni. zanim Joshua długi dzień może potrzebujący dawać dosyć 
godzinom

Joshua 10:26 następnie smote one, zabijał one i wieszał one na pięć drzewach "i Joshua: I wieszali na drzewa 
do wieczór.

Słowo dla "iść w dół" h935bow w Joshua 10:27, jest różny niż słowo dla zmierzchu h3996mabow w Joshua 1: 
4.

Joshua 1:4b i untoH5704 "greatH1419 seaH3220 w kierunku iść downH3996 słońce, h8121 beH1961 twój 
wybrzeże. H1366" 

Joshua 10:27 "i ja "przychodziliśmy passH1961 przy timeH6256 iść downH935 słońce, h8121 h6680 który 
dowodził joshuaH3091, i wziąć one downH3381 z drzew, h4480 h5921 h6086 i castH7993, one intoH413 
caveH4631

10:27 i ja przychodziliśmy przechodzić w czasie iść puszka słońce, ten Joshua dowodzący, i wziąć one puszek 
z drzew i ciskają one w jamę, w którym byli chowali, i kłaść wielcy kamienie które zostają do ten prawdziwy 
dzień." w jamy usta, 

Tak słońce przy końcówką Joshua długi dzień może ustawiać w wschodzie zamiast zachodu. 

Tak długi dzień Joshua był typ pogrzeb Jezus, gdy kamień staczał się jamy wejście. Że dzień, Sobota, Sierpień 
24, 1241 BC, = Sobota, Kwietnia 4, 33 reklama słońce może mieć wzrastał w zachodzie i ustawia w wschodzie. 



Ja napisał że słońce wzrastał w secie w wschodzie i zachodzie tydzień zanim Noah wchodzić do arkę. 
Egipcjanie nagrywali że cztery kilka czasu wzrastał w secie w wschodzie i zachodzie słońce. Słońce cofał się 
dziesięć kroków cały 10 godzin na słońce tarczy niebo dla Hezekiah i dorówna słońce, prawdopodobnie, musi 
mieć wzrastał w zachodzie i ustawia w wschodniej Kwietnia 4, 33 reklamie na sabbath gdy Jezus był w grób. 
Tak wzrastał od jego choroby i wchodzić do świątynię na trzeci dniu Hezekiah. Jezus wzrastał na trzeci dniu, 
Niedziela, Kwietnia 5, 33 reklama.

Słowo dla "łęku" h935, puszek może także znaczyć ochotniczego akt. Tak, raczej niż być typowym 
zmierzchem słońce ruszał się puszek. 

Psalmu 18:9 "kłaniał się nieba także i przychodził puszek: I ciemność był pod jego ciekami." 

Tak planety, słońce i księżyc i byliśmy ruszającym się puszkiem, wokoło ziemi. I być no był ruszającego się 
zachodu ale wschodu ruszający się puszek. 

John 19:30 "gdy Jezus tym samym otrzymywał ocet, powiedział, ja kończy: I kłaniał się jego głowę i dać up 
duchowi."

Tak jak Jezus kłaniali się jego głowę i umierali. 

Tam  być ciemnością, w ten sposób tam  evening. Po wokoło trzy godzin słońca, nagle i świetnie wzrost w 
wschodzie który wskrzeszania niedziela rano, Kwietnia 5, 33 reklama. Wtedy może także nagle i świetnie 
słońce wzrost w ranku wokoło trzy godziny po słońca ustawiającego w wschodzie, Niedziela, Sierpień 25, 1241 
BC.

Legenda feniks jest słońca ptakiem umierającym i wzrastał od popiółów. Feniks jest aniołem, i aniołowie no 
umierają. Parzysty, równy feniks musi ruszać się słońce na wskrzeszanie ranku dla nagłego wschodu słońca. 
Tak związek wskrzeszanie z feniksem. 

John 9:4 "muszę pracować pracy które wysyłali ja, on podczas gdy ja jest dniem: Nocy cometh, gdy żadny 
mężczyzna może pracować.
9:5 dopóki jestem w świacie, jestem światłem świat."

Isaiah 21:11 "ciężar Dumah. On calleth ja z Seir, Watchman, co noc? Watchman, co noc? 
Watchman powiedział 21:12 ranku cometh i także noc: Jeżeli ye enquire, enquire ye: Wracają, przychodzą." 

Niedziela Jesus wskrzeszania Kwietnia 5 reklama, 33, mogą być krótkim dniem. Ponieważ słońce musi nagle 
wzrastać w wschodzie południe pozycja. Światło dzienne ten dzień może być dużo więcej niż sześć godzinami. 

Matthew 28:2 "i, ujrzy, był wielki trzęsienie ziemi, tam: Dla anioła władyka pochodząca od nieba, i 
przychodzili staczać się z powrotem kamień od drzwi i siedzieć na je." 

Tam  może także być trzęsienie ziemi przy Jesus wskrzeszaniem ponieważ słońce nagle ruszał się. Słońce 
podróżny wschód przy 30 milion mil na godzinę, nagle zatrzymuje przy Izrael 3 AM pozycją, wtedy odbija się 
z powrotem przy 20 milion mil na godzinę podróżuje zachodniego 180°. Nagły grawitacyjny pływowy 
ciągnienie księżyc i słońce musi produkować trzęsienie ziemi na ziemi. 

Według usa ekspertyzy geologicznej być up to trzy czasu prawdopodobnie podczas przypływów może, 
trzęsienia ziemi. "(usgs)" 



Niektóre myśleć tam  być trzęsieniami ziemi na księżyc w pełni, słońcu i księżyc naprzeciw grawitacyjnego 
ciągnienia muszą =. Jakkolwiek, tam  był żadny korelacja. Niemniej, wiele słońce cudy w Chiny, tak jak słońca 
wydźwignięcie w zachodzie w 230 BC, zdarzali się w tym samym czasie co trzęsienie ziemi który zrobił miasto 
ścianom spadać puszek. 

Tam  byli często słońc cudy w rok kończy w x68 BC = wyrównywał 100 Jesus poświęcenia Kwietnia 3, 33 
reklama. Od 268 230 BC BC są 38 rok. Tak, słońce cud w 268 BC zaznaczać 38 rok Jesus życie słońce cud w 
230 BC może. 

W fortieth roku królewiątko Chao Ch'in umierał dziedzic. "(267 BC)" 
Uroczyści pisarczyków rejestry, pojemność VII, p.311

Cesarz często zabił przez omenu słońce cud. Tak, być może słońce cud rok przedtem BC w 268. 

"znacząco wskazówka łączy tsunami w Japonia i trzęsienie ziemi w pacyficznym północnego zachodu 
komesie od studiów drzewni pierścionki które pokazują, (dendrochronologia) że kilka "duchów lasy" czerwoni 
cedrowi drzewa w Oregon i Waszyngton", zabijać outermost wzrostowych pierścionki ostatni narastający sezon 
przed tsunami które tworzyli w 1699." obniżać nabrzeżni lasy w pływową strefę trzęsieniem ziemi,"

Etnograficzny badanie skupiał się na pospolitym regionalność wzorze as well as kulturalnych signifiers tak jak 
sztuka i mitologia przedstawia wielką bitwę między thunderbirdem i wielorybem, inspirujący obrządkowi 
tanowie i maski. "[9]"

Tak, trzęsienia ziemi tak jak ten jeden od Stycznia 26, 1699 reklama mogą być dateable dzień. Tak, trzęsienia 
ziemi kojarzyli z Thunderbird, Phoenix, bóg aniołem rusza się słońce wokoło ziemi w antycznych czasach =. 
Totemu słup często thunderbirda na wierzchołku = także dwa rogu. Właśnie Google "totemów słupy BC". 

Niemniej, ten thunderbird, latający dinosaur, może być Cadborosaurus, Ogopogo na zachodnim wybrzeżu =. 
Widzią odkrywać Cadborosaurus. 

W 1937 znajdował w żołądku sperma wieloryb przy Naden schronieniem próbka stronniczo przetrawiający 
młody Caddy, lokalizował w zatoce królowej Charlotte wyspy, "co wierzy być"

Odmianowa data w przeszłości lubi to jeden który może być dateable dzień, wyrównywał godzinę, te drzewa 
zanurzał, mógł dorównać czas dzień na odmianowym dniu, zanim Joshua który pokazywał żadny 
upływającemu czasowi tak jak 24 godziny na dniu słońce stał wciąż dla Joshua. Tak, niektóre ludzie no wierzyli 
biblii.

Słońce wzrastał w zachodzie 

Joshua 10:9 "i Joshua "przychodziliśmy one nagle wszystkie noc go iść up od Gilgal. 

Joshua 9:16 i ja "przychodziliśmy przechodzić przy końcówką trzy dnia zrobili liga z one po tym jak, to 
słuchali że, że byli ich sąsiad, i mieszkali wśród one.  
9:17 i dzieci Izrael journeyed i przychodziliśmy do ich miast na trzeci dniu. Teraz byli Gibeon, Chephirah, 
Beeroth i Kirjathjearim ich miasta."

Noc kończył przy drugi zegarkiem, 11 PM gdy słońce wzrastał w zachodzie na Gideon. Wojsko może wspinać 
się od Gilgal Gibeon w cztery godzinach wschód słońca w zachodzie. Jakkolwiek, pod normalną podróżą brać 
więcej niż jeden dzień może ścieżka. Słońce pojawiać się przewodzący ustawiać w wschodzie. Wtedy pytał bóg 
zatrzymywać słońce Joshua. Słońce już podróżował szybko wokoło ziemi. Joshua pytał bóg zwalniać jego 
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ruchu słońce więc ono zatrzymywał po środku nieba. Tym samym debata o dlaczego zwalniać zatkanego słońce 
odpowiada tutaj. Słońce musi być równie jaskrawy jak normalna gdy Joshua pytał bóg Damam - zatrzymują, 
ciemnawy słońce. Słońce trwanie cisza w niebie musi ćmiąca opuszczać ten sam dzienną koralową warstwę. 
Pierwszy kwartał księżyc normalnie wzrastał nad górami w wschodni Sierpień 24, 1241 tuż przed 1 PM BC. 

Jakkolwiek dzień cofa się świt może być dniem i księżycowym dniem cofa się od Sierpień 23 księżyc Sierpień 
24 księżyc = ten sam dzień który tęsk dzień Joshua. Tak słońca wydźwignięcie w zachodzie 12 PM pozycja, 
południe pozycja i pierwszy kwartał księżyc nad wschodni horyzont, właśnie. 

Wtedy słońce "hasted no iść puszek cały dzień" słońce no mógł przechodzić od południe pozyci ponieważ 
słońce ruszał się zachodniego wschód z księżyc widoczną i ustawiał w zachodzie i do 24 godzina dnia 
przechodził. Tak słońce ruszał się z ziemi obracaniem i nie dymanie ustawiał, to jest, no ruszał się szybkiego set 
w wschodzie. Tak słońce był po środku nieba w 12 PM pozyci gdy księżyc zostawał w dolinie Ajalon w 
wschodzie dla 24 godzin.

Słowo dla "w" dolinie Ajalon jest listu zakładem. Zakład znaczy "od" lub "dom". Tak księżyc przechodził na 
zachód wschód "od" Ajalon w zachodzie. Ja jest ciężki dostrzegać sześć dzień księżyc wzrostów w wschodnim 
horyzoncie przy południem. Tak księżyc widoczny wydźwignięcie w zachodzie przechodzić set w wschodzie i 
sześć dni księżyc, stoimy wciąż. whereupon Joshua w widoku wszystkie Izrael pytał bóg robić południe dnia 
słońcu stać wciąż Wtedy słońce "hasted no iść puszek cały dzień" słońce no mógł przechodzić od południe 
pozyci ponieważ słońce ruszał się zachodniego wschód z księżyc widoczną i ustawiał w zachodzie i do 24 
godzina dnia przechodził. 

Ajloun jest miasteczkiem w Jordania, 30 mil północnych na wschód od Gibeon. Jeżeli księżyc wzrastał w 
zachodzie naprzeciw słońca południa słońce nad Gibeon. Wtedy sześć dni księżyc musi ustawiać w wschodzie 
Jordania pobliskim Ajloun lub.

Ajloun Jordania jest dokąd Gideon walczył Midianites na ten sam dniu który ten sam czterdzieści rok Joshua 
długi dzień = ziemia odpoczywa od ten bitwy. 

Josephus napisał tam  był rejestrami słońce cudy utrzymujący w świątyni: "który był długi niż ordynariuszowi 
dniu, i, wyrażają w książkach kłaść up w świątyni." 
Pracy Flavius Josephus, pojemność 1, p.285

"gdy Joshua spake, wydający się on i tamto z on być nad Gibeon. (słońce i księżyc być nad doliną Ajalon) Ten 
dolina w wszystkie prawdopodobieństwie, wziąć swój imię od niektóre graniczącego miasteczka, ale wtedy 
jeden w plemieniu Ephraim sędziów 12:12, - 1 kroniki 6:69, inny w Zabulon - Joshua 19:42, ja jest rozsądny 
myśleć daleka prowincja w Gibeon; że miejsce tutaj mówjący był w Dan, gdy tam  są trzy Ajalon 
wspominający w święte pisma i inny w Dan, Dla musimy przypuszczać te dwa miejsca byliśmy przy niektóre 
pokaźną odległością, inaczej widzieć słońce no mógł Joshua i księżyc oba pojawiać się w tym samym czasie, 
był w jego oku tak jakby ja był prawdopodobny one oba gdy wypowiadał tamte słowa." 

W Styczniu ścieżka słońce jest niska w południe. W Czerwu ścieżka księżyc jest niska w południe. 

Słońce poruszający zachód wschód przy południe pozycją i teraz gdy Joshua pytał bóg robić słońcu stać wciąż 
nad Gibeon dla 24 godzin. Wtedy słońce przechodził podróżować wschód, znaczy słońce będzie w oczach 
Amorites. Tak Amorites wszystkie więcej uciekał ponieważ gdy stawiali czoło Izrael słońce był w ich oczach. 

Noc po słońca ustawiał w wschodzie dać Amorites czasowi uciekać i przegrupowywać. Parzysty, równy nagły 
świt w wschodzie tylko dać światłu dla wokoło 6 godzin które następny dzień. 
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Amorites uwielbiał Baal słońce. Tak Amorites przerażał i bać się bóg niebo. gdy Joshua w widowni 
hebrajszczyzny i walczącym Amorites pytał bóg zatrzymywać słońce w niebie i słońce zatrzymywał w niebie, 
Nie daleko od Ajalon jest Bethshemesh znaczenia dom słońce. Tak Amorites był słońc czcicielami. Egipcjanie 
uwielbiali słońce, akademie królewskie. Pharaoh Ramses wymieniał po słońca. Zbyt przerażali gdy słońce no 
wzrastał dla trzy dni w ninth dżumie exodus. 

Hebrajszczyzn 2:10 "dla mnie "zostać on, jest wszystkie rzeczami w przynosić wiele synów do chwały robić 
kapitanu ich salwowań perfect przelotowi cierpienia dla którego i którego są. ", wszystkie rzeczy," 

Joshua 5:13 "i ja przychodził przechodzić, gdy Joshua był jerychońskim, że podnosił up jego oczy i patrzał, i, 
ujrzą, tam  stojący mężczyzna przeciw on z jego kordzikiem rysującym w jego ręce: I Joshua pójść do on i 
powiedział do, on, sztuki thou dla my dla nasz oponentów lub?  
5:14 i on powiedzieliśmy, nie; Ale jako kapitan gospodarz władyka jestem teraz przychodzę. I Joshua spadał na 
jego twarzy ziemia, uwielbiał i powiedział do on, jaki saith mój władyka do jego sługi?  
5:15 i kapitan władyka gospodarz powiedzieliśmy do Joshua, luźny z thy but od thy stopy; Dla miejsca whereon 
thou standest będzie święty. I Joshua w ten sposób" 

John 1:27 ja który przychodzący jest, po tym jak ja woli przed ja czyj buta latchet unloose no jestem warty. "," 

Tak, ten kapitan mógł być jezusowy, dato che Joshua uwielbiał on. Wtedy, ten kapitan był przy przodem 
bitwa przy Gibeon i słuchał stoi wciąż w niebie. kiedy Joshua pytał bóg robić słońcu i księżyc, I mogli 
orędować dla Joshua bóg. 

Joshua 10:13 sunH8121 stojący wciąż, h1826 i moonH3394 zostający avengedH5358 themselves na ich 
wrogów ", h5975 untilH5704 peopleH1471. H341 jest bookH5612 Jasher notH3808 thisH1931 writtenH3789
inH5921? H3477 stoodH5975 wciąż w midstH2677 sunH8121 więc, notH3808. H3117" 

Słowo stojący wciąż = h8126 jest damam znaczeniem ćmić lub zwalniać. Słowo zostający = h5975 jest amad 
sposobami stać lub zatrzymywać. Słowo hasted = h213 jest oots i znaczy śpieszyć lub wycofywać. "cali" dzień, 
h8549 = jesteśmy tamiym i znaczymy całkowitego. Wszystkie trzy pojawiać się opisywać słońca 
wydźwignięcie w dniu 24 godziny i zachodzie. podczas gdy przechodzący wschodni Joshua pytali bóg zwalniać 
słońce ruchu wschód przy południem robić mu stać wciąż w niebie dla zupełnego, całkowitym, 

Słowo dla księżyc zostającej "w" Ajalon jest listem "zakładającym się". "zakład" znaczy "od". Charakter jest 
kształtem pojedynczego pokoju dom. Tak słowo sposobów dom. Tak, cokolwiek opuszcza dom jest "od". Tak 
księżyc wydźwignięcie od zachodu od Ajalon, naprzeciw słońca. Przy północą sześć dni księżyc ustawiał w 
zachodzie. Wtedy sześć dzień księżyc wzrostów w zachodzie "od", "zakłada się" nad Ajalon, z słońcem 90° 
behind. Tak, Joshua mógł widzieć księżyc wszystko która zobaczyliśmy je prawie ustawiającego w wschodzie 
noc i dzień południem Joshua, i. 

Sześć dzień księżyc wydźwignięć w wschodzie jest ciężcy dostrzegać w południe dnia słońcu. Tak, Joshua 
zobaczył księżyc i słońce wzrosta podróżnego wschód wzrastać. Tak, Joshua mógł wskazywać oba słońce i 
księżyc gdy pytał bóg który jest wolnym puszkiem od ich westward ruchu. robić one "ćmić" Słońce podróżował 
40 milion mil na godzinę wschodów, i tak zwalniać 20 milion mil na godzinę stać wciąż w niebie.  

Słońce stał wciąż przy południem oba dla Joshua gdy gonił Amorites westward puszek Bethoron, i dla Gideon 
zestrzelają górę Tabor. gdy gonił Midianites eastward Słońca położenie w wschodzie. Tak ludzie byli 
przyglądającym wschodem dla słońca wzrastać. Wtedy few godziny słońce opóźniony, nagle i świetnie wzrost 
w wschodzie, Niedziela, Sierpień 25, 1241 BC. Ten nagły wschód słońca był typ Jesus wskrzeszanie Niedziela. 
Tak wskrzeszanie Niedziela przy końcówką życie dzień. 



Ephesians 5:14 "Wherefore saith, obudzony thou sleepest który, i powstaje od nieboszczyka, i Chrystus d thee
światłu." 

Drugi zegarek zaczynał tuż przed północą w Sierpień. przy którym atakował Gideon Słońce nagle wzrastał w 
wschodzie w zachodzie na początku drugi zegarka lub na zachód, prawdopodobnie, wokoło 11 PM. Ja jest 
bardzo niezwykły walczyć bitwę przy nocą. Tam  musi być więcej niż blask księżyca. Tak słońce musi wzrastać 
w zachodzie krótko przed początek drugi zegarek. Tak, Gideon mógł gonić Midianites w dnia świetle. 

"139 Czerwiec 11 Chiny BC. "cesarz Wu Han, 2nd rok Jianyuan królowania okres, lato, 4th miesiąc, dzień 
wushen [45]. Tam  był jaskrawy światło tak jakby słońce pojawiać się przy nocą."  
Wschodnio-azjatycki archeologia, p.89.

Meteorowa pożarnicza piłka może jaśnieć niebo jak słońce jak wczoraj wieczór Grudzień 5, 2016, w Syberia. 
Jakkolwiek, niektóre nagrywa stan słońce przychodził out przy nocą. 

"podczas gdy Bhagavan Aditya jarzy bóg górę, [słońce] stale iść wokoło, ogrzewa tylko połówkę ziemi do 
Lokaloka góry, i zakrywa połówkę [z ciemnością]. No zatwierdzać to, Priyavrata akumuluje super ludzką 
władzę cześć władyka, "robię nocy w dzień". [myśleć] Z rydwanem budującym światło ten sam prędkość, pójść 
siedem czasów wokoło podążać ruchu słońce jak drugi słońce."  
Bhagavatam werset 5.1.30, tajemnicy święty wszechświat, p.58

Ruth 2:12 "i pełna nagroda dawali thee władyka bóg Izrael "władyki rekompensacie thy praca, pod czyj 
skrzydła thou sztuką przychodzącą zaufanie. 

Psalmu 18:10 i on "jechaliśmy na aniołeczka i lataliśmy: Yea, latał na skrzydła wiatr." 
18:11 zrobił ciemności jego tajnemu miejscu; Jego pawilon round o on był ciemny nawadnia i gęste chmury 
nieba.
18:12 przy świetlistością która był zanim on jego gęste chmury przechodzili, grad dryluje i bunkruje ogień." 

Deuteronomy 33:2 i on "powiedzieliśmy władyka przychodził od Synaj i błyszczał na my od Seir; Wzrastał up 
od góry Paran; Przychodził z dziesięciami tysięcy święty przy jego prawą ręką." 

33:26 "są nikt "tam  lubi do bóg który rideth na niebo w thy pomocy w jego ekscelenci na niebie i. "Jeshurun," 

Chińczyk także nagrywał światło smok był jaskrawy niż słońce - ty no mogłeś patrzeć je, i szybki jak 
błyskawica. 

Księżyc musi zostawać przy swój ten sam pozorną odległością od słońca. W ten sposób pojawiać się może 
słońce siedem czasów i księżyc równie jaskrawa jak słońce jaskrawy. Słońca podróżowanie z ziemi obracaniem 
lub chodzenie naprzeciw ziemi obracania, mieliśmy księżyc podążać także. 

W 85 BC: "w consulship Lucius Valerius i Gaius Matius osłony rozrzucania płonące iskry biegali przez niebo 
przy zmierzchem od zachodu wschód."
Pliny: Historii naturalnej książka ii, rozdział xxxiv

W 133 BC: "pod konsulatem Africanus i Fabius był widzieć jaśnieniem przy północą słońce." 

To sugerował ja był kometa który rok. Niemniej dokumentacyjni stany ja był słońcem. 



Możliwie wzrastał w zachodzie zaraz po zmierzchem słońce. Tak, no był drugi słońca ale słońca rusza się 
180°. co zobaczyli To mógł także opisywać słońce trwanie ciszę dla 7, 12 godzin x, krąży wokoło ziemi 7 x 
180° z ziemi obracaniem przy tak jak:

Matthew 28:1 w końcówce sabat ", g4521 g4521 cameG2064 maryG3137 magdaleneG3094 andG2532 
theG3588 otherG243 maryG3137 seeG2334 theG3588 sepulchre. (g3796) gdy ono zaczynał dawnG2020 
towardG1519 firstG3391 dzień tygodniaG5028," 

Pierwszy "dzień" wskrzeszanie w wszystkie cztery ewangeliach jest w italikach ponieważ słowo "dzień" no
jest tam. Po prostu dzień zaczynać po zmierzchu. Tak końcówka siódmego dzień i początek pierwszy dzień 
byliśmy przy zmierzchem gdy ono no był światła dziennego, no był "Yom", no był "dnia". 

Trzy dnia ciemność w exodusie są siedem dniami w Midrashim. Po prostu, 7, 12 godzin x = trzy dnia + 12 
godziny. Liczba musi być dziwnym liczbą dla słońca być na stronie przeciwnej ziemia i ziemia przepływ w 
odwrotną orbitę z lub. 

Nów był Czwartek, Marzec 15, 1281 BC. Sabat zaczynał Piątku wieczór, Marzec 16, 1281 BC. Tak, ten sabat 
blisko nowiu, Marzec 17, 1281 BC, mógł być typ ciemność być może piątkowa noc, długa noc, Kwietnia 3, 33 
reklama. gdy Jezus był w grób, 

Sabat siedem sabatów noc Jezus był ukrzyżowany. Siedem sabatów liczyli od sabata Passover 50 dni 
Pentecost. Niemniej, Yao tęsk dzień dokąd słońce stojący wciąż na Chiny dla 9, 1 x/2 - godziny godziny dni 
Sobota, Marzec 31; Whereupon Joseph zrobił gubernator nad wszystko Egipt. Nowy rok, Kwiecień 1, 2315 BC 
byli księżyc w pełni. Drugi rok głód zaczynał osiem rok opóźnionych w 2307 BC. Tak słońce trwanie cisza w 
Chiny i no wzrastać w Izrael dla 7, 12, 84 godzin x = Sabbaton. Maszerują 15, 1281 BC byli nowiem. Tak, z 
słońcem wpólnie księżyc na stronie przeciwnej ziemia i, Egipt mógł utrzymujący w sumarycznej ciemności. 

Długi zmierzch no może wyrównuje dużo zauważającym równie dużo gdy długa sumaryczna ciemność 
oprócz tego, że długi okres czasu czas, przechodziliśmy. Jeżeli słońce no wzrastał lub no ruszał się, sundials no 
mówili omijania czas.

Zechariah 14:5 i ye "uciekamy dolina góry; Dla doliny góry dosięgają do Azal: Yea, ye ucieka, jak gdy ye 
uciekający od trzęsienia ziemi w dniach Uzziah królewiątko Judah przed: I władyka i wszystkie święty z thee. 
mój bóg przychodzi
14:6 i ja "przychodzimy przechodzić w ten dniu, to światło no będzie jasny nor zmroku:  
14:7 ale ja będziemy jeden dniem który zna władyka, nie noc, dzień, nor: Ale ja przychodzi przechodzić przy 
wieczór czasem, to ono będzie lekki." 

Matthew 28:2 "i, ujrzy, był wielki trzęsienie ziemi, tam: Dla anioła władyka pochodząca od nieba, i 
przychodzili staczać się z powrotem kamień od drzwi i siedzieć na je." 

Luke 24:29 ale one "ograniczaliśmy on, mówić, przestrzegamy z my: Dla mnie są w kierunku wieczór, i dzień 
jest daleki spędzony. I pójść wewnątrz smołowaty z one." 

Luke 24:33 i one "wzrastaliśmy up ten sam godzinę, wracaliśmy Jerozolima i zakładamy jedenaście 
zbierającego wpólnie i je które byli z one,  
24:34 mówi wzrasta naprawdę władyka, i hath pojawiać się Simon. 
Rzeczy zrobili w sposobie, i znał one w łamaniu chleb. 24:35 i one mówiliśmy jaki, jak 
24:36 jako tak i spake, Jezus himself stojący pośród one i saith do one, pokój byli do was."

Ten wieczór mogą mieć zmierzch chodzić obok w to z powrotem osiem mil od Emmaus dwa na sposobie 
Emmaus który spotykał Jezus, przy wieczór. 



Likewise peł na Jesus wskrzeszaniu może ziemski trzęsienie professied w Zechariah, opisującym w Matthew 
28: 2. "ujrzy, był wielki trzęsienie ziemi, tam". 

Izrael zobaczył słońce właśnie ustawiającego i siedzi pod właśnie horyzontem i księżyc w pełni wzrostem nad 
horyzont. Rzym zobaczył słońce nad zachodni horyzont właśnie. Jeżeli słońce był czerwony księżyc był 
krwionośnym czerwienią także. Księżycowy zaćmienie więc księżyc, no musimy naturalnie pojawiać się 
czerwonymi po środku sumarycznego księżycowego zaćmienia jak. że noc przy 7PM w Izrael był częściowa i 
pełna 

Joel 2:31 "obraca w ciemność i księżyc w krew "słońce, 

John 19:31 "żyd dla ten sabbath dnia tym samym, ponieważ ja był przygotowaniem którego zostawać na krzyż 
na sabbath dniu no muszą bodies, (byli wysokim dniem,) besought Pilate że, że ich nogi można łamający, i 
można brać daleko od." 

Niemniej, Kwiecień 1, 2315 BC był osiem rok przed przebywaniem Jacob w Egipt w 2307 BC. Tak, Yao 
długi dzień dziewięć dni musi być na księżyc w pełni Kwiecień 1, 2315 BC. 

9 słońc Yao słońce stojący wciąż w niebie dla, 9 dni lub godzin, 9, 12 x, mogli także zdarzać się Kwiecień 1, 
2315 BC. Wtedy BC ruszać się z powrotem może i posyła znowu połówka orbity opóźniony Październik 2, 
2315 słońce. Ziemski przepływ z odwrotnej orbity słońce, wtedy popiera w odwrotną orbitę słońce. Październik 
2, 2315 BC był 17th dniem 7th hebrajski miesiąc. Tak, tam  mógł być słońca cud na ten sam 17th dniu 7th 
hebrajski miesiąc w 2315 BC, jako Wrzesień 13, 7 BC, jak gdy Jezus może być urodzony. 

Ecclessiastes 11:8 "ale i raduje się w one wszystko; jeżeli mężczyzna żyje wiele rok, Mimo to pozwalają on 
pamiętają dni ciemność; Dla będą dużo. Wszystkie ten cometh jest bezcelowością." 

Isaiah 8:22 i one "patrzejemy do ziemi; I ujrzą kłopot i ciemność, przyciemnienie cierpienie; I jadą ciemność." 

Isaiah 9:2 "ludzie które chodzili w ciemności widział wielkiego światło: Które mieszkają w ziemi cień śmierć 
na one, hath światło błyszczeli." 

Isaiah 58:10 "i, i satysfakcjonuje dotkniętą duszę; jeżeli thou rysuje out thy duszę głodny Wtedy thy lekki 
wzrost w zapomnieniu, i thy ciemność był jako południe: " 

Wskrzeszanie ranek może być słońca położeniem w wschodzie trzy godziny, wtedy opóźniony słońce nagle 
wzrasta w wschodzie. Wtedy także, być może słońce trwanie cisza w południe dnia niebie dla 12 godzin, 
postępowanie set w zachodzie jako normalna gdy dwa chodzili z Jezus Emmaus przy zmierzchem. 
(prawdopodobnie blisko Gibeon dokąd słońce stojący wciąż) Wtedy był wokoło 18 godzinami wszystko 
mówjącymi światło dzienne ten dzień. 

Isaiah 60:2 "dla, ujrzy ciemność zakrywa ziemię i zarabia ciemność ludzie: Ale władyka powst na thee, i jego 
chwała zobaczy na thee." 

Luke 1:79 "dawać światłu one które siedzą w ciemności i w cieniu śmierci prowadzić nasz cieki w sposób 
pokój ".

John 12:35 Jezus "wtedy powiedział do one, mimo to troszkę podczas gdy jest światło z tobą. Chodzą podczas 
gdy ye światło, aby nie ciemność przychodząca na was: Dla go ten walketh w ciemności knoweth whither on 
goeth."



Joel 2:1 "cios ye trąbka w Zion, i brzmi alarm w mój świętej górze: Pozwalają wszystkie mieszkanów ziemia 
drżeć: Dla dnia władyki cometh dato che go, są nigh gotowi; 
2:2 a dzień ciemność gloominess i, dzień chmury gęsta ciemność jako ranek rozprzestrzeniający na góry i: 
Wielcy ludzie i silny; Tam  hath być kiedykolwiek podobieństwem, neither będzie wcale więcej po go rok wiele 
pokolenia, nawet."

Joel 2:10 trząść przed one "ziemia; Nieba drżą: Słońce i księżyc będziemy ciemni, i gwiazdy wycofują ich 
jaśnienie: " 

Joel 2:30 i ja "shew cudy w niebach i w ziemi, krew, ogień i filary dym. 
Słońce obraca w ciemność 2:31 i księżyc w krew, przed wielkim i okropnym dniem władyka przychodząca." 

Te wersety mogą opisywać ciemność przy południem gdy Jezus był na krzyżu; Księżyc w pełni odbija 
krwionośnego czerwonego słońce; Słońca wydźwignięcie w położeniu w wschodzie ranek pozycja i zachodzie; 
Słońce wtedy nagle wzrasta w wschodzie z Jesus wskrzeszaniem. 

I także gdy słońce stojący wciąż dla wokoło 10, 1 x/2 - godziny godziny dni, prawdopodobnie 12 godzin x i 
płynęli w lub z odwrotnej orbity w Chiny w cesarza krewni eighth roku o 1731, BC. 490 rok opóźniony był 
Joshua konkietą w 1241 BC. 490 rok popierają od BC 1731 = 2221 BC = słońce cud 7, BC. pierwszy rok cesarz 
unika Chiny i słońce cud BC Jesus narodziny o Wrześniu 12 14th rok Unikam w 2207 2200 rok = Ten sam 49 
rok cyklu dobro Jesus poświęcenia Kwietnia 3, 33 reklama. 

Levi żył 137 rok. Jeżeli Levi był urodzony gdy Joseph był urodzony w 2345 BC, then umierał w 2207 BC; 
2200 rok Jesus narodziny = typ duszpasterstwo.

Exodusu 6:16 i te "jesteśmy imionami synowie Levi według ich pokoleń; Gershon, Kohath i Merari: I rok 
życie Levi byli sto trzydzieści i siedem rok." 

49 rok jubile od ten 1731 BC jest 49 rok 1682 BC exodus Marzec 30 = początek 400 rok niewolnictwo w 
Egipt, 1281 BC.

"w jego 8th roku, tam  był inauspicious portent w niebie; (cesarza krewni) - dziesięć słońc pojawiać się 
wpólnie. W ten roku cesarz umierał." 
Chińscy klasyki annały bambusowe książki, p.124

Znaczenie dziesięć słońc jest że słońce stojący wciąż w niebie dla dziesięć dni lub godzin, 10, 12 x. Słońce na 
Chiny, = słońce stojący wciąż na stronie przeciwnej ziemia od Izrael dla dziesięć, dziewięć lub siedem dni = ten 
sam dni tam  był ciemnością w Izrael. 103 dnia od zimy solstice Kwietnia 3 reklama, 33 = festiwal światło w 
Chiny.

1731 BC jest wyrównującymi 50 rok jubiles exodus w 1281 BC. Cesarza Chung K'ang's pierwszy rok może 
być 2131 BC, także wyrównywał 50 rok jubiles 1281 BC. 

Ten roku cesarz K'ung-Kea przychodzili tron w 6th cykl 60, 1731 = BC. 49 rok jubile Jesus krzyżowanie, 
Kwietnia 3, 33 reklama, był w 1731 BC. 

Jesus poświęcenia Kwietnia 3, 33 reklama był także na roku 6 cykl 60. Ten sabbath Sobota może być długim 
dniem jak ten 10 dni dzień długim zmierzchem lub = być może 7, 12 godzin długi x, długo. 10 dni = 9, 12 
godzin plus dzień 12 godziny x. 



Te biblia wersety mogli także opisywać słońce krąży 7 180° x wschód, opuszcza długą noc, długiego dzień w 
Chiny w Izrael, od zmierzchu Piątek, reklamy słońca wydźwignięcie w zachodzie, Kwietnia 3, 33 i położenie, 
w wschodniej Kwietnia 4, 33 reklamie. Wtedy wzrastać nagle w wschodzie może słońce wskrzeszanie 
Niedziela po few godzin zmrok po słońca tylko ustawiał w wschodzie. 

Akcydensowy 17:12 "zmieniają noc w dzień: Światło jest krótki przez ciemności. 
17:13 jeżeli czekam grób jest kopalnianym domem: Robiłem mój łóżku w ciemności." 

Wskrzeszanie ranek może widzieć słońce wzrastać w zachodzie i ustawiać w wschodniej Sobocie nagle i 
świetnie, Kwietnia słońce reklama, - wtedy po few godzin ciemność, wzrost w wschodu i przepustki zachodnim 
oddziale dla krótkiej Niedziela, Kwietnia 5, 33 reklama. 4, 33

Po tym jak słońce ustawiał w wschodzie Sobota Jezus był w grób, few godziny po tym jak zmrok słońce nagle 
wzrastał w wschodzie. po tym jak Jezus wzrastał od nieboszczyka, Tak noc był skrótem i Niedziela 
wskrzeszania dzień był krótki. 

Księżyc w pełni wtedy wzrastał w zachodnim 180° od słońca i wzrasta o, 45° lub wokoło trzy godzinach 
dorówna słońce ustawiającego w wschodzie dla trzy godzin. Księżyc przy 45° punktem w zachodnim niebie 
nagle zostać równie jaskrawą jak słońce i nagle ustawiał w zachodzie, odbija światło słońce jest siedem czasów 
jaskrawa. Słońce nagle wzrastał w wschodzie i. 

Akcydensowy 9:6 które i filary tego drży shaketh ziemia z jej miejsca. "  
9:7 i ja które commandeth słońce, riseth nie; I sealeth w górę gwiazd." 

"then przychodziliśmy do ja: akcydensowy 30:26, zło patrzałem na dobre gdy, I gdy czekałem światło, 
tam  przychodził ciemność. 
30:27 mój kiszki gotowali się, i odpoczywał nie: Dni unieszczęśliwienie zapobiegali ja. 
30:28 pójść opłakiwać bez słońca: Stałem up, i płakałem w congregation." 

Tak piątkowa noc może trwać wiele godziny i słońce długi no może wzrastać po tym jak Jezus był 
ukrzyżowany że dzień jako ten dzień praca właśnie opisuje. Chińscy dokumentacyjni dni - to w dniach gdy ja 
był ciemny i jasny mimo to żadny gwiazdy lub żadny Milky sposób pojawiać się gdy tam  był żadny lekki 
zanieczyszczenie. Chińczyk tradycje dłudzy dni i tęsk noce. 

"praca może opierająca się na wczesnym nie izraelczyku w początku i dramacie." "wszystkie inny rezerwuje 
pisze w ten piśmie, hebrajszczyzna, jest wśród książek Mojżesz."  
Nieżywego morza ślimacznicy biblia

Pracy odniesienie feniks Hol w gniazdeczku, sugeruje ziemię był w odwrotnej orbicie at the time. 

Akcydensowy 29:18 wtedy powiedziałem, umieram w mój gniazdeczku, i mnożyć mój dni jako Hol. 
"(Phoenix)"

Chiński słowo dla Phoenix także był Hol który zrobił rozsądnemu P'o., lub Ho, P'o. 

Psalmu 74:15 "Thou didst cleave fontannę i powódź: Thou driedst w górę możnych rzek. 
74:16 dzień jest thine noc jest thine: Thou hast przygotowywał światło i słońce. 
74:17 Thou hast ustawia wszystkie granicy ziemia: Thou hast zrobił latu i zimie." 



Akcydensowy 38:12 "Hast thou dowodził ranek od thy dni; I powodować dayspring znać jego miejsce; 
38:13 który brać chwytowi końcówki ziemia można ja (skrzydła), to nikczemny można trząść z go? 
38:14 ja obraca jako glina foka; I stoją jako szata." 

Akcydensowy 38:18 "Hast thou spostrzegał szerokość ziemia? Oznajmiają jeżeli thou knowest ja wszystko.  
38:19 gdzie jest sposób dokąd światła dwelleth? I jak dla ciemności, dokąd jest miejsce tego,  
38:20 który, który bierze mię granica tego thou shouldest, i thou shouldest zna ścieżki dom tego?" 

Mędrzec zakładają jezusowego i uwielbiać on w domu w Betlejem. Likewise passover był trzymający w 
domu. Miejsce kultu jest być w domu. 

Akcydensowy 12:22 "out i bringeth zaświecać cień śmierć "on discovereth głębokie rzeczy z ciemności. 

Akcydensowy 17:12 "zmieniają noc w dzień: Światło jest krótki przez ciemności." 

"then przychodziliśmy do ja: akcydensowy 30:26, zło patrzałem na dobre gdy, I gdy czekałem światło, 
tam  przychodził ciemność." 

Zechariah mówił dayspring słońce cud, być może, gdy pytać wymieniać John baptysta w Marzec 7 BC: 

Luke 1:78 przez czułej litości nasz bóg "; Przez co dayspring od wysokości hath na odwiedzał my, ()  
1:79 dawać światłu one które siedzą w ciemności i w cieniu śmierci prowadzić nasz cieki w sposób pokój." 

Notatka w nkjv stanach "odwiedza my" wtedy wisemen poświadczał "dzień wiosnę" na Jesus narodziny 
Wrzesień 12, 7 BC. Tak dwa roku poprzedzającego Września 5 BC pojawiać się bezpośrednio nad Betlejem 
przy północą w Wrześniu gwiazdowy Arcturus. 

John baptysta służył w świątyni w czasie passover gdy anioł pojawiać się: 

Luke 1:5 "tam  był w dniach Herod królewiątko Judaea, pewny ksiądz wymieniający Zacharias, kurs Abia: I 
jego żona był córki Aaron, i jej imię był Elisabeth." 

Luke 1:8 i ja "przychodziliśmy przechodzić, to podczas gdy wykonywał księdza biuro przed bóg w rozkazie 
jego kurs,
1:9 według zwyczaju księdza biuro, jego udział był palić kadzidło gdy pójść w świątynię władyka." 
1:10 i cały bezlik ludzie my modliliśmy się w czasie kadzidła.  
1:11 i tam  pojawiać się do on aniołem władyki pozycja na prawej stronie ołtarz kadzidło.  
1:12 i, niepokoił, gdy Zacharias zobaczył on i strach spadał na on.  
1:13 ale anioł powiedzieliśmy do on, strach nie, Zacharias: Dla thy modlitwy słuchają; I thy żona Elisabeth 
znosi thee i thou shalt wezwanie syn, jego imię John.  
1:14 i thou shalt radość i uradowanie; I dużo radują się przy jego narodziny.  
1:15 dla będzie wielcy w widoku władyka i pije, neither silnego napój nor wino; I wypełnia z świętym duchem, 
wyrównywał od jego matki macicy.  
1:16 i dużo dzieci Izrael on obracamy władyka ich bóg.  
1:17 i on iść zanim on w duchu obracać dzieci mądrość słuszny władzie Elias i serca ojcowie i 
niepodporządkowanego Robić przygotowywam ludzi przygotowywał dla władyki.  
1:18 i Zacharias powiedzieliśmy do anioła, przez co znać to? Dla jestem starym człowiekiem i mój żony well 
dotkniętym w rok.  
1:19 i anioła odpowiadanie powiedzieliśmy do on, ja jesteśmy Gabriel w obecności bóg, że stojak; I am wysyłał 
mówić do thee i shew thee, te uradowane wieści.  
Ujrzymy, że te rzeczy wykonują, ponieważ thou believest nie mój słowa które pełnią w ich sezonie., 1:20 i thou 
shalt są niemi i sprawnie mówić, do dzień  



1:21 i ludzie czekaliśmy Zacharias i marvelled, że tarried więc tęsk w świątyni.  
1:22 i, no mógł mówić do one: gdy przychodził out I spostrzegali że zobaczył wzrok w świątyni: Dla skinął do 
one i zostawał bezmownymi.  
1:23 i ja przychodziliśmy przechodzić, to, on odjeżdżaliśmy jego swój dom." jak tylko dni jego ministration 
osiągali, 

Tam  są 24 kursu, 8 Abia i 16 Zadok, Mazziah są 24th. 

Tak byli 8 więcej kursów Abia tam, po 24th Mazziah. Zechariah muszą być eighth kursem od 12th, 18th Sivan 
trzeci miesiąc. 8, 7, cztery miesięcy x =. Josephus powiedział kursy biegali od sabbath sabbath, Maj = 23, 8 Maj 
31 BC BC.

To znaczył Elizabeth poczynają wkrótce po 18th Sivan dla John baptysty być urodzonymi dziewięć 
miesiącami opóźnionymi o czasie passover w Marzec 7 BC. 

Na trzeci dniu od sabata kurs synowie Maaziah jest Passover. "(Wtorek)"
Nieżywego morza ślimacznicy, religijna myśl i praktyki odbijający w Qumran ślimacznicach, p.170, 
krzemieniem.

Passover 14th pierwszy miesiąc = jako trzeci dzień od 1/12 1/18. = passover tydzień gdy Jezus był 
ukrzyżowany = 1/14. Caiaphas wysoki ksiądz był 24th kurs, Mazziah. Wtedy przynajmniej wchodzić do 
świątynię w jego siedem dniach usługa i widzii przesłonę święty święty czynsz w Twain Caiaphas, być może 
najpierw - ręka, gdy Jezus był ukrzyżowany i wzrastał od nieboszczyka. 

8th kurs Abia może zaczynać przy Pentecost lub po wkrótce. 

Passover w 8 BC być księżyc w pełni może, Środa, Marzec 26, lub Wtorek, Marzec 25. 50 dni po są 
Pentecost, Czwartek, Maj 16 lub Piątek, Maj 16, 8 BC. 

W ten sposób, liczący od trzeci dnia tygodnia 24th kurs Mazziah może kończyć na Passover. Wtedy siedem 
kursów siedem dni Abia po pierwszy dzień kurs Zachariah eighth kurs, mogą dorównać Środę, i Piątek, Maj 16, 
8 BC, był Pentecost. 

Pentecost może być dniem Zachariah zobaczył anioła w świątyni. Lub przy Pentecost lub dniami po Pentecost 
właśnie. Wtedy miał kilka więcej dni usługa w świątyni Zachariah. 

Jezus wzrastał od nieżywej Niedziela, Kwietnia 5, 33 reklama gdy słońce nagle i świetnie wzrastał w 
wschodzie.

Akcydensowy 38:13 "ten ja można brać chwyt końcówki ziemia, to (skrzydła) nikczemny można trząść z go? 
38:14 ja obraca jako glina foka; I stoją jako szata." 

"obracający gdy glina foka" może obracająca backwards lub posyła. Foka może być gwiazdami zodiak = 
ziemia w normalnej orbicie słońce lub odwrotności. "skrzydła ziemia" ponieważ ziemskie orbity słońce. Tak, 
ziemia może orbitować backwards lub posyła wokoło słońca. 

Antyczni ludzie biblia znali ziemia skrzydła i krążąca wokoło słońca. Joshua znał bóg ruszał się słońce od 
zachodu wschód dzień pytał bóg zatrzymywać słońca chodzenie przez niebo od zachodu wschód. Tak dzień 
może zaczynać z słońca wydźwignięciem w zachodzie lub wschodzie. Tak słońce może wzrastać świetnie w 
wschodzie na rezurekcyjnej Niedziela, Kwietnia 5, 33 reklama.



Psalmu 65:8 "które mieszkają w częściach uttermost także są przestraszeni przy thy żetonami: Thou makest 
prześcigania ranek radować się wieczór i." 

Dnia podąża Jesus krzyżowanie wzrastał w zachodzie i ustawia w wschodzie. słońce może mieć Jezus 
wzrastał od nieboszczyka krótko po ciemną sobotnią nocą, Kwietnia 4, 33 reklama. Tak prześciganie ranek 
wieczór i. Tak cieszenie wskrzeszanie!

Amos 8:9 i ja "przychodzimy przechodzić w ten dniu, saith władyka bóg, że powoduję słońce iść puszek przy 
południem, i ciemnię ziemię w jasnym dniu: " 

Akcydensowy 5:14 "spotykają ciemność w dniu i grope w południu w nocy, jak." 

Słońce no iść puszek na zaćmieniu słońce. Słońce sześć godzin iść puszek od południa. Dla słońca "iść 
puszek" ono musi ruszający się nagle. Dla słońca ustawiać w zachodzie lub wschodzie set w zachodzie mniej 
niż 15 minut., jeżeli słońce podróżujący przy prędkością światła od południe pozyci, ja wziąć less niż ćwiartka 
godzina,

Amos 1:1 słowa Amos w dniach Jeroboam i syn Joash królewiątko Izrael, dwa roku przed trzęsieniem ziemi. 
", który był wśród herdmen Tekoa, które zobaczył dotyczyć Izrael w dniach Uzziah królewiątko Judah," 

To no mógł być królewiątko Uzziah ale królewiątko Azariah. Azariah musi zaczynać jego królowanie w 840 
BC. 838 BC był drugi rok królewiątko Azariah. Ten 13th rok królewiątko Le był ten 838 BC. Słońce omen był 
przyczyną dla epoki. 

"w jego 13th roku od 852 838 był w Che BC = BC królewiątko; I Ho, baron Kung, administrated cesarskich 
obowiązki" notatka: To projektuje okres Kung. To jest pewny epoka, uznający wszystkie chińskimi 
chronologists."
Chińscy klasyki annały bambusowe książki, p.154

Jeroboam ii zaczynał jego królowanie, przy śmiercią jego ojciec Jehoash ten sam rok jak był królewiątka 
Amaziah's 15th rok = 852 BC. Amaziah królował 29 rok, od 867 BC = 900 rok Jesus poświęcenie. 

"w jego 1st roku który był golenią, (45th cykl = 852 BC) gdy przychodził tron." 
Chińscy klasyki annały bambusowe książki, p.153.

Tak słońce cud w 867 w 852 które byli omenami chińczyk i być może BC BC wziąć zmieniać ich cesarza. 
Królewiątko Heaou zaczynał jego królowanie w BC 869 = 900 rok Jesus poświęcenie. 

Tak Judah i Izrael także możemy zmieniać ich królewiątka, Amaziah królewiątko Judah w 867 i Jeroboam ii 
królewiątko Izrael w 852 także, BC BC. 

2 królewiątka 14:16 i Jehoash śpiący z jego ojcami ", i zakopywaliśmy w Samaria z królewiątkami Izrael; I 
Jeroboam jego syn królował w jego zamiascie.  
14:17 i Amaziah syn Joash królewiątko Judah żył po śmierci Jehoash syn Jehoahaz królewiątko Izrael 
piętnaście rok." 

Matthew 28:1 w końcówce sabbath "przychodził maryjnego Magdalene i innego Mary widzieć sepulchre., gdy 
ono zaczynał dnieć w kierunku dnia tygodnia pierwszy, 
28:2 i, ujrzy, był wielki trzęsienie ziemi, tam: Dla anioła władyka pochodząca od nieba, i przychodzili staczać 
się z powrotem kamień od drzwi i siedzieć na je." 



Jesus wskrzeszanie jest ważną częścią. Wielki trzęsienie ziemi był znacząco znakiem. Trzęsienia ziemi często 
nagrywają być może przez gwałtownych sił wymagać w ruszać się słońce wokoło ziemi. gdy tam  był słońca 
cud, Ważna część jest słońc cudami trzęsienia ziemi punktem Jesus wskrzeszanie i. 

Słońce musi wracać na księżycowym zaćmieniu Wrzesień 15, 5 BC dwa roku po Jesus narodziny Wrzesień 
12, 7 BC. Być może tam  był trzęsienie ziemi Wrzesień 15, 7 BC. 

Amos 8:9 rejestry słońce pójść puszek przy południem. Paralela jest trzy godzinami ciemność przy południem 
gdy Jezus był na krzyżu. Ten rejestr jest słońca chodzenie. Bóg ruszał się słońce 360° wokoło ziemi dla słońca 
stać wciąż w niebie przy południe pozycją dla 24 godzin dla Joshua Sierpień 24 prawdopodobnie, 1241 BC. 
Wtedy, bóg może znowu ruszać się słońce 360° wśród jeden godziny, ale. gdy Jezus był na krzyżu przy 
południem, Tak dato che słońce, być ciemny słońce musiał przy prędkością światła, czasem zatrzymującymi na 
słońcu travell =. Jeżeli słońce ruszał się przy prędkością światła słońce zostać ciemnym ponieważ czas na 
słońcu zatrzymywał. 

"w jego 13th roku był w Che królewiątko; I Ho, baron Kung, zarządzał cesarskich obowiązki." 

Notatka: To jest pewny epoka, uznający wszystkie chińskimi chronologists. Zamiast być tylko jeden regentem 
tam, jakkolwiek, jako te annały mówją więcej pospolici konta robią out dwa, Kung diukom i Shaou, i Ho, 
Chow."
Chińscy klasyki annały bambusowe książki, p.154

Od 852, jego 13th roku i słońce cudu który tęsk dzień w 1241 BC = 400 rok od Joshua który = pierwszy rok 
królewiątko Judah Azariah = 38 rok królowanie = wiek Jezus. BC, = 840 BC Zazwyczaj tylko jeden osoba 
może być królewiątkiem. Tak, zamiast królowania królewiątek królowania mogą biegać w sekwenci i tak 
wypełniają chybianie 120 rok. 

Chybianie 120 rok między Chao w 1088 w królewiątku Muh 968 i BC BC pojawiać się między datami słońce 
cudy które wskazują Jezus. może 

Być może od śmierci Kanga w 1105 BC 60 rok jest 1045 BC przed 1007 1000 rok, zupełny 60 rok cykl, = 
śmierć David i pierwszy rok Solomon = 38 rok BC = zanim Jesus narodziny w 7 BC. 1045 19 rok Ch'aou BC = 
968 1000 rok Jesus poświęcenie BC =. - 60 rok przerwa - 

Ch'ao pierwszy rok był 37 cykl 60. W ten sposób 120 rok popierają od 980 BC są 1100 BC. Jego 14th rok 
1087 BC - królewiątkiem o czasie Judah zostać David. Jego 19th rok 1081 o BC gdy David zostać 
królewiątkiem nad wszystkie Izrael. Tak, tam  może być słońc cudy na tamte datach. 

80 rok od Ching w 1168 BC; 35 rok, Kanga 26 rok, Ch'ao 19 rok = 80 rok; Ching pierwszy rok 1168 BC; 35
rok, Kanga 26 rok Ch'ao's pierwszy rok 1107, wtedy BC = 1100 rok Jesus narodziny w 7 BC. Ch'ao's 1088 w
zeszłym roku BC; 120 rok przerw, dwa 60 roku cyklu Muh w 968, BC. Tak rok cyklu dopasowanie. 

Ch'ao's pierwszy rok musi być na roku 30 cykl 60 cykl, nie 37th = 1107 BC. Kang's pierwszy rok muszą być 
2d cykl, nie 11th cykl = 1133 BC. Ching pierwszy rok muszą być 28th cykl, nie 34th cykl, = 1168 BC. 

Tam  musi być dwa sześćdziesiąt roku cyklu przerwy dla w liczbie 120 brakujących rok w chińskich 
klasykach w 968 królewiątko Muh BC. Tam  musi także być sześćdziesiąt rok przerw o 2054 BC 1994 BC. 

Tam  może być słońca cud omen dla nowego cesarza, gdy cesarz Heaou przychodził tron w BC 868 = 900 rok 
zanim Jesus poświęcenie w 33 reklamie. 868, 32, 900 + =. 



To był ten sam rok Amaziah zostać królewiątkiem Judah. 

Królewiątko e umierał w jego 25th roku = 868 BC. Notatka. Ruchy królewiątko e byli bez właściwego 
przepisu; Rozkazy jego rząd byli timed; Właściciel słój no uczęszczał jego obowiązku: - i konsekwencja był że 
książe zaczynali gubić ich cnotę." 
Chińscy klasyki annały bambusowe książki, p.152

Wtedy być słońca cud w 868 który wziąć jako omen dla nowego cesarza chińczyk. BC musi tam  Królewiątko 
e umierał o czasie passover pierwszy miesiącu chińska wiosna twelfth miesiącu Adar i początku rok wiosna z 
Passover, = końcówka rok, = związek Jesus poświęcenie. Błąd w czasu słoju może być słońcem krąży 360° 
wokoło ziemi przy prędkością światła w jeden godzinie i być może był jak trzy godziny ciemność, gdy Jezus 
był na krzyżu. Lub słońce może ruszać się 180° naprzód lub z powrotem ten passover. Słój może być hourglass 
lub piaska zegarem.

2 kroniki 24:22 pamiętał nie dobroć której zrobił on Jehoiada jego ojciec, ale zabijał jego syna "tak, Joash 
królewiątko. I gdy umierał, powiedział władyki spojrzenie na je, i wymaga je. 

24:23 i ja przychodziliśmy przechodzić przy końcówką rok, to gospodarz Syria przychodził up przeciw on: " 

Popieramy od Uzziah 802 BC 52 roku 750 BC. Azariah 840 802 BC BC. Amaziah 869 840 BC BC. Słońce 
cud Amos 8:9 możliwie zdarzać się w ten 868 BC może, w czasie passover. I tak jesteśmy typ trzy godziny 
ciemność gdy Jezus był na krzyżu także przy południem. Wtedy pastuch czasu słój hourglass, być może, był z 
synchronizaci przynajmniej ten godziną ciemność przy ten chińską wiosną żydowskim passover 868 i BC. Tak, 
Amos w czasie Jeroboam syn Joash Amaziah, być może także syn Joash. 

Zechariah 14:6 i ja "przychodzimy przechodzić w ten dniu, to, h3368 nor zmroku światło no będzie 
jasnyH7087"

Słowo dla jasnego jest cenny. Słowo dla zmroku jest dwa słów znaczyć kondensującym i zamarzaniem = 
korzeń dla Caiaphas wysoki ksiądz. Wszystkie trzy słowa zaczynają z listowym Qof. 



Tam  byli zimny lub wielokrotności 12 więcej godziny. gdy tam  był żadny słońce dla 12 więcej godzin = noc 
24 godziny, Tak słowo dla mrozu. 

Piątkowa noc, Kwietnia 3, 33 reklama po zmierzchu w zachodzie słońce może wzrastać w zachodzie stać 
wciąż = Izrael w zmierzchu. Po tym jak wiele godziny może przechodzić od zachodu set w wschodzie nagle i 
świetnie wzrastać w wschodzie wskrzeszanie ranek słońce - wtedy. 

Tytuł psalm 22 "łania ranek" królica ugoru rogacz, świt +, popielatość ranku zmierzch = wskrzeszanie ranek. 

Zechariah 14:7 ale ja "będziemy jeden dniem który zna władyka, nie noc, dzień, nor: Ale ja przychodzi 
przechodzić przy wieczór czasem, to ono będzie lekki." 

Tam  może być trzy dnia zmierzch niż ciemność na sabbath dorównać siedmiodniowego sabbaton przed Jesus 
wskrzeszaniem na pierwszy dniu tygodnia raczej = 7, 12 godzin x.

Luke 24:29 ale one "ograniczaliśmy on, mówić, przestrzegamy z my: Dla mnie jesteśmy w kierunku wieczór, 
i dzień jest daleki spędzony. I pójść wewnątrz smołowaty z one." 

Ten niedzielna noc mógł także być słońca cudem. Tam  był Soboty i Niedziela sabbath. Tak, w kierunku 
zmierzchu na Niedziela kończyliśmy ten sabbath, i ludzie byli bezpłatni chodzić bardziej niż sabbath dnia 
podróż. Wtedy, ten niedzielna noc tam  był dosyć lekka dla 12 więcej godzin zmierzch dla dwa uczni chodzić to 
osiem mil, jeść obiad z Jezus i wracać osiem mil Jerozolima w zmierzchu. Dzień jest daleki spędzony może 
odnosić sie krótkiego dzień, lub ono może odnosić sie długą 12 godziny która wskrzeszanie niedzielna noc. 
zmierzch Słońce może ruszać się 180°: Wschód - zachodni dla nagłego wschodu słońca i ziemi przepływu z 
powrotem w odwrotną orbitę słońce. Wtedy, przy wieczór który ruszać się 180° na zachód wschód z ziemi 
obracaniem może Niedziela słońce uziemiamy przepływ z odwrotnej orbity słońce, stać wciąż właśnie pod 
zachodnim horyzontem dla 12 godzin, i.

Joash królewiątko Izrael królował 40 rok. To musi być od 907 BC 868 BC. Tak, tam  może także być słońca 
cud w 907 zaznaczać jego nowego królowanie BC. 907 BC są 900 rok zanim Jesus narodziny w 7 BC. 

2 królewiątka 11:19 i on "wziąć władcy nad setkami kapitany strażnik i wszystkie ludzie ziemia; I przynosili 
puszkowi królewiątko od domu władyka i przychodzili sposobem brama strażnik królewiątko dom. I siedział na 



tronie królewiątka.  
11:20 wszystkie ludzie ziemia radująca się i miasto, byliśmy w zaciszności: I one masa Athaliah z kordzikiem 
obok królewiątko domu.  
11:21 siedem lat był Jehoash gdy zaczynał królować." 

Jezus był siedem lat w 1 reklamie. 

Tak, Jehoash królował nad Jerozolima od 907 BC. Zaznaczać jego inaugurację ruszać się słońce może, bóg. 
Tak, słońce cud w Wrześniu 907 BC wróżył Jesus narodziny w Wrześniu 12, 7 BC. Tak chińczyk wziąć słońce 
cud jako omen i zmieniał cesarzów w 907 BC. 

2 królewiątek 8:1 spake Elisha do kobiety "wtedy i iść thine thou i przebywania wheresoever thou canst 
przebywanie gospodarstwo domowe, i, czyj syna wznawiał życie, mówić, powstaje, Dla władyki hath 
dzwoniącego dla głodu; I ja także przychodzi na gruntowych siedem rok." 

Ten siedem rok głód może być od 914 BC Jehoash's pierwszy rok w 907 BC. Tak, tam  może być słońca cud 
przy końcówką siedem rok w 907 który wziąć jako omen zmiana cesarz wtedy chińczyk. BC 

"w jego, cesarz Muh, 51st rok, zrobił kodowi leja na karach i dać ładunkowi książe P'oo w Fung." 

"w jego, cesarz Muh, 59th rok, umierał w pałac Che." 

Jego 59th rok = 907 BC. Jego 51st rok = 914 BC. Jehoash był urodzony w 914 BC i zostać królewiątkiem 
Judah w 907 BC. Oba wydarzenia mogą zaznaczający z słońce cudami. 

Wzór w datach Jehoash jest siedem lat jest jak nasz kalendarz dzisiaj 1 reklamy datowanie od Jesus narodziny.
gdy zostać królewiątkiem w 907 BC Jezus musi być urodzonymi siedem rok wczesnej niż 1 reklamy w 7 BC. 

2 królewiątka 12:1 w siódmego roku Jehu Jehoash "zaczynał królować; I czterdzieści rok królowali go w 
Jerozolima. I jego matki imię był Zibiah Beersheba." 

Czterdzieści rok od 907 BC są 868 BC. Od 868 Jesus poświęcenie BC są 33 reklama 900 rok. 

Ten sam 868 BC 28 cykl 60 w wiośnie, passover =, królewiątko Heaou zaczynali królować w Chiny. Tak, 
słońce cud zaznaczać Jesus poświęcenie 900 rok opóźnionych chińczyk wziąć jako omen zmiana cesarzi. 

Końcówka rok może być Yom Kippur w Wrześniu 15, 868 BC. Jeżeli słońce wzrastał w zachodzie i set w 
wschodzie na pierwszy dniu pierwszy miesiąc w wiośnie jak słońce zrobił przy dedykacją ołtarz Nehemiah w 
458 BC Maccabees w 164 i BC, then słońce może ruszać się 186 dni opóźniony, połówka orbity opóźnionej, na 
Yom Kippur. Tak słój królewiątko e no mówił czasu gdy słońce wzrastał w zachodzie na Chiny. 

Ezra 4:4 "wtedy osłabiał ręki ludzie Judah i niepokoił one w budynku ludzie ziemia,  
4:5 i najęci sowietnicy przeciw one, udaremniać ich purpose wszystkie dni Cyrus królewiątko Persia, 
wyrównujący do królowanie Darius królewiątko Persia.  
4:6 w królowaniu Ahasuerus i, na początku jego królowania, napisał im do on oskarżeniu przeciw mieszkanom 
Judah i Jerozolima.
4:7 w dniach Artaxerxes i napisał Bishlam, Mithredath, Tabeel i odpoczynku ich kamraci do Artaxerxes 
królewiątka Persia; I writing list napisał w syryjskim jęzorze i interpretował w syryjskim jęzorze." 

Tam  byli 70 rok od niewoli w 591 BC powrót Jerozolima w 521 BC Jesus zadość = Cyrus = 50 rok jubiles 
gdy mówił w Luke 4 od Isaiah 61. 



Wtedy kłaść w 507 BC świątynna podstawa, drugi rok Darius, = 500 rok Jesus narodziny. Znowu, Darius ii, 
jego drugi rok był 410 BC. 

Wtedy byliśmy Ahasuerus, Xerxes który królował 20 rok od 477 BC 458 BC. = Ściana Jerozolima kończył w 
BC 458 = 490 rok Jesus poświęcenia Kwietnia 3, 33 reklama. 

Ezra 4:24 "wtedy przestawał pracę dom bóg który jest przy Jerozolima. W ten sposób przestawał do drugi 
roku królowanie Darius królewiątko Persia ja." 

Ten Darius ii królował od 413 BC 394 BC; 10 rok niedawny niż pospolitą chronologię nie 468, BC. ponieważ 
ściana Jerozolima budował w Xerxes' 20th roku 458 BC Darius ii drugi rok był 412 BC, jego czwarty rok w 409 
BC = 49 rok jubileusz, jego szóstego rok = 407 400 rok BC = zanim Jesus narodziny.

Tak, tam  są dwa mężczyzna imię Darius; Darius i Darius ii od 413 ja od 509 BC, BC. 

Trzeci dzień Adar może także dorównać słonecznego zaćmienie dzień 60 jeden roku opóźniony. Tak nów 
Luty 23, 408 BC jest dniem 25 cykl 60. Ten sam dzień 60, dzień 25, jest trzeci dniem Adar, jest Niedziela Luty 
18, 407 BC.

Styczeń 27, 411 BC był słonecznym zaćmieniem na dniu 41 cykl 60. Tak ten sam dzień 41 cykl 60 jeden rok 
opóźniony; Styczeń 22, 410 BC, był na trzeci dniu Adar. I możemy dorównać szóstego rok Darius ii od 415 
BC.

Ezra 6:15 "i ten dom "kończyliśmy na trzeci dniu miesiąc Adar który był w szóstego roku królowanie Darius 
królewiątkiem. "," 

Daniel musi być urodzeni wokoło 630 BC i był wokoło 20 w trzeci rok Joaikim = 50 rok jubile, 611 przy 
niewolą BC. Wtedy jeżeli Daniel był żywy gdy Darius ii zostać królewiątkiem w 413 BC, Daniel żył wokoło 
230 rok.

Ezra 8:2 synowie Phinehas "; Gershom: Synowie Ithamar; Daniel: Synowie David; Hattush."

Nehemiah 10:1 "teraz był tamto które pieczętowali, Nehemiah Tirshatha syn Hachaliah i Zidkijah," 

10:6 "Daniel, Ginnethon, Baruch,"

Adam urodzony w roku 700 w Septuagint i żyjący rok 930, mógł znaczyć Adam żył 230 rok. Isaac żył 180 
rok od 2507 BC 2327 BC.

Nehemiah 1:1 "słowa Nehemiah syn Hachaliah. I ja przychodził przechodzić w miesiącu Chisleu w twentieth 
roku,", gdy byłem w Shushan pałac, 

Nehemiah 5:14 "Moreover od czas że mianowałem być ich gubernatorem w ziemi Judah, od twentieth roku 
wyrównującego do dwa i thirtieth rok Artaxerxes no jedliśmy chleba gubernator królewiątko, dwanaście rok, i i 
mój bracia który jest."

Tak, tam  może być słońca cud 20th rok w BC 458 = 490 rok Jesus poświęcenie. 

Po Xerxes, jego syn Artaxerxes królował 445 BC. Od 445 38 rok Jesus życie 407 400 rok Jesus narodziny w 7 
BC = BC = BC. Właśnie jak omen jazie Marzec zabójstwo Julius Caesar Marzec 15, 45 BC = 38 rok Jesus 
życie jego narodziny w 7 BC. 



"diuk Li Qin, 34th rok (musi być 33d rok). The Sun zaćmiewał. Ja zostać ciemnym w dniu i gwiazdy 
zobaczyli."
Wschodnio-azjatycki Archaeoastronomy, słoneczni zaćmienia, p.31.

Słoneczny zaćmienie Październik 444 BC przechodzący przez Chiny ale był obrączkowaty i sumaryczny. Tak 
gwiazdy no muszą pojawiać się. 

Parthenon zaczynał budującym w 447 BC. Na bocznym, kącie dach lub/był rydwan słońce prawy. - 
opuszczaliśmy, i rydwan księżyc - Księżycowego miesiąca budowa zaczynał. gdy księżyc i byliśmy nowiem = 
słońce spotykający w środku interpretacją Rydwany mogą także przedstawiać słońce ruszają się księżyc i. Rok 
jest o ten 445 407 BC, rok 32 Xerxes = 38 rok BC = 38 rok Jesus doskonalić życie. (12th rok jego syn) 

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pl&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fParthenon






Luke 2:41 "teraz pójść jerozolimski każdy rok przy ucztą passover jego rodzice. 
2:42 i, pójść do Jerozolima po zwyczaju uczta." gdy był dwanaście lat 

Od uczty booths uczta tabernacles, Jesus narodziny = jesteśmy 12 rok od 458 BC 445 BC. 

Nehemiah 8:16 "w ten sposób pójść naprzód, przynosili one i one zrobili booths ludzie, każdy na dach jego 
dom w ich sądach w sądach dom bóg w ulicie wodna brama w ulicie brama Ephraim i." 

W jego pierwszy roku który był grzechem w wiośnie w pierwszy miesiącu, (28th cykl 60 869 lub 868 lub BC 
BC) gdy przychodził tron. "(królewiątko Heaou)" 
Annały bambusowe książki, p.152.

2 kroniki 24:20 i duch bóg "przychodziliśmy na Zechariah syna Jehoiada i powiedzieliśmy do one saith bóg 
ksiądz, tak, dlaczego uchybiamy ye przykazania władyka, który stał nad ludzie, że ye no może prosperować? 
Ponieważ ye forsaken władyki, on hath także forsaken ty.  
24:21 i one konspirowaliśmy przeciw on, i drylujemy on z kamieniami przy przykazaniem królewiątko w sądzie 
dom władyka.  
24:22 Joash tak pamiętał nie dobroć któremu zrobił on Jehoiada jego ojciec, ale zabijał jego syna królewiątko. I 
gdy umierał, powiedział władyki spojrzenie na je, i wymaga je.  
24:23 i ja przychodziliśmy przechodzić przy końcówką rok, to gospodarz Syria przychodził up przeciw on: I 
przychodzili, niszczyli wszystkie książe ludzie wśród od ludzi, wysyłali wszystkie odpad one do królewiątka 
Damaszek, i, i. Judah i Jerozolima
24:24 dla wojska syryjczycy przychodził z małym przedsiębiorstwem mężczyzna, i władyka dostarczał bardzo 
wielkiego gospodarza w ich rękę, ponieważ forsaken władyka bóg ich ojcowie. W ten sposób wykonywali 
osądzenie przeciw Joash." 

To był ten sam wiosna gdy królewiątko Heaou przychodził tron, gdy Joash umierał, w 868 BC = Jesus 
poświęcenia Kwietnia 3 reklama, 33. 

Tak słońce cud który był omenem dla chińczyka zmieniać cesarzów zdarzał się o pierwszy dniu pierwszy 
księżycowy miesiąc wiosna. Sobota, Marzec 12, 868 i słońce powrót przy końcówką rok, BC, połówka orbity 
opóźnionej, na Yom Kippur, Wrzesień 13, 868 BC. 

Amaziah zaczynał królować w 868 BC. Tak, bóg może robić słońce cudowi wtedy, Zechariah syn Jehoiada 
jest jak typ Chrystus synem bóg. Tak, ten słońce cud dokładnie 900 rok przed Jesus krzyżowania Kwietnia 3, 33 
reklamą. 

Lub słońce może ruszać się na passover i ruszać się z powrotem na ostatnim dniu uczta tabernacles BC, 
Sobota, Marzec 26, 868 BC, Wrzesień 27, 868. 

2 królewiątka 14:23 "w fifteenth roku Amaziah "syn Joash królewiątko Judah Jeroboam, i królował 
czterdzieści i jeden roku. "syn Joash królewiątko Izrael zaczynał królować w Samaria" 

2 królewiątka 15:1 "w siódmego roku Jeroboam królewiątko Izrael i dwadzieścia "zaczynał Azariah syna 
Amaziah królewiątko Judah królować. 

38th rok Azariah od jego królowania w 841 802 BC = BC. Jeroboam no żył w królowanie Uzziah. 38th rok = 
wiek Jezus gdy był ukrzyżowany. 

Jeroboam + 14 roku Amaziah, + 38 rok Azariah = 52 roku, nie 41 rok. Azariah 38 rok, Jeroboam 52 roku,
Uzziah 52 roku.



Tak, Jeroboam królował 14 roku Amaziah i 38 rok Azariah 802 BC. W tym roku, 838 BC, byli cesarza Le 
14th rokiem gdy:

"w jego 22d roku od 852 830 BC = BC, tam  był wielki susza. Notatka: To projektuje okres ho. Notatki: 
"susza kontynuował więc tęsk; Że wszystkie budy burnt up. Gdy królewiątko zabawa umierał, konsultowali 
SHELL ducha słońce i odpowiadali, że Le zrobił śmierć niektóre monstrualną rzeczą. Gdy diucy Chow i Shaou 
podnosili jego starego syna Tsing tron Kung, Ho wracaliśmy jego stan. Był mężczyzna wielka cnota." 

"w jego 13th roku (od 852 840 BC = BC = 50th rok = jubileusz od 1241 w Izrael BC. 840 BC = pierwszy rok
królewiątko Azariah Judah był w Che) królewiątko; I Ho, baron Kung, zarządzał cesarskich obowiązki" 

"zamiast być tylko jeden regentem tam, jakkolwiek, jako te annały mówimy więcej pospolici konta robią out 
dwa, Kung diukom i Shaou, i Ho, Chow."

Jeżeli tam  byli tylko jeden cesarz i nie dwa w tym samym czasie, niektóre rejestry mogą wypełniać wewnątrz 
przerwę 120 rok żadny historia w Chiny od 1087 BC zbyt 968 BC. Królewiątka no lubią dzielić władzę. 
Historia jest sekwencyjni i nie serie królowania.

"diuk cisowy Ch'in umierał." = 830 BC wiek Jezus gdy Azariah był 38 lat gdy był ukrzyżowany. To wtedy 
być 38th rok Azariah's życie niż jego królowanie raczej musi. Słońce cud często podążał suszą, ponieważ 
pogodowi systemy na ziemi wpływali słońcem poruszającym wokoło ziemi. 

Chińscy klasyki annały bambusowe książki. P.154

Tak słońce cud Amos i trzęsienie ziemi możemy zdarzać się wokoło 838 w Azariah's drugi roku BC. 838 BC 
byli wokoło 400 rok i 50 rok jubile, tak, po 1241 BC. 

Isaiah był synem Amoz. Literujący reguły wśród dat biblia zmienia ogromnie napisał. Tak, Amoz i Amos 
możemy być ten sam osobą. Amos muszą żyć w czasie Jeroboam przed 800 BC. Wtedy jest możliwość Isaiah 
jest kolejne pokolenie tam  był syn Amos profet. 

Psalmu 19:1 naczelny muzyk ", psalm David. Nieba oznajmiają chwałę bóg; I firmamentu sheweth jego 
handywork.
19:2 dzień do dnia uttereth mowy i noc do nocy sheweth wiedzy. 
19:3 tam  jest żadny językiem nor mową, dokąd ich głos no słucha. 
19:4 ich linia pójść out przez wszystkie ziemi i ich słów końcówka świat. W one hath ustawia tabernacle dla 
słońca,  
Która jest jako nowożena przybycie z jego sala 19:5 i rejoiceth jako silny mężczyzna biegać rasy.  
19:6 jego iść naprzód jest od końcówki niebo i jego obwodu do końcówek ono: I tam  jest nic chował od upału 
tego."

Natura mówi ewangelię. Wierzę ten królewiątko David który napisał ten psalmu 19 znał nie słońce krążący, 
każdego dnia. że ziemia wirował David znał tam  byli wyjątkowi dni gdy bóg ruszał się słońce wokoło ziemi. 
David znał że wiele czasy te wyjątkowi dni słońce cudy wskazujący narodziny, życie i krzyżowanie bóg syn, 
przychodzimy od jego rodowodu. ponieważ znał bóg obiecywał Chrystus 

Gdy Joshua pytał bóg zatrzymywać słońce słońce prawdopodobnie podróżował na zachód wschód. Bóg może 
robić słońcu wzrastać w zachodzie że noc przy środkowym zegarkiem Gideon w sędziach 7 ten sam dzień 
Joshua tęsk dzień. Tak, Joshua znał bóg ruszał się pytać bóg i słońce zatrzymywać słońce przy południe pozycją 
po środku nieba. Tak, Joshua i David musimy znać ziemia wiruje każdego dnia i słońce jest już trwanie wciąż. 
David musi znać czasy słońce cudy wskazujący Jesus przybycie. 



1 piszemy kronikę 29:30 "z wszystkie jego królowaniem (David) i jego można, i czasy które pójść nad on, i 
nad Izrael, i nad wszystkie królestwami kraje"

Wiele ludzie w biblia czasach w biblii ziemiach rozumieli że ziemia wiruje codziennego i nie słońce krąży 
wokoło ziemi. 

Psalmu 18:15 "wtedy nawadniają kanały zobaczyli, i podstawy świat odkrywali przy thy przymówieniem, o 
władyka przy wybuchem oddech thy chrapy." 

Ten psalm David mówi słońce cudy. Podstawy świat mogą stosować ziemi orbita, zodiak, wokoło słońca. 
Więcej rzeczy zmieniają bardziej zostają to samo. Tak, przychodzili rozumieć ziemię wirują każdego dnia nie 
słońce krążą. gdy Izrael obserwował te wiele słońce cudy Ponieważ gdy bóg ruszał się słońce to był wyjątkowy, 
ziemia musi wirować. 

Tak, ten psalm 19 i inny oznajmiamy bóg władzę gdy bóg ruszał się słońce wokoło ziemi. 

Moreso, bóg rusza się słońce na 17th dniu 7th miesiąc często wskazywać Jesus narodziny przychodzić na 
Wrześniu 12, 7, wyrównujący 50 rok jubiles, BC, i, Kwietnia 3, 33 reklama. Jesus trzy i pół roku ministerstwo 
od Sierpień 29 reklamy i Jesus krzyżowanie na 49th roku jubile I bóg rusza się słońce w parzysty, równy 100 
rok Jesus narodziny w 7 BC i wyrównywał 100 rok Jesus krzyżowanie w 33 reklamie. 

Znamy słońce pojawiać się ruszać się gdy ziemia wiruje. Jakkolwiek, ten psalm opisuje bóg rusza się słońce 
jak także te inni biblia wersety: 

Sędziów 5:31 "w ten sposób pozwalał wszystkie thine wrogów znikać, o władyka: Ale pozwalamy one że 
miłość on był jako słońce gdy goeth naprzód w jego można." 

Malachi 4:2 do ciebie "ale że strach mój imię słońce prawość powstawać z gojeniem w jego skrzydłach; I ye 
iść naprzód i r up jak łydkami kram." 

Jeżeli słońce skrzydła słońce no jest stacjonarny, ale bóg ruszał się słońce. 

Matthew 28:1 w końcówce sabat ", g4521 g4521 cameG2064 maryG3137 magdaleneG3094 andG2532 
theG3588 otherG243 maryG3137 seeG2334 theG3588 sepulchre. (g3796) gdy ono zaczynał dawnG2020 
towardG1519 firstG3391 dzień tygodniaG5028" 

Końcówka (g3796 znaczy zaległość. Sabat, g4521 znaczy sabat siedem sabatów. Być może że sabat słońce 
wzrastał w secie w wschodzie i zachodzie. 

"then przychodziliśmy do ja: akcydensowy 30:26, zło patrzałem na dobre gdy, I gdy czekałem światło, 
tam  przychodził ciemność." 

Być może przychodził out przy nocą słońce: 

"trzy Miao plemienia byli w wielkim nieładzie i niebo dekretował ich zniszczenie. Słońce przychodził out 
przy nocą i dla trzy dni padał krew ja. Smok pojawiać się w ancestralnej świątyni i psy wyli w rynku…" 

W Shun 32nd roku, dowodził książe Hea brać kuratorstwo ludzie które thereupon odwiedzali góry cztery 
ćwiartki., W jego 33rd roku w wiośnie w pierwszy miesiącu książe Hea, Yu, otrzymywał spotkanie być 
następcą, w świątyni duchowy antenat; I wznawiający podział imperium w dziewięć prowincj. W jego 35th 
roku Unikam dowodził książe Hea, Yu, prowadzić karną wyprawę przeciw cisowemu. Książe cisowy 



przychodził zrobić hołdowi. 
Chińscy klasyki III annały bambusowe książki, p.116

Cztery góry = cztery doliny i Ho wysyłał ustalać cztery sezonu po słońce cudu Yaou Kwiecień 1 po to, aby, 
2315 BC.

33 roku od Shun pierwszy roku w 2222 BC byli ten słońca cudem o 2191 w królowaniu Yu i Unikający BC. 
2222 BC = jubile 50 rok w 29 reklamie od 22 BC. 2191 BC = jubile 50 rok od Joshua konkiety 1191 BC.

2369 BC był 49 rok jubile. Wtedy BC także byli 49 rok jubile 2222; BC - = 2222 BC. 2369 147 rok 3, 49 (x) 

Od Shun 50th roku w 2172 BC są 22 BC, więcej 50 roku 50 rok jubiles i = 29 reklama, Września 29 reklama 
gdy Jezus zaczynał jego trzy i pół roku ministerstwa. Backwards BC są 4 rok przed Adam przy armeńskim 
sothis rokiem 800, 4568 49 rok jubileusze 4572 = BC, są także 49 rok jubiles Jesus poświęcenia Kwietnia 3, 33 
reklama. Tam  są 50 rok jubiles od 4568 BC Kwietnia 3, 33 reklama.  

Shun pierwszy rok w 2222 BC był 490 rok królewiątko krewni 8th rok 1732 BC, był 490 rok Joshua konkieta 
w 1242 BC, był 490 rok Uzziah's w 752 w zeszłym roku BC = podstawa Rzym = 16, 49 rok bardziej x Jesus 
poświęcenia Kwietnia 3, 33 reklama. 

Od Yao pierwszy roku w 2315 Yu pierwszy rok w 2168 BC BC przypuszczamy być 150 rok = 100 Yao i 50 
unikają. Niemniej, tam, był trzy rok nasunięcie między Yao 100th rokiem i Shun pierwszy rokiem. 

Pierwszy rok Yu był w 2168 BC, prawdopodobnie opierał się na słońce cudzie chińczyk wziąć jako omen 
robić Yu cesarza. Ten wydarzenie w Chiny może być 2200 rok przed Jesus krzyżowania Kwietnia 3, 33 
reklamą, w ten pierwszy miesiącu wiosna. Smok niż słońce który mówi chiński był jaskrawy także pojawiać 
się. 

Ezekiel 1:14 i żywe istoty "biegaliśmy i wracaliśmy jako pojawienie błysk błyskawica. 
1:15 teraz, ujrzy jeden koło na ziemię żywymi istotami z jego cztery twarzami. gdy ujrzałem żywe istoty  
1:16 był jak colour beryl do pojawienie koła i ich praca: I cztery jeden podobiznę: I ich pojawienie i ich praca 
byliśmy tak jakby ja był kołem po środku koła." 

Sąsiad, Andrew Lindsey, starszy mężczyzna wokoło 1996, powiedział patrzeje w dół w Okanagan dolinę od 
Glenrosa zobaczył te koła wśrodku kół przy nocą, zachodni Kelowna. 

Psalmu 18:12 "przy świetlistością która był "zanim on jego gęste chmury przechodzili, grad dryluje i bunkruje 
ogień. 

Isaiah 28:2 ujrzy władyki hath możny i silny jeden który jako burza grad i niszczyć szaleje ciska puszek 
ziemia z ręką. ", gdy powódź możny nawadnia przelewać się," 

"dla nieba obracać zmrok przy południem i błyszczeć jaskrawego przy nocą" 
Huai Nan Tzu 5a.7

To mógł opisywać słonecznego zaćmienie i księżyc w pełni. Jakkolwiek, ten zdanie może także opisywać 
słońce cudy. 

Jeżeli słońce skrzydła ono musi ruszać się. Wskrzeszanie ranek może być po tym jak słońce wzrastał w 
zachodzie i ustawia w wschodzie, ranek pozyci, ciemności dla w wschodzie, then few godzin i słońce wzrosta. 
znowu nagle i świetnie 



Psalmu 139:9 "i mieszka w uttermost częściach morze; jeżeli biorę skrzydła ranek,  
139:10 wyrównujący tam  thy ręki prowadzenie ja, i thy prawa ręka trzyma ja.  
139:11 jeżeli mówję, z pewnością zakrywa ja ciemność; Parzysty, równy noc będzie lekka o ja. 
139:12 Yea ciemności hideth nie od thee; Ale nocy shineth jako dzień: Ciemność i światło jesteśmy oba 
podobni thee."

"uttermost części morze" mogą być zachód: Maroko i Hiszpania zaludniamy osiadłego. dokąd żydowski 
Żydowscy ludzie osiedlający w Szkocja w 1290 reklamie i ewangelia, ożywiali z świętym duchem w Szkocja w 
1897 reklamie.

Malachi 4:2 do ciebie "ale że strach mój imię słońce prawość powstawać z gojeniem w jego skrzydłach; I ye 
iść naprzód i r up jak łydkami kram." 

Znowu skrzydła słońce ponieważ bóg ruszał się słońce. Ziemia skrzydła ponieważ ziemskie orbity słońce. "ten 
ja można brać chwyt skrzydła ziemia" ponieważ bóg ruszał się słońce strona przeciwna ziemia i ziemia 
przepływ w odwrotną orbitę słońce; Ponieważ bóg musi prowadzić ziemię w odwrotności jak normalnie ten 
sam kąt słońce; Ponieważ bóg musi przyśpieszać w górę ziemi odwrotnej orbity 48 godzin odwrotny orbita rok 
= "wp8lywy chwyt".

Akcydensowy 38:13 "ten ja można brać chwyt skrzydła ziemski" 

Akcydensowy 26:7 "i hangeth "on stretcheth out północ nad pustym miejscem ziemia na nic. 

Ziemia wiesza na nic ponieważ ziemskie orbity słońce. 

Micah 7:8 "raduje się nie przeciw ja, o kopalniany wróg: Gdy spadam, powst; Gdy siedzę w ciemności 
władyka będzie światłem do ja.  
7:9 znoszę oburzenie władyka, ponieważ sinned przeciw on i wykonuję osądzenie dla ja, until występować z 
prośbą mój przyczynę, Przynosi ja naprzód światło, i ujrzę jego prawość." 

Słońce nagle wzrasta w wschodnich godzinach właśnie po tym jak słońce ustawiający w wschodzie przy Jesus 
wskrzeszaniem = tak skrzydła słońce = skrzydła ranek. Ten evening Jezus ono wyjawiał jego ucznie w 
Jerozolima, gdy słońce ustawiał w zachodzie. Tak słońce w "uttermost częściach morze". 

Isaiah 11:12 "i on "tworzymy chorążego dla narodów, gromadzić wyrzutków Izrael i zbieramy wpólnie 
rozpraszam Judah od cztery kątów ziemia. 

Cztery kąta ziemia są cztery skrzydłami ziemia. Skrzydła ranek są skrzydłami słońce. 

Gideon może walczyć przez długiej nocy. I wracający przed słońcem wzrastaliśmy. Paralela Jezus mógł być 
długim piątkową nocą słońca wzrostem w zachodzie i ustawiającymi w wschodzie, then. Wtedy słońca nagle 
wzrost w wschodzie.

Jeżeli ten sam dzień jak Joshua tęsk dzień; Joshua może iść w górę całonocnego od Gilgal przy Jordania 
Gibeon. Wtedy Joshua zbyt walczący w ciemności przy Gibeon. Wtedy słońce wzrost w zachodzie, stoi wciąż 
przy południem dla 24 godzin, i ustawia w wschodzie. Wtedy słońca nagle wzrost w wschodzie. Tak, Gideon's 
nighttime bitwy zwycięstwo przed słońcem był up. Jesus wskrzeszanie także był zanim słońce był w górę 
Niedziela, Kwietnia 5, 33 reklama.



Jakkolwiek, prawdopodobny słońce wzrastał w zachodzie który noc, od razu po początek drugi zegarek. 
Wtedy mieli światło dzienne wspinać się 18 mil od Gilgal Gibeon Joshua mężczyzna. I Joshua zasięg Gibeon 
midday.

Odniesienie psalmu 139:9 jest Malachi 4: 2. Że słońce skrzydło sposoby słońce ruszał się. 

Mark 16:2 "w ranku "i bardzo wcześnie pierwszy dzień tygodnia, przychodzili do sepulchre przy 
wydźwignięciem słońce. 

Przy wydźwignięciem słońce przy wieczór siódmego dzień musimy znaczyć słońce ustawiającego w 
wschodzie, ja zostać ciemnymi. I wkrótce po słońca nagle unosiliśmy się w wschodzie. 

Ecclesiastes 1:5 "słońca goeth puszek i hasteth jego miejsce "słońca także ariseth, dokąd powstawał. 

Ecclesiastes 8:17 "wtedy ujrzałem wszystkie pracę bóg, to mężczyzna no może znajdować out pracę która 
zrobi pod słońcem: Ponieważ chociaż mężczyzna praca szukać mnie out mimo to on, no znajdujemy go; Yea 
dalej; Chociaż mędrzec myśl znać mnie, mimo to on no będzie sprawnie znajdować je." 

Psalmu 111:2 "pracy władyka jest wielki, poszukiwany z wszystko one które przyjemność w tym." 

Psalmu 104:19 "mianował księżyc dla sezonów: Słońca knoweth jego iść w dół." 

To jest wschodnia Sobota słońce podróżny zachód, Sierpień 24, 1241 BC, "słońce pośpieszający no iść 
puszek" dla Joshua; Znaczący Joshua znał bóg ruszał się słońce, i słońce podróżny zachód wschód no był 
właśnie ziemski wirować i słońca no rusza się. Znaczenie to "pośpieszający no iść puszek" miejsce, Kwietnia 4, 
33 reklama słońce powstawał, był słońcem, musi wzrastać w zachodzie Sobota gdy Jezus był w grób ustawiać 
w wschodzie. Wtedy, ciemność dla few godzin i pierwszy dzień zaczynaliśmy gdy Mary pójść grobowiec po 
tym jak Jezus wzrastał od nieboszczyka. Wtedy nagle słońce i świetnie wzrost w wschodzie miejsce słońce 
normalnie wzrastał. 

Isaiah 53:11 z kłopoty jego dusza "widzii światło i satysfakcjonuje: " 

Isaiah 30:26 Moreover będzie jako światło słońce światło księżyc, i światło słońce będzie siedmioraki, jako 
światło siedem dni w dniu uderzenie ich rana. "władyki bindeth w górę pogwałcenia jego ludzie" 

Bernardino Sahagun nagrywał aztek opowieść tworzenie - "tam  byli dwa słońca, ale odpoczynek bóg no 
chciał dwa słońc w niebach, tak chwytał królika i rzucał je drugi słońce pomniejszać swój świetlistość jeden 
bóg; To jest jak królik lądował na księżyc i zostawał tam." 

"światło siedem dni" może odnosić sie sabat dzwoni Sabbaton = siedem sabbaths = dzień, noc trwa siedem 1/2 
- godziny godziny dni = 7, 12 godzin x Jezus w doniosłych trzy pełnych dniach =. 

Słońce siedem czasów jaskrawy na niedziela rano, piątkowej nocy resurrecton = gdy Jezus był w doniosłych 
siedem czasach długich. 

Słońce siedem czasów jaskrawy odbijał z księżyc tak jakby księżyc był słońcem. Słońce wzrost przy Jesus 
wskrzeszaniem musi być ten siedem czasów jaskrawych. Słońce musi wzrastać w zachodzie, Kwietnia 4, 33 i 
set w wschodzie, reklama. sabat Jezus był w grób Słońce musi kontynuować chodzenie w kierunku wschodu 3 
AM Izrael pozycja w zachodzie = księżyc w pełni nad Izrael. Tak, Izrael zobaczył księżyc równie jaskrawą jak 
słońce zanim słońce nagle i świetnie wzrastał w wschodzie. 



Dzień normalnie no zrobi słońca chodzeniem. Hasteth jego miejsce" może wskazywać słońca położenie w 
wschodzie "dokąd powstawał gdy Jezus był w grobowu. Wtedy powstawał nagle w wschodzie przy Jesus 
wskrzeszaniem słońce. Tak znaczenie te słowa Solomon był Jesus wskrzeszaniem. 

Tak, Joshua pytał bóg że słońce nie ruch od południe pozyci ustawiać w wschodzie pytać bóg robić słońcu i 
księżyc pobytowi stać wciąż na wschodnim horyzoncie w dolinie Ajalon, Joshua ponieważ księżyc i słońce 
musimy ruszać się wpólnie. Tak słońce był po środku nieba w 12 PM pozyci gdy księżyc zostawał w dolinie 
Ajalon w wschodzie dla 24 godzin. Słońca "hasted no iść puszka" sposoby Joshua znali słońce ruszał się gdy 
ono podróżował zachodniego wschód. To jest dlaczego Joshua znał bóg czego dla ono modlił się, to słońce 
ćmił, zwalniał w swój ruchu zachodnim wschodzie i zatrzymywał po środku nieba. Znak wskrzeszanie ranek 
był słońcem ustawiającym w wschodzie, i tam  był ciemny dla wokoło trzy godzin. 

Whereupon słońce nagle i świetnie wzrost w wschodzie. Wtedy uciekać niedalecy miasteczka w zmroku mógł 
Amorites. Tak, Joshua modlitwa dla więcej godzin światło. 

Znał słońce normalnie no rusza się gdy ono pojawiać się podróżować wschodniego zachód. Ale gdy słońce 
podróżujący zachodni wschód robić 1/2 - godziny godziny dzień musi ruszać się 40 milion mil na godzinę 
słońce. Gdy ja zatrzymywał po środku nieba że dzień podróżował 40 milion mily godzina ono i zwalnia 20 
milion mil na godzinę. 24 godziny opóźniony ja hasted znowu ustawiać w wschodnim dublowaniu swój 
prędkość od 20 milion mil na godzinę, 40 milion mil na godzinę. 6 godzin + 24 godziny + 6 godzin = 36 godzin 
dnia światła który dzień. Nighttime podróż słońce od 11 PM Piątek Sierpień 23 i nighttime podróż od 
zmierzchu w, 1241 wschód słońca w BC zachodni = 90° wschodnim = 90° dostawianiu 180° tak sumaryczny 
ruch słońce byliśmy 5 180° x wschodem i słońcem na stronie przeciwnej ziemia. 

Ziemia mógł płynąć z odwrotnej orbity słońce tylko nagle wzrastać w zachodzie południe pozycja, zaczynać 
inną połówki odwrotności orbitę słońce opuszczać żadny sieci brakujące minuty słońce ruszający się 
natychmiast na zachód 180° i.

Niektóre astronomii równania są bezpośredni. Tak physics ruszać się słońce natychmiast i stopniowo podnosić 
up prędkość. Słońce musi dosięgać dwadzieścia lub trzydzieści milion mil na godzinę wśród minuty. Parzysty, 
równy słońce musi dosięgać prędkość światła wśród minuty gdy słońce ciemnił w swój iść naprzód. 

Exodusu 15:1 "wtedy śpiewał Mojżesz i dzieci Izrael ten piosenka do władyki, i spake, mówić, śpiewam do 
władyki dato che go, hath tryumfujący chwalebnie: H1342 h1342 koń i jego jeźdza hath on rzucający w morze." 

"tryumfujący chwalebnie: H1342 h1342" sposoby wspinać się up. Być może wzrastał w zachodzie lub 
wzrastał nagle w wschodzie słońce. 

Słońce ustawiający w wschodzie 

Tutaj widziisz zmierzch na Joshua długim dniu ty. Joshua 10:27 

Joshua 10:27 "i ja "przychodziliśmy przechodzić w czasie iść puszka słońce, ten Joshua dowodzący, i wziąć 
one puszek z drzew i ciskają one w jamę, w którym byli chowali, i kłaść wielcy kamienie które zostają do ten 
prawdziwy dzień. "w jamy usta," 



Ereba 6153 sposobów słońca set. To mógł równo podły słońce ustawiający w wschodzie. W wieczór 
sposobach między wieczór zmierzch i zmrokiem. Łęku 935 sposoby iść ustawiać słońce lub puszek. 
Przychodzić lub wracać. Gdy słońce ustawiający w wschodzie ono wracał wschód. Ten słowo pojawiać się jako 
początek greccy słowa dla słońca kłaniać się puszek w wschodzie przed wczesnym wskrzeszanie wschodem 
słońca w wschodzie. I także słońce kłaniać się puszek w zachodzie na dwa podróżuje Emmaus z Jezus, "jest 
daleki spędzony". gdy powiedzieli Jezus "dzień" 

Słońce mógł podróżować 45° wschód od 11 PM pozyci słońce podróży 180° wschód 8 PM pozycja wzrastać 
w zachodzie, then = południe pozycja, 180° w sześć godzinach w Sierpień, wtedy zostajemy przy południe 
pozycją dla słońcem ustawiającym 3 AM pozycja wskrzeszanie ranek przy drugi zegarkiem w w wschodzie 
180° 24 godzin, 360° =, then sześć godzinach słońce ruchu, then dalszy 45° wschód trzeci godzina noc, = 
podobizna i Gideon's atak romański zegarek nad grobowem. Wtedy ten Niedziela, Sierpień 25, 1241 BC 
odwracał 3 PM Izrael pozycja słońce i = 3 AM Izrael pozycja. 

Teraz potrzebujemy brać opiekę 40 minut. Znajdujemy 40 minutową różnicę między długością dwa połówki 
odwrotności orbity stosować 48 godzin przyśpieszających w górę czasu ponieważ ziemi orbita jest elliptical. 
Teraz znajdować odniesienie początek drugiej połowy odwrotności orbita: W sędziów 8:13 Gideon wracał 
przed słońcem unoszącym się, być może nagle w wschodzie przy siedmioraką świetlistością. Wtedy płynąć w 
odwrotną orbitę słońce dla zimy połówki odwrotności orbity brać opiekę 40 minut Luty 15 mógł ziemia, 1240 
BC.

Joshua może być świadomy że słońce chodzenie zachodnim wschodem był obracalny wokoło ziemi która 
dzień. W ten sposób gdy Joshua pytał bóg zatrzymywać słońce znał co opowiadał o. 

Joshua może być przestraszony że słońca wydźwignięcie w zachodzie przy południem na Gibeon, teraz, 
ustawiał w wschodzie w sześć godzinach, i tam  był ciemny dla wokoło trzy godzin, i Amorites był sprawnie 
uciekać miasta i przegrupowywać. Tak, Joshua modlił się słońce above sześć dni księżyc w wschodzie i, pobyt 
w niebie wciąż. Tak, być może być sabbath Jezus może ten sam wzór był w grób. Słońca wydźwignięcie w 
położeniu w wschodzie i zachodzie sabbath kończył przy zmrokiem gdy trzy Mary pójść przygotowywać Jesus 
ciała z pikantność. Wtedy nagle wzrastał w wschodzie słońce. Tak, Joshua może być świadomy ten wzór słońce 
cudy, i pytać bóg prolongować dzień przed tam  był ciemny. 

Joseph, Joshua ojciec 1088 rok wczesny w 2329 BC marzącym, i tam  był słońca cudem dla Joseph gdy był w 
Egipt. To może być kiedy słońce stojący wciąż w niebie dla 10 dni w Chiny, whereupon Yao zrobił cesarz nad 
Chiny i Joseph gubernatorem nad Egipt w 2315 BC. Joshua był świadomy jego ojca sen i z jego prośbą robić 
słońcu stać wciąż bóg, tak, pełnił ten przepowiednię w jego życiu znowu. 

Genezy 37:9 i on "marzyliśmy, mówiliśmy mię jego braci, powiedzieliśmy mimo to ujrzymy inny sen, ja 
marzyliśmy sen więcej; I, ujrzymy słońce księżyc i jedenaście gwiazd robić obeisance ja." 



Matthew 5:45 może być dziećmi twój ojciec który jest w niebie: "ten ye Maketh jego słońce wzrastać na zle i 
na deszczu i dobrego, sendeth dla go, i." na słusznym na niesprawiedliwym

"maketh jego słońce wzrastać" ja sposoby jezusowi no powiedział słońce rusza się wokoło ziemski każdego 
dnia. Robić wzrastać musi rozumiejący powodować ziemię wirować 360° każdego dnia. 

Psalmu 113:3 "od wydźwignięcia słońce do iść puszka to samo "władyki imię jest chwalący. 

W marginesie mój Cambridge biblia śpiewaliśmy to jest hymn Jezus zanim zdradzał. Słońce może wzrastać w 
zachodzie i ustawiać w wschodzie że sabat Jezus był w grobowu. Słońce musi nagle wzrastać w wschodzie na 
Jesus wskrzeszaniu.

Słońce musi nagle wzrastać w wschodzie, Sierpień 25, 1241 BC. Wtedy był drugi odwrotny orbita 177,6 dnia 
tam  zaraz po pierwszy zakrywa krótką połówkę ziemi elliptical orbita. 177.5/365.25 X 48 = 23:20 godziny. 
Tak, oba połówek orbity: 23:20 godziny,24:40 godziny + = 48 godzin brakuje czas. Znajdowaliśmy chybianie 
40 minut. 48 godzin upływali czas sprzeciwiającego się 48 godzinami brakuje czas. Upływający czas: + 12 
godziny Luty 17, 1241 BC + 60 godzin w wschodnim ruchu słońce noc Piątek Sierpień 23, 1241 BC - (36 
godzin sumują dnia światło 12, 24 który Sierpień 24, 1241 BC) +, - słońce wzrost w zachodnim stoimy wciąż 
przy południem dla 24 godzin i ustawiamy w wschodnich = 36 godzinach światło dzienne - minus 12 godziny 
Niedziela Sierpień 25, 1241 BC słońce ruch 180° zachodni i + 12 godziny Luty 15, 1240 BC stoi wciąż przy 
południem znowu słońce. 

Początek drugi zegarek może być czasem słońce wzrastał w zachodzie i stał wciąż w niebie dla 24 godzin. 

Wtedy słońce ustawiający w zachodzie i wzrastał nagle w wschodzie w sędziów 8:13 przy siedmioraką 
świetlistością jak przy Jesus wskrzeszania Kwietnia 5, 33 reklama. 

2 tymotki 1:10 oczywistym "ale teraz zrobi pojawiać się nasz wybawiciela jezus chrystus który znosił śmierć 
hath, i hath przynosił życie i nieśmiertelność światło przez ewangelii," 

Ephesians 5:14 "Wherefore saith, obudzony thou sleepest który, i powstaje od nieboszczyka, i Chrystus d thee
światłu." 

Przy 11 PM Sierpień 23, 1241 BC podróżować 45° wschód wzrastać w zachodzie przy 8 PM pozycją wtedy 
przechodzi 180° południe pozycja w sześć godzinach musi słońce. Wtedy słońce podróżuje 360° stać wciąż 
przy południem dla 24 godzin. Wtedy słońce podróżuje 180° set w wschodzie na Izrael w sześć godzinach. 
Wtedy słońce podróżuje 45° 9 AM pozycja w Chiny, 3 AM pozycja w Izrael. Ziemia chwilowo płynie z 
odwrotnej orbity słońce. Wtedy słońce odwraca kurs i podróżuje 180° na zachód 3 PM pozycja przez few 
godzin, nagle i świetnie - lub południa pozycja podróżować 180°. 

Gdy słońce podróżował wschód 45° i 180° 360° wtedy i stał wciąż w niebie 180° wtedy i set w wschodzie na 
Izrael, then słońce ruch 45° wspomaga wschód 3 AM Izrael pozycja. I gdy słońce podróżujący zachodni 180° 
być może był jaśniejący siedmioraki słońce. 

Wtedy gdy ziemia płynąca z drugi odwrotnej orbity Luty 15, 1240 BC, zaćmienie ścieżki na ziemi 
powierzchni był dokładnie dokąd przepowiadaliśmy one być backwards w czasie i dziennych koralowych 
liniach byliśmy dokładnie gdy oczekiwaliśmy one być każdego dnia. Tak, ty możesz znajdować jeżeli słońce 
ustawiający na Sierpień 24, 1241 w dziennym przyroscie na koralu BC. Jakkolwiek warstwa może pojawiać się 
jako jakaś inna dzienna warstwa. jeżeli słońce ćmił Słońce może ćmiący, koralowi polipy kłaść puszków 
dziennie wzrostowych pierścionki. podczas gdy ono stał wciąż w niebie opuszczać ten sam dzienną koral linię 
"jeżeli pierścionek jest dodającym każdego dnia ono mógł być to na dniu z szczególnie złą pogodą żadny 
pierścionek dodaje".

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pl&url=http%3a%2f%2fwww.astro.utoronto.ca%2f%7emhvk%2fAST221%2fverbunt.pdf
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O całym dniu 

Joshua 10:13 b "w ten sposób słońce stojący wciąż pośród nieba i hasted no iść puszek o całym dniu." 

Słowo dla "o" jest listem Kaf i znaczy "jak "o" lub. Tekst czyta "słońce stojącego wciąż dla pełnego dnia 
prawie" wokoło 24 godziny. Tak słowo jak pełny dzień. - dzień, Yom, może znaczyć pasmo lekcy kolory od 
wschodu słońca zmierzch. Tak słowo "o" dniu 12 godziny jako tam  jest 10 godzinami w zimy słońca świetle i 
14 godzinami słońca światła w lecie. Jakkolwiek, cały dzień zawiera, jest jeden zupełnym rewolucją 24 godziny 
niż wokoło 12 godziny słońca światło raczej i. dzień i noc Tak słońce stojący wciąż w niebie jak dla pełnej 
rewoluci jeden pełny dzień 24 godziny. Pierwszej połowy orbita jest skrótem 40 minut w brakującym czasie w 
24 godzinach przyśpieszać w górę czasu dla pierwszej połowy orbity. 

Wtedy stosować 24 godziny mogą 40 brakujących minut słońce stojący wciąż Sierpień 24, 1241 BC. Tak 
termin słońce stojący wciąż w niebie dla "o" całym dniu jest bardzo ścisły. Słońce stojący wciąż dla 23:20 
godzin podczas gdy słońce krążył wokoło ziemi 350°. Termin "od połówki "niebiańska sposób ziemia był już w 
odwrotnej orbicie od słońca rusza się 180° sześć miesięcy wczesnych. Od połówki niebiańscy sposoby od 
słońce pozyci wśród gwiazd. Od Luty 17, 1241 BC jest przyrodnia Sierpień 24 orbita, 1241 BC BC był 180° 
różnym niż noc 1241 zanim gdy słońce musi wracać i nocne niebo noc Sierpień 24, gdy słońce był na stronie 
przeciwnej ziemia.

Ten słowo dla połówki dzień jest to samo jak słowo w Nehemiah tutaj "midday" 

Nehemiah 8:3 i on "czytamy w tym zanim ulica i tamto które mogli rozumieć; która był przed wodną bramą 
od ranku do midday, przed mężczyzna i kobietami, I ucho wszystkie ludzie byli baczni do książki prawo." 

"od ranku do midday" od iluminaci połówka = - dzień. Tam  mógł być słońca cud ten dzień. Tekst no 
powiedział słońce wzrastał w wschodzie jako usuall. 

Uziemiamy w odwrotnej orbicie od Luty 17, 1241 BC, znaczyliśmy słońce ruszającego się 180° sierpniowy 
zodiak, kontynuowaliśmy w sześć miesiącach, then, połówka orbity, Luty zodiak w Sierpień. Słońce stojący 
wciąż od połówki niebo, południe który dzień dla 24 godzin., Jeżeli słońce podróżował prostą ścieżkę wokoło 
ziemi słońce pojawiać się w swój południe pozyci wzrastać 23°, obniża 23°, then. Słońce przy swój heighest 
dosięgał 80°, 10° mniej niż środek. 

Wtedy jeżeli ty możesz obrazować słońce krąży wokoło ziemi 350° z ziemi obracaniem stać wciąż przy 
południa Izrael czasem dla 23:20 godzin, wokoło pełny dzień. To jest 24 więcej godziny światło dzienne. Tak 
chybianie 40 minut w brakującej dzień opowieści. 

John 11:9 "Jezus odpowiadaliśmy, no jesteśmy dwanaście godzin w dniu, tam? Jeśli wogóle obsługujemy 
spacer w dniu, on stumbleth nie, ponieważ on seeth światło ten świat.
11:10 ale jeżeli mężczyzna spacer w nocy, on stumbleth, ponieważ tam  jest żadny światło w on."

Słońce stojący wciąż "w wśrodzie" niebo dosłownie tłumaczy "od połówki" niebo jak" 



Czerwony listu zakład, myśleć oryginalnie znaczyć "od" zamiast "w" lub "z". 

Jeżeli ty patrzejesz blisko czerwoni listu zakładu spojrzenia jak jeden pokój domowy który jest swój 
znaczeniem., Słońce był w zodiaka domu Virgo ale spotykać ten sam dom w ziemi odwrotnej orbicie krótko. 
dokąd ja normalnie był Sierpień 24, 1241 BC, Połówka orbity Sierpień 24, 1241 BC. po tym jak spadek 
jerychoński, Luty 17, 1241 BC, był Joshua długim dniem Słońce krążył aroud ziemia 360° dla 24 godzin, 
zatrzymuje znowu przy przyrodnim orbita punktem Sierpień 24, 1241 BC. Słońce może wtedy przechodzić set 
w wschodzie, nagle zatrzymywać znowu przy ten przyrodnim orbita punktem znowu, po few godzin, wzrost w 
wschodzie słońce na stronie przeciwnej, ziemia i ziemia przepływ w odwrotną orbitę słońce, znowu. Wtedy 
słońce powrót Luty 15 1240 i ziemia przepływ z odwrotnej orbity, BC. 

- Strong 719b. Ten list "zakładający się" najpierw od dobra, oryginalnie znaczył "od" właśnie jak od pierwszy 
rozdziału biblia, genezy 1:4 

Właśnie jako list "zakładający się" znaczyliśmy od, od przebywania w Egipt Sothis rok 430 - Kwiecień 1, 
2307 BC exodus przy księżyc w pełni, Piątek, Marzec 30, 1281 od exodusu 12:40 BC, 

- wprawiać w zakłopotanie z jednakowym przyglądającym listowym Kaph w "kayom tamiym" below. Że noc 
muszą widzieć gwiazdy od drugiej połowy niebo izraelczycy. 

Niektóre rywalizują termin "kayom tamiym" zauważają pierwszy list od dobra są Kaph = wokoło. - "o dniu 
całym" - 



- jako dzień w ciepłych godzinach znaczymy długiego dzień rok jak - lata solstice. - w Joshua 10:13 - Wcześni 
obserwatorzy wierzyli słońce podróżującą północ solstice, zatkanego i podróżującego lata południe w swój 
sezonowym ruchu, then. (up) (puszek) To jest słońce wzrastał wysokiego w niebie w kierunku lata, obniża 
póżniej then. Słońce set dalej północ i każdy dzień zbliża się lato południowa zbliża się zima wtedy. Dni rośli 
incrementally dorośnięcie, rośli krótkiego, then, then. długiego, zatkanego Likewise zatrzymywali skracać na 
zimy solstice dni.

Solstice sposobów słońce umierał. Słońce w zimie podróżował dalszy południe. Słońce w lecie podróżował 
dalszy północ. Tak słońce umierał i zaczynał pojawiać się w innym kierunku. Joshua długi dzień Sierpień 24, 
1241 BC był 38 dniami i 51 dniem po lata solstice przed jesieni równonocą. 5 dni wczesny niż Sierpień 24, 
1241 BC był przyrodnim sposobem między lata solstice i spadek równonocą. 

Tam  pojawiać się BC i zaczyna dzień słońce cud Styczeń 25, 2636 w Huangdi's 20th roku na nowiu, 
obliczenie 60 i rok obliczenie 60. Styczeń 25, 2636 BC był tylko 10 dniami po zimy solstice. Połówka słońce 
cudu rok, połówka orbity, opóźnionej także był 10 dniami po lata solstice. 

Gdy słońce stojący wciąż w niebie, ja może określający słońce umierający. Tak, Joshua długi dzień i inni 
jednakowi słońce cudy, możemy dawać znaczeniu solstice, oba słońce cudy w zimie w Styczniu w lecie w Lipu 
i. Tak, Joshua, pytał bóg zatrzymywać słońce dla 24 godzin Sierpień 24 i bóg - od poruszającego zachodu 
wschód - 1241 BC, znowu zatrzymywaliśmy słońce dla 12 godzin Luty 15, 1240 BC. Słońce zatrzymujący 
równy słońce umierał równy sostice. 

Jakkolwiek, widziimy rozwiązanie tutaj jako słońce ruszający się 180° = 12 godziny opuszcza żadny dowód 
gdy ziemia płynął w odwrotną orbitę słońce. Słońce trwanie cisza po środku nieba wspinającego się lata solstice 
pozycja eighth godziną 1/2 - godziny godziny cud. Wschodni i zachodni odwrócenie na Dendera zodiaku może 
przedstawiać słońce rusza się 180° i zodiaka przesuwanie się. Drobny przesunięcie w zodiaku może być 
powodem pisarz napisał ziemi był do góry nogami. 

Język konieczny dla rolnictwa Yao Canon, cztery nowymi gwiazdami w odwrotnej orbicie, 2315 BC, sugeruje 
odwrotną orbitę gdy Yao wysyłał go ustalać cztery sezonu i Ho po tym jak słońce ruszał się 9 x 180° stać wciąż 
na Chiny dla dziewięć dni whereupon Yao zrobił cesarz i zlecał on i Ho. (dziewięć są dziwnym liczbą liczba 
zatrzymujący na stronie przeciwnej ziemia nawet słońce, tak po tym jak ruszający się 9 x 189°) 

Cztery gwiazdy no byli nawet widoczni w solstices i równonocach przed wiosny równonocą 10 dni Kwiecień 
11, 2315 BC. ponieważ słońce ruszał się Kwiecień 1, 2315 BC, Ja bierze 26.000 rok dla ziemi precess 360°. 
Skutek ruszać się słońce mówi przy zimy solstice, 90 dni przed wiosny równonocą, jest ruszać się słońce 180° 
strona przeciwna ziemia. Tak, 90 dni, 180° = znaczą dni, 20° 10 =. To znaczy skutek ruszać się słońce strona 
przeciwna ziemski Kwiecień 1, 2315 BC jest = 2, 10 x/365, 26.000 rok x = 1400 rok niedawnego zodiaka nieba. 
Wtedy, wszystkie cztery gwiazdy w Yao Canon zaznaczali cztery sezonu.

Tam  jest żadny inny rozwiązanie Yao Canon. 

Everything punkty odwrotny zodiak dla Joshua także. 



Wtedy był daleko od naturalnego zjawiska Joshua długi dzień. To był wiele prawdziwi krańcowi cudy pracuje 
wpólnie zapewniać pozór normalność. 

Jeżeli słońce ruszał się z ziemi obracaniem 12 godziny, to jest przyrodni sposób, Izrael zobaczył gwiazdy od 
drugiej połowy która noc. niebo Podczas gdy demonstrujący mój żona w lecie 1999 słońce rusza się 180° 
wokoło ziemi stać wciąż w niebie, ja ruszał się kulę ziemską ziemia naprzód, then ono zdarzał się ja ziemski 
kontynuował chodzenie w odwrotności ale teraz. Starożytny Grek i chińscy rejestry opisujemy ziemię w 
odwrotnej orbicie. Ty widziisz słońce może stać wciąż w niebie dla 12 godzin jako ono ruszał się 180° strona 
przeciwna ziemia. Tylko no był Joshua długi dzień przy Gibeon to. Pierwszy dzień siódmego miesiąc może być 
kiedy Joshua mówił błogosławieństwo i klęcie prawo na BC górze Ebal i górze Gerizim, Niedziela, Lipiec 21, 
1241.

Deuteronomy 11:29 "i ja przychodzi przechodzić, gdy władyka thy bóg hath przynosił thee wewnątrz do ziemi 
whither posiadać je thou goest, ten thou shalt stawia błogosławieństwo na górę Gerizim, i pomstowanie na górę 
Ebal."

Tak, Joshua długi dzień był siódmego dniem eighth miesiąc, Sierpień 24, 1241 BC. 

Leviticus 23:24 "mówi do dzieci Izrael w siódmego miesiącu w pierwszy dniu miesiąc, mówić, ye m sabat, 
pomnik dmuchanie trąbki, święta konwokacja. 
23:25 Ye robi żadny służalczej pracie w tym: Ale ye oferuje ofiarę robić ogieniem do władyki." 

Być może wtedy wracali Gilgal następny dzień izraelczycy. 

Wtedy następujący miesiąc pierwszy księżycowy dzień eighth miesiąc spotykał Joshua przy Gilgal 
Gibeonites. Następnie, na trzeci dniu tydzień, Wtorek, księżycowy miesiąc, Sierpień 21, 1241 BC. Wtedy few 
dni opóźneni atakowali Gibeon pięć królewiątek Amorites, i Gibeon wysyłał dla Joshua, i Joshua unosił się 
piątkowej nocy przychodzić pomoc Gibeon. 

Joshua 9:16 "i ja "przychodziliśmy przechodzić przy końcówką trzy dnia zrobili liga z one po tym jak, to 
słuchali że, że byli ich sąsiad, i mieszkali wśród one. 

Słońce musi wracać sześć miesięcy i był ekstra dnia światłem Joshua potrzebujący przy po tym jak Joshua 
długi dzień bitwą Mer i ziemią płynącą z odwrotnej orbity jeden rok po spadku jerychoński. Likewise noc po 
tym jak Joshua długi dzień zobaczyli gwiazdy od drugiej połowy niebo izraelczycy. 

Te mali słowa w biblii są znacząco wokoło słowo listowy Kaf: 

Luke 3:23 "i Jezus himself "zaczynaliśmy być wokoło trzydzieści rok wiek, 

Lub, Jezus zaczynał jego ministerstwa gdy był wokoło trzydzieści rok wiek, 

Jezus byli prawdopodobnie urodzony 17th siódmego miesiąc, według wzoru Noah powódź w genezie 7 i 
genezie 8, Sobota, Wrzesień 12, 7 BC. Jezus zaczynali jego jawnego ministerstwa na Yom Kippur Sobota, 
Września 10, 29 reklama 10th dzień siódmego miesiąc z jego urodziny i, few dni opóźniony 17th siódmego 
miesiąc, Września 17, 29 reklama. Lub po prostu jego urodzinowy Września 12, 7 BC prawie równy Września 
10, 29 reklama.

Jezus zaczynał być 35 w ten Września 17, 29 reklamie. Tam  jest żadny rok zero. Tak, Jezus zaczynał być 
wokoło trzydzieści rok wiek. Oryginał Luke może być hebrajski. 



Wtedy listowy Kaf = wokoło. Ten słowo wokoło jest właśnie jak rejestr gdy słońce stojący wciąż dla wokoło 
dnia bez 40 minut o całym dniu, Jezus zaczynał jego ministerstwa w wiośnie, lecie/gdy chrzcił. pięć rok obracał 
trzydzieści po tym jak, Tak, Jesus wiek w Luke był w Jesus 34th roku przed Jezus obracał 35 lat, Września 17, 
29 reklama. Jezus był 34 lat, obraca 35 lat, Września 17, 29 reklama. 

2 kroniki 20:31 i Jehoshaphat "królowaliśmy nad Judah: Był trzydzieści i pięć lat gdy zaczynał królować, i 
królował dwadzieścia i pięć rok w Jerozolima. I jego matki imię był Azubah córka Shilhi." 

2 kroniki 15:19 "był żadny wojenny do pięć i thirtieth rok królowanie Asa "i tam. 

Jezus zaczynał jego ministerstwa w Września 29 reklamie gdy był trzydzieści pięć. 

Wiele daty w biblia punkcie 40, 39 i 38 rok. Tak purpose wskazywać życie Chrystus biblia. 

W ten sposób jezusowy byliśmy 34 i połówką przy Passover w Jerozolima w Marzec 29 reklamie. Znaczenie 
może być jezusowy był w jego 30th dekadzie gdy chrzcił. 

Dosłownie dekada trzy = Strongs 5144 + Strongs 5140. Tak, 35 lat jest w połowie przez 30th dekady. Tak, 35 
rok są dokładnie 30th dekadą. Syriac i Persic versians opuszczają słowo out zaczynali ponieważ ono jest 
niepotrzebny. Jezus oficjalnie zaczynał jego ministerstwa na początku 50 rok jubile Piątek -, Września 9, 29 
reklama, które musi być gdy w Luke 4 mówił od Isaiah 61. 

Ty widziisz prawdopodobny kandydat był BC, Luty 17, 1241. że słońce krążył strona przeciwna ziemia dla 
wczesnego wschodu słońca dla Joshua podbijać jerychońskiego na sabacie 

Malejący słońce 

Widziimy Hezekiah's znaka

Tutaj widziimy jak dla Joshua dla słońce stojący wciąż w południe pozyci "o" pełnym dniu 24 godziny. 
Brakujący czas był 40 minutami less niż 24 godziny. Być może krążył wokoło ziemi 350° trwanie ciszy w 
niebie dla 23:20 godzin upływać czas słońce. Wtedy gdy słońce wracał Luty 15, 1240 przy południa Izrael 
czasem BC, to był 6 PM porcelanowy czas dla królewiątka bladego. Wtedy był above sześć dni księżyc i słońce 
ustawiał i gwiazdy Fang, Scorpius/przychodzili out z planetami. Wtedy słońce stojący wciąż dla 12 godzin przy 
południe pozycją na Izrael przy bitwą Mer i przy mroczną zmierzch pozycją na Chiny. Wtedy ruszał się dalszy 
10° wschód słońce uzupełniał dla 24:40 godzin, 40 minut brakuje czas, w drugiej połowy odwrotności orbicie. 

Tak słońce ruszał się 190° i unosił się w zachodzie zmierzch pozycja. To jest, wzrastał w zachodnim 10° 
wśród 12 godzin słońce ustawiający w zachodzie w Chiny noc Sobota, Luty 15, 1240 BC, then gdy słońce 
stojący wciąż przy południem na Izrael. Tak słońce ruszał się 190° w 12 godzinach. Tak, królewiątek bladzi oba 
zobaczyli gwiazdy przychodzić out, wtedy słońce przychodzący out. Tak, marzył go odziewał w słońcu i 
księżyc. 

Odniesienie w brakującej dzień opowieści słońce cień pochodzi backwards w 2 królewiątkach 20:9-11 był 
hebrajskim słowem Mahaleh dla unosić się także. Być może jest równo obowiązujący Joshua drugi odniesienie 
słońca położenie w wschodzie tęsk dzień. Słońce pochodzący, wtedy unoszący się. Słońce unosił się w sędziów 
8:13 gdy Gideon wracał zanim słońce był up korygować dla ten 40 minut., zanim słońce unosił się dla drugiej 
połowy odwrotności orbity, Także, notatka jest słońce iść backwards odniesienie. Że słońce unosił się, być 
może ja pochodziliśmy. Słońce można iść backwards wzrastać, pochodzi od zachodu przy 11 PM Sierpień 23/, 
1241 na sabacie jest hebrajszczyzną Sobota stojąca wciąż przy południem dla 24 godzin, ustawiająca w 
wschodzie i wtedy nagle unosząca się Sierpień 25 BC, then, 1241 w wschodzie BC. 
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Być może jaśniał siedmioraki i ćmił słońce then ustawia w wschodzie. gdy ono unosił się w wschodzie 
południe pozycja, gdy ono stał wciąż 24 godziny, Nagły wschód słońca w wschodniej Niedziela Sierpień 25, 
1241 BC był jak wczesny nagły wschód słońca na Jesus wskrzeszaniu. Być może wzrastał w zachodzie noc 
Sierpień 23 słońce, 1241 BC w końcu ustawiający w wschodnich 36 godzinach opóźnionych - 36 godzin dzień 
długo. Słońce wzrastał w zachodzie południk w Chiny przed nagle i świetnie ruszający się na zachód dla 
nagłego zmierzchu na Chiny w wschodzie słońca w wschodzie na Izrael i zachodzie. Wtedy ustawiał w 
wschodzie księżyc i dzień pojawiać się ciemnawym jak ono robi na ciężkim chmurnym dniu. Wtedy być jak 
wskrzeszanie ranek może ten dzień. 

Joshua może słusznie myśleć że słońce przy południem teraz ustawiał w wschodzie w sześć godzinach, then 
tam  byli trzy godziny ciemność i wróg dostaje daleko od. Wtedy nagle wzrastał w wschodzie dla krótkiego 
dnia wokoło sześć godzin słońce. Joshua potrzebował zwycięstwo dzień, był który i 24 więcej godziny światło 
dzienne co naprawdę potrzebował. 

1 Thessalonians 5:8 "ale pozwala my był trzeźwy, stawiający na breastplate wiara i miłość, które są dzień, I 
dla hełma nadzieja salwowanie." 

1 Samuel 9:26 i one "powstawaliśmy wcześnie: I ja przychodził przechodzić o wiośnie dzień, ten Samuel 
dzwoniący Saul wierzchołek dom w górę, mówić, że mogę wysyłać thee daleko od. I Saul powstawał, i pójść 
out oba one on i Samuel, za granicą." 

"wiosna dzień" był słowa alah, znaczy unosić się. Tak słońce może unosić się nagle w wschodzie po ustawiać 
w wschodzie dla few godzin tylko. Tak wczesny poranek. I tak wzór wskrzeszanie Niedziela.

Joshua 10:14 był żadny dzień jak to przed nim "i tam  lub po go hearkened do głosu mężczyzna, to władyka: 
Dla władyki walczącej dla Izrael." 

Następny werset, Joshua 10:15, no pojawiać się w Septuagint. 

Joshua 10:15 "i Joshua "wracaliśmy Gilgal, i wszystkie Izrael z on, do obozu. 

To tam  był żadny dzień jak ono dla Joshua że bóg hearkened mężczyzna musi znaczyć że ja był prawie 
bluźnierstwem przy innymi czasami dowodzić słońce stać wciąż i bóg no hearken mężczyzna przy innymi 
czasami. Jakkolwiek, Joshua może zamierzać pytać bóg robić słońcu stać wciąż kiedy ponaglał izraelczyków 
iść up przy once i podbijać ziemię obiecana po izraelczyków wkrótce opuszczał Egipt: 

Psalmu 84:10 dla dnia w thy sądach "jest lepszy niż tysiąc. Raczej być odźwierny w domu mój bóg, niż 
mieszkać w namiotach niegodziwość.  
84:11 dla władyka bóg jest osłoną i słońcem: Władyka d graci i chlubi się: Żadny dobra rzecz wstrzymuje od 
one że spacer uprightly." 

Tam  jest żadny cień w południe dnia słońcu. Chmury mogą zakrywać słońce, osłona od słońca. Tak 
północnoamerykański Thunderbird, Phoenix =. Bóg pojawiać się w ten sposób genialnym że grzmot chmury 
zakrywali niebo w psalmu 18:

Psalmu 18:12 przy świetlistością która był "zanim on jego chmury gęsty przechodzili, grad dryluje i bunkruje 
ogień.  
18:13 i wysoki dać jego głosowi władyka także grzmiąca w niebach; Grad kamienie i węgle ogień." 

Liczymy 14:9 "tylko buntujemy się nie ye przeciw władyce, neither strach ye ludzie ziemia; Dla są chlebowi 
dla my: Ich cień odjeżdża od one, i władyka jest z my: Boimy się one nie." 



Słowo może znaczyć wschód słońca i słońce trwanie ciszę przy południem dla 24 godzin "ich cień odjeżdża 
od one" Joshua podczas gdy dostać zwycięstwo. Jak mądry królewiątko Midianites Gideon masa, Zalmunna, 
sposoby "cieni bierze daleko od".

Słońce musi ruszać się 7 x 180° dla trzy dni ciemność Marzec 15, 1281 BC. Wtedy, półtora rok opóźniony 
drugi rok, musi być jeden rokiem i 186 dni opóźneni = Wrzesień 17, 1280 BC = 17th dzień siódmego miesiąc, 
Wrzesień 12 =, 7 BC, także 17th dzień siódmego miesiąc kiedy dwanaście szpiegów wracali przy ingathering 
owoc w siódmego miesiącu, gdy Jezus mu być urodzony. Słońce może ruszać się z powrotem przy przyrodnią 
orbitą pełną orbitą i =. przy szóstego miesiącem i przy twelfth miesiącem 

Nawet gdy Isaiah modlił się słońce cofać się dziesięć kroków, ja był bóg który dowodził Isaiah pytać 
Hezekiah cofa się dziesięć kroków. jeżeli cień musi obniża dziesięć kroków, 

Sądzimy 5:20 "walczyli od nieba; Gwiazdy w ich kursach walczyli przeciw Sisera." 

Gwiazdy w ich kursach mogą po prostu znaczyć słońce ruszającego się strona przeciwna która dzień. ziemia 
Wtedy że noc Izrael zobaczył gwiazdy od drugiej połowy niebo. Gwiazdy zobaczyli ustawiać w zachodzie i 
znikać w zachodzie orbitujemy. gdy ziemia orbitował słońce w swój normalna odpierający clockwise W 
odwrotnej orbicie przed to gwiazdy pojawiać się coraz więcej od zachodu each nocą. Tak, "gwiazdy w ich 
kursach walczących przeciw Sisera" byli jak turnpike który no pozwalał Sisera. 

Septuagint sądzi 5:20 ", one ono ustawia walczyć z Sisara z ich ścieżek. "gwiazdy od nieba one ustawiają w 
szyku"

Ten grecki werset może sugerować pięć planet także zobaczył być nie na miejscu że noc w Izrael gdy 
zobaczyli w koniunkci w Fang, Libra w Chiny/ten noc w królewiątko Wan sen. 

Sędziów 5:31 "w ten sposób pozwalał wszystkie thine wrogów znikać, o władyka: Ale pozwalamy one że 
miłość on był jako słońce gdy goeth naprzód w jego można." 

Odniesienie 2 królewiątka 20:9-11 może być poprawny. Słońce musi wzrastać w zachodzie i ustawiać w 
wschodzie dla Hezekiah. Tak, 180° niebo reprezentują 10 krokami. 

Książka Daniel mówi godziny dzień. Tak, w ten 703 BC, właśnie 110 rok przed Daniel w 590 mogą znać BC 
podziały godziny. Tak dziesięć kroków w górnej tarczy Ahaz mogli po prostu przedstawiać dziesięć godzin 
180°, prawie

Tak, Hezekiah's znak był jednakowy Sabbaton ucznie odpoczywający - sabbaton był piątkową nocą siedem 
nocy i słońce pochodził od zachodu set w wschodzie który Sobota. Być może był 36 godzin długa ten noc. Być 
może stał wciąż słońce że Soboty południe dla 24 godzin gdy ono krążył wokoło ziemi 360° i był jak Joshua 
długi dzień. Wtedy że Sobota, dnia światło, trwał 36 godzin. No znam jak długo dzień trwał Sobotę, Kwietnia 4, 
33 reklama. Ja mógł być długim dniem, 1/2 - godziny godziny dzień lub few godziny dzień, zaświecamy. 
Niemniej, prawdopodobnie wzrastał w secie w wschodzie który dzień. i zachodzie słońce Wtedy wzrastał w 
wschodzie nagle i świetnie słońce ten wskrzeszania niedziela rano. 

Wskrzeszanie może upodabniający gojenie siedem fałdów słońce nagle unosi się od wschodu. Tak cień oba 
pójść backwards posyłać 10 kroków wtedy = 180 stopni = 10 godzin. Tak, Hezekiah może uzdrawiający 
siedmiorakim słońcem przy wschodem słońca, po trzy dni ciemność i słońca wydźwignięcie w położeniu w 
wschodzie i zachodzie, znak wskrzeszanie. Tak, Joshua długi dzień był bardzo jednakowy. Tam  prowadzący 
do Jesus wskrzeszania jest możliwości Hezekiah's znak był w 703 BC, prawdopodobnie z ten sam wzorem 
słońca cudy jak. Tak odniesienie królewiątka 20 ii pracuje. 



Isaiah 30:26 Moreover będzie jako światło słońce światło księżyc, i światło słońce będzie siedmioraki, jako 
światło siedem dni w dniu uderzenie ich rana. "władyki bindeth w górę pogwałcenia jego ludzie" 

"światło siedem dni" może wskazywać długiego dzień i noc po tym jak Jezus był ukrzyżowany. Niektóre 
sugerują Jezus byli ukrzyżowani na Czwartku dawać trzy dniom Niedziela. Jakkolwiek trzy dnia mogą 
osiągający ruszać się słońce dorównać 3, 24 godziny x Jesus wskrzeszanie. 

Psalmu 113:3 "od wydźwignięcia słońce do iść puszka to samo "władyki imię jest chwalący 

Herodotus, grecki historyk, napisał że egipscy księża donosili: 

"tak całość liczby rok jest 341 pharaohs, żadny bóg kiedykolwiek pojawiać się w istoty ludzkiej formie; 
[wczesna egipska historia] w którym powiedział całkowita przestrzeń, one, Nic ten rodzaj zdarzał się pod 
egipskimi królewiątkami, pod lub poprzednimi lub opóźnionymi. Słońce, jakkolwiek, wśród ten okresu czasu 
na cztery kilka okazjach, ruszać się od jego wonted kursu dwa razy wzrasta i dwa razy ustawia, dokąd teraz 
ustawia, dokąd teraz wzrasta. Egipt był w żadny stopniu wpływającym te zmianami; Produkcje ziemia rzeka i, 
zostawali to samo; Nor był cokolwiek niezwykły w chorobach lub śmierć tam." 
Historia Herodotus, rozdział 2

Herodotus także napisał że żadny odwrócenie wschód słońca zdarza się podczas sothis cyklu. To może 
wskazywać, Piątek, Marzec 30, 1281 przy końcówką 1460 rok sothis BC jeździć na rowerze. że słońce wzrastał 
w secie w wschodzie i zachodzie rok exodus Wtedy od 148 reklamy symbolizował Phoenix na monetach 
wybijać monety końcówka Sothis cykl. Sothis cykl naprawdę kończył 1460 rok w 180 reklamie. 49 rok jubile 
50 rok jubile i egipskich sothis od 1241 BC jeździć na rowerze pokrywamy się w 180 reklamie. Być może jest 
właściwie ten 180 BC data ten moneta z feniksem przy końcówką egipski sothis cykl. Być może tam  był słońca 
cud w 180 reklamie. Od Jesus narodziny w 7 180 reklama BC są 187 rok. Methuselah żył 187 rok. 

Żydowski jubile 50 rok cykl i 49 rok cykl pokrywamy się z 179 i 180 BC BC: 29 reklama + 50, 50, 50, 179 
reklama + =. 33 reklama + 49, 49, 49, 180 reklama + =. Od exodusu Jesus krzyżowania 1281 33 reklama BC - = 
1313 roku = 13, 101 x. Od Abraham narodziny w 2607 exodus w 1281 BC BC są 1313 roku + 13. Od Abraham 
narodziny w 2607 Jesus narodziny w 2607, 7, 2600 BC 7 BC = - =; 2600 13, 200/=. Jeżeli pharaoh Merneptah 
umierał w 3,5, tylny 3 miesiąca od końcówki miesiąc Czerwiec 30 i 5 dni, posyłają = 3,5; To był Kwiecień 3, 
1281 BC. Jezus był ukrzyżowany na i wzrastał od Kwietnia 3, 33 reklamie nieżywej Kwietnia 5, 33 reklamy. 
Likewise był 1026 rok przebywanie w Egipt. 2, 513 roku x. Methuselah żył rok 969, 800, 13, 13 = + x. 

Lub 51, 19 rok x. Księżycowi cykle powtarzają każdy 19 rok. Adam od armeńskich sothis 5368 przy rokiem 
800 BC = armeńscy sothis 4568 969 rok Methuselah BC - = 3599 BC = rok 600 od egipskich sothis 4199 BC. 
Ten 3599 BC jest innym rokiem 600 obok roku 600 armeńskich sothis 3307 Noah powódź BC. Jeżeli 
Methuselah był urodzeni 3599 BC, then Lamech był urodzeni 3494 żyć 182 roku 3312 BC BC = roku 595 
armeńscy sothis. gdy Methuselah był 105 lat, 

Właśnie gdy Lamech umierał w 3312 BC, tam  są 49 rok jubiles od Joseph pierwszy roku jako gubernator 
Egipt w 2315 BC 12 BC; 5 więcej rok Jesus narodziny w 7 BC. 47, 49, 2303 rok x =. Od 2310 przy szóstego 
lub siódmego rokiem obfitość w Egipt BC, 2310 2303 rok BC - = 7 BC, Jesus narodziny. Likewise 49, 49, 2401 
roku x =. Od 2369 2401 roku, Jesus poświęcenia Kwietnia 3 reklamy BC =, 33., gdy Jacob był 69, 

Lub rok 600 Methusaleh umierał, mógł zakładający rok 600 Noah powódź. Najprawdopodobniejszy 
Methusaleh umierał w roku 969 od Adam = 3599 BC, i Noah powódź najprawdopodobniejsza był 3307 BC 
wskazuje Jesus narodziny 3300 rok opóźnionych. Wzór dawać Noah szczególnie był typ Jesus narodziny 17th 
księżycowy dzień siódmego miesiąc i. 

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pl&url=http%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fherodotus.gif


Jezus żył 38 i przyrodni rok. To jest 2, 19 rok cykle x. Tam  są wiele słońc cudy na rok kończy z 68 7. i 
rokiem. Tak 38, 38, 23, 100 + =. Jezus był 23 kiedy Caiaphas zostać wysokim księdzem. 

Od 5368 w 49 rok jubiles BC: 3408 BC = Noah 100 rok powódź 3307 BC = 3300 rok Jesus narodziny. 49 
jubiles dalej BC słońce omen w 468 i cud = "ludzie Ts'e i Ch'ing atakujący Wei." Królewiątko Yuen Chiny 
umierał. 500 rok opóźnionego Jezus byli ukrzyżowanym Kwietnia 3, 33 reklamą. Tak, rok jeden biblia = 5368 
rok 800 BC = Adam narodziny 4568 BC; 49 rok jubiles 468 500 rok Jesus poświęcenie BC =. Wszystkie słońce 
cudów punkt Jezus.

Enoch urodzeni 300 armeńskich sothis = 3607 BC, 57 rok Methuselah, 57 rok Lamech, 182 roku życie 
armeński sothis rok 595, 3312 = BC. Wtedy był 50 Noah Lamech, w ten sposób był wokoło 40 kiedy Noah o 
3440 BC kiedy Shem który był 102 w 3305 BC, gdy opuszczał arkę. 

I w twelfth jubileuszu, w siódmego tygodniu tego wziąć on żony. "[582-588 AM]" 
Antyczna książka jubileusze, p.25

Jeżeli to jest rok 300 Enoch 3607 od 3907 BC BC, 588 rok popierają = 4195 BC = nowy egipcjanina Sothis 
cykl, 1460 rok 2737 BC.

Noc Jezus zdradzał był Czwartek 13th dzień księżycowy miesiąc, Kwietnia 2, 33 reklama. 

Ormianina Sothis kalendarz dopasowywa rokiem i miesiącem egipski Sothis kalendarz w 388 BC. Egipski 
kalendarz publikujący jest 40 rok niedawny niż. Po prostu zaczynający Sothis daktylowy no był 1320, 1281 ale 
exodusu BC BC, = końcówka kalendarz. Tak, wyrównujący egipcjanina Sothis kalendarz zaczynaliśmy znowu 
w reklamie 179 i nie 140 reklama.

Velikovsky pisze: "ale wydarzenie, właściwie. jeżeli jeden dobry rok kończyć i inny zaczynaliśmy w + 139, 
musi zdarzać się w życiu Claudius Ptolemy w okresie płodny writing +127, +151 ten wielki astronom dawność 
() Claudius Ptolemy był mieszkanem Aleksandria. Nigdzie w jego pisaniach jest wydarzenie kiedykolwiek 
wspominający; Neither on wystawiają świadomość. Żyjący w Alexandia i zajmujący z te liczymy się, jak 
nieświadomy lub cichy o nastaniu wielki nowy rok w Egipt w jego życiu być mógł?" 
Wieki w chaosach III: Zaludniamy morze. P.239

W tym samym czasie królowania pharaohs są 76 rok dalszy plecy. 76 rok plus 40 rok = 115 rok = pełni 30 
miesięcy które dopasowywa słonecznego zaćmienie datuje doskonale = 6, 19, 115 rok x =; 115/4 roku popierają 
jeden dzień = 30 dni i perfect dopasowanie zaćmienie datuje miesiąc. Mimo to królowania pharaohs pchają z 
powrotem 76 rok. Tak data rozłam kościół katoliccy w 550 reklamie zaznaczać zaczynającej datę armeński 
sothis kalendarz musi pchająca z powrotem ten sam 76 rok które porządkują egipscy sothis. chronologia 

Prawdopodobnie jest 76 rok dalszy plecy niż 115 rok dalszy przednich dostosowanie ormianina Sothis 
kalendarz, właśnie gdy egipcjanina Sothis kalendarz jest 76 rok tylnymi. Wszystkie słonecznego zaćmienia daty 
od Akhu En Aten są 76 rok dalszy plecy. 

Ponieważ egipskie daty są 76 rok dalszy plecy armeńskie daty mogą być także. Wtedy po prostu 1281 1313, 
1313, 3907 BC + = BC. 3907 32 rok Jesus poświęcenie w Kwietnia 3 reklamie BC +, 33 = 3939 rok. Jezus żył 
38 i przyrodnich rok od Września 12, 7 Kwietnia 3. 33 reklama BC. Tak znaczenie 39 rok które wskazują Jesus 
perfect życie. 2010 reklama 1460 1460 - 76 = 3907 BC. - 1460 - 1460 - 3907 BC są 3900 rok zanim Jesus 
narodziny.

101, 39, 3939 reklam x =. 3907, 32, 3939 + =. 101, 13, 1313 x =. 1281 BC - 1313, 33 =.



Adam w roku 800 ormianinie Sothis = 3907 BC - 1460, 800, 4568 + = BC. 4600 rok przed Jesus
poświęceniem. 

Księżyc w pełni, Piątek, Maj 11, 4568 BC juliański = Kwietnia 3, 33 reklama w tropikalnym kalendarzu. 
4568/128 rok = 36 dni przesunięcie w juliańskim kalendarzu tropikalna kalendarzowa równonoc. 10, 26, 30 
Kwiecień + = 36. - 26 = 4th lub 3rd dzień Kwietnia, Kwietnia 3 reklama =, 33. Tak, Adam był urodzony typ 
odkupienie Jezus.

Połówka orbity po Maja 11, 4568 BC jest 186 dniami, Listopad 23, 4568 BC. Adam żył od roku 800, roku 930 
ormianina Sothis. Pierwszy pojawiać się Sirius, Sothis =, był Lipiec 16 w Egipt. Nowy rok popierali - up od 
Lipa 16 ten Listopad 25 w ten 930 rok. 930/4, 233 dnia o ten Listopadzie 25 =, 4438 BC.

Tak, bóg znał Adam grzeszy zanim Adam był urodzony. Że zaopatrzenie dla grzechu był w jego syna 
poświęcenia Kwietnia 3, 33 reklamie. Tak, Adam narodziny jeżeli w 4568 BC był proroctwo Jesus poświęcenie 
w 33 reklamie.

Siedmiodniowy tydzień musi już być w istnieniu dla księżyc w pełni = 14th dzień księżyc, 14th dzień miesiąc, 
= Piątek, Maj 11, 4568 BC = rok Adam był urodzony w roku 800 ormianinie Sothis. Tak, Adam żył 130 rok od 
roku 800 rok 930. Jacob żył 130 rok przebywanie w Egipt 2307 BC. To, jest dużo to samo który mówimy to jest 
rok 2016 dzisiaj. Tak, oba siedmiodniowy tydzień utrzymywali od tworzenia, i początek nasz kalendarz rok 
nasz władyka, reklama, Anno Domini =, liczył od narodziny Chrystus. 

Jeżeli rok 800 był 4568 BC, then rok 1 musi być 5367 BC. Przykład 800 rok popierają od 3768 Maj 14 BC 
jest księżyc w pełni 4568 BC. Tak, Wrzesień 24 jest księżyc w pełni Wrzesień 20 księżyc w pełni 4567 BC 800 
rok tylnych, 5367 BC, = 13th dzień hebrajski miesiąc + 4 dni, Soboty =, Wrzesień 24, 5367 BC. 

Rok jeden, 5367 5399 rok przed Jesus poświęceniem w 33 reklamie BC =. Tak wcześni biblii daty punkty 
Jesus poświęcenie. Wczesna egipcjanin data jest 5658 BC. 1460 rok popierają od 4198 BC Jeżeli tylny 10 
więcej rok, = 3 dnia popierają, 3 dnia x 4 roku = 12 roku, ja byli BC 5668 = 5700 rok zanim Jesus poświęcenie 
w 33 reklamie.

Spadek równonoc był nowiem Listopad 3, 5367 BC. Wtedy był Listopad 22 17th księżycowy hebrajski dzień, 
5367 BC. W Adam 930th roku 930/4, 232 dnia =, plecy od Lipa 16 = nowy rok Listopad 26, 4438 BC = ten sam
Listopad 22, 5367 BC = 17th dzień od spadek równonocy = 17th dzień księżycowy miesiąc. 

Wtedy ten 5367 5360 rok przed Jesus narodziny w 7 BC = BC.

Luke 1:59 i ja "przychodziliśmy przechodzić, to na eighth dniu przychodzili obrzezywać dziecka; I dzwonili 
on Zacharias, po imienia jego ojciec."

John 7:22 "Mojżesz tym samym dać do ciebie obrzezaniu; (nie ponieważ ja jest Mojżesz ojcowie, ale;) i ye na 
sabbath dniu obrzezuje mężczyzna."
7:23 jeżeli mężczyzna na sabbath dniu otrzymywa obrzezanie, to prawo Mojżesz no musi łamający; Jest przy ja 
ye gniewny, ponieważ robiłem mężczyzna każdy whit całym na sabbath dniu?
7:24 sędzia nie według pojawienia, ale sądzi sprawiedliwego osądzenie.

Jezus musi być urodzony Sobota, Wrzesień 12, 7 BC = 10 dni przed spadek równonocą Wrzesień 22, 7 BC. 
Sobota, Wrzesień 19, 7 BC jest właśnie przed jesieni równonocą Wrzesień 19 few dni, 7 BC. Wtedy likewise, 
Październik 22, 5367 BC = początek armeński Sothis kalendarz = 5400 rok Jesus poświęcenia Kwietnia 3, 33 
reklama; I jesteśmy 10 dniami przed spadek równonocą Listopad 3 i jesteśmy 17th księżycowym dniem, 5367 
BC. Likewise, Jezus obrzezywał na eighth dniu o jesieni równonocy. 



Jeżeli roku jeden ormianin Sothis jest 3907 BC, rok 600 Noah powódź był 3307 BC. Słońce ruszać się na dniu 
10 drugi miesiąc, Noah wchodzić do arkę jeden tydzień opóźniony na dniu 17. Słońce ruchu dzień 10, Sobota, 
Marzec 16, 3307 BC. Słońce ruch z powrotem jedna druga orbit opóźnionych na 17th dniu siódmego miesiąc, 
Niedziela, Wrzesień 15, 3307 BC = Wrzesień 13, 7 BC. Wtedy słońce ruch następny dzień Wrzesień 16, 3307 z 
powrotem jeden i ruch, BC, folował rok opóźnionego, Niedziela, Marzec 16, 3306 BC. Noah wtedy opuszcza 
arce jeden tydzień opóźnionym, Sobota, Marzec 22, 3306 BC. 

"w roku sześćset Noah życie w drugi miesiącu na pierwszy dniu tygodnia na swój seventeenth dniu na ten 
dniu wszystkie wiosny wielka bezdenność byli rozszczepione i śluzy niebo otwierali." 
Nieżywego morza ślimacznicy, nauki wydania pojemność ja, p.501. 4Q252.

Niedziela = pierwszy dzień tygodnia, Marzec 24 =, 3307 BC byliśmy 17th dniem hebrajski księżycowy 
miesiąc, Marzec drugi miesiąc od Luty; 150 dni popierają od Lipa 10. 

Ponieważ ziemi pobliski podejście słońce, perihelium, był o Listopadzie 1, 3307, 90 dni BC, then opóźniony 
był BC Luty 1, 3307. 90 dni po perihelium = dzień może ruszać się 180° strona przeciwna ziemia słońce i ten 
przyrodnia orbita od ten dnia, Luty 10, 3307 BC, był maksimumem 187 dni + dwa dnia dostawać od sabbath 
sabbath. Tak, 150 dni popierają od armeńskiego sothis nowego roku = pierwszy pojawiać się Sirius tuż przed 
świt przy 4:15 AM na Lipu 11, 3307 BC, jest Sobota, Luty 9, 3307 BC. Wtedy jest Sobota połówka orbity 
opóźnionej, Sierpień 17, 3307 BC juliański = 17th dzień siódmego księżycowy miesiąc. W nasz gregoriańskim 
kalendarzu to jest o Lipu 20, 3307 BC.

Nów księżyc, najpierw pojawiać się, był Środa, Luty 6, 3307 BC. Środa jest dniem tygodnia fourth. Księżyc i 
słońce tworzyliśmy na dniu fourth. 

Genezy 1:14 i bóg "powiedzieliśmy, pozwalaliśmy, tam  byliśmy światłami w firmamencie niebo dzielić dzień 
od nocy; I pozwalamy one byliśmy dla znaków, dla sezonów i dla, dni i rok: " 

Genezy 1:19 "wieczór i ranek "byliśmy dniem fourth. 

Essenes zaznaczał ten dzień fourth, Środa, ponieważ ziemia i słońce tworzyliśmy na dniu fourth. 

"i on dni umieszczaliśmy słońce jako wielki znak nad ziemia dla wszystkie cykli/lów rok i dla," 
Nieżywego morza ślimacznicy studiują wydanie, pojemność ii, p.463

Tak znaki słońce cudy jubiles tygodnie rok i cykle, rok, odwrotności orbity rok =. 

Sothis nowego roku Lipa 11 ormianin i Lipa 16 egipcjanin w juliańskim kalendarzu w rok BC, jesteśmy 
jednakowi nasz Lipiec 16 gregoriański w rok reklamie. 

Wymiary Noah arka są jednakowi wymiary arka umowa. Wzór daty powódź w Marzec, Jesus poświęceniu = 
ziemia suszył jeden rok opóźniony i tęcza = wskrzeszanie arka odpoczywał 17th dzień siódmego miesiąc, Jesus 
narodziny Wrzesień 12 =, 7 BC. 

W ten juliańskim kalendarzu, Wrzesień 15, 3307 BC był ten sam 17th dniem 7th miesiąc. Tak słońce cud nie 
tylko na 17th dniu księżycowy miesiąc na 17th dniu statyczny miesiąc Wrzesień w Sothis juliańskim 
kalendarzu ale. Kalendarz popierał - w górę 600 rok = 600/4, 150 dnia =. 150/30, 5 miesięcy =. Miesiąc 7, 5 
miesięcy + = jeden rok 12 miesiąca. 

Wiosny równonoc był Kwiecień 19 który także był księżyc w pełni., 3307 BC Tak, Noah powódź był typ 
Jesus poświęcenie księżyc w pełni Kwietnia 3, 33 reklama. 



Bajka Gilgamesh mówi gwiazdozbioru Aquarius kojarzy z wielką powodzią. Słońce był w Aquarius w 
Styczniu 3300 BC, prawdopodobnie pierwszy miesiąc w genezie 7. Jeżeli słońce ruszał się strona przeciwna 
ziemia w drugi miesiącu, Aquarius pojawiać się zasięrzutnym przy północą która miesiąc zodiak rozwija się w 
odwrotności. 

Słońce może ruszać się siedem dni przed Noah pójść w arkę i bóg zamykał drzwi na Sobocie 17th dzień drugi 
księżycowy miesiąc. Wtedy ruszać się 186 dni opóźniony może słońce, połówka orbity opóźnionej 17th 
księżycowy dzień siódmego miesiąc. Wtedy dostosowanie od armeńskiego Sothis kalendarza, 3907 egipski 
Sothis kalendarz BC, 4198 BC, był 310 rok. 

Noah w roku 600 najlepszy napadach 3307 3300 rok przed Jesus narodziny BC =. Wiele biblii daty które
wskazują jezusowy pracują bardzo dobrze. 

Genezy 5:21 i Enoch "żyliśmy pięć rok sześćdziesiąt i begat Methuselah, i: 
5:22 i Enoch chodziliśmy z bóg po tym jak on, begat córki i synowie begat Methuselah trzysta rok, i: 
5:23 i wszystkie dni Enoch byliśmy trzysta sześćdziesiąt i pięć rok: 
5:24 i Enoch chodzący z bóg: I no był; Dla bóg wziąć on." 

365 rok punktu 4, 365 rok sothis kalendarz x. Żadny Luty 29 skoku rok. Sothis kalendarz popierał - w górę 
jeden dnia każdy cztery roku. 

"Enoch po tym jak uczyliśmy on. .six jubileusze rok." 
4Q227

Sześć jubiles rok = 300 rok. Od zaczynającej daty armeński Sothis kalendarz od 3907 3607 Jesus narodziny w 
7, BC BC BC. Wtedy 300 więcej rok Noah w roku 600, 3307 = BC. Enoch przy rokiem 365, 3542 = BC. = 
jubile w 1241 przy skrzyżowaniem Jordania BC. 

44th jubile od Adam, w 2368 BC, musimy mieć od być liczący 33 reklama. gdy Jacob był 70 lat co był 
wyrównującymi setkami rok od 4568 BC Jezus poświęcenia Kwietnia 3, Szósty jubile prawdopodobnie, był 
wyrównującymi setkami rok od następnego początku armeńscy sothis jeździć na rowerze w BC 3907 = 300 rok 
3607 BC, Jesus narodziny Wrzesień 12, 7 BC. gdy Enoch był urodzony typ Chrystus Tak dwa jubiles wskazuje 
Jesus narodziny i poświęcenie. 

Jeżeli armeński Sothis kalendarz dopasowywać egipcjanina Sothis kalendarz oba ruszał się z powrotem 76 
rok: 2010 reklama 1460 1460 - 1460 = 3907 BC. - 76 - 1460 - Wtedy był 3907 BC zaczynającego ormianina 
Sothis rok. Wtedy w tym roku byli 3607 BC 300 Enoch. Wszystkie wróży Jesus narodziny Wrzesień 12, 7 BC. 

Genezy 5:18 i Jared "żyliśmy sto dwa rok, i begat Enoch: " 

162 roku popierają od roku 300 ormianina Sothis: 3607 162 rok BC - = 3767 3700 rok Jesus krzyżowanie BC 
=. Także, 162 roku naprzód BC 3707 = 3545 3507 38 rok Jesus życie BC = BC +. 

Sothis nowy rok był kiedy Sirius najpierw pojawiać się przed świtem. Sothis 365 od 3907 BC być księżyc w 
pełni musi, Kwiecień 18, 3543 BC, liczy z powrotem od egipskiego Sothis nowego roku Lipiec 16. 365 dni 
dzielących cztery, 92 dniami = z powrotem. Jakkolwiek, liczący z powrotem od armeńskich Sothis nowy rok z 
powrotem, Lipa 10, 92 dni nowy rok muszą być księżyc w pełni Niedziela, Kwiecień 7, 3542 BC. Tak, Enoch 
wziąć prawdopodobnie przy nowy rok na Niedziela w czasie roku miesiąc i, Jesus poświęcenie i wskrzeszanie. 
Tak przekład Enoch był typ wskrzeszanie Chrystus. 

Enoch przy Sothis rokiem 365, 3842 = BC, był 3600 rok przed Joshua konkietą Palestyna w 1241 BC. 



Egipski Sothis cykl wokoło 1460 rok kończył przy exodusem w 1281 BC. Plecy 1456 rok cykl zaczynał 2737 
BC. Plecy 1458 rok cykl zaczynał 4196 BC. Posyłamy 310 rok = ormianin zaczynamy ich sothis, 3907 BC. 

Od początku egipskiego Sothis cyklu w 4198 BC są początek armeński Sothis cykl 3907 BC 310 rok. 365 rok 
Enoch znaczą Sothis kalendarz ten kalendarzowi plecy w górę 365 dni w - 4, 365 rok x. 

Od 4202 BC są Jesus krzyżowanie w 33 reklamie 49 rok jubiles. Od 4202 BC są 2737 1464 roku = jeden 
ekstra dzień kalendarzy plecy w górę jeden dnia - każdy 4 roku, BC. 

Armeński kalendarz znaczy. I roku 300 ormianin był narodziny Enoch = 3607 BC. Tak, Enoch może 
tłumaczący na równonocy na nowy rok, Jesus wskrzeszania Kwietnia 5 =, 33 reklamie. 

Lamech żył 182 roku. Jeżeli Lamech był urodzony na egipskiej Sothis dacie 777 BC, 3421 BC, then umierali 
182 roku który byli 3239 BC. opóźniony, Wtedy jeżeli Lamech umierał 192 roku i nie 182 roku opóźniony 
opóźniony, Lamech umierał rok Noah powódź także, 3230 BC. Wtedy Methuselah i Lamech mogliśmy umierać 
rok Noah powódź jeżeli w 3230 BC. 

Tam  dokąd dwa sothis kalendarza ormianin z zaczynającej datą 3907, BC i z powrotem 1460 rok 5367 BC. 
Egipcjanin z datą początkową 4198, BC popiera 1460 rok od 2737 BC. Jeżeli Lamech żył 111 rok, nie 182 
roku; Różnica 777 rok i 595 rok jest 182 rok. Różnica może być od dwa różnych kalendarzy. 

777 rok popierają od armeńskiego sothis roku od zaczynających sothis armeńskiego roku 3907 595, 4089 182 
rok tylnych = BC = BC.

182 roku popierają od sothis końcówki egipcjanina kalendarz 1456 rok od BC 1281 = 7 BC gdy Jezus był 
urodzony.

4089 BC są BC wokoło 4091 który dopasowywa 50 rok jubile od Joshua konkiety w 1241 BC 50 rok 1191 
BC.

Tak 777 rok. Liczba 666 jest niezupełna jeśli dodajemy 111, 777 = rok. 

Wtedy był urodzonym roku 777 egipcjaninem od BC i żyje 112 roku Lamech 4200 = 3422 BC, nie 182 roku, 
umierać przy 3311 BC = roku 595 ormianin od 3907 BC. 

777 rok popierają od BC 3312 = 4089 BC; 49 rok jubiles 22 49 roku 29 reklama i początek Jesus trzy i pół 
roku ministerstwo BC =. 1150 BC jest rokiem 49 od 4089 BC = słońce cud w 18th roku królewiątko Ching w 
Chiny.

4089 BC być BC muszą roku ormianina 1278 sothis od 5367. Exodus przy końcówką egipski sothis kalendarz 
w 1281 BC jest prawie taki sam odległością od Jesus narodziny w 7 z powrotem BC gdy 1278 rok są przedni od 
5367 BC.

Także, od ten 4089 BC BC zaznacza początek trzy i pół rok 49 rok jubile przy 168 grkowie desicrated 
świątynię z Apollo. Od 1241 BC był 164 BC przy Hanukkah 49 rok jubile gdy świątynia czyścił i dedykował. 
Gdy słońce wzrastał w zachodzie południk na Chiny. Ten 164 BC dopasowywają 49 rok jubiles od 2368 2467 
rok i 2500 rok BC i 2400 BC = Jesus poświęcenia Kwietnia 3, 33 reklama. 

Tam  byli 2200 rok od Adam w 4568 BC Jacob przy 70 w BC 2368 = 2400 rok Jesus poświęcenia Kwietnia 3, 
33 reklama. 2200 rok od 2368 168 BC BC gdy świątynia wziąć grkami. Wtedy, w 164 BC uświęcać świątynię 



przy chanuką Jesus poświęcenie Maccabees = 4, 49 roku x i Jezus powiedział tyły w górę świątyni w tamte trzy 
dniach.

Jakkolwiek, Isaac żył 180 rok. W ten sposób tam  jest żadny powód Lamech no mógł żyć 182 roku i 
Methuselah żyje 187 rok. Pokolenie jest często 70 rok. W ten sposób, jeżeli Lamech żył 182 roku 3312 BC, i 
byliśmy urodzeni gdy Methuselah był 70, then Methuselah był urodzony w 3564 BC. Wtedy żył armeński 
sothis rok 365, 3542 Enoch = BC. Wtedy był urodzony w roku 300, 3607 Enoch = BC, i Methuselah był 
urodzony gdy Enoch był wokoło 40 lat. 

777 rok popierają od BC 3312 = 4089 BC. (xth) jubile, w nieżywego morza ślimacznicach w 1241, BC być od 
ten 4090 BC mógł gdy Joshua krzyżował jordan. 4090 1241 1700 rok BC - BC =. Adam może żyć od 4568 BC 
130 rok 4438 od ten 4440 jubile rok BC, także wokoło BC, 64, 50 rok jubiles x 1241 BC. 

Jeżeli Lamech żył 182 roku 3312 BC, Lamech może być 68 kiedy Noah. Noah może być urodzonymi 120 rok 
przed powodzią w 3427 BC. 

"w roku czterysta, osiemdziesiąt Noah życie i, Noah dosięgaliśmy końcówkę one. I bóg powiedział: Mój duch 
no przebywa w mężczyzna dla kiedykolwiek. Ich dni załatwiają przy sto i dwadzieścia rok until końcówka 
nawadnia powódź." 
Nieżywego morza ślimacznicy studiują wydanie, pojemność ja, p.501

Tak rok 480 był armeńskim sothis rokiem od 3907 BC. 

Genezy 6:3 i władyka "powiedzieliśmy, mój duch zawsze no starać się z mężczyzna, dato che to także jest 
ciałem: Mimo to jego dni będą sto i dwadzieścia rok." 

777 rok popierają od 3427 BC są 4203 BC nowy cykl w 2737 = egipski sothis cykl = 1466 rok BC. (1460, 6 
rok +) 120 rok po 3427 BC są wokoło 3307 BC. 

Noah powódź pracuje BC najlepszy dla daty 3307 przed Chrystus = 3300 rok. Od egipcjanów sothis daty 
4200 armeńska sothis data 3907 BC BC są wokoło 300 rok. Od Enoch przy rokiem 300, 3607 = BC - 
Methuselah 90 120 rok powódź, = 3307 BC. gdy Lamech, Lamech 90 gdy Noah Noah 20 gdy Shem. Shem był 
100 gdy opuszczał arkę po powodzi. = Shem urodzony w 3407 BC 3400 rok Jesus narodziny w 7 BC. Shem jest 
korzeniowym słowem dla słońca Shemesh. Tak, prawdopodobnie tam  był słońca cud typ Chrystus. gdy Shem 
był urodzony 

Genezy 11:11 "i Shem "żyliśmy po tym jak on, begat córki i synowie begat Arphaxad pięćset rok, i. 

Egipscy sothis od 4198 2737 BC BC. 1460 rok 2737 BC. 500 rok popierają od roku 900, 3302 = BC = 
powódź w 3307 BC. 

3907 600 rok BC - = 3307 BC. 120 rok 3307 od 3427 BC BC. 180 rok popierają BC 3427 = 3607 BC = Enoch 
w roku 300.

Methuselah przy 187 i Lamech przy 182 rok, możemy także wskazywać dni między słońce ruchami. Od 
wiosny równonocy spadek równonoc, połówka orbity =, są 186 dni. Likewise od lata solstice zimy solstice jest 
182 dniami, połówka orbity. 

Jeżeli Methuselah był urodzony w BC 3607 = 3600 rok przed Jezus, then żył 187 rok 3420 BC. 969 rok 
popierają od BC 3420 = 4389 BC. 187 rok naprzód od BC 4389 = 4202 BC = egipski Sothis zaczyna data. Tak, 
oba końcówki rok 969 mieli 187 rok. 



Od 969 187 = 595. - 187 - Methuselah's pokolenie był 187 od 969, Lamech's był 182 od 777, 595 =. 

Od Adam narodziny w armeński Sothis roku 800, 4568 = BC, 969 rok 3600 BC. 969 rok mogli wskazywać od 
Adam narodziny Methuselah's narodziny. Wtedy mieć Lamech i Lamech kostka do gry w jego 105th roku w 
3494 BC przy 182 lat w 3312 może Methuselah, BC. 

4198 egipcjanina Sothis data początkowa BC - 777 rok = 3421 BC. Są Noah powódź w 3307 BC wokoło 120 
rok.

Odliczający pokolenia popierają; Methuselah żył 187 rok, umierał w roku 969. Jeżeli Methuselah był 70 kiedy 
Lamech, musi być urodzeni 3564 BC i żyć 3377 BC. 

Noah powódź w roku 600 znaczy kalendarz popierającego - w górę 150 dni od nowy rok w Lipu 11, Luty 9. 

"sto i pięćdziesiąt dni zrobili nawadniają chwyta kołysanie nad ziemią do fourteenth dzień w siódmego 
miesiącu trzeci dzień tygodnia. Przy końcówką sto i pięćdziesiąt dni nawadniamy przychodziliśmy puszek dwa 
dnia czwarty i kwinta dzień, (podczas) i szóstego dzień arka odpoczywająca w górach Hurarat, ja był 
seventeenth dniem siódmego miesiąc. 
Nieżywego morza ślimacznicy, nauki wydanie, pojemność ja, p.503.

Sierpień 13, 3307 BC był oba trzeci dzień tygodnia, Wtorek i 14th dzień księżycowy miesiąc, = księżyc w 
pełni. Wtedy być Piątek musi 17th dzień, Sierpień 16, 3307 BC. 186 dni popierają od Sierpień 16, 3307 BC = 
Luty 11, 3307 BC. 150 dni popierają od armeńskich sothis nowy rok 3307 i są dwa tygodniami przed 17 Sobota 
księżycowym dniem, BC, Luty 23, 3307 BC. Lipiec 11 jest Sobota Luty 9 

Botai udomowiał konia w 3500 północy Aral morze BC właśnie dokąd był prawdopodobnie powódź Noah. 
Epoka lodowcowa właśnie kończył, tak był mnóstwo wodnym lodem w górach nad Aral morze, tam. Botai żył 
na brzeg rzeki który niszczył powodzią przed 3100 w ten 3307 w Kazahkstan BC, być może BC. 

Powódź rzeka która zamiatał daleko od Botai ludzi mógł być w 3307 w ten sam Noah powodzi BC. Nawet 
jeśli Botai zalewał BC i niszczył w 3100, Noah mógł konserwować ich udomowiającego konia w arce w 3307 
BC. Z zniszczeniem Botai jedyni dwa ximpx domowy koń może być na pokładzie Noah arki. 

Miejsce Botai lokalizuje na Iman-Burluk rzece, dopływ Ishim rzeka. Miejsce przynajmniej 153 pithouses. 
Ugoda częsciowo niszczył gwałtownie żlobi brzeg rzeki "

Tak Iman-Burluk rzeka przelewał się podczas Noah powodzi obok Aral basenu. 

Psalmu 147:16 "giveth śnieg lubi wełnę: Scattereth hoarfrost lubi popióły. 
147:17 on casteth naprzód jego lód jak kęsy: Co może stać przed jego zimnem?  
147:18 i melteth on sendeth out jego słowo, one: Causeth jego wiatr dmuchać, i nawadnia przepływ." 

"kaspijski jest tylko szczątkiem wielki czwartorzędowy ciało który także zawrzeć Aral morze. woda bardzo 
mocno, Ogólny obniżanie trend wydają się zatrzymujący w 4th milenium b.c. "

Genezy 7:20 zrobili "piętnaście cubits oddolnych nawadniają zwyciężają; I góry zakrywali." 

Powódź wzrastał 15 cubits = 23 cieków. W vastness morze wzgórza i no byli widoczni nad horyzontem. Ten 
nagła powódź w Aral morzu łatwo dostosowywa geological rejestr. 

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pl&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fBotai_culture
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pl&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fBotai_culture
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pl&url=http%3a%2f%2fwww.iranicaonline.org%2farticles%2fcaspian-sea-i
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pl&url=http%3a%2f%2fwww.iranicaonline.org%2farticles%2fcaspian-sea-i


Tak lodowowie które nagle topili w Aral morze w milenium BC, fourth - 4000 3000 BC BC być Noah 
powodzią mogli, 3307 BC. Roztapiający lodowowie i deszcz zalewali Aral morze. Błyskawiczny wzrost woda 
był bardzo niebezpieczny dla ludzi żyje tam  przy ten czasem ponieważ ziemia wokoło Aral morza jest płaska 
dla wiele mil.

Kaspijski i Aral morze był jeden morzem. Południe morzy kaspijskich drzewa oliwne rośliśmy. 

Genezy 8:11 i gołąbka "przychodziliśmy wewnątrz on w wieczór; I, lo, w jej usta był oliwnym liścia pluckt 
daleko: W ten sposób znał Noah że nawadniamy osłabialiśmy od ziemi z." 

Luke 17:26 "i, więc ja będzie także w dniach syn mężczyzna. gdy ono był w dniach Noe
17:27 jedli, one pił, one poślubiał żony, one dać w małżeństwie i niszczył one wszystko, do dzień który 
przychodziliśmy Noe wchodzić do w arkę i powódź."

Tak byli niebezpieczni, zniszczeni bardzo = one wszystko.

2 Peter 3:5 dla to "ochoczo są ignoranccy, to słowem bożym nieba był stary ziemska pozycja, i: z wody i w 
wodzie
3:6 przez co świat który wtedy był, przelewający się z wodą, znikającą: " 

Tak, Noah musi żyć blisko Aral morza. 

Noah powódź mógł być w egipskim sothis roku 600 od BC 4197 = 3598 BC. I Noah może ratować 
udomowiającemu koniowi ten Botai adoptującego 3500 BC. 

Niemniej kalendarz biblia w Noah dniu musi być armeńskim sothis kalendarzem nie egipski sothis kalendarz. 

Kazahkstan był terenem Noah powódź w Aral i morza kaspijskiego basenie. 

Pierwszy miesiąc Noah powódź musi być w Luty w armeńskiego i wschodniego indianina kalendarzach. 

Noah powódź był najprawdopodobniejsza w 3307 BC przed Chrystus, 3300 rok. 

Tam  może być znaczenie w 777 dniach. 777 dni popieramy od Jesus poświęcenie Kwiecień 3, 33 reklama 
jesteśmy Luty 15, 31 reklama = trzeci dzień Adar = gdy drugi świątynia byliśmy kończący w 504 BC = gdy 
tam  byliśmy słoneczny zaćmienie nagrywający w Chiny dla dzień 48 cylcle 60 który no był słonecznego 
zaćmienia Luty 16 505 ale słońca Luty 10 cud, BC, 504 BC = trzeci dzień Adar. 

Armeński sothis rok 777, 4589 = BC. Księżyc w pełni był Kwiecień 3, 4589 BC. Ten sam tropikalna data jak 
Jesus poświęcenie na passover był o księżyc w pełni księżyc w pełni, Piątek, Kwietnia 3, 33 reklama, Piątek 
Maj 2, 4589 BC. Tak rok 777 był typ Jesus przybycie. 

Przebywanie w Egipt napisał od 430th roku końcówka Sothis kalendarz (Sothis) (). Tak, od 2307 BC 430th 
rok od 2737 exodus w 1281 BC, BC końcówka 1460 roku Sothis kalendarzy. (1456) Egipski sothis kalendarz 
żadny Luty 29 skoku rok. Nowego roku dzień był Lipiec 16 gdy Sirius najpierw pojawiać się przy 4:15 AM. 
Tak, Sirius znikał dla 70 dni i reappear Lipiec 16. Każdy cztery roku wspierał jeden dzień kalendarz. W cztery 
rok nowy rok byliśmy Lipiec 15, cztery więcej roku nowy rok byli Lipiec 14. W 4, 365 dniach x = 1460 rok, 
nowy rok wspierali Lipiec 16 i pierwszy Sirius pojawiać się przy 4:15 AM. 



Przebywanie zakładający się napisał jak (400+300+300+20+6), 1026 rok =. Tak, tylko ximpx może rok 400 
jeżeli sumaryczni rok tak napisali, i ostatek 26 rok zakładał 30 rok. Końcówka Sothis kalendarz przypuszczał 
być 1460 rok. 

Tak końcówka Sothis kalendarz w górę 365 dni od Lipa 16 Lipiec 16 jeżeli pierwszy rok przebywanie w Egipt 
był 430 Sothis, gdy kalendarz popierał -, właściwie z powrotem od Lipiec 16, Lipiec 17 Lipiec 17 1282 
ponieważ Sirius wzrastał najpierw przed świtem dzień wcześnie = 4 roku wczesnego, BC = Sothis cykl 1456 
rok, przebywanie = 1026 rok, dorównał 4, 365, 1460 roku x =. ponieważ egipcjanie no mieli Luty 29 skoku 
roku Tak przebywanie 30. mógł pisać w hebrajszczyźnie 400 300, 300 (+) 

Chybianie pisze list 300 + 300 opuszcza +. Widziimy judaizm 101, hebrajski abecadło. Tak, od Sothis roku
430 w 2307 końcówka Sothis cykl BC jesteśmy co napisał. Mimo to trwanie mógł pisać w hebrajszczyźnie 400. 
30 także. Tak zamieszanie rok 430: Niewola był 400 rok ostatni 400 rok 1026 rok przebywanie w Egipt. 

Genezy 15:12 spadał na Abram "i, głęboki sen; gdy słońce iść w dół I, lo, horror wielka ciemność spadał na 
on.
15:13 i on powiedzieliśmy do Abram, znamy surety że thy ziarno będzie nieznajomym w ziemi która no jest 
ich, i słuzyć one; I nękają kogoś one czterysta rok; 
15:14 także i ten naród ja sądzi, który słuzyć, I następnie one przychodzimy out z wielką substancją." 

Exodusu 10:22 i Mojżesz "rozciągaliśmy naprzód jego rękę w kierunku nieba; I tam  był gęsty ciemność w 
wszystkie ziemi Egipt trzy dnia: "

Ten "horror wielka ciemność" może dorównać trzy dnia = 3, 24 godziny x. Słońce musi płynąć z odwrotnej 
orbity lub w. Wtedy dorównać dziwną liczbę musi ciemność, tak 7, 12 godzin x. 

"ziemia był w wielkim unieszczęśliwieniu. Zło spadał na ten ziemskim… ja był wielkim upheavl w 
siedzibie… nikt opuszczał pałac podczas dziewięć dni, i podczas te dziewięć dni wstrząs był taki burza który 
widzieć twarze ich następny mogli neither mężczyzna nor bóg." tam  
Czarny granit wpisujący z hieroglyphics - monolit el, przekład w Immanuel Velikovsky, starzeje się w chaosie 
mnie, od exodusu królewiątko Akhnaton, p.59

Trzy dnia ciemność mogą = 24 godziny x, lub x godzin lub godzin, 9, 12 x. 

Lub ten dziewięć dni możemy być w dziewięć dni słońce staliśmy wciąż Chiny gdy Yao zostać cesarz 2315 
BC = ciemność w Egipt, lub słońce staliśmy wciąż dziesięć dni w Chiny = ciemność w Egipt w eighth rok 
królewiątko krewni 1731 BC, lub 164 BC = 7, 12 godzin x. jeżeli to pisać w drugi wieku BC być osiem dni 
Hanukkah Grudzień 12 może, 

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pl&url=http%3a%2f%2fwww.jewfaq.org%2falephbet.htm


Genezy 8:13 i ja "przychodziliśmy przechodzić w sześć hundredth i pierwszy rok w pierwszy miesiącu 
pierwszy dzień miesiąc nawadnia suszył up od ziemi z: I Noah usuwał nakrycie arka i patrzał, i, ujrzymy twarz 
ziemia byliśmy susi." 

Nów na pierwszy dniu pierwszy miesiąc musi być dniem czas, tam  był ciemnością na Egipt dla trzy dni. 
Wtedy księżyc był z słońcem i gdy księżyc i słońce ruszaliśmy się wokoło ziemi 3 x 360° z ziemi obracaniem 
zostawać na stronie przeciwnej ziemia wtedy - Egipt - księżyc no pojawiać się w Egipt także. 

Exodusu 40:2 na pierwszy dniu pierwszy miesiąca shalt thou ustawianie "tabernacle namiot congregation.  
40:3 i thou shalt stawiamy w tym arkę zeznanie i zakrywamy arkę z vail." 

Genezy 8:13 i ja "przychodziliśmy przechodzić w sześć hundredth i pierwszy rok w pierwszy miesiącu 
pierwszy dzień miesiąc nawadnia suszył up od ziemi z: I Noah usuwał nakrycie arka i patrzał, i, ujrzymy twarz 
ziemia byliśmy susi." 

To mógł być tuż przed dniem odpokutowanie ale może być pierwszy dzień wiosna, = genezy 8:13 i exodus 
40: 2.

Luke 23:56 i one "wracaliśmy maści i przygotowywaliśmy pikantność, i; I odpoczywa sabbath dzień według 
przykazania."

Sabbath dzień = sabbaton = siedem dni = 7, 12 godzin x. 

Pojawiać się Sirius 4:15 AM Lipiec 19 musi kończyć Sothis cykl w 1460 rok od 1281 w 179 reklamie BC. 

Tam  był moneta uderzający w Aleksandria w 138 reklamie w królowaniu Antoninus Pius. Niektóre 
oszacowywali nowych sothis cykl musi zaczynać wtedy. Jakkolwiek egipcjanie gubili ślad czas i to był 
oszacowanie. Faktyczni 1460 rok po 1281 BC byli 178 reklamą. 144 roku po Jesus krzyżowania w 33 reklamie 
są 177 reklamą. Tam  był moneta wybijający monety w Antioch z Phoenix na twarzy, Constantius ii ae3. 348-
350 reklama. Być może pojawiać się w te rok Phoenixes. Tacitus napisał feniksie pojawiać się w 33 reklamie w 
Egipt. Tak, tam  musi być słońca cud w czasie Jesus krzyżowania. Egipski Bennu, feniks, dzwonią władyka 
jubileusze. Łagodny napisaliśmy o Phoenix w 180 reklamie być może inspirującej słońce cudem który rok. 

Niemniej słońce powiedział mieć wzrastał w zachodzie i ustawia w wschodnim siedem dni jeździć na rowerze 
zanim wielka powódź Noah w roku 600 sothis. Aral morze może być miejscem wielka powódź Noah. Wielki 
jezioro tworzył tam  krótko wokoło 3500 BC. Armeński sothis rok 600, 3307 = BC. 
Aralkum - spowodowany przez człowieka pustynia, p.18

Jeżeli Terah's śmierć w rok sothis 205 był kiedy Abraham był 75 w 2532 BC. Wtedy jeździć na rowerze 205, 
2532, 2737 nowi sothis + = BC

Genezy 5:30 i Lamech "żyliśmy po tym jak on, begat córki i synowie begat Noah pięćset dziewiećdziesiąt i 
pięć rok, i: 
5:31 i wszystkie dni Lamech byliśmy siedemset siedemdziesiąt i siedem rok: I umierał." 

Armeński kalendarz zaczynał wokoło 5367 BC. Wtedy był 3907 BC następny sothis cykl 1460 rok opóźniony. 
Egipski sothis cykl zaczynał znowu w 4198 BC. To jest 300 rok różnica. 

Od egipcjanów sothis zaczynamy data 5657 Jesus narodziny BC jesteśmy 113, 50 jubiles x. Od Abraham 
narodziny w 2607 BC są Jesus narodziny 13, 4, 50 roku x. 
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Jezus może być ukrzyżowany gdy był 38 rok sześć miesięcy. Podwajamy to jesteśmy 77 rok. 

Adam był w roku 700 w Septuagint. Wtedy dwa czasu życie czas Jezus 38 i przyrodni rok dorówna roku 777 
armeńskich sothis. 

777 rok Lamech mogą wskazywać Jezus. Jacob był 77 lat gdy Reuben. Jacob był 70 lat w BC 2368 = 2400 
rok Jesus poświęcenia Kwietnia 3, 33 reklama praca dla Leah być jego żoną., gdy zaczynał pracę dla Laban, 
Isaac był 69 lat gdy Jacob. 

Sirius obserwował 7000 w Armenia BC.

Antyczni ludzie mogą rozumieć ziemię wirują produkować dzień i noc. Wtedy gdy słońce wzrastał w 
zachodzie, stojący wciąż wzrastać nagle w wschodzie, i set w wschodzie; Bóg ruszał się słońce przy 
rewelacyjnymi prędkościami. Także, Joshua oczekiwał słońca wydźwignięcie w zachodzie ustawiać w 
wschodzie w 12 godzinach. Może rozumieć po tym jak ustawiający w wschodzie słońce nagle i świetnie wzrost 
w wschodzie dla krótkiego dnia. Potrzebował długiego dzień dostawać zwycięstwo. Tak, Joshua modlitwa bóg 
dla słońca stać wciąż. 

"[99 BC] gdy c i l. Murius. Valerius byliśmy konsulowie, w Tarquinia, tam  spadali w różnych miejscach… 
rzecz jak płomienna pochodnia, i ono przychodził nagle od nieba. W kierunku zmierzchu, round przedmiot jak 
kula ziemska lub round kółkowa osłona, wziąć swój ścieżkę w niebie od zachodu, wschód." 

"[90 BC] w terytorium Spoletium (65 romańskich mil północy Rzym, w Umbria) kula ziemska ogień, złoty 
colour, spadał ziemia, gyrating. Ja wtedy wydawali się wzrastać w rozmiarze, wzrastał od ziemi i unosił się w 
niebo z swój błyskotliwością., dokąd ono zaciemniał dyska słońce, Ja krążył w kierunku wschodniego 
kwadranta niebo [Harold t. Wilkins, latający spodeczki na ataku, pp.164-69]" 

Tam  jest długi lista bardzo jaskrawi przedmioty, jaskrawy niż słońce, tajemnicy niewytłumaczony, p.207.

Wtedy być może czasami jaskrawy anioł albo nawet bóg, jaskrawy niż słońce, możemy pojawiać się wzrastać 
w zachodzie przy nocą. To może wydawać się sugerować co nagrywał był aniołem i nie słońcem. Jakkolwiek 
genialny feniks latał słońce ruszać się je gdy tam  był słońca cud. Tak, to może być słońce unosi się od zachodu 
wschód. Niemniej, tam  jest żadny obracać z powrotem kiedy widziimy jaskrawego światło bóg. 

Postępujemy 26:13 "przy midday, o królewiątko, ja zobaczyliśmy w sposobie światło od nieba, nad 
świetlistość słońce, błyszczy wokoło ja i one o co journeyed z ja." 

Genezy 8:4 i arka "odpoczywaliśmy w siódmego miesiącu na seventeenth dniu miesiąc, na góry Ararat. 
8:5 i nawadnia zmniejsza nieustannie do dziesiąty miesiąc: W dziesiąty miesiącu na pierwszy dniu miesiąc, byli 
wierzchołki góry widzieć." 

Tak deseniowy = Jezus być urodzeni 17th dzień miesiąc, Wrzesień 12 7th =, 7 BC. Jezus musi poczynający 
święty duch dziewięć miesięcy wczesny = pierwszy dzień dziesiąty miesiąc w genezie 8: 5. Isaac musi być 
urodzony przy końcówką lato w siódmego miesiącu. Isaac poczynać 10th miesiąc, 9 miesięcy opóźniony jest 
7th miesiącem. Jezus także poczynać 10th miesiąc dorównać wzór Noah powódź. 

Hebrajszczyzn 8:5 "czego napominali bóg serw do cienia nadziemskie rzeczy jako Mojżesz i przykładu, gdy 
był wokoło robić tabernacle: Dla, widziimy, saith on, że thou robi wszystkie rzeczom według wzoru shewed 
thee w górze."
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Josephus książki 3:6: 4 "i wielki był niespodzianką tamto które przeglądali te zasłony tabernacle przy 
odległością, () dato che wydawali się wcale odróżniać się od colour niebo." 

Liczb 4:12 "i one "bierzemy wszystkie instrumenty ministerstwo, wherewith służą w sanktuarium, stawiają 
one w płótnie błękit, zakrywają one z nakryciem borsuk skóry i stawiają one na prętowym, 

Ja powie colour niebo no jest w biblii. Mimo to colour sanktuarium jest colour niebo, błękitnym. 

Ten 17th dzień 7th miesiąc może być obrazkiem Jesus narodziny, Wrzesień 15, 3307 BC. Tak, Noah powódź 
może być wzorem Jesus narodziny. 

Limitowana wiara jest mylna że bóg ogranicza zatrzymywać ziemię 

Jeżeli ziemia zatrzymywał swój obracanie lub odwracał problemy są ogromni. Jeżeli ty zatrzymujesz ziemię 
od wirować, ty wiruje znowu musisz wtedy zaczynać je. Jeżeli ziemia zwalniał w swój obracaniu jeden minuta 
w 24 godzina okresach oceany przy równikiem opuszczali 800 cieków. Jeżeli ziemia zatrzymywał wirować, 
suchy ląd dzwonił równika. Jeżeli ziemia zatrzymuję wirować dla 24 godzin tam  był 24 godziny brakujący 
synchronizują. Jeżeli słońce krążył wokoło ziemi 360° tam  znowu był 24 godzinami brakujący synchronizuje. 
Jeżeli słońce ruszający się w połowie wokoło ziemi w szeregu 4 słońce cudów tam  był żadny netto brakujący 
synchronizujemy. Żadny dowód opuszczać. 

Słowo dla jest dosłownie przyrodni "od połówki niebo". - w ten sposób słońce stojący wciąż w "wśrodzie" 
niebo - 126 czasów ja używa w biblii, 108 czasów ono tłumaczy jak "połówkę" i 8 czasów jak "wśród". Jeżeli 
ty liczysz na gwiazdach niebo jako twój przewdonik jedyny sposób jest słońce może stać wciąż od połówki 
niebo jeżeli słońce krążył wokoło ziemi druga połowa niebo. Że noc Izrael zobaczył gwiazdy od drugiej połowy 
niebo.

Wielka wiara jest prawa że bóg ruszał się słońce 

Jeżeli słońce ruszał się nie 360° ale 180° sezony zmieniali. Ziemia płynął w odwrotną orbitę słońce i musi 
przesuwać na swój osi lub słońce musi ruszać się up or down as well as ruszać się 180° utrzymywać w ten sam 
sezonie na równonocy vernal lub jesieni, jeśli. Bardzo prawdopodobny słońce ruszał się up or down po ruszać 
się 180° i orbity planety przechylać z słońcem i żadny słupa przesunięciem byli konieczne. Po prostu słońce 
musi ruszać się ścieżka zodiak. Jeżeli słońce ruszał się 180° od Capricornus gemini słońce musi ruszać się do 
gemini, mimo to wzrost słońce na ziemi pojawiać się tak jakby ono był w Capricornus. Tym samym słońce 
musi ruszać się sześć znaków dokładny szóstego zodiaka znak i ziemia utrzymywał w ten sam sezonie. 

Ścieżka zodiak był ten sam jedyna w połowie usuwająca i rusza się w odwrotności. Tym samym, ziemia no 
zobaczył wcale więcej lata niebo w zimie lub mniej gwiazd, tylko. Ziemia no potrzebował przesuwać na swój 
osi utrzymywać w ten sam sezonie. To pracuje w ten sposób doskonale i dokładnie zaskakuję nikt odkrywałem 
perfectness ziemia w odwrotnej orbicie.

Jeżeli słońce ruszał się 180° wzrastać nagle w wschodzie w ranku Luty 17, 1241 na jerychońskim BC ruszać 
się puszek utrzymywać ten sam chęć ziemia musi słońce. Wtedy utrzymywał w ten sam sezonie ziemia. Słońce 
może po prostu utrzymywać swój chęć ziemia gdy ono podróżował wokoło ziemi. Być może słońce ruszający 
się wzdłuż dokładnego ten sam zodiak ścieżka w odwrotności, tylko. Możemy być pewni słońce chęć ziemia 
utrzymywał. Oczodołowe różnicy i nasłonecznienie baza danych pokazują (rewizja i czytający up na nim pod 
"oczodołowymi różnicami" lub "nasłonecznienie bazą danych") sezony i słońca natężenie no zmieniali. Ten 
model opuszcza żadny dowód. Jeżeli słońce ruszał się up or down był żadny afektem na ziemi. po tym jak 
ruszający się 180° utrzymywać ziemię w ten sam sezonie, tam  



Likewise, połówka orbity opóźnionej słońce musi wzrastać w zachodzie przy północą południe pozycja na 
Joshua dniu i zostawać przy południe pozycją dla 24 godzin długo, then słońce przechodzi set w wschodzie. 
Wtedy few godziny opóźnione nagle wzrastał w wschodzie na jerychońskiego i ziemi przepływie w odwrotną 
orbitę słońce z powrotem słońce wzrost w wschodzie. właśnie gdy słońce nagle Wtedy, połówka orbity 
opóźnionej słońce stoi wciąż przy południem dla 12 godzin przy bitwą Mer, królewiątko Wan sen i ziemia 
przepływ bez śladu z odwrotnej orbity słońce =. 

To jest troszkę różny niż słońce rusza się 180° cztery czasu. Tak słońce musi ruszać się strona przeciwna 
ziemia, ziemia przepływ w i połówka, then orbity opóźniona i jeden rok - z, then w wtedy opóźniony, z 
odwrotnej orbity słońce. Słońce wzrost nagle w wschodnim = negatyw 12 godziny słońce wzrost w zachodzie 
set w wschodnim = pozytyw 36 godzin słońce stoi wciąż w niebie dla 24 godzin, pozytywu = 24 godziny słońce 
wzrost w wschodnim nagle = negatyw 12 godziny słońce powrót jeden rok opóźniony = pozytyw 12 godziny = 
48 godzin długich dni = 48 godzin przyśpieszających w górę odwrotnej orbity = żadny netto brakujący czas.  

Oba nagły wschód słońca na jerychońskim Luty 17 i nagły wschód słońca na Gibeon Niedziela, 1241 BC, 
Sierpień 25, 1241 BC być typ wskrzeszanie ranek możemy. 

Ziemia musi orbitować ten sam odległość od słońca w ten sam elliptical orbicie ono miał. Ziemia musi być 
pozwalał wirować dokładnie gdy ono miał. Tak, ziemi orbita musi ostrożnie kierująca opuszczać żadny 
biologicznego ślad. 

Chińscy rejestry exodus 

Następujący rejestr no był rejestru słoneczny zaćmienie: 

"od Mao wczesny następny ranek był mgła tam, (dzień 52) then trzy płomienia jedli słońce, duże gwiazdy 
zobaczyli."
Heji 11506

Sumaryczny słoneczny zaćmienie przechodził przez Yin Marzec 4, 1250 na dnia 53 nie dniu 52 BC. 
Sumaryczny słoneczny zaćmienie Czerwiec 5, 1302 BC, był następujący dniem, dnia 53 nie dzień 52. 
Maszerujemy 3, 1307 BC był nowiem 53 dniem cykl 60 w Chiny i. Możliwie tam  był słońca cud zaczynać 
więc wyrównywał 100 Jesus narodziny. co był być passover miesiącem w roku kończy 07, Tak, słońce cud w 
1307 BC był 1300 rok Jesus narodziny w 7 BC. Maszerujemy 3, 1307 BC dopasowywać rok narodziny John i 
miesiąc przed Jesus narodziny mogliśmy baptystyczni sześć miesięcy, Wrzesień 12, 7 BC. 

Sabbath Jezus był w grób może być trzy dniami długo, parzysty, równy zmrok dla być może 7, 12 godzin x = 
3, 24 godziny x. Maszerujemy 13, 1252 BC byliśmy dniem 52 cykl 60, Marzec 12, 1252 BC byliśmy księżyc w 
pełni, passover =; Następny dzień, dzień 52 cykl, Marzec 13, 1252 BC dorównał dzień po tym jak passover = 
sabbath Jezus był w grób dniem po passover. Wtedy, ten trzy dnia jedli słońce który opisywał chińczyk więc 
długi w wydźwignięciu głodowali. gdy słońce był 12th rok Wending był 1240 BC = pierwszy rok blady 
królewiątko = królewiątko Wan sen, Luty 15, 1240 BC. Pierwszy rok Wending wtedy musi być 1252 w wiośnie 
jak wszystkie chińscy cesarzi BC, i. Wtedy, ten słońce cud długa noc na passover może być raczej niż 
słoneczny zaćmienie. co nagrywał, 

Jubile był 1291 BC rok Ramses ii umierał. Wtedy był 1252 BC 39th rok jubile = 38,5 roku Jesus życie = 
passover jego poświęcenie. 

Pełny 35th rok dla królewiątka bladego, od jego pierwszy roku w Wending 12th roku w wiośnie Luty 15, 
1240 BC, księżycowy zaćmienie Wrzesień 23, 1205 BC. 35, 1205 1240 + BC = BC. Tym samym, pełny 12 



roku popierają od BC 1240 = 1252 BC. Parzysty, równy 35 rok liczył 35,5 roku Luty 15, 1240 Wrzesień 23 BC, 
1205 BC.

Wuding: "w jego 50th roku w jego 9th roku…, umierał." 
Chińscy klasyki annały bambusowe książki. P.136.

Ten dziewięć rok dodających Wuding's 50th rok wydają się potrzebnymi. Wuding zaczynał jego królowanie w 
1393 rok 44 cykl BC. Tsoo- kanga w 1334 43d cykl BC. Tsoo- Keah w 1323 54 cykl. Grzech w 1290 27th cykl
BC. Dzwonią w 1286 31st cykl BC. Zalecają się w 1278 39th cykl BC. Chcieć w 1243 14th cykl BC. 

Korekcja dziewięć rok: 1393 BC 44 cykl poprawny. Teraz: Tsoo-kang w 1343 BC. Tsoo-Keah w 1332 BC. 
Grzech w 1299 BC. Dzwonimy w 1295 BC. Zalecamy się w 1287 BC. Chcieć w 1252 BC. 

Tak, Wuding zaczynał jego królowanie na 44 cykl 60 prawidłowo. Wtedy dodawali Wuding 9 rok, i 
następujący królewiątka królowania fudged 9 rok. 

Tak słońce cud w 1252 zaczynać Wanding's królowanie BC. 

Purpose dla przeczuwać dla dnia 52 musi być jezusowy był urodzony Wrzesień 12, 7 na dniu 52 cykl 60 BC. 

Także zadość jubile na Yom Kippur musi być na reklamie, dniu 52 cykl 60 w Chiny Września 9, 29 =., gdy 
Jezus mówił od Isaiah 61 w Luke 4 w Nazareth zaczynać jego ministerstwa, 

Niemniej, jeśli nie słońce cud to, wtedy być rejestrem słoneczny zaćmienie może. 

Wending pierwszy rok musi być 1252 BC. Często tam  był nowy cesarz w Chiny gdy tam  był słońca cud. 

Dobra książka na okresie 1250 w Środkowy Wschód BC jest: 1177 zaludnia daleko BC rok cywilizacja 
załamująca się, mówi opowieść głód, trzęsienie ziemi, inwazje morze, tnący handlowe trasy te cywilizacje 
zależeli dalej. W ten sposób surowy ja wziąć wieki odzyskiwać. Od exodusu Joshua wejście w ziemię obiecana, 
nigdzie był jedzenie lub bezpieczeństwo w Środkowy Wschód tam. 

Chybianie 76 rok musi być po pharaoh Sheshenq. Sheshenq walczył Izrael w Reoboam's kwinty roku = 1000 
BC, nie 925 BC. Tak, Merneptah umierał w 1281 BC nie 1205 BC = ten sam 76 rok. Tak brakujący królowania 
pharaohs 76 rok muszą być po pharaoh Sheshenq. 

Daktylowy 1177 BC właściwie dorówna 1253 BC ponieważ egipskie daty muszą korygujący 76 rok dalej z 
powrotem. Tam  był wielki trzęsienie ziemi o ten czasie przy Pylos. Trzęsienia ziemi często łączą słońce cudy 
w Chiny, tak jak wewnątrz 230 BC gdy słońce wzrastał w zachodzie południk. Często trząść w słońce cudzie 
ziemia.

Claude Schaeffer, "oryginalny ekskawator Ugarit, myśl trzęsienie ziemi powodował definitywnego 
zniszczenie miasto." "aktualny główkowanie stawia datę ten trzęsienie ziemi przy 1250 BC." 

Głód nagrywa w Środkowy Wschód w ten 1260 BC. Tak, tam  był głód wszystko wokoło izraelczyków 
podczas czterdzieści rok w pustkowiu. 

"rok był 1177 BC. Ja był eighth rokiem Pharaoh Ramses III królowanie" morze zaludnia przychodził. Tak, 
1177 BC jest 1252 BC.



Tak, Egipt załamywał się i wspomaga zawalonego po tym jak dziesięć dżuma exodus w 1281 BC, po tym jak 
ten bitwa z morzem zaludnia 28 rok opóźniony. 

Wending 12th rok był królewiątka Wan sen, królewiątko Wan pierwszy rok Luty 15, 1240 BC. Tak, Wending 
pierwszy rok może zaczynać w 1252 z słońce cudem BC, być może. I to był omen dla nowego cesarza, 
Wending.

Tam  był sumaryczny słoneczny zaćmienie w Chiny Marzec 4, 1250 BC. Ale to był dwa roku po Wending 
zostać cesarz. 

Podczas okres od nocy siódmego dnia jisi (dzień był dużym nowym gwiazdą który zobaczył obok Huo 
Antares. "6) tam (a)"
Heji 11503b

Od Xueshun Liu:
"jak dla inskrypci ty która pojawiać się w obrazku below cytowałeś dwa przekładu. Pierwszy jeden tłumaczył 
pierwszy cztery charakteru "na 7th dniu miesiąc" jak ", chi dzień… "(ostatni kwartał księżyc)" Drugi jeden 
tłumaczy tamte charaktery jak "At the time okres od nocy siódmego dnia jisi (dzień 6)…" Ja pojawiać się że 
drugi przekład jest poprawny przez dwa powodów. Najpierw, tam  jest żadny charakter Yue, "miesiąc" wśród 
tamte cztery charakterów. Jeżeli tam  jest żadny Yue, dlaczego mógł być pewny jeden ja był siódmego dniem 
miesiąc? Zwrot "siódmego dzień" tylko znaczy dzień jisi był siódmego dniem od którykolwiek dzień liczyć 
zaczynali. Po drugie, ja musi być pierwszym kwartałem miesiąc. jeżeli jisi naprawdę jest siódmego dniem 
miesiąc, To jest zasada chiński księżycowy kalendarz. 
Tym samym przekład 7th dzień miesiąc" jest mylny. "(ostatni kwartał księżyc)" Bez więcej informaci od 
inskrypci, ja no jest ewentualny ustalać który ćwiartka księżyc dnia jisi należy. 
Teraz, pozwalamy my obracać zaćmienia. Najpierw, "trzy płomienia jedli słońce, (czasu słowo) i wielka 
gwiazda zobaczył" w twój emailu przytaczającym below i "pierwszy rejestrze słoneczna poczesność 
znajdowaliśmy w tortoise "skorupa inskrypcja, która opisuje trzy nagle pękają ogienia je kawał słońce", który 
pojawiać się na stronie internetowej http://www.china.org.cn/e-gudai/6.htm cytujący w twój emailu wczoraj, 
odnosić sie ten sam inskrypcję. Ja no rozważa rejestr słoneczny zaćmienie ekspertami w wczesnej chińskiej 
astronomii i wczesnej chińskiej historii. 
Gdy byłem Ph.D uczniem w Chiny w ubc i, mój advisors zawierają uczonym przy chińską akademią która jest 
prestiżowym instytucją akademicką w Chiny, Prof. Keightley, Prof. Takashima i Prof. Pankenier, przy UC 
Berkley, przy ubc, przy Lehigh uniwersytetem. nauki społeczne, Także przyjaciół przy chińską akademią nauki. 
Wszystkie te uczeni no myśleć że inskrypcja jest rejestrem zaćmienie." 

Tam  są dwa księżycowego zaćmienia rejestru po siedem dni dzień 56, dzień 57 "; Księżyc zaćmiewał." "po 6 
dni, na nocy dzień 55 zaćmiewał księżyc." 

Wtedy liczyć siedem dni opóźniony był księżycowym zaćmieniem na dniu 56 cykl 60, blisko czasu exodus. 

Maszerujemy 3, byliśmy na dniu 53 cykl 60 w czasie przeczuwać robi wyrocznii kości i, 1307 BC nów. Jeżeli 
to był słońca cud czas nów pracował najlepszy ponieważ księżyc no wspomina. 1307 BC był 1300 rok zanim 
Jesus narodziny w 7 BC. Tak, ten rejestr no może być słonecznego zaćmienia jak above ale może opisywać 
słońce cud. Słońce no wzrasta i w ten sposób jest Hungary, no jedli do słońce wzrastał po trzy dni, whereupon 
poświęcać. To mógł być słońca cud jak trzy dnia ciemność w Egipt. Słońce 180° od południa Izrael stał przy 
lub zanim dnieje pozycja słońce w wschodzie w Chiny. 

Możliwie byli nowiem Luty 14 lub nowiem Marzec 15 trzy dnia ciemność exodusu 10:21 lub, 1281 BC = 
dzień 53 cykl 60, morelikely, 1281 BC. Pharaoh wzmacniał jego serce więcej czas. ponieważ tam  był 
wytchnienie



To mógł być połówka od nowiu Luty 14 lub połówka miesiąc od nowiu Marzec 15 i miesiąca, 1281 BC, 1281 
BC, exodus Piątek, Marzec 30, 1281 BC. 

Exodusu 10:27 "ale władyka "wzmacnialiśmy Pharaoh serce, i no pozwalał one iść. 

Maszerujemy 15, 1281 BC być ninth dżumą ciemność dwa tygodnia przed passover mogliśmy. Ale no 
byliśmy dnia 53 cykl 60. 

Akcydensowy 9:7, riseth nie; "commandeth słońce I sealeth w górę gwiazd." 

1307 BC jest 26 rok przed exodusem w 1281 BC. Tak, 101, 13, 1313 roku x =. 1281 33 reklam Jesus
krzyżowań BC + = 1313 roku. 1307 BC jest 2, 13 rok dalszy plecy x. 

Luke 2:41 "teraz pójść jerozolimski każdy rok przy ucztą passover jego rodzice. 
2:42 i, pójść do Jerozolima po zwyczaju uczta." gdy był dwanaście lat 

Wu zostać cesarzem 12 roku po śmierci jego ojciec blady. Wan pierwszy rok był słońca cudem Luty 15, 1240 
w 12th roku cesarza Wending BC.

Tak 13 lub 12 roku Jesus życie mogą być punktem symbol rok 13 w słońce cudach. Jezus żył 38 i przyrodnich 
rok. 13, 13, 12,5, 38,5 roku + =.

Mój dziad wierzył nas żyje siedem rok wieków. Wtedy 5, 7, 35 x =. Jezus obracał 35 w Września 29 reklamie 
gdy mówił od Isaiah 61 spełniać 50th rok jubile. Wtedy trzy i pół rok Jesus ministerstwo Kwietnia 3, 33 
reklama. Wtedy wziąć do nieba Jezus nów, Sobota, Maja 16, 33 reklama. 

Jeżeli to był słońca cud na Passover x100 rok przed Jesus krzyżowaniem, to mógł być słońca cud na księżyc w 
pełni w 1268 BC, = 1300 rok będzie żadny rokiem zero zanim Jesus poświęcenie w 33 reklamie, tam. Luty 5, 
1268 BC był księżyc w pełni na dniu 52 cykl 60. Tak, słońce cud może być co nagrywał i nie słoneczny 
zaćmienie. 

Wu Yi zostać cesarzem o 1283 BC. Ruszał się jego kapitał w jego trzeci rok rok exodus. Znowu ruszał się 
jego kapitał w jego 15th roku, 1268 BC. Tak, ten wyrocznii kości rejestr no może być ale słońce cud naturalnie 
a - występujący zaćmienie. Gdy Jezus był ukrzyżowany tam  był ciemność nagrywający dla trzy godzin. 
Słoneczny zaćmienie tylko trwa 7 minut przy najwięcej. Tak, lub słońce ruszał się wokoło ziemi przy 
prędkością światła - synchronizujemy zatkanego na słońcu i żadny świetle słonecznym. Lub słońce ocienia 
ziemię zakrywał. Tak, jednakowy słońce cud jeden przy Jesus krzyżowaniem może brać miejscu 1300 rok 
wczesny, w 1268 BC wskazywać Jezus. 

Przeczuwający na dnia wuxu [35]: "kształt hui zmieniał; (kometa) Być może iść daleko od ciemność. 
(weryfikacja:) ja był jasnym dniem." [Heji, 32915] 

Jeżeli trzy dnia ciemność byli tuż przed Passover i exodus, then ja może być dniem 35 cykl 60, Środa, Marzec 
28, 1281 BC. Tak izraelczycy wybierali baranka 10th dzień i utrzymywali je w ich domach 14th dzień, 
Niedziela, Marzec 25, 1281 BC, Marzec 30, 1281 BC gdy poświęcać baranka dla Passover. Tam  może być 
słońca cud sześć miesięcy wczesnych na BC 1282. co byli Yom Kippur dziesiąty dzień siódmego miesiąc 
Wrzesień 30, Lub słońce ruszający się strona przeciwna ziemia w trzy dniach ciemność BC nów Marzec 15, 
1281. 187 dni od pierwszy dnia pierwszy miesiąc są 10th dniem siódmego miesiąc. 



Tam  jest few inne możliwości. Słońce może ruszać się strona przeciwna ziemia i ziemia przepływ w 
odwrotną orbitę BC słońce, Marzec 28, then, 1281 słońce ruch i ziemia przepływ w normalną orbitę słońce z 
powrotem.

Jakkolwiek trzy dnia ciemność mogą być na nowiu, Marzec 15, 1281 BC. 

Słońce może ruszać się przy skrzyżowaniem and/or przy bitwą Amalek dla długiego dnia BC trzcinowy, 
czerwony morze dla długiej nocy o Kwietniu 5/, 1281, exodus 17 w Maju 1281, BC. 

Joshua 24:7 "i, stawia ciemność między, przynosił morze na one, zakrywał one, i, i; gdy płakali do władyki 
tobą i egipcjanami I twój oczy widzieli czemu robiłem w Egipt: I ye mieszkał w pustkowiu długi sezon." 

Prawdopodobnie ruszał się strona przeciwna ziemia przy nowiem Marzec 15 słońce więcej niż 3 x 360° dla 
trzy dni ciemność, 1281 BC. Tak, tam  był żadny blask księżyca w trzy dniach ciemność. Wtedy ruszać się z 
powrotem 187 dni opóźniony przy podnosić up tabernacle na 10th dniu siódmego miesiąc może słońce, 
Wrzesień 20, 1281 BC. 

Exodusu 10:28 i Pharaoh "powiedzieliśmy do on, dostajemy thee od ja, bierzemy uwagę thyself, widziimy 
mój twarz nie bardziej; Dla ten dnia thou seest w mój twarzy thou shalt kostka do gry.
10:29 i Mojżesz powiedzieliśmy, Thou hast mówjący dobrze, ja widziimy thy twarz znowu nie bardziej." 

Tak, dnia wuxu 35, Marzec 26, 1281 BC, może być trzy dniami ciemność i cztery dnia byli brać baranka w ich 
mieszkania izraelczycy dokąd światło. 

Jeżeli exodus był Piątek, Marzec 30, 1281 nów BC, then byliśmy Marzec 13, 1281 BC. Nów Luty 14, 1281 
BC był dniem 52 cykl 60 w Chiny. To był 45 dni zanim exodus na Marzec 30, 1281 BC. Słońce może ruszać 
się wokoło 180 dni znowu. Wtedy także, podczas odwrotnej orbity, być może ruszać się 90 dni i 45 dni znowu 
może słońce znowu. Tak, Luty 14, 1281 BC. Maszerujemy 30, 1281 BC, Maj 15, 1281 na początku trzeci 
miesiąca zaraz po długim zmierzchem Mojżesz BC: 

Lub, od skrzyżowania czerwony, trzcinowy denny Kwiecień 5/, 1281 BC - być może gdy słońce nagle 
wzrastał w wschodnim oślepieniu egipcjanów; Są Pentecost Niedziela 45 dni, Maj 20, 1281 BC - być może gdy 
słońce stojący wciąż dla 12 godzin przy zmierzchem podczas gdy Mojżesz trzymał w górę jego ręk. Pentecost 
w ten trzeci miesiącu: 

Pentecost musi być Niedziela, Maj 20, 1281 BC, 50 dni po exodusu Piątek Marzec 30, 1281 BC. Tak, 
Niedziela, Maj 20, 1281 BC był wzorem dla Pentecost na Niedziela także, Maja 24, 33 reklama. 

Essenes utrzymywał 364 dni rok tak, że uczta dni zawsze spadali na ten sam dniu tygodnia. Jerozolima 
utrzymywał księżycowego kalendarz na różnym dniu tygodnia zazwyczaj. tak, że uczta dni spadali na ten sam 
dniu księżycowy miesiąc, Niemniej, Niedziela Maj 20, 1281 BC i reklama Niedziela Maj 24, 33 spadał na 
Pentecost na ten księżycowym kalendarzu. 

Tak, Pentecost na Niedziela w jubile roku 49 od Joshua konkiety w 1241 i, BC, był znakiem przybycie 
Chrystus.

49 rok jubile utrzymywał 49 cykli/lów od Isaac 70th roku w 2369 BC. Ten rok był 44 jubliles od Adam w 
roku 800 ormianinie, 4568 BC, plus 44 roku. Od początku armeńskiego kalendarza w 5358 BC są Jesus 
poświęcenie w 110 cykli/lów 49 rok jubiles Kwietnia 3, 33 reklamie. 



50 rok jubiles od armeńskich sothis zaczyna cykl 5368 BC = 5400 rok Jesus poświęcenie. Adam w roku 700 
w wiele rok x68 i, 4668 BC, rok 800, 4568 BC, BC 50 rok jubliles wyrównywał 100 Jesus poświęcenia 
Kwietnia 3, 33 reklama. Wtedy byli wiele 50 rok jubiles od armeńskiego cyklu od 3907 BC Jesus narodziny w 
Wrześniu 29 reklama także tam, Noah powódź w 3307 BC, x07 rok. Wtedy, tam  byli 50 rok jubiles od Joshua 
konkiety w 1241 od 521 BC 50 rok jubiles BC Jesus ministerstwo w 29 reklamie. - 70 rok niewola - (591 521
BC BC)

45 dni popierają od Kwietnia 4 są Luty 18 BC - nów Luty 15, 1281. Trzy dni ciemność musi być na nowiu, 
lub Luty 15 lub Marzec 15, 1281 BC. Prawdopodobnie byli nowiem Marzec 15, 1281 i exodus trzy dnia
ciemność, BC 14 dnia opóźniony, Piątek, Marzec 20, 1281 BC. 

Exodusu 19:1 w trzeci miesiącu "ten sam dzień przychodził je w pustkowie Synaj. gdy dzieci Izrael pójść 
naprzód z ziemi Egipt,
19:2 dla odjeżdżali od Rephidim, przychodzili pustynia Synaj i upadali wewnątrz pustkowie; I tam  obozował 
przed górą Izrael." 

"śledztwo robić na dnia ren-ji (49th dzień cykl): Słońce m zhi na dnia jia-yin." (51st dzień lub dwa dnia 
opóźnionych) 
Heji 33703

Chińczyk może próbować przepowiadać powrót słońce wokoło 180 dni opóźnionych na prawie taki sam dniu 
60, tak.

"wróżba był na dnia jen-tzu [49]. Tam  był chih słońce na dnia chia-yin [51]" 
(Yi, 384)

Likewise chińczyk może próbować przepowiadać powrót słońce wokoło 180 dni po pierwszy słońce cudu. To 
może być Luty 13, 1281 BC. Słońce może krążyć wokoło eastward, dalej the fourth time wracał krążyć wokoło 
słońca, od wschodniego westward 180° w pierwszy trzy czasach, then 3, 4, 7 + = x 180°. ziemskich siedem 
czasów, chih jeżeli słońce płonął Słońce nagle wzrasta w wschodzie lubi Phaethon. Tak, ten model może 
wyjaśniać chińskiego policzenie i żadny netto brakującego czas. Tak, zaćmienie ścieżki byli to samo przed i po 
słońce cudy którymi być od dzisiaj projektowaliśmy one. 

Jeżeli dzień 7 był chia-tzu dniem, ostatni kwartał księżyc, to mógł być słońce cud być może siedem dni po 
exodusu na dniu. dzieci Izrael krzyżowali czerwonego morze, trzcinowego morze/ Tak, być może opisywał 
powód ziemia jak być upsidedown.html i godziny wprowadzał nieporządek z Egipt po tym jak dewastacyjny 
ending w exodusie i dżuma, ponieważ ziemia był w odwrotnej orbicie. 

Przypływy wzrastają tylko dwa cieki i spadają przy północną końcówką czerwony morze ponieważ ciągnienie 
księżyc jest tylko wschodnio-zachodni. Izraelczycy krzyżowali trzcinowego morze nie czerwony morze 
jakkolwiek.

Data Pharaoh Mernaptah's śmierć umieszcza przy Majem 2 wokoło, 1203 według Wikipedia BC. Jeżeli ten 
niemiecki historyk datował sothis jeździć na rowerze 1280 BC, then Merneptah's śmierć w 1203 BC był 80 rok 
opóźniona. Kalendarz wtedy wspierał 20 dni 20, 4, 80, x =. Wtedy data Maj 2, 1203 BC, III Shemu 5, właściwie 
był Maj 20, 1281 BC. Niedziela Maj 20, 1281 BC był dniem Pentecost. To napisali i Shemu 13 niż ii Shemu 13 
raczej. Tak, Merneptah może umierać jeden miesiąc wczesny przy czerwonym, trzcinowym morzem/podczas 
niekwaszonego chleba w tygodniu od Passover między Piątkiem, Marzec, 30, 1281 i Sobota, BC, Kwiecień 7, 
1281 BC; Zamiast Maja 2. liczy Lipa 1 jako 30th dzień 4th miesiąc, Maj 2, może być 5th dniem 3rd miesiąc. 
Jakkolwiek, liczyć 3 miesiąca od Lipa 1 z powrotem jest Kwiecień 1. I liczyć naprzód 5 dni jest Kwiecień 5. 
Tak, Pharaoh Merneptah umierał nie na Maju 2 ale o BC, Kwietniu 5, Kwiecień 13 lub to w 1281. 

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pl&url=http%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fupsidedown.html


Lub przechodzący z powrotem od sothis nowego roku Lipiec 16 daktylowi 3,5 mogą dorównać 3, 30, 5, 95 
dnia od Lipa 16 x + = z powrotem. To dorówna Kwiecień 14, 1281 BC. Sothis kalendarz rusza się z powrotem 
jeden dzień każdy cztery roku. W ten sposób daktylowy omijanie backwards dorównać 3,5 musi być Kwiecień 
14, 1281 BC.

Różnica jest 40 rok końcówka sothis w 1281 BC i nie 1321 BC. I 76 rok popierają od Merneptah's śmierci w 
1205 BC 1281 BC. Ten 40 rok + 76 rok dodają up to 115 rok. Sothis kalendarz popierał - w górę cztery rok 
każdy dzień. W ten sposób, Maj 2, 1205 dla Merneptah's śmierci BC być musi 115/4, 29 dni dalej = popierać. 
Wtedy, Pharaoh Merneptah's śmierć przy skrzyżowaniem czerwony, trzcinowy morze/, musi być Kwiecień 3, 
1281 BC. To dorówna exodus na przepustce nad Piątkiem, Marzec 30 = Jesus poświęcenie Piątek, Kwietnia 3, 
33 Niedziela i Jesus wskrzeszanie, reklama, Kwietnia 5, 33 reklama.

Wtedy od nocy Piątek Marzec 30, 1281 BC są 4 dnia dostawać trzcinowy, czerwony morze/. 

Exodusu 15:19 dla konia Pharaoh "pójść wewnątrz z jego rydwanami i z jego jeźdzami w morze, i władyka 
przynosił znowu nawadnia morze na one; Ale dzieci Izrael pójść na suchym lądzie pośród morza." 

Tam  był częściowy słoneczny zaćmienie widzieć w Egipt, Kwiecień 14, 1281 BC: 



Liczb 33:7 i one "usuwaliśmy od Etham i obracaliśmy znowu do Pihahiroth który jest przed Baalzephon, I 
upadali przed Migdol.
33:8 i one odjeżdżaliśmy od Pihahiroth przed i przechodziliśmy przez wśrodu morze w pustkowie." 

Zimno =, lub =. Zephon jak typhon, burza =. Być może tam  przedstawiający był ten częściowy słoneczny 
zaćmienie przy skrzyżowaniem trzcinowy morze wcześnie w ranku jak. Wtedy temperatura opuszczał kilka 
stopnie Celsius.



Jeżeli skrzyżowanie czerwony morze był opóźniony to dać izraelczykom miesiąc maszerować 350 mil Aqaba 
od Ramesses. Jakkolwiek skrzyżowanie rewolucjonistka, Reed/morze/muszą być przed fifteenth drugi miesiąc. 
Widziimy exodus 16:

Exodusu 16:1 "i one "wziąć ich podróż od Elim, i wszystkie congregation dzieci Izrael przychodził do 
pustkowia grzech na fifteenth dniu drugi miesiąc po ich odjeżdżania z ziemi Egipt. ", który jest między Elim i 
Synaj,"

To musi być Maj 1, 1281 BC. Maj 2, 1203 BC był datą Pharaoh Merneptah's śmierć dawać niemieckim 
egiptologiem. Merneptah umierał w 1281 w Kwietniu BC, prawdopodobnie. Midrash twierdzi Pharaoh był 
jedynym ocalały. 

Jakkolwiek biblia stanów pharaoh koń tonęli w morzu. 

Exodusu 15:19 dla konia Pharaoh "pójść wewnątrz z jego rydwanami i z jego jeźdzami w morze, i władyka 
przynosił znowu nawadnia morze na one; Ale dzieci Izrael pójść na suchym lądzie pośród morza." 

Daktylowy Maj 2 może przez pomyłkę brać od 1204 BC. 

Merneptah królował 10 rok, Ramses ii królował 66 rok od 76, 1203 podobno BC 1279 - = BC. Jeden rok 
różny = śmierć Merneptah w 1204 BC. 

Maj 2 był nowiem w 1204 BC. Merneptah umierał w 1281 BC (76 rok 1205 BC). Wtedy skrzyżowanie 
płocha, czerwony morze/może być na słonecznym zaćmieniu w ranku Kwiecień 14 i nowiu, 1281 BC. 

To znaczy one musi krzyżować czerwonego morze w less niż jeden miesiąc, to jest, przed fifteenth dniem 
drugi miesiąc, Kwiecień 27, 1281 BC. Maj 2, 1203 BC jest 10th dniem księżycowy miesiąc. Kwiecień 24, 1281 
BC jest także dziesiąty dniem księżycowy miesiąc. 

Jakkolwiek najlepszy domysł jest skrzyżowaniem trzcinowy denny Kwiecień 5, 1281 przy końcówką uczta 
niekwaszony chleb BC dorówna tradycję Mojżesz krzyżował trzcinowego, czerwonego morze na siódmego 
dniu od exodusu/.

Lub słońce cud na nów Kwiecień 14, 1281 BC, 5 dni z powrotem 3, 30, 5 = x + = Kwiecień 14, 1281 BC. 
który może dorównać 3,5 = jako trzeci miesiąca plecy od Sothis dnia Lipa 16 

"przeczuwający na dnia guiyou [10]: Słońce zaćmiewał w wieczór; Ja będzie korzystnie. Przeczuwający na 
dnia guiyou [10]: Księżyc lub słońce zaćmiewaliśmy w wieczór; Ja będzie nieżyczliwy." 
Heji, 33694

"przeczuwający na dnia guiyou [10]: Słońce zaćmiewał w wieczór; Musimy donosić mnie antenat Shang Jia." 
Heji, 33695

Dzień 10 cykl 60 mógł być księżyc w pełni, prekursor passover, Marzec 20, 1307 17 lub księżycowy dzień, 
BC miesiąc, Wrzesień 16 7th =, 1307 BC. = omen Jesus narodziny księżycowy dzień 17 7th miesiąc, Wrzesień 
12, 7 BC. Tak, 1307 BC był 1300 rok, dzień, zanim Jesus narodziny w 7 BC. Bóg rusza się słońce może 
nagrywający jako słoneczny zaćmienie w Chiny na wyrocznii kości. Tak słońce przy południem w Izrael jest 
przy zmierzchem w Chiny. Tak księżyc w pełni ciemnił przy zmierzchem w Chiny lub słońcem ciemniącym 
przy zmierzchem w Chiny. Słońce ciemnił gdy Jezus był na krzyżu przy południem na passover w Izrael = 
słońce ciemniący przy zmierzchem w Chiny. Być może był ten sam słońca cud przy prekursorem passover 
Marzec 20 to, 1307 BC.



Ten słoneczny zaćmienie Maj 26, 1217 BC przypuszcza być wczesnym nagrywającym słonecznym 
zaćmieniem. Gdy ty widziisz nad słoneczny zaćmienie nagrywałeś na dniu 10 cykl 60 jako ten Maj 26, 1217 
BC jesteś. Jakkolwiek słoneczny zaćmienie był ledwo jeżeli z trudem widoczny w Chiny. gdy ty możesz 
widzieć Rejestr jest wieczór słoneczny zaćmienie. Evening słonecznych zaćmienia jesteśmy rzadko widoczni. 
Tam  jest możliwość słoneczny zaćmienie zobaczył w Chiny. Niemniej, tam  są żadny brakujący dni w 
chińskim obliczeniu 60 przed lub po Joshua tęsk dzień. Tak, Joshua długi dzień no mógł odkrywający chińskim 
obliczeniem 60 dni.

Moreover, ten zaćmienie rejestr na wyrocznii kości na dniu 10 cykl 60 daje żadny rokowi. W ten sposób Maj 
26, 1217 BC jest spekulacyjny dopasowanie. Tam  są niektóre słonecznego zaćmienia rejestry które 
dopasowywają poprawnego czasu skala. w Egipt przed 1281 BC Tam  są żadny brakujący dni tam  także. W ten 
sposób odkrywać Joshua dzień ten metodą długo no pracuje. 

Bezpośredni dowód dla Joshua długiego dnia jest królewiątka Wan sen, połówka orbity, sześć miesięcy po w 
Luty 15, 1240 w królewiątko Wan pierwszy roku BC = 1240 BC, Wrzesień 23, 1205 BC. ponieważ w jego 35th 
roku nagrywał księżycowego zaćmienie na dniu 13 cykl 60 Słońce ruszający się 180° w królewiątko Wan sen 
po roku odwrotna orbita z powrotem. Słońce może ruszać się z powrotem przy przyrodnim orbity ziemi i 
punktu przepływem z odwrotnej orbity. Tak, Joshua długi dzień przy przyrodnim orbita punktem. Słońce 
wzrastał nagle w wschodzie w sędziów 8:13 następny dzień i ziemia płynął z powrotem w odwrotną orbitę do 
Luty 15, 1240 BC gdy słońce ruszający się z powrotem. 

Chiny z trudem obserwować słonecznego zaćmienie na dniu 10 cykl 60 Maj 26 mógł, 1217 BC. Wtedy ten 
słonecznego zaćmienia rejestr na wyrocznii kości na dniu 10 cykl 60, jeśli nie być rejestrem słońce cud musi 
słoneczny zaćmienie. 

Południa słońce na passover w Izrael ciemnił w trzy godzinach typ Chrystus przybycie ciemność jak, był 
położeniem, wieczór słońce w Chiny. gdy Jezus był na krzyżu Tak jak dzień 10 cykl 60 Marzec 19, 1204 BC. 

Ty możesz z trudem widzieć jakaś część Chiny w ten słonecznym zaćmieniu kartografować: 



Słoneczny zaćmienie Marzec 4, 1250 zaćmień na dniu 53 cykl 60 BC był sumaryczny przy capitol Chiny. Tak 
żądanie wczesny słonecznego zaćmienia rejestr był Maj 26, 1217 BC po tym jak Joshua długi dzień będzie w 
błędzie dla ten zaćmienia no był widoczny w Chiny. Tak słoneczny zaćmienie Marzec 4, 1250 BC weryfikuje 
tutaj i poprzedza Joshua długiego dzień Sierpień 24, 1241 BC. 

Prawdopodobnie skrzyżowanie trzcinowy morze był między Kwietniem 1 i Kwietniem 5, 1281 BC. Ruszać 
się datę końcówka sothis cykl od 1321 40 rok niedawnych 1281 BC BC także ruszać się ten Maja 2 mógł, 1205 
BC data miesiąc wczesny Kwiecień 1, 1281 na dniu 38 cykl 60 w Chiny z Izrael przy gorzkim jeziorem 
kanałem sueskim na trzeci dniu BC. Maja 2 data wtedy jest jeden zupełnym miesiącem out. Egipskie daty są 
wszystkie jeden zupełnym miesiącem out, tak jak Sierpień 8 naprawdę byli Wrzesień 7. 

Jeżeli liczący z powrotem od pojawiać się Sirius przy 4 AM Lipiec 17; Wtedy 16 dni + 3, 30 x - 5, 102 dni = 
popierają = Kwiecień 5, 1281 BC. Tak data Pharaoh Merneptah's śmierć mógł być przy skrzyżowaniem 
czerwony morze, trzcinowy morze/few dni po exodusu Piątek, Marzec 30, 1281 BC. Tak, Pharaoh może tonąć 
w czerwonym morzu, trzcinowym morzu/. Moreover daktylowi 3,5 mogą dorównać Kwiecień 7, 1281 BC 
siódmego dzień siedem dni niekwaszony chleb. Tak skrzyżowanie czerwony, trzcinowy morze/może być przy 
końcówką siedem dni Passover. 



Data w książce: Chronologia des Pharaonischen Egypten, Mainz, pp.190, obok pharaoh Merneptah który 
interpretował jako Maj 2, dać 3,5 BC 1203. (1997) Jakkolwiek, 3,5, III = Shemu 5 w 1281 BC byli Maj 21. W 
tradycyjnej dacie nowi sothis jeździć na rowerze w 1320 i Merneptah's śmierci w 1203 BC BC. Sothis 
końcówka był 1281 BC. Tak, od 1320 1203 117 rok BC BC =/4 roku dzień = 30 dni tylny, bez 10 dni w 
różnicie 1320 i 1281 BC BC. Maj 2, 1203 BC datuje korygował 20 dni naprzód Maj 21, 1281 BC. Jakkolwiek, 
Pharaoh śmierć w Kwietniu 6, 1281 BC pojawiać się jest najlepszy oszacowaniem. 

3,5 = Kwiecień 16, 10 + (10 dni od sothis kończą w 1281 niż BC w 1320 BC raczej. 1320 1281 40 years/4 dni 
rok BC - BC = 10 dni. + 5 dni 3,5, III = Shemu 5) = Kwiecień 16, 10, 5 + = Maj 2, 1203 BC. Poprawna data 
Merneptah's śmierć pojawiać się jest dniem po Niedziela, Maj 20, 1281 BC. Zaokrągla błąd mógł umieszczać 
śmierć Pharaoh Merneptah Maj 19, 1281 BC trzeci miesiąc Shemu i kwinta egipski dzień oba sothis data i 
księżycowa data. 

Maj 20, 1281 BC był dniem Pentecost, 50th dzień od Passover Marzec 31, 1281 BC. 40th dzień Passover 
Marzec 21, 1280 BC był Maj 2, 1280 BC. Być może umierał jeden rok wczesny Merneptah, Maj 2, 1281 BC. 

Leviticus 23:15 i ye "liczymy do was od morrow po sabbath od dnia, ten ye przynosił snop falowa ofiara; 
Siedem sabbaths będą zupełni:  
23:16 wyrównujący do morrow po siódmego sabbath ye liczy pięćdziesiąt dni; I ye oferuje nową mięsną ofiarę 
do władyki." 

Tak, także był także na pierwszy dniu tygodnia pentecost, siedem sabbaths do morrow, Niedziela =, Maja 25, 
33 reklama. po tym jak Jezus wzrastał od nieboszczyka 

Aktów 2:15 dla te "no jest chmielny, widzieć gdy ye przypuszcza, ja jest ale trzeci godzina dzień.  
2:16 ale to jesteśmy to który mówił profetem Joel; " 

Tak, "od morrow po sabbath" = trzeci godzina dzień Niedziela = 9 AM Maj 25, 33 reklama. 

3,5 mogą dorównać 3, 30 dnia miesiąca x z powrotem. Wtedy być może popieramy 16 dni od Lipa 16 
Czerwiec Kwiecień 1 Kwiecień 5 30, 3, 30 dni, then x 5 dni z powrotem, then naprzód, 1281 BC gdy dzieci 
Izrael krzyżowali czerwonego, trzcinowego morze/i Pharaoh i jego koń toniemy gdy rozdzielać nawadnia 
wraca.

Wtedy być od nowych sothis może Maja 2 data jeździć na rowerze w 1281 niż 1320 BC raczej BC. Wtedy 
popierał egipski kalendarz - w górę 19 dni = 76 rok dzielących 4, 19 dniami =. Wtedy popieramy od i posyłamy 
5 dni Maj 2. nowego roku Lipa 16, 30 dni Czerwa 16, 30 dni Maj 16, tylny 19 dni Kwiecień 26. Tak, Maj 2, 
1203 BC jest mylnym datą dla Pharaoh Merneptah's śmierci i Kwiecień 5, 1281 BC być prawym datą dla 
Pharaoh Merneptah's śmierci może. 

Egipski Sothis cykl 1460 rok końcówek był 1281 BC nie 1320 BC. Tak, Merneptah's śmierć w Shemu 5 III no 
był Maj 2 ale Maj 20, 1203 BC, 1281 BC. Ty możesz widzieć ten sam 10 dni po środku ten pdf kartoteki = 40 
rok, koryguje datę rok 44 Pharaoh Amasis.
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Exodusu 15:8 "z wybuchem thy chrapy "i nawadnia zbierał wpólnie jako rozsypisko floodsH5140 stojący 
pionowy, i głębie zastygali w sercu morze. 

"zalewamy" h5140 zazwyczaj nawiązywać do woda bieżąca. Tak dzieci Izrael mogą krzyżować wschodniego 
najwięcej rozwidlenia Nil rzeka. 

Exodusu 17:5 i władyka "powiedzieliśmy do Mojżesz, iść dalej, zanim ludzie i wp8lywy z thee starsze osoby 
Izrael; I thy prącie thou smotest, wherewith rzeka, nabierał thine rękę i iść." 

Psalmu 66:6 "obracał morze w suchego ląd: Pójść przez powodzi na stopie: Tam  radowaliśmy się w on." 

Psalmu 74:12 dla bóg "jest mój królewiątkiem stary, pracujący salwowanie, pośród ziemi.  
74:13 Thou didst podział morze thy siłą: Thou brakest głowy smoki w nawadnia.  
74:14 Thou brakest gavest, i on być mięśni ludzie zamieszkuje pustkowie.  
74:15 Thou didst cleave fontannę i powódź: Thou driedst w górę możnych rzek.  
74:16 dzień jest thine noc także jest thine: Thou hast przygotowywał światło i słońce." 

Ten morze może być wschodni najwięcej rozwidlenia Nil rzeka kanałem sueskim, gorzkimi jeziorami 
trzcinowy morze raczej niż czerwony morze. dokąd płochy r, Tak odniesienie powódź rzeka. 

Ten rzeka może także odnosić sie skrzyżowanie dzieci Izrael, gdy ono zrobił dżuma egipcjanie. Tak, znowu 
krzyżować wschodniego mogą dzieci Izrael najwięcej rozwidlenia Nil rzeka. 

Isaiah 11:15 i władyka "zupełnie niszczymy jęzor egipski morze; I z jego możnym wiatrem on trząść jego 
oddawaliśmy rzekę, smite je w siedem strumieniach i robimy mężczyzna iść nad dryshod." 

Skrzyżowanie Nil rzeka w Izrael powrocie jak morze, świeża woda trzcinowi =, łączy mojżeszowy parting 
morze. Mojżesz musi rozdzielać wschodniego najwięcej rozwidlenia Nil, świeża woda i nie czerwony morze =. 

Tutaj także w Isaiah 11:15 suszy up w rozkazie dla dzieci Izrael krzyżować Nil rzeka. 

Rewizja na skrzyżowaniu czerwonego morza dowodu zwroty w górę wiele stron twierdzi skrzyżowanie dzieci 
Izrael był w Aqaba z dowodem wiele kości konie i rydwany. Jakkolwiek, wszystko to jest parodią, i żądania są 
szeroko rozprowadzającym fikcją. Widziimy Snopes. 

Sothis cykl zaczynał znowu w 1281 BC nie 1320 BC, 40 rok różnica; 



Rok 44 Amasis pierwszy data jest księżycowa i drugi (ii Shemu 13) 
(i Shemu 15) jesteśmy cywilni i gdy cywilna data spadał na 21 Wrześniu 558 BC 
Księżycowa data spadał na 9 Wrzesień 558 bce (= 21 -12) 
Co był księżyc w pełni dniem według astronomii, nie 1st niewidoczność "błyszczy ones"! 
41 rok opóźniony był na Shemu 13 1st niewidoczność księżyc ii 
Wrzesień 9 musi ruszać się 10 dni opóźniony w miesiącu. 201 dzień - 191 dzień = 10 dni. 
40 years/4 = 10 dni. Jeżeli od Shemu 30 Lipiec 17 IV, 1281 BC + 5 dni. 
= Wrzesień 19 który był 1st zaginięciem księżyc, 517 BC 
Gdy Cambyses podbijał Egipt. Tak, był 1st niewidoczność " błyszczy ones�.

Dodajemy od Lipa 17 backwards:
1281 517 764 BC - BC =, 764 /4 =191 dnia
5, 17, 30, 31, 30, 31, 28, 29, 201 + =; 201, 191, 10 dni - =.
Styczeń 2, 191 dnia = IV Shemu 30 
Grudzień 3, III = Shemu 30 
Listopad 3, ii = Shemu 30
Października 4, 1 = Shemu 30 
Września 4, 1 = Shemu 1 
Września 19, 1 = Shemu 15; Październik 17, ii = Shemu 13 

Tak, Pharaoh Merneptah musi umierać Maja 20 lub kwinta dzień od trzy miesięcy Lipiec 1, 1281 BC, z 
powrotem = Kwiecień 5, 1205 BC = trzy dni podróż trzcinowy morze dokąd Pharaoh i jego wojsko znikaliśmy. 
Tego roku exodus był przy końcówką 1460 rok sothis jeździć na rowerze, raczej niż Maj 2, 1203 BC. 

Niedziela, Maj 20, 1281 BC był także dniem Pentecost 50th dzień od Niedziela, Kwiecień 1, 1281 BC. 50th 
dzień od Jesus wskrzeszania Niedziela Kwiecień 5 reklamy byli Niedziela, 33, Maja 24, 33 reklama = dawać 
święty duch w Pentecost. 50 dni od Niedziela, Kwiecień 1, 1281 BC = Niedziela, Maj 20, 1281 BC. Tak, być 
może tam  był słońca cud na pierwszy dniu księżycowy miesiąc Maj 16, 1281 BC, 45 dni po Kwietnia 1, 1281 
w trzeci miesiącu BC, gdy mojżeszowe ręki trzymali w górę gdy słońce ustawiał i Joshua walczył Amalek i 
egipcjanie obalali pharaoh Merneptah 5 dni opóźnionych i wykonywali przez omenu długi zmierzch. 

50 dni Pentecost liczą od dnia po passover. Pierwszy dzień po passover jest sabbath także. Tak są 50 dni od 
Niedziela Niedziela i nie Sobota Sobota tam.

Dać rozmowie dalej porządkuję czasów pastuchów lokalna astronomii grupa, ocrasc.ca, Wrzesień 2016 przy 
Okanagan szkołą wyższa. Mój punkt w wszystko ono był egipcjaninem Sothis nie 2777, BC. kalendarz 
zaczynał w 2737 BC 

Amasis pharaoh Egipt umierał w 517 BC gdy Cambyses Persia podbijał Egipt. To był data ja BC Shemu 15, 
Wrzesień 19, 517 na dniu "błyszczy ones" na ostatnim visibiility księżyc. Wtedy jeżeli Amasis umierał dalej i 
Shemu 15 ten data może podwójnie wzmacnia jako i Shemu 15 od Kwietnia 1, 1281 BC gdy egipcjanie tonęli w 
trzcinowym, czerwonym morzu/. Długa noc podróż mógł brać izraelczykom 50 mil trzcinowy morze przy today 
kanałem sueskim Kwietniem 1, 1281 BC. podczas gdy słońce krążył wokoło ziemi Piątek, Marzec 30, 1281 BC 
podczas gdy filar światło prowadził one,  

"(prefacja:) na dnia gengzi [37]: (ładunek:) musimy wykonywać poświęcenie ptasia gwiazda (Niao xing). 
(Postface:) 7th miesiąc." [Heji, 11500]

"(prefacja):) robić na dnia jihai w wieczór [36]: (ładunek:) na dnia geng wykonywać poświęcenie chochla 
musimy, [37] [północna] (Dou); (weryfikacja:) ja padał stale. Krekingowy robić wieczorem dnia gengzi [37]: 
Musimy wykonywać poświęcenie chochla na dniu Xin…" [północna] (Dou) [38] Heji, 21350
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Chińczyka Yin kalendarz zaczynał w Wrześniu. Tak siódmego miesiąc był ten dniem 38, Niedziela, Kwiecień 
1, 1281 BC być może czas izraelczycy krzyżowali trzcinowego morze, świeżej wody morze = (czerwony 
morze). dokąd płochy r, 

Psalmu 66:6 "obracał morze w suchego ląd: Pójść przez powodzi na stopie: Tam  radowaliśmy się w on." 

Tak wschodni najwięcej rozwidlenia Nil rzeka był powodzią nie czerwony morze. izraelczycy przechodzili 

Bóg może ruszać się słońce dawać izraelczykom czasowi krzyżować. Być może wzrastał w secie w wschodzie 
Sobota i zachodzie słońce, Marzec 31, 1281 BC. Wtedy po tym jak dzieci Izrael krzyżowali płochę, czerwonego 
morze/słońce może mieć nagle i świetnie wzrastał w wschodniej Niedziela Kwiecień 1, 1281 BC. Wtedy być 
ten sam wzór słońce cudy przy exodusem przy Jesus wskrzeszaniem i krzyżowaniem może tam  jak. Dzień 
Gengzi 37 także świętował na nowiu dzień świetlistość Niedziela, Kwiecień 17, 1170 BC, gdy vassels 
potwierdzali królestwo cesarz Wu.

Tak, być może wzrastał w zachodzie po izraelczyków słońce krzyżował trzcinowego morze na trzeci dniu od 
exodusu Kwiecień 29, 1281 BC. Jesus wskrzeszanie był Niedziela, Kwietnia 5, 33 reklama. Wtedy wzrastać w 
wschodzie nagle i jaskrawy jak przy Jesus wskrzeszaniem Niedziela Kwiecień 1 może słońce, 1281 na dniu 38 
60 Gengzi BC. Wtedy ten dzień Gengzi, dzień 37 cykl, Niedziela, Kwiecień 17, 1170 BC być dniem może gdy 
słońce wzrastał w wschodzie, wziąć jako omen przedkładać cesarz Wu który otrzymywał mandat politycznego 
niebo który dzień. także i nagle i jaskrawy Przy exodusem duża chochla, Dou, wskazywał prosto up przy 
północą Sobota, Marzec 31, 1281 BC być może gdy słońce wzrastał w secie w wschodzie i zachodzie. Wtedy 
płynął z odwrotnej orbity słońce ziemia. 

Wtedy unosił się nagle w wschodzie słońce i następujący noc wskazywał cieśnina puszek w północy przy 
północą której nigdy robi w normalnej orbicie ono. duża chochla, 180 dni wczesnych, połówka orbity wczesnej, 
Październik 3, 1282 BC ruszać się strona przeciwna ziemia na dniu 37 może słońce, także. Tak, dzień 37, 
gengzi, zostać zabobonnym dniem i tak powtarzał wzór słońce cudy przy Jesus krzyżowaniem. 

Niedziela, Kwiecień 17, 1170 BC był 1202 rok Jesus wskrzeszanie i poświęcenie. Tak, wokoło 1200 rok 
opóźniony na ten sam dniu 37 cykl może być prorocki. 

Likewise BC BC no dorówna 14th roku Xerxes rok 451 od 1320. (egipski Sothis kończył 1281 BC nie 1320 
BC) Xerxes zaczynał jego królowanie w 477 BC. Jego 14th rok był 464 BC. 

Esther 1:3 w trzeci rok jego królowanie ", zrobił uczcie do wszystkie jego książe i jego sługów; Władza 
wielmoże, książe prowincje, i, być przed on:  
1:4 gdy shewed bogactwa jego chwalebnie królestwo i zaszczyt jego znakomity majestat wiele dni,
wyrównywał sto i fourscore dni. 
1:5 i królewiątko zrobił uczcie do wszystkie ludzi które byli teraźniejsi w Shushan pałac do wielkiego i małego, 
siedem dni w sądzie ogród królewiątko pałac; gdy w dzisiejszych czasach traciliśmy ważność" 

W jego pierwszy roku, królewiątko Yuen który był świstem, dzwoni Tsin diuk umierał. "(3rd cykl 60, 474, 
BC = Xerxes' 3rd rok od 477 BC)"
Chińscy klasyki annały bambusowe książki, p.166.

Gdy tam  był słońca cud chińczyk wziąć je jako omen zmiana cesarzi, gdy widziimy tutaj. Spadek skakać 
przyrodnia orbita jest 180 dniami. Przyrodnia orbita od wiosny spadać jest 187 dniami. Rok dopasowania 
dokładnie BC 474. 

Następny słońce cud pojawiać się o 14th roku Xerxes. 



Tak, jego 14th rok musi być 465 BC. Tak, liczący od nowych sothis jeździć na rowerze od 1281 BC BC 465 = 
816 rok. 816/4, 204 dnia = kalendarz popierali - up. 204 30/= 6,8 x =. To dorównają 25th Phamenoth 204 dnia 
od Lipa 16 z powrotem. Tak, tam  być słońca cud na 13th Adar w Esther na mogli egipskim księżyc w pełni i, 
465 BC. Znaczenie ten data w 14th roku Xerxes nie 12th rok, był dniem Purim. Widziimy harvardhouse.com,
biblijne daty.

Luty 20, 466 BC był Piątek. To był księżyc w pełni 13th dzień księżycowy miesiąc Adar i 12th rok Xerxes = 
12th miesiąc. 

Esther 9:17 "na thirteenth dniu miesiąc Adar na fourteenth dniu to samo i ", odpoczywali dzień, zrobili mię i. 
"biesiadowanie i uradowanie"

Tak 13th dzień i 14th dzień byliśmy sabbath siódmego dzień tygodnia gdy odpoczywali. 

Tak, tam  był słońca cud na Purim! 

Ten 25th Phamenoth dorównają 6 miesięcy 25 dni do Lipa 16 do Grudnia 25 -, 465 BC. gdy Sirius najpierw 
pojawiać się przy 4 AM = egipski nowy rok popierający Tak, ten rejestr od nowiu Grudzień 1, 1834 w Egipt 
BC, uses dostawać dokładną datę ten sam kalendarz: "dla naprawiania w czasie i okresy wpisuje datę 
poprzedzać je jest siódmego rokiem królowanie królewiątko Sesostris III Twelfth dynastia. {egipski środkowy 
królestwo} W tego roku, śrubowaty wydźwignięcie gwiazdowy Sothis nagrywał na 16. (nasz Sirius) VIII 365 
dni cywilny kalendarz, fact który, dzięki miarowy przesiedlenie ten kalendarz w związku z prawdziwym 
astronomicznym rokiem, pozwolimy rok omawianego umieszczającym między 1876 i 1864 BC z każdy 
prawdopodobieństwem wyróżniać 1872 BC." 

Lub liczyć naprzód 25th Phamenoth także byli ten Grudzień 25, 465 BC gdy liczący ostatniego miesiąc Lipiec 
pojawiać się Sirius, 16 dni. 

Etykietka wino butelka niewłaściwie datował 1872 BC Lipiec 16 nów 225 dni = Grudzień 1. korygować 
egipskiego sothis kalendarz 76 rok dalszy z powrotem, 1872 BC + 76 rok = 1948 BC. Grudzień 1, 1948 BC był 
ten nowiem, 225 dni przed Lipem 16.

Merneptah stela:

Książe są upokarzają "pokój ", mówić!" 
Nie jeden podnosi jego głowę wśród dziewięć łęków. 
Teraz gdy Tehenu przychodził ruina, (Libia) 
Hatti pacyfikuje;
Canaan łupił w każdy niedolę poniekąd: 
Ashkelon pokonywał; 
Gezer chwytał; 
Yano'am nieistniejącym zrobi. 
Izrael jest kłaść odpady i jego ziarno no jest; 
Hurru zostać wdową przez Egipt." 

Ten stela był w Merneptah's kwinty roku, 1286 BC. Izraelczycy byli już w ziemi. 

Tam  był częściowy słoneczny zaćmienie, 70%, przy południem, Czerwiec 15, 1284 BC. 

Merneptah może zabijać izraelczyków w południowy Izrael. Wtedy byli izraelczycy w północny Izrael 
tam  gdy Joshua podbijał południowy Izrael. Tak długi dzień Joshua 10:12 może być to samo długo dzień 
zwycięstwo w sędziach 4,5,6,7,8. 
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Genezy 15:16 w pokoleniu "ale fourth (fortieth) przychodzą hither znowu: Dla nikczemności Amorites no 
jesteśmy mimo to folowaliśmy." 

Hebrajszczyzn 3:16 dla niektóre "prowokował, gdy słuchali, Howbeit nie wszystkie który przychodził z Egipt 
Mojżesz." 

Tak hebrajszczyzny obiecywać w 40th pokoleniu byli już w Izrael jak, 1000 rok po przebywania w Egipt w 
2307 BC. 40, 25 rok pokolenie x = 1000 rok.

Tak, tam  byli żadny izraelczycy w południowy Izrael gdy Joshua najeżdżał ponieważ Pharaoh Merneptah 
niszczył one 45 rok przed Joshua konkietą w południowy Izrael według Joshua 10. 

Książka sędziowie daje obrazkowi izraelczycy już w północny Izrael gdy Joshua zaczynał podbijać 
południowy Izrael. Tak bitwy Debra i Barak w sędziach 4, 5; I bitwa Gideon w sędziach 6, 7, 8; Byliśmy w tym 
samym czasie, co Joshua długi dzień w Joshua 10:12. 

Dokumentujemy dla rejestru Marzec 4, 1250 zaćmień na dniu 53 cykl 
60 BC:



Widziimy zaćmienie ścieżkę. Od pięć milenium słoneczni zaćmienia, NASA. Gwiazda w zaćmienie ścieżce 
jest o dokąd Yin był. Tak, to był sumaryczny zaćmienie w ten lokaci jako wykresów stany. To może robić 
słonecznemu zaćmieniu wczesnemu dateable słonecznemu zaćmieniu. Argument że żadny rejestr słoneczny 
zaćmienie znajdował do teraz zanim Joshua długi dzień pokonuje. Tam  był nów na Bingshen dniu 53 w Wu 
pierwszy roku jako cesarz. Fourth miesiąc, Maj 19, 1173 BC był nowiem na dniu 53. To był Wu thirteenth rok, 
pierwszy rok jako cesarz, gdy królestwo zostać dowiedzionym. Dla chińczyka rozważać dzień 53 Bingshen 
zabobonny dzień, tam  musi być sumaryczny słoneczny zaćmienie wśród niedawnej pamięci na ten dacie. 
Królewiątko blady wziąć notatkę ono. 



To 1251 i pierwszy rok BC nagrywaliśmy słonecznego zaćmienie na dniu 53, Marzec 4, 1250 BC. gdy 
Wending zamieniający Wu Yi i słoneczny zaćmienie w Wending pierwszy roku sugerujemy chińczyka Wtedy 
pokonuje argument. że żadny ingeruje wydarzenie tak jak Joshua dzień długo wykrywający bez wczesnej 
słonecznego zaćmienia daty może Tak, znać i wyjaśniamy że zaćmienie ścieżki byli, nawet projektujący dokąd 
oczekiwaliśmy one być zanim Joshua długi dzień jest konieczny, ten model jak tam  może być dłudzy dni mimo 
to żadny brakujący czas. To wyjaśnia jak układ słoneczny może być stawiający tylny na miejscu tak jakby nic 
zdarzał się. 

Od ten sam lokaci sumaryczny zaćmienie no zobaczy znowu dla 375 rok. 

Widziimy zaćmienie daty w historii rewidować aktualną chronologię. Widziimy jak eksperci mnie wszystko 
mylny: EclipseDatesA1.pdf, eclipseDatesA1.ppt. Długa wersja: EclipseDatesAAA.ppt, eclipseDatesAAA.pdf

Czerwony denny skrzyżowanie i słońca położenie podczas gdy 
mojżeszowe ręki trzymają up. 

Exodusu 14:27 i Mojżesz "rozciągaliśmy jego naprzód oddawaliśmy morze, i morze wracał jego siła gdy 
ranek pojawiać się; I egipcjanie uciekający przeciw mię; I władyka obalał egipcjanów pośród morza." 

Exodusu 15:12 "Thou stretchedst outH5186 thy prawa ręka, h3225 earthH776 swallowedH1104 one." 

Słowo dla prawej ręki prawa strona, h3225, yamiyn= południe, =. Tak, Mojżesz może poświadczać słońce 
wzrost w wschodzie nagle pozycja, południe południa = w kierunku prawej ręki, whereupon płocha, czerwony 
morze/tonęliśmy egipcjanów. 

Passover musi być od Piątku. Być może tam  był na godzinie ciemność przy południem Piątek gdy Passover 
baranek mu zabijać. Wtedy ustawiać w wschodzie słońce i. Whereupon dzieci Izrael krzyżowali płochę, 
czerwonego morze Sobota/. Wtedy wzrastać nagle w wschodniej Niedziela Kwiecień 1 może słońce, 1281 BC i 
ślepiący egipcjanów. po tym jak dzieci Izrael krzyżowali, 

Przed trzeci miesiącem, byliśmy kiedy Joshua walczył Amalek: 

Tam  może być inny słońca cud w 1281 BC, gdy Mojżesz trzymał w górę jego ręk przy zmierzchem. Ziemia 
no może utrzymywać spływanie w odwrotne orbity i z przed przyrodnim orbita punktem. Wtedy być może 
słońce krążył 360° wokoło ziemi jeżeli tam  był słońca cud przy czerwonym morzem i ziemi orbita no zmieniał 
do Joshua bitwy z Amalek.

Exodusu 17:1 i wszystkie congregation dzieci Izrael "journeyed od pustkowia grzech i pitchedH2583 w
Rephidim, po ich podróży, według przykazania władyka: I tam  był żadny woda dla ludzi pić." 

H2583 Ana, khaw-naw':
Pierwotny korzeń (porównujemy h2603); Stosownie pochylać; Następstwa obniżać (kosy promienie wieczór); 
Specyficznie upadać namiot; Ogólny encamp - przestrzegamy, obozujemy, mieszkamy, encamp, r końcówka, 
kłamamy, upadamy, odpoczynek w namiocie. (dla domu lub oblężenia) (w namiotach) (namiot) 

Ten bitwa muszą być przed trzeci miesiącem na pierwszy drugi księżycowy miesiąc o Maju 3, być może, 
1281 BC. Pierwszy dzień trzeci miesiąc musi być Niedziela, Kwiecień 29, 1281 BC. To był Pentecost 50th 
dzień od Passover. 
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Exodusu 17:12 ale mojżeszowe ręki "byliśmy ciężcy; I wziąć kamień i stawiają je pod on, i siedział thereon; I 
Aaron i Hur zostawaliśmy up jego ręki jeden na jeden stronie i inny na stronie przeciwnej; I jego ręki byli 
równomierne until iść puszek słońce." 

Wtedy wracać jeden rok opóźniony musi słońce. Sezon pierwszy dojrzali winogrona jest w miesiącu Maj, 
Czerwiec w Izrael/. Tak, Joshua może wracać od szpiegować out ziemię i przynosić grono winogrona jeden rok 
po tym jak Joshua bitwa z Amalek:

Liczymy 14:9 "tylko buntujemy się nie ye przeciw władyce, neither strach ye ludzie ziemia; Dla są chlebowi 
dla my: Ich obrona h6738 odjeżdża od one, i władyka jest z my: Boimy się one nie." 

H6738, tse, tsale.
Od h6751; Cień, czy dosłownie lub figuratively: - obrona, cień (- ow). 

Psalmu 84:11 dla władyka bóg "jest osłoną i słońcem: Władyka d graci i chlubi się: Żadny dobra rzecz 
wstrzymuje od one że spacer uprightly." 

Tak, Joshua może oczekiwać słońce i bóg wracać jeden rok opóźniony dawać one rozszerzonemu dniu przy 
południem podbijać Palestyna. Maj 3, 1281 BC był dniem 10 z cyklu 60. Jeden rok opóźniony, Sobota, 
Kwiecień 27, 1280 BC był także dniem 10 cykl 60. Wtedy Sobota zanim Manna spadał może być 
skrzyżowaniem czerwony morze lub Kwiecień 27, 1281 BC był przeciw Amalek Joshua bitwa i jeden rok 
opóźniony Kwiecień 27, 1280 BC był 40th dniem Passover dzień 10 60 gdy szpiedzy wracali i Joshua 
powiedział, "pozwalał my iść up przy once" i tam  był słońca cud gdy słońce mu wracać jeden rok opóźniony 
chińczyk to był jak zaćmienie. 

Lub słońce może stać wciąż dla Mojżesz Sobota Maj 12 i Joshua, 1281 BC. Gdy słońce wracał jeden rok 
opóźnionego Maja 12, 1280 BC może być dniem 25 i jest dzień 25 60 gdy tam  był zhi plama w słońcu. 

"przeczuwający na dnia wuzi [25]: (ładunek:) The Sun plamę, to musi być może donoszący rzeka. [władyka 
kolor żółty] 
Heji 33699

Być może wracał dzień po dnia Pentecost słońce - świętowanie żniwo, Maj 12, 1280 BC. Jakkolwiek, Maj 17, 
1281 BC słońce może ruszać się strona przeciwna ziemia następny dzień, Maj 18, 1281 BC jeżeli słońce ruszał 
się z powrotem przy bitwą Rephidim na początku trzeci miesiąca, i Joshua oczekiwał słońce ruszać się z 
powrotem jeden rok opóźniony na księżyc w pełni Sobota, Maj 18, 1280 BC. Tak, długi dzień wziąć daleko od 
cień, cień, obronę palestyńczycy/. 

Tam  jest możliwość ten następna wyrocznii kość jest od ten sam królowania Wending. Tak jednakowe Heji 
liczby: Heji 11506 i Heji 11503b. Parzysty, równy mogą zajmować, tak znajdowali wpólnie i. część ten sam 
wyrocznii kość lub datę od ten sam czasu Być może Wending następcę Wu Yi był przestraszony omeny od 
nieba który dać on tronowi i wpisywał ten wyrocznii kość dzień po tym jak sumaryczny słoneczny zaćmienie 
Marzec 4, 1250 BC. W dzień exodusu, dzień 37 60, Piątek, Marzec 30, 1281 BC, tam  być godziną ciemność 
przy południa Egipt czasem jak godzina ciemność może, - dzień 7 10 dni tydzień - gdy Jezus był na krzyża i 
południa Piątku Kwiecień 3, 33 reklamie. Ciemność przy południem w Egipt znaczył nagłą ciemność przy 
zmierzchem w Chiny.

Ten inskrypcja jest przykładem chiński dzień zaczyna w wieczór po zmierzchu który jest znacząco w 
prawidłowo datować księżycowego zaćmienie w królewiątko Wan 35th roku: 



Podczas okres od nocy siódmego dnia jisi (dzień był dużym nowym gwiazdą który zobaczył obok Huo 
Antares. "6) tam (a)"
Heji 11503b

Księżyc w pełni ruszał się w kierunku Antares na dnia 7 cyklu 60 BC, Marzec 30, 1281. (37) Exodus, Marzec 
30, 1281 dni 37 BC - mógł liczący jako dzień 7 10 dni tydzień. Tak, to mógł opisywać słońce cud na dniu 7 10 
dni tydzień. Kwiecień 29, 1281 BC był dniem 7 cykl 60: 

Exodusu 17:12 ale mojżeszowe ręki "byliśmy ciężcy; I wziąć kamień i stawiają je pod on, i siedział thereon; I 
Aaron i Hur zostawaliśmy up jego ręki jeden na jeden stronie i inny na stronie przeciwnej; I jego ręki byli 
równomierne until iść puszek słońce." 

Ostatni kwartał księżyc kończył na Sobocie Maj 12, 1281 BC. To może być czas ten batalistyczny Joshua 
walczący przeciw Amalek. Antares wzrastał w wschodzie at the time słońce ustawiającego w zachodzie. Wtedy 
w czasie zmierzchu w Izrael był przy w połowie niebem w Chiny nocy połówką nad i wschodem słońca w sześć 
godzinach, Antares. Tylko ruszał się 180° wschód stać wciąż w egipskim zachodnim niebie słońce. Tak słońce 
no wzrastał w sześć godzinach na Chiny. Ja wzrastał w 18 godzinach. Wtedy chińczyk poświęcać Antares 
pożarnicza gwiazda gdy słońce w końcu wzrastał. Imię Antares znaczy antes Mars inna czerwieni gwiazda. 

Widziimy mechaników problemy w geodynamics wyrocznii kościach. - "trzy płomienia jedli słońce"  

Ten Maj 3, 1281 BC był z powrotem od Maja 3, 144 dni + 144 dnia, Lipiec 17 + - pojawiać się Sirius., jeżeli 
to jest egipcjanin załatwiający data Merneptah's śmierć Maj 3 jakaś rok, Lub po prostu 77 dni popierają od Lipa 
16. Tak, Sirius no pojawiać się dla 77 dni od Maja 3 Lipiec 16. Być może no był na nicestwieniu Sirius Maj 3 
ale na słońce cudzie przy skrzyżowaniem Merneptah's śmierć, 1281 BC być może czerwony, trzcinowy 
morze/few dni po exodusu. Tak egipska data Pharaoh Merneptah's śmierć w 3,5 musi być 3 miesiącami od Lipa 
1 z powrotem, jest Kwiecień 1. Wtedy są Kwiecień 5 5 dni przednich, 1281 BC. 

"ty powinienem znać że wydźwignięcie Sothis wp8lywy miejsce na 16th 8th miesiąc. Ogłaszamy mnie księża 
miasteczko Sekhem-Usertasen Anubis na górze Suchos i. I ten list segregującego w świątynnych rejestrach." 

Znowu, z powrotem od Lipa 1 miesięcy są Kwiecień 1. Forwar, 3, 1281 BC = Pharaoh Merneptah's śmierć. 5 
dni są Kwiecień 5 Tak skrzyżowanie wschodni najwięcej rozwidlenia Nil rzeka Suez 5 dni po dzieci Izrael 
opuszczał Ramses. 

Pierwszy rok cesarza Wending

Wu Yi umierał w 1251 BC: "królewiątko tropił między i Wei Ho, gdy przestraszył śmierć wielką burzą." W 
jego 35th roku.
Chińscy klasyki III annały bambusowe książki, p.138

Burze zdarzają się dobrowolnie w Styczniu w Chiny. Styczeń 14, 1251 BC był nowiem i kea-tsze dniem, 
dzień 1 cykl 60. Ja wieszczył na kea-tsze dniu omen: gdy tam  był słońca cud 

W jego 22nd roku, w zimie wielkiego polowanie wzdłuż Wei. "(grzech)" "na kea-tsze dniu, w ostatnim
miesiącu jesień przychodził Fung, czerwony ptak. Mój antenat pisak Ch'ow, przeczuwający once dla Yu o 
polowaniu; I wtedy spotykał z Kaou-yaou od omenu, - jakby to który teraz zdarzał się." 

Ten słońce cud musi być Listopad 16, 1207 BC. 
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Data sumaryczny słoneczny zaćmienie w pierwszy roku Wending BC królewiątko, Marzec 4, 1250, 
potwierdza chronologię dawać tutaj. Luty 15, 1240 BC był w cesarza Wending 12th roku data słońce cud 
królewiątko Wan sen. Tak, Wending królowaliśmy od 1251 i jego 12th roku w 1240 BC BC. Nacisk dzień 53 i 
omen w cesarza Wu pierwszy roku jako cesarz także na dniu 53. 

Maszerujemy 4, 1250 BC jesteśmy na dniu 53 Bingshen. Trzy dnia ciemność w ninth dżumie Egipt muszą być 
Marzec 28, 1281 BC, właśnie 3 dnia Piątek Marzec 30 przed exodusem, 1281 BC. 

"w jego 11th roku atakował hordy E-t-oo, ke, (Wending) (1241 BC) i brać ich trzy wielkich szefów, 
przychodziliśmy z one sąd donosić jego zwycięstwo. Królewiątko stawia ke śmierć." 
Chińscy klasyki III bambusowi annały, p.138

To był rok słońce cud spadek jerychoński i Joshua tęsk dzień. Słońce cud może robić Wending z zazdrością 
ke, w ten sposób stawia on śmierć on. 

Wending 12th rok

Królewiątko Wan wymarzony Luty 15, 1240 BC był kiedy był w średnim wieku i w bitwie przeciw 
królewiątka Wending. Wtedy od Wending 12th roku 1240 BC byliśmy królewiątka Wan pierwszy rokiem gdy 
phoenixes pojawiać się na góry K'e orbity połówce po tym jak Joshua długi dzień, Sierpień 24, 1241 BC. 

"w Wending 12th roku, phoenixes zbieraliśmy na górze K'e." Notatka: To był pierwszy rok blady królewiątko. 
Chińscy klasyki. P.138.

Tak, te phoenixes są to samo jak phoenixes w królewiątko Wan sen, Luty 15, 1240 BC. 

Phoenixes może widzieć z położenia słońcem na Chiny który stał wciąż przy południem dla bitwy Mer. 
Phoenix był wielkiego ogienia ptasim aniołem który latał słońce nieść je strona przeciwna ziemia. Tak, 
królewiątko blady może mieć więcej światło walczyć Shang dynastię która dzień. Wszystko ponieważ bóg 
zrobił dniu długi dla Joshua walczyć bitwę która dzień. Mer 

"35th rok królewiątko Wen Zhou, 1st miesiąc, dnia bingzi 13 podczas cześć księżyc w pełni królewiątko 
ogłaszający, "dużo… zaćmienia jest nie w porę, ty musi zaczynać planowanie dla następstwa. " 
Yi Zhou shu. Xiao kai Jie. Ch.17



To musi być księżycowy zaćmienie widoczny zaraz po zmierzchem w porcelanowym Wrześniu 23, 1205 na 
dniu 13 cykl 60 BC pierwszy miesiąca początek w Wrześniu. Zamieszanie może po prostu być ten 
księżycowym zaćmieniem był na dniu 13, dzień 13 cykl 60. Księżycowi zaćmienia mogą tylko zdarzać się na 
dniu 15 księżycowy miesiąc. Tak, królewiątko blady żądał ten księżycowego zaćmienie być cesarzem Chiny 
słońca i księżyc cud, omen dla on. Tak, cześć księżyc w pełni był na dniu 15, i księżycowy zaćmienie no może 
zdarzać się na dniu 13 chiński księżycowy miesiąc. Księżycowi zaćmienia mogą tylko zdarzać się na 
księżycowym dniu 15 chiński miesiąc. Tak, ja myśleć królewiątkiem bladym być nie w porę ponieważ ono był 
na dniu 13 gdy księżycowi zaćmienia będą zawsze na chińskim księżycowym dniu 15. 



Królewiątko blady może być prawy, i to no był księżycowy zaćmienie, to był słońca cud. Przynajmniej jest 
paralela księżycowy zaćmienie w 1205 i księżycowy zaćmienie w 5 BC BC tam. Księżycowego zaćmienia 
rejestr Josephus na Piątku, Wrzesień 15, 5 BC pojawiać się jest słońca i księżyc chodzenia plecy. Królewiątka 
słońca bladzi wierzący cudy pokazywali jego spotkanie niebo być cesarzem i zaczynać nową dynastię. Ten 
dzień 13 był 60 dni cykl i nie księżycowy dzień. 

Tak powodu królewiątko blady twierdził księżycowy zaćmienie był nie w porę może być nim mylił się dzień 
13 cykl 60 być dniem 13 księżycowy miesiąc. Być może 13 byli zabobonnym liczbą chińczyk. Ten rejestr 
księżycowy zaćmienie w Wrześniu 23, 1205 BC był 36th rokiem i nie 35th rokiem BC, 1240, jeden rok po 
spadku jerychoński, Luty 17, 1241 BC., ponieważ Joshua podbijał przy bitwą Mer, Luty 15, Trzy czasu w 
sędziach ja twierdzi ziemia odpoczynek 40 rok - ten sam 40 rok od Joshua długiego dnia. W 1207 BC był na 
Wrześniu 21 który był 17th dniem siódmego księżycowy miesiąc. dzień jeden cykl 60, 1207 BC Jezus może 
być urodzony na 17th dniu siódmego księżycowy miesiąc, Wrzesień 13, 7 BC. W ten sposób być wskazywać 
Jesus narodziny może bóg purpose dla słońce cudu. 

Kilka nagrywający słoneczni zaćmienia zdarzający się na księżyc w pełni i tak no byli słonecznego zaćmienia. 
Przykład jest ciemnością kojarzącym z zabójstwem Julius Caesar na jaziach Marzec księżyc w pełni na 15th 
księżycowym dniu: 

"ja był nie tylko z powodu nasz konkursu z one, z powodu wszystkie ludzkości w błoniu ale wielka 
niegodziwość w kierunku bóg, że braliśmy mszczenie na tamto które byli autorami wielka niesprawiedliwość w 
kierunku mężczyzna, Ze względu na co przypuszczamy mnie byliśmy że słońce obracał daleko od jego światło 
od my."
Josephus dawność żyd/książka XIV, rozdział 12, werset 22.

Księżyc w pełni na passover = jazie Marzec, Marzec 15 w 45 BC = Styczeń 1, 45 BC nów, Julius Caeasar = 
przedstawiał juliańskiego kalendarz; Maszerujemy 15 przed Jesus krzyżowaniem = księżyc w pełni Marzec tak 
15, 77 rok =. Tak, 38 rok po 45 Jezus BC byli urodzeni. Jezus żył 38 rok od 7 BC 33 reklama. Tak, słońce cud 
na jaziach Marzec musi wskazywać Jesus życie, narodziny i krzyżowanie i. 

Tak, jeżeli tam  był ciemność przy południem w Izrael, 11 AM w Włochy, to mogą wróżyć ciemność przy 
południem i być ten znakiem mędrzec w Shakespear's sztuce, Piątek, Kwietnia 3, 33 reklama, gdy Jezus był na 
krzyżu: gdy Julius Caesar mordował 

Caesar: "jazie Marzec przychodzą." 

Sooth: "Ay, Caesar, ale no iść." 

Julius Caesar zaczynał rok, Marzec 21 być Styczeń 1 dodawać 81 dzień kalendarz BC, then, 45 = nów 
Kalends Styczeń. Tak juliańskiego kalendarz gregoriański kalendarz dla rok Annos Deos który używamy dla 
rok przed Chrystus = BC; Łacina dla "roku nasz władyka" = reklama. Boże Narodzenia w 1 reklamie 
przypuszczali być narodziny Jezus, Stycznia 1, 1 reklama, ale michaelita no zawrzeć ten Herod wielki umierał 
w 4 BC ponieważ Luke ewangelia powiedział Jezus był 30 (30th dekada = 35th rok) gdy zaczynał jego trzy i 
pół roku ministerstwa michaelita zna Jezus był ukrzyżowanym Kwietnia 3, 33 reklamą; 33 roku zacofanego są 
1 reklamą. 

Jaskrawej komecie nagrywali to BC 45 w miesiącach po Julius Ceaeser's śmierci. To nagrywał podczas gier 
Octavian trzymający w uznaniu Julius po jego śmierci. Kometa pojawiać się jaskrawą dla siedem dni. Kometa 
pojawiać się w wschodzie bezpośrednio zasięrzutną przy północą w Wrześniu i tak był od razu po zmierzch. To 
nagrywał w romańskich monetach od 44 BC. Typ gwiazda Jesus narodziny. Tak, jaskrawy kometa koszt stały w 
Wrześniu 38 rok przed Jesus narodziny Wrzesień 12, 7 BC. Ten kometa musi być jednakowa gwiazda mędrzec 
zobaczyli w wschodnich 38 rok opóźnionych. Tak ten sam 38 rok okres Jesus życie. 



Caesar kometa znał antyczni pisarzi jako Sidus Iulium lub Caesaris astrum "Caesar" ("juliańska gwiazda") 
("gwiazda). Jaskrawa, widoczna kometa, pojawiać się nagle podczas festiwalu znać jako Ludi Victoriae 
Caesaris - dla czego 45 iteracja BC był długa przemyślana trzymającym w miesiącu Wrzesień. Według 
Suetonius, jako świętowania dostawaliśmy, "wierzyliśmy być duszą Caesar", ", wzrastający o jedenasty 
godzinie, i." trwającymi, "kometami błyszczącymi dla siedem sukcesywnych dni"

Wzrastający 11th godzinę dzień i kometa przelotnego koszt stały nad Betlejem = 6 PM = słońca położenie w 
zachodzie, przy północą 38 rok był urodzony Wrzesień 12 zanim Jezus, 7 BC. Jezus żył 38 rok Kwietnia 3, 33 
reklama.

Halley's kometa 12 BC pisać puszek może, chińscy rejestry napisali po tym jak śmierć cesarz który jest, po 
nowego cesarza od 7 BC, i być gwiazdą wisemen w 5 BC., Tak, ten ten sam Wrzesień 38 rok przed 7 45 BC = 
BC. Wtedy widzieć kometę w Lipu mogą wisemen, od nowiu dnia 8 cykl 60, Lipiec 20, 5 BC, księżyc w pełni 
dzień 56 cykl 60, Wrzesień 15, 5 BC; Znowu kometa, ten prowadzi one Jezus. Wczesny rejestr Caesar kometa 
45 BC także był w Lipu. Kometa w gemini Lipiec 20 przechodzi Arcturus jako wieczór niebo wzrastał 
wysokiego z ziemi odwrotną orbitą = 45 dni słońce w Pisces Wrzesień 15, 5 Arcturus i kometa bezpośrednio 
nad Betlejem przy północą w Septemer 5 BC, BC i. 

Kometa no musi być widoczna słońcem przy południem w Wrześniu. Ten Arcturus chińczyk napisał że 
kometa przechodząca był słońcem przy południem w Wrześniu. Tak, właśnie jak królewiątko Wan sen słońce 
być 180° opisuje jak daleko od. 

"jeden jasne i wczesne korelacje Caesar kometa zdarzał się podczas świeckich gier 17 BC" 

Znowu, 17 BC byli 49 rok jubile Jesus poświęcenia Kwietnia 3, 33 reklama. Tak, tam  może także być 
astronomiczny wydarzenie w 17 BC zbyt.

Tam  był kometa nagrywający jako kometa Halley w 12 BC. Jakkolwiek dni cyklu 60 zapałczane księżycowe 
daty dla Lipa, Września 5 - BC. Moreover tło gra główna rolę = zodiak, ziemia w odwrotnej orbicie = ten sam 
zodiak podpisuje wewnątrz Lipa ale ziemskiego rozwijać się w odwrotności. Herod dowiadywał się dwa roku 
poprzedzającego. gdy gwiazda pojawiać się, Wrzesień 5 BC być musi królewiątko żyd. kiedy mędrzec 
przychodzili Jerozolima i Betlejem uwielbiać Jezus Komety tylko pojawiać się dla few miesięcy. Być może był 
gwiazdą 7 Arcturus, BC zobaczyli w Wrześniu 12 ponieważ słońce był na stronie przeciwnej ziemia gdy bóg 
ruszał się słońce 180°. Chiny nowego cesarza w 7 BC. Chiny często mordował ich cesarza gdy tam  był słońca 
cud ponieważ myśleć je byli złym omenem i omenem dla nowego cesarza. 

Cesarz Chengdi królował od 33-7 b.c Aidi od 7 BC 1 cesarzów i BC. Tak, tam  musi być niebiański 
wydarzenie w 7 BC gdy Jezus był urodzony widoczny w Chiny. 

Wiele słońce cudy zdarzali się na roku kończy x45 BC = 38 rok Jesus życie od ten 7 BC naprzód 33 reklama. 
50 rok jubiles od x45 BC powtarzają w słońce cudach wiele czasy. Wiośnie, godzinie ciemność tak jak słońce 
cud w Yao 70th roku w pierwszy miesiącu w, Jezus poświęcenie przy południem =, Kwietnia 3, 33 reklama. 
70th rok od Yao dziesięć słońc w wiośnie 2315 2245 BC BC. 

Phoenixes pojawiać się w królewiątka Ching 18th roku, prawdopodobnie 1150 BC. W królewiątka Ching 24th 
roku = 1145 "przychodził robić jego uległości" przez omenu słońce cud w 1145 BC, "szef Yu - być może BC. 

Joseph był urodzeni 2345 żyć 38 rok jego ojciec Jacob i bracia wchodzić do Egipt 2307 BC BC. 

Słońce cud 70th rok Yao od 2315 BC był 2245 BC. Likewise, unikamy 50 rok 2168 2200 rok Jesus 
poświęcenie + 3 roku od 2222 BC BC =. Yu asysty unikają w jego 14th roku Yu śmierć w 2161 = 2207 45 rok 
BC = BC; Yu zaczyna w 2168 BC -8 Yu -14 K'e = 2145 cesarzów T'ae-k'ang's pierwszy rok BC -.
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Ting pierwszy rok 1647 BC. Ke 1607 BC. Nan 1445 BC. 1445 BC jest 45 rok, 1400 rok 1407 BC = Jesus
narodziny w 7 BC. 1445 1407 BC BC = 38 rok Jesus życie. Słońce cud w 1445 BC być słońca cudem może 
chińczyk wziąć jako omen robić Nan cesarza. 

Solomon zaczynał jego królowanie 1045 BC przed 240 rok exodus BC w 1041 od 1241, cztery roku 1281 50 
rok jubile = BC BC.

Tam  był zaćmienia rejestr który mógł być słońca cudem w Chiny 647 BC = rok ja padał złoto. Tam  był 
opaczny słoneczny zaćmienie w 645 które mogli być słońca cudem. BC 645 BC są Jesus narodziny w 7 38 rok 
do 607 600 rok BC = BC. Tam  może być słoneczny zaćmienie który zabijać Julius Caesar Marzec 15 wziąć 
jako omen senatory, 45 BC. Likewise, ten słoneczny zaćmienie w Chiny dla 645 BC możemy być jak godzina 
ciemność = słońce cud trzy godziny, lub jeden godzina 33 reklamie., gdy Jezus był na przecinającej Kwietnia 3, 
To mógł być jak Jesus życie 38 rok w odwrotności. 

22d rok królewiątko Heen, cykl 50 od 367 =, BC, dokładnie 346 = BC - muszą być rokiem 12 królewiątka 
Heen's królowanie, lub rokowi 11 cykl 60, dają sześćdziesiąt cykli/lów numbe Jin = 39. Poniedziałek, Luty 12, 
346 Kwiecień 13 lub Czwartek, BC, 346 BC, był dniem 39 cykl 60 i księżyc w pełni przy południem w Izrael, = 
passover, ciemność = właśnie gdy tam  był ciemność przy południem gdy Jezus był na krzyżu. 

Rok był 12 cykl 60. Liczba 39 może tylko być dniem cykl 60. Powód nagrywać ten dzień = passover, musi 
być przez omenu nagła ciemność przy zmierzchem w Chiny. 

Wszystkie te słońce cudów punkt Jezus. 

Czterdzieści rok od Joshua tęsk dzień: 

Te są ten sam czterdzieści rok od Joshua pierwszy roku w 1241 BC: 

Sędziów 3:11 i ziemia "odpoczynek czterdzieści rok. I Othniel syn Kenaz umierał." 

Sędziów 5:31 "w ten sposób pozwalał wszystkie thine wrogów znikać, o władyka: Ale pozwalamy one że 
miłość on był jako słońce gdy goeth naprzód w jego można. I ziemia odpoczynek czterdzieści rok." 

Sądzimy 8:28, byliśmy Midian przyciszający przed dziećmi Izrael "tak, tak, że podnosili up ich głowy nie 
bardziej. I kraj był w spokoju czterdzieści rok w dniach Gideon." 

Liczymy 32:11 "z pewnością nikt mężczyzna które przychodzili up z Egipt, od dwadzieścia lat i oddolny, 
widzią ziemię która i sware do Abraham do Isaac do Jacob i; Ponieważ całkowicie no podążali ja: " 

1 Samuel 4:15 Eli "teraz był dziewiećdziesiąt i osiem lat; I jego oczy byli ciemnawi, to no mógł widzieć." 

Eli 20 lat przy 1281 BC, urodzony 1300 BC, był 98 lat w 1201 BC. Od Joshua konkiety w 1241 BC są 40 rok 
("sądził Izrael czterdzieści years.") 

1 Samuel 4:18 "i ja przychodził przechodzić, gdy zrobił wzmiance arka bóg, że spadał od siedzenia 
zacofanego stroną brama z, i jego szyja hamulec i on, umieraliśmy: Dla był ciężcy i starym człowiekiem. I 
sądził Izrael czterdzieści rok." 

1 Samuel 7:2 i ja "przychodziliśmy przechodzić, podczas gdy arka przestrzegał w Kirjathjearim, że czas był 
długi; Dla mnie byli dwadzieścia rok: I wszystkie dom Izrael lamentował po władyki." 



1 Samuel 12:2 "i teraz, ujrzy przed tobą królewiątka walketh: I jestem stary i grayheaded; I, ujrzymy, mój 
synowie jesteśmy z wami: I chodziłem zanim ty od mój dzieciństwa do ten dnia." 

Samuel jest wokoło siedem lat przy końcówką 40 rok od Joshua konkiety. Od Samuel narodziny o 1207 BC = 
typ Chrystus:

Postępujemy 3:24 "wszystkie profetów od Samuel i tamto równie dużo których po podążamy "Yea, jak 
mówiliśmy, likewise wróżyliśmy w dzisiejszych czasach. 

Od 1207 bóg spotkanie Saul jako królewiątko Izrael w 1124 BC BC, Samuel był 83 "grayheaded," lat "i 
stary", i ".

Końcówka dwadzieścia rok arka przestrzegająca w Kirjathjearim, musi być 1181 BC = cesarza Xin 48th rok 
gdy e kózka, cud = feniksa, słońca =, pojawiać się. 

Od Joshua konkiety w 1241 BC wokoło 38 rok, 1200 BC, 20 rok opuszczał przy Kirjathjearim arka, 38 rok 
królewiątka Ching 18th rok w 1145 BC. Wszystkie te 38 rok wskazuje Chrystus. 

Deuteronomy 31:10 i Mojżesz "dowodziliśmy one przy końcówką każdy siedem rok w namaszczeniu rok 
uwolnienie, mówić, w uczcie tabernacles, 
31:11 gdy wszystkie Izrael przychodzi pojawiać się zanim władyka thy bóg w miejscu, on wybiera, thou shalt 
czyta ten prawo przed wszystkie Izrael w ich przesłuchaniu." 

Joshua 24:14 strach "teraz tym samym władyka, i słuzyć on w wszystkie prawdzie i szczerości: I stawiają 
daleko od bóg twój ojcowie słuzyć na stronie przeciwnej powódź i w, Egipt i serw ye władyka. 
24:15 i, wybiera ciebie ten dzień który słuzyć ye; jeżeli ja wydają się złym dla was słuzyć władyki Czy bóg 
które słuzyć twój ojcowie które byli na stronie przeciwnej powódź lub bóg Amorites, w czyj ziemi ye 
mieszkamy: Ale jak dla ja i mój domu słuzyć władyki." 

Ten badanie zrobi w szczerości i prawdzie. 

Ephesians 4:13 do "wszystko przychodzimy w jedności wiara wiedza syn bóg i, do perfect mężczyzna do 
miary postura fulness Chrystus: "

Ten badanie zrobi dla jedności wiara w Jezus. 

35th rok blady był siódmego sabata ugorów rokiem. Uczta tabernacles był w ten Wrześniu na ten księżyc w 
pełni księżycowy zaćmienie. Być może był to kiedy Joshua zbierał Izrael wpólnie i mówił w Joshua 24 gdy był 
stary i prawie 110 lat. Joshua być może jest pod 40 kiedy szpiegował out ziemię zaraz po exodusem. Joshua 38 
w 1280 BC, był 77 w 1241 BC i był 110 w 1207 BC. 

To może być czas słońce cud, znak pieczętować umowę od nieba. Tak księżycowy zaćmienie był dalszy 
znakiem bladym niebiański królewiątko wziąć oznajmiać Shang cesarz: "ty musisz planować dla następstwa". 

Księżycowy zaćmienie Wrzesień 24, 1205 BC jest od NASA pięć milenium Canon księżycowi zaćmienia. 

Od nowiu, Styczeń 26, 2636 BC jest datą początkową w Huangdi's 20th roku od 2656 BC. 

Od 2656 BC 35 rok 2621 BC. Od Jesus narodziny Wrzesień 7 jubile Września 29 reklama zaczynać jego 
ministerstwa BC jesteśmy 35 rok. 



2636 1205 1431 roku BC - BC =. X 365,25, 522672,75 =. Odejmujemy .75, 522672 =. /60, 8711,2 =. Teraz .2,
60, 12 x =. Teraz 12 + Styczeń 26, 5 + Luty 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 23, 253 253 dni + =. 240, 13 - =. Tak 
księżycowy zaćmienie noc Wrzesień 23, Wrzesień 24, 1205 BC był dniem 13 cykl 60. Tak feralny księżycowy 
zaćmienie zdarzał się na Piątku 13th! 

Ten dzień 13 cyklu 60 data ten wydarzenie dodaje up. Pierwszy miesiąc zazwyczaj jest wiosną, Luty. 
Jakkolwiek chiński cywilny nowy rok jest w ten Wrześniu. 

Grzechu pierwszy rok być może 1227 lub 1221 BC, BC. Tak, jego trzeci rok w 1223 być może BC. Exodus 
był w roku 35 cykl 60 w 1281 od 2636 w Chiny BC BC. Josephus napisał Joshua umierał w 25th roku Izrael 
konkieta 1216 BC.

Josephus napisał Joshua żył 25 rok po konkiety ziemia obiecana. Wtedy, Joshua był 105 lat w 1221 BC, 
grzechu szóstego rok. Wtedy, Joshua może mówić słowa nagrywających w Joshua 24 na Yom Kippur i 
żyjących pięć więcej rok 110 rok, być może. Wtedy, 1221 na Yom Kippur BC, być może - dzień jubile, być w 
parzysty, równy 50 rok jubiles jezusowy mówienie od Isaiah 61 w Luke 4 Październik 7 być może, 29 reklamie. 

Dla Joshua być 40 i młodym człowiekiem, wtedy żyć 30 więcej rok od jego 80th roku w roku konkieta musi. 
gdy 12 szpiegowali out ziemię Tak, Joshua może umierać w 1216 lub 1211 BC przy 110 rok wiek BC. 

Jeżeli Joshua był wiekiem Jezus w pierwszy roku exodus, może być 38 w 1280 BC i tak żyć BC, 1207 = 1200 
rok Jesus narodziny.

Parzysty, równy tam  w ten sposób, mógł być słońca cud zaznaczać Joshua śmierć w 1207 BC., zanim 
królewiątko blady więził, 

W jego 3d roku produkował jastrzębia wróbel. "(grzech)" - przy końcówką 21st rok Joshua siódmego rok 
uwolnienie gdy prawo był czytający. 

Po prostu Te-sin' pierwszy rok 36th cykl 1101 plus 120 rok korekcj BC, jest 1221 BC. Popieramy 52 roku
grzech, od cesarza Wu w 1174 BC 1226 BC, jego szóstego rok byliśmy 1222 BC. 

Josephus powiedział Joshua żył 25 rok po Joshua konkiety w 1241 BC. Wtedy, być może tam  był słońca cud 
zaznaczać Joshua śmierć o 1215 BC. Jeżeli Joshua śmierć był w 1223 BC, to jest w parzysty, równy 50 rok 
jubiles BC 23 + 50 rok jubile Jezus peł, Isaiah 61, w Sierpień, Września 29 reklamie/. 

To musi być 1221 BC 5 rok od BC 1226 = 52 rok od 1174 z powrotem BC. Grzech więził królewiątko 
bladego na jego deklarację przy księżycowym zaćmieniem Wrzesień 24, 1205 w jego 23d roku BC. Tak, 
grzechu pierwszy rok musi być 1227 BC. 

"w jego 5th roku. Tam  był prysznic ziemia w Poh. W jego 6th roku szef zachód oferował poświęcenie 
pierwszy raz jego antenaci w Peih" (peih był chabeta dyskiem sześć cali przez z dziurą w środku znaczyć 
słońce).  
Chińscy klasyki annały bambusowe książki, p.139

Od grzechu pierwszy roku 36 cykl 60, 1101, 120 rok = + = 1221 ten 6th rok BC = 1215 BC = Joseph 25 rok
po tym jak konkieta ziemia obiecana od 1241 BC = Joseph przy 110 lat = prawdopodobieństwo słońce cud że 
rok przez ten meteorowej prysznic produkującej ziemią w odwrotnej orbity ciupnięcia głowie na astroids i pyle 
= prysznic ziemia. Także poświęcenie peih który często oferował gdy tam  był słońca cud. 

Joshua żył być 110 lat. 25 rok od 1241 1215 BC = BC. 



Być może tam  był słońca cud na ten siódmego roku i jastrząb był naprawdę feniksem. Josephus napisał że 
Joshua żył 20th rok od konkiety. W ten sposób, Joshua może robić deklaraci Joshua 24 w fourteenth roku 
chiński cykl 60. 

Jakkolwiek, Joshua musi być czterdzieści kiedy dwanaście pójść szpiegować out ziemię. Wtedy był 
osiemdziesiąt Joshua gdy podbijał ziemię obiecana. Wtedy żył trzydzieści więcej rok być 110 lat gdy umierał w 
1207 BC. Ponieważ Joshua może być 38 w 1282 BC to, 78 w 1241, BC, then gdy był 110 lat gdy umierał 
byliśmy 1207 BC. 1207 BC jest 1200 rok Jesus narodziny. 

W czasie Hwang, tam  był przepowiednia skutek który "królewiątkiem w pewnym kea-tze roku zostać musi 
"szef zachód."
Chińscy klasyki

"w jego 22nd roku, w zimie wielkiego polowanie wzdłuż Wei." "na kea-tsze dniu, w ostatnim miesiącu jesień 
przychodził Fung, czerwony ptak. Mój antenat pisak Ch'ow, przeczuwający once dla Yu o polowaniu; I wtedy 
spotykał z Kaou-yaou od omenu, - jakby to który teraz zdarzał się." 

Słońce cud można zdarzać się w grzechu 22nd roku, dzień jeden cykl sześćdziesiąt, Listopad 16, 1206 BC rok 
zanim królewiątko blady zrobił ten oświadczeniu "zaćmienie będzie nie w porę" być może przez słońce cudu 
właśnie poprzedzającego księżycowy zaćmienie w 1205 BC. Listopad 16 jest także 45th dniem od jesieni 
równonocy o Wrześniu 30 ostatnim dniem chińska jesień i 90th dniem jesień przy ten czasem w 1206 BC. 
Słoneczny zaćmienie może zdarzać się na nowiu. Jakkolwiek, tam, byli żadny słoneczni zaćmienia widoczni od 
Chiny w tamte datach lub rok. Wtedy był w 1205 BC jego 23rd rok kiedy królewiątko blady więził, od razu po 
jego deklaracja, "zaćmienie będzie nie w porę" ponieważ także tam  był znak od nieba ten prawdziwy dzień 
który był nie tylko księżycowym zaćmieniem. 

Być może był feralnym omenem słońce cud na dniu 13 cykl 60. Wtedy słońce cud w czasie księżycowego 
zaćmienia na dniu 13 cykl 60, Wrzesień 23, 1205 BC był zbyt dużo. Królewiątko blada filc zmuszająca 
oznajmiać jego mandat politycznego od nieba. 

W jego 29th roku wyzwalał szefa zachód i eskortował z powrotem Ch'ing. ", który spotykał dużo książe," 

Ten 29th rok był 1200 BC, był 42nd rokiem od Joshua konkiety i był w siódmego roku uwolnienie gdy słońce 
cud mógł oczekiwać. Królewiątko blady może wyzwalający przez słońce cudu który rok. Od 1240 1200 Izrael 
BC BC odpoczynek. Wtedy zostać zmonopolizowanymi. Słońce cud mógł oczekiwać w ten 29th roku, 1200 
BC, znak Izrael bóg niezadowolenie w wysyłać one w ten sposób wkrótce w niewolę i po tym jak Joshua 
napominał one. W ten sposób, przy słońce cudem znaczącym dla Izrael niewoli ten sam słońce cud w 
porcelanowym znaczącym królewiątka Wan uwolnieniu. 

Od ten NASA strony internetowej: "prorocza władza ten równanie i jesteśmy udokumentowani i możemy 
widzieć każdy dzień: Niedawny przykład jest księżycowym zaćmieniem który był widoczny dużo światowa 
ostatnia Niedziela. Ten obliczenie no zakrywał jakaś czasu zanim teraźniejszość, w ten sposób niektóre 
brakujący dzień wiele wieki temu no mógł odkrywający z ten metodą.", jeżeli ono zdarzał się, 

Ty widziisz tutaj księżycowego zaćmienie Wrzesień 23, 1205 w królewiątku BC Wan 35th rok pojawiać się 
do teraz 34 rok z powrotem 1239 królewiątko Wan sen BC. Jednakże ten słońce cudu rejestr raczej Maj 9, 1206 
BC, datuje 35 rok od królewiątko Wan pierwszy roku Luty 15, 1240 BC. Widzieć że słońce cud na Maju 9 i 
księżycowy zaćmienie na Wrześniu 23, 1206 BC, 1205 BC byliśmy oba na dniu 13 cykl 60, te mogą być zbyt 
dużo dla królewiątka bladego. Przynajmniej być słońca cudem i występującym księżycowym zaćmieniem 
naturalnie musi jeden dwa nie a -. I tak jego oświadczenie że mandat politycznego niebo. I tak pierwszy słońce 
cud na dniu 13 cykl 60 na początku roku w wiośnie, Maj 9, 1206 BC był w jego 35th roku od Luty 15, 1240 
BC. Niemniej, jego oświadczenie był po księżycowego zaćmienia Wrzesień 23, 1205 BC. 



Używać prostych oczodołowych mechaników demonstrujących tutaj długo Sierpień 24, dat Joshua dzień, 
1241 BC. Astronautyczni mężczyzna w brakującej dzień opowieści mogli robić wszystkie te obliczeniom od 
królewiątko Wan sen właśnie. Ten księżycowy zaćmienie zdarzał się niedzielnej nocy, Marzec 24, 1997, dzień 
przed ten NASA strona napisał. Prorocza władza pracuje backwards właśnie as well as posyła. Słoneczny 
zaćmienie Marzec 4, 1250 dni 53 BC jest dowodu Joshua długim dniem Sierpień 24, 1241 BC opuszczał żadny 
lasting skutek na orbitach. Wszystko kontrolował pozwolić długich dni i opuszczać żadny ślad. Wszystkie 
księżycowego zaćmienia spekulacje no dopasowywają królewiątko Wan 35th roku na dniu 13 60. Parzysty, 
równy Wrzesień 23, 1205 BC był dniem 13 cykl 60. 

Jakkolwiek naciska królewiątka blady robić był zostać cesarzem. że tam  był księżycowy zaćmienie na 
księżycowym dniu 13 i księżycowy dzień 15 tak sugerował to i był słońca cudem, omen dla on, królewiątko 
blady, Słońce może ruszać się na dniu 13 cykl 60, Maj 9, 1206 BC połówka orbity, połówka rok, po słońce 
cudu Listopad 1207 BC. Tak, księżycowi zaćmienia no zdarzają się na chińskim dniu 13 ale na chińskim dniu 
15.

Pozwalamy my robić matematyce: 1500 1065 435 435, 365,25, 158883,75 BC - BC =, x = zauważają .75, 
jeden frakcja bardziej i to jest dzień 14 dla pewnego. 158883/60, 2648,05 =, x =, 3 plus 29 więcej dni od 
Stycznia 2 Styczeń 31, + 29 skoków rok, + 13, 74, 60, 14 = - =. Jeżeli .75 dnia no jest mimo to skoku rok, then 
to jest wciąż dzień 14 ponieważ dzień zaczyna z zmierzchem. 

Księżycowego zaćmienia data Marzec 13, 1065 BC był na dniu 14 60 nie ponieważ, ponieważ ten rok był 
skoku rokiem i dnia podążać był dniem 15, ale dzień 14 zaczynał przy zmierzchem noc księżycowy zaćmienie. 
Dzień liczył od zmierzchu. W ten sposób noc Marzec 13, 1065 BC jest dniem 14, nie dzień 13. 1065 BC jest 
sposobem daleko od faktycznego 35th roku bladego królewiątko. 

Być może był Sobota królewiątko Wan sen, Luty 15, 1240 BC ten sam dzień jak bitwa Mer w Joshua 11. 

Sędziów 5:23 "pomstowanie ye Meroz, powiedział anioła władyka, pomstowanie ye gorzki mieszkanowie 
tego; Ponieważ przychodzili nie pomoc władyka, pomoc władyka przeciw możnemu." 

Meroz może być Mer. Tak, sędziowie 4, 5, mogą dorównać Joshua 11. 

Królewiątko Wan sen 

"królewiątka blady wyśniony który odziewali z słońcem i księżyc mu. Feniks kaczka śpiewał na górze K'e. W 
pierwszy miesiącu wiosna, na 6th dniu pięć planet koniunkcję w Fang. Następnie męski i żeński feniks pójść 
wokoło Wan kapitał z writing w ich belfrach które powiedzieli, "cesarz Yin żadny zasadę, ciemięży imperium 
ale wprowadza nieporządek. Wielki dekret usuwa: Yin no może cieszyć się mnie długiego. Potężni duchy 
ziemia opuszczali mnie; Wszystkie duchy gwizdają daleko od. Koniunkcja pięć planet w Fang jaśnieje 
wszystko wśród cztery morzy. "
Annały bambusowe książki, część v dynastia Chow p.143 chińscy klasyki.

Słońce musi ruszać się z powrotem od Virgo w Luty 15, 1240 BC 180° Pisces które noc. Ziemia kontynuował 
krążyć w ten sposób Fang, Scorpius ustawiających w sześć godzinach z słońcem w zachodzie/. Sześć więcej 
godzin słońce wciąż w zachodzie i przybycie definitywna przerwa był w słońce/, zupełny 180°. Wtedy sześć 
więcej godzin który wzrastał w wschodzie noc, Scorpius. Tak, "koniunkcja pięć planet w Fang jaśnieje 
wszystko wśród cztery morzy." Ponieważ Saturn i Jupiter wciąż no mieliśmy czasu uzupełniać 180° od 
Scorpius Taurus i. Ponieważ Saturn no mógł podróżować szybkiego niż prędkość światła. Parzysty, równy 
tam  był czasu opóźnienie dla światła odbijającego od słońca od Saturn dosięgać ziemię. 
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Tak, w ten zmierzchu, nocy Scorpius długich/wzrastaliśmy above przed wschodem słońca, i Saturn 
przynajmniej wciąż pojawiać się w Scorpius: "koniunkcja pięć planet w Fang jaśnieje wszystko wśród cztery 
morzy."

"wszystkie duchy gwizdają daleko od" mogą odnosić sie wiatr tworzącego słońcem trwanie wciąż i upał, 
zachód Chiny. Wiatr i trzęsienia ziemi często wspominamy w połączeniu z słońce cudami. Wiatr może także 
być boskim władzą przez co "potężni duchy ziemia opuszczali je; Wszystkie duchy gwizdają daleko od." 

Wtedy być Sobota musi Joshua długi dzień, Sierpień 24, 1241 BC połówka orbity wczesnej. Połówka orbity 
wczesnej, 177 dni, jest także na szóstego dniu księżycowy miesiąc. Joshua długi dzień często przedstawia na 
sześć dzień księżyc dla księżyc być widoczny z południe dnia słońcem. Być może słońce i księżyc wzrastaliśmy 
w zachodzie który dzień. Wtedy był dobrze świadomy Joshua, to ustawia w wschodzie. dokąd księżyc był 

Isaiah 45:6 "ten mogą znać od wydźwignięcia słońce i od podcieniowania jest nikt obok ja, to tam. Jestem 
władyką, i tam  są nikt inni. 
45:7 tworzę światło i tworzę ciemność: Robię pokojowi i tworzę zło: Władyka robię wszystkie te rzeczom." 

Isaiah 59:19 "w ten sposób one boi się imię władyka od podcieniowania i jego chwałę od wydźwignięcia 
słońce. Gdy wróg przychodzi wewnątrz jak powódź duch władyka podnosi up standard przeciw on." 

Joshua zwycięstwo Sierpień 24, 1241 BC łączący jezusowa pozycja może up to mówi od Isaiah 61 w Luke 4 
na ten sam dniu rok na początku reklamy Rosh Hashanah siódmego miesiąca nowego roku, lub = Sierpień 28, 
29, lub, piątkowa noc sabbath, Września 9, 29 reklama Yom Kippur. Jesus prawdziwe imię jest Joshua znaczy 
salwowanie. Jeżeli ty chcesz salwowanie przychodzącego ewangelii spotkanie. 

Te są ciężcy zimni fact i obliczenia. Parzysty, równy bez brakującej dzień opowieści obliczenia i daty są to 
samo. Wtedy NASA oświadczenie, ten "ten obliczenie no zakrywał jakaś czasu zanim teraźniejszość" 
pokonuje., gdy wydarzenie w Joshua 10:13 może datujący od taki księżycowego zaćmienia, Ty yourself możesz 
robić obliczeniu. Jeżeli słońce ruszał się tylnego Luty 15, 1240 BC wtedy najpierw ruszał się strona przeciwna 
ziemia jeden rok wczesny słońce, Luty 17, 1241 BC. Jeżeli ty kulę ziemską ty możesz symulować to. Ruszamy 
się słońce strona przeciwna kula ziemska. Teraz przesuwamy ziemi oś przekręcać bazę utrzymywać ten sam 
pochylnię słońce ziemia. 

Teraz, połówka orbity opóźnionej ty możesz przesuwać kulę ziemską z powrotem ta sama kwota słońce ruch z 
powrotem słońce chęć ziemia i jesteśmy to samo i ziemia może płynąć z odwrotnej orbity słońce. Tylko oprócz 
równonocy przy jest drobny nierówność liczba dni przyrodnia połówka rok i orbita tam. Parzysty, równy przy 
równonocami tam  jest różnica brakujący czas między dwa połówki odwrotności orbitami ponieważ ziemi 
orbita jest elliptical.

Tak, z kilka dni różnicą, 188 dni, 177 dni, to rozliczają dla chybiania 40 minut w 24 godzina dniach stosować 
przyrodnia orbita. Ziemia no przesuwał słońce ruszający się up or down po ruszać się strona przeciwna ziemia. 
Neverless, to pozwoli słońce ruszać się powracającego przy przyrodnim orbita punktem. Parzysty, równy 
planety mogą ruszać się powracającego 180° przy przyrodnim orbita punktem być i dokąd oczekiwaliśmy one 
przy ten czasem i ustawialiśmy w niebie chociaż tło gwiazdy wszystko są różne. Tak, ty podróżuje 5 180° x 
wschód na Joshua dniu siódmego dzień, dzień Sierpień 24 w eighth miesiącu długo możesz widzieć słońca 
chodzenia plecy, = sabata dato che Joshua, długo, 1241 BC, połówka orbity po Luty 17, 1241 BC. 

Wtedy utrzymywać sieć nawet 48 godzin dłudzy dni które odwracają orbita rok słońce musi wzrastać nagle w 
wschodnim chodzeniu 180° dla negatywu na zachód 12 godziny Luty 17, 1241 BC i Sierpień 24, 1241 BC 
słońce przechodzący wzrastać w zachodzie, stoi wciąż w niebie dla 24 godzin ustawiającym w wschodzie dla 5 
x, then 180° = +60 godzin, then słońce wzrastał nagle w wschodzie dla -12 godzin; Pozwolić dla długiego dnia 



12 więcej godziny gdy słońce ruszał się z powrotem przy bitwą Mer, Luty 15, 1240 BC: -12 godzin + 60 godzin 
-12 godzin + 12 godziny = 48 godzin.

Księżycowy zaćmienie na dniu 56, Sierpień 29, 1352 BC, był podczas królewiątka Wuding's królowania 
dalszy potwierdzający chronologię królewiątka Wen pierwszy rok w 1240 BC. "to był 12th miesiąc był miesiąc 
Yin kalendarz. (Sierpień) Ja był kilka miesiące wolny niż nasz prądu kalendarz." 
Xueshun Liu

Tak księżyc w pełni Wrzesień 23, 1205 BC był pierwszy miesiącem w ten Yin kalendarzu. Jakkolwiek rejestr 
opisuje pierwszy miesiąc wiosna Kwiecień 26, 1206 BC. 

Chińska chronologia o czasie Joshua. 

Po siedem dni at the time gengshen jiwei od księżyc zaćmiewał. "(dzień 56) (dzień 57)" Niewłaściwie dać 
daktylowy Sierpień 14, 1166 BC. Sierpień 14 był dniem 57. Między dniem 56 i dniem 57 był zaćmienie. Tak 
dato che to być poprawnym zaćmieniem, to musi czytać między dniem 57 i dzień 58 księżyc zaćmiewał. 

Sierpień 12, 1269 BC mógł być więc. Xueshun Liu emailed ja że ja był możliwością ponieważ noc zaczynał z 
dniem 56. Ten zaćmienie no może być widoczny od Anyang według NASA księżycowego zaćmienia Canon. 
Neither był ten dniem prawy dzień. 

Księżycowy zaćmienie na Sierpień 29, 1352 BC był na dniu 56. Ten spotykamy wszystkie wymagania 
ponieważ księżycowym zaćmieniem między dniem i dniem 57 byli 56. W ten sposób był zaćmienia wschodem 
słońca na dniu 57 noc Sierpień 29 dzień 56 wtedy. 

Bambusowa książkowa chronologia dodaje dwa 60 roku cyklu Wu w 1050 BC Wu w 1174 BC: Tak, ty 
widziisz Wuding/dzwonić od 1393 BC 1334 BC. 

Chcieć/Wending króluję od 1251 BC. Tak, Wending 12th rok 1240 BC = phoenixes na górze K'e królewiątko 
Wan sen, Luty 15 =, 1240 BC.

Wending przypuszczamy być BC 1123 + 120 rok = 1243 ale tylny od Wu pierwszy roku w BC, 52, 9, 15, 
1251 1174 BC + = BC = Wending 12th rok w 1240 BC = królewiątko Wan pierwszy rok Luty 15, 1240 od 
królewiątko Wan 35th roku BC, z powrotem przy księżycowym zaćmieniem, dzień 13 cykl 60 Wrzesień 24, 
1205 BC. Tak, 7 rok muszą dodający backwards poprzedzający królowania, przynajmniej few królewiątka z 
powrotem.

Chybianie 8 rok może po prostu być 9 więcej rok dzwoni, od 50, 59. Wtedy rok 60 muszą dopasowywać 
faktycznego rok = 1393 BC. plecy od ting pierwszy rok Wtedy także, Wu roku 1174 pierwszy Ching pierwszy 
rok BC; - 6 rok 1168 BC - Nagrywamy BC 120 rok i plus 5 rok 1043 +; Tak dzwoni kontynuować 
dostosowanie 5 rok cesarz Ching dostosowanie 8 rok od.

Wtedy Wending w 1123 BC być 8 więcej rok musi + 120 rok. Wtedy dzwonią 50, 59 9 więcej rok od, mogą 
dorównać to ten sam 8 więcej rok. Tak, dzwonimy możemy królować właśnie 50 rok. 

Od Yu Kwei są 471 rok Hea dynastia. Ale T'ang zaczynał Shang dynastię w jego 18th roku. W ten sposób od 
Yu w BC 2168 - 471 roku = 1697 BC; 20 więcej rok 1677 BC. Tak od Yu T'ang są 490 rok. 490 rok są 
biblijnym liczbą, zobaczą od ściany Jerozolima w 20th roku Xerxes Jesus poświęcenie x i; 49, 10 Od 548 33 
reklama BC = 490 rok (żadny rok zero). Ten 1677 BC zaczynać 400 rok niewolnictwo dzieci Izrael w Egipt 
exodus w 1281 BC może. 
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Królewiątkiem Kung w 906 BC, 51 cykl 60 rok 60 dopasowań. Parzysty, równy przed królewiątkiem Kung 
królewiątko królował 60 rok nie 50, od 967 BC ten 906 BC. Tak utrzymywać cykl i 60 dni kontynuujących od 
Huangdi's 20th roku 60 rok, Styczeń 25 2636 ale rejestry, BC, misrecorded kilka rok dla kilkaset rok. 

Daty nagrywać w bambusowych książkach wydają się zmieniający, tak, że długość królowanie królewiątko 
rided rok cykl 60, robi dużo następujący królowania out ten sam 8 lub 5 rok. Parzysty, równy, Wu pierwszy rok 
zmieniał 1049 BC dostosowywać księżycowego kalendarz wtedy właśnie. Wu pierwszy rok był 1174 BC 1049 
= + 120 rok + 5 rok BC.

Likewise zmieniali w wiele miejscach robić cztery pokolenia w Egipt zamiast 40 pokoleń biblii daty. Robić 
trwaniu przebywanie w Egipt 430 rok zamiast 430th egipcjanina Sothis roku od. Robić okresowi sędziowie 300 
rok przed Jephthah zamiast 90 rok. Likewise, biblia i chińscy klasyki ich daty deliberatly manipulować. 

Dzwonimy 1393 BC

Tsoo-kang 1343 BC

Tsoo-keah 1332 BC

Grzech 1296 BC

Dzwonimy 1293 BC

Zalecamy się 1285 BC

Chcieć 1251 BC

Te-yih 1235 BC

Grzech 1226 BC

Wu 1174 BC

Królewiątko Wan syn Wu zostać cesarzem 

"w pierwszy miesiącu natychmiast podążał końcówkę księżyc gaśnięcie dzień goleń."
- rok woo/Wu zostać cesarzem. 

Maszerujemy 1, 1174 BC jest ostatnim gaśnięciem księżyc i. Znacząco ten dzień 29 cykl 60 Marzec 1, 1174 
jest kiedy księżyc był właśnie zostać niewidzialny few dni zanim ono przechodził słońce. 

60 dni wczesny jest Styczeń 2, 1174 BC także dzień 29 cykl 60. Wtedy, także fourth także być Lipiec 8 może 
dzień 37 w miesiącu, 1174 BC - 186 dni opóźniony. Tak słońce może ruszać się strona przeciwna ziemski 
Styczeń 2 i słońce ruchu orbity opóźnionej połówka, 1174 BC, z powrotem, Lipiec 8, 1174 BC = miesiąc od 
Marzec fourth.

Inna data dzień 29 Styczeń 27, 1122 BC pojawiać się jako nów księżyc. Jeżeli ja jest teraz widoczny jako nów 
jak jest ostatni gaśnięcie księżyc ono? Likewise 60 dni opóźnionych, Marzec 26, 1122 BC księżyc jest 
widoczna jako nów także. 

1050 BC być pierwszy roku cesarz Wu no może. Dwa cyklu 60 rok brakują jak dać w tekscie chińscy klasyki. 
Wu jest 120 rok dalszy plecy. 1122 BC być pierwszy roku Zhou dynastia no może. Wtedy mieć zostać cesarza 
Chiny w 1174 BC musi cesarz Wu.

Tam  był nów na Bingshen dniu 53 w Wu pierwszy roku jako cesarz. Fourth miesiąc, Maj 19, 1173 BC był 
nowiem na dniu 53. To był Wu thirteenth rok gdy królestwo zostać dowiedzionym. 
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Jupiter nagrywał być w przepiórka ogienia gwiazdozbiorze Leo tuż przed Wu zostać cesarzem. Tak, Jupiter 
jest w Virgo, Leo w 1045 bc/1046/BC. Tak, mężczyzna dostawał datę mylna Wu konkieta. Wu zostać cesarzem 
Chiny w 1173 BC nie 1045 BC. Jupiter był w przepiórka ogienia gwiazdozbiorze między Hydrae i Crateris w 
1177 w Wu ninth roku BC. Słońce przechodził przez Hydrae i Crateris BC w Wrześniu 1177, z Jupiter pojawiać 
się tam  przed Wrześniem i po Września, wtedy. Wtedy był słońca cud w Wu ninth roku także tam: 

"gdy królewiątko Wu był krzyżować Ho, biała ryba skakał w jego łódź w midstream. Królewiątka Wu 
zginający puszek i podnoszący ja do use jako poświęcenie. Po krzyżować, tam  był ogień który przychodził 
puszek który przychodził puszek od above dach królewiątko siedziba i przekształcać w kruka. Swój colour był 
brunatnożóły. Swój wezwanie pójść "P'o-p'o-p'o". Przy ten czasem feodalne władyki które spotykali przy 
podbródkiem bez jakaś prearrangement liczyli osiemset. Feodalne władyki wszystko powiedzieli, "Chow może 
chłostający!" Królewiątko Wu powiedział, "ty no znasz nadziemskiego mandata politycznego. No może 
chłostający jak mimo to. "wtedy pójść do domu i." 1177 BC. 
Uroczyści pisarczyków rejestry, pojemność 1, p.60.

Mię dać jego 3rd rokowi gdy cesarz był spotkaniem niebo. Bitwa w 1174 BC byli 23rd cykl 60 rok. To może 
być od 1173 BC jaskrawy spotkanie niebo w 28th roku cykl 60 rok, 1170 BC. 

"w jego 12th roku prowadził plemiona atakować Yin, pokonywał przedstawienie w pustkowiu Muh 
królewiątko, i. zachód i książe Wziąć z jego swój ręki przedstawienia więźniem w wierza dębnik; I wchodzić 
do w uczestnictwo jaskrawy spotkanie niebo kontynuować poświęcenia jego antenaci, utworzenie, Luh-foo syn 
przedstawienie, znać jak zalecamy się. (słońce księżyc) W lecie, w miesiącu fourth, wracał Fung i poświęcać w 
ancestralnej świątyni." 
Annały bambusowe książki dynastia Chow, p44

"przy świtem chia-tzu dzień drugi miesiąc, królewiątko Wu przyjeżdżaliśmy w ranku przy yeh." I Wu 
pokonywał Chow. 

Zadawalam widzii bambusowych annały ponownie odwiedzać. Problemy metoda w używać kronikę jako 
źródło dla chronologii wczesny Zhou.

Ty możesz porównywać daty dla Wu dla 1045 BC i widzieć ten sam dopasowania dla Wu w 1174 tutaj BC. 
Tak, tam  są 120 rok brakować królowania cesarzi w Chiny. Poprawna data dla Wu jest 1174 BC BC, nie 1045. 

Wu ruszał się jego dzidę w 1274 BC i tam  był a jak słońce cud gdy tam  był dla Lu Yang w 464, być może 
BC, gdy położenia słońce odwracał trzy kramu. To jest Luh-ch'ing który udawał się jego ojca dębnika w 464 
BC. Słońce mogą ruszać się z ziemi obracaniem dawać żyd więcej światłu na 14th Adar i 13th gdy one mścili w 
Esther. Ten data może być 13th dniem hebrajski 12th miesiąc Adar, Sobota, Styczeń 9 i Niedziela Styczeń 10, 
465 BC 12th rok xerxes/Ahasuerus Esther od 477 BC. Lub to może być Piątek, Styczeń 27, 464 BC = Piątek, 
Sobota, Niedziela, Adar 13,14,15/=.

Na sposobie zachodnim od Changsha ChangNing, wokoło 3 godzin przejażdżka na dobrze tam, był znakiem 
"Lu Yang" w angielskim. Tak, prawdopodobnie był miejsce dokąd Lu Yang poświadczał słońca wydźwignięcie 
w zachodzie. Ziemia jest prawie płaska, z udziałami drzewa. Tak słońce wzrastał w zachodni pobliskim 
horyzont przy Lu Yang.

465 BC byli przed 49 rok jubile w BC siedem rok 458 = 490 rok zanim Jesus poświęcenie. Tak, 465 BC być 
siódmego rokiem uwolnienie mogli. Słońce był w Sagittarius, Kow-ts'een 1th miesiąc = 11th moath w Chiny. - 
literówka - Luty 16, 463 BC był księżyc w pełni 13 dniem twelveth księżycowy miesiąc i. 12th miesiąc Adar 
może być jesienią w Chiny i cofać się trzy kramu dla Lu Yang. gdy słońce wzrastał w zachodzie Tak słońce 
odwraca trzy kramu może być słońcem rusza się z powrotem Sagittarius 11th miesiąc w Chiny. Jakkolwiek, 458 
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BC byli 10th rokiem cesarz Chiny od 567 BC gdy Luh Ch'ing umierał w bitwie. - prawdopodobnie Lu Yang - 
Czyścić ołtarz Nehemiah. 

Słońca chodzenia plecy wtedy był na 25th dniu miesiąc Adar, Styczeń 9, 464 BC. Tak księżyc może ustawiać 
przed słońcem. Słońce może mieć wzrastał w zachodzie Sobota Jezus był w grób ustawiać w wschodzie i nagle 
wzrastać w wschodzie na Jesus wskrzeszaniu. 

Ten słońce cud na ostatni kwartał księżyc i rok opóźniony, znowu, jesteśmy bardzo jak spadek jerychoński 
Luty 17 i bitwa, 1241 na ostatni kwartał księżyc BC Mer, królewiątko na pierwszy kwartał księżyc/Wan 
wymarzony Luty 15, 1240 na pierwszy kwartał księżyc BC. 

To może być słońce rusza się strona przeciwna ziemia, Maj 8, 1175 BC chia-tzu dzień - ostatni kwartał 
księżyc, wzrasta przed słońcem w drugi miesiącu. Wtedy ruszać się z powrotem jeden rok opóźniony musi 
słońce, w szóstego dniu trzeci miesiąc - słońce cud który dzień zaczyna miesiąc na miesiącu fourth, Maj 8, 1174 
BC.

Lub słońce może ruszać się Lipa 8, 1175 BC, Styczeń 2 i Lipiec 8, 1174 BC, 1174 BC. = wszystko przy 
przyrodnimi orbita punktami.

W Wu 28th cyklu rok w bambusowych annały = 1170 BC był dniem 37 cykl 60, Kwiecień 17, 1170 BC. gdy 
hołdownicy resubmitted byli nowiu miesiąca cyklicznym datą fourth Tak, przedkładali ponieważ cztery roku 
wczesny, pokonywali. Być może tam  był spotkanie niebo, słońce cud w Izrael na nowiu Kwiecień 17, 1170 BC 
37th dzień 60 w Chiny. 

Likewise liczył jego pierwszy rok gdy rok 24. 1174 BC był 24th rokiem cyklu 60 forma 2636 BC. 

"jeszcze bardziej krzesania jest "23rd-year" rejestr w "Feng bao" rozdział, przez pomyłkę zawierać wśród 
wejść dotyczy królewiątka Wen królowanie." Ten 23rd rok musi być 23rd rokiem cykl 60, 1175 = BC. Tak, Wu 
był 12 rok królewiątko od jego ojca śmierci w 1186 zostać cesarzem Chiny w 1174 BC BC. 

Ty możesz robić matematyce: Od dnia jeden, Styczeń 27, 2636 - 1170, 1466 =, x =, opuszczamy ostatek 
535456/60, 8924,2466, .2466, 60, 16 =, x =. + Styczeń 26, + 5 = Styczeń 31, 28, 31, 17, 97, 60 + = - = dzień 37. 

Tam  może być słońca cud na Marzec 30, 1281 BC exodus na dniu 37, gengzi dzień 1170 dla cesarza Wu BC., 
który zostać omenem dla dnia 37 nowiu Kwiecień 17, Charakter dla słońca i księżyc wpólnie wskazujemy nów 
na ten dniu 37 cykl 60 = Kwiecień 17, 1170 BC. Właśnie gdy tam  może być omen dla Wending na dniu 53 
Bingchen sumaryczny zaćmienie Marzec 4, 1250 53 i dzień, BC, Maj 19, 1173 dla cesarza Wu BC. 

Bambusowe książki no odnosić sie imię cesarza Wu odbiorca mandat polityczny od nieba od portent 
Kwiecień 17, tylko, 1170 BC. Tak, tam  prawdopodobnie był słońca cud który dzień. 

Ty możesz widzieć nów na dniu jeden 60, rok jeden 60, w chińskim nowym roku Styczeń, Luty/. Co także 
zaczynał w dzień słońce cudu, phoenixes i poświęcenia w Chiny =. Wtedy połówka orbity opóźniony Sierpień 
2, 2636 na 10th dniu siódmego miesiąc BC słońce może ruszać się z powrotem i uziemiać przepływ z 
odwrotnej orbity słońce. I słońce ruch znowu znowu i ziemia przepływ w odwrotną orbitę. Wtedy jeden rok 
opóźniony Styczeń 27, 2635 BC słońce ruch z powrotem, ziemia przepływ z odwrotnej orbity na 10th dniu 
pierwszy miesiąc i. 



Zadawalam widzii bambusowych annały ponownie odwiedzać. Problemy metoda w używać kronikę jako 
źródło dla chronologii wczesny Zhou.

Spadek jerychoński 

Joshua 6:15 "i ja "zdarzaliśmy się na siódmego dniu, wzrastali wcześnie i pójść wokoło miasta, przy dnieć 
dzień, siedem czasów. 

Tak pierwszy dzień pierwszy miesiąc był Styczeń 27, 1241 BC. Dzień przy końcówką trzeci tydzień był Luty 
17, 1241 BC.
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H 7925 sposoby ładować up wcześnie. Ten sam słowa także sposobów ramiona. Tak słońca wydźwignięcie 
nad ramiona góry w wschodzie. 7837* jest słowem Ayin Lamed który znaczy wzrastać above punkt obniżać., 
Ja może także znaczyć bóg, El. List w przodzie którego od znaczymy. zakłada się Następny słowo 7837 jest 
właściwie różnym słowem i znaczy dnieć. Tak słońca wydźwignięcie nad góry jest teraz bezpośrednio od above 
i obniżać zachód. Tak, to znaczy nagłego "świt". Także słońce musi przechodzić naturalnie set w zachodzie. 
Halna jata cień nad miasteczkiem jerychoński na lata solstice. Luty 8, pozycja słońce 180° opóźniony w 
położenie górach, północny zachód, może być jak Sierpień 15, pozycja utrzymywać ziemię w to samo sezon do 
słońce ruszający się puszek. 

Tak zdobyczny miasto który może być ze strachu przed solstice cieniem może znowu być w respekcie Luty 
17, 1241 BC wzrastał w wschodzie. gdy słońce może mieć nagle Na wskrzeszaniu Niedziela, Kwietnia 5, 33 
reklama słońca położenie w zachodzie nad ten górą może ciskać cień nad jerychońskim ponieważ słońce mimo 
to poruszony puszek podczas gdy ono ruszał się strona przeciwna ziemia. Słońce w bezpośredniej ścieżce 
żeglował wysoko nad jerychoński pobliski lata solstice pozyci punkt zmierzchem uzupełniać 180° przed 
Poniedziałku wschodem słońca 90°. gdy ono ruszał się więcej niż Tak cień ten góra kuszenie, mógł spadać na 
jerychońskim. Ten góra może być górą kuszenie gdy Jezus pościł czterdzieści dni i był zwycięski nad reklamą 
na początku 7th miesiąca lub reklamą przy nowym rokiem Yom Kippur szatanu Sierpień 28, 29, Września 9, 
29.

Jezus był zwycięski nad śmiercią gdy słońce może wzrastać znowu nagle w wschodzie. 

Tam  są gliniani ceglani domy które prowadzenie niektóre wierzyć jerychońskiego wewnętrzną ścianę. obok 
ściany jerychoński Niemniej, w Chiny jest taki antyczny miasto z wewnętrznymi ścianami tam. Także wierza w 
jerychońskim datuje 8000 rok temu. 

Ten wyrocznii kość może opisywać porcelanową wersję słońca chodzenie przy spadkiem ciemność przy 
exodusem godzina jerychoński, jeśli nie: 

Podczas okres od nocy siódmego dnia jisi (dzień był dużym nowym gwiazdą który zobaczył obok Huo 
Antares. "6) tam (a)"
Heji 11503b



Wtedy był ostatniego kwartału księżyc ten dzień siedem ostatni siedem dni, chia-tzu dzień. Ostatni kwartał 
księżyc był obok Antares który ranek w Chiny w Luty 17, 1241 BC. Być może podróżował 180° na zachód 
słońce. Wtedy być pojawiać się bezpośrednio koszt stały przy zmierzchem, zmrokiem w Chiny może Antares/. 
Przed Luty 17, 1241 BC pojawiać się jako słońce ustawiający w zachodzie Jupiter 15° nad słońce. Jupiter 
ustawiał jeden godzinę po słońce setu. Wtedy ruszał się 180° Libra Jupiter w Pisces. Słońce ruszał się 180° od 
pierwszy części Pisces Virgo. Tak, Jupiter jaskrawa planeta, pojawiać się w Libra obok Antares. Wtedy być 
jaskrawym nowym gwiazdą obok Antares mógł Jupiter. Luty 17, 1241 BC był prawy na górze Mars słońce. 

Wuding nagrywa bitwę wszczynającą jego generałem Chu w dniu póżno i kontynuującą w wczesne godziny 
następny chia-tzu. Bitwa no może łatwo walcząca w zmroku. Możliwie był rejestr słońce rusza się który 
provided światło walka. to 
Antyczny chiński działania wojenne, rozdział 9, p.166.

Tutaj są przykłady dzieci walczy przy nocą Izrael noc zanim Joshua długi dzień ten sam noc którą walczył 
Gideon. Tam  są niektóre rejestry słońce nadchodzący przy nocą out. Tak słońce może mieć wzrastał w 
zachodzie, stojącym wciąż dla 24 godzin przy południem, set w wschodzie. Wtedy słońce nagle i świetnie unosi 
się w wschodzie. 

Joshua 10:9 "Joshua tym samym przychodził do one nagle i pójść up od Gilgal całonocnego." 

Romans 13:12 "noc jest daleka spędzona dzień jest gotowa: Pozwalamy my tym samym ciskać daleko pracy 
ciemność i pozwalamy my stawiać dalej zbroję światło." 

Sądzimy 7:19 "w ten sposób Gideon, i sto mężczyzna które byli z on, przychodzili do outside obóz na 
początku środkowego zegarka; I zegarek ale niedawno ustawiają: I dmuchali trąbki i hamują miotacze które 
byli w ich rękach.", 

Luke 2:8 "i tam  był w ten sam kraj bacach przestrzega w polu, utrzymuje zegarek nad ich kierdlem nocą.  
2:9 i anioł władyka, lo, przychodziliśmy na one, i chwała władyka błyszczał wokoło one o: I byli raną 
przestraszonym.
2:10 i anioł powiedzieliśmy do one, strach nie: Dla, ujrzymy, ja przynosimy wam dobre wieści które będą 
wszystkie ludzie. wielka radość,  
2:11 do dla ciebie jest urodzony ten dzień w mieście David wybawiciel który jest Chrystus władyka.,  
2:12 i to będziemy znakiem do was; Ye znajduje niemowlęcia zawijającego odziewa, kłamający w żłobie. w 
swaddling
2:13 był z aniołem bezlik nadziemski gospodarz chwali bóg i mówić i nagle tam,  
2:14 chwała bóg w wysokim na ziemskim pokoju mężczyzna dobra wola i.  
2:15 i ja przychodziliśmy przechodzić bacy powiedzieliśmy jeden inny, gdy aniołowie pójść zdala od one w 
niebo, pozwalamy my teraz iść nawet do Betlejem i widziimy ten rzecz która przychodzi przechodzić, któremu 
zna do my zrobił władyki hath.,  
2:16 i one przychodziliśmy z dymaniem i zakładamy, Mary, Joseph i niemowlęcia lying on the beach w żłobie." 

Tutaj jest obrazek brać pola Betlejem prawie taki sam Wrzesień 13 to, jest o Wrześniu 18, 2010. gdy Jezus był 
urodzony





Środkowy zegarek jest midnight. Słońce może wzrastać nagle w zachodzie przy północą dla Gideon i dawać 
światłu dla Joshua wspinać się do Gibeon. Znaczenie może mieć jest słońcem nagle wzrasta przy północą 
światło życie. gdy Jezus był urodzony 

John 9:4 "muszę pracować pracy które wysyłali ja, on podczas gdy ja jest dniem: Nocy cometh, gdy żadny 
mężczyzna może pracować."

Ten bitwa która pojawiać się walcząca przy nocą, przy środkowym zegarkiem północ, może walcząca przy 
wschodem słońca w zachodzie przy północą. Ja jest nigh niemożliwy walczyć bitwę w zmroku. 

Tak, ten wyrocznii kość no musi twierdzić jeżeli opisujący słońce cud Luty 17, 1241 BC, jaskrawa nowa 
gwiazda która jest czerwona jak pożarniczy gwiazdowy Antares Huo, zobaczył obok Mars, jeśli Mars no ruszał 
się w jednomyślności z słońcem. Niemniej, jeżeli słońca nagle ruszający się behind, opuszczać Mars i, Jupiter 
mogliśmy pojawiać się obok Mars. 

Archeologiczni wykopaliska przy jerychońskim no znajdują warstwy siedlisko dla 1241 BC. Chociaż zrobili 
dla miasta Hazor dla 1240 który palił ziemia Joshua. BC, Bóg no może opuszczać cokolwiek jerychoński który 
nikczemny miasto. Likewise opuszczać cokolwiek Soda lub Gomorrah no może bóg. Niemniej data ten 
zniszczenie przy nieżywym morzem jest przed 2300 i 2350 BC BC, prawdopodobnie, = między 2600 BC BC. 
Abraham był 99 lat w 2508 BC gdy Soda i Gomorrah niszczyliśmy. To był jeden wydarzenie. Tak tylko być 
jeden data dla zniszczenia Soda i Gomorrah może tam. 

Numeira ruiny są tutaj, na Jordania stronie, ten południową stroną nieżywy morze. Tutaj widzieć południe 
nieżywy morze najprawdopodobniejszy możesz ty dokąd Soda był. Lewica był także Zoar: 



Tutaj widzieć północ nieżywy morze możesz ty, także być może dokąd Soda był. Ten widok jest od góry 
Nebo:

Deuteronomy 34:1 i Mojżesz "pójść up od równiien Moab do góry Nebo, wierzchołek Pisgah który jest 
przeciw jerychońskiemu., I władyka shewed on wszystkie ziemia Gilead, do Dan," 
34:2, wszystkie Naphtali i ziemia, Ephraim, Manasseh i wszystkie ziemia Judah, do najwyższego morza,  
34:3 południe i równina dolina jerychoński miasto drzewka palmowe, do Zoar." 

Od góry Nebo ty możesz widzieć bezpośrednio południe południowa końcówka nieżywy morze dokąd Zoar 
był. 

Jerozolima jest bezpośrednio przez jordanowską dolinę. Niebo linia pojawiać się bardzo majestatyczną! Halny 
wierzchołek górny dobro musi być o dokąd góra oliwki przed Jerozolima jest. 



"wszystkie miejsca byli blisko nieżywego morza z dowodem palenie i śladami siarka. Jakkolwiek, według 
Thomas Shaub który kopał przy Baba ehd Dhura, niszczył w 2600 BC, Numeira, przy różnym czasu okresem 
niż Baba ehd Dhura, 2350 2067 BC - BC."

Tak, ja zdarzał się w tym samym czasie. jeżeli ten zniszczenie przy nieżywym morzem jest taki sam, Wtedy 
jest tylko jeden data dla zniszczenia Soda tam, 2508 BC.

Tak, 2600 BC są 100 rok zbyt wczesnymi i 2350 BC są 150 rok niedawny, 2067 BC są 441 rokiem zbyt 
niedawnym. Powódź która niszczył Botai ludzi w Kazachstan datuje 3100 BC. Neverthless, likewise być 200 
rok plecy dalej zgodnie z armeńskim sothis rokiem 600 i 27th jubileuszem w antycznej książce jubileusze może 
poprawna data = 3307 BC. jeżeli ten wydarzenie był Noah powodzią, 

Erupcja Thera może datować Ahmose 1680 BC ja = Ahmose ja, 22nd rok w 1658 BC, datujący Ahmose 
popieram 130 rok od ich egipskiej chronologii 1550 BC. Likewise Botai ludzie które udomowiali konia
zamiatali daleko od, mogą być Noah powodzią w 3307 BC, 290 rok dalej popierają. gdy rzeka zalewająca, to 
datował 3115 BC Likewise data zniszczenie Soda i Gomorah; Daty: Numeira niszczył w 2600 bce przy różnym 
czasu okresem niż Baba edh-dhra" Wikipedia. "(2350-2067 bce)" Zniszczenie jest jeden datą. Abraham był 100 
w 2507 BC, więc zniszczenie Soda musi być 2508 BC. To jest 100 rok niedawny niż 2600 BC i więcej niż 200 
rok dalszy plecy niż data między BC 2350 - 2067 BC. Tak powódź może być jeden datą także. 

Genezy 14:10 i dolina Siddim "folowaliśmy slimepits; I królewiątka Soda i Gomorrah uciekający, i spadali 
tam; I które zostawali uciekali góra."
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Joshua 6:24 i one "burnt miasto z ogieniem i wszystko który był w tym, Tylko naczynia, i, i, stawiają w skarba 
dom władyka." 

1 królewiątka 18:36 i ja "przychodziliśmy przechodzić w czasie ofiary wieczór poświęcenie, ten Elijah, i 
powiedział, władyka bóg Abraham, Isaac profet przychodził blisko i Izrael, pozwalamy je znaliśmy ten dzień że 
thou sztuki bóg w Izrael, i i ja robiliśmy wszystkie te rzeczom przy thy słowem. że, że jestem thy sługą, 
18:37 słucha ja, o władyka, słucha ja który, który znać ten thou sztukę mogą ten ludzie władyka bóg, i thou hast 
obracał ich serca plecy znowu., 
18:38 wtedy spadał i spożywał ogień władyka burnt poświęcenie drewno kamienie i pył, i liże w górę wody 
która był w okopie." 

Bóg spożywający nawet kamienie. Tym samym, bóg mógł opuszczać żadny ślad jerychoński, Soda lub 
Gomorrah.

Elijah dzwonił dla trzy i pół rok głód przynosić ludzi z powrotem bóg którego zrobił w ten wersecie., Ahab 
zaczynał jego królowanie w 38th roku Asa, 944 BC. 945 BC są 38 rok Jesus życie w odwrotności 907 BC Jezus 
narodziny w 7, 900 rok BC. Biblii chronologia no zawiera 38 rok dla Azariah ale robi, Azariah i Uzziah ten sam
osoba. Te są dwa oddzielnego królewiątka Judah. Tak, tam  musi być susza trzy i pół rok o 933 BC. 

Od wokoło 950 - 900 BC zostać chłodno i mokrym temperatura w Samaria. Tak, ten susza Elijah musi być 
tylko few więcej rok niedawna niż 950 BC, być może w połowie w 922 933, BC BC = BC, naprawdę zdarzali 
się. 

Tutaj widzieć połączenie chronologia susza poziomy morze Galilee możesz ty. Dokładnie przy 950 linią BC 
widzieć suszę równą Elijah mogę podział między żelaznym wiekiem i żelaznym wiekiem ii, ty: 

Niski poziom przy 2500 BC dopasowywa czas Abraham journeyed południe Egipt dla jedzenia. Niski poziom 
przy 2300 BC dopasowywa siedem rok susza gdy Joseph witał jego rodziny w Egipt w 2307 BC. 

Opóźniony brązowy klimatu kryzys = suchy okres w 1250 1150 BC BC zawierać dziesięć rok głód w 
Betlejem od 1200 BC 1190 bitwa Gideon w Sierpień 24, ogień i oschłość lato może BC, 1241 BC = upał, w 
Isaiah 9.

Isaiah 9:5 dla każdy bitwy wojownik "jest z zmieszanym hałasem i szatami staczać się w krwi; Ale to będzie z 
paleniem i paliwem ogień." 

Ruth 1:1 "teraz ono przychodził przechodzić w dniach gdy sędziowie rządzili, to tam  był głodem w ziemi. I 
pewny mężczyzna Bethlehemjudah pójść przebywanie w kraju Moab, on, jego żona i jego dwa synowie." 

1 królewiątka 18:45 i ja "przychodziliśmy przechodzić w sposobie podczas gdy, to niebo był czarny z 
chmurami i wiatrem, i tam  był wielki deszcz. I Ahab jechał i pójść Jezreel.  
18:46 i ręka władyka byliśmy na Elijah; I opasany up jego lędźwie, i biegał przed Ahab wejście Jezreel." 

Elijah powie podróżować dwadzieścia mil wejście Jezreel. Tak, gdy słońce wracający, tam  być lekki biegać i 
ono no potykać się mu. Gideon atakował przy trzeci zegarkiem = środek noc. Oba dla Gideon, Joshua i Sierpień 
24 =, 1241 BC słońce muszą stać wciąż w niebie gdy ono krąży wokoło ziemi.  

Żydowscy ludzie trzy zegarka. Tak środkowy zegarek. 

"Shalmaneser III dokumentował 853 BC że pokonywał sojusz tuzin królewiątek w bitwie Qarqar; " 
Wikipedia

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pl&url=https%3a%2f%2fwww.naturepagan.com%2fhistory-changing-droughts


To zawiera Ahab. Egipski pharaoh królujący 76 rok wczesny. Tak, 853 76 roku BC - = 929 BC. Ahab 
królował od 944 BC 922 BC. 

1 królewiątka 20:26 "i ja "przychodziliśmy przechodzić przy powrotem rok i pójść do Aphek, ten Benhadad 
liczący syryjczycy, walka przeciw Izrael. 

Nowy rok był w siódmego miesiącu w Wrześniu. "powrót rok" może odnosić sie słońce. Słońce może ruszać 
się strona przeciwna ziemia dla długiego dnia w pierwszy bitwie z syryjczykami. Wtedy płynął w odwrotną 
orbitę słońce ziemia. Wtedy przy drugi bitwą z syryjczykami rok opóźniony datujemy na to samo słońce może 
ruszać się z powrotem i ziemski przepływ z odwrotnej orbity słońce. Ważność Wrzesień może być Jesus 
narodziny o Wrześniu 12, 7 BC. 

Sierpień/Wrzesień był psimi dniami lato "przynosi taki killing", gdy Sirius najpierw pojawiać się Lipiec 16. 
Byli feralnymi pięć dniami nowy rok. Czas wojna często był w Sierpień Września, Joshua/= długi dzień 
Sierpień 24, 1241 BC. 

Joram syn Ahab, zaczynał jego królowanie w Joshaphat's 18th roku, Ahab królował 22 roku od Asa 38th roku 
Joshaphat's 18th rok. - Asa 42nd rok - Wtedy zaczynać jego królowanie w 944 i Joram BC 922 910 musi Ahab 
BC, jego syn od 922 BC 12 rok, BC.

Tak, Ahab umierał w BC 922 = 950 rok Jezus, Września 29 reklama. gdy Jezus mówił przy jubile, Tak, także 
powiedział trzy i pół rok głód Elijah w dniach Ahab podłączeniowy Jezus, gdy mówił w Luke 4. 

"w jego 35th roku wchodzić do Seu ludzie królewiątko, gdy Ts'een, (967 933 BC = BC) baron Maou Taurus, 
lato gwiazdozbiór początek trzy i pół rok głód w Izrael w czasie Elijah (=, być może). W jego 39th roku, 
gromadzić książe przy górą T'oo." 
Chińscy klasyki annały bambusowe książki, p.151.

Tak, trzy i pół rok od Września 933 maszerować 929 BC BC. Ahab królował od 944 BC 922 BC (38 rok Jesus 
życie 907 BC) (50 rok jubiles 22 i 29 reklama BC). 

50th jubile od 1241 BC = 941 BC, Ahab's 3d rok. 934 BC byliśmy sabbath rokiem od 1240, ugoru rokiem BC, 
= żadny uprawa przygotowywającą dla żadny jedzenia który rok. i potrzeba, Wtedy byli dwa i pół więcej rok 
żadny jedzenie przez wielkiego głodu tam. 

"w jego, cesarz Muh, 17th rok. W jesieni w 8th miesiącu, pewne hordy usuwali Yuen. W jego 18th roku w 
wiośnie w 1st miesiącu, mieszkał w pałac Che, dokąd książe przychodzili zrobić hołdowi." 
Chińscy klasyki annały bambusowe książki, p.151

Tam  był także słońca cud w 164 w cesarza Wen 17th roku BC. 

Cesarz Muh królował 59 rok od 968 BC 907 BC. 968 1000 rok Jesus poświęcenie BC =. 907 900 rok Jesus 
narodziny BC =. Tak, jego 18th rok był 950 BC, o pierwszy roku królewiątko Ahab. Daty jak 8th miesiąc 1st 
miesiąc, sugerują być może słońce cudy sześć miesięcy w oddaleniu. 

2 kroniki 15:10 "w ten sposób one zbierali wpólnie przy Jerozolima w trzeci miesiącu w fifteenth roku 
królowanie Asa,"

Solomon od 1044 BC 40 rok 1004 BC. Reoboam 17 rok od 1003 986 BC BC. Abija 3 roku 984 BC. Asa 15th
rok = 969 BC = pierwszy rok cesarz Muh Chiny.



2 kroniki 15:12 i one "wchodzić do w umowę szukać władyka bóg ich ojcowie z wszystkie ich sercem z 
wszystkie ich duszą i; " 

Tak, słońce cud może zaznaczać to BC 969 = 1000 rok Jesus poświęcenie. To był omen w Chiny zmieniać 
cesarzów = pierwszy rok cesarz Muh.

Armeński sothis kalendarz 550 BC korygujący z powrotem ten sam 76 rok jak egipskiego sothis kalendarz, 
474 BC, z powrotem jeden sothis cykl 1460 rok 986 BC.

2 kroniki 12:2 "i ja "przychodziliśmy przechodzić, to w kwinta roku królewiątka Rehoboam Shishak 
królewiątko Egipt przychodziliśmy up przeciw Jerozolima ", ponieważ uchybiali przeciw władyce," 

Kwinta rok Rehoboam = 998 507 490 rok BC = BC +.

Abijah 3 roku 983 BC. Asa 15th rok = 968 1000 rok Jesus poświęcenie BC =. 

"w zimie, w 10th miesiącu budował pałac Che w Nan." 
Chińscy klasyki Annal bambusowe książki, p.149.

W królewiątka Muh's pierwszy roku, połówka orbity od 10th miesiąca z powrotem jest ten trzeci miesiącem w 
fifteenth roku, 968 BC. Być może tam  był słońca cud o Pentecost Maj 10, 968 i słońce cud, BC 6 miesięcy 
Listopad 12 opóźniony przy księżyc w pełni, 968 BC. Wtedy wracać na księżyc w pełni Maj 10 może słońce, 
967 BC.

Sprzeciw głodu i depresji morze Galilee po 950 BC zrobił. Ich chronologia dla Elijah suszy był niektóre 38 
rok zbyt niedawnymi ich sprzeciw przez ich mylnej daty, tak.

Tak wiek Jezus 38 lat, wzmacniał w chronologii królewiątka. gdy był ukrzyżowany I właśnie gdy 38 rok dla 
Azariah chowali siedlisko warstwa jerychoński w czasie Joshua chował. 

Spadek jerychoński mus zaznaczał nagłym wschodem słońca. Wtedy płynął w odwrotną orbitę słońce ziemia. 
Wtedy połówka orbity opóźnionej, 188 dni opóźniony słońce wzrastał w zachodzie przy drugi zegarkiem przy 
nocą o 11 PM w Sierpień 23, 1241 BC. To był noc Joshua dzwonił pomagać Gibeon i noc Gideon licytował bóg 
atakować Midianites. Wtedy bitwy. Słońce przechodził na zachód wschód i był przy południe pozycją gdy 
Joshua pytał bóg robić księżyc i słońcu stać wciąż. Pierwszy kwartał księżyc wzrastał przed słońcem w 
zachodzie i teraz ustawiał w wschodzie. Tak, Joshua pytał że słońce i księżyc stoimy wciąż. Słońce wtedy 
krążył prawie 360° wokoło ziemi stać wciąż w niebie dla całego dnia. 

Tym samym księżyc stojąca wciąż w Ajalon dolinie która był wokoło ustawiać w wschodzie. Następnie 
słońce także ustawia w wschodzie. Wtedy świetnie i nagle wzrastaliśmy w wschodnim niedziela rano, Sierpień 
25, 1241 BC. Ziemia płynął z odwrotnej orbity słońce w odwrotną orbitę słońce i teraz z powrotem. Wtedy 
połówka orbity opóźnionej, Luty 15, 1240 BC słońce krążył wokoło ziemi 180° z ziemi obracaniem stać wciąż 
w południa niebie dla 12 godzin w bitwie Mer. Wtedy płynął z odwrotnej orbity słońce ziemia. Ziemi orbita był 
100% normalna, żadny ślad opuszczał. Parzysty, równy tam  był żadny netto brakujący czas. 

Słonecznego zaćmienia ścieżki przepowiadać modelem komputeru byli to samo przed i po jak. Orbity dobrze 
mogą być, rozumieją i. projektowałyśmy zacofane lub przednie I ingeruje wydarzenie odkrywał tutaj używać 
prostych orbita mechaników.



Jezus wysyłał dwanaście apostołów w wszystkie świat obwieszczać światło Jesus życie dookoła świata - 
godziny godziny dzień 360°. właśnie gdy światło słońce rozjaśnia 1/2 Słońce trwanie cisza dla Joshua dla 24 
godzin był także jak wiecznie dzień oszczędzona wieczność w niebie. 

Ty zapraszasz przychodzić słuchać ewangelię i podążać światło życie podrzędny Jezus. 

Joshua może krzyżować rzeczną jordanowską Niedziela, Luty 4, 1241 BC 10th dzień księżycowy miesiąc. 
gdy Jordania był w powodzi Jordania jest naturalnie wewnątrz powodzią w Styczniu. Wtedy przestawał 
Poniedziałek manna, Luty 5, 1240 BC następny dzień. Wtedy jedli owoc ziemia obiecana. Wtedy utrzymywać 
Passover może Joshua, Czwartek, Luty 8, 1241 BC. Wtedy spadać na Sobocie mogą ściany jerychoński, Luty 
17, 1241 BC.

Ściany jerychoński: 







Być może wzrastał nagle w wschodniej Sobocie siódmego dzień słońce, Luty 17, 1241 BC. 

Joshua 6:12 i Joshua "wzrastaliśmy wcześnie w ranku, i księża zanudzają arkę jehowa. 
6:15 i ja zdarzaliśmy się na siódmego dniu, wzrastali wcześnie i pójść wokoło miasta, przy dnieć dzień, siedem 
czasów.
6:20 i ludzie krzyczący, i dmuchaliśmy z trąbkami, i ja zdarzał się ludzie krzyczał wielkiego krzyka. gdy ludzie 
słuchali dźwięka trąbka I ściana spadał pod nim; I ludzie pójść up w miasto, each mężczyzna przed on; I 
chwytali miasto."

2 Samuel 6:6 "i, Uzzah stawia naprzód jego rękę arka bóg i wziąć chwyt ono; gdy przychodzili Nachon's 
threshingfloor Dla wołów trząść mnie.  
6:7 i złość władyka rozognialiśmy przeciw Uzzah; I bóg smote on tam  dla jego błędu; I tam  umierał arką bóg.  
6:8 i David byliśmy nieradzi, ponieważ władyka zrobił pogwałceniu na Uzzah: I dzwonił imię miejsce 
Perezuzzah ten dzień.  
6:9 i David był przestraszony władyka, powiedział i przychodzić ja że dzień, dlaczego arka władyka?  
6:10 więc David no usuwaliśmy arki władyka do on w miasto David: Ale David niósł mnie na boku w dom 
Obededom Gittite.
6:11 i arka władyka kontynuowaliśmy w domu Obededom Gittite trzy miesiąca: I władyka błogosławił 
Obededom i wszystkie jego gospodarstwa domowego.
6:12 i mię mówili królewiątko David, mówić władyki hath błogosławił dom Obededom i wszystkie ten 
pertaineth do on, przez arki bóg. W ten sposób pójść przynosić up arkę bóg od domu Obededom w miasto 
David z uradowaniem David.
6:13 i ja był w ten sposób, to gdy które ogołacają arkę władyka, on poświęcać woły i fatlings. pójść sześć temp  
6:14 i David tanczyliśmy przed władyką z wszystkie jego można; I David był opasany z bieliźnianym ephod.  
6:15, David więc wszystkie dom Izrael przynosiliśmy up arkę władyka z krzyczeć z dźwiękiem trąbka i." 

Arka był znoszący lewita, dwa i dwa. Jezus wysyłał jego apostołów dwa i dwa. Bóg gonowie są iść dwa i dwa 
po to, aby mieć błogosławieństwo święty duch. 

Od sabata sabat jest BC Luty 17, 1241 Sierpień 23 i Luty 15, 1241 BC, 1240 BC. Wszystkie te bitwy byli na 
sabacie.

Wtedy połówka orbity opóźnionej przy 11 PM piątkową nocą przy słońcem = sabat, Sierpień 23, 1241 BC, 
może mieć wzrastał w zachodzie. Gideon atakował na początku drugi zegarka, Joshua pójść w górę 
całonocnego od Gilgal Gibeon. Tutaj widziisz drzewka palmowe o ty dokąd Gilgal był: 



"stosownie, Joshua śpieszył z jego całym wojskiem pomagać one, i maszerujący dzień i noc, w ranku spadał 
na wrogów gdy iść do oblężenia; I gdy pokonywał one, podążał one, i dąży one puszek spadek wzgórza. 



Miejsce dzwoni Beth Horon; Dokąd także rozumiał, że bóg pomagał on który oznajmiał grzmotem i piorunami, 
jak także spadać gradowy wielki niż zwykły. Moreover, ja zdarzał się i był korkowaniem gorliwość 
hebrajszczyzny w dążyć ich wrogów; że dzień który przychodzić dalej zbyt wkrótce no można noc, przedłużał, 
Do tego stopnia, że ten Joshua królewiątka które chowali w pewnej jamie przy Makkedah i stawiają one 
śmierć., Teraz, to dzień przedłużał przy ten czasem i był długi, niż ordynariusz, wyraża w książkach kłaść up w 
świątyni." 
Josephus, książkowy 5:1: 17

W ten sposób południem na Sobocie, Sierpień 24, 1241 BC słońce przechodził zachodniego wschód nad 
Gibeon dokąd Joshua walczył. Wtedy pytać bóg robić słońcu stać wciąż może Joshua pięciodniowa księżyc 
prawie ustawia w wschodzie. Tak, Joshua był świadomy księżyc, różanego w zachodzie ale podróżował od 
zachodu wschód. ponieważ ono właśnie no wzrastał w wschodzie, Tak, Joshua dowodził słońce i księżyc 
ponieważ podróżowali na zachód wschód. Wtedy być 24 dodatkowej godziny który dzień. dnia światło może 
tam

Nowy rok w siódmego miesiącu świętuje jako czas Joshua podbijał pięć królewiątek przy Gibeon. Konkieta 
musi być w eighth miesiącu szóstego dzień miesiąc, Sierpień 24, 1241 BC. Tak związek Yom Kippur krajowy 
holyday jest w przybliżeniu poprawny. 

Powrót rok był w siódmego miesiącu, Wrzesień. Sierpień/Wrzesień był zwykłym czasem iść wojna. Tak pięć 
królewiątek przychodzili walczyć Gibeon i Joshua, Sierpień 24, 1241 BC. 

1 królewiątka 20:22 i profet "przychodziliśmy królewiątko Izrael, powiedzieliśmy do on, iść, umacniamy i 
widziimy, thyself i ocenę, jaki thou doest: Dla powrotu rok przy wchodzić na górę przeciw thee." królewiątko 
Syria

1 królewiątka 20:26 "i ja "przychodziliśmy przechodzić przy powrotem rok i pójść do Aphek, ten Benhadad 
liczący syryjczycy, walka przeciw Izrael. 

Joshua bitwa może być na szóstego dnia księżyc. Nowy rok na 9th dzień księżyc. Wtedy lub słońce 
ustawiający w zachodzie lub wschód. W ten sposób walczyć na sabacie może Joshua, Sobota, Sierpień 24, 1241 
BC. Ten ten sam dzień Gideon może walczyć Midianites. Joshua i Gideon byliśmy słabo ale dążący: 

Joshua 10:19 i pobyt ye "nie, ale dążymy po twój wrogów i smite hindmost one; Cierpimy one no wchodzić 
do w ich miasta: Dla władyki twój bóg hath dostarczał one w twój rękę." 

Sędziów 8:4 "i Gideon "przychodziliśmy Jordania i przechodziliśmy, on i trzysta mężczyzna które byli z on, 
słabo mimo to dążą one. 

Wtedy być może wracał przed słońcem nagle unoszącym się w wschodniej Niedziela Gideon, Sierpień 25, 
1241 BC.

Joshua 10:29 i Joshua "przechodziliśmy dalej Libna, i wszystkie Izrael z on, od Makkedah. I walczył z Libna. 
10:30 i jehowa także dać mię i swój królewiątku w rękę Izrael. I uderzali mnie i każdy osoby w nim usta 
kordzik; No opuszczał ocalały w mnie. I zrobił swój królewiątko gdy zrobił królewiątko jerychoński." 

10:32 "i jehowa "dać Laschish w rękę Izrael i chwytał je na drugi dniu. 

Dla Joshua podróżować Makkedah od południa przy Gibeon, musi podróżować bardziej niż 30 mil w sześć 
godzinach zmierzch. Tak, daje 24 więcej godzinom, Joshua miał czas dostawać zwycięstwo zanim wróg mógł 
dostawać oddalonym i przegrupowywać. 



Joshua 10:28 i ten dzień Joshua "wziąć Makkedah i smote je z krawędzią kordzik, i królewiątko, one i 
wszystkie duszy które byli w tym, tego zupełnie niszczył Pozwalał nikt zostawać: I zrobił królewiątko 
Makkedah gdy zrobił do królewiątka jerychoński." 

Nie tylko dostać Makkedah zmierzchem Joshua, on także smote wszystkie miasto. Robić wszystkie ten Joshua 
potrzebowaliśmy więcej niż 6 godzin od południa zmierzch. 

Tak, tam  jest ten drugi dzień few bitwy, drugi dzień tygodnia od Joshua długiego dnia na Sobocie, Sierpień 
24, 1241 BC, wtedy pierwszy dzień tygodnia Niedziela drugi dzień tygodnia Poniedziałek, wtedy. Niemniej, te 
miasta są zamknięci na płaskiej ziemi Ajalon dolina wpólnie. 

Byłem w górę drogi od jerychońskiego Jerozolima autobusem. Teren dla wycieczkować upwards jest ogólny 
gładki. Jordanowska dolina jest 1.200 ciekami pod poziomem morza. W ten sposób był 4.500 ciekami w górę i 
wokoło 18 milami podwyżka do Gibeon. Biegałem ciężkich 3.000 cieków sześć mil i sześć mil w wokoło dwa 
godzinach z powrotem, żadny problem. Zaludniać nawykłego chodzić wszędzie ten podwyżkę od Gilgal 
Gibeon musi być żadny problemem zbyt. Niemniej, podróżować dalszy 30 lub 40 mil Azekah od Gibeon od 
południa w właśnie 6 godzinach przy do zmierzch no będzie ewentualny jeśli dzień przedłużał. 

"gdy zrobił królewiątko jerychoński" może nawiązywać do także a jak nagły wschód słońca w wschodzie na 
konkiecie jerychoński i lubić zwycięstwo. 

Tak, Joshua długi dzień był Sobota, Sierpień 24, 1241 BC. Joshua bierze Libna następnego dzień, Niedziela 
pierwszy dzień tygodnia, Sierpień 25, 1241 BC. Wtedy bierze Laschish następnego dzień Joshua drugi dzień 
tygodnia, Sierpień 26, 1241 BC. 

Nagły wschód słońca Gideon może być na pierwszy dniu tygodnia, Niedziela, Sierpień 25, 1241 BC, gdy ja 
był kiedy Jezus wzrastał od nieboszczyka. Tak drugi dzień tygodnia był następnym dniem drugi dzień. 

Sędziów 8:13 "i Gideon "syn Joash, wracający od bitwy przy podbiegiem słońce. 

"w świetle jego chwały cieszymy my, i. .telling my. .holy holies. .his chwała. I gdy słońce unosi się 
iluminować ziemię, błogosławią" 
Nieżywego morza ślimacznicy, nauki wydanie, pojemność 2, p.1105

Matthew 27:51 i przesłona świątynia ", ujrzymy, byliśmy czynszowi w Twain od wierzchołka dno; I ziemia 
trząść, i skała czynsz; " 

Hebrajszczyzn 9:7 w drugi "ale pójść wysoki ksiądz samotnie jak tylko każdego roku, nie bez krwi i dla 
błędów ludzie, którą oferował dla on,  
9:8 święty duch ten znaczyć mimo to stać sposób w holiest wszystko no był robi oczywisty, to był, podczas gdy 
jako pierwszy tabernacle"

Hebrajszczyzn 9:24 dla Chrystus "no wchodzić do w święte miejsca robić z rękami które są postaciami 
prawdziwy, Ale w niebo, teraz pojawiać się w obecności bóg dla my: " 

Paralela święty holies może być słońca cudem Niedziela, Kwietnia 5, 33 reklama, gdy słońce może nagle 
unosić się w wschodzie przy północą dla wskrzeszanie ranku. 

Sędziów 14:18 i mężczyzna miasto "powiedzieliśmy do on co na siódmego dniu, jesteśmy sweeter niż miód? 
zanim słońce pójść puszek I co jest silny niż lew? I powiedział do one, ye no znajdował out mój rzeszota." 
jeżeli ye no orał z mój cielicą, 



Samson znaczy światło słoneczne. Słowo dla słońca Cheres jest to samo w sędziów 8:13 jak. Słońce 
normalnie ustawia w zachodzie. Jakkolwiek, ten sabat może być typ Jesus wskrzeszanie dokąd słońce 
ustawiający w wschodzie wkrótce nagle wzrastać w wschodzie. Tak, Samson's imię "światło słoneczne". 

Likewise mieć nagle może słońce wzrastał na Jacob przy to samo miejsce Penuel: 

Genezy 32:30 i Jacob "dzwoniliśmy imię miejsce Peniel: Dla widziałem bóg twarz w twarz, i mój życie 
konserwuje.
32:31 wzrastał na on i słońce, gdy przechodził nad Penuel i zatrzymywał na jego udo." 

Tutaj widzieć przez jordan możesz ty, jordanowska strona. Południe, wokoło 40 mil, są o dokąd Gideon 
zabijał dwa królewiątka: 



Tutaj widzieć przez jordanowską dolinę rzeczny Jabbok możesz ty dokąd Gideon łapał up z dwa 
królewiątkami. Jabbok rzeka często zalewa w wiośnie, być może gdy Jacob krzyżował rzekę. Tam  może być 
nagły wschód słońca i Jacob dzwoniący miejsce Penuel. gdy anioł pozwalał iść Jacob, Dorównamy nagłego 
wschód słońca na Gideon przy to samo miejsce. Ty możesz widzieć delikatnie połogą dolinę która umożliwiał 
Gideon łapać up. 



Tutaj widzieć północnego wschód od góry Nebo w kierunku możesz ty, także dokąd Gideon zabijał dwa 
królewiątka: 



Dla Gideon podróżować prawie 100 mil potrzebował więcej czas niż 1/2 - godziny godziny dzień. Obrazek 
jest Gideon atakujący przy środkowym zegarkiem, północą = 6 godzin od północy dnieć. dać Całość bitwy 
kończył gdy słońce wzrastał sześć godzin opóźniony! Nawet jeśli bitwa był sześć godzinami od północy dnieć, 
then 12 godzin dzień i 12 godziny nocy, przed słońcem wzrastaliśmy w wschodzie. Najwięcej bitwa walczył 
przy nocą! 

Po prostu podróżować bardzo szybko w zmroku bez ono potyka się no możesz ty. 

Jeżeli Gideon's bitwa był Joshua długim dniem, tam  byli 24 więcej godziny światło dzienne = przynajmniej 
36 godzin światło dzienne gonić Midianites 100 mil zwycięstwo. 

John 11:9 "Jezus odpowiadaliśmy, no jesteśmy dwanaście godzin w dniu, tam? Jeśli wogóle obsługujemy 
spacer w dniu, on stumbleth nie, ponieważ on seeth światło ten świat.
11:10 ale jeżeli mężczyzna spacer w nocy, on stumbleth, ponieważ tam  jest żadny światło w on."

Ja pojawiać się Gideon gonił Midianites puszka górę Tabor przy, zaczynał wracać =, goniącymi one przez 
Jordania i puszek za Penuel, przynajmniej 60 mil, masa dwa królewiątka, i środkowym zegarkiem, północą od 
sędziów 6,7,8 zanim słońce wzrastał. Wszystkie wschód słońca to w sześć godzinach od północy właśnie! 

Jeżeli osoba może chodzić 20 mil dzień, z 24 więcej godzinami które chodzić 60 mil w świetle dziennym 
może osoba. Patrzeć mapę Gideon musiał podróżować przynajmniej 60 mil. 

W ten sposób być słońcem musi obrazek wzrastał w zachodzie przy północą, na początku środkowego zegarka 
słońce przelotnego zachodu słońca powstrzymywania, wschód dla 1/2 - godziny godziny dzień, po środku nieba 
dla 24 godzin, wtedy 6 godzin więcej światło dzienne dla Gideon i słońce ustawiający w finnish one daleko 
wschodnich = 36 godzinach światła dziennego który dzień Sobota, Sierpień 24, 1241 BC. Wtedy few godziny 
ciemność i Gideon, zaczynają wracać, ciemnopąsowy słońce. gdy słońce unosił się = przy nagłym i genialnym 
czerwonym Cheres słońcem 

Joseph był urodzeni 2345 BC i jego młodszy brat Benjamin wokoło 2341 1100 rok Joshua konkieta i Joshua 
BC = tęsk dzień w 1241 BC. 



Tak, słońce cud słońce nagle wzrasta w wschodzie na Penuel oba czasy jako typ Jesus wskrzeszanie gdy 
widziimy Jezus twarz w twarz.

Deuteronomy 11:30 jest nimi nie na stronie przeciwnej Jordania, sposobem dokąd słońca goeth puszek w 
ziemi Canaanites obok równiien Moreh? ", które mieszkają w champaign przeciw Gilgal," 

Słońce może ustawiać w wschodzie gdy Gideon gonił Midianites nad rzeczny Jordania. Gideon przechodził 
wschód dokąd Jabbok rzeka spotyka jordan naprzeciw Gilgal. Gideon wtedy dążył eastwards Succoth i Penuel 
sposobem" w wschodzie który dzień. "dokąd słońca goeth puszek = słońce ustawiający Słońce może wzrastać w 
secie w wschodzie i zachodzie gdy Jezus był w grób. Tak, ten werset który wskazujemy "sposobem dokąd 
słońca goeth puszek" może wskazywać Jesus wskrzeszanie. 

Joshua 12:1 "teraz jest królewiątkami ziemia i posiadał w kierunku wydźwignięcia słońce od rzeki Arnon do 
góry Hermon te ich ziemię na stronie przeciwnej Jordania i wszystkie równinę na wschodzie, którą smote dzieci 
Izrael,
12:2 Sihon królewiątko Amorites i rządził od Aroer, od środka rzeka i od przyrodniego Gilead, wyrównywał do 
rzecznego Jabbok który jest granicą dzieci Ammon, który mieszkał w Heshbon, który jest na banka rzeczny 
Arnon,
12:3 od równiny morze Chinneroth na wschodzie do morza prosty i i, wyrównywał solankowego morze na 
wschodzie sposób Bethjeshimoth; I od południe pod Ashdothpisgah: " 

Rzeczny Jabbok jest to samo miejsce jako Penuel.

Długa chronologia zaczynać z cesarzem Huangdi i Yao w 2696 w 2356 BC BC. Tam  jest sześćdziesiąt rok 
korekcj. Huangdi's pierwszy rok był 2657 BC ale pierwszy dzień 60 i rok byliśmy Styczeń 26, 2636 BC. Tak, 
2636 BC nie 2696 BC. Huangdi królował od 2656 BC, 40 rok niedawny. Wtedy likewise królować 40 rok 
niedawny od 2315 BC musi Yao.

To znaczy słońce cud Październik 17, 2607 BC być dniem Abraham musi był urodzony w Huangdi's 50th 
roku. Huangdi królował 100 rok. Wtedy w następnego cesarza 50th roku byliśmy narodziny Isaac, jesień 2507 
BC. Wtedy wskazywali Jesus narodziny Wrzesień 12 te 50 rok jubiles, 7 BC. 

Pospolity plan w chińskich klasykach bambus książki, strona 184, stół chronologia, zaczyna z Yao w 2356 
BC. Huangdi's 20th rok Styczeń 27, 2636 BC, zaczynał cykl 60 rok i 60 dni. Wtedy 40 rok niedawny także dla 
Yao od 2356 2315 BC = BC.

Liczący cesarzów od Yao, Joseph z powrotem/przy 2315 BC, + 9 rok + 63 roku = 2387 BC = Gaoxin's 
pierwszy rok. "w jego 45th roku naradzał się książe T'ang być jego następcą spotkanie." = 2343 BC = rok Jacob 
opuszczali Haran. Abraham opuszczał Haran 2532 BC, 190 rok poprzedzających. Joseph był urodzony w 2346 
BC, 30 rok zostać gubernatorem nad Egipt w 2315 BC zanim. Joseph i Yao słońca cud może zdarzać się na 
księżyc w pełni, Kwiecień 2, 2315 BC. Wtedy połówka orbity opóźnionej, Październik 2, 2315 BC był 17th 
dniem 7th hebrajski miesiąc i posyła znowu. gdy słońce może ruszać się z powrotem, Październik 2, 2315 BC 
był dniem 14 cykl 60. Rok 1207, 507 i 207 BC, BC BC 17th dzień 7th hebrajski miesiąca dzień 14 cykl 60 w 
Chiny.

2345 BC = cesarza Kuh's 45th rok może skłaniać cesarza Kuh mianować książe T'ang być jego następcą Jacob 
wchodzić do Egipt w drugi roku głód, słońce cud na Joseph narodziny, = Joseph narodziny = 38 rok = 7 BC = 
38 rok Jesus życie jego krzyżowanie Kwietnia 3, 33 reklama. Paralela, Julius mordował przez omenu o 10 AM 
w Włochy = Caesar umierał księżyc w pełni Marzec 15, 45 BC, być może on zanim Julius Caesar mordował. 
(Julius Caesar właśnie zaczynał rok z Styczniem 1 = nów 15 i Marzec tak = księżyc w pełni 45 BC) = trzy 
godziny ciemność przy południa Izrael czasem wróżyć trzy godziny ciemność gdy Jezus był na krzyżu. (Maj 
był jeden godziną słońcem reappearing przy 3 PM pozycją w Izrael po uzupełniać 360° wokoło ziemi,) 



"zrobił niewidomych mężczyzna bić bębeny i uderza, dzwony i brzmieć kamienie, przy którymi dokazywali 
phoenixes flapped ich skrzydła, i." 
Chińscy klasyki annały bambusowe książki, p.111

Od porcelanowego Czerwa 5 słonecznego zaćmienia, 2344 BC: 







Od porcelanowego Października 22 zaćmienia, 2137 BC: 







Cesarza Kuh's pierwszy rok był 2387 BC; 2316 BC + 10, 63, 2390 + = BC = jego 45th rok 2345 BC. 

Kwiecień 21, 2344 BC był księżyc w pełni = passover Kwietnia 3, 33 reklama. 2345 BC/128 rok = 18 dni 
różnica. Tak słońce nagle ciemnił przy zmierzchem w Chiny. jeżeli słońce ciemnił przy południem w Izrael, 
Wtedy być słońca cudem wskazuje Jezus może ten ciemność w Chiny. 

Tam  był jubile w 1241 BC gdy Joshua krzyżował Jordania w ziemię obiecana. 2390 1240 1150 rok BC - BC 
= 23, 50 rok x.

Jordan zaczynał zalewać w miesiącu fourth, musi być od nowego roku w miesiącu, Wrześniu siódmego = + 4 
miesiące, Grudzień, Stycznia =/gdy Joshua krzyżował jordan w pełnej powodzi. 

Chiński nowy rok czasem zaczynał w Styczniu w Listopadzie, czasem. Nowy rok zmieniał od Stycznia 
Listopad o 607 BC. Nów Listopad 15, 606 BC księżycowy miesiąc przed zimy solstice Grudzień 25, 606 BC. 
17th dzień siódmego hebrajski miesiąc Listopad 13, 607 BC. Tak, tam  może być słońca cud 600 rok zmieniał 
zanim Jesus narodziny 17th dzień 7th księżycowy miesiąc, Wrzesień 13, 7 BC = powód chińczyka kalendarz. 

2 królewiątka 24:12 i Jehoiachin pójść out "królewiątko Judah, i jego dowodzi: I królewiątko Babylon wziąć 
on w eighth roku jego królowanie."

Jehoiachin królewiątko Judah królował od 614 BC, jego eighth rok 607 BC = 600 rok Jesus narodziny w 7 
BC. Tam  może być słońca cud zaznaczać początek niewola. 

Tam  może być drugi słońca cud dwa roku po pierwszy. To był jak słońce cud na Jesus narodziny o Wrześniu 
12, 7 i słońce powrót na księżyc w pełni Wrzesień 15, BC, 5 BC. Wtedy być może słońce cud Listopad 14, 607 
16 i Listopad, BC, 605 BC.

Królewiątko cyna "jego pierwszy rok był yih-maou (52d cykl 60, 605 = BC) 
Chińscy klasyki annały bambusowe książki, p.164

Chińczyk często zmieniał ich cesarzów na omenie słońce cud. 

Tak, ziemia przepływ z odwrotnej orbity na rocznicowym daktylowym Listopadzie 16 i w, 605 BC. 

605 BC był 49 rok jubile, jak byliśmy 556 BC. 50 rok jubiles od 556 Jesus narodziny w Wrześniu 7 BC BC. 
605 i 556 BC BC byli 35th rokiem 50 rok jubile. 5, 7, 35 x =. Tak, te 49 rok jubiles byli także 7 rok jubile 50 
rok jubile. Pierwszy rok Cyrus także 7th rok. 591 BC 529 BC = 63rd rok = 9, 7 rok x. 7th roku sabbath. 

Liczba 12, 7 i często znajduje w biblii. 12, 7, 84 84 dnia po 50 rok jubile 690 605 x =. BC = BC. 84 dnia po 50 
jubile 641 556 BC = BC.

Także 605 BC byli 49 rok jubile od 1241 BC gdy Jerozolima oblegał Nebuchadnezzar. Wtedy Jerozolima 
niszczący w 591 BC 50 rok jubile od 1241 BC. 

Isaiah 8:4 ", mój ojciec, mój matka bogactwa Damaszek i odpad Samaria "dla, wziąć daleko od przed 
królewiątkiem Assyria. "zanim dziecko m wiedzę płakać" 

Isaiah 37:30 i to "będziemy znakiem do thee, Ye jemy w tym roku tak jak groweth ja; I drugi rok to który 
springeth to samo: I w trzeci rok losze ye przeprowadzamy żniwa winniców, zasadzamy i jemy owoc tego, i." 



Rok 48, 49 i był ugorem 49 rok jubile trzeci rok one mógł siać. Także rok 49, 50 50 rok jubile i był ugorem 
trzeci rok one mógł siać. Gdy niewola właściwie przychodził, no byli tam  siać w trzeci rok. 

507 49 rok BC + = 556 BC:

"jego 1st rok był kang-yin w jego 14th roku diuk (królewiątko Ling) (27th cykl = 570 BC) Taou Tsin umierał. 
Jego 15th rok był golenią 1st rok diuk P'ing T'sin." 

Chiny zmieniał cesarzów często gdy tam  był słońca cud. 14th rok królewiątko Ling był 556 BC = 49 rok 
jubile. Wiele 49 rok jubliles Jesus krzyżowanie zaznaczali słońce cudami. 

Joseph był 38 i przyrodnim lat na księżyc w pełni Kwiecień 1, 2307 BC 14th dzień księżycowy miesiąc, 
passover = trzeci dzień tygodnia i Pharaoh urodziny. Jezus byliśmy 38 i przyrodni lat 7 BC - gdy był 
ukrzyżowanym Kwietnia 3, 33 reklamą od jego narodziny Wrzesień 12, tam  jest żadny rok zero. 

Genezy 40:20 i ja "przychodziliśmy przechodzić trzeci dzień który był Pharaoh urodziny, któremu zrobił 
uczcie do wszystkie jego sługów, I podnosił up głowę naczelny kamerdyner naczelny piekarz wśród jego 
sługów i." 

Kwiecień 1, 2317 BC był Wtorek trzeci dzień tygodnia. Kwiecień 1 był zawsze Pharaoh urodziny = 430th rok 
sothis. Nowy rok popierali - w górę 430/4 dnia 107 dni od Lipa 17 Kwiecień 1. Wtedy być Kwiecień 1 może 
słońce cud Yao, 2315 BC = ten sam dzień Joseph wziąć z więzienia i zrobił gubernatora nad Egipt. 

Genezy 41:1 i ja "przychodziliśmy przechodzić przy końcówką dwa pełnego roku, ten Pharaoh marzący: I, 
ujrzymy, on staliśmy rzeką." 

Dwa całego roku opóźniony, Kwiecień 1, 2315 BC jest księżyc w pełni = dzień słońce stał wciąż dla 9 dni na 
Chiny gdy Yao zrobił cesarz, i Joseph zrobił gubernatora Egipt. 

Wtedy few rok po tym jak Joseph był urodzony Jacob przyjeżdżający w Peniel w wokoło 2343 BC. Tak 
słońce nagle unosił się w Peniel o 2343 w cesarza Gaoxin's 45th roku który był omenem dla on mianować 
następcę. BC 

2315 BC byli 2308 rok befire Jezus był urodzony. Przebywanie Jacob w Egipt był w 2307 BC, 2300 rok był 
urodzony zanim Jezus. Wtedy odejmujemy 49 rok jubiles: 2309, 490, 490, 490, 490, 349 rok - =. - 5, 50 rok x =
350 rok 7 BC. Lub 5, 49 rok x = 245 rok 12 BC.

Od razu po słońce nagle unosił się w wschodzie w sędziów 8:13: 

Sędziów 8:17 "i on "bijemy puszek i zabijaliśmy mężczyzna miasto wierza Penuel. 

Wtedy wracać Sobotę może słońce, i słońce może stać wciąż 12 godziny przy południem. Luty 15 1240 i to 
BC jesteśmy sześć dni księżyc królewiątko Wan sen w pierwszy miesiącu chińska wiosna Tak, wszystkie 48 
brakujących godzin przyśpieszających w górę odwrotnej orbity ziemia sprzeciwiają się; Minus 12 godziny Luty 
17, 1241 plus 60 godzin Sierpień 24 BC, 1241 minus 12 godziny Sierpień 25 BC, 1241 plus 12 godziny Luty 15 
BC, 1240 BC = 48 godzin. (36 godzin światło dzienne) 

Być może walczył na ten dniu bitwa Mer. Wtedy gonić Midianites w Syrię mogą izraelczycy, Luty 15, 1240 
BC i to był asyryjski omen: 

"jeżeli w Adar słońce stoi wciąż po środku noontime: Ziemia doświadcza oblężniczą niedolę." (i) 



Rok przedtem w Luty 17, 1241 BC był w Nissan. Każdy trzy miesiąca drugi miesiąc Adar dodawali. Joshua 
długi dzień był szóstego dniem eighth miesiąc. Wtedy jeśli nie drugi miesiąc ale trzeci miesiąc Adar, 
dodawaliśmy: Grudzień 13 = Adar 1, Styczeń 11 = Adar 2, Luty 10, 1240 BC = Adar 3. Tak, dwa miesiąca 
Adar mogą dodający. Wtedy zdarzał się na Marzec 28 przepustka, 1240 Marzec 30, 1281 BC. BC to samo 
datują jako exodus Julius Caesar zrobił ten sam rzeczy dodawać trzy miesiąca przynosić księżycowego 
kalendarz w linii z powrotem przy końcówką rok. Wtedy był oblężniczy tam  i niedola w miesiącu Adar jako 
Joshua najeżdżał Syrię która dzień. 

Nowy rok zaczynał w Wrześniu w Egipt jako odliczanie odkupienie z Passover Marzec 30 - końcówka 430th 
rok. Koniec roku w sothis był hebrajskim księżycowym dniem 14, Kwiecień 1, 2307 BC. rok 430 od nowych 
sothis jeździć na rowerze w 2737 BC W ten sposób był ten sam dniem lub 1456 rok od 2737 przy końcówką 
1460 rok od 2741 BC BC exodus, - Sirius pojawiać się zaczynać sothis cykl jeden dzień wczesny od Lipa 17 
zamiast Lipa 16, 4 rok wczesny =, sothis cykl 1281 BC. Także, Sirius jest binarnym gwiazdą. Ten sposoby w 
swój 50 rok orbicie ja może pojawiać się na Lipu 16 lub Lipu 17 w zależności od fazy swój orbita. Tak, na Lipu 
17 1282 Sirius BC być widoczni przy 4:15 AM kończyć starego sothis cykl musimy. 2741 1460, 1281 BC - = 
BC. Lub 2737 1456 rok BC - = 1281 BC.

Likewise zaczynał jego ministerstwa w Luke 4 na reklamie lub reklamie Jezus Rosh Hashanah Sierpień 28, 29 
Yom Kippur Wrzesień 9, 29, jako odliczanie krzyżowanie, wskrzeszanie i odkupienie dla trzy i pół rok 
opóźnionych jego. 

Genezy 40:20 i ja "przychodziliśmy przechodzić trzeci dzień który był Pharaoh urodziny, któremu zrobił 
uczcie do wszystkie jego sługów, I podnosił up głowę naczelny kamerdyner naczelny piekarz wśród jego 
sługów i." 

Genezy 41:1 i ja "przychodziliśmy przechodzić przy końcówką dwa pełnego roku, ten Pharaoh marzący: I, 
ujrzymy, on staliśmy rzeką." 

Trzeci dzień był Pharaoh urodziny, Piątek, Kwiecień 1, 2318 BC. Tak piekarz wieszał na krzyżu na ten sam 
dniu Piątek który Jezus był ukrzyżowany. Egipski księżycowy miesiąc zaczynał z ostatnią widocznością 
księżyc. To był Marzec 19, 2318 BC. Wtedy był Piątek 14th dzień miesiąc, Kwiecień 1, 2318 BC., gdy 
Passover trzymał, Egipcjanie niezmiennego 10 dni tydzień. W ten sposób IV Shemu 30 był Lipiec 16. Wtedy 
byłem Marzec 20 Shemu 1, 2318 BC. Wtedy byłem Marzec 29 Shemu 10, 2318 BC. Wtedy był Kwiecień 1 
trzeci dzień ten 10 dni tydzień, 2318 BC. Ten obliczenie no był zależny na roku ale pracuje dla każdy rok, 
ponieważ to był egipcjanina załatwiający kalendarz. Końcówka rok w 2315 BC był Kwiecień 2 i, 105 dni 
popierają od Lipa 16. 

Kwiecień 1 był Pharaoh narodziny dniem tradycją. Tak, Joseph zrobił gubernator nad Egipt po dwa pełnych 
rok w więzieniu przy końcówką dwa pełnego roku, na nowy rok Kwiecień 2, 2315 BC. 

Pharaoh urodziny był zawsze Kwiecień 1. Tak dzień Joseph zostać gubernatorem nad Egipt, Kwiecień 1, 2315 
BC był na Pharaoh urodziny. Także był dzień to słońce stał wciąż w Chiny whereupon Yao zrobił cesarz. To 
był 11 dzień przed vernal równonocą Kwiecień 12, 2315 BC i tak byli 1400 rok niedawni w precesi cztery 
gwiazdy która zaznaczali cztery sezonu. To jest ponieważ ono bierze 1400 rok dla równonocy wspierać 
Kwiecień 12, Kwiecień 1 w juliańskim kalendarzu od. Tak słońce ruszający się strona przeciwna ziemia i 
ziemia płynęliśmy w odwrotną orbitę słońce i ścieżka ziemia przez zodiaka zmieniał gwiazdy zaznacza sezony 
1400 rok w przyszłości. 

50 rok jubile od 2368 BC był 2318 BC. Joseph może stawiający w więzieniu w 2318 BC. Wtedy być więcej 
niż dwa roku ten Kwiecień 1 musi tam, 2315 BC gdy Joseph dzwonił interpretować Pharaoh sen i zostać 
gubernatorem nad wszystkie Egipt.



Od 2369 BC są BC 49 rok jubiles, 49 rok 2320, Jesus poświęcenia Kwietnia 3 reklama, 33. Likewise od 2368 
BC są BC 50 rok jubiles, 50 rok 2318, Jesus poświęcenie. Wiele słońce cud był na rok Jesus poświęcenie x68 = 
100 rok. Wiele 49 rok jubiles nagrywali BC, 490 rok od budynku ściana Jerozolima w 458 Jesus poświęcenia 
Kwietnia 3 reklama, 33.

Parzysty, równy od roku Jacob wchodzić do Egipt Kwiecień 1, 2307 BC są Jesus narodziny o Wrześniu 12 50 
rok jubiles, 7 BC.

Wtedy był od Marzec 30 fortieth rok, 1281 twelfth księżycowy miesiąc 40th rok BC, Grudzień 1242 BC. 

Pharaoh Merneptah umierał Maja 2, 1203 według współczesnych źródeł BC. Jakkolwiek, jak widzieć tutaj 
umierał w 1281 BC, Merneptah. Mimo to exodus Marzec 30, 1281 Maj 2 BC, 1281 BC jest 32 dniami. 14 dnia 
są zbyt krótkim czasem podróżować Aqaba. 32 dnia są właśnie wystarczająco długi dla dzieci Izrael 
podróżować szorstkiego teren bardziej niż 350 mil od Ramesses Aqaba dokąd mogą krzyżować czerwonego 
morze. Maj 2, 1281 był III Shemu 15. Kwiecień 2, 1281 BC był ii Shemu 15. Tak, Kwiecień 2, 1281 BC 
krzyżować trzcinowego morze mogą dzieci Izrael, i1 Shemu 15. 

Pod wami widziimy trzy kotwicowej daty BC, ii Shemu 25, Maj 14 1338 i IV, Peret 12, Grudzień 30, 1332 
BC. Każdy 19 rok księżycowa data dopasowywa niezmienną egipcjanin datę. W ten sposób dodajemy 76 rok 
Maj 14, 1338 BC i słonecznego zaćmienie Czerwiec 14, 1414 BC = ii Shemu 25. 

Pharaoh Seti I może królować 11 rok nie 15 rok. Tak pharaohs królują przed byli 4 roku opóźneni. Wtedy 
królować 76 rok od 1341 ale 76 rok z powrotem 1417 1414 może pharaoh Akhu En Aten, z powrotem BC BC, 
z powrotem BC. Wtedy, Akhu En Aten może królować 17 rok od 1430 BC 1413 BC. 

Seti I pierwszy rok był BC 1368 = 1400 rok Jesus poświęcenie. 

Amen Hotep III musi królować od 1468 BC 39 rok 1430 BC. Tak, znowu tam  może być słońca cud w 1468 
BC Jesus poświęcenie, 1500 rok. I znowu 39 rok opóźniony słońce cud w 1430 który dorównał 38 rok Jesus 
perfect życie. BC I dajemy Akhenaten motywowi uwielbiać słońce. 

Tam  może być słońca cud w ten 1368 BC, whereupon Ramses umierałem i Seti I zostać pharaoh. Seti I 
stawia puszek bunt w Nubia w jego 8th roku = 1361 BC = rok Mojżesz był urodzony. 

1368 BC także = ting 32d i 34th rok gdy chiński cesarz przyciszał demonów regiony. 

Likewise dodajemy 76 rok Grudzień 30, 1332 BC i słonecznego zaćmienie Styczeń 29, 1407 BC = IV Peret 
12. Merneptah umierał few miesiące krótkich pełny dziesięć rok królowania początek w Lipu lub Czerwu. Jego 
śmierć musi być w Kwietniu 1281 BC. 

Merneptah's syn Messuwy był prawdopodobnym następcą. Listu Mesa sposobu syn. 

Kraus conjectured że Messuy wziąć władzę w południowy Egipt po tym jak krótki królowanie Sety-
Merenptah syn i dziedzic Merenptah."
Wikipedia

Exodusu 12:29 i ja "przychodziliśmy przechodzić przy północą od firstborn który siedział na jego tronie do 
firstborn jeniec który był w dungeon; Pharaoh, to władyka smote wszystkie firstborn w ziemi Egipt I wszystkie 
firstborn bydło.  
12:30 i Pharaoh wzrastaliśmy up w nocy, on, wszystkie jego słudzy i wszystkie egipcjanie; I tam  był wielki 
płacz w Egipt; Dla tam  no był dom dokąd tam  no był jeden nieboszczyk. 

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pl&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fMessuy
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12:31 i on dzwoniliśmy dla nocą, powiedzieliśmy, wzrastamy, dostajemy was naprzód od mój ludzi wśród, i, 
up, i, ye i dzieci Izrael; Mojżesz i Aaron I iść, słuzyć władyki, gdy ye mówił." 

Widziimy: W kierunku absolutnej chronologii dla antyczny Egipt. William McMurray
(billmcmurray@aol.com)

Sumaryczny zaćmienie 
Akhet-Aten

14 1338 Maj BC
14 1414 Czerwiec BC

25 Shemu ii rok 2
Inspirowany Akhetaten świętować 
Sed przy Karnak

Obrączkowaty zaćmienie
Północny Egipt

13 Marzec 1335 BC
11 1411 Kwiecień BC

24 Peret IV roku 5
Inspirowany Akhetaten zakładać miasto
Akhet-Aten

Nów
12 Marzec 1334 BC
1 1410 Kwiecień BC

13 Peret IV roku 6
Rubieżny Stelae Akhet-Aten 
Pierwszy księżycowa rocznica zaćmienie

Księżyc w pełni 
26 1333 Listopad BC
26 1409 Grudzień BC

8 Peret ja rok 8
Rubieżny Stelae Akhet-Aten 
Powtórka ślubowanie

Sumaryczny zaćmienie 
Nubia

30 1332 Grudzień BC
29 1407 Styczeń BC

12 Peret ii roku 9

Tutaj widziisz dwa zaćmienie ścieżki ty. Pamiętamy tam  jesteśmy żadny rokiem (0), i NASA Fortran liczy 
rok (0). Wtedy są jeden roku dalszy plecy wszystkie daty. Ty możesz widzieć słonecznego zaćmienie Czerwiec 
14, 1414 BC jesteś widoczny przy zmierzchem w Egipt. Zmierzch jest kiedy najwięcej ludzi patrzeli słońce. 
Słoneczny zaćmienie Styczeń 29, 1407 BC jest widoczny przy wschodem słońca w Egipt. To jest także kiedy 
wiele ludzie byli przyglądający słońce. Tak egipska chronologia musi ruszająca się 76 rok dalej popiera, 4, 19 
roku x. Wtedy niektóre antyczni słonecznego zaćmienia rejestry. Te także poprzedzają Joshua długiego dzień. 
Tak, zaćmienie daty zanim Joshua długi dzień będzie dokąd oczekiwaliśmy one być. 

Ten zaćmienie rejestr dla Czerwa 14, 1414 BC, ii Shemu 25, jak kalkulujący tutaj może być wczesnym 
faktycznym zaćmieniem na rejestrze. Pięć Canon milenium słoneczni zaćmienia i księżycowi zaćmienia 
projektuje jest całkowicie poprawny. dokąd muszą być zacofani w czasie 
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Tutaj widziisz zaćmienie ścieżkę dla słonecznego zaćmienia Kwiecień 11 ty, 1411 BC, zamiast Marzec 13, 
1335 BC. To jest 24 Peret IV roku 5. Zauważamy jak słoneczny zaćmienie jest widoczny od północny Egipt: 



Nów Kwiecień 1, 1410 BC zdarzał się na Pharaoh urodziny w Egipt na 430th roku = dzień Jacob wejście, 
nowy rok. Także, tam  może być wiele słońc cudy na Kwietniu 1 przez wieków wskazywać Jesus krzyżowania 
Kwietnia 3, 33 reklama. Tak ważność ten nów na Kwietniu 1. 

Tutaj widziisz zaćmienie ścieżkę dla słonecznego zaćmienia Styczeń 29 ty, 1407 BC, zamiast Grudnia 30, 
1332 BC.



Notatka 1407 BC jest 1400 rok zanim Jesus narodziny. Pewny zaćmienie rejestru dopasowania. Parzysty, 
równy słońce cud w ten sposób ten sam rok także wziąć jako omen Akhetaten w jego 9th roku. Tam  są żadny 
więcej rejestry Akhetaten po drugi miesiąca jego twelfth rok. Słońce cud w 1407 BC brać jako auspicous omen 
dla Akhetaten może słońca pharaoh że umierał few rok opóźniony. 

Zauważamy jak 76 rok pracują. Tam  byli 66 rok dla Ramses ii i 10 rok dla Merneptah = ten sam 76 rok. Tak, 
od Merneptah's śmierci oszacowywającej w 1205 BC, to pracuje doskonale z 1281 BC 76 rok wczesny. To jest 
dlaczego ty widziisz datę 1281 BC dla Pharaoh Seti I śmierci w 1281 BC. Tym samym BC jest poprawna dla 
daty exodus data 1281. Tylko jest Merneptah Pharaoh, nie Seti I.

"tam  są żadny daty nagrywający dla Seti I po jego roku 11 Gebel Barkal steli" źródła Wikipedia - 

Popieramy od pharaoh Merneptah 1281 dziesięć rok, Ramses ii 66 rok = 1357 BC, z powrotem 11 rok 
pharaoh Seti I pierwszy rok = 1368 1400 rok BC = Jesus krzyżowania Kwietnia 3, 33 reklama. Tam  może być 
słońca cud w 1368 który wziąć BC gdy omen obalać pharaoh Ramses 1. Ramses sposobów akademii 
królewskiej zanudza on = słońce nudziarz on. Tak, słońce cud w 1368 BC zaczynać jedenaście rok królowanie 
Seti I może. 

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pl&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fSeti_I


Słoneczny zaćmienie Styczeń 29, 1407 BC zaznaczać rok 1400 rok Jesus narodziny słońce cudem który rok. 
także może 

Każdy 19 rok jest ten sam datą księżycowy cykl. Tak, 19 x = ten 76 rok i datują. Wtedy także, w Jesus 38 rok 
dopasowywać księżycowego cykl w jego 38th roku musi księżycowy cykl w jego pierwszy roku. Także, 
jezusowy urodzony 17th dzień siódmego miesiąc, Wrzesień 12, 7 jego krzyżowanie BC 14th dzień pierwszy 
miesiąc. 

Jesus narodziny być może Sobota, Wrzesień 12, 7 na 17th księżycowym dniu siódmego miesiąc BC; = 2, 19 
roku x 17th księżycowy dzień siódmego miesiąc był Piątek, Września 12, 32 reklama. Połówka orbity Środa, 
Października 7, 32 reklama = 15th dzień uczta Tabernacles. zanim Jesus poświęcenie na Kwietnia 3, 33 
reklamie był księżyc w pełni 

Jeżeli Essene Yom Kippur był Piątek = księżycowy dzień 10, then uczta tablernacles, księżycowy dzień 15, 
był Środa. 

Likewise, Jezus był ukrzyżowany księżyc w pełni Piątek, Kwietnia 3, 33 reklama. 2, 19 roku wczesnego był 
Niedziela x księżyc w pełni, Kwiecień 4, 6 BC. 

Mojżesz musi być urodzony w 1361 BC. Wtedy kończył z śmiercią Seti I w 1357 BC praktyka killing 
hebrajskie chłopiec gdy Mojżesz był cztery lat. 

Ten chronologia znaczy nowy sothis cykl zaczynał rok exodus 1281 BC. To ponieważ ii Shemu 25 był 
Czerwiec 14, 1414 BC. IV Shemu musi kończyć Lipiec 16. Tak, IV Shemu kończył Czerwiec 14, 5, 30, 30 + = 
Sierpień 17, 1414 BC. Wtedy popieramy Sierpień 17, Lipa 16 od jesteśmy 33 dniami. 33, 4, 132 roku x =. 1414 
- 132 roku = 1282 BC jeździć na rowerze rok nowi sothis. Tak exodus był początkiem nowy sothis cykl 1460 
rok w Egipt.

Exodusu 12:40 "teraz był od czterysta i trzydzieści rok sojourning dzieci Izrael., które mieszkali w Egipt, 
12:41 i ja przychodziliśmy przechodzić przy końcówką czterysta i trzydzieści rok, wyrównywali selfsame dzień 
ono przychodził przechodzić, że wszystkie gospodarzi władyka pójść out od ziemi Egipt." 

Od 430th sothis roku z pierwszy rokiem 2737 i 430th rokiem 2307 BC BC. Końcówka 430th rok jest 
końcówką Sothis cykl 1460 rok. Tak exodus był przy końcówką sothis jeździć na rowerze BC, 2741 - 1460 rok 
są 1281 BC. Lub raczej, 2737 1456 rok BC - = 1281 BC. Końcówka rok w 430th sothis byli Piątek Kwiecień 1, 
2307 BC. Tak exodus noc Piątek, Marzec 30, 1281 BC selfsame dzień. 

Słowo "zakładający się" no znaczy "dla" go znaczymy "od". Charakteru zakład kształtuje jak jeden pokoju 
dom. Znaczenie zakład jest domowy. W 430th egipcjanina Sothis roku = 430/4, 107 dnia = popierają od Lipa 16 
= Kwiecień 1. Słońce był w Aries gwiazdozbiorze Kwiecień 1. Dom zodiak w Aries na Kwietniu 1. Exodus był 
kiedy słońce był w ten ten sam domu jak przebywanie w Egipt Kwiecień 1. 

Księżyc w pełni był Niedziela Kwiecień 3, 2307 BC. Selfsame dzień może być Niedziela, Kwiecień 3, 2307 
zamiast Piątku Kwiecień 1 BC, 2307 BC. Jezus był ukrzyżowany Piątek, Kwietnia 3, 33 reklama. Kwiecień 3, 
2307 BC był o dniu 53 cykl 60. Dzień 53 cytował jako omen few czasy. Jeżeli słońce ruszał się strona 
przeciwna ziemski Kwiecień 3, 2307 BC słońce może ruszać się z powrotem połówkę orbity opóźnionej, 186 
dni opóźniony, na dniu 60 cykl 60, także dzień cykl omen. 

Galatians 3:17 "i to "potwierdzaliśmy przedtem bóg w Chrystus prawo no możemy disannul, to mówję, to 
umowa, to, czterysta i trzydzieści rok którego po byli, ono musi robić obietnicie nikt skutkowi. 

Prawo dać przy końcówką końcówka egipski sothis kalendarz. Przebywanie od roku 430 exodus w roku 1456. 



Exodus musi być Piątek Marzec 30, 1281 i trzcinowy morze skrzyżowanie, BC trzy dnia opóźniony. 
Jakkolwiek dzieci Izrael mogą krzyżować czerwonego morze zamiast kilka dni opóźneni. 

Następujący są egipskimi rejestrami. Opierają się na końcówce sothis jeździć na rowerze być 1320 który jest 
40 rok wczesny niż faktyczna końcówka sothis cykl 1281 BC. BC Także faktyczna chronologia jest 76 rok 
wczesna niż te daty. 76, 40 +/=. Tak, dzień ten sam egipcjanin 30 dni miesiąc jest to samo i księżycowa faza, 
29,5 dnia ten data, są to samo. Tak, te udowadniają Merneptah byli pharaoh exodus: 

Niektóre rozważają Seti I być Pharaoh który tonął w czerwonym morzu 1279 exodus BC ponieważ niektóre 
datują Ramses ii umierać w 1213 zbyt opóźnionych datach sposób zbyt niedawna data dla exodusu BC. 
ponieważ czterdzieści rok w pustkowiu przynosili inwazję Canaan 1173 BC Parzysty, równy tam  w ten sposób, 
pojawiać się jest słońca cud, królewiątko Wan sen na ten dacie. Jeżeli w ten sposób, Seti I ciało musi 
odzyskujący od dennego brzeg. Jakkolwiek, tam  jest niektóre przejawu Pharaoh Merneptah umierał od 
tonięcia: "Dr Bucaille odkrywał że Merneptah otrzymywał bardzo gwałtownych ciosy kilka części jego ciało i 
cierpiał masywnego ataka serca. 

Niesamowicie, te są rezultaty które zdarzają się gdy someone umiera od tonięcia!" "w 1898 znajdował w 
dolinie królewiątka w Egipt zmumifikowany ciało Merneptah. W 1975, Dr. Maurice Bucaille z innymi 
lekarkami otrzymywał pozwolenie egzamininować mamusi Merneptah znalezienia które prawdopodobnie 
umierał od tonięcia lub gwałtownego szoka Merneptah który natychmiast poprzedzali moment tonięcie." z 
czego sprawdzony W 1975, Dr. Maurice Bucaille z innymi lekarkami otrzymywaliśmy pozwolenie 
egzamininować mamusi Merneptah znalezienia które prawdopodobnie umierał od tonięcia Merneptah "z czego 
sprawdzony"

Wtedy jest możliwość tam  że Merneptah był pharaoh exodus. Mogą być prawi w ten Merneptah mogą być 
pharaoh który umierał gdy książka exodus zaczyna. Prawdopodobnie no tonął w trzcinowym morzu z jego 
wojskiem w exodusie Merneptah. Zamiast pharaoh musi być Merneptah's bezpośrednim następcą. Że ten 
pharaoh no nagrywa może być należny krótki czas był pharaoh i nienawiść egipcjanie mieli dla on po iść przez 
10 dżuma exodus i anarchia które rozwijali po jego śmierci.  

Tam  byli izraelczyków osadnicy już w ziemi, ponownej Merneptah Stela, i księżycowa data dla Ramses ii 
52nd roku musimy pracować. To znaczył Ramses ii musi zaczynać jego królowanie 76 rok wczesnych w 1355 
BC.

Ramses ii 52nd rok datował 28th dniem księżyc Grudzień 20 1228 BC = 20-XII-1228 B.C. (roku 52 ii 28 prt).
Niezmienni 30 dni miesięcy zaczynali Lipa 22 i Grudzień 20 zaczynał nowego miesiąc na 28th dniu księżyc. 

"ponowne podwyżki krypta pierwszy dzień w drugim okresie peret (prt). To musi być 21st Grudzień"

Jakkolwiek, Grudzień 20, 1304 BC jest także 28th dniem księżyc. (precyzyjnie Grudzień są 28th dniem 
egipska księżyc i początek ii peret 18) 1279 BC - 1203 76 rok przerw BC =. (exodus) (Merneptah tonący) 
Wtedy 76, 1279 1355 i Ramses ii 52nd rok + BC = BC może być 1304 BC. 

Widziimy: W kierunku absolutnej chronologii dla antyczny Egipt. William McMurray
(billmcmurray@aol.com)

Gatunek: 3,70 Alabastrowy Stela Seti I, rok 1, p. 249 Thebes, Karnak ponowny dzielnica: (Kair CG 34501)
(276) "wyprostowywający naprzeciw dworu książe, przy miejscem pojawienia inkarnacja ponowny, dach 
świątynia która słuzyć jako zasadniczy sanktuarium ponowny w Karnak dokąd ranek forma słońce bóg 
pojawiać się." 
Rok 1, ii Akhet 1
Jeżeli rok 2 zamiast 1: Nów, 8 1289 Aug BC (i Akhet 29)? 
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Data musi być 76 rok wczesna w 1365 BC. - musi być nów na Aket 1. ii. Nów dla Aket 1 ii jest Wrzesień 7, 
1365 BC.

To znaczył że Pharaoh który hebrajszczyzny ciskać ich synowie w Nil rzekę będzie Seti I. Mojżesz będzie 
urodzony w 1361 BC. Wtedy umierałem cztery roku opóźniony w 1357 BC Seti i praktyka zabijać hebrajskich 
dzieci musi kończyć. 

Gatunek: 3,128 Rubieżny Stela, rok 4, p. 319 blisko Kurkur oazy: (346) Rzeźbiący w tonącej uldze na 
piaskowcowej cegiełce; Przedstawiamy Seti I ono kłania się przed bóg Khnum: "na ten dniu, teraz jest radosny 
przy ustanawiać granicy ta jego wysokość." 
Rok 4, III Peret 20
Księżyc w pełni, 26 Jan 1286 BC - musimy być księżyc w pełni Luty 26, 1362 BC. 

Gatunek: 3,109 Rockowy Stela, rok 6, p. 296 Gebel Silsila wschód: (323) Upamiętniamy wyprawę łupu 
piaskowiec dla budynków projektów. Tekst znać od xix wiek tylko kopiuje, aktualnej lokaci nieznane. 
Rok 6, IV Akhet 1
Księżyc w pełni, 7 1285 Oct BC - musimy być księżyc w pełni 1361 Listopad 7 BC, 1361 BC. (III Akhet 30) 

Gatunek: 3,6 Stela Ashahebused, rok 8, p. 135 Synaj, Serabit el: (nie 249) (162) Ampuła, wolno stojący steli 
ustawianie na podejściu Hathor świątynia, robić urzędnikiem zwany Ashahebused który zrobił kilka wyprawom 
turkusowe kopalnie w Synaj.,
Rok 8, i Peret 2
Jeżeli rok 7 zamiast 8: Nów, 9 1284 Nov BC (i Peret 3)? - musi być BC Grudzień 9, 1360. 

Kuchnia: Powstanie w głębokie południe, pp. 30-31 wojsko przyjeżdżający przy fortecy pacyfikatorem dwa 
ziemi tłumić nubijskiego powstanie w irem.Year 8, III Peret 13 - żadny księżycowy dopasowanie, jak musimy 
oczekiwać dla militarnych ruchów. Kuchnia: Pustynie i łupy, p. 31 kopali dobrze przy Kanais dla górników w 
Edfu pustyni i budująca świątynia. 
Rok 9, III Shemu 20
Nów, 25 1282 Maj BC - musimy być Czerwiec 25 1358 BC 

Gatunek: 3,151 Fragmentaryczny Stela Seti I, rok 11, p. 335 opisuje niektóre budynków projekty w świątyni 
kamień w Heliopolis, i. (Khartoum 1856) (362) królewiątko zapoczątkowywał dla różnorodnych bóg w 
świątyni przy Gebel Barkal w Nubia amen (wysoka znać data Seti I) 
Rok 11, IV Shemu 12/13
Księżyc w pełni, 15 1280 Jun BC - musimy być Lipiec 15, 1356 BC (IV Shemu 12) 

Oznakujemy i inny proponują III Shemu 27 jako przystąpienie data Ramesses II. (31 1279 Maj BC) 
Jakkolwiek, wierzę jego przystąpienie miesiąc dostosowywać roku 34 datę below jestem prawdopodobnie mną 
Akhet. (Lipiec 1279 BC) W lub skrzynki, to insynuuje że Seti I umierał wcześnie w jego 12th regnal roku. 
Kuchnia: "złoto w tamte dalekich wzgórzach", p. 49 Well kopał dla górników w wschodniej pustyni przy 
Akuyati w Nubia.
Rok 3, i Peret 4
Księżyc w pełni, 7 1277 Nov BC (i Peret 3) - musimy być Grudzień 7, 1353 BC 

Gatunek: 4.2.3 Manshiet Sadr Stela co do pracy na kolosalnej statui, p. 341-2 (368-9)
Rok 8, ii Peret 8
Księżyc w pełni, 12 1272 Dec BC (ii Peret 9) - musimy być księżyc w pełni Styczeń 10, 1347 BC. 

Kuchnia: Bajki i turystyka w Ramesside Egipt, pp. 147-8
Inskrypcja przy ostrosłupem królewiątko Khendjer pisarczykiem Nashuyu. (1740 BC) 



Rok 34, IV Shemu 24, dzień festiwal Ptah 
Księżyc w pełni, 18 1245 Jun BC - musimy być księżyc w pełni, Lipiec 18, 1321 BC. 

Tak, ty widziisz tam  jest wystarczający dowód, jeden dzień od 2737 1456 rok, sothis cykl w 1281, wcześnie 
BC =, BC w czasie nowego roku w przebywaniu w Egipt w roku 430, 2307 Kwiecień 1 i exodus na ten sam 
dniu Marzec 30, BC, tak, 1281 BC. exodus był przy końcówką 1460 rok wtedy Wtedy także, tam  jest dużo 
dowód że pharaoh exodus był Merneptah. Po tym jak Merneptah Egipt cierpiący stromy spadek jeśli chodzi 
oczekiwał z zniszczeniem dżuma exodus. 

Pharaoh Merneptah musi datować 76 rok wczesny. To stawiał królewiątko Tut's dziesiąty, 1407 i w zeszłym 
roku BC. Tam  może być słońca cud wtedy, 1407 BC są 1400 rok zanim Jesus narodziny w 7 BC. Słońce cud 
może brać dla omenu zwłoki królewiątko Tut. 

"dać wiarze Censorinus' oświadczenie jeśli chodzi datę wzrasta heliacally na pierwszy miesiąc Thoth w +139 
Sothis ("w roku drugi consulship cesarza i Brutus praesens.") pewny poparcie dla ten daty znajdował w 
kalendarzowej dacie wydźwignięcie Sothis w roku Canopus dekret Antonius Pius." 

"ale wydarzenie, właściwie. jeżeli jeden dobry rok kończył i inny zaczynali w +139, musi zdarzać się w życiu 
Claudius Ptolemy w okresie płodny writing +127, +151 ten wielki astronom dawność () Claudius Ptolemy był 
mieszkanem Aleksandria. Nigdzie w jego pisaniach jest wydarzenie kiedykolwiek wspominający; Neither on 
wystawiają świadomość Sothic obliczenia parzysty, równy studiowanie babilońscy rejestry zaćmienia 800 rok 
przed jego czasem. chociaż mieszkał w wielkim szczególe i jego swój wiek poprzedni wieki z 
astronomicznymi, kalendarzowymi sprawami i Żyjący w Aleksandria i zajmujący z te liczymy się, jak 
nieświadomym lub cichym wydarzenie dobry rok w Egipt w jego życiu zostawać mógł?" 
Wieki w chaosach, III: Zaludniamy morze, p.238

Po prostu dobry rok musi kończyć przy 179 reklamą = 40 rok niedawny. Tam  był oświadczenie "wielka 
niecka jest nieżywa" która myśleć znaczyć Sirius już nie wzrastał przed słońcem Lipiec 16. Exodus był przy 
końcówką Sothis w 1281 BC, nie 1320 BC, 1460 rok po 1281 BC jest 179 reklamą. 

Sothis cykl musi utrzymujący 1460 rok od ten 1281 exodus 179 reklama BC. Dżuma byli więc seveer chciał 
pamiętać nowego sothis cykl. egipcjanie no mogą mieć No nagrywali 76 rok nie w 1205 i BC ich historia i ich 
pharaohs., ponieważ Merneptah umierał w 1281 w BC czerwonym, trzcinowym morzu/, Parzysty, równy 
pharaoh Shoshenq jest 76 rok dalszy z powrotem dopasowywać Solomon i jego inwazję w kwinta roku 
Rehoboam.

Widziimy Shishak: 1 królewiątka 11:40, 14:25 i 2 kroniki 12:2-9. 

Solomon buduje świątynię przy Jerozolima w 1041 BC królował 40 rok od 1044 BC 1004 BC BC jego, 240 
rok od exodusu w 1281. Jego syn Rehoboam królował 17 rok 987 BC. 

Ormianina Sothis cykl zaczynał 987 BC 1460 rok tylnych od 476 reklamy. Bez 76 rok egipcjanów i ormianin. 
552 BC bez 76 rok = 476 reklama.

Exodusu 12:40 "teraz był czterysta i trzydzieści rok sojourning dzieci Izrael., które mieszkali w Egipt,  
12:41 i ja przychodziliśmy przechodzić przy końcówką czterysta i trzydzieści rok, wyrównywali selfsame dzień 
ono przychodził przechodzić, że wszystkie gospodarzi władyka pójść out od ziemi Egipt." 

Od 430th Sothis 2737 2307 drugi rok głód w Egipt Joseph BC = BC, 40 pokoleń exodus przy końcówką 
Sothis, porządkują 1281 BC. 



Od nowego roku, 430/4, 107 dnia = popierają od Lipa 16 = Kwiecień 1, 2307 exodus BC, Piątek, Marzec 30, 
1281 Kwietni 1 BC - = Marzec 30 = selfsame dzień i także = Jesus poświęcenie Piątek, Kwietnia 3, 33 reklama. 

Bitwy na sabacie

Hebrajszczyzn 4:8 dla, then następnie mówił inny dzień. "jeżeli Joshua dać one spoczynkowi" 

Joshua długi dzień musi być na sabacie spełniać święte pisma: 

Hebrajszczyzn 4:4 dla "spake w pewnym miejscu siódmego dzień i bóg na ten mądrym, odpoczywał 
siódmego dzień od wszystkie jego prac. 
4:5 w ten miejscu znowu i, jeżeli wchodzić do w mój odpoczynek. 
4:6 widzii tym samym mnie i one remaineth który wchodzić do w tym muszą niektóre, czego wchodzić do 
wewnątrz przez niedowiarstwa najpierw wygłaszali kazanie mu: 
4:7 znowu, on limiteth pewny dzień w David, mówić, dzień, po czasu w ten sposób długo: Gdy ja powie, dzień 
wzmacniamy nie twój serca. jeżeli ye słucha jego głos 
4:8 dla, then no mówił inny dzień. jeżeli Joshua dać one spoczynkowi 
4:9 tam remaineth tym samym odpoczynek ludzie bóg."

Joshua długi dzień może być na sabacie, Sobota, Sierpień 24, 1241 BC. Joshua no mógł dawać Izrael 
odpoczywa ten dzień ponieważ walczyli podbijać ziemię obiecana. Likewise gdy słońce wracał Sobotę, Luty 
15, 1240 przy bitwą Mer BC. Sobota, Luty 15, 1240 BC liczył jako dzień sześć chińczykiem dla królewiątko 
Wan sen. Tak, wyrównujący bitwa Mer możemy walczący na sabacie. Tak, wszystkie trzy daty bitwa długi 
dzień i bitwa Mer jerychoński, Joshua, walczyli na sabacie. Jezus no mógł dawać jego uczniom odpoczynkowi 
Sobota, gdy był w grób na sabacie po tym jak był ukrzyżowany ponieważ jego ucznie opłakiwali jego śmierć do 
jego wskrzeszania wczesny niedziela rano.

Cztery słońce cudu, zarabiają netto 48 godzin długich - ziemia 
przyśpieszał w górę 48 godzin = żadny netto brakujący czas 



Przeglądamy władza punktu prezentaci krok po kroku animację above model. Lub joshua.pdf.

Ziemia przyśpieszał w górę 48 godzin 
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Ty możesz widzieć w above orbitach które uziemiają w odwrotnej orbicie 2 więcej dnia rok. To znaczy ziemia 
musi przyśpieszać up w swój odwrotnej orbicie 48 godzin, 2, 24 godzina dnia x, utrzymywać 365,2422 dnia 
rok. Albo tam  byli 367,2422 dnia rok. To jest, ziemia musi przyśpieszać up od 105.000 kilometrów godzina 
105.570 kilometrów godzina.

Likewise księżyc w ziemi odwrotnej orbicie dwa księżycowego miesiąca rok. Tak księżyc musi zwalniać 
puszek dwa orbity odwrotny orbita rok. Tam  są 27,322 dnia księżycowa orbita. Wtedy w odwrotnej orbicie 
zwalniać puszek 54,644 dnia rok utrzymywać normalna 12 księżycowego miesiąca rok musi księżyc. Ponieważ 
ziemia przyśpiesza w górę 48 godzin rok księżyc musi przyśpieszać w górę 48 godzin rok także. W ten sposób 
zwalniać puszek 52,644 dnia w swój orbicie ziemia w odwrotnym orbita roku utrzymywać ten sam 12,36 
księżycowego miesiąca rok musi księżyc. To jest księżyc musi zwalniać puszek od 3.600 kilometrów godzina 
3.100 kilometrów godzina.

Księżyc musi zwalniać swój miesięczną orbitę cztery dniami = 48 godzin wciąż mieć 29,5 dnia księżycowy 
miesiąc. To widzieć od ziemi jest księżyc orbity ziemia w 27,3 dniach = 2 dnia less niż księżycowy miesiąc jak. 
Wtedy 2 dnia inny kierunek od 27,3 dni 25,3 dnia = w liczbie 4 dni wolnej księżycowej orbity dorównać 29,5 



księżycowego dnia na ziemi. Each księżycowy miesiąc był cztery godziny szybki dorównać 48 godzin szybki w 
12 księżycowych miesiącach w jeden ziemi orbity odwrotnym roku. 

Wszystkie te orbity są względny ziemi. Przypływy etc. byli dokładnie to samo względny dnia. Naukowiec 
miara ile przypływów = księżycowe orbity rok w cedziny. Mogą wtedy kalkulować długość dzień. Jakkolwiek, 
w ten kontrolowanej odwrotnej orbicie jest dokładnie to samo jak normalna liczba księżycowe orbity rok. 
Księżycowy przypływ i słoneczny przypływ że dzień musi dopasowywać cedziny warstwę która dzień. Długość 
rok z długimi dniami jest dokładnie to samo także. Żadny dowód opuszczał. 

NASA czerwonego światła cyngiel 

Czerwone światło w NASA komputerowym pokoju od 50 rok NASA.

Program kosmiczny zaczynał w poważnie w 1958 w ten sposób 1969 gdy Harold wzgórze słuchający 
brakujący dnia NASA był sposobny odkrywać je. Według Harold wzgórza NASA odkrywaliśmy je w 1960's 
misi kosmicznej księżyc. Po prostu znajdować rezultat który był błędem mógł powodować czerwone światło 
wchodzić na górę. Taki rezultat mógł być że słońce był 180° zdala od powoduje program zatrzymywać. dokąd 
musimy być, jak królewiątko Wan sen w, 

Projekt błękitna książka zaczynał w 1952 gdy NASA prowadził dochodzenie UFO raporty. Ja kończył w 
1970. Tak brakująca dzień opowieść przychodził out w 1969, wszystkie powodu NASA więcej także patrzał w 
chińskich klasyki. jeżeli NASA robił wszystkie ten badaniu at the time Ja tylko wziąć ja sprawę miesiące czytać 
chińskich klasyki w 1999 odkrywać ziemi odwrotną orbitę. 

Chińscy klasyki, pojemność III wypłaszającego królewiątko lub książka dziejowi dokumenty, publikowali w 
1960, od uniwersytet michigan bibliotek, Hong Kong uniwersyteta prasa.

Słońce wracał jeden rok po tym jak spadek jerychoński, sześć 
miesięcy po Joshua tęsknią dzień. 

"królewiątka blady wyśniony który odziewali z słońcem i księżyc mu. Feniks kaczka śpiewał na górze K'e. W 
pierwszy miesiącu wiosna, na 6th dniu pięć planet koniunkcję w Fang. Następnie męski i żeński feniks pójść 
wokoło Wan kapitał z writing w ich belfrach które powiedzieli, "cesarz Yin żadny zasadę, ciemięży imperium 
ale wprowadza nieporządek. Wielki dekret usuwa: Yin no może cieszyć się mnie długiego. Potężni duchy 
ziemia opuszczali mnie; Wszystkie duchy gwizdają daleko od. Koniunkcja pięć planet w Fang jaśnieje 
wszystko wśród cztery morzy. " 
Annały bambusowe książki, część v dynastia Chow chińscy klasyki.

Joshua dnia sześć księżyc w Izrael był above w Chiny, Joshua południa słońce ustawiał w Chiny. Połówka 
orbity opóźnionej, 176 dni opóźniony tam  był sześć dni księżyc także. - Luty 15, 1240 BC - Chińska wiosna 
był 45 dniami przed wiosny równonocą. Wiosny równonoc w 1240 BC był Kwiecień 2, 1240 BC. Tak, wiosna 
był Luty 15, 1240 BC. Tak księżycowy miesiąc zaczyna Luty 10, 1240 BC, byli pierwszy miesiącem wiosna 
słońce cud Luty 15, 1240 BC był pierwszy dniem 45 dni wiosny równonoc - pierwszy wiosna. Chiński nowego 
roku świętowanie 15 dni kończył na księżyc w pełni, Marzec 13, 1240 BC. Królewiątko Wan sen zdarzał się 
zaraz po zmierzchem w Chiny. Tak szóstego dzień miesiąc zaczynał z zmierzchem który Sobota, Luty 15, 1240 
BC = południe Soboty Izrael czas. 

Pentecost zaznaczał wokoło 45 dni przed lata solstice Czerwiec 20. W 1240 BC był Czerwiec 30 w juliańskim 
kalendarzu lata solstice.
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Planety byli w Fang, Libra/słońce w Virgo - spadku gwiazdozbiór. Słońce jest w Virgo w Wrześniu. W ten 
sposób dzwoniący Wiosna mógł Wrzesień w żadny sposobie! To był pozycja słońce, księżyc i planety byli 
wewnątrz przed królewiątko Wan długim zmierzchem. Data był pierwszy tygodniem pierwszy miesiąc wiosna 
ale był w Virgo! gdy słońce mu być w Pisces 

W brakującej dzień opowieści, tam  może być komputerowy czek który dać błędowi gdy mylny sezon rok 
wchodzić do w odniesieniu do pozyci słońce. Spadek był odpowiedzią komputer był przyglądający dla. Wiosna 
wchodzić do. Wtedy czerwone światło. Jak tylko uzyskiwali datę ziemia był pobliska słońce w 1240 BC i 
asyryjska omen data Adar, Styczeń, Luty/- to samo datują jako chińska wiosna dla słońce trwanie ciszy, przy 
południem, one mogli kalkulować chybianie 40 minut na obruszenie regule. 

188/365,25; 180/360, .5 =; 8 5,25, 1,52/=; .5152 X 48, 24,7 =; .7 X 60, 42 minut =.

Podczas gdy oglądać księżycowego lądowanie 50 rok temu, Lipiec 1969 był udziałami naukowowie przy 
kontrola misji writing z papierem i piórem, tam. Mogli robić ten matematyce z piórem i tapetować bardzo 
łatwo. Każdy terminal klawiaturę z numeryczną klawiaturą także, to mógł robić ten matematyce jak kalkulator. 
Natychmiast znali przyrodnią orbitę 188 dni mnożących przeciw 48 godzinom przyśpieszać w górę orbity, 
dorównać, 24 godziny 40 minutom ziemia, i. Pierwszej połowy orbita przyśpieszał w górę 23 godzin i 20 minut. 
= chybianie 40 minut.

Asyryjski omen był dla bitwy Mer gdy Joshua gonił asyryjczyków w Sidon rok po spadku jerychoński gdy 
słońce mu wracać. Od megiddo/Merom Sidon są wokoło 70 mil. Z trudem jest ja ewentualny gonić 
asyryjczyków 70 mil w normalna 1/2 - godziny godziny dzień. 

Jakkolwiek, z 12 więcej godzinami był 24 godziny dnia, to i ja był bardzo ewentualny dla Joshua gonić 
asyryjczyków Sidon. Asyryjski omenu, królewiątka Wan sen i byliśmy dla 1241 bc/1240 BC. Niektóre 
utalentowani ludzie zatrudnionego w misi księżyc mogą być ones odkrywać brakującego dzień.

Albo jestem pierwszy odkrywać modela Joshua tęsk dzień. 

Orbity przesunięcie 

Pozycja planety w TheSky Luty 15, 1240 BC:

Odgórny widok. Ty możesz widzieć planety opuszczają behind tworzyć koniunkcję w zachodzie gdy słońce 
krąży 180 stopni kontuaru zegaru mądrego wokoło ziemi w wieczór niebie nad położenia słońce w Chiny. Tak, 
jeżeli wszystkie pięć planet ruszających się z powrotem, one najpierw pojawiać się w Scorpius, 
Fang/bezpośrednio above przy zmierzchem w Chiny: 
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Pozycja z ukosa ziemia, słońce i planety, zanim słońce ruszający się z powrotem BC, Luty 15, 1240: 



Pozycja ziemia słońce i planety, po tym jak słońce ruszający się z powrotem BC, Luty 15, 1240: 

Słońce przy 6 PM porcelanowym czasem był w Corvus planety pojawiać się above w Scorpius Luty 15, 1240 
BC. Tak, na początku słońce cudu planety byli w Scorpius. Wtedy ruszał się 180° z ziemi obracaniem Aquarius, 
Pisces słońce w Corvus/. Tak, na początku długiego zmierzchu przy 6 PM porcelanowym czasem planety byli 
above w Scorpius gdy nagrywali. Ten rejestr w wiośnie jest niemożliwy bez ziemi jest w odwrotnej orbicie 
słońce rusza się strona przeciwna ziemski jeden rok wczesny. Jupiter i Saturn staliśmy wciąż nad zachodni 
niebo i ustawialiśmy w Aries i Taurus dokąd muszą być Luty 15, 1240 BC. 



Jakkolwiek, Saturn wziąć wokoło 24 godziny ruszać się 180°. Tak, wszystkie pięć planet najpierw pojawiać 
się w, zostają tam  najwięcej 12 godziny/, i słońce stojący właśnie pod zachodnim horyzontem. Fang, Scorpius 
Wtedy płynął z odwrotnej orbity słońce bez śladu ziemia. Wtedy w następnych 12 godzinach noc, po tym jak 
wokoło 24 godziny w sumie, w Chiny, Saturn może uzupełniać ruch Aries. Likewise pojawiać się z Saturn w 
Scorpius Jupiter, przed słońce cudem, przed ruszać się 180° Aries, i Jupiter zostawał w Fang, Scorpius 
gwiazdozbiorze/, przed wolno ruszać się Aries w wokoło 12 godzinach. 

Każdego dnia w odwrotnej orbicie musi być 8 minut krótki niż ono miał w odwrotnej orbicie 48 godzin, rok 
utrzymywać 365,24 dnia rok ponieważ ziemia musi przyśpieszająca w górę 2 dni, ponieważ obracanie jest 
przeciw orbicie. Dzienna kwota upału napromienianie od słońca musi przystosowywająca opuszczać żadny 
biologicznemu śladowi w ten 8 minut mniej dzień, 4 minuty mniej dnia światła dzień. Inny niż ruszający się 
słońce przy pobliską lekką prędkością, tam  jest nic o ten teraźniejszym physics no może pomieszczać tam  lub 
oczekiwać być dowodem rzeczowym opuszczać. Jeżeli physics pracuje i opuszcza żadny dowód i dostosowywa 
antyczną obserwację, then my wystrzegamy się jeżeli ty w ten sposób pochylałeś wyśmiewać co może bardzo 
dobrze być bóg pracą. Jeżeli NASA mówi tam  jest żadny ślad, żadny dowód rzeczowy, są prawdopodobnie 
prawi. słońce ruszał się 

Jakkolwiek, NASA może mówić tam  jest żadny dowód cokolwiek słońce rusza się wokoło ziemi. Wtedy 
bezpośrednio zaprzecza ten oświadczenie obfitość dokumentująca na ten stronie internetowej dowód. Jeżeli 
słońce ruszający się strona przeciwna ziemia, ziemia rozpęd naprzód niósł ziemię w odwrotną orbitę słońce. 
Ziemia musi dopasowywać swój elliptical orbitę w odwrotności doskonale. Ziemia prawie pewny opuszczać ja 
no mógł. Odwrotna orbita musi bardzo zręcznie kierująca utrzymywać słońca ten sam sezonowego natężenie 
przez cały roku przyśpiesza w tym samym czasie - w górę corocznej orbity 48 godzin utrzymywać 365 dni w 
roku, gdy ono miał, ponieważ obracania są przeciw orbicie. Jeżeli słońce ruszająca się ziemia musi płynąć w 
odwrotnego orbitujemy.

To odpowiada oba koncerny: Ziemia jest płodozmienna przy 1.000 mph przy gnaniem i równikiem przy 
70.000 mph wokoło słońca. 

Ty czytasz tutaj zodiaki, orbity wiele odwrotni/. Niektóre ludzie wierzy bóg ciężcy chwile mogli ruszać się 
układ słonecznego wokoło ziemi. Dobrze, pozwalamy one. To jest prawda, i jeżeli no wierzą go, są 
odpowiedzialni. Dowód na ten stronie jest rzetelny.

Bóg całkowicie chował te słońce cudy. Ziemia sezony kontynuowali to samo w odwrotnych orbitach w 
naturalnej orbicie jak.

Genezy 8:21 i władyka "wąchaliśmy słodkiego savour; I władyka powiedział w jego sercu, ja znowu no 
przeklina ziemi dla mężczyzna sztuka dla sztuki wcale bardziej; Dla wyobraźni mężczyzna serce jesteśmy zli 
od jego młodości; Neither ja znowu smite wcale więcej każdy rzeczy utrzymanie, gdy robiłem.  
8:22 podczas gdy ziemski remaineth, seedtime, żniwo, zimno, upał, lato, zima, dzień i noc, no przest." 

"dzień i noc no przest" no znaczymy bóg no może robić długi. dniu, nocy długiej, dniu krótkiemu, nocy 
krótkiej lub słońce odwrotowi przez niebo Obietnica był bóg znowu no niszczył ziemi z wodą, i ziemia 
kontynuował. Bóg zrobił długim dniom, mimo to dni kontynuowali. 

Plandeka ziemi orbita utrzymywać ziemię w to samo przyprawia. 

Tutaj widziisz układu słonecznego płaskiego samolot orbita ty: 



Tutaj widziisz ty jak gdy słońce opuszcza puszek 18° chęć orbita musi opuszczać także: 

Możemy widzieć bóg rusza się słońce 180° wokoło ziemi utrzymywał wszystkie te obietnicy w tym samym 
czasie i troszkę up or down utrzymywać ziemię w to samo sezon. Ruszać się słońce wokoło ziemi przy ten sam 
dystansowymi sposobami tam  był żadny zmianą ziemi temperatura. 

Jakkolwiek, w sumarycznym słonecznym zaćmieniu opuszczać więcej niż 5 stopni może temperatura. 
Donosimy od sumarycznego zaćmienia w usa Sierpień 21, 2017 jest że temperatura znacząco opuszczał 29° c, 
17° c w pięć minutach od. Od dokąd kierowałem coronado teleskop dla społeczeństwa temperatura znacząco 
chłodząca podczas maksimumu 83% księżyc zakrywał słońce. Sąsiad donosił temperaturę w Kelowna 
opuszczał sześć stopni celcius podczas 83% słonecznego zaćmienia. Tam  byli bardzo few chmury, i jaki 
chmury tam  byli, byliśmy bardzo lekcy. 

Ziemski obszycie zdala od słońca dla 24 godzin normalnie dostać bardzo zimno. Temperatura potrzebował 
kompensującym dla. W nagłych ciemność ptakach obracaliśmy wewnątrz dla nocy, i rośliny zamykali up dla 
nocy. Pogodna strona ziemia dla 24 plus godziny wymagał słońce ćmić w ten sposób jak no przegrzewać ziemi. 
Tak, Joshua pytał bóg ćmić słońce as well as zatrzymywać słońce. Słońce może już być podróżnym zachodnim 
wschodem który dzień. W ten sposób pytał bóg zwalniać słońce robić słońcu stać wciąż w middel niebo Joshua. 



Yao nagrywał w 2315 BC słońce cud Joseph w genezie 37 słońce stojący wciąż dla dziesięć dni i ziemia 
dogrzewał. 

Dzień i noc zależeliśmy na dokąd słońce był i widzieć ziemię kontynuowaliśmy wirować dzień i noc 
kontynuował. Dzień był kiedy słońce pojawiać się. Tak, jeżeli, jeżeli dzień, noc słońca ruszający się 180° 
wschodu ogólny/byliśmy 12 godziny dłudzy lub 180° dzień, noc słońca ruszający się zachodni/byliśmy 12 
godziny krótcy. Ziemia kontynuująca wirować dokładnie jako ono miał nieporuszonego. Moreover, 12 godziny 
dnia światła normalny dzień byli znakiem krótkość życie. Niemniej, tam, byli wiele dni słońce cudy w historii z 
12 godziny więcej dnia światłem, 36 godzin, 60 godzin lub 84 godziny, więcej dnia światło. 

Niektóre mówją to no jest w biblii. Mój odpowiedź jest tak, Oh, ja jest. Dużo w dzisiejszych czasach są w 
biblii. I chińscy dokumentacyjni słońce cudy na ten sam dacie jak tamto w biblii i dniu. Model odwrotna orbita 
jest w biblii:

Joshua 10:13 b "słońce stojący wciąż pośród nieba dla wokoło całego dnia" 

Ten werset dosłownie czyta słońce stojącego wciąż od połówki niebo dla wokoło całego dnia. To znaczy 
słońce krążącego wokoło ziemi i z odwrotnej orbity słońce w końcu. gdy ziemia wirował od przyrodniego 
sposobu z powrotem przyrodni sposób stać wciąż w niebie dla 24 godzin i ziemia przedni rozpęd niósł ziemię 
w,

Odwrotna orbita



Zodiak rozwija się normalnie na lewicie: Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, gemini, nowotwór, Leo, Virgo,
Libra, Scorpius, Sagittarius, Capricorn.

Zodiak rozwija się w odwrotności na dobrze: Leo, nowotwór, gemini, Taurus, Aries, Pisces, Aquarius,
Capricorn, Sagittarius, Scorpius, Libra, Virgo.

Ty możesz widzieć nie tylko ale także skaczesz sześć zodiaków gwiazdozbiorów zodiaka postęp w 
odwrotności w odwrotnej orbicie. Wewnętrzne planety Mercury i Wenus i także także skakać sześć 
gwiazdozbiorów muszą Mars. Chiński zodiak rozwija się w odwrotności być może ponieważ tam  byli w ten 
sposób wiele odwrotność orbity chińczyk myśleć je był normalny. 

Ten badanie no był konieczny jeżeli tylko czytają ich biblie ludzie. Ty no możesz podnosić up biblię bez 
czytać przynajmniej niektóre aluzję słońce cudy. Najwięcej ludzi natychmiast odpowiadają ten bóg 
zatrzymywali ziemię od wirować. Jakkolwiek, bóg zatrzymywał słońce nie ziemia. Słońce może wzrastać w 



zachodni pochodzić w wschodzie. Tak, musi zwalniać jego ruchu słońce gdy Joshua pytał bóg zatrzymywać 
słońce więc ono pojawiać się stać wciąż w południe dnia niebie. 

NASA czerwone światło 

Formularzowy list od nasa, Goddard Space Flight Center, Greenbelt MD 20771 (od interneta):

Znamy nic Mr. Harold Wzgórze w żadny sposobie i corroborate możemy "gubiliśmy dzień" odniesienie w 
artykule.

Skutki epok wydarzenia tak jak skoku rok, babilończyk kalendarzowe sekwencyjne perturbacje, etc., 
rozważają w rozwoju bieg programy komputerowi. Ograniczamy nieco w że dużo nasz obliczenia kończą z 
babilończyka kalendarza wydarzeniami, (4.000 rok temu) ale to nigdy dawał programistom jakaś 
niespodziewanym szykanom.

Chociaż robimy use planetarne pozycje jak konieczny w determinaci statek kosmiczny orbitujemy na nasz 
komputerach, no znajdowałem że jakaś "astronauta i astronautyczni naukowowie przy Greenbelt" wymagali w 
"gubjącego dnia" opowieści przypisującej Mr. Wzgórze. 

Dziękujemy was dla twój interesu. 

Szczerze,

Edward kamieniarz, szef
Biuro sprawy publiczne

To może być czerwone światło w brakującej dzień opowieści. NASA komputery często stawiają up czerwone 
światło i musieli widzieć: 

Czerwone światło w NASA komputerowym pokoju od 50 rok NASA.

Tak, NASA zrobił use planetarne pozycje. Tak, iść z powrotem 4.000 rok. Wszystko musieli robić był 
otwierać chińskich klasyki i przychodzić ten rejestr królewiątko Wan sen w wiośnie. Natychmiast stawiał up 
czerwone światło komputer że słońce no może być w Leo w wiośnie! Sześć dni księżyc i koniunkcja pięć planet 
w zachodzie w bezpośrednio above Fang, Libra przy zmierzchem/no mogliśmy widzieć z słońcem w Pisces. 
Ten pięć planet koniunkcja w Fang, Libra/znaczył słońce który jest 180° od słońca w Pisces w Styczniu, Luty 
chińska wiosna/. był w Leo Niektóre zauważali sprzeczność i próbują wyjaśniać je daleko od. Być może 
misnamed spadek, wiosna! To no może wyjaśniający daleko od.  

Stawiamy to na dokumentacyjnym i bierzemy notatkę: Królewiątko Wan sen daje obliczeniom brakujący 
dzień Joshua jak opisany w brakującą dzień opowieścią. Chińska wiosna zawsze liczył z księżycowym 
miesiącem w Styczniu, Luty, Marzec/. 

Ziemi normalna orbita robi słońcu pojawiać się w Pisces w wiośnie. Few tysiąc rok temu słońce był w Airies 
w wiośnie. Teraz rusza się równonoc od Pisces Aquarius precesja. Tak piosenka wiek Aquarius. 

Ten rejestr królewiątko Wan sen był wszystko który potrzebował odkrywać Joshua dzień 24 godziny i 40 
minut długo. 24 godziny 40 minut plus 23 godzin 20 minutes = 48 godzin = przyśpieszam w górę ziemskiej 
orbity = ten sam 365 dni rok w odwrotności. 
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Chińska wiosna kalkulował 45 dni przed wiosny równonocą, Kwiecień 2, 1240 BC, 90 dni zaznacza 
sumarycznego sezon. Komputer twierdził oczywistego: Słońce był w Virgo i ruszającym się 180° przy 
zmierzchem Pisces, trwanie cisza pod horyzontem, wtedy wzrasta troszkę w zachodzie nad 1/2 - godziny 
godziny okres. Tak, królewiątko blady odziewał z słońcem i księżyc. Jupiter i Saturn przypuszczaliśmy być w 
Aries 1240 i Taurus BC. Taurus jest 180° zdala od Fang, Libra/! Mercury jest jeden te pięć planet 
przedstawiających w Fang, Libra/. Mercury orbity bardzo zamknięte słońce. Dlaczego mógł być w i wciąż być 
obok słońca Mercury Fang, Libra/180° zdala od słońca w Pisces? Żadny sposób! Żadny sposób mógł być w 
połączeniu z innymi planetami w Scorpius Mercury. 

Wraz z sześć dni księżyc ten rejestr wydają się przedstawiać planety w zachodnim właśnie pod księżyc i nad 
słońce przy zmierzchem właśnie. 

Komputerowej usługa technik od NASA który zaczynał pracę emailed ja od newsgroup w wokoło 2000 który 
musieli widzieć i często stawiają up czerwone światło te komputery. od razu po brakująca dzień opowieść 
przychodził out Często zastanawiał się co mógł wywoływać czerwone światło w ten sam pokoju być może 
pracował tylko few rok poprzedzających. Słuchał brakująca dzień opowieść w 1969 i gdy przychodził pracować 
dla NASA w 1970 zastanawiał się co był istnymi obliczeniami. 

Yigael Yadin oszacowywający Hazor palił 1266, 1233 - BC podczas gdy robić ekskawaci tam  w 1958 i 1968. 
Exodus prawidłowo datuje 1280 dla wiele rok BC. 40 rok opóźniony był Joshua dnia długim latem 1241 BC. 
Wszystkie kosmita musieli robić są szukali królewiątko Wan pierwszy rok. Królewiątko Wan 35th rok 
nagrywał przy księżycowym zaćmieniem, dzień 13 cykl 60 Wrzesień 23, 1205 BC = królewiątko roku Wan 
pierwszy wiosna 1240 BC. BC gdy Joshua gonił Midianites w Syrię tak daleko jak Sidon który był więcej 
dystansowym podróżowaniem drugi długi dzień Joshua przy Mer Luty 15 1240 lub 6 dnia światło godzin niż 12 
godziny pozwolili.

Ten słońce cud w Luty był królewiątka Wan wymarzony zdarzać się w tym samym czasie co bitwa Mer. 
Mogą łączyć królewiątko Wan sen rok Joshua dzień 1241 bc/1240 długo BC. Wtedy mówił one komputer ten 
koniunkcję w pierwszy miesiącu chińska wiosna na 6th dniu księżyc i Luty 15 tylko być mógł i być w Aries i 
Taurus, 1240 BC. Produkować planetarną koniunkcję ruszaliśmy się 180°. planety byli ruszać się usunięte 
słońce jako ja Tak pięć planet pojawiać się w koniunkci w Fang, Scorpius/gdy gwiazdy pojawiać się. Słońce 
ustawia przy 5 PM w Luty.

W ten sposób słońce trwanie 90° przy południem w Izrael wciąż daleko od znaczył gwiaździstą noc w Chiny, 
do słońce cofał się 10° w zachodnim = chybianie 40 minut. Tak słońce ruszał się 190° który jest 10° więcej niż 
180°. To jest słońce wzrastał 10° w zachodnich 12 godzinach opóźnionych krótko na Chiny. 

Następnie zobaczyli koniunkcja nagrywał w Fang, Scorpius/180° daleko od, i natychmiast uświadamiać sobie 
pięć planet ruszaliśmy się 180° z słońcem od Fang, Scorpius/. Z słońcem 180° daleko od odkrywali odwrotną 
orbitę. Jak tylko odkrywali odwrotną orbitę, odkrywali ziemię muszą przyśpieszać w górę 48 godzin rok, 24 
godziny w przyrodniej orbicie w jedna druga rok.

Podczas gdy byli przyglądającymi asyryjskimi omenami znajdowali omen: 

Asyryjski omen: "jeżeli w Adar słońce stoi wciąż po środku noontime: Ziemia doświadcza oblężniczą 
niedolę." (i) 

Adar jest Styczeń, Luty/. Luty 15, 1240 BC jest prawdopodobnie kiedy i być może sądzi słońce stojący wciąż 
przy południe czasem dla Joshua przy Mer w Joshua 11, 4 i 5; I to był królewiątka Wan sen. Wtedy stać wciąż 
przy Gibeon dla Joshua dnia Sierpień 24 długo może słońce, 1241 BC. Wtedy wracać na ten sam daktylowym 
jeden roku opóźnionym musi słońce po tym jak spadek jerychoński Luty 17, 1241 przy bitwą Mer Luty 15 BC, 
1240 BC dokąd tam  był oblężniczy i niedolo. Dzień Luty 15, 1240 BC trwać 12 godziny długi i Joshua dniu 



Sierpień 24 długo mógł, 1241 BC, 23:20 godziny długie. Tak słońce może stać wciąż kiedy ono wracał także 
gdy Joshua gonił Midianites w Syrię. I tak zostać asyryjskim omenem ja. 

I tak wszystkie rejestry NASA ono potrzebował znajdować brakującego dzień i pozostałego chybianie z 
pomocą biblii 40 minut. Te byli naukowowie na misi. Wszystko byli przyglądający dla jest cokolwiek 
astronomicznym. Następna książka po Joshua jest sędziami. Robert g. Boling napisał ten Joshua i sędziowie 
zaczynali w tym samym czasie. Ten sędziowie zakrywali wokoło sto rok okres. Ich dzień no zrobił do 40 minut 
znajdowali. Jak tylko ja znajdował no potrzebowali nagrywać ich znalezienia. Ich misja był znajdować 
problemy program kosmiczny. I ponieważ ten problem rozwiązywał i pozował żadny ryzyko program 
kosmiczny ja no potrzebował donoszącym. 

Wielki ciężki wahadło rusza się powracającego w linii która wiruje 360° w 24 godzinach. gdy huśtający się, 
Tak, ziemia no zatrzymywał wirować gdy bóg zrobił słońcu stać wciąż dla Joshua. Wahadło ziemski chodzenie 
underneath. że dzień także wirował 360° właściwie trwanie ciszę w ten sam linii 

Badanie na exo planety układach słonecznych daleko od naszych, przedstawienia Ch'aoutic zachowanie od 
spoważnienie holowników planety na each inny. Nasz układ słoneczny jest dużo więcej stajenką i tak jest 
niezwykły. Niemniej, bóg musi ruszać się słońce wokoło ziemi wiele czasy. 

Bóg ruszał się planety i słońce bez śladu. To jest część kluczowa ponieważ bóg władza chuje. 

Po prostu ruszać się słońce wokoło ziemi z trudem wpływał ziemię. Trzęsienia ziemi nagrywali i oczekiwali. 
Pogoda może zmieniać także, i to także nagrywał. Asteroidy ciągnęli w ziemi ścieżkę i przyczyn meteorowe 
prysznic, to także nagrywali. "światy w karambolu" słusznie wymieniają. Nie tylko ruszający się planety, 
usunięte słońce ale także ruszać się słońce wokoło ziemi. Bóg rusza się słońce strona przeciwna ziemia i ziemi 
spływanie w odwrotną orbitę słońce, - żadny problem ziemia. 

Eksperyment przelotna gwiazda przez układ słoneczny estokady Jupiter w odwrotną orbitę słońce i niszczącą 
orbity inny planetuje. Bóg rusza się słońce znaczył ten bóg kontrolował planety także. 

Brzęczenia Aldrin "pójść wszystkie sposób od ziemi księżyc i z powrotem ziemia wśród połówki sekunda 
czas przeznaczaliśmy nasz lota planem." 

Ruchy w przestrzeni mogą dokładnie kalkulujący. Tajwan może tropić ich satelity i ruszać się wałkowy punkt 
grosz. Dla bóg chować te ruchy od nauki, bóg musi utrzymywać ziemię w odwrotnej orbicie w ziemi normalnej 
orbicie dokładnie jak. Movents planety i słońce także być bardzo precyzyjni muszą. 

Inna część rozważać jest dziesięć millions tony energia natychmiast ruszać się słońce upwards 40 milion mil 
na godzinę. Parzysty, równy bóg musi ruszać się słońce przy prędkością światła dla "słońca iść puszek przy 
południem". Czas przerwy przy prędkością światła. Czas zatrzymuje = żadny słońca światło. Tylko ten 
umiejętność i władzę bóg. 

Niemniej, astronauta przy międzynarodową stacją kosmiczną mówili poruszające tony wyposażenie w 
przestrzeni są jak ruszać się walizkę. Bóg rusza się słońce przez przestrzeni nie tylko jest jedynym 
rozwiązaniem, ja jest bardzo praktycznym rozwiązaniem. 

Na Velikovsky's światach w karambolu: Ostatnio nieobecność podporowy materiał w lodowych sedno 
studiach, bristlecone sosny pierścionku dane, szwedzcy gliniani varves i wiele setki sedno brać od cedzin od 
światu po całym, oceanu i jeziora tak jak Greenland dye-3 i Vostok sedno rządziliśmy out jakaś podstawę dla 
propozyci globalna katastrofa proponujący wymiar wśród opóźnionego holocenu wieka. "()" 
Wikipedia
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Model przedstawiający tutaj opuszcza żadny dowód, nie wyrównywał jakaś netto brakującego czas. Fact 
znaczy żadny dowód znajdował właśnie bóg jest to mądrze i to potężnym. To musi dawać my pełnej wiarze w 
bóg.

Habakkuk 3:4 i jego świetlistość "byliśmy jako światło; Rogi przychodzić z jego ręki: I tam  był chować jego 
władza." 

Genezy 1:14 i bóg "powiedzieliśmy, pozwalaliśmy, tam  byliśmy światłami w firmamencie niebo dzielić dzień 
od nocy; I pozwalamy one byliśmy dla znaków, dla sezonów i dla, dni i rok: " 

"pozorny ruch słońce dobrowolnie nawiązywać do terminy które w insynuowali swój rzeczywistość Joshua 
10:13, 2 królewiątka 20:11, 1:5, Habakkuk 3:11 (, psalmu 19, Ecclessiastes,) 
Nowy Ungers biblii słownik, słońce, p.1225.

Pisarzi biblia prawdopodobnie znali słońce normalnie no ruszał się. Gdy napisali "pozorny ruch słońce", 
prawdopodobnie pisali o słońce cudzie. Najwięcej te słońce cudy zdarzali się na datach które wskazywali Jezus. 

2 Corinthians 13:8 "dla "możemy robić nic przeciw prawdzie ale dla prawdy. 

Przez wzgląd na wszystkie te rzeczy, ja przypomina my duchowa prawda że bóg rusza się niebo i ziemię save 
jeden duszę. Dlaczego o tobie? 

Wiara żadny pytania. Wątpliwość braki odpowiedzi. 

Jeżeli ty chcesz niezachwianą wiarę która kwestionuje nie, email ja, Andrew Bennett: 
sunnyokanagan@telus.net

Nauka odpłaca się więcej pytania niż ono odpowiada. Wiara odpowiada wszystkie rzeczy. 

Czytamy więcej: Joshua długi dzień - długa wersja

Przekłady: 

Chińczyk
Holender
Francuz
Niemiec
Grek
Włoszczyzna
Japończyk
Koreańczyk
Połysk
Portuagese
Hiszpańszczyzny
Rosjanin
Szwedzi
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Ściąganie władzy punkty i PDF. 

Pierwszy strona, drugi strona, trzeci strona
Pierwszy strona legalna, drugi strona legalna, trzeci strona legalna
Pierwszy strony wielki druk 24, drugi strony wielki druk 24, trzeci strona wielkiego druku 24 właśnie ściąganie 
twój desktop od twój desktop twój ereader, wtedy. - wielki druk dla Ereaders -
Pierwszy strony wielki druk 16, drugi strony ampuła pring 16, trzeci strony wielki druk 16 - wielki druk dla
drukować 

Joshua.ppt joshua.pdf
JoshuaA.ppt joshuaA.pdf
KingWansDream.ppt kingWansDream.pdf
Orbits.ppt orbits.pdf
Reverse.ppt reverse.pdf
SolarPhenomena.ppt solarPhenomena.pdf
YaosCanon.ppt yaosCanon.pdf
Antyczne daty
Czasów pastuchy
Exodus
Wczesny blog

Znacząco połączenia na to miejsce: 

Brakująca dzień opowieść
Jasher i sędziowie
Królewiątko Wan sen
Słońce i księżyc no spotykaliśmy harmoniously w Scorpius
Ziemia obracał do góry nogami
Sothis datuje w biblii przedstawiającej rasc Okanagan Centre
Noah powódź
Phaethon
Seneca
Phoenix
Phoenix wzrastać przedstawiał rasc Okanagan Centre
Joshua długi dzień przedstawiający oas

Królewski astronomiczny społeczeństwo Kanada zgromadzenie ogólne w Kelowna Maj 2005. Mój plakatowy
pokaz.

Okanagan Centre królewski astronomiczny społeczeństwo Kanada "słonecznych zjawisk" prezentacja, 
Wrzesień 1, 2009. Następujący władza punktu prezentacje używali: Earthsift.ppt, joshua.ppt,
kingWansDream.ppt, moses.ppt, orbits.ppt, reverse.ppt, solarPhenomena.ppt, yaosCanon.ppt. Someone pytał 
jaki część bawić się feniks. Odpowiadałem feniksa byłem aniołem który latał słońce i ruszał się słońce strona 
przeciwna ziemia.

EclipseDatesA1.pdf lub eclipseDatesA1.ppt prezentacja rasc Okanagan Centre, Luty 11, 2014.

Czasów pastuchów prezentacja rasc Okanagan Centre, Wrzesień 20, 2016. 

E-mailowy Andrew Bennett: sunnyokanagan@telus.net
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