
Joshuas långa dag - överhopp till den långa
versionen

Joshua 10

spake Joshua för 10:12 ”därefter till LORDEN i dagen, då LORDEN levererade upp Amoritesen för barnen av
Israel och han sade i sikten av Israel, stillbild för sunstativthou på Gibeon; och thou, moon på Ajalon.
10:13 och sunen som fortfarande stods och moonen blev, tills folket hade hämnas sig på deras fiender. Inte är
detta som är skriftligt i boka av Jasher? Så stod sunen fortfarande i mitt av himmel, och hasted för att inte gå
besegra en hel dag.
10:14 och det fanns inte någon dagnågot liknande som för det eller efter det, det LORDEN hearkened unto
uttrycka av en man: för LORDEN som slåss för Israel.”,

NASA påstår på deras webbplats:
”Enligt lagarna av fysik, finns det endast två möjlighetförklaringar för att ha den Sun stativstillbilden i skyen för
en dag: (1) måste jorden som i grunden skulle, att stoppa snurr på dess axel… för vilken där är ingen bevisar. -
eller (2) måste den skulle Sunen att starta flyttning omkring i det sol- systemet i ett mycket specifikt långt, så att
den verkade till oss på vår snurrjord att stå fortfarande. Det finns inget bevisar av detta som either uppstår.”,

Den Sun anseendestillbilden på middagen för Joshua för en dag kan ha producerats av gudflyttning Sunen runt
om jorden. Historien och arbetet modellerar ger sig här. Guden kan ha rört sunen runt om jorden med jord
rotation som gör sunen att stå fortfarande i skyen. Kanske guden som var rörd sunen runt om jorden, till andra
sidan av jord och jord, flödade framåtriktat in i en omvänd omlopp av sunen. Därefter flödade halvan en mer
sistnämnd omlopp, och ett år mer sistnämnd, han som var rörd sunbaksidaen, och jord ut ur den omvända
omloppet av den ingen sunen som lämnar, bevisar, inte biologiskt, eller den geologiska tracen, inte ens förtjänar
any saknad tid. Det finns inte något annat långt.

Ja finns det Joshuas långa dag av 24 timmar längre dag. Därför att omloppet är mot rotation i jord omvända
omlopp, måste jord rusa upp dess omlopp 48 timmar om året, eller det skulle finns 367 dagar ett år i stället för
365 dagar, och jord måste rusa upp dess omvända omlopp omkring 24 timmar (23:20timmar) i halva ett år =
saknad tid = den saknade dagen + sunen som kretsar runt om jorden för 24 timmar = den långa dagen av den
Joshua 10:12, och det finns den 40 saknaden noterar.

Jord i den omvända omloppet rusades upp 48 timmar + den sammanlagda tiden för sunen till flyttning 2 X
360° eller 4 X 180° eller numrerar any av kombinationer, är 48 timmar = ingen netto saknad tid.

Då NASA-forskarna upptäckte sunen på andra sidan av jord, upptäckte jag den och NASA upptäckte säkert
den, och jord i en omvänd omlopp av sunen, dem skulle upptäcker att jord kunde flöda ut ur den omvända
omloppet på den halva omloppet pekar. Och det som där betyds, måste vara 24 timmar av rusat upp halv
omlopp = 24 timmar av saknad tid, eller annat skulle vi har 367 dagar om året. Dagar av året kan räknas i korall.
Således måste det att finnas 365 dagar i ett omvänt omloppår. Således de 24 timmarna av saknad tid = den
saknade dagen.

Den saknade dagberättelsen av omkring 24 timmar verkar riktig på grund av båda saknad tid och förfluten tid
och jord ellipsformiga omlopp.

Den samma saknade tiden av 23:20timmar och den samma förflutna tiden som 24 timmar och den samma
saknaden 40 noterar, saknad tid och förfluten tid.
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Om guden skulle stoppa jorden från att rotera, skulle han måste att starta den att rotera igen. Det skulle torra
landet ringer ekvatorn.

Jord omkrets är 40075,017 km ekvators- (24901,461 mi) och 40007,86 km meridional (24859,73 mi). Enkelt
tappar det skulle hav omkring 70 kilometer eller 42 miles på ekvatorn, och de skulle polerna är under 70
kilometer, eller 42 miles av bevattnar, om jorden stoppade att rotera.

Water är instabil. Hav som skulle över flöde. Om jord rotation per dag saktades av precis en som var minimal,
skulle haven på ekvatorn är 800 fot lower. Ganska än att rymma jord tillsammans och fortfarande för 24
timmar, till flyttningen är sunen runt om jorden mycket mer praktisk. I en gammal bibelencyklopedi påstås, som
guden måste ha rört sunen som gör sunen att stå fortfarande i den snarlika skyen än, stoppar jord från att rotera.
Jord roterar 1000 miles per timme, 1600 kilometer per timme, på ekvatorn. Om den stoppade jorden rotera folk
skulle nedgången över och inte kunde slåss en strid. En fortlöpande klocka som skulle showdagar av förfluten
tid, unaccounted - för.

Här ser du en föreställa av Jupiter. Notera att planet är mer bred på en mitt, ekvatorn. Jupiter roterar en gång
varje tio timmar på 28.000 miles per timme, 43.000 kilometer per timme. Jord roterar på 1.000 miles per timme,
1.600 kilometer per timmen, en rotation varje 24 timmar.

Flyttningen sunen har fram och tillbaka det netto att verkställa av ingen netto saknad tid. En fortlöpande
klocka, från för sunmirakel och ett år after när den rörda baksidaen för sun, skulle show ingen saknad tid.
Gudflyttningen sunen gör långt mer avkänning.

Gudflyttningen sunen är att lyfta för skurkroll.

Jord saktar besegrar dess rotation omkring en understöder varje 18 månader. Ikväll December 31, 2016
understöder en hoppa tillfogas. Över 10.000 år i den hela timmen tillfogas. Således jord är rotation oförändrad.
Endast sunen som är rörd runt om jorden med jord rotation som verkar att stå fortfarande i skyen. Alla
sunmirakel kan produceras av gudflyttning sunen som inte saktar eller vänder om jord rotation.

”vände 1,4 miljard år sedan jorden en full rotation på dess axel varje 18 timmar, och 41 noterar.”, Ny
forskning har möjliggjort denna studie av jord saktande rotation att gå tillbaka miljarder av år. ”Jordvacklanden
som den snurranden”. Jord axelförskjutningar fyra flytta sig mycket långsamt varje år. Detta är alla viktigare
hur guden som är rörd sunen runt om jorden i historiska tider spårlöst, när vi kan gå tillbaka miljarder av år.
Detta är alla viktigare att den rörda guden sunen, och att guden inte stoppade eller vände om jord rotation.

Omkring fyra miljard år sedan: ”Gav få effekt jordextrahjälpen samlas, och en extra vinkelformig momentum
för radda: så mycket som den rotera en gång varje fem timmar. Jord oblate formar litet, plattat till på polerna, de
utövade tidvattens- styrkorna, som arrangera i rak linje moon'sens omlopp med jord ekvator, och stablished det
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där.”,
Beräkna kosmoset. p.45

Planet storleksanpassar materien för beboelighet för. Det finns en minimi storleksanpassar för att liv ska
framkalla på ett planet. Således tillfogat samlas detta från få effekt var nödvändigt för att jord beträffande ska
att underhålla dess atmosfär, Etc.

Jag inviterar dig att göra mathen. Mer du ser in i denna, modellerar, och lösningen, mer ska du ser, att denna är
den riktiga lösningen. Detta är inte något som inte står upp till lite en scrutiny. Modellera fungerar perfekt.
Dessa daterar var ganska lätta att beräkna, därför att alla de pekar till Jesus. Och däri alla daterar dessa pekar till
Jesus, denna är inte danande det upp.

Det kan endast finnas en sanning. Endast en daterar kan vara höger. Huvudsakligen är detta det stort
föreställer.

Joshuas börjar den långa daglördagen, Augusti 24, 1241 BC det 50 jubile året, till fångenskapen September 7,
591 - 70 år till Augusti 17, 521 BC, 50 år jubiles igen unto Jesus början hans departement, den tionde dagen av
den sjunde månaden, Yom Kippur, lördagen, den September 10, 29 ANNONSEN.

Daterar att peka till Jesus

Sidan besegrar till Joshuas långa dag

Sun mirakel pekar ofta till Jesuss födelse i 7 BC, liv av 38 år och offret, den April 3, 33 ANNONSEN, många
tider över många tusentals år.

Den Matthew 26:53”Thinkest thouen, som jag inte kan nu be till min fader och han just nu att ge mig mer än
tolv legioner av änglar?
26:54 men, hur scripturesna fullgöras därefter, det thus måste den vara?”,

49 år jubiles från 1241 BC - året av Joshuas långa dag, till Jesuss den offerApril 3, 33 ANNONSEN. Också
daterar ändelse med 07 pekar till Jesuss födelse September 12, 7 BC och daterar avsluta 45 pekar till Jesuss liv
av 38 år; 45 BC till 7 BC. År som avslutar i 68, är även 100 år till Jesuss den offerApril 3, 33 ANNONSEN. 49
x 49 år jubiles från 2369 BC, 2401 år, till Jesuss den offerApril 3, 33 ANNONSEN och 50 år jubiles från Adam
i armeniskt sothisår 800 = 4568 BC var var det 44th jubile.

Dra tillbaka 110 x 49 år jubiles från Jesuss offer, den April 3, 33 ANNONSEN, till 5358 BC. Joseph och
Joshua bodde till 110 år, kanske en parallell. Således finns det en tio år korrigering till det 49 jubile året från
den armeniska Sothis för början kalendern från 5368 BC till 5358 BC. Det 50 jubile året behöver inte denna
korrigering och startar från 5368 BC = 5400 år = 108 x 50; till Jesuss den offerApril 3, 33 ANNONSEN.

De sex åren som tillfogas till Adams 930. år, och de fem åren som tillfogas till Noahs flod = dessa 10 år; ökad
baksida från 5358 BC till 5368 BC som gör de 49 år jubilesna att matcha de 50 år jubilesna.

Adams födelseår 800, 4568 BC. Emellertid i den Septuagint Adam'sen födelsen äger rum i år 700, 4668 BC.

Adams död i armeniskt Sothis år 930 = samma i hebrén och Septuaginten = (19 x 49) från 5368 BC eller från
5358 den tidigaste kalendern daterar BC = eventuellt på rekord.

”Och på slutet av det 19th jublile, i den sjunde veckan, dog det sjätte året, Adam.”,
Det forntida bokar av jubileesna, p.26.

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_sv&url=https%3a%2f%2fwww.universetoday.com%2f143731%2fplanet-sizes-matter-for-habitability-too%2f
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_sv&url=http%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2findex.html#JOSHUA


”på slutet av de 19th jubile” 49 år jubilesna = sjunde vecka = 7 x 7; 19 x 49 = 930.

”Och i det sjätte året, i den sjunde veckan av denna jubilee, kallade Abraham Isaac, hans son. Jag den
gammala förmiddagen och jag vet inte dagen av min död. Mig förmiddag hundra och sjuttio-två”,
Det döda havet bläddrar, studieupplagan, volym 1, p.467.

Från 4568 BC; 43 x 49 + 3 x 7 + 5 (det sjätte året) 2133 år = 2435 BC.

Från 5358 BC och att fortsätta till Jesuss offer, är 110 x 49 år till ANNONS 33.

Från 5368 BC och att fortsätta till Jesuss offer, är 108 x 50 år till ANNONS 33.

Cyklar sothis hjälpmedel som kalendern drar tillbaka - upp en dag varje fyra år = 365 dagar i 1460 år. De
armeniska sothisna cyklar avslutat inte i ANNONS 552, men var 76 år tidigare i ANNONS 476, som precis den
egyptiska sothiskalendern var 76 år tidigare: pharaohen Merneptah dog, inte i 1205 BC, men in på avsluta av
den egyptiska Sothisen cykla 1281 BC.

Det finns en 10 år skillnad från början av den armeniska sothiskalendern: Dra tillbaka 1460 år från 474
ANNONS, 988 BC, 2448 BC, 3907 BC = 5368 BC = 5400 år till Jesuss den offerApril 3, 33 ANNONSEN.

De 49 åren jubilees räknades från 5358 BC, 10 år mer sistnämnd.

”Och Noah gjorde arken. .in densjunde jubileen av år, i den femte veckan, i det femte året” ”och skrev in
arken i det sjätte året”,
Forntida boka av Jubilees, p.30.

Från Septuaginten tre verses:

Uppkomst6:3 ”och Adam bodde två hundra och trettio år och honom begat en son, efter hans eget har bildat,
och efter hans eget avbildar, och han kallade hans kända Seth.
6:4 och dagarna av Adam, som han bodde efter hans ha avlat av Seth, var sju hundra år; och honom begatsons
och döttrar.
6:5 och alla dagar av Adam, som han bodde, var nio hundra och trettio år och honom dog.”,

Att räkna till Noahs flod från Adam i armenier Sothis för år 700 från 5368 BC = 4668 BC till 3307 är BC 27
jubilees + 5 x 7 + 4 = 3307 BC. Att vara avkräva från 4670 BC - 1323 - 35 - 5 = 3307 BC.

700 år efter Adam var 60, om, när Seth kan vara född, i år 760 =, 1460 år, cyklar färdiga sothis från 5368 BC
till 3907 BC = 3900 år till Jesuss födelse i 7 BC.

(27 x 49) + (5 x 7) = 4 (det 5th året) = 1323 + 35 + 4; från Adam - detta år 700 i Septuaginten - i 4668 BC -
1361 = 3307 BC.

Från år 700 till det nästa cykla året 600 (700 - 600 = 100) = 1460 - 100 = 1360. 1323 + 35 = 1358; fjärde år =
1361 = 3307 BC.

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

3300 BC var ett 49 jubile år. 7 mer år från Noahs flod i 3307 BC till dessa 3300 var BC ett 49 jubile år från
5358 BC. 3307 BC var ett sjunde årssabbathår - år 42 = 6 x 7.



”Och i den sjunde veckan (pingstdagen) i det första året därav, i detta jubile, planterade 3300 BC, Noah
vines”,
Forntida boka av Jubilees, p.37.

Således räknades korrekt antecknade det 49 jubile året från 5358 BC till Jesuss den offerApril 3, 33
ANNONSEN.

”[Och Jacob som lämnas Beersheba som går] till Haran i det första året [av understödjaveckan av denfjärde
jubileen]. [på första (dagen) av den första månaden av denna vecka]. och spenderat natten där, därför att sunen
hade uppsättningen.”,
10 Jubilees, 1Q 17, Jub 27:19 - 21, det döda havet bläddrar, studieupplagan. Volym I. p.25.

”Och han gick upp från därifrån till brunnen av eden i det första året av den första veckan i denfjärde jubileen
[2108 FÖRMIDDAG]. Och lorden verkade som om natten, på den nya moonen av den första månaden, och
sade unto honom: ”Mig förmiddag guden av Abraham thy fader; skräck inte, för I-förmiddag med thee, och
välsignar thee och multiplicerar säkert thy kärnar ur som sanden av jorden.”,
Det forntida bokar av Jubilees, p.93.

4568 BC - 2156 år (44 x 49) = 2412 BC; när Isaac var 95 gammala år. Den första veckan kan = 2407 BC, då
Isaac var 100. Det är, den 44th jubileen är inte 2108 år = 43 x 49 men 44 x 49 = 2157 år.

Uppkomst28:11 ”och han tände på ett bestämt förlägger, och dröjt kvar där all natt, därför att sunen var
fastställd; och han tog av stenarna av det förlägger och satte dem för hans kudder, och lekmanna- besegra
förlägger däri för att sova.

28:12 och han dreamed och skådar en stege ställer in på jorden, och det bästa av den nedde till himmel: och
skåda änglarna av guden som stiger och stiger ned på den.”,

Uppkomst28:18 ”och den Jacob ron upp tidig sort i morgonen, och tog stenen som han hade satt för hans
kudder, och uppsättningen det upp för en pelare och hälld olja på det bästa av den.”,

”var sunen fastställd” kan betyda att sunen var fastställd i öst. ”kan ron upp tidig sort” betyda sunron plötsligt i
öst.

Den Luke 24:1 ”nu på den första dagen av veckan, mycket tidig sort i morgonen, kom de unto sepulchren och
att komma med kryddorna, som de hade förberett, och bestämda andra med dem.”,

Den första månaden = månaden av påskhögtiden - understödjaveckan = den 14th dagen av den första månaden
= dagen av påskhögtiden. Den första dagen av veckan är söndagen. Jesuss uppståndelse var den första dagen av
veckan, precis efter påskhögtiden.

Det 50 jubile året kan ha betytts, det 44th 50 jubile året från Adam i det armeniska sothisåret 800, 4568 BC till
2368 BC, då Jacob på 70 lämnade Beersheba för att gå till Haran.

Eller det 49 jubile året; 44 x 49 + 44 år; det är, det 44th året kan ha utelämnats, därför att det tänktes för att
vara en typo: 44 44.

Abraham födda 2607 BC, Isaac födda 2507 BC, födda Jacob, då Isaac var 69 (inte 60) 2438 BC, Jacob var 70
i 2368 BC. Är alla 50 jubilesna till Jesuss födelse i 7 BC och Jesuss offer i ANNONS 33.



Således är båda 2368 BC 50 år jubiles 44 x 50 från Adam, 48 x 50 till Jesuss den offerApril 3, 33
ANNONSEN; och från 2369 är BC 49 x 49 år jubiles, 2401 år, till Jesuss den offerApril 3, 33 ANNONSEN.

Från början av den armeniska Sothis kalendern i 5368 BC, är uppbackningen 10 år till 5358 BC, 110 x 49 år
jubiles till Jesuss offer, den April 3, 33 ANNONSEN.

Från Adams födelse i det armeniska Sothis kalenderåret 700 = 4668 är BC 27 x 49 år jubiles, 5 x 7 + 5 år, med
”det femte året” = Noahs flod i 3307 BC; det femte året från armeniskt Sothis år 595 = döden av Lamech, till
armeniskt Sothis år 600 = floden.

27 x 50 jubiles = 3350 år. 4668 BC - 3350 år = 3307 BC = armeniska sothis för år 600 = 3300 år till Jesuss
födelse i 7 BC.

Därefter från Jacob 70th år i 2369 BC, skulle lika det 45th 49 jubile året, 44th 50 jubile år, från Adam i år 800
= 4568 BC, hela vägen, 49 x 49 år till Jesuss offer, April 3, 33 ANNONS.

Från Jacob i detta hans 70th år är 2369 BC, 49 x 49 år till Jesuss den offerApril 3, 33 ANNONSEN. Denna
44th 49 jubile plus för året 44 år är 5 år kort stavelse 49 år. Emellertid från dessa 2369 är BC 49 x 49 jubiles till
Jesuss offer.

Jacob var 70 då han lämnade Haran = 2368 BC =, då Jacob dreamed honom sågar en stege från jord till
himmel. Jacob bodde för att vara 147 gammala år. Därefter bodde Jacob 2 x 38,5 mer år från 70 till 147 år.
Jesus bodde 38,5 år från September 12, 7 BC till den April 3, 33 ANNONSEN.

”hade sunen uppsättningen” kan se till ett sunmirakel för att peka till detta daterar understödjaveckan av den
första månaden = påskhögtiden = från Adam 4568 BC = 4600 år och från 2368 BC = 2400 år, till Jesuss offer.

”Och han gick ut från honom fröjden. i den första veckan av dettredje jubile i dess understödja året, som är
året dog Abraham, Isaac, och Ishmael kom.”,
Det döda havet bläddrar studieupplagan, volym 1. p.469. 4Q219.

Hebré11:8 ”vid tro Abraham, då han kallades för att gå ut in i en förlägga som han bör motta efter för ett arv,
lydde; och han gick ut och att inte veta att whither han gick.
11:9 vid tro som han sojourned i landet av löftet, som i ett konstigt land och att bo i tabernacles med Isaac och
Jacob, arvingarna med honom av samma lovar: ”,

Uppkomst35:27 ”och Jacob kom unto Isaac hans fader unto Mamre, unto staden av Arbah, som är Hebron, var
Abraham och Isaac sojourned.
35:28 och dagarna av Isaac var hundra och fourscoreår.”,

Joseph var 17 då hans farfar Isaac var 180 gammala år. Isaac var 69, då han hade Jacob, inte 60. Således var
Jacob sex, inte 15, då Abraham dog. Således var Jacob 70, då han dreamed av stegen till himmel, de samma 69
åren hans fader som Isaac var när Jacob var född.

Således från Adam i 4568 BC = armenier Sothis för år 800 från dess början i 5368 BC, 43 x 49 år = 2107 år,
därefter 29 mer år till Abrahams död i 2432 BC.

4 veckor av år, understöder år. Därefter 4 x 7 år till understödjaåret = 28 + 1 år = 29 år till 2432 BC. Dessa
2432 är BC även 50 år jubiles till utflyttningmars 30, 1281 BC.

Abraham bördiga 2607 BC - 175 år av Abrahams liv till 2432 BC.



Den Micah 7:20 ”Thou vissnar utför sanningen till Jacob och förskoningen till Abraham, som thouhast som
sväras unto våra fäder från dagarna av gammalt.”,

Således Abraham bördiga 2607 BC och inte 1900 BC.

Joshuas långa dag.

Vad vi vet:

Det är viktigt att veta vad du vet och vad du inte vet.

”Bara de vernal herrgårdarna går till det västra, och de höstliga verkar till det östligt och att vända om de
föregående riktningarna av dessa två säsonger och i opposition till den rådande aningen av kinesen, som fjädra
hör hemma till öst, Etc.en, denna diskrepans inte emellertid för att besvära deras varar besvärad alls, och vi kan
säkert lämna det unexplained.”,
De kinesiska klassikerna III p.95

Här kan du se att att fjädra är i öst! För att sunen ska vara i Scorpius fjädra in, rätt - bort har vi en omvänd
omlopp!







I dag är Scorpius i November/December intead av September på grund av precessionen av dagjämningarna =
360° i 26.000 år. Således i de 4.300 åren, sedan kejsaren Yao i 2300 är BC jämbördig till den obetydliga
ändringen av zodiacen av två månader.

Sunen i Scorpius fjädrar in, sunen fjädrar in skulle normalt i 2300 som skulle BC, är i Oxen, = skillnaden
180°; detta måste hjälpmedlet sunen att ha rört till andra sidan av jord och jordflöde in i en omvänd omlopp av
sunen på denna fullmåne, April 1, 2315 BC eller på denna nya moon, April 1, 2316 BC, då sunen som
fortfarande stods tio dagar och Yao, blev kejsaren av den Kina och Joseph regulatorn av Egypten.

Båda precession av dagjämningarna, en månad i 1000 år från 2315 BC till 1240 BC och sunmirakel två
månader för fjädradagjämningen; hjälpmedlet Scorpius var i öst i Yaos lunar zodiac, och det sunen var i Virgo
på wans dröm för konung = den Scorpius raksträckan upp på solnedgången. Tre månader av de 12 månaderna i
ett år likställer en 90° skillnad i Scorpius i öst 2315 BC och Scorpius direkt ovanför Februari 15, 1240 BC.

Avkrävamätningen är Februari 16 till dagjämningen April 1 = ett och en halva månader. 2315 BC till 1240 BC
= 1000 år, 10 dagar. Alla berättade = två månader. Den lunar zodiacen var ungefärlig - något lunar tecken, som
bör vara 1/28, är så stort som något zodiactecken som är 1/12. Således avslutar görar till kung
Scorpius/huggtanden 90° i jämförelsen av zodiacen av Yao i 2315 BC och glåmigt i 1240 BC.

Sunen rörd 180° drar tillbaka lördagen, Februari 15, eller söndagen, Februari 16, 1240 BC och jord flödade ut
ur den omvända omloppet, som beskrivit in specificera i wans dröm för konung: Sunen måste ha varit det rörda
ett året för och jordflöde in i den omvända omloppet, Februari 17, 1241 BC på den sjunde dagen och den
plötsliga soluppgången, på nedgången av väggen av Jericho och sunflyttningbaksidaen ett år mer sistnämnd och
jordflöde ut ur den omvända omloppet på den wans drömmen för konungen, Februari 15, 1240 BC. Fjädra är i
öst, i 1241 BC i virgoen inte Pisces, igen 180° ifrån varandra, igen. Således beskrivas den omvända omloppet
av jorden igen!



”Göra till kung drömmt glåmigt att han bekläddes med sunen och moonen. En phoenix and sjöng på
monteringen K'e. I den första månaden av fjädra, på den 6th dagen, de fem planen hade en förbindelse i
huggtand. Därefter gick en manlig och en kvinnliga phoenix omkring wans huvudstad med en handstil i deras
näbbar, som sade: ”Har förtrycker kejsaren av Yin ingen princip, men och oordningar väldet. Det stora dekret
tas bort: Yin kan inte tycka om det longer. De kraftiga andarna av jord har lämnat den; alla andar visslas bort.
Förbindelsen av de fem planen i huggtand ljusnar alla inom de fyra haven. ””,
Annalern av bambun bokar, del V dynastin av Chow p.143, de kinesiska klassikerna.



”Var den glåmiga konungen lik sunen eller moonen. Han gjorde ljusare med hans glänsande fyrana
inkvarterar, -- de västra regionerna.”,

Både sunen och moon som fortfarande stås på solnedgången. Första kvartalmoonen direkt över och för sun
inbrottet precis det västra på Kina, lördag för båda tider, Februari 15, 1240 BC för 12 timmar och Joshuas långa
dag, lördag, Augusti 24, 1241 BC, för 24 timmar. Efter Joshuas långa dag den samma dagen i Israel, bör sunen i
Kina passera västra till öst till den near soluppgångsöndagen, Augusti 25, 1241 BC, och thus att göra ljusare
fyrana inkvarterar.

Nasa-forskare bör upptäcka att denna omvända omlopp inom timmar av läsning de första kapitlen i de
kinesiska klassikerna skrivev ut i 1960. Omtryckt i 1935 och 1949.

Göra till kung glåmigt antecknade en lunar förmörkelse, dag 13 av cyklar 60, September 23, 1205 BC i hans
35th år.

”det 35th året av konunghudsvulsten av Zhou, den 1st månaden, dagbingzi 13, under dyrkan av fullmånen är
den meddelade konungen, ”många… förmörkelser untimely, dig bör börja att planera för följden. ””,
Yi Zhou shu. Xiao kai jie. ch.17

35 år för September 24, 1205 är BC detta wans första år för konungen, Februari 15, 1240 BC, när sunen som
fortfarande stås på solnedgången, placerar för 12 timmar, sunflyttningen 180° tillbaka och jord som flödar ut ur
den omvända omloppet, när glåmigt för konung som slåss med kejsaren som Wending, görar till kung således
glåmigt gjorde ljusare de västra regionerna.

En lunar förmörkelse äger rum endast på dag 15, inte det olyckligt numrerar 13. Dag 13 var dag 13 av cyklar
60, inte den lunar dagen.

Sunen på solnedgången placerar på Kina för 12 timmar = sunen på middagen placerar på Israel för 12 timmar
= Joshuas strid av Merom i Joshua 11.



Den Joshua 11:6 ”och LORDEN sade unto Joshua, är inte rädda på grund av dem: för till tid för morgondag
ska härom mig levererar dem upp all dräpat för Israel: thoushalthoughen deras hästar, och bränner deras
triumfvagnar med avfyrar.”,

Striden av Merom kan ha varit lördagen Februari 15, 1240 BC = 364 dagar eller den nästa dagsöndagen
Februari 16, 1240 BC = 365 dagar.

”Är den glåmiga konungen lik sunen, och moonen, tände han de västra regionerna” beskriver inte endast
sunanseendestillbilden på solnedgången i det västra för 12 timmar, Februari 15, 1240 BC, men också kan
beskriva sunanseendestillbilden på solnedgången i det västra i Kina = middag i Israel, för 24 timmar halvår
tidigare på denna Joshuas långa dag, Augusti 24, 1241 BC. Inte endast det, men sunresningen i det västra i
Kina, som sunuppsättningen i öst på Israel. Sunen som fortsätter för att passera västra till östlig förflutna
middagen, placerar till den 9 FÖRMIDDAGEN placerar på Kina, då brilliantly den västra flyttningen 180°,
uppsättning för sun plötsligt i det västra på Kina till löneförhöjningen brilliantly i öst på den Israel söndagen,
Augusti 25, 1241 BC, som i domare8:13, för att förutsäga Jesuss uppståndelsemorgon.

För att sunen och moonen ska vara synliga i det västra samtidigt, måste moonen vara den sex dag- eller första
kvartalmoonen = första kvartalmoonen på Joshuas långa dag Augusti 24, 1241 BC och göra till kung den wans
drömmen, Februari 15, 1240 BC. Från den lunar dagen i höst är en mer sistnämnd halv omlopp på omkring den
samma lunar dagen, 178 dagar = 6 x 29,5 dagar.

Mest rimligt sunen och moonen var att resa som var västra till öst = Joshua, kunde se moonen - ljust i mörkret
av natten - och nästan fastställdt i det västra på midnatt = den mellersta klockan av Gideon i domare7:19, då
moonlöneförhöjningen från det västra som följdes av sunen. Således kunde Joshua följa moonen nästan 180°
som var västra till öst över skyen, till, då sunen var på middagen placerar när han frågade guden att stoppa både
sunen och moonen. För sunen och moonen som reser västra till öst sunen och moonen, måste att vara röra; i
motsats till att rotera ut ur beskåda öst - - som är västra med jord rotation. Joshua frågade guden att stoppa
sunen, därför att sunen var röra!

Här ser du första kvartalmoonen = 40%; löneförhöjning på den Okanagan dalen, Stillahavs- normaltid för 2
PM, Oktober 15, 2018. Den nya moonen var Oktober 8. Således är denna den samma moonen arrangerar
gradvis som på Joshuas långa dag sexen eller sjuna - dagmoonen. Moonen var knappt discernable i den ljusa
eftermiddagsunen. Svårt att se moonen ögonblicket moonron, därför att sunen var i en mitt av skyen, när Joshua
gjorde hans förfrågan - omkring 12 PM inte 2 PM.







Här kan du se planen, moon och sun natten av den wans drömmen för konungen. Notera moonen svimmar in
märker är precis nedanföra Saturn båda i Oxen = motsats, det är 180° i väg från, Scorpius/huggtanden, således
förbindelsen i Scorpius på mörkret efter solnedgången i Kina, för den rörda guden sunen och moonen och
planen = moonen i både det sjätte lunar undertecknar från den 1st, av 28 tecken = av 28 zodiackonstellationer
och sjätte lunar dagen moonen bredvid Saturn = var de var, efter den rörda baksidaen för sunen = var 180° bort i
Scorpius och nu i Oxen.







Saturn måste flyttningen 180° med sunen, och Saturn var var precis den glåmiga konungen sade att planen var
i Scorpius på starten av sunmirakel. Yttre planet Jupiter och Mars är i Pisces med sunen. I starten av sunmirakel
bör Saturn vara 180° från var den skulle normalt är i Pisces och det likställer denna Scorpius/huggtand i wans
dröm för konung. Jämväl moonen bredvid den Saturn raksträckan upp på solnedgången. Sunen måste ha rörd
jumbo och det rörda första för planet. Därefter visas Jupiter och Mars, och den skulle Venus och mercuryen i
Scorpius med Saturn och moonen, då den fastställda sunen och stjärnorna kom ut i Kina.

Här igen kan du se Saturn och moonen över. Jupiter är near Saturn, men förblindat av sunen från jord.

I tajmingen av sun'sens rörelse tar den ljusa sun'sen 8 noterar för att ne jord, och 80 noterar från Saturn till
jord, och 40 noterar från Jupiter till jord. Således i de första 80na noterar Saturn syns i Scorpius för flyttning till
Oxen. De andra tre planen, fördärvar, Venus, och mercuryen måste all flyttning 180°. Tajmingen av
förbindelsen av planen i wans dröm för konung är görar perfekt. Detta måste betyda att förbindelsen av Saturn
och första kvartalmoonen och båda betyder mercuryen, Venus, fördärvar, och Jupiter var rörd, för sunen = alla
fem planen visas i Scorpius/huggtand efter solnedgång i Kina.







Därför att Saturn och Jupiter är så långt i väg från sunen, det ljust från sunen, som den rörd skulle
räckviddjord i åtta noterar och tänder från Saturn till den jord skulle taken över 80 noterar och tänder från
Jupiter skulle taken över 46 noterar; och thus skulle de verkar att stilla är där i Scorpius mer än en timme mer
sistnämnd. Således hade föreställa av konungen som den wans drömmen är sunen, uppsättningen i det västra =
middagen i Israel, och stjärnorna kom ut, och Saturn och första kvartalmoonen, båda först som visas i
Scorpius/huggtand, sken direkt över för 12 timmar som dem all rörd 180° med jord rotation till Oxen, då
flödade jord ut ur den omvända omloppet av sunen.

Enkelt måste guden ha rört planen för framåt honom som är rörd sunen = moturs med jord rotation. Därefter
visas alla fem skulle planen efter solnedgång i Kina i Scopius/huggtand.

För Saturn till flyttningen 180° med sunen skulle Saturn reser en - thirden av rusa av ljust. Över en - tionde av
rusa av ljust, tid på Saturn skulle långsamt och tänder från Saturn skulle dunkelt.

När sunuppsättningen, Februari 16, 1241 BC: Saturn skulle syns i Scorpius/huggtand, och de andra fyra
planen kunde vara rörda framåt av sunen som väl, då visas alla fem skulle planen i Scorpius/huggtand = från
Virgo till Scorpius. Saturn har en minimal fördröjning för tid 70 = alla fem planen att synas i Scorpus.

Den nya moonen var den sol- förmörkelsen nedanföra Indien 14 TD Augusti 17, 1241 BC. Jerusalem är
omkring 19 TD. Så bör den nya moonen vara 8 FÖRMIDDAG Augusti 17, 1241 BC. Därefter är lördagen,
Augusti 24, 1241 BC skulle första kvartalmoonen. Således bör moonen vara nästan 50%. Därefter kunde Joshua
se moonen knappt ovanför de östliga kullarna på middagen på Gibeon, då han frågade guden att göra sunen och
moonen att stå fortfarande.

Från Ramah ovanför Gibeon bör förlägga av Joshuas strid, första kvartalmoonen vara synlig på middagen
ovanför Jordanienkullarna på omkring den samma höjden. Därefter igen, efter Joshua jagade Amoritesen
besegrar Bethoron, och in i den Ajalon dalen, är den östliga horisonten som igen skulle, sänker nästan, och
första kvartalmoonen igen som är synlig på middagen.

Således kan den wans striden för konungen med kejsaren som Wending, ha varit Augusti 24, 1241 BC =
striden av Joshua som dagen, och görar till kung wans dröm kan ha varit Februari 15, 1240 BC =, då den
glåmiga konungen bekläddes i sunen, och den wans natten för moonen = för konungen beklär.

Uppkomst1:5 ”och guden kallade den ljusa dagen och mörkret som han kallade Natt. Och aftonen och
morgonen var den första dagen.”,

Sunen och moonen skapades på den fjärde dagen. Skapelsen började med ljust, med Jesus.

Den John 1:1 ”i början var uttrycka, och Word var med guden, och Word var guden.”,

Den John 1:4 ”i honom var liv; och livet var det ljust av manar.”,

Matthew 28:1 ”slutligen av sabbathen, som den började att gry in mot den första dagen av veckan, kom Mary
Magdalene och den annan Maryen som ser sepulchren.
28:2 och, skådar, fanns det ett stort jordskalv: för ängeln av lorden nedgående från himmel, och kom rulla
tillbaka stenen från dörren och satt på den.”,

28:5 ”och den svarade ängeln och sade unto kvinnorna, skräck inte ye: för vet jag det ye-sökanden Jesus, som
korsfästes.
28:6 är han inte här: för är han uppstigen, som han sade. Se förlägga var den lekmanna- lorden., kommet”,



Sabbathen avslutade, och den första dagen av veckan började, då det blev mörkret. Mary kom till tomben på
avsluta av sabbathen på aftonen, ”aftonen, och morgonen var den första dagen” - för sunen till
löneförhöjningen, då Mary kom till tomben, måste sunen löneförhöjningen om 11 PM.

Den Joshua 10:32 ”och LORDEN levererade Lachish in i räcka av Israel, som tog den på understödjadagen,
och slagit det med kanta av svärd och alla souls, som var däri, enligt alla som han hade gjort till Libnah.”,

Den första dagen av veckan var söndagen = uppståndelsesöndagen efter Joshuas den långa daglördagen,
Augusti 24, 1241 BC. Understödjadagen ”, tog som den på den följda understödjadagen” var Måndag.

Sunron i den östliga tidig sort och plötsligt på sabbathen då Jericho avverkning, Februari 17, 1241 BC.
Februari 17 var den 40th dagen från påskhögtiden. Halva en omlopp som är mer sistnämnd också på sabbathen,
sunen och moonen som fortfarande stås på middagen för 24 timmar, då första kvartalmoonen ägde rum i östliga
Augusti 24, 1241 BC. Därefter gick sunen ett år mer sistnämnd tillbaka, och jord flödade ut ur den omvända
omloppet av sunen, också på en sabbath, Februari 15, 1240 BC också på första kvartalmoonen = sunen på Kina
på denna västra horisont och första kvartalmoon direkt över.

Lördagen Augusti 24, 1241 ägde rum BC på dag 33 av cyklar 60 i Kina. Jesus gick till den arga fredagen, den
April 3, 33 ANNONSEN på dag 34 av cyklar 60. Kanske en annan parallell av Jesuss uppståndelse.

Sunresningen i det västra om den midnatta lördagen för FÖRMIDDAG 12, Augusti 24, 1241 BC. Joshua sågar
den fientliga styrkan får bort. , då så Joshua frågade guden att stoppa sunen, såg han inte till den märkte
sunresor runt om jorden varje dag. Inte Joshua visste att guden var röra sunen runt om jorden som dagen, därför
att sunen var att resa som var västra till öst, och Joshua frågade guden att stoppa sunen i skyen, så fienden
kunde inte få bort.

Joshuas ägde rum långa dag i sommaren av 1241 BC därför att det 50 jubile året till 591 BC, 70 år
fångenskap, 50 år jubiles igen från 521 BC till ANNONS 29, då Jesus började hans departement på Yom
Kippur för att fullgöra Isaiah 61. Utflyttningen var fullmånen, fredagen, mars 30, 1281 BC, därför att det var
avsluta av sothisna cyklar av 1456 år från 2737 BC. 40 år i vildmarken till 1241 BC.

”Och i det sjätte året av den tredje veckan av dennionde avresan för jubileethoudidst och bo i landet av Midian
fem veckor och ett år. Och thoudidstretur in i Egypten i understödjaveckan i understödjaåret i den femtionde
jubileen.”,
Forntida boka av Jubilees, p.158.

Därefter de femtionde = 49na (femtionde från 49 till 50) X 49; vara bör 69 (inte 49) X 49 = 3381 år; 4668 BC
- 3381 år = 1287 BC; understödja veckan = 7 år, understödja året = 1 år = 1281 BC. Att vara avkräva från 4670
BC - 3381 år - 7 år - 1 år = 1281 BC.

Modellera av flyttningen sunen till andra sidan av jord och jord som flödar in i omvänt hjälpmedel för en
omlopp - jorden måste rusa upp 48 timmar en omvänd omloppårsuppehälle 365 dagar i ett år. Sunen och planen
på burk flyttningbaksida på den halva omloppet pekar och jorda en kontakt flöde ut ur den omvända omloppet
som, om ingenting hade händt. Planen som exakt verkar i den samma nighttimetimmen i den omvänd omlopp
skulle flyttningbaksidaen 180° med sunen att vara i deras det normalaomlopp. Således gillar den halva
omloppet, de 188 dagarna/365,24 dagar X 48 timmar = 24:40timmar precis den saknade dagberättelsen. Samma
numrerar och sammanhanget: en saknad 23 timmar 20 noterar, och saknaden 40 noterar funnit.

Från NASAS webbplats: ”Drar mest forskare en klar skillnad mellan saker, som tas på tro, och de som är
möjliga att testa och därför falsifiable. Vetenskap handlar med sistnämnden, religion med gamlan.”, Guden
lämnar inget för att bevisa, så vi måste att ha tro. Ändå lest det ärliga folket bör bedras, ger sig denna
rengöringsduksida bevisar av tro.



Om även dessa beräkningar har upptäckts här för den första tiden, har de, som av nu ”uppstådd” och NASAS
meddelande ”det finns inget bevisar av detta som either uppstår.”, är outdated och falskt.

Religionen eller snarlik kristendomen är inte gamlan. Det finns tro på jord i dag. Kristuserbjudanden hoppas
nu och för all evighet.

NASA påstår också på deras webbplats:

”Är ha som huvudämne som dynamiskt del- av några obital planet vinkar, beslutsam, genom att lösa en
likställande (styrka är jämbördig till samlastidaccelerationen). Giltigheten och de predictive driver av denna
likställande är den dokumenterade brunnen - och kan ses varje dag.”,

Guden kunde lätt förutsäga var planen bör vara för några daterar i framtiden. Således måste all gud att göra
sätts sunen, jord, och de andra planen till, var de skulle, har varit, på den halva omloppet eller den fulla
omloppet pekar tillbaka, med en enkel rörelse 180°, spårlöst.

Guden kan flyttningen Jupiter och Saturn nästan två tider runt om jorden för att dem ska syns på den samma
delen av skyen som de skulle normalt till och med året. Detta också kan jorda en kontakt hjälpmedlet, den gud
flyttningen dem exakt 180° tillbaka på den halva omloppet och det fulla året peka och flöde ut ur den omvända
omloppet spårlöst.

Därefter också, är Jupiter och Saturn så långväga, kan guden lämna dem i deras omlopp - men att vägleda
dem, och, när den rörda guden den skulle sunbaksidaen, Jupiteren och Saturnen är var de skulle, är normalt.

Guden måste flyttningen moonen till andra sidan av jord, då skulle vi ser den avlägsna sidan under jord
omvända omlopp. Därefter måste guden flyttningen moonen 180° tillbaka och oss se den samma sidan som vi
ser alltid. Således skulle guden inte behov att rotera moonen, som skulle är mycket svår att göra, utan att störa
moonen, dammar av på ytbehandla.

De verkliga krediterar går till Jesus, som har väglett mig sammanlagt sanning, och till guden som ger segern.

Det finns raddor fungerar för att göras som en kristen för de som inte varar besvärad vem tar kreditera.

En kort förklaring

Berättelsen ”för saknad dag”

Artikeln kopierades efter från ”aftonstjärnan”, en tidning som lokaliserades i spenceren, Indiana.

Visste du att rymdprogrammet är upptagen att bevisa att vad har kallats mythen i bibeln är riktig?

Den Herr Harold kullen, presidenten av Curtisen Motor Företag i Baltimore, Maryland och en konsulent i
rymdprogrammet, förbinder efter utvecklingen:

”Händde jag funderare en av den mest fantastiska saker, som guden har för oss i dag, för en tid sedan till våra
astronaut och utrymmeforskare på gräsplan kuter, Maryland. De kontrollerade placera av sunen, moon, och
planet ut i utrymme, var de skulle, är 100 år och 1.000 år från nu. Vi måste att veta denna, så vi överför inte ett
satellit- övre och har det att knuffa till in i något sedermera i dess omlopp. Vi måste att lägga ut omloppen
benämner in av livet av den ska inte myren för det satellit-, och var de ska planen är så, hela tinget besegrar. De
körde datormätningen fram och tillbaka över århundradena, och den kom till ett stopp. Datoren stoppade och
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satte ett rött signalerar upp, som betydde att det fanns något fel endera med informationen som matades in i den
eller med resultaten som jämfört till normana.

De kallade i den tjänste- avdelningen för att kontrollera den ut, och de sade, ”är den görar perfekt.”, Huvudet
av funktioner sade, ”, är vad fel?”, ”Väl, har vi funnit där är en dagsaknad i utrymme i förfluten tid.”, De
skrapade deras huvud och rev deras hår. Det fanns inte något svar. En religiös kamrat på laget sade, ”dig vet, en
tid, då jag var i söndagsskola dem som var omtalade sunanseendestillbilden.”,

De trodde inte honom, men de hade inte något annat svar, så de sade, ”visa oss.”, Han fick en bibel och gick
tillbaka till boka av Joshua var de grundar ett nätt löjligt meddelande för vem som helst, som har ”sunt förnuft.”,
(Joshua 10: 8-14).

Där grundar de Lordordstävet till Joshua, ”frukta dem inte, for jag har levererat dem in i ditt räcker; det inte en
man av dem stativ för dig.”, Joshua angicks, därför att han omgavs av fienden, och om mörkeravverkningen,
dem skulle övermannar dem. Så frågade Joshua sunen för att stå fortfarande. Det är höger - - ”sunen som
fortfarande stås, och moonen som blis och skyndas för att inte gå, besegrar om en hel dag.”,

Utrymmemanarna sade, ”finns det den saknade dagen.”,

De kontrollerade datorerna som tillbaka går in i tiden som det var skriftligt, och funnit det var nära, men inte
tätt nog. Den förflutna tiden, som var saknad baksida i Joshuas dag var 23 timmar, och 20 noterar - inte en hel
dag. De läste bibeln, och där var den ”om” (ungefärligt en dag).

”Uttrycker dessa lite i bibeln är viktiga. Men de var stilla besvärar in, därför att, om du inte kan redogöra för
40, noterar dig ska är fortfarande besvärar in 1.000 år från nu. Forty noterar måste att finnas, därför att det kan
multipliceras många tider över i omlopp.

Denna religiösa kamrat mindes också någonstans i bibeln var det sade att sunen gick TILLBAKA.
Utrymmemanarna berättade honom att han var ut ur hans varar besvärad. Men fick läste de ut boka och dessa
uttrycker i II konungar. Hezekiah på hans död-säng, besöktes av profeten Isaiah som berättade honom att han
inte gick att dö. Hezekiah frågade för underteckna av motståndskraftigt. Isaiah sade, ”önskar du att sunen ska gå
framåt tio grader? Hezekiah sade, ”är l5At den ingenting för att sunen ska gå framåt tio grader, men de
bakåtriktade tio graderna för skuggaretur.”,

Isaiah talade till lorden, och lorden kom med skugga tio grader TILLBAKA. Tio grader är 40 noterar exakt.
Twenty-three timmar och 20 noterar i Joshua, plus 40 noterar i II konungar (II konungar 20:1-11) gör saknaden
24 timmar som utrymmehandelsresandearna måste att logga in logbooken som vara den saknade dagen i
universum.

Inte är det som förbluffar!!

Hänvisar till:
Joshua 10:12 - 14. 2 konungar 20:9-11

Den avslöjda saknade dagen

Den Harold kullen, som skrev den saknade dagberättelsen, kan ha hört av NASA-forskare som upptäcker en
sådan omvänd omlopp. Han använde Tottens bokar, publicerat i 1890, i stället. Dessa kan vara originalNASA-
beräkningarna i den saknade dagberättelsen: Om sunen rörd 180° österut till stativstillbilden i skyen för Joshua
som var den hjälpmedel sunen som var rörd till andra sidan av jorden, som tar 12 timmar och jord, flödade in i
en omvänd omlopp. Emellertid kan dessa 12 timmar vara striden av Merom, och att göra till kung wans dröm



och jord flödade ut ur den omvända omloppet av sunen. Beskriver den wans drömmen för konungen sunen i
Virgo fjädrar in. Sunen är normalt i Virgo i Augusti/September, 1240 BC. Denna är en upptäckt av att vara 180°
ut, halvan om året ut, inte precis en dag ut.

Något folk i det södra östligt påstår med kullefternamn är judisk anor J1 från Abraham.

För att sunen ska vara 180° ut, är en fjädrasun i nedgången, sanningen påfallande. Jord var i en omvänd
omlopp som orsakades av sunen som den är rörd till andra sidan av jorden. Du ska ser att jord rusade upp 48
timmar om det omvända omloppåret. På det halfway markera, när sunen kan flyttningbaksida som, om
ingenting händde, och, när planen på burk flyttningen exakt 180° tillbaka som, om ingenting händde, och
jordflöde ut ur den omvända omloppet, halva av de 48 timmarna är omkring 24 timmar. Om du ser specificerar
av den saknade tiden av 23:20timmar som jämbördig som rusas upp omvänd omlopp för första halvlek, då
saknaden 40, noterar i rusad upp understöder omvänd omlopp för halva av 24:40timmar, ska du ser de saknade
dagberättelsematcherna detta modellera exakt och är thus mer rimlig, än inte, en riktig berättelse.

På läsning de kinesiska klassikerna det lätt att var jag snart ser att guden hade rört sunen till andra sidan av
jord, och jord hade flödat in i en omvänd omlopp av sunen. I 2006 började jag att tvivla den saknade
dagberättelsen. Sade därefter, väntan ett minimalt! Om den rörda baksidaen för sunen på den halva omloppet
pekar, bör den halva omlopp motsvara till 23:20timmar av den 48 timmen som rusas upp omvänd omlopp.

När guden önskar att dölja något, kan du se höger på den och inte se den!

Med all sannolikhet upptäckte NASA att den samma saknaden 23 timmar och 20 noterar, samma förflöt 24
timmar, förfluten tid och saknad tid. Många folk tror inte den saknade dagberättelsen. Men antagligen är den
saknade dagberättelsen riktig.

Jesuss födelse mest rimligt var September 12, 7 BC, då sunen var i Virgo. Jesus var född av en oskuld, Mary.
Således också, på Joshuas långa dag kanske Augusti 24, 1241 BC, visas den skulle sunen i Virgo. Jesus skulle
är bördig månadfåren födas upp i Bethlehem i September. Således signifikansen av virgoen, Jesus som är född
av en oskuld. Således pekar alla dessa sunmirakel till Jesus.

Hebré11:3 ”till och med tro förstår vi att världarna inramades av uttrycka av guden, så att saker, som ses, inte
gjordes av saker som visas.”,

Denna värld är precis en material till byggnadsställning för gud arbete.

”På MIT, Aldrin hade förutsett betydelsen av mötesplatsen till NASAS program. Men vad, om den panka
datoren besegrar? Med hjälpen av specialister i MITS Instrumentationlaboratorium fungerade Aldrin ut
teknikerna som det pilot- kunde använda för att ta över, och att flyga slutskedena av en mötesplats räcka by.”,
Marschera 7, 1969.
En man på moonen, p.142.

Januari 27, 1967, astronautEd vit, Gus Grissom, Roger Chaffee, dog i en lunar barkassrepetition. För något
liknanderykte för några astronaut Aldrin fungerade på raketvetenskap. Således, om det gåva, om eller när
NASAS forskare grundar den saknade dagen, dog; det kan finnas inte något rekord eller minne av händelsen.
Den Harold kullen gjorde något arbete på diesel- generatorer för NASA. Enkelt råka få höra något skvallra,
honom kunde snabbt hoppa till avslutningar. Utfrågning de högra mätningarna som här ges, kan han felaktigt ha
förbundit 23:20timmarna och 24:40timmar av Joshua med Charles Totten och Harry Rimmer.

Örnen har kraschat. det bästa - UPPÅTRIKTADE program för hemlighet och Apollo katastrofer.

Det fanns bästa - hemliga Apollo program.

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


Den Matthew 28:12 ”och då de var församlade med fläderarna, och hade tagit advokat, de gav stora pengar
unto soldaterna,
28:13ordstävet, något att säga ye, hans lärjungar kom förbi natt och stal honom away stunder som vi sovade.
28:14 och, om denna kommer till regulatorn, gå i ax, oss ska övertalar honom och säkrar dig.
28:15 så de tog pengarna och gjorde, som de undervisades: och detta ordstäv anmälas gemensamt bland judarna
till denna dag.”,

Den Matthew 28:1 ”slutligen av sabbathen, som den började att gry in mot den första dagen av veckan, kom
Mary Magdalene och den annan Maryen som ser sepulchren.”,

Uppkomst1:5 ”och guden kallade den ljusa dagen och mörkret som han kallade Natt. Och aftonen och
morgonen var den första dagen.”,

Således måste sunen ha plötsligt ron i öst några timmar efter sunuppsättningen på lördag. Det är, sunen måste
ha uppsättningen i öst, därefter kort ro i öst.

Den Matthew 28:8 ”och de avgick snabbt från sepulchren med skräck och stor glädje; och kör för att komma
med hans lärjungar uttrycker.
28:9 och som de gick att berätta hans lärjungar, skådar, Jesus mötte dem, ordstävet, allt hagel. Och de kom
rymma honom vid foten och tillbad honom.”,

Således måste det finnas ett sunmirakel på uppståndelsemorgonen, då också Jesuss lärjungar mötte Jesus efter
honom ron från deadna. Därefter också Jesuss sågar lärjungar Jesus long, för soldaterna gav deras falska
berättelse.

Phoenixen var ängeln som rört sunen. Phoenixen dör men är aldrig reborn från askaen av sunen. Således
sunron på Jesuss uppståndelsemorgon.

Således vet kristen nu sanningen om den saknade dagberättelsen. Om även NASA inte fann den, för modellera
stativen här på dess eget. Enkelt om guden som är rörd sunen till andra sidan av jord, jord omvända omlopp,
måste att rusas upp 48 timmar eller, vi skulle har 367 dagar som året. Att kontra saknaden 48 timmar, måste
sunen att stå fortfarande i skyen för en slutsumma av 48 timmar som året. Sunen bör stå fortfarande för 24
timmar av förfluten tid på den halva omloppet pekar. Den samma saknade tiden av 23:20timmar på den halva
omloppet pekar.

I 1917 som det var den märkte mercury'sens omlopp, kunde inte förklaras utan Einsteins teori av relativitet.

Satelliter, som ger oss GPS-koordinater, måste ha en ta tid på som justeras till relativitet eller lägena på jord
som skulle för att vara ut många hundratals, mäter.

”Måste vi att lägga ut omloppen benämner in av livet av den ska inte myren för det satellit-, och var de ska
planen är så, hela tinget besegrar.”,

Einsteins teori av relativitet måste att testas. Således uttrycker ”, så den ska inte myren för det hela tinget
besegrar”. Satelliter vanligt går inte mycket långtifrån jord. Ändå måste vi att justera tar tid på av GPS-satelliter,
eller deras ska GPS-läsningar är många hundratals mäter ut. Och några satelliter överförs avlägset ut in i det sol-
systemet.

Satellit- gravitationsond B överfördes upp i 2004 för att testa Einsteins teori av relativitet. Från den saknade
dagberättelsen: ”Måste vi att lägga ut omloppen benämner in av livet av den ska inte myren för det satellit-, och
var de ska planen är så, hela tinget besegrar.”,
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”Kostar slutsumman av den satellit- gravitationsonden B projekterar var omkring $750 miljon”.

Således resonera ”måste vi att lägga ut omloppen”.

Forskare validerar Einsteins teori av relativitet på ett galaktisktt jämnar. Juni 25, 2018.

- De kallade i den tjänste- avdelningen för att kontrollera den ut, och de sade, ”är den görar perfekt.”, Huvudet
av funktioner sade, ”, är vad fel?”, ”Väl, har vi funnit där är en dagsaknad i utrymme i förfluten tid.”, De
skrapade deras huvud och rev deras hår. Det fanns inte något svar. En religiös kamrat på laget sade, ”dig vet, en
tid, då jag var i söndagsskola.”,

Den tjänste- avdelningen kan något att säga, ”som den är görar perfekt”, därför att jord i en omvänd omlopp
vägleddes perfekt som, om den var i en det normalaomlopp.

Se ”harmonin av vetenskap och scripturen” vid Harry Rimmer, modern vetenskap och den långa dagen av
Joshua:

Den givna datera, Juli 22, 1475 var BC en tisdag, jumbon inkvarterar av den lunar månaden. Räkna tillbaka
dagonsdagen dagen av striden. Således en saknad dag. Dessa daterar är exakta på någon
planetariumprogramvara, men var endast en beräknad gissning. Den verkliga Joshua'sens långa dag som drogs
tillbaka - upp av många rekord och kronologi, ägde rum i sommaren av 1241 BC; antagligen Augusti 24, 1241
BC.

”Finns det en boka av Prof. C.A. Totten av Yale som är skriftlig i 1890, som upprättar falldet okända skugga
av tvivel. Det förtätade kontot av hans bokar, kort resumerat, är som följer:

Professorn Totten skrev av enprofessor, en fulländad astronom, som gjorde den konstiga upptäckten att jorden
var twenty-four timmar ut ur schema! Alltså hade det funnits twenty-four borttappada timmar ut ur tid. I att
diskutera detta, peka med hans med- professorer, professor som Totten utmanade denna man för att utforska
ifrågasätta av inspirationen av bibeln. Han sade, ”tror du inte bibeln för att vara uttrycka av guden, och jag gör.
Nu här är ett fint tillfälle att bevisa huruvida, eller inte bibeln inspireras. Du börjar att läsa på den very början
och att läsa så långt som behöver att vara och ser, om bibeln kan redogöra för din saknade tid.”,

Astronomen accepterade utmaningen och började att läsa. Några tajmar mer sistnämnd, då de två manarna
som riskerades för att möta på universitetsområdet, professorn Totten, frågade hans vän, om han hade bevisat
ifrågasätta till hans tillfredsställelse. Hans kollega svarade, ”tror har jag mig bestämt bevisat att bibeln inte är
uttrycka av guden. I det tionde kapitlet av Joshua grundar I de saknade twenty-four timmarna som redogöras
för. Därefter gick jag tillbaka, och kontrollerat upp på mitt figurerar och grundar det på tiden av Joshua där var
endast twenty-three timmar, och tjugo noterar borttappadt. Om bibeln som göras en missförstå av forty, noterar,
är det inte boka av guden!”,

Professorn Totten sade, ”dig är höger, i del åtminstone. Men gör bibelnågot att säga att en hel dag var
borttappad på tiden av Joshua?”, Så såg sågar de och, att texten sade, ”om utrymmet av en hel dag.”,

Uttrycka ”om” ändrade det hela läget, och astronomen tog upp hans läsning igen. Han läste på, tills han kom
till tjugo-åttondelen kapitlet av profeten Isaiah. I detta kapitel har Isaiah lämnat oss den spännande berättelsen
av konungen, Hezekiah, som var sjuk unto död. Som svar på hans bön lovade guden för att tillfoga femton mer
år till hans liv. Att ska bekräfta sanningen av hans löfte erbjöd guden att en underteckna. Han sade, ”gå ut i
domstolen och se sundialen av Ahaz. Jag ska gör skugga på sundialsäkerhetskopian tio grader! ”Vände Isaiah
omräkningar, som konungen såg och stunder som han såg, skugga, bakåtriktade tio grader, vid vilken grader
den hade redan väck att besegra! Detta sätter fallet, for tio grader på sundialen är forty noterar på vända mot av

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_sv&url=https%3a%2f%2fmybroadband.co.za%2fnews%2fscience%2f265833-scientists-validate-einsteins-theory-of-relativity-on-a-galactic-level.html


ta tid på! Så var exaktheten av bibeln etablerad till tillfredsställelsen av denna fordra kritiker.”,
Harmonin av vetenskap och scripturen” vid Harry Rimmer, modern vetenskap och den långa dagen av Joshua

Den saknade dagberättelsen använder de samma 23 timmarna, och 20 noterar som Rimmer och Totten.
Emellertid den förflutna tiden och den bly- saknade tiden mig att misstänka ett korn av sanning. Sure Joshuas
skulle långa dag beskrivas som 24 timmar av förfluten tid. Men att veta där skulle är saknad tid, liksom från
som rusas upp omvänd omlopp för att kontra den förflutna tiden som skulle kräver en att avtäcka detta
grundläggande modellerar framlagt här.

De tio graderna av Hezekiah är en konungJames tryckfel. I inget gjorde långt säkerhetskopian för sunen endast
som 10 grader av en 360 grad cirklar. Hebrén påstår skugga att dra sig tillbaka tio kliver av sundialen till den
östliga horisonten, endera 90° eller 180°. Tio kliver antagligen hjälpmedel tio timmar. Sundialen på Jerusalem
skulle gör endast en skugga i timmen efter sunlöneförhöjning och en timme för solnedgång. Således kliver 10 är
tio timmar = den hela skyen.

Den John 1:39 ”kommer ser han saith unto dem, och. De kom såga, var han bodde, och stod ut med med
honom den dag: för den ägde rum om den tionde timmen.”,

Det kan finnas 12 timmar på en sundial av 180°.

Den John 11:9 ”Jesus, svarade är det inte tolv timmar i dagen? Om någon man går i dagen, honom stumbleth
inte, därför att honom seeth det ljust av denna värld.”,

Psalm125:2 ”, som bergen är rundan om Jerusalem, så LORDEN är rundan om hans folk från fortsättningsvis
även för någonsin.”,

Kullarna runt om Jerusalem betyder en sundial på tempelet skulle endast showen en skugga efter den första
timmen av sunlöneförhöjningen på horisonten i öst. Jämväl skulle sundialen inte show en skugga i timmen för
sunuppsättningen på horisonten i det västra. Således kliver tio på övresundialen av Ahaz bör vara tio timmar.

Totten skrev: ”Nu här är ett fint tillfälle att bevisa huruvida, eller inte bibeln inspireras”,

Den John 7:23 ”, om en man på sabbathdagen mottar circumcision, bör det lagen av Moses inte vara bruten; är
ye som är ilsken på mig, därför att jag har gjort en man varje whit hel på sabbathdagen?”,

Den John 10:35 ”, om han kallade dem gudar, som uttrycka av guden kom unto och scripturen kan inte vara
brutna; ”,

Rimmers hänvisar till till Isaiah 28 i stället för Isaiah 38 kan inte vara en tryckfel:

Den Isaiah 28:21 ”för LORDEN löneförhöjningen upp, som i monteringen Perazim, han är wroth som i dalen
av Gibeon, att han kan göra hans arbete, hans konstiga arbete; och komma med för att passera hans agerar, hans
konstigt agerar.”,

Isaiah som 38:8 ”skådar, mig, ska kommer med igen skugga av graderna, som är besegrar väck i
sunvisartavlan av Ahaz som tio grader är bakåtriktad. Så gick sunen tio grader tillbaka, vid vilken grader som
den var besegra väck.”,

Tjugoåtta Isaiah ser till Joshuas långa dag och ett sunmirakel av David, då David blev konungen. Isaiah thirty-
eight ser till Hezekiahs undertecknar. Således kan det finnas paralleller med Joshuas långa dag, och Hezekiahs



undertecknar i handstilarna av Isaiah. Således är den inte oresonlig att avsluta Joshuas långa dag med
handstilarna av Isaiah.

2 Samuel 5:20 ”och David kom till Baalperazim, och David slog dem där och sade, LORDhathen som var
bruten framåt på min fiender för mig, som brytningen av bevattnar. Därför kallade han det känt av det förlägger
Baalperazim.”,

2 Samuel 6:6 ”och, då de kom till Nachons threshingfloor, Uzzah satte hans räcker framåt till arken av guden,
och tog hållen av den; för oxarna skakade den.
6:7 och ilskan av LORDEN tändes mot Uzzah; och guden slog honom där för hans fel; och där dog han vid
arken av guden.
6:8 och David misshogs, därför att LORDEN hade gjort en brytning på Uzzah: och han kallade det känt av
förlägga Perezuzzah till denna dag.”,

Den Deuteronomy 31:9 ”och Moses skrev denna lag och levererade den unto prästerna sonsna av Levi, som
gör bar arken av överenskommelsen av LORDEN, och unto alla fläderar av Israel.”,

Perez hjälpmedelbrytning. Baalperazim = sunbrytningar, de två tiderna David slogs mot brackorna där som
året. Arken kan ha kommits med från Gibeon, samma förlägger som Joshuas långa dag.

1 konung3:4 ”och konungen gick till Gibeon att offra där; för det var den stora kicken förlägger: tusen brända
offerings gjorde det Solomon erbjudandet på det altare”,

1 görar till kung 9:2 ”som LORDEN verkade till Solomon understödjatiden, som han hade synts unto honom
på Gibeon.”,

1 skriva en krönika över 21:29 ”för tabernaclen av LORDEN, som Moses som gjordes i vildmarken och
altaret av bränd att erbjuda, var på den säsong i kicken förlägger på Gibeon.”,

”som i dalen av Gibeon”,

Om NASA använde datan som här användes, skulle de får den samma saknaden 23 timmar, och 20 noterar.
Således även om 40na noterar upplupet till Isaiah, i fel, finns det är stillbild 40 noterar saknad på Joshuas långa
dag som inte är den återvann en mer sistnämnd omlopp för kassalådakonung wans dröm- halvan.

På en lokalastronomipresentation för ocrasc.ca i Kelowna av Richard Federley, som var en kandidat som blir
en kanadensisk astronaut, påstod Richard astronaut är utvald ut ur tusentals sökandar som delvis baserades på
deras kapacitet att lösa problem snabbt. Han sade att astronauten och utrymmeforskarna kan lösa något problem
lätt. De kan meddela väl. Så kan de tackla något problem tillsammans. De måste att vara. Begärningarna av en
astronaut är enorma.

Således noterar de samma 23 timmarna och 20, 24 timmar, och 40 noterar, således noterar de saknade tio
graderna = dessa samma 40. Sunstativstillbilden för 12 timmar på middagen Israel = 180°, därefter sunreträtten
10° till det östligt = från 12na som PM placerar till 11:20 FÖRMIDDAGEN, placerar i Israel, (och
löneförhöjningen 10° från den västra horisonten i Kina på den glåmiga konungen) = saknaden 40 noterar!

Så om jag kan lösa denna samma saknad dag över en period av många år, kunde spacemenna på NASA göra
samma i mycket en kort tid.

De skulle NASA-astronauten och spacemen behöver att se ett rekord att peka till en omvänd zodiac, omvänd
omlopp. Kort skulle de realiserar att en halv omvänd omlopp måste rusas upp 24 timmar. Därefter skulle de



realiserar att de var saknade dessa samma 24 timmar. Ett helt år av en omvänd omlopp måste ha 48 timmar av
saknad tid att stilla har 365 dagar i ett år, därför att rotation var mot omlopp. Från fjädradagjämningen till
nedgångdagjämningen äger rum 187 dagar, från nedgångdagjämningen till fjädradagjämningen är 178 dagar.
Som rusas upp fjädrar,/sommaromloppet = 23 timmar, och 20 noterar! Därefter skulle de ser att de var stilla
saknad 40 noterar. Därefter skulle de ser de saknade tio graderna, 40 noterar, då sunen gick ett år mer sistnämnd
tillbaka, i den omvända omloppet för understödjahalvan när sunen som gicks tillbaka i wans dröm för konung.

”Stoppade satte datoren och upp ett rött signalerar, som betydde att det fanns något fel endera med
informationen som matades in i den eller med resultaten som jämfört till normana.”,

Enligt wans dröm för konung: Om raksträckan på solnedgången är upp huggtanden/Scorpius, då är sunen i
Virgo. Om denna är den första månaden av, fjädra, detta kan inte vara! Om den rådande aningen är, som fjädrar,
är i öst, gillar en ta tid på, när jord kretsar kring normalt sunen moturs = fjädrar i det västra, detta igen inte kan
vara! Antingen rekord som skrivs in in i en dator, kan inte fungera.

Föreställa en ta tid på, den tredje timmen är likt den tredje månadmars. Men jord kretsar kring sunen moturs.
Så är den tredje månaden motsatssidan = det västra.

Om sunen var rörd till andra sidan av jord i mars, skulle jord flöde in i en omvänd omlopp av sunen. Spring
skulle är till öst av ”ta tid på”. Fjädra normalt är i det västra. Dagen fortskrider från soluppgång i öst till
solnedgången i det västra. Men zodiacen fortskrider från det västra till öst, därför att jord kretsar kring sunen
moturs. Så för att zodiacen ska fortskrida något liknande dagen, måste sunen vara rörd till andra sidan av jorden
och jordflödet in i en omvänd omlopp av sunen.

De kallade i den tjänste- avdelningen för att kontrollera den ut, och de sade, ”är den görar perfekt.”, Huvudet
av funktioner sade, ”, är vad fel?”, ”Väl, har vi funnit där är en dagsaknad i utrymme i förfluten tid.”, De
skrapade deras huvud och rev deras hår. Det fanns inte något svar. En religiös kamrat på laget sade, ”dig vet, en
tid, då jag var i söndagsskola dem som var omtalade sunanseendestillbilden.”,

Om endast några uttrycker av skvaller från NASA råka få höra av den Harold kullen, kan de ha upprepats från
upptäckten av den omvända omloppet och den wans drömmen för konung i de kinesiska klassikerna. Den
omvända omloppet i de skulle kinesiska klassikerna måste att vara grundligt den alla utforskade kassalådan
specificerar redogjordes för. Ett färdigt exempel vänder om omlopp av Joshuas långa dag, och specificerar den
wans drömmen för konungen som den skulle samma år avslutar, av ett år en omvänd omlopp. Och tillfredsställ
thus bekymmren av utrymmebeskickningen.

Paul i hebréer påstod Joshua gav inte Israel vilar.

Hebré4:8 ”för, om Jesus hade givit dem, vilar, då skulle honom inte därefter för att ha talat av en annan dag.
För 4:9 remaineth där därför en vila till folket av gud.”,

Jesus är en tryckfel. Denna verse talar om Joshua som skrev boka av Joshua.

Dagen av vilar var lördagen. Från nedgången av Jericho lördagen, Februari 17, 1241 BC är halvan en omlopp
till Joshuas långa dag, på början av sabbathen fredagnatten, Augusti 24, 1241 BC 188 dagar som du ser 188/365
x 48 timmar = 24 timmar, och 40 noterar. Endast detta fjädrar till nedgången som den omvända omloppet var
den omvända omloppet för det långsamma halva året, och skulle var 23 timmar, och 20 noterar. Således får
stillar de skulle spacemenna till Joshuas långa dag och är saknad 40 noterar. Den halva omloppet för
understödja till lördagen, Februari 15, 1240 BC: 177/365 x 48 timmar noterar = 23 timmar och 20. Den
omvända omloppet för understödjahalvan är den snabbare halvan. Den saknade tiden som rusades upp omvänd
omlopp för halva, skulle är 24 timmar, och 40 noterar.



Tre sabbatlördagar tre strider: Nedgången av Jericho Februari 17, 1241 BC, Joshuas långa dag Augusti 24,
1241 BC och striden av Merom, Februari 15, 1240 BC.

NASA kan inte ens svara rekordet av den wans drömmen för konungen som samma år Februari 15, 1240 BC,
då den rörda baksidaen och jorden för sun flödade ut ur den omvända omloppet.

Jag emailed NASA efter:

”Göra till kung drömmt glåmigt att han bekläddes med sunen och moonen. En phoenix and sjöng på
monteringen K'e. I den första månaden av fjädra, på den 6th dagen, de fem planen hade en förbindelse i
huggtand. Därefter gick en manlig och en kvinnliga phoenix omkring wans huvudstad med en handstil i deras
näbbar, som sade: ”Har förtrycker kejsaren av Yin ingen princip, men och oordningar väldet. Det stora dekret
tas bort: Yin kan inte tycka om det longer. De kraftiga andarna av jord har lämnat den; alla andar visslas bort.
””,
Annalern av bambun bokar, del V dynastin av Chow p.143, de kinesiska klassikerna.
Sunen in fjädrar/Februari är i Pisces, den västra skyen på solnedgången är i Oxen inte Scorpius/huggtand.
Gjorde gudflyttningen sunen till andra sidan av jord? http://sunnyokanagan.com/joshua/long.html

Andrew Bennett

Högt och tack för ditt ifrågasätta.
Jag rädda stunder för förmiddagen dig utvald ”relativitet” som en kategori på vår rengöringsduksida, denna
ifrågasätter är en mer nära passform till kategorien ”nattSky”.
Ändå sedan vi inte är förtrogen med texten, ser du till --- och sedan det verkar som om det astronomical
meddelandet är delen av ett dröm- snarlikt än en faktisk dokumenterad observation --- vi kan inte ge dig ett
användbart svar.

Bernard & Ira
för fråga en astrofysiker

Första kvartalmoonen, den sex dagmoonen, är rak över på solnedgången. Om huggtanden/Scorpius är raka
över på solnedgången, är sunen i Virgo på solnedgången!

Sunen måste att vara i Pisces fjädrar in - 180° i väg från Virgo!

Denna är äkta vara. Jag kan inte få ett rimligt svar från NASA. Jag åtminstone kan behaga guden!

Också i detta glåmiga rekord av konungen; de rörda phoenixesna sunen och moonen! Planen var rört avlägset
av sunen, till Scorpius! Den glåmiga konungen bekläddes i nattkläder av sunen och moonen! Det fanns ett
dekret för en ny dynasti på grund av omenen!

Den Joshua 11:6 ”och LORDEN sade unto Joshua, är inte rädda på grund av dem: för till tid för morgondag
ska härom mig levererar dem upp all dräpat för Israel: thoushalthoughen deras hästar, och bränner deras
triumfvagnar med avfyrar.
11:7 så Joshua kom, och alla folk av kriger med honom, mot dem vid bevattnar av Merom plötsligt; och de
avverkar på dem.
11:8 och LORDEN levererade dem in i räcka av Israel, som slog dem, och jagade dem unto stora Zidon, och
unto Misrephothmaim och unto dalen av Mizpeh österut; och de slog dem, tills de lämnade dem inga som
återstår.”,

Måste den wans drömmen för konungen vara denna strid av Merom. Israel jagade Midianitesen 40 miles till
Zidon. Det är inte möjligheten i de sex timmarna från middag till solnedgången. Joshua hade 24 extra timmar i



striden av Gibeon, då har skulle Joshua 12 extra timmar i striden av Merom. Denna strid av Merom verkar att
vara halvåret efter Joshuas långa dag. Sunen kan flyttningen 180° tillbaka och jordflöde ut ur den omvända
omloppet.

Om även NASA inte upptäckte den saknade dagen, står beräkningarna här på deras eget.

I 80-tal klarade av jag inventariet av bråtereor till U.S.-ostkusten för Doman. I de år Doman sänd mer bråte där
än något annat bråteföretag. Baltimore Maryland, - var den Harold kullen hörde den saknade dagberättelsen på
NASA - var en av våra portar och en av våra minsta portar.

Denna observation från James Legge i de kinesiska klassikerna kan endast vara riktig, om sunen som är rörd
till andra sidan av jorden:

”Bara de vernal herrgårdarna går till det västra, och de höstliga verkar till det östligt och att vända om de
föregående riktningarna av dessa två säsonger och i opposition till den rådande aningen av kinesen, som fjädra
hör hemma till öst, Etc.en, denna diskrepans inte emellertid för att besvära deras varar besvärad alls, och vi kan
säkert lämna det unexplained.”,
De kinesiska klassikerna III p.95

Den enda förklaringen är guden som är rörd sunen till andra sidan av jorden, och jord flödade in i en omvänd
omlopp av sunen. Att ”lämna säkert den unexplained” är meningslöst. Det måste att finnas en förklaring. Och
gudflyttningen sunen är denna endast förklaring.

, efter snart läsning denna beskrivning som jag upptäckte, måste guden ha rört sunen till andra sidan av jorden,
och jord flödade in i en omvänd omlopp av sunen. Således är inte endast denna möjlighet som spacemenna på
NASA kunde ha upptäckt denna omvända omlopp, det är nödvändigtvis sannoliken.

1 Thessalonians 5:21 ”bevisar all saker; rym fastar det som är bra.”,

Sure behöver vi att vara försiktiga, i att acceptera, bevisar som stöttar vår tro i gud. Men vi önskar inte till
utskottsvaran sanningen endera. Svärd är inte brutet!

Den Matthew 10:27 ”vad jag berättar dig i mörker, talar det ye i ljust: och vilken ye hör i gå i ax, det predikar
ye på housetopsna.”,

Forskningen på denna sida har aldrig avslöjats! Och aldrig ska var! Det finns inte någon skam i träffande
sanningen! Kristus förstoras!

Den Philipians 1:15 ”predikar några sannerligen Kristus även av avund och tvisten; och någon också av
goodwill:
1:16 predikar den Kristus av strid, inte uppriktigt som antar för att tillfoga nöd till min förbindelser:
1:17 men annan av förälskelse och att veta att I-förmiddaguppsättningen för försvaret av evangeliet.”,

Denna är den ärliga sanningen!

”Göra till kung drömmt glåmigt att han bekläddes med sunen och moonen. En phoenix and sjöng på
monteringen K'e. I den första månaden av fjädra, på den 6th dagen, de fem planen hade en förbindelse i
huggtand. Därefter gick en manlig och en kvinnliga phoenix omkring wans huvudstad med en handstil i deras
näbbar, som sade: ”Har förtrycker kejsaren av Yin ingen princip, men och oordningar väldet. Det stora dekret
tas bort: Yin kan inte tycka om det longer. De kraftiga andarna av jord har lämnat den; alla andar visslas bort.



Förbindelsen av de fem planen i huggtand ljusnar alla inom de fyra haven. ””,
Annalern av bambun bokar, del V dynastin av Chow p.143, de kinesiska klassikerna.

Många misskrediterar detta rekord som en dröm och inte en dokumenterad astronomical observation.
Emellertid här var sunen inbrott det västra och stådd stilla precis ovannämnt och precis nedanfört den västra
horisonten för 12 timmar stunder den rörda baksidaen 180° för sunen från Virgo till Pisces. Således skulle är
glåmigt för konung den uttröttad och känselförnimmelsenågot liknande som han drömmde. Första
kvartalmoonen som fortfarande direkt stås över, och sunen på den västra horisonten, görar till kung således
drömmt glåmigt honom bekläddes i sunen och moonen. Göra till kung skulle glåmigt växer uttröttadt och sovar
efter en det normala 1/2 - timmetimmedagen, endast för att vakna och se moonen stilla fast utgift och
sunstillbilden i de mer sistnämnda västra 12 mer timmarna i dessa 12 timmar. NASA svarade dem är inte
förtrogen med denna text. I NASA 1968 kunde lätt ha följt planetariskt placerar i de kinesiska klassikerna.

Från lista av sol- förmörkelserekord på sida 103 av de kinesiska klassikerna som görar till kung den Wans
drömmen på sida 143, var endast 40 sidor! På läs- konung den wans drömmen skulle de noterar omgående den
västra skyen i Scorpius betydde att sunen var i Virgo - i den första månaden av Spring! Någon påstod dem
började deras år i nedgången och hade felaktigt antecknat den första månaden med fjädrar. Ändå är sanningen
konungen som den wans drömmen antecknades korrekt. På solnedgången i Kina skulle de ser de fem planen
samla direkt över i Scorpius som den rörda guden planen som var avlägsna av sunen i Virgo. Därefter passerade
sunen skulle stativstillbilden som precis var nedanför den västra horisonten för 12 timmar som sunen, 180° från
Virgo till Pisces.

Ger den skulle wans drömmen för konungen NASAEN forskare den omvända omloppet. Därför att omloppet
är mot rotation, i halva en omloppjord måste rusas upp 24 timmar runt om sunen. Det sun skulle behovet att stå
fortfarande i skyen för att 24 timmar ska kontra som rusas upp 24 timmar. Således noterar den förflutna tiden av
24 timmar och den saknade tiden av 23 timmar och 20. Därför att jord omlopp är excentrisk, måste som rusas
upp tid, vara 23 timmar, och 20 noterar på den halva omloppet pekar när sunen kan flyttningbaksida utan några
verkställa till jord omlopp. De var stilla saknad 40 noterar för att avsluta 24 timmar! Var fanns det ett exempel
av sunanseendestillbilden för 24 timmar? Joshua 10:12 naturligtvis!

Se in i tiden av wans dröm = Februari 15, 1240 för konung BC på grund av den lunar förmörkelsen i hans 35th
år, September 23, 1205 BC. Se in i tiden av Joshuas långa dag = 1241 BC också, därför att utflyttningen ägde
rum i 1281 BC. Därefter se in i tiden, samma år, noterar spacemenna som behövs för att finna saknaden 40.
Därefter skulle som rusades upp tid av den omvända omloppet för understödjahalvan, är 24 timmar, och 40
noterar. Den skulle sunen måste flyttningen 10° mer än 180°, då sunen gick Februari 15, 1240 tillbaka BC. 10
grader = 40 noterar - nu all tillfogar den upp: som rusas upp tid av de två halvorna av det omvända omloppåret
= 23 timmar och 20, noterar, och 24 timmar och 40 noterar = 48 timmar.

De sol- förmörkelserna på sida 103 av de skulle kinesiska klassikerna ger NASA avkrävamoonförehavanden
för att förutsäga lunar förmörkelser som väl; liksom September 23, 1205 BC. Saturns omlopp placerar kunde
också lätt beräknas, därför att det är det mest bortersta planet från sunen, och det långsammaste röra planet.

Långa dagar måste vara i multipler av 180° = 12 timmar. Den netto slutsumman av långa dagar = 48 timmar.
Som rusas upp tid = 48 timmar. Avslutar fortlöpande behov för en klocka 48 timmar av långa dagar vid år för
att fylla in som rusas upp tid av 48 timmar. En klocka, för sunmiraklen, som året skulle, berättar avkräva samma
tid då sunen rörd baksida ett år mer sistnämnd.

Falla/omvänd zodiac i de kinesiska klassikerna = jord i en omvänd omlopp och detta rekord av sunen i Virgo
fjädrar in i stället för i Pisces skulle är all NASA som skulle forskare behöver i 1968 att avtäcka de saknade
dagberäkningarna, jag ger här.



Efter är ett exempel men inte Joshuas långa dag: först sunflyttningen 180° med jord rotation till stativ i skyen
för 12 timmar. Jorden i en omvänd omlopp, rotation är mot omlopp, så året måste rusas upp 48 timmar, eller
annars det skulle finns 367 dagar i stället för 365 i året. På den halva omloppet peka, det mer sistnämnda
halvåret, på burk jorda en kontakt sunen och planen flyttningen 180° tillbaka och flöde ut ur den omvända
omloppet. Därefter igen kunde jorda en kontakt sunen stå fortfarande i skyen som sunen rörd 180° för 12
timmar och flöde ut ur den omvända omloppet av sunen. Därefter den nästa dagen sunflyttningbaksidaen 180°
för 12 timmar och jordflöde in i den omvända omloppet av sunen. Därefter ett år efter den första sunrörelsen
sunflyttningen 180° igen med jord rotation till stativstillbilden i skyen för 12 timmar och jordflöde ut ur den
omvända omloppet av sunen.

Således 4 x 12 timmar av längre dagar = 48 timmar av som rusas upp omvänd omlopp = nolla. Således, när
den rörda guden sunen i många olika variationer av denna modellerar i plus eller minus 1/2 - timmetimmen
vinkar av sunen, där skulle är ingen netto saknad tid.

Om guden rusade upp jorden 48 timmar i omvänt runt om sunen, måste den skulle guden fullständigt att
kontrollera jord från att gå in i en högre omlopp. Således måste skulle jord omvända omlopp meticulously att
kontrolleras som, om den var i en det normalaomlopp.

Något folk något att säga är det omöjligt att stoppa jorden eller flyttning sunen, därför att det finns ingenting
ut där. Guden stoppade inte jorden, men guden gjorde flyttning sunen. Guden är där, och det finns nederlag av
hans driver.

Den Habakkuk 1:5 ”skådar ye bland hedningen och hänseende och undrar marvellously: för ska jag arbete ett
arbete i dina dagar, som ye ska inte tro, fast det berättas dig.”,

Den Habakkuk 3:4 ”och hans ljusstyrka var som det ljust; han hade horns som var kommande ut ur hans att
räcka: och det fanns nederlag av hans driver.”,

Habakkuk 3:11 ”sunen och moonen som fortfarande stås i deras boning: på det ljust av thinepilar gick de, och
på det glänsande av thy blänka spjut.”,

1 Corinthians15:58 ”därför, är min älskade brethren, stedfast ye, unmoveable och alltid att finnas i överflöd i
arbetet av lorden, forasmuch, som ye vet att ditt arbete inte är förgäves i lorden.”,

Joshuas armé på Gibeon var unmoveable, sunen som fortfarande stods. Sunen som fortfarande stås i skyen.
Ändå rörd gud sunen med jord rotation som gör sunen att stå fortfarande i skyen.

Gideon på den samma dagen = midnatt understödjaklockan och sunresningen i det västra, började striden från
monteringen Tabor. Tabor var i stammen av Zebulun den menande ”boningen”. Därefter kan
sunanseendestillbilden från Zebulun, också betyda sunen som fortfarande stås som dagen striden började i
Zebulun. Jesuss boning var på Nazareth om Zebulun.

Domare som 8:18 ”sade därefter honom unto Zebah och Zalmunna, vilket sätt av manar, var de som ye
svänger på Tabor? Och de svarade, som thoukonst, var så dem; varje liknade barnen av en konung.”,

Sunen skulle är i Pisces natten för Joshuas långa dag. Sunen skulle är igen i Pisces, då sunen gick den nästa
dagen tillbaka på soluppgången på söndag. Således sunstillbilden i dess boning. Yet var detta Augusti sunen i
Pisces, sunen som skulle normalt, är i virgoen 180° från Pisces. Således sunen på andra sidan av jord för denna
säsong och i den omvända omloppet. Då den engelska bibeln var skriftlig för Galileos upptäckt i 1610, beskrev
språket sunen som kretsar runt om jorden varje dag. Även publicerades den konungJames versionen samma år,
som Galilieos discoverey, 1611, bibelversesna återstod oförändrad.



Den Joshua 11:7 ”Joshua kom så, och alla folk av kriger med honom, mot dem vid bevattnar av Merom
plötsligt; och de avverkar på dem.”,

Merom hjälpmedelhöjd. Sunen som står också det stilla halvåret som är mer sistnämnd på middagen.

Att stå fortfarande, är Amad = H1826, samma uttrycker använde båda i Joshua och Habakkuk.

Den Joshua 10:13 ”och sunH8121en som fortfarande stods, H1826 och den blivna moonH3394en, H5975
untilH5704 hade peopleH1471en avengedH5358 sig själv på deras fiender. H341 är notH3808 thisH1931
writtenH3789 inH5921 bookH5612en av Jasher? H3477 så sunH8121na stoodH5975 stillar i midstH2677en av
himmel, H8064 och hastedH213 notH3808 för att gå downH935 om en dag wholeH8549. H3117”,

Den Habakkuk 3:11 ”stod sunH8121en och moonH3394en stillH5975 i deras boning: H2073 på lightH216en
av thinen arrowsH2671 gick de, H1980 och på shiningH5051en av thy spjut glitteringH1300. H2595”,

Spake Jesus för John 8:12 ”därefter igen unto dem, ordstäv, I-förmiddag det ljust av världen: han den
followeth som jag inte går i mörker, men har det ljust av liv.”,

Den John 1:7 ”men, om vi går i det ljust, som honom är i det ljust, vi har gemenskap en med another, och blod
av den Jesus Kristus hans Soncleanseth som alla vi från syndar.”,

Den Joshua 10:26 ”och därefter slog svänger Joshua dem och dem, och hängt dem på fem trees: och de hängde
på treesna till aftonen.
10:27 och den kom att passera på tiden av gå besegrar av sunen, den befallde Joshua, och de tog dem besegrar
av treesna och cast dem in i grottan där de hade varit dolde, och lade storestenar i grotta mun, som återstår till
denna very dag.”,

De fem konungarna hängdes på korsar. Jesus hängdes på ett argt. De fem konungarna sattes i en grotta den
lördag sabbaten. Jesus lades i tomben på sabbaten. Således syndar anslutningen av att gå i det ljust, som pilarna
gick i ljust på Joshuas långa dag och anslutningen till blod av Jesus, som rentvår oss från alla. Jesus ro från
deadna den nästa dagen, söndag, April 5, 33 ANNONS.

Israel bör veta att guden var röra sunen med jord rotation, 360° till och med zodiacen till stativstillbilden i
skyen för 24 timmar. Därför att precis katolsk kyrka trodde, sunen gick runt om jorden varje dag i Galileos dag
inte betyder att Joshua trodde sunen gick runt om jorden varje dag. Psalm 19 var inte ett missförstånd.
Psalmisten var handstil om gudflyttning sunen runt om jorden. Till något att säga var psalmisten handstil om en
primitiv tro som sunen gick runt om jorden, varje dag är precis ett uneducated antagande.

Israel också kan veta att sunen var så långväga att för att sunen fortfarande ska stå i skyen med jord rotation,
sunen måste resa nära rusa av ljust. Det är, guden måste flyttningen sunen på 1/30. rusa av ljust = ”på det ljust
av thinepilar som de gick”. Sunen kan ha varit att passera som är västra till öst, resning i öst som dagen på 1/15.
rusa av ljust som saktar till 1/30. rusa av ligth som ska stås fortfarande i skyen för 24 timmar som igen passerar
på 1/15. rusa av ljust till uppsättningen i det östligt = på det ljust av thinepilar dem, gick.

Habakkuk 3:11 ”sunen och moonen som fortfarande stås i deras boning: på det ljust av thinepilar gick de, och
på det glänsande av thy blänka spjut.”,

Relativitethjälpmedeltid är långsammare på sunen, när sunen är resande near rusa av ljust.

När guden som var rörd sunen på 20 miljon miles per timmen som gör den att stå fortfarande i skyen, tid på
sunen saktade endast, vid mindre än minimalt. Över många sunmirakel tajma skulle långsamt många noterar.



Time startar att sakta märkbart på 1/10. rusa av ljust. Om sunen var till löneförhöjningen i det västra, västra till
öst i samma tajma som den västra vanliga öst - -, den skulle sunen reser 1/15. rusa av ljust. Denna är om 1/10.
rusa av ljust som tid börjar att sakta märkbart.

”Är jorden, som flyttningar på 30 kilometer en understödja runt om sunen som skulle visas till en observatör
på vilar släkting till sunen som förkortas endast av några, flytta sig mycket långsamt… förutom påtagliga
ändringar i längd, finns det också påtagliga ändringar i tid. .gravity tar tid på, liksom klockpendel tar tid på och
sandexponeringsglas som skulle onyttiga. (därför att yttre utrymme är tyngdlöst).”,
Relativitet som förklaras enkelt, p.40.

”Thus, numrerar hade helheten av år [av egyptisk historia för tidig sort] är 341 pharaohs, som helt utrymme,
dem sade i, ingen gud någonsin synts i en människa bildar; ingenting av denna sort hade händt endera under
gamlan eller under de mer sistnämnda egyptierkonungarna. Sunen, hade emellertid inom denna tidsperiod, på
fyra som flera orsakar, rört från hans wonted jagar, två gånger resningen var honom nu uppsättningar och
inställning två gånger var honom nu löneförhöjningar. Egypten var i ingen grad som påverkades av dessa
ändringar; produktionerna av landet och av floden, återstod samma; nor fanns det något som var ovanlig i
sjukdomarna eller dödarna.”,
Historien av Herodotus, kapitel 2

När gud som är rörd sunen runt om jorden 360° på rusa av ljust - tid stoppar på rusa av ljust, tid skulle
långsamt besegrar vid en timme. Över gjorda mörkare många, tajmar förehavanden 360°, av sunen, skulle
långsamt många timmar. Tajma en klocka, på skulle jord återstår orört.

Guden kan uppehället moonen på samma placera = den samma dagstidningtiden som dagen. Därefter måste
guden sätta en gravitation var sunen var uppehället den samma sol- tiden, som dagen. Sunen på rusa av ljusa
skulle tjänstledighetar ingen tide. Inget ljust och ingen gravitation, när resa på rusa av ljust.

Detta är hjälpmedlet spectrumen av ska ljust rött, enkelt tid är långsammare endast det rött avslutar av
spectrumen lämnar sun'sen för att ytbehandla. Sunen är en grön stjärna. På grund av atmosfären verkar sunen
gul. Även så, är sunen som vi ser, egentligen inte gul vit. Så bör relativitethjälpmedlet sunen verka rödaktigt, då
den var rörd runt om jorden. Och speciellt rödaktigt, om sunen var rört near rusa av ljust.

Den Matthew 17:2 ”och transfigured för dem: och hans vända mot gjorde sken som sunen, och hans raiment
var vit som det ljust.”,

Om sunen reste på 99% av rusa av ljust, fördunklas den skulle sunen 98%, och tid saktade 98%. Detta
likställer en som är minimal av tid över sunen som reser 360° i en timme på rusa av ljust. Det är, för sunen för
den en timmen, mer mindre, än ett skulle minimalt passerar i en timme.

Det fanns åtminstone två tider som sunen måste ha rest runt om jorden nära rusa av ljust; sunen gjorde
mörkare på middagen på nedgången av Jerusalem, September 7, 591 BC = den 7th dagen av moonen; och när
sunen gjordes mörkare på middagen, när Jesus var på det argt, April 3, 33 ANNONS = den 15th dagen av
moonen. Så neither kunde vara en sol- förmörkelse. Detta måste hjälpmedlet sunen vara åtminstone två timmar
mer ung än jorden. Det fanns många andra sunmirakel i historia, som kunde gälla sunresanden runt om jorden
nära rusa av ljust, liksom dagen Julius Caesar lönnmördades, kanske taget, som en omen som BC lönnmördar
Julius, mars 15, 45, för att peka till Jesus, görar perfekt liv av 38 år i omvänt till 7 BC, då Jesus skulle är född.

Det fanns en massiv sunstorm 2610 år sedan, från ANNONSEN 2019 = 591 BC, det var tio tider starkare än
någon händelse i jumbon 70 år. Is tar prov avslöjer tre massiva sunstormar i jumbon 3000 år, mars 11, 2019.

”Identifierar med fingeravtryck av denna storm intensiva geomagnetic beskjutning lämnades som radioaktiva
atoms som fångas i Grönland is, levande vetenskap som tidigare anmälas.”,
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Beskrivningarna som var skriftliga i kilskrift, fanns på tre stentablets från 655 BC. till 679 B.C. före denna
upptäckt hänvisar till det tidigaste bekant till en morgonrodnad var in en Babylonian tablet som är bekant som
”Astronomical dagböcker” som BC dateras till 567.

Detta kinesiska astronomical rekord 2000 år tidigare kan också beskriva en aura och en anslutning till en sol-
storm = aura och ett sunmirakel:

”I hans, Huangdi, det 20th året, (2636 BC), visades briljantmoln. Notera: De auspicious molnen var på så sätt:
Dunsterna av det rött inkvarterar [söderna] fördjupa för att sammanfoga de av gräsplanen [öst]. I det rött
inkvartera var två stjärnor och gräsplanen, en; all en guling färgar, som visades när himmlarna var klara och
ljusa. Då kejsaren var, kom sammanträde i ett fartyg på Yuenen-hoo, ovanför dess föreningspunkt med Loen,
där tillsammans phoenixes, male och kvinnligt.”,
De kinesiska klassikerna III, annalern av bambun bokar, P. 1.

Detta är hjälpmedlet, när gudflyttningar som sunen igen där antagligen ska, en massiv sol- storm. Endast
denna tid ska stormen antagligen satelliter för knackning ut.

Marschera 17, deserterade kom med 46 BC = ”Slaves och nyheterna som början på mars 5 (mars 17, den
femte lunar dagen), som var när striden på Soricaria hade händt, stor skräck segrade; dessutom var Attius Varus
befaller in av fortsna lite varstans. Det dagPompey rörda läger och upptaget en placeramotsats Spalis i en
olivgrön dunge. För den Caesar uppsättningen ut för samma förlägger, var moonen synlig om den sjätte timmen
av dagen.”,
Landmarken Julius Caesar, spanjor kriger, p.624

Denna lunar dag fem = moonen på den östliga horisonten och sunen i en mitt av skyen = placera av sunen och
moonen på Joshuas långa dag. Därefter var möjligheten detta för en lång dag.

Den femte lunar dagen = var den femte lunar dagen när sunen stod fortfarande för Joshua. Augusti 24, 1241
BC, och kan likställa den samma typen av sunmirakel.

Om den rörda guden sunmars 17, 46 BC därefter ett år mer sistnämnd honom kan flyttningen sunbaksidamars
15, 45 BC. Gilla precis nedgången av väggarna av Jericho, Februari 17, 1241 BC och göra till kung den wans
drömmen = striden av Merom, Februari 15, 1240 BC.

Caesars komet: ”visades det synliga komet för ljust dagsljus plötsligt under Ludi Victoriae Caesaris som skens
för sju på varandra följande dagar”, rymt i månaden av September. Således också kan detta komet peka till
Jesuss födelse 38 mer sistnämnda år, September 12, 7 BC.

Detta reflekterar verkar hjälpmedlet planen, komet och moonen som skulle detta rödaktiga solljus och också
rött. Detta rekord togs som en omen på döden av Caesar:

”Thus, led sunen en sammanlagd förmörkelse, och mest av skyen verkade för att vara på avfyrar; glödande
glödar verkade att falla från det, och blodröda komet sågs.”,
Dio Cassius, bokar LVI p.67

Ett lunar förmörkelserekord kan faktiskt ha varit ett sunmirakel, den röda sunen som reflekterar på moonen.
Således kan den lunar förmörkelsen av September 15, 5 BC, som antecknades som en blodmoon av Josephus,
faktiskt ha varit det rött för färga reflekterad från en röd sun.

Jesuss födelse om September 12, 7 BC eller September 13, 7 BC; den sunflyttningen och returen två år mer
sistnämnda September 15, 5 BC. Två år av rusat upp omlopp 2 x 48 timmar = 4 x 24 timmar. Således kan sunen
gå två dagar tillbaka efter två hela år av den omvända omloppet.
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Astronomfunderare vet de därför denna svart Hole är blinkande rött ljus

Gravitations- röd förskjutning.

Sunen som reser nära rusa av ljust, är jämbördig att tända kommande från en svart spela golfboll i hål. Time
stoppas nästan i båda lägen. Därför endast ljust på det rött avsluta av spectrumen kan flykten. Detta bevisas med
relativitet.

Guden är ljus. Guden kan och har dolt hans driver. En klassikermetod är denna omvända omlopp som lämnar
ingen netto saknad tid.

Därefter finns det skulle 48 timmar som rusas upp tid och 4, x 12 timmar långa dagar. 48 timmar - 48 timmar
= ingen netto tidskillnad.

Detta är endast riktigt, om sunen hade rörd 180°, och jord hade flödat in i en omvänd omlopp av sunen. Du
kan se huggtanden/Scorpius i öst, när sunen äger rum i September. För att Spring ska vara i Scorpius, måste
sunen ha rörd 180°. Detta diagram är från 2300 BC från den kinesiska kejsaren Yao, i 1240 den östliga
konstellationen på nedgångdagjämningen var BC som virgoen, en månad mer sistnämnda följda Scorpius.

Här igen ser du de 28 herrgårdarna av den lunar zodiacen, på sida 94 av de kinesiska klassikerna:
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Du ser huggtanden/Scorpius, var sunen är in på hösten, vid et för öst. Emellertid fjädrar den visade kinesen i
öst. Året som fortskrider som dagen sunresningen i öst och inbrottet det västra. Normalt reser sunen mer och
mer in mot öst till och med året. Således, som jordomlopp kontrar normalt medurs sunflyttningarna från det
västra till öst till och med zodiacen. I en omvänd omlopp reser den skulle sunen mer och mer in mot den västra
lika soluppgången och solnedgången. Således i en omvänd medurs omlopp, passerar sunen från öst till den
västra alltigenom året. Om det fanns ett sunmirakel in, fjädra i 2300, BC som den skulle sunen är i denna
huggtand/Scorpius i öst av denna zodiac. Fjädra skulle är i öst, således. Således är den kinesiska tron Spring i
öst.

Om sunen rörd 180° fjädrar in, är avslutar den skulle sunen, upp, till öst av zodiacen vid huggtanden/Scorpius.
Jord precesses en undertecknar varje 1000 år. Så är detta diagram av den kinesiska zodiacen från 2300 BC.
1000 år mer sistnämnd, i tiden av Joshua, var du ser Scorpius som lika direkt skulle den sex dagmoonen över,
och sunen i Leo/Virgo. Yao blev kejsaren efter en lång dag, Josephs sunmirakel, 1000 år för Joshua. Joshua var
en ättling av Joseph. Yao antecknade fjädrar i öst efter den långa dagen. Spring kan endast vara i öst av
zodiacen i en omvänd omlopp.

För Joshuas långa dag och wans dröm för konung 1000 år mer sistnämnd, kan du föreställa första
kvartalmoonen över i Scorpius, och suninbrottet Leo/Virgo fjädrar in! Sunen fjädrar in i Februari bör vara i
aquariusen, den sex dagmoonen av konungen som är glåmig i Oxen!

”Bara de vernal herrgårdarna går till det västra, och de höstliga verkar till det östligt och att vända om de
föregående riktningarna av dessa två säsonger och i opposition till den rådande aningen av kinesen, som fjädra
hör hemma till öst, Etc.en, denna diskrepans inte emellertid för att besvära deras varar besvärad alls, och vi kan
säkert lämna det unexplained.”,
De kinesiska klassikerna III p.95

Sunen måste vara near Pisces fjädrar in, det är precis ett faktum. Denna zodiac från Yao har att fjädra i Oxen i
2300 BC. Vid Joshuas tid fjädra var i vädur/Pisces, inte Oxen. Vid Jesuss tid fjädra var i Pisces. Kinesen fjädrar
är 45 dagar för fjädradagjämningen. Således är Februari 15 45 dagar för mars 31. På tiden av glåmiga Joshuas
långa dag och konung var fjädradagjämningen mars 31, 10 dagar efter mars 21.

Saturn tar 29 år för att kretsa kring sunen = de 28 lunar herrgårdarna över. Jupiter tar 12 år för att kretsa kring
sunen = det 12 teckenet av zodiacen = 12 lunar månader om året.

”I stället för varje planet som anknytas endast till sunen av en mässing, beväpna, det är som, om de anknöts av
gravitations- fjädrar som väl. Kraftigast anknöt de största tvåna förkroppsligar, Jupiter och Saturn. Som planen
påverkade varandra med plantesimals, skiftade deras egna omlopp. Jupiter rört litet inre; Saturn rörda litet utåt -
tills på ett bestämt peka Saturn avslutade exakt en omlopp för varje två av Jupiters”,
Geografisk medborgare, vårt Wild Wild sol- system, Juli 2013. p.54

Denna Julian kalender drar tillbaka - upp en dag varje 128 år. Så från 1241 BC till 1 ANNONS = 10 dagar
drar tillbaka fjädradagjämningen - upp till mars 21. Detta är, därför att vi använder den Julian kalendern för 1
ANNONS = Anno Domini = år av vår Lord.

Julius startade kalendern på den nya moonen = Januari 1, 45 BC. Han dog på fullmånen = påskhögtiden =
mars 15, 45 BC. Därefter startade den romerska kejsaren Diocletian det Diocletian systemet i hans första år =
ANNONS 284. I år 247 bytte namn på monken Dionysius specifikt det kalenderAnno Domini året av vår Lord
= ANNONS 532. ANNONS 532 - 247 = 285. Dionysius namngav 1 ANNONS, Januari 1, som året av Jesuss
födelse; men inte dagen, inte December 25.

Är BC enkelt för Kristus. ANNONSEN är enkelt Annos Deos det menande året av lorden. I den Julian
kalendern är året 365,25 dagar. Detta tillfogas hjälpmedlet varje fyra år om dagen lika Februari 29. Emellertid



är vårt år egentligen 365,24 dagar. Detta tillfogar upp till en extra dag varje 128 år. Från 1 ANNONS teoretiskt
Jesuss födelse, använder vi den Gregorian kalendern som uppehällen kliver med den vernal dagjämningen.

FÖRMIDDAGEN är Annos Mundi. Det är latinsk för året av världen 5358 BC i 110 x 49 år jubilees till Jesuss
offer eller 5368 BC i 108 x 50 år jubilees. 49 år jubiles från Adam i armenier Sothis för år 700 eller för år 800,
4668 BC eller 4558 BC, som i uppkomst 5: 700. år = Septuagint, 800. år = hebré. Noahs flod daterar året för
den 5th veckan för 27 x 49 årsjubilees det 5th = 1363 år från år 700, 4668 BC till 3307 BC.

4668 pekar BC till 4700 år till Jesuss offer. Således var fredagmars 8, 4668 BC den fjortonde dagen,
fullmånen. Hjälpmedel för år 700 som kalendern drog tillbaka - upp en dag varje fyra år, 700/4 = 125 dagar.
Nya år bör vara Juli 11 i den armeniska kalendernågot liknande som nya år i egyptier var Juli 16. Nya år var när
Sirius visades först för sunen på gryning. Således drar tillbaka 125 dagar från Juli 11 är denna mars 8, 4668 BC.
Således pekar Adam exakt till Jesuss offer.

Göra till kung den wans drömmen på Februari 15, 1240 BC, det skulle medlet som den skulle sunen är en
undertecknar tidigare i året än vädur, dvs., Pisces, därefter.

Ett år för den wans drömmen för konungen, när sunen rörd 180° drar tillbaka och jorda en kontakt flödat ut ur
den omvända omloppet, i det första sunmirakel av Joshua, när sunen rörd 180° och jord flödade in i den
omvända omloppet, kan vara de stupade väggarna av Jericho, kanske lördagen, Februari 17, 1241 BC. Således
flödade sunen rörd 180° som var västra till andra sidan av jorden och jord, in i en omvänd omlopp av sunen.
Således kan sunen ha stigit plötsligt i öst på fredagnatten för 11 PM för en tidig sortattack på Jericho, som
bibeln påstår. Denna styrka är Februari 17, 1241 BC, och är halvan en omlopp från därefter, 188 dagar lördagen
för 11 PM, Augusti 23, 1241 BC. Detta är omkring samma, som den halva omloppet från vårt fjädrar
dagjämning till vår nedgångdagjämning 186 dagar 10 timmar. Jord är mest nearest Sunen på Januari 3, 2013,
som är två veckor efter vintersolsticen.

Jord närmast sunen kallas periheliumet. Jord som är mest borterst från sunen, kallas aphelionen. Detta har
hjälpmedlet 89 dagar efter periheliumet till 89 dagar för periheliumet, jord svängt ut, och den halva omlopp är
187 dagar. Från dagjämning till dagjämningen är halvan en omlopp. Således numrerar numrera av dagar av ett
sunmirakel för dagjämningjämliket samma av dagar för den nästa dagjämningen = halva en omlopp, när sunen
måste gå tillbaka.

Februari 15, 1240 är BC en inkvarteraomlopp, 91 dagar, från mest nearest jord att närma sig till sunen,
November 15, 1240 BC. Över förflutnan som 7000 år mest nearest jord att närma sig av sunen, har skiftat från
September till Januari. Således är den halva omloppet från 10 FÖRMIDDAG Februari 17, 1241 BC till 11 PM
Augusti 23, 1241 BC de 187 dagarna 12 timmar. , därför att därefter sunen är på andra sidan av jorden, är denna
12 timmar mer, 188 dagar. Därefter kunde sunen flyttningbaksida- och jordflöde ut ur den omvända omloppet.
För att där måste ska vara 365 dagar per omvänd omloppårsjord rusa upp 48 timmar i dess omlopp runt om
sunen. Annars det skulle finns 367 dagar om året, därför att rotation är mot omlopp.

Nedgången av Jericho ägde rum på lördag. Denna måste ha varit lördagen, Februari 17, 1241 BC. Därefter
måste sunen en omlopp för flyttning som igen halvan är mer sistnämnd, också på lördag, därför att Joshua inte
gav folket som en sabbatdag av vilar. Således måste dagen av Joshuas erövring ha varit på en sabbat, antagligen
Augusti 24, 1241 BC. Därefter måste sunen gå ett år efter sunmirakel tillbaka på nedgången av Jericho. Från
lördag Februari 17, 1241 BC till lördagen, Februari 15, 1240 BC. I boka av Enoch används en kalender 364 av
52 veckor. Således om det fanns ett sunmirakel på en sabbat, kan sunen gå ett år mer sistnämnd tillbaka också
på en sabbat. Kanske noterades sunmiraklen av Joshua thus.

Eller det fanns mer sunmirakel på sabbaten, således den 364 dag kalendern. Essenesen använde en 364 dag
kalender. Även daterar en 364 dag kalender från boka av Jubilees = sanningen på grund av så många exakta från
uppkomst. Endast hölls den fixade kalendern inte, endast den lunar kalendern hölls = utflyttningen



fullmånefredagmars 29 1281 BC, Jesuss offer fullmånefredagen, den April 3, 33 ANNONSEN. Sunen kan ha
rörda Februari 17, 1241 BC och tillbaka Februari 15, 1240 BC lördagen till lördagen, därför att det fanns skottår
Februari 29, 1240 BC.

Utflyttning23:29 ”ska jag för att inte köra dem ut från för thee i ett år; och fät av sätta in multiplicera mot
thee.”, lest landet blir ensamt,
23:30 vid lite och lite ska jag kör dem ut från, för theen, tills thouen ökas, och övertar landet.”,

Det fanns erövring, men inte full erövring, i det första året, från nedgången av Jericho, Februari 17, 1241 BC
till striden på Joshuas långa dag, Augusti 24, 1241 BC och Gideon, till erövringen av Merom och Hazor; Barak
och Deborah, Februari 15, 1240 BC. Se Joshua 6, 10, 11 och domare 4, 5, 6, 7, 8.

Bemanna fortfarande bott i byarna på avsluta av året. Så multiplicerade de wild fäna inte.

På ett veteransjukhus som det postades ”kriga, över, är allt som lämnas är de personliga striderna.”,

Därefter har vi omkring 24 timmar av saknad tid i denna halva omlopp unaccounted - för. Jord måste rusa upp
24 timmar i halva om året av 183 dagar. Men denna halva omlopp från sabbat till sabbaten är 189 dagar,
189/365.2422 x 48 timmar = 24 timmar 40 noterar. Men som rusas upp först omvänd halv omlopp, har
23:20timmar som rusas upp tid, och den omvända halva omloppet för understödja har 24:40timmar som rusas
upp tid.

Jord är mest nearest sunen i vinter = som rusas upp halva av jord omlopp. De två halvorna 23 timmar 20
noterar, och 24 timmar 40 noterar. Första halvlek från Februari 17, 1241 BC till Joshuas långa dag Augusti 24,
1241 är BC 188 dagar, men är den långsammare halva omloppet. Således noterar de 23 timmarna och 20na
rusat upp omlopp från nedgången av Jericho, Februari 17, 1241 BC till Joshuas långa dag, Augusti 24, 1241
BC.

Vi är stilla saknad 40 noterar från 24 timmar på den halva omloppet av Joshuas långa dag (24 timmar -
23:20timmar = noterar 40), precis något liknande i den saknade dagberättelsen. Sunen kan endast kretsa 350°
runt om jorden, då Joshua frågade guden att göra sunen att stå fortfarande i skyen. Således skulle den förflutna
tiden matchen den saknade tiden av den halva omlopp exakt.

Den förflutna tiden = tid bör sunen som fortfarande stås i skyen på Joshuas långa dag, vara 23 timmar, och 20
noterar. Saknad tid av som rusas upp omvänd omlopp för jord, måste 48 timmar, likställa förfluten tid sunen
som fortfarande stås, eller rörd öst eller rört västra i 12 timmar belopp som upp till tillfogar 48 timmar. Sunen
måste en mer sistnämnd omlopp 190° för flyttning den tillbaka halvan och jordflöde ut ur den omvända
omloppet. Således noterar 10°en mer än 180° = saknaden 40. Således skulle ser glåmigt för konung att sunen att
stå precis nedanfört det västra horizen för 12 timmar, då löneförhöjningen 10° i det västra innan det ställer in
igen i det västra, då sunen gick tillbaka, och jord flödade ut ur den omvända omloppet. Således gjorde ljusare
den glåmiga konungen den västra skyen. Således tillfogar den saknade dagberättelsen upp.

, då därefter sunen gick Februari 15, 1240 tillbaka BC, måste sunen flyttningen 190° österut att matcha 24:40
noterar saknad tid av den omvända omloppet för understödjahalvan. Således kan vi ha funnit saknaden 10°.
Sunen måste flyttningen 180° tillbaka och jordflöde ut ur den omvända omloppet av sunen Februari 15, 1240
BC. Sunen måste också flyttningen en mer ytterligare 10° tillbaka som dagen, 190°, till sminket för 40na
noterar. Uttrycka ”om” hela passformar för en dag. Sunen stod fortfarande i skyen för 23 timmar, och 20 noterar
för Joshua. Därefter kan vi ha funnit saknaden 40 noterar i den saknade dagberättelsen.

Sunen kan flyttningen 350° och inte 360° nästan en cirkla på middagen på Joshuas långa dag. Den dag kan
sunen vara den föreställde resningen i det västra till middagen - stå fortfarande på middagen för 24 timmar =
sunen som plötsligt cirklar jorden, därefter inbrott öst, därefter resning i öst. Därefter halva en mer sistnämnd



omlopp, när den rörda baksidaen för sunen, sunen kan flyttningen 190°. Därefter skulle ser glåmigt för konung
sunen stå fortfarande i det västra på solnedgången och också löneförhöjningen 10°, innan det ställer in.

Den kortaste halva omloppet, den nästa halva omloppet av 177 dagar, är också som mer BC rusas upp halv
omlopp, från 12PM Augusti 25, 1241 till 12PM Februari 15, 1240 BC, minus 12 timmar, därför att sunen är på
andra sidan av jorden = 177 dagar 12 timmar = 365.24/177.5 x 48/4 = 24 timmar 42 noterar. Eller 365 - 188 =
177. Det finns 363 x 24 långa dagar för timme i omvänd omlopp. Således avslutar den skulle omvända
omloppet 360° av jord två dagar tidigare än 365 dagar. Rotation är mot omlopp, så numrera av dygn som
fortfarande skulle, är 365 dagar. Ändå från lördagen Februari 17, 1241 BC till lördagen, är Februari 15, 1240
BC 364 det normaladagar på grund av skottår Februari 29. thus Februari 17 det föregående året, och därefter
Februari 16 ett år är mer sistnämnd den samma dagen = 365 dagar. Med långa dagar = 48 timmar är längden av
året 363 dagar + 2 dagar = 365 dagar i sammanlagd längd = ingen netto saknad tid.

Ändå från lördag till lördagen äger rum 364 dagar. Och för att moonen direkt över ska syns på solnedgången,
för att den wans drömmen för konungen ska vara den sjätte dagen av moonen, bör sunen gå söndag tillbaka 365
dagar efter nedgången av Jericho. Även 366 dagar till Måndag, Februari 17, 1240 BC för den sex dagmoonen.

Därefter alla kunde all tre strider, Jericho, Joshua och Meromen uppstå på lördag. Således gav Joshua inte
Israel vilar på lördagar av striden. Och thus återstår det en negro spiritual vilar i himmel. Augusti 24, 1241 BC
Joshuas kretsade långa dag och sunen runt om jorden. Sunen gick en dagtidig sort, Februari 15, 1240 BC från
Februari 17, 1241 tillbaka BC. Så 363/176.5 x 48/4 = 24,67 timmar; .67 X 60 noterar = 40 noterar.
24:40timmar. Därför finns det saknade 24:40timmar i den omvända omloppet för understödjahalvan. Den
omvända omloppet för understödjahalvan bör ha saknaden 40 noterar, som du kan se, det gör.

Du kan se att det normala som rusas upp höst-/vinteromlopp är 32 noterar kortare från de nedanföra graferna
+16 noterar och en -16 noterar i likställanden av tid av det normala som rusas upp omlopp. Emellertid är
analemmaen inte exakt samma. Det finns 186,5 dagar från fjädrar till nedgången och 178 dagar från nedgång
för att fjädra.

Hebré4:8 ”för, om Joshua hade givit dem, vilar, då skulle honom inte därefter för att ha talat av en annan
dag.”,

1 görar till kung 20:29 ”, och de kastade en över mot de andra sju dagarna. Och så var den, det i den sjunde
dagen som striden sammanfogades: och barnen av den Israel massan av de syrianerna hundra tusen footmen i en
dag.”,

Jord kretsar kring sunen snabbare, när den är mer nearer sunen i vinter. , om så du kan föreställa, är detta som
appliceras till de 24 timmarna som rusas upp halv omlopp, också 32 noterar kortare = 23 timmar 30 noterar mer
rusat upp första halvlekomlopp, och 24 timmar 30 noterar mer rusat upp understöder halv omlopp = 48 timmar.
Den halva omloppet är 186,5 dagar. Således är 188 dagar 1,5 dagar longer. Således på 8 noterar en dag som
rusas upp omvänd omlopp (48 x 60) /365,24 = 8 noterar en dag, denna är 1,5 x 8 = 12 noterar mer till 32na
noterar. 32 + 12 noterar är 44 noterar. Således understöder som rusas upp, omvänd omlopp för halva har 24
timmar 40 noterar saknad tid = rusat upp tid, och den omvända omloppet för första halvlek har 23 timmar 20
noterar saknad tid som equaling de två extra dagarna i ett färdigt, vänder om omlopp. Således är det omvända
året 365,24 dagar och inte 367,24 dagar.

Analemmaen från en sunvisartavla, ”som den ner + eller - 16 noterar = 32 noterar maximum skillnad.

Den saknade tiden från jord som rusas upp omloppet, som är mer än 24 timmar, är den saknade tiden av den
omvända omloppet för den nedgång-/vinterhalvan. Således typisk, är denna skulle saknade tid omkring 30
noterar. Joshuas var långa dag ett undantag, därför att från sabbat till sabbaten är 189 dagar, inte 186 dagar, som
equaled 23 timmar, och 20 noterar, och 24 timmar och 40 noterar. För de typiska 186 dagarna likställer detta 23
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timmar, och 30 noterar, och 24 timmar och 30 noterar. Två halvt vänder om omlopp, över nedgång, och vintern,
tillfogar tillsammans upp till en timme av saknad tid som måste likställa en timme av förfluten tid. Sunen som
cirklar jord på rusa av ljust, jord i mörker för en timme, skulle belopp till en timme av förfluten tid på jord.
Tillsammans skulle det netto resultatet är ingen netto saknad tid på jord.

Sunen och moonen skapar tides. Sunen har en tide 46% av tiden av moonen. Enkelt, om tidesna som är rörda
med sunen och moonen, de skulle tidesna, matchar dagtiden = sunen, och den moon skulle matchen placera av
moonen. Om sunen var rörd på rusa av ljust som skulle där, var inget gravitationhandtag från sunen såväl som
ingen ljus. Om ett gravitationhandtag lämnades på peka sunen startade flyttningen, skulle det gravitationhandtag
lika den vanliga sol- tiden. Guden som antagligen skulle, går vidare och lämnar sol- och lunar tides på deras
förväntade tider. Och thus, finns det skulle också inget bevisar av sunförehavanden i tides endera.

Ändå och enkelt att lämna gravitationhandtag med sunen och moonen som lika exakt skulle dagen och tiden.
Det kan finnas inget långt att berätta att sunen och moonen stod stundjorden roterade fortfarande på länge.
Dagsljuset och sunen och den lunar och sol- tiden skulle matchen exakt. Är resa även för sun som och för moon
är västra till öst, det sunresningen i det västra, och inbrott öst, kan inte lämna en trace av något ovanlig i de sol-
och lunar tidesna.

Det finns fyra tides om dagen. Det finns den välkända tiden på fullmånen. Emellertid finns det fjädratiden av
den nya moonen som är även uttalad. Båda tar verkställer 24 timmar eller 48 timmar efter den fulla eller nya
moonen. Det finns också första kvartalmoonen, och jumbon inkvarterar moonen, när moonen är på rätten metar
till sunen. Dessa tides avbryter ut varje annan och är bekant som de små tidesna. Några sunmirakel var på första
kvartalmoonen, liksom Joshuas långa dag, Augusti 24, 1241 BC - en mer sistnämnd omlopp för sun den gående
tillbaka halvan den sex dagmoonen av konungen glåmiga Februari 15, 1240 BC, den gjorda mörkare sunen =
sunen som BC kretsar runt om jorden på rusa av ljust, på nedgången av Jerusalem, September 7, 591 = sjuna -
dagmoonen.

I dag Juni 16, 2018, finns det en mycket låg tide på BC västkusten. Denna är den nya moonen som är den
hjälpmedel sidan närmast sunen, och mest borterst från sunbucklan och mellan denna buckla är en låg tide, en
flatening verkställer mellan kicktidesna. Moonen är på dess mest nordlig pekar också i dess omlopp, och på
dess mest nearest peka i dess omlopp detta år till jordbruksprodukter som detta verkställer.

Wimps = påverkande varandra svagt massiva partiklar passerar till och med vårt sol- system, så att för halva
en årsjord omlopp heads in i deras bana, och jämväl för halva en årsjord heads i väg från deras bana. Då jord
hade flödat in i en omvänd omlopp av sunen, skulle det skulle medel den annan halva omloppet huvudet in i
riktningen av wimpsna. Naturligtvis kan vi knappt avkänna dem nu, l5At ensam baksida därefter. Och det finns
inte nästan någon trace, när partiklarna har passerat igenom.

Över kanske ett dussin cirklar 360° av sunen på rusa av ljust runt om jorden över tusentals år, i gammala
testamenttider, av en timme each = 12 timmar som sunen är mer ung än jorden. Sunanseendestillbilden i skyen
på 1/30 rusa av ljust för 24 skulle timmar tillfogar några noterar upp till av saktad tid på sunen. Även om på
1/30. rusa av ljust relativitethjälpmedel noterar endast av borttappad tid, över många av dessa sunmirakel
noterar även tillfogar upp. Således mörker på nedgången av Jerusalem September 7, 591 BC och mörker, då
Jesus var på det argt på den middagApril 3, måste 33 ANNONSEN båda vara sunen som göras mörkare i dess
gå framåt (på rusa av ljust).

I slutsumma kunde sunen vara omkring 12 timmar mer ung, än jord, 12 tider en timme, 12 tider sunen gjordes
mörkare = sunen är 12 timmar mer ung, eller sunen är åtminstone 2 timmar mer ung än jordmörkret på middag
= September 7, 591 BC och den April 3, 33 ANNONSEN.

Från den lunar förmörkelsen (som knappt är synlig i Israel) Oktober 7, 32 ANNONS till den lunar
förmörkelsen = halvan en omlopp, April 3, 33 ANNONS = solnedgång dagen av Jesuss crucifixion.



Avbilda från TheSky programvaruBisque April 3, ANNONS för 7:30PM Jerusalem 33:

Från lunar förmörkelse Oktober 19, 31 ANNONS till den lunar April 14, 32 för förmörkelse (som inte är
synlig i Israel) ANNONSEN. Sun mirakel kan ha uppstått på dessa lunar förmörkelsedagar och missförstås för
precis naturligt - uppstående lunar förmörkelser. Från förmörkelse till förmörkelsen exakt är halva omlopp.

Dessa två minimala 30 segmenterar kan vara något liknande som två minister av evangeliet som talar för 30,
noterar varje, för en full timme.

Emellertid är vi beräknas som rusas upp 48 timmar om det fulla året, och halvan pekar portionr av den
omvända omlopp. Således har två halva vinteromlopp 30 noterar mer rusat upp tid än 24 timmar = en full
timme.

Som rusas upp år, är 363,24 dagar long i tid, 365,24 dagar i soluppgångar. Även från lördag, Februari 17,
1241 BC till fredagen, är Februari 14, 1240 BC 363 dagar på grund av skottår Februari 29. Om sunen som gås
tillbaka på lördagen, Februari 15, 1240 BC varaktigheten av de omvända omloppen, kan räknas som 363 dagar,



därför att lördagen Augusti 24, 1241 jord inte kretsade BC runt om sunen, utan sunen runt om jorden. Även den
dag sunron i det västra och fastställdt i öst. Således måste saktade guden ha rört sunen från tröghet till 40 miljon
miles i timmen just nu, då rörelsen av sunen till 20 miljon miles en timme till stativstillbilden i skyen för Joshua
för 24 timmar och 360°. Därefter måste guden ha skyndat sunen från middag till uppsättningen i öst på 40
miljon miles igen och det nedanföra stoppet den östliga horisonten.

Således besegrar sunen och moonen som skyndas för att inte gå, därför att det röra västra för sun till öst var
röra runt om sunen på två gånger klassa för att sunen ska stå fortfarande i skyen. Joshua visste att guden var röra
sunen, därför att normalt, som jord roterar, sunen reser österut - till - västra och är stilla.

Därefter måste guden ha rört sunen i den annan riktningen 20 miljon miles i timmen till plötsligt
löneförhöjningen i öst och stiga skyen. Jord måste avsluta 360° runt om sunen i omvänt i ett år minus två dagar
på grund av som rusas upp omlopp. Således startade den omvända omloppet lördagmorgonen Februari 17, 1241
BC och den rörda tillbaka lördagen för sun, Februari 15, 1240 BC på wans dröm för konung exakt två dagar
kort stavelse om året. Därefter fanns det två dagar värd, 48 timmar, av längre dagar som ger det normala 365,24
dagar av tid av ett det normalaår. Således på avsluta av det omvända omloppåret, är middagen, Februari 15,
1240 BC dagen fördjupade 12 timmar. Således går tillbaka sunen på midnatta Februari 15, 1240 BC i tid, efter
12 timmar av middagtid. De längre dagarna samman med den kortare tidomloppstillbilden likställer 365 dagar.

”Knäcka danande på dagxinmao, 28, Ji siade: Konungen bör vara värd Jupiter. Den ska för att inte regna. Siat:
Den bör vara 2 som skrivas upp får. 2nd månad.”,
Heji 25148

Februari 15, 1240 är BC dag 28 av cyklar 60. Jupiter var att vara bredvid sunen som dagen. Göra till kung
glåmiga rekord sunmirakel i den första månaden. Kejsaren av Kina kan ha antecknat sunmirakel som samma
daterar, Februari 15, 1240 BC, som den 2nd månaden.

De fem planen var i förbindelse i huggtand/Scorpius ovanför inställningssunen, i Virgo, på början av den wans
drömmen för konungen. Jupiter i dess omlopp, om Jupiter inte gjorde flyttningen 180° på den första
sunrörelsen, Februari 17, 1241 BC. När därefter den rörda baksidaen 180° Februari 15, 1241 för sunen BC,
Jupiter skulle också flyttningen 180° och visas ovanför sunen i dess det normala placerar precis när
sunuppsättningen, efter 12 timmar av solnedgång, precis ovanför sunen. Således skulle Jupiter flyttningen 180°
från Scorpius till vädur, Februari 15, 1240 BC. Således kanske resonera för kinesen till känselförnimmelsen
som är rörd till offret till Jupiter.

Därefter gick sunen 365 dagar tillbaka efter det först som var rört på midnatta Februari 16, 1241 BC. Således
finns det någon netto saknad tid, och sol- antecknade förmörkelsebanor är, som vi skulle förväntar dem för att
vara funktionsdugliga tillbaka i fysik.

Kinesiska sol- förmörkelserekord på orakelben - dagen ges men inte året: dag 53 av cyklar 60 = mars 4, 1250
BC och dag 10 av cykla 60 = maj 26, äger rum är 1217 BC på den samma dagen av 60 från Januari 27, 2636
BC, ingen dagsaknad och exakt, som vi skulle har förutsagt dem för att vara tillbaka från gåvan till någon tid i
förflutnan.

Faktumet som dagarna av 60 har ingen saknad hjälpmedelgud för dagar, måste att ha väglett kinesen för att
anteckna dagar, partiska dagar och långa dagar. Sunmiraklen skulle förväxlar ibland hur man räknar dagen.

Uppkomst8:22 ”stund värmer den jordremainethen, seedtimen och skörden och förkylningen och, och
sommaren och vintern, och dygnet upphör inte.”,

Året av Noahs flod, var 3307 BC, mest rimligt den rörda sunen och jord i en omvänd omlopp. Således var
löftet i denna uppkomst 8 efter Noahs flod nödvändigt.



Alla åttana är riktiga. Med jord i en omvänd omlopp och den övre sunen eller besegra = en förskjutning i
omlopp inte en förskjutning av jorden, säsongerna fortsätter precis samma som de skulle normalt. Sunen kan
löneförhöjningen i det västra, och fastställdt i öst och sunen kan staget i skyen för även nio dagar = 9 x 12
timmar, yet dygnet skulle inte upphörningen. Jord som fortsattes för att rotera, där var det stilla dygnet.

Kinesiska sol- förmörkelserekord är vanligt dependable. Ofta är dagen höger, men året felplaceras ett år för
eller ett år after.

Oracle benrekord ger dagen av cyklar 60, men inte året. Mest orakelben antecknades i regeringstiden av
Wuding, 1293 BC till 1244 BC.

Det fanns 38 år cyklar = Jesus görar perfekt liv av 38 år. Kanske från 1282 BC till 1244 BC; från 1245 BC till
1207 BC = 1200 år till Jesuss födelse i 7 BC.

Dagar och år av cyklar 60 från Januari 26, 2636 är BC jämna för alla kinesiska sol- förmörkelserekord. Endast
är några sol- förmörkelserekord i de kinesiska klassikerna saknade året av cyklar 60.

Det i de kinesiska klassikerna i lista av sol- förmörkelserekord där finns något som inte var synlig i Kina.
Dessa kunde vara sunmirakel i stället.

Ibland är förmörkelserekordet ut ett år, liksom Februari 16, 505 BC, bör vara året 504 BC, Februari 10 = den
tredje dagen av månaden Adar, då tempelet var färdigt.

Till något att säga finns det några rekord av sol- förmörkelser för 1217 är BC felt. Även är den 1217 BC
förmörkelsen på dag 9 av 60 precis en gissning av amatörer.

Du ska ser nedanföra förmörkelserekord av Juni 14, 1414 BC, April 11, 1411 BC, Januari 29, 1407 BC i
Egypten och en sol- förmörkelse Oktober 22, 2137 BC och en lunar förmörkelse Juni 29, 1368 BC i Kina.

Varje peka på jord bör förvänta en sammanlagd sol- förmörkelse varje 375 år till 460 år. Maximat längd är
omkring sju noterar. Emellertid är den sol- förmörkelsen ett mörker cirklar bortgång över jord ytbehandlar
menande det övre och särar lower skulle har en mycket kortare sammanlagd förmörkelse.

Dag 10 av cyklar 60 kunde vara fullmånen = mars 19, 1204 för den påskhögtidfredagen/lördagen BC. Det
fanns en lunar förmörkelse som var synlig från Israel mars 19, 1204 BC, som precis det fanns en lunar
förmörkelse som var synlig från Israel mars 13, 4 BC. Herod dog mars 31, 4 BC eller på avsluta av den lunar
månadmars 27, 4 BC.

Några föreslår att Jesus var bördiga 4 BC, för precis Herod dog och var den korsfäste April 7, 30
ANNONSEN på åldern av thirty-three.

Emellertid pekar alla historia av sunmirakel till Jesuss födelse den 17th dagen av den 7th månaden, September
12, 7 BC och hans crucifixionApril 3, 33 ANNONS. Detta var hjälpmedlet Jesus 35 gammala år, inte 30
gammala år, = i det trettionde årtiondet av hans liv, då han började hans departement. Således kan denna verse
tolkas: Jesus började hans departement i hans 30th årtionde = 35, inte började att vara 30.

Här ser du det 19 lunar året cykla, 2 x 19 år = 38 år. Således cyklar moonen daterar är samma, då Jesus var 38
gammala år som på Jesuss födelse:



”1. Sunen går i sjuna cirklar av himmlarna, och jag gav honom 182 biskopsstolar, när han går på en kort dag,
och 182 biskopsstolar, när han går på en lång dag.
2. Och han har två stora biskopsstolar, som han vilar som på härs och tvärs går tillbaka ovanför
månadstidningbiskopsstolarna. Från månaden Tsivan, efter sjuttondagar han har stigit ned till månaden Thevan
och från den sjuttonde dagen av Thevad stiger han. Och så går sunen till och med alla jagar av himmlen.”,
Hemligheter av Enoch, kapitel XLVIII, p.63.

”Går sunen i sjuna cirklar av himmlarna” kan se till de sju uppdelningarna av dygnet, gillar de 28
uppdelningarna i snirklarna för det döda havet. Sun mirakel i 155 BC, 148 BC och 141 BC kan indikera
sunmirakel så ofta som varje sju år.

Den 17th dagen av den 7th månaden var ett sunmirakel, en kort dag eller en lång dag. Och det fanns ett
sunmirakel 182 mer sistnämnda dagar, eller för; = en halv omlopp, var sunen kan flyttningen till andra sidan av
jord och jordflöde ut ur, eller in i, en omvänd omlopp.

182 dagar drar tillbaka från September 12, 7 är BC påskhögtiden, fullmånen, mars 16, 7 BC. Således kanske
sunmirakel på påskhögtiden och Jesuss födelse. Marschera 16, 7 BC kan ha varit Johns The Baptist födelse.
Ändå sågar wisemenna stjärnan i öst på Jesuss födelse, antagligen September 12, 7 BC.



Enkelt kan sunen ha först rört till andra sidan av jord på Jesuss födelse om September 12, 7 BC. Därefter ser
de skulle wisemenna Arcturus över på midnatt. Om wisemenna var på den samma friheten som Bethlehem,
skulle de ser Arcturus passera direkt uppe i luften på midnatt i September.

Det 49 jubile året kan endast matcha, om Jesus var den korsfäste April 3, 33 ANNONSEN. Och det 50 jubile
året kan endast matcha, om Jesus började hans departement September av ANNONS 29.

Om detta sol- förmörkelserekord var en typ av Jesuss offer och, tre timmar av mörker på middagen = gjorde
mörkare aftonsunen i Kina på solnedgången. Således verkar den skulle sunen att förmörkas, men skulle ganska
görs mörkare i ett sunmirakel.

177 dagar, för de skulle, är September 23, 1205 BC, dag 13 av cyklar 60 = 177 dagar framåt = dag 10 av
cyklar 60 mars 19, 1205 BC. Den glåmiga konungen påstod denna lunar förmörkelse på en dag 13 i stället för
en dag 15 var en omen för en ändring i kejsare av Kina. Detta September 23 var dag 15 av den lunar månaden =
tid av en lunar förmörkelse, vid tillfällighet var dag 13 av cyklar 60. Ändå visas denna dag det kan vara ett
sunmirakel ganska än en typisk lunar förmörkelse som förutsäger Jesuss födelse. Det första sunmirakel av två
eller tre år en omvänd omlopp är September 23, 1207 BC, 1200 år till 7 BC, att förutsäga Jesuss födelse
September 12 7 BC.

”Siat på dagguiyou [10]: (Laddning:) förmörkades Sunen i aftonen: vi bör anmäla den [ancesoren] Shang
Jia.”,
[Heji, 33695]

Mest av orakelbenen gjordes under regeringstiden av Wuding 1393 BC till hans 50th år 1344 BC. Hans första
år var 44th av cyklar 60 från 2636 BC = 1393 BC. Således ägde rum denna 1369 BC i Wudings 24th år. ”I hans
25th år, (1368 BC = 1400 år till Jesuss offer) dog hans son Heaou-e, då han landsförvisades till vildmarken.”, ”I
hans 12th år, (1381 BC = 100 år till utflyttningen i 1281 BC) erbjöd han offer av tacksägelsen till Shang-keah
Wei.”, Ett sunmirakel i 1381 BC kan ha meddelat Wuding för att ge offer. Förfadern Shang var från denna
samma Shang dynasti. Wuding härskade kassalådan 1344 BC; ett sunmirakel i 1345 BC kan ha varit omenen
för en ny kejsare. 1345 BC till 1307 är BC 38 år i omvänt, liksom de 38 åren av Jesuss liv i omvänt från 45 BC
till Jesuss födelse i 7 BC.

Februari 14, 1369 var BC dag 10 av cyklar 60, och fullmånen = vad skulle, är påskhögtidmars 30, 1281 BC.
Sol- förmörkelserekord i aftonen är sällsynta. Sunen som göras mörkare på middagen på påskhögtiden, gillar
sunen gjordes mörkare på middagen, då Jesus var på det argt som skulle ställer in på Kina.

Februari 14, 1281 BC kan ha varit natten som varade tre dagar. Februari 14, 1369 BC kan ha varit dagen 10 av
cyklar 60 som var en sol- förmörkelse i aftonen på Kina = middag och påskhögtiden i Israel; ha varit kan något
liknande de tre timmarna av mörker, då Jesus var på det argt på middagen, den April 3, 33 ANNONSEN.

1369 som skulle BC, äger rum om det fjärde året av den PharaohSeti I. Moses brodern som Aaron var
omkring tre år äldre; Moses född 1361 BC och Aaron om 1364 BC - precis efter denna 1369 BC. Jorden måste
flöda ut ur den omvända omloppet ett år mer sistnämnd i 1368 BC; 1400 år till Jesuss offer. Från 1369 BC 3 x
49 år = 1222 BC = 25 x 50 år till Jesus som talar från Isaiah 61 i Luke 4 = uppfyllelsen av det jubile.

”I hans (konungen Te-syndar), 5th år… fanns det en dusch av jord i Poh.”, ”I hans 6th år, chefen av det västra
(den glåmiga konungen) erbjudna offret för den första tiden till hans förfäder på Peih.”, (A-peih är en jadedisk
med en spela golfboll i hål = symbolet av sunen).
De kinesiska klassikerna, annalern av bambun bokar, p.139

Te-synda härskat från 1126, hans 5th år var 1122 BC. ”är en dusch av jord” en meteordusch liksom, då guden
som var rörd sunen till andra sidan av jord och jord i denna omvända omlopp, slogg huvudet på asteroidsna som



reste normalt med jorden. Det glåmiga offret av konungen det nästa året skulle är i recogition av detta
sunmirakel. Detta gjorda glåmigt för konung noterar allra omensna av sunmirakel, och förmörkelser som en
underteckna för en ny dynasti på den lunar förmörkelsen av September 23, 1205 BC varefter fängslades han.

Josephus skrev att Joshua dog i det 20th året av erövringen. Från 1241 BC är det 20th året denna samma 1122
BC. Another resonerar där kan ha varit ett sunmirakel som året.

Detta sol- förmörkelserekord i Egypten är riktigt: Den nya moonen för II Aket 1 är September 7, 1365 BC.
Som är tre mer sol- förmörkelserekord från den samma perioden i Egypten.

Således daterar allt arbete som tillbaka after går för Joshuas långa dag och.

Den huvudsakliga delen är Joshuas långa dag döljas. Sunen var rörd till andra sidan av jord, och jord omlopp
rusade upp 48 timmar så där var de samma 365 dagarna om året, därför att omloppet var mot rotation. Dessa är
verkliga händelser, men dolt.

Emellertid bör sunen gå 365 dagar, exakt ett år som tillbaka är mer sistnämnd. Yao antecknade den omvända
zodiacen i hans första år var 366 dagar. Skulle detta gör konungen wans dröm- lördag på solnedgången i Kina,
Februari 15, 1240 BC. Därefter den sjätte dagen av moonen och den sjätte dagen av den lunar zodiacen i
Scorpius, skulle mycket bättre wans dröm för matchkonung. Således måste sunen ha varit i virgoen som
Februari 15, 1240 BC och de lunar herrgårdarna för moon sex bort i Scorpius. Den första lunar herrgården i den
lunar herrgården 28 kartlägger starter på corvusen/virgoen. Således var den sex dagmoonen sex gammala och i
dagar den sjätte dagen av den lunar zodiacen.

Här ser du att första att underteckna i rött = 180° från blåtten undertecknar. Således kan du räkna sex tecken
från det rött att göra till kung wans dröm på den sjätte dagmoonen. Den kinesiska räkningen från den nya
moonen för avkräva, när moonen passerar vid sunen. Så från Februari 12, 1240 BC till Februari 16, 1240 BC
äger rum den sjätte dagmoonen.

Här räkna från första underteckna till sixthen undertecknar i Scorpius. Således visades moonen och Saturnen
tillsammans i sixthen undertecknar i Scorpius, den sex dagmoonen, av den wans drömmen för konungen.
Således kan den sex dagmoonen betyda den sjätte lunar herrgården och också den sjätte lunar dagen.







Historiska Supernovae och deras kvarlevor, p.18

På mitt första försök att avtäcka Joshuas långa dag, på en presentation på den Penticton astronomiklubban,
framlade Oktober 13, 2005, Joshuas långa dag till Okanagan astronomisamhälle (nu del av ocrasc.ca) på
Oktober 13, 2005. Jag startade med ett sunmirakel i Februari och som 186 dagar var mer sistnämnd, halvan en
mer sistnämnd omlopp, sunflyttningbaksidaen i Augusti och jordflöde ut ur den omvända omloppet av sunen på
Joshuas långa dag. Tanken var den långa dagen för 1/en 2 - den långa dagen för timmetimmen i Februari och en
1/2 - långa Joshuas för timmetimme i Augusti = 24 timmar.

, efter snart detta som jag upptäckte, fanns det 186,5 dagar från fjädradagjämningen till nedgångdagjämningen
och 179 dagar från nedgångdagjämningen till fjädradagjämningen. Således detta betydde 187 dagar av 365
dagar att 24 timmar och 40 noterar. Att vara avkräva, halvt hjälpmedel för en omlopp 24 timmar, och 30
noterar, inte precis 24 timmar.

I denna presentation antog jag 12 timmar lång dag i Februari för glåmiga och 12 timmar för konung lång dag i
Augusti för Joshuas långa dag. Därför att sunen rörd 180° varje gång = 12 timmar varje gång X 2 = 24 timmar.

Det var inte att vara så enkelt. Jord är ellipsformiga omlopp som skulle som inte låts det, så enkel.

Sunen måste flyttningbaksida på den halva omloppet peka = 187 dagar. I 186,5 dagar av en halv omlopp finns
det 24 timmar, och 30 noterar. I 188 dagar finns det 24 timmar, och 40 noterar. Emellertid är denna längre första
halvlekomlopp det långsammare. Så är som rusas upp tid från nedgången av Jericho till Joshuas långa dag från
sabbath till sabbathen av 189 dagar, 23 timmar, och 20 noterar. Således måste det att finnas 30, eller 40 saknad
noterar i en halv omlopp.

Från lördag Februari 17, 1241 BC till fredagen, är Augusti 24, 1241 BC 188 dagar = 23 timmar, och 20
noterar att jord som rusas upp i en - den omvända omloppet för halvan.

Sunen som kretsar runt om jorden till stativstillbilden i skyen med jord rotation, skulle är 24 timmar. Således
finns det 40 noterar saknad.

Tajma på jord, något att säga på en klocka som skulle är 12 timmar ut ur kliver med sunen på andra sidan av
jord. För sunen resningen plötsligt i öst på Jericho och den västra flyttningen 180°, skulle gör 12 timmar av
rusat upp tid. Som rusas upp skulle jord, gör mer ytterligare 24 timmar av rusat upp tid på den halva omloppet,
plus, eller minus 30 eller 40 noterar beroende som den halva omloppet av året.

Februari 17, 1241 BC kan sunen ha rörd 180° som är västra för en plötslig soluppgång på Jericho. Earten
skulle rusas upp 24 timmar också vid Joshuas långa dag, Augusti 24, 1241 BC.

Därför att rotation var mot omlopp i den omvända omloppet, måste jord rusas upp runt om sunen omkring 24
timmar däri halv omlopp. Emellertid är den halva omlopp längre än halva året. Således måste jord rusas upp 24
timmar, och 40 noterar över 188 dagar och inte precis 24 timmar.

Dessa 40 noterar kan multipliceras många tider, varje tid, varje år, den rörda guden sunen. Således noterar
saknaden 40 måste att finnas.

Således finns det skulle 24 timmar av sunanseendestillbilden på middagen, av långa dagar, i slutsumma. Detta
lämnade 40 noterar.

På det peka i min presentation på Penticton som jag var på samma förlägger som dessa NASA-forskare. 40
noterar måste att finnas.

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_sv&url=http%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fJoshua2.html
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Någon tid efter detta upptäckte jag det hela året av 48 timmar. Det skulle finns 23 timmar 20 noterar plus som
24 timmar 40 noterar = 48 timmar. Och ingen netto saknad tid, av även ett minimalt.

”noterar 40 måste att finnas, därför att du är stilla besvärar in 1.000 år från nu. Forty noterar måste att finnas,
därför att den kan multipliceras många tider över i omlopp.”, - Detta hänvisar till till 40 noterar i omlopp är
nyckel- till att identifiera det ovannämnt modellerar med den saknade dagberättelsen. Således ringer den
saknade dagberättelsen som though anpassas till Tottens arbete, riktigt. Tottens bokar på Joshuas långa dag
trycktes om i December av 1968. Den forty saknaden noterar är där. Men det finns inte någon omnämnande av
fortyna noterar multiplikation många tider över i omlopp. Den Harold kullen kan ha hört av NASA som
upptäcker saknaden 24 timmar, och en saknad 40 noterar, något liknande som jag har gjort, och inte
överenskommelse det, använde han Tottens bokar i stället.

”Kontrollerade de placera av sunen, moon, och planet ut i utrymme, var de skulle, är 100 år och 1000 år från
nu.”, - När sunen som är rörd till andra sidan av jorden, planen måste flyttningen 180° också. De måste kretsa
runt om sunen, så att synas i samma placera samtidigt av natt, som de skulle normalt har i deras säsonger.
Därefter kan halvan en mer sistnämnd omvänd omlopp sunen flyttningen tillbaka 180°- och jordflöde ut ur den
omvända omloppet av sunen. Planen skulle flyttningen exakt 180° från var de verkade i deras säsonger att visas
i deras det normala placerar när sunen rörd 180° drar tillbaka och jorda en kontakt flödat ut ur den omvända
omloppet av sunen. Detta avkräver mekaniker kunde också berätta utrymmeforskarna att se den halva omloppet
pekar och upptäcker att de var saknaden som 24 timmar i jord som rusas upp omlopp på det, pekar.

Endast finns det skulle några 40 noterar lämnat över i saknad tid som måste att kontras av en höger början för
omlopp för understödjahalva omvänd, efter den omvända omloppet för första halvlek avslutade. Efter sunen och
den rörda baksidaen exakt 180° för planet är en mer sistnämnd för år som där skulle, ingen netto saknad tid alls.

Den mest sannoliken daterar är nedgången av Jericho, lördagen, Februari 17, 1241 BC, Joshuas den långa
daglördagen, Augusti 24, 1241 BC och striden av den Merom lördagen, Februari 15, 1240 BC. Från den
kinesiska räkenskaplördagaftonen Februari 15, 1240 BC kunde börja den sjätte lunar dagen av månaden.

Alla tre händelserna, nedgången av Jericho, Joshuas långa dag och striden av Merom kan ha uppstått på
lördagen, sabbaten.

Hebré4:8 ”för, om Joshua hade givit dem, vilar, då skulle honom inte därefter för att ha talat av en annan dag.
För 4:9 remaineth där därför en vila till folket av gud.
4:10 för vilar han, som skrivs in in i hans, honom också hath som upphöras från hans egna arbeten, som guden
gjorde från hans.”,

Gud dag av vilar i uppkomst ägde rum på den sjunde dagen. Således om Joshua inte gav Israel, vila, striderna
av erövring bör ha uppstått på lördag, dagen av vilar.

Därefter nedgången av den Jericho lördagen Februari 17, 1241 BC, Joshuas långa dag, den sjätte lunar dagen
av den åttonde månaden, lördag Augusti 24, 1241 BC, striden av Merom, den fjärde lunar dagen av den första
månaden, lördag Februari 15, 1240 BC. Februari 15, 1240 visas BC som den fjärde dagmoonen. Emellertid
räknade kinesen dagen från solnedgång. Således passerade moonen sunen sena Februari 11, och den sjätte
dagen startade solnedgången Februari 15, 1240 BC. En omlopp för sun halvan för Augusti 24, 1241 var BC i
Virgo och den sex dagmoonen mellan libraen och Scorpius.

1 konung6:37 ”i det fjärde året var fundamentet av huset av LORDEN som lades, i månaden Zif:
6:38 och i det elfte året, i månaden Bul, som är den åttonde månaden, var huset färdiga alltigenom alla delar
därav och enligt alla danar av det. Var så han sju år, i byggande det.”,



Således Solomons avslutades tempel den samma åttonde månaden som Joshuas erövring av Kanaan. Tempelet
började i 1041 BC = det 240. året från utflyttningen i 1281 BC. Således börjar de 50th skulle jubile den 1041
BC från Joshuas erövring i 1241 BC. Således är det första året av Solomon 1044 BC, precis efter det 49 året
jubile 1045 BC från 1241 BC. Således från fullföljandet av tempelet i det åttonde året, Solomons 11th år, 1034
BC till Jesuss födelse i 7 BC = 1026 år. Från Jacob och hans familj som BC sojourning i Egypten i 2307 till
utflyttningen i 1281 BC = de samma 1026 åren.

Babylonianen numrerar baserar var 60. Så att skriva ser 240 skulle år något liknande 4 x 60, gillar våra 4 x
100 år. Så, när bibeln antecknades, efter fångenskapen de 240 åren har kunnat ha tryckts fel 400 år. Därefter i
Septuaginten visas 40 mer år, 440 år = antagligen 240 år som blev 440 år; vara bör 240 år. Efter hebréversionen
ändrades till 480 år. Från utflyttningen i 1281 BC till Solomons fjärde år 1041 är BC 240 år.

Således från den första tabernaclen efter utflyttningen ut ur Egypten till byggnaden av tempelet är 240 år.

Från detta elfte år = är 1033 BC i den åttonde månaden, till Jesuss födelse 7 BC i den sjunde månaden, 1026
år. Från sojournen av Jacob i egyptier Sothis för år 430, cyklar 2307 BC till utflyttningen på avsluta av den
egyptiska Sothisen, 1281 BC, är också 1026 år.

Således var arken av överenskommelsen som var rörd in i tempelet i den sjunde månaden, om dagen av
försoningen, då kickprästen gick in i helgedomen av Holies, var arken var, och festmåltiden av Tabernacles.

Är här 49 jubile år daterar att matchsunmirakel och händelser: Jesuss crucifixionApril 3, 33 ANNONS, 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 krönika8:1 ”och den kom att passera på avsluta av tjugo år, där Solomon hade byggt huset av LORDEN, och
hans egna hus,”,

2 krönika8:16 ”nu var var alla arbete av Solomon förberett unto dagen av fundamentet av huset av LORDEN
och till det färdigt. Så görades perfekt huset av LORDEN.”,

Detta 20th år från 1041 BC = 1021 BC = 1000 år till 21 BC, som började jumbon 50 jubile år, som fullgjorde
Jesus, när han läste Isaiah 61 i den Luke 4 September 9, 29 ANNONSEN.

Yom Kippur var en 24 timme fastar av ånger.

Uppkomst14:15 ”och han delade självt mot dem, honom och hans tjänare, vid natt, och slog dem och förfölde
dem unto Hobah, som är på lämnad räcker av Damascus.
14:16 och han kom med tillbaka alla godor och kom med också igen hans broder mycket, och hans godor, och
kvinnorna också och folket.
14:17 och konungen av Sodom gick ut att möta honom efter hans retur från slakten av Chedorlaomer och av
konungarna som var med honom, på dalen av Shaveh, vilken är konung dal.
14:18 och den Melchizedek konungen av Salem kom med framåt bröd och wine: och han var prästen av den
mest kickguden.
14:19 och han välsignade honom, och sade, välsignade är Abram av den mest kickguden, possessoren av
himmel och jord:
14:20 och välsignat är den mest kickguden, som hath levererade thinefiender in i thy räcker. Och han gav
honom tionden allra.”,

Detta 14th år kan ha räknat, för precis Abraham kom till det lovade landet. Därefter bör Abraham vara
omkring 87 gammala år, 12 år + 75 gammala år, 2520 BC. Därefter i 50 år jubiles till den Jesus uppfyllelsen,
frigöraren från fångenskap, September 9, 29 ANNONS. Eller 2516 BC och 49 år jubiles till Jesuss den



offerApril 3, 33 ANNONSEN. ”Kom med den Melchizedek konungen av Salem framåt bröd och wine: ” som
föreställde Jesuss offer.

Den Matthew 4:17 ”från den tid Jesus började att predika, och till något att säga, ångrar: för kungariket av
himmel är på räcker.”,

Den Luke 4:18 ”är anden av lorden på mig, därför att han hath anointed mig för att predika evangeliet till det
fattigt; han hath överförde mig för att läka det brokenhearted, för att predika befrielse till fångenna och att
återställa av sikt till rullgardinen, till uppsättningen på frihet dem som mörbultas,
4:19 som predikar det godtagbara året av lorden.”,

Den Isaiah 61:1 ”anden av lorden GUD är på mig; därför att LORDhathen anointed mig för att predika bra
tidings unto det ödmjukt; han hath överförde mig till röran upp det brokenhearted, för att proklamera frihet till
fångenna och öppningen av fängelset till dem som är destinerade;
61:2 som proklamerar det godtagbara året av LORDEN,”,

Sju mer dagar var den 17th dagen av den sjunde månaden och var antagligen Jesuss födelsedag, den
September 16, 29 ANNONSEN.

Därefter det år för det 50th året = jubile = den September 10, var 29 ANNONSEN, det 49th året = trädaåret.
Därefter börjar evangelierna med Jesuss departement i det 49th året om påskhögtiden sex månad för denna
lördag, den September 10, 29 ANNONSEN. Folket skulle är fritt att höra evangeliet, därför att de skulle för att
inte så deras land i dessa två i träda år.

Augusti 24, 1241 var BC 1234 år för Jesuss födelse September 12, 7 BC.

Det fanns 1026 år från Jacob som BC skriver in Egypten i 2307, egyptiska sothis för år 430 från 2737 BC, till
utflyttningen av Moses på avsluta av 1456 år den egyptiska kalendern i 1281 BC.

Det fanns 2026 år från Noahs flod i 3307 BC till Moses som BC korsar det röd/vasshavet i 1281.

2 Peter 2:5 ”och avvarat inte den gammala världen, men sparade Noah den åttonde personen, en preacher av
righteousness som kommer med i floden på världen av det ungodly; ”,

Det fanns åtta folk sparat på arken, kanske ut ur 8 miljon eller 80 miljoner på jord = en i miljon = omkring det
samma förhållandet i dag.

Mellan det Caspian och Blacket Sea fanns det många folk på tiden av Noahs flod.

Det finns omkring 80 miljon folk nedgående från Israel.

En bön av Moses:

Psalm90:4 ”för tusen år i thy sikt är men som gårdag, när den är förgången, och som en klocka i natten.
90:5Thou som är mest carriest dem bort som med en flod; de är som en sömn: i morgonen är de likt gräs som
groweth upp.”,

Således skulle Solomon äger rum i hans 38th år av regeringstiden i 1007 BC. Jesus var bördiga 7 BC, och
Jesus bodde 38 år till ANNONS 33.
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Från Davids födelse i 1114 BC till den första fångenskapen i 601 BC (understödja i 591 BC) = 513 år = halva
av 1026 år.

Adam dog i armenier Sothis för år 930, antagligen bördigt år 700 eller år 800, och hans liv till året 1000
jämfördes nästan till en dag.

Det sol- förmörkelserekordet ägde rum för detta år 601 ägde rum BC på dag 11 av cyklar 60, då den sol-
förmörkelsen ägde rum på dag 60 av cyklar 60. Dag 11 skulle är dagen av försoningen i Israel, den 10th dagen
av den sjunde hebréiska lunar månaden Oktober 1, 601 BC. Detta ägde rum om tiden Jehoiakim togs in i
Babylon.

Från det första försök till ombyggnaden tempelet i 520 BC till Jesuss födelse i 7 BC = 513 år.
Understödjaförsök började i Darius understöder året, 507 BC = 500 år till Jesuss födelse i 7 BC.

Första kvartalmoonen som antecknad i wans dröm för konung är samma placerar sunen, och moonen ägde
rum i ett år efter nedgången av Jericho då den rörda baksidaen för sunen vid flyttning med jord rotation och
anseendestillbilden på middagen 12 timmar för striden av Merom. Således placerar sunflyttningbaksidaen 180° i
de 12 timmar Februari 15, 1240 BC på den sjätte lunar dagen eller sjätte lunar zodiac.

”Fördriva början av en dag är gryning, enplanet förbindelse som uppstår på gryning, med en ny moon, och
starten av fjädrar skulle riktigt är början cyklar allra, sade han. För kalendertillverkare skulle ett sådan
ögonblick är också en idealstartpunkt för att räkna dagar, månader, år och planetariska perioder.”,
http://manetheren.cl.msu.edu/~vanhoose/astro/0001.html

Sunen som går ett år efter nedgången av Jericho tillbaka, skulle ser den sex dag moonen, en förbindelse för
fem planet, som de rörda avlägsna för planet av den röra sunen på solnedgången, i år 36 av cyklar glåmiga 60
och år 1 av konungen. Således ger denna förbindelse i Libra/huggtand/Scorpius den sjätte dagen av den första
skulle månaden incitamentet för att finna precis denna idealline up = en förbindelse på gryning av den första
månaden. En förbindelse i denna Libra/huggtand/Scorpius över på gryning i den första månaden av fjädrar
kunde naturligt uppstå i en det normalaomlopp. Förbindelsen över på solnedgången i Scorpius/huggtand/Libra i
den första månaden av fjädrar var endast på grund av en omvänd omlopp och inte det normala. Det är omöjligt
att sunen är i Virgo fjädrar in.

Efter tusentals år det var den beslutsamma sådan och idealförbindelsen som börjar, händde kalendern aldrig.

Ändå imponerade sunmirakel av Hanukkah, December 12, 164 BC så den kinesiska kejsarehudsvulsten -
sunron i det västra till meridianen på Kina, började han hans regnalräkning av 17 år, till år ett. Meridianen är
den södra norden - fodra till och med en mitt av skyen.

”I hans (Te-synda), 22nd år, i vinter, hade han stor jakt längs Weien.”, ”På kea-tszedagen, i den sist månaden
av hösten, kom en röd fågel till Fung. Min förfader, registreringsapparaten Ch'ow som en gång sias för Yu om
jakt; och därefter mötte han med Kaou-yaou, - från en omennågot liknande det som har nu uppstått.”,

Detta sunmirakel kan ha uppstått på November 16, 1207 på dag en av cyklar BC 60. Eller denna kan vara dag
en av cyklar 60 September 21, 1207 BC på dag 17 av den lunar månaden.

Därefter kan sunen gå två år tillbaka sedermera den lunar förmörkelsen, September 23, 1207 BC.

Denna kan ha varit en sia av Jesuss födelse i September 13, 7 BC också på dag 17 av den lunar månaden.
Arken av Noah vilade på bergen på den 17th dagen av den 7th månaden. De fem planen var i förbindelse.
Endast denna var nedgången och att inte fjädra. Även var den wans drömmen för konungen fjädrar men inte en
ny moon. Således cyklar lusten att finna en storslagen epok, en början av. Början av cyklar skulle också



inkluderar sunflyttningen 180° fjädrar in till virgoen och sunbortgången från öst - - som är västra till och med
året i den omvända omloppet. Fjädra skulle är i öst, således.

Dra tillbaka från den lunar förmörkelsen av September 24, 1205 BC, tillbaka två år och halvan en omlopp 365
+ 365 + 186 = fullmånefredagen, mars 22, 1207 BC.

Te-synda, det 21st året, i fjädra, i den första månaden, princesna gick till Chow att göra vördnad., ”i hans”,
De kinesiska klassikerna, annalern av bambun bokar, p.139

Den första månaden = fullmånen, fredag, mars 22, 1207 BC = påskhögtiden i Israel. En omen av ett
sunmirakel, liksom sunen som är den gjorda mörkare något liknande det, var, när Jesus var på det argt, kan
orsaka ”princesna för att göra vördnad.”,

September 24, 1207 är BC jämbördigt till September 12, 7 BC, därför att den Julian kalendern tillfogar en dag
varje 128 år. 1207/128 = 10 dagar, September 23 - 10 dagar = September 13, 7 BC. Jämväl Jesuss offer också
på en fredag, April 3, 33 ANNONS.

Inga sol- förmörkelser uppstår i Kina i Te-sin'sens 22nd år = 1207 BC eller inom plus eller minus tre år. Det
finns ett för Januari 21, 1210 för dag 31 av cyklar BC 60, men denna är inte dag en av cyklar sextio. Den röda
fågeln kan endast betyda phoenixen, och thus Te-syndar detta 22nd år av på dag en kan endast betyda ett
sunmirakel.

Den sammanlagda sol- förmörkelsen av Oktober 30, 1207 i Israel var BC inte, för precis Merneptahs stela,
som påstod Israel, var en änka och slösat, därför att Merneptah dog i April 5 av 1281 BC. Således den
sammanlagda sol- förmörkelsen av Oktober 30, 1207 BC ht ingenting att göra med Joshuas långa dag av
Augusti 24, 1241 BC. Joshuas påstår långa dag en hebré uttrycker sunen var tyst eller fördunklad. Det menande
av uttrycka i sammanhanghjälpmedlet som ska stås fortfarande i skyen. Och att lämna det samma
dagstidningkoralllagrar i havet sunen kan ha fördunklats också. Den samma dagen bör vara striden av Gideon,
och Isaiah 8 och Isaiah 9 beskriver den dag som en dag av dimmnessen.

Den Isaiah 8:22 ”och de ser unto jorden; och skåda besvärar och mörker, dimness av kval; och de är drivande
till mörker.
9:1 dimnessen är ändå inte liksom var i henne förargelsen, då på första han drabbade lätt landet av Zebulun och
landet av Naphtali, och gjorde därefter drabbar grievously henne för resten av havet, det okändaJordanien, i
Galilee av nationerna.
9:2 folket, som gick i mörker, har sett en store lätt: dem, som bor i landet av skugga av död, på dem hath skinna
det ljust.”,

Kinesisk Wending för kejsare som BC härskas 15 år från 1251. Hans 12th år var det wans första året för
konungen, konungen wans dröm- Februari 15, 1240 BC. Hans 15th skulle år är 1238 BC. 1238 BC - 70 år =
1168 BC = sunmirakel i konungChings första år. Te-sin'sens måste 22nd år vara 1207 BC.

Det skulle finns en lunar förmörkelse som BC antecknas i September 24, 1205, i glåmigt år 35 av konungen.
Sunen skulle flyttning från den första lunar zodiacen i Virgo till den 14th lunar zodiacen i Pisces. Således skulle
kinesen uppmuntras för att söka efter en börjanepok.

Kanske uppmuntrat av dessa mirakel i det 13th århundradet BC, uppstod det nästan matchen denna epok,
deras sökandet fortsatte kassalådaANNONS 1280, då de avslutade en sådan magical händelse, aldrig.

Därefter skulle barnen av Israel passerar till och med flodJordanien på torr landsöndag, mars 3, 1241 BC och
uppehälle påskhögtidfredagen, mars 9, 1241 BC. Därefter Joshuas kan långa dag ha varit samma daterar som
Jesuss födelse. Dra tillbaka 9 dagar från September 21, 1241 är BC det samma tropiskt daterar September 12, 7



BC. Således Joshuas skulle erövring, Augusti 24, 1241 BC i början av den åttonde månaden är också omkring
samma daterar som, då Jesus var född.

Ägde rum den wans drömmen för konungen på den sjätte dagen av den första lunar månaden av fjädrar.
Emellertid var sunen 180° bort. Så, för den rörda baksidaen för sun som kinesen skulle behovsuppehället spårar
av kalendern, därför att de skulle för att inte vara kompetent att berätta vilken säsong de var in vid placera av
sunen i zodiacen. Om den wans drömmen för konungen var mars 18, 1240 BC måste det finnas ett exempel av
den kinesiska början deras år i mars och inte Januari/Februari. Ett exempel kan vara den sjätte lunar månaden
var in där var mörker i 591 BC September 7. September 1 började den sjätte lunar månaden i Kina. Den sjätte
dagen är September 7, 591 BC. Mörkret och inte en förmörkelse ägde rum på den sjunde dagen av den sjätte
lunar månaden på dag 40 av cyklar 60.

Den sol- förmörkelsen av Oktober 10, 592 var BC inte synlig från Kina. Också var året 591 BC inte 592 BC.
Därefter var detta rekord inte en förmörkelse.

Den Jeremiah 6:3 ”herdarna med deras flockar kommer unto henne; de kastar deras tents mot henne rundan
omkring; de matar varje i hans förlägger.
6:4 förbereder ye kriger mot henne; uppstå och låt oss gå upp på middagen. Woe unto oss! för daggoethen bort,
for skuggar av aftonen sträcks ut.
6:5 uppstår, och l5At oss gå förbi natt och l5At oss förstöra henne slottar.”,

Herdarna med deras flockar = födelsen av Jesus, September 12, 7 BC, när herdarna höll ögonen på fåren under
avel att krydda i Bethlehem.

Samma daterar September 12, 6 var BC på den nya moonen. Samma daterar September 12, 5 precis BC var
mirakel för fullmånen och den lunar förmörkelsen och för den blodmoonen som = sunen beskrevs av Josephus.

”Låt oss gå förbi natt” kan likställa en timme av mörker på middagen = mörkret på middagen, då Jesus var på
det argt.

Således cyklar den sol- förmörkelsen som antecknas på solnedgången i Kina = middag i israel, på dag 40 av,
60, September 7, 591 BC. Ingen dag av 40 av cyklar 60 matcher någon sol- förmörkelse för många år för och
efter dessa 591 BC. Detta samma mörker beskrivas, då Jesus var på det argt från den sjätte timmen av dagen =
middagen.

Därefter började April 7, 591 BC den första månaden av Spring, och mörkret på nedgången av Jerusalem ägde
rum i den sjätte månaden i Kina, dag 40 av cyklar 60, September 7, 591 BC, som kinesen antecknade
”förmörkelsen”. Emellertid finns det det possibililty sunen gick en mer sistnämnd söndag för år, September 7,
590 BC på fullmånen tillbaka som var nedgången av Jerusalem. September 7, 590 var BC den 17th dagen av
den 7th hebréiska månaden. Jesuss födelsedag kan ha varit söndagen, September 13, 7 BC den 17th dagen av
den 7th hebréiska månaden. Exakt en vecka tidigare, var söndagen, September 6, 7 BC Yom Kippur, dagen av
försoningen. Det kan ha funnits en baksida för omlopp för sunmirakel en halva från September 7, 591 och att
vara den nya moonen, mars 7, 591 BC.

Den Ezekiel 32:1 ”och den kom att passera i det tolfte året, i den tolfte månaden, i den första dagen av
månaden, som uttrycka av LORDEN kom unto mig, ordstävet,”,

Denna första dag av den 12th månaden kan vara den första dagen av veckan och att låta för den nya för
molnkassalådan för moonen inte synliga behind söndagen, mars 2, 590 BC. Således är detta 12th år förstörelsen
av Jerusalem. Den första skulle månaden börjar på mars 7, 591 för den nya moonen BC. Därefter en mer
sistnämnd omlopp för sunmirakel en halva, ”förmörkelsen” av September 7, 591 BC.



Den Ezekiel 32:17 ”kom det att passera också i det tolfte året, i den femtonde dagen av månaden, som uttrycka
av LORDEN kom unto mig, ordstävet,”,

Ett år efter September 7, är 591 BC, den 15th dagen av månaden, September 7, 590 BC. Sunen kan ha gått ett
år mer sistnämnd tillbaka, September 7, 590 BC. Således kan nedgången av Jerusalem ha ägt rum om
September 7, 590 BC.

Den Ezekiel 30:20 ”och den kom att passera i det elfte året, i den första månaden, i den sjunde dagen av
månaden, som uttrycka av LORDEN kom unto mig, ordstävet,”,

Den första månaden kan vara den borgerliga kalendern. Således kan den sol- förmörkelsen i Kina, September
7, 591 BC, ha uppstått i detta elfte år. Därefter följer förstörelsen av Jerusalem September 7, 590 BC.

Den Jeremiah 39:2 ”och i det elfte året av Zedekiah, i den fjärde månaden, den nionde dagen av månaden,
staden var brutet övre.”,

Den Ezekiel 33:21 ”och den kom att passera i det tolfte året av vår fångenskap, i den tionde månaden, i den
femte dagen av månaden, att en, som hade flytt ut ur Jerusalem kom unto mig, ordstävet, staden slås.”,

Detta elfte år och det tolfte året måste vara samma. Ett sunmirakel, söndagen, Augusti 11, 591 BC på nionde
av Av och ett sunmirakel 177 dagar mer sistnämnd, halvan en omlopp sedermera 5th av den tionde månaden,
söndagen, Februari 2, 590 BC och sunen kan gå och jorda en kontakt flöde ut ur den omvända omloppet
tillbaka. Därefter kan sunmirakel av mörker September 7, 591 BC vara sunen som kretsar runt om jord på rusa
av ljust för en timme på middagIsrael tid, och på solnedgångKina dag 40 av cykla och den sjunde dagen av den
femte månaden i Israel den samma dagen.

Gravitation reser på rusa av ljust, som tänder. Således, om guden som är rörd sunen runt om jorden som skulle
inte endast sunen, är mörkret för omkring en timme, bara gravitationhandtag på tides som skulle klädde med filt
för att inte vara, som väl. Inget ljust inget gravitationhandtag either. Sol- tides är 40% av lunar tides.

Gravitationhandtag från sunen och det moon skulle jämbördiga dygnet exakt. Det röra västra för sun till öst
kan lämna en ovanlig tide, men stilla, som tiden skulle, binds till sunen. Sunen som alls kretsar runt om jorden
på rusa av ljust för en timme skulle tjänstledighet ingen sol- tide. Ändå kan ett jämbördigt gravitationhandtag
skapas. Precis look på mörkermaterien och mörkerenergi. De kallas mörkret, därför att vi inte vet vad de är.
Mörkerenergirepells betyder, mörkermaterien agerar med gravitation. Guden som väck har till dessa stora
längder som döljer hans, driver skulle går även mer ytterligare att dölja hans driver, till jordbruksprodukter de
samma tidesna som det normala för att lämna den samma tidesedimenten som det normala.

Inget ljust från sunen och moonen skulle är mörkret. Om sunen var rörd 360°, kan moonen vara rörd 360° som
väl. Men antagligen återstod moonen. Således ibland går sunen runt om moonen. Således kan en mycket gjord
mörkare moon visas på middagen, då Jesus var på det argt.

Ändå måste moonen ha lämnats ensam = den samma lunar tiden som det normala. Ingen gravitation från
sunhjälpmedlet ett gravitationhandtag, var sunen var, måste göras för att lämna den samma sol- tiden som
dagen.

Inget ljust från sunen och de två innersta planen, mercuryen, Venus, det skulle stoppet som lätt reflekterar från
sunen noterar, fördärvar in, i 16 noterar, noterar Jupiter i 46, och Saturn i 80 noterar.

Om sunen försvann, skulle den tar 8 noterar = tiden för att ljust eller gravitation ska ne jorden, for jord till inte
känselförnimmelsen gravitationhandtag av sunen och att fortsätta i en raksträcka fodrar inte en omlopp. Om
sunen var rörd runt om jorden, är gravitationhandtag som fortfarande skulle, där, skulle jord fortsätter



framåtriktat. Emellertid måste denna skulle framåt momentum försiktigt att kontrolleras för att inte dra närmare
sunen. Efter sunen hade rörd jord skulle flöde 180° in i en omvänd omlopp av sunen. I denna omvända
omloppjord vara måste den försiktigt kontrollerade uppehället den samma omloppet som den skulle normalt har
för varaktigheten av de en eller flera åren av den omvända omloppet.

Den skulle är om den halvan - - timmen för att Mars ska syns mörkret, därför att den skulle tar 16 noterar för
att ljust ska få fördärvar från sunen, och 8 noterar till 32 noterar för att ljust ska få till jord från fördärvar. Den
skulle taken omkring en timme för att ljust ska stoppa kommande från Jupiter och Saturn. 80 noterar för ljust
från sunen för att ne Saturn, och de omkring samma 80na noterar för ljust från Saturn för att ne jord = 3 timmar.
Således kunde dessa två yttersta planet stilla är synliga på jord inom den en timmen 360° går runt av sunen.
Även om skulle Jupiter och Saturn har en försenad en timme av mörker.

Därefter för att de fem planen ska syns i huggtand/Scorpius i wans dröm för konung, visas tidfördröjningen
för ljust från Saturn till jord skulle genomsnittliga Saturn i Scorpius för en timme, och en halva, för ljust från
Saturn, kom till jord att visa att Saturn hade rört.

Studier av forntida lunar och sol- tides endast är nu forskat djupgående. Slutligen ska sanningen är den rörda
bekant guden sunen. Men resultaten ska för att inte vara vad manen önskar.

Om guden som var rörd sunen på rusa av ljust och rört med sunen, tid skulle stoppet på sunstunderna som
fortsätter på jord. På andra tider kan halvtimmen av lämnat med tiden av en omvänd omlopp för halva kontras
av sunflyttningen 180°. Således kunde sunen verka mörkret i Israel stunder sunen kretsade 180°en runt om
jorden från horisont till horisonten. Därför att tid skulle stoppet på sunen, visas den skulle sunen mörkret.
Ganska än den nästan en timmen som avslutar 360° för att kontra halva två, vända om omlopp.

Således en ta tid på på jorden, för och efter skulle berätta samma avkräver tid och att matcha dagen och
timmen och det minimalt och understödja av dagen.

Den Matthew 27:45 ”från den sjätte timmen där var nu mörker över alla land unto den nionde timmen.
27:46 och om den nionde timmen Jesus grät med ett högt uttrycker, ordstävet, Eli, Eli, lamasabachthani? alltså
min gud, min gud, därför hastthouen forsaken jag?”,

Advokat för den Isaiah 16:3”taken, utför dom; gör thy för att skugga som natten i mitt av noondayen; dölja
outcastsna; bewray honom inte den wandereth.”,

Amos-8:9 ”och den kommer att passera däri dagen, saith lorden GUD, som jag ska orsakar sunen för att gå
besegrar på middagen, och jag ska gör mörkare dagen för jord utom fara: ”,

Isaiah 13:10 b ”göras mörkare sunen i hans gå framåt,”,

Den Isaiah 24:23 ”därefter blandas ihop moonen, och den skamsna sunen, när LORDEN av varar värd härskar
i Mount Zion, och i Jerusalem och för hans ancients gloriously.”,

Jeremiah 15:9 ”henne den hath uthärdade languisheth sju: henne hath som ges upp spöken; hon sunen är
besegrar väck stunder som den var yet dagen: henne vara hath skamsen och förvirrad: och restna av dem ska
mig levererar till svärd för deras fiender, saith LORDEN.”,

Den Jeremiah 13:15 ”hör ye och ger sig gå i ax; var inte stolt: för den talade LORDhathen.
13:16 ger härlighet till LORDEN din gud, för han orsakar mörker, och för din fot snubblar på mörkerbergen,
och, stunder ye söker efter lätt, vänder gör han det in i skugga av död och det tjänar mörker.”,



Saith för Jeremiah 31:35 ”Thus LORDEN, som giveth sunen för ett ljust vid dag och ordinancesna av moonen
och av stjärnorna för ett ljust vid natten, som divideth havet, när vinkar därav vrålar; LORDEN av varar värd är
hans känt: ”,

Den Micah 3:6”natten är därför unto dig, den ye har inte en vision; och det är mörkret unto dig, den ye siar
inte; och sunen går besegrar över profeterna, och dagen är mörkret över dem.”,

Den Micah 7:8 ”jublar inte mot mig, min fiende för nolla: när I-nedgången, jag uppstår; när jag sitter i mörker,
är LORDEN ett ljust unto mig.”,

Skugga av död kan vara sabbathen Jesus var i tomben för hans uppståndelse.

I båda Amos och Isaiah göras mörkare sunen i hans gå framåt. Därefter måste guden ha rört sunen runt om
jorden på rusa av ljust. Time skulle stoppet på sunen, således finns det skulle något ljust för nästan en timme.

Därefter visar igen den skulle sunen i 3na som PM placerar på 1 PM.

Sunen som ankommer på 3na PM, placerar, därför att sunen har avslutat 360° i mer mindre än en timme på
rusa av ljust.

Sunen måste flyttningen 360° i 53 noterar åtminstone = lämna en minimal för att accelerera från tröghet till
rusa av ljust, och en som är minimal till deacelerate till tröghet, att resa på rusa av ljust och att vara fullständigt
mörkret = 55, noterar. Eller enkelt var sunen rörd till rusa av ljust understöder in.

Sunen måste vara rörd omgående, i några understöder, från tröghet till rusa av ljust. Det måste finnas två
nedgång-/vinterhalvaomlopp som lämnar 30, noterar varje i saknad tid = 60 noterar. Från nedgångdagjämningen
till fjädradagjämningen är 179 dagar. 179/365.2 X 48 timmar = 23 timmar och 30 noterar. Denna halva omlopp
bör ha 30 noterar av mer rusat upp tid, än 24 timmar, därför att som rusas upp halva av nedgången/vintern, bör
ha 30na, noterar mer av rusat upp jord = 24 timmar, och 30 noterar av rusat upp jord. Avkräva som den halva
omloppet måste ha exakt 30, noterar mer än 24 timmar av rusat upp jord. Att likställa den en timmen av
sunflyttningen på rusa av ljust noterar två som lämnas över, av de 24 timmarna måste likställa 2 x 30 noterar.

Således finns det skulle någon netto saknad tid på jord. En ta tid på på jord skulle inte show i timmen av
förfluten tid. En klocka från någon tid för två år för, två år mer sistnämnd, efter sunen gick tillbaka, den skulle
showen avkrävatidspunkten, som skulle, är normalt på jord.

Således måste slutsumman av den två nedgången/de omvända omloppen för vinterhalva likställa 60 noterar
och att lämna 5 noterar mer, än 55na noterar av sunen reser på rusa av ljust, efter 360° = en sunvisartavla för 3
PM har placerat en timme efter för mörkerstarten för 12 PM tiden.

Således noterar dessa fem mer av 60 noterar = 5/60 x 24 timmar = två timmar. Därefter roterar skulle jord en
västra timme över timmen som sunen var rörd runt om jorden. Och sunen skulle flyttning i de mer ytterligare
två mer västra = tre timmarna för timmar i slutsumma. Således berättar en sunvisartavla, för skulle, tiden av
middag, 12 PM, och sunvisartavlan, efter den skulle, berättar för 3 PM = den nionde timmen.

Därefter finns det skulle också de två mer timmarna på sunvisartavlan för solnedgång. Sunen kan flyttningen
som är västra till öst efter solnedgången, resning i det västra efter den lördag-, sabbatdagen och inbrott öst, och
det blir mörkret, för plötsligt och brilliantly resningen i öst. Den skulle netto förehavanden för slutsumman
lämnar ingen netto saknad tid på jord.



Därefter visas Orion, att den skulle normalt starten som syns på 7 PM, efter solnedgången på 6 PM, då Orion
skulle är inställning som i stället skulle, med stjärnorna på 5 PM över. Orion skulle den stilla uppsättningen vid
8 PM. Jord rotation har inte ändrat. Men sunen skulle är två timmar till det västra. Således visas den natt, då
Orion skulle knappt, innan den ställer in, Orion, skulle är ljus i nattskyen ovanför, då den fick mörker efter
solnedgång, den April 3, 33 ANNONSEN.

Orion bör visas precis till öst av sunen, då sunen gjordes mörkare. Stjärnorna kan inte ha visats. Men sunen
skulle göras mörkare så mycket som stjärnorna, Orion, bör verka över huvudet.

Sunen som kretsar 360° runt om jorden på middagen i en raksträcka, fodrar skulle syns till flyttningen upp 23°
då besegrar 23°. I Hawaii i den min maj skugga var nästan non dagenst. Således skuggar denna verse av
middagdagen kan beskriva rörelsen av skugga på middagstunder som sunen i dess rotation runt om jorden visas
till flyttningen upp och ner.

Detta kan ha ägt rum i Azariahs 38th år av hans liv, i det 18th året av hans regeringstid, i 830 BC. Således
Azariah som åldras är 38, samma, som Jesus, då han korsfästes, mörkret som det är en typ av Kristus.

Kanske ägde rum den wans drömmen för konungen på tisdagen, mars 18, 1240 BC den sjätte lunar dagen
ganska än Februari 16, 1240 BC. Emellertid kunde denna strid av Merom uppstå på lördag. Joshua gav inte
Israel vilar bör betyda att alla tre striderna uppstod på lördag. Troligen var den wans drömmen för konungen
och striden av Merom söndagen, Februari 16, 1240 BC = 365 dagar från nedgången av Jericho Februari 17,
1241 BC på grund av skottår Februari 29, 1241 BC. Också räknas de lunar dagarna från Virgodag en av det 28
lunar teckenet. Därefter sunen i Virgo i Februari 15, 1240 BC och moonen i den sjätte lunar herrgården,
Scorpius. Således fjädrar den sex dagmoonen i den första månaden av efter solnedgång. Därefter placerar
sunstativstillbilden på solnedgången för 12 timmar stund somjord roterar och nu på andra sidan av jord, jord
skulle flödesbaksida in i stamgästriktningen av omloppet.

Den första lunar dagen av 28 är Jue i virgoen, Kang i Virgo, Di i Libra, huggtand i Scorpius, Xin i Scorpius
och dagen 6 Wei i Scorpius.

Det bäst är långt att kvadrera PI. Området av en kvadrant är A X B x PI/4. För jord ellipsformig omlopp för
ström: Så distanserar de kortast till sunen är 147.000.000 kilometer. De längst distanserar är 153.000.000 K.
Distansera på dagjämningen är 149.000.000 K. Så 147 x 149 x 3,14159265/2 = 34405,151. 153 x 149 x
3,14159265/2 = 35809,443. 34405,151 + 35809,443 = 70214,594. 70214,594/34405,151 = 2,04081. 2,04081 x
48/2 = 24,50 timmar = 24:30timmar. Den samma saknaden 30 noterar. 48 timmar över 365,24 dagar = noterar
7,9 en dag. Tillfoga därefter en dag, och en halva som ska fås till Joshuas långa dag = 1,5 x 8, noterar, och vi
har saknaden 40 noterar. 30 + 10 = 40.

Den mest nearest, mest bortersta och halva omloppet pekar är inte ganska solsticesna och dagjämningarna.
Således distanserar ovanför den matchen daterar Februari 17, 1241 BC, Augusti 24, 1241 BC och Februari 15,
1240 BC. Även så, i dag matchar dagjämningarna dessa daterar distanserar in från sunen till vad de var på dessa
daterar av sunmirakel i 1240 BC. Således matchar den halva omloppet för sommaren av 186,5 dagar i dag
denna första halvlekomlopp från nedgången av Jericho. Därefter att tillfoga en dag och en halva ge 188 dagar.
”Noterar den förflutna tiden, som var saknad baksida i Joshuas dag var 23 timmar, och 20”. Den långa dagen
var 23:20timmar i förfluten tid som däri matchar den saknade halva omloppet för tid. De långa dagarna måste
tillfoga upp till 48 timmar i båda halva omlopp. Således måste den halva omloppet för understödja ha
24:40timmar i saknad tid att tillfoga upp till 48 timmar.

Således tillfogade de 10 graderna upp till 40 noterar, och skulle glåmigt för konung ser solnedgången.
sunstaget på solnedgången och första kvartal moon direkt uppe i luften, och 12 timmar mer sistnämnd
sunlöneförhöjningen 10 grader ovanför den västra horisonten. Således den glåmiga konungen drömmt
bekläddes han i sunen och moonen.



Eventuellt daterar dessa kan sättas framåtriktat en månad; nedgången av Jericho, lördagen, mars 16, 1241 BC,
Joshuas långa dag, fredag, September 20, 1241 BC och wans dröm för konung på den kinesiska sex
dagmoonen, tisdag, mars 18, 1240 BC. Därefter föreställer detta den tagna middagSeptember 16, 2010 skulle
showen middagdagen av året Joshua frågade lätt samtidigt guden att göra sunen att stå fortfarande. September
20, 1241 Julian är BC September 11, 2010, därför att nedgångdagjämningen i 1241 var BC Julian Oktober 1
och inte vårt September 22 i den Gregorian kalendern som vi använder från 1 ANNONS, som uppehällen
daterar och kryddar intakt. Således, om Jesus var födda September 12, 7 BC, är dagen som sunen som
fortfarande stods för Joshua, skulle, den samma dagen Jesus, Joshua, var född.

Emellertid kunde den sex dagmoonen i wans dröm för konung inte uppstå på lördagmars 15
understödjadagmoonen, om inte denna räknades från den sjätte lunar herrgården Scorpius, bara lunar dag fyra.
Således bör den wans drömmen för konungen = striden av Merom, vara söndagen, Februari 16, 1240 BC och
lunar dag sex. Dagen räknades på nattnedgången, således igen är Februari 16, 1240 BC lunar dag sex.

Ändå daterar det lunar, och lördagsabbater fungerar bäst med nedgången av Jericho, lördagen, Februari 17,
1241 BC, Joshuas långa dag, lördagen, Augusti 24, 1241 BC och striden av Merom, lördagen, Februari 15, 1240
BC.

Augusti 24, 1241 var BC dag 33 av cyklar 60 i Kina. Normalt pekar Karlavagnen till arcturusen

på 12 PM uppe i luften i Augusti/September. Således är arcturusen osynlig bredvid
middagdagsunen. Om sunen är på andra sidan av jord, passerar arcturusen direkt uppe i luften på midnatt.
Således kan kinesen ha antecknat Karlavagnen i detta ovanligt placerar på Joshuas långa dag i Israel. Sunen kan
ha ron i det västra på Joshuas långa dag. Således passerar den skulle arcturusen över Kina på midnatt som den
rörda guden sunen österut. Därefter under de 24 timmarna av den längre dagen Kina var igen i mörker och se
igen arcturusen passera över på natt.

Uppkomst15:5 ”och han kom med honom framåt utomlands, och sade, looken nu in mot himmel och berättar
stjärnorna, om thouen är kompetent att numrera dem: och han sade unto honom, så thy kärnar ur är.”,

Abraham skulle ser upp och ser stjärnaarcturusen passera direkt uppe i luften på natten. Således skulle
Abraham förutser stjärnan av det kommande av Jesus.

Den skulle arcturusen passerar direkt uppe i luften i September, därför att den skulle sunen har rört till andra
sidan av jord September 12, 7 BC. Wisemenna, som sågar stjärnan, måste ha sett Arcturus. Därefter för att
wisemenna ska veta, var Jesus skulle, var född, dem skulle behov som en plumb fodrar. Det finns teckningar av
denna plumbline som används på denna tid. Jesus är plumblinen därför att honom som aldrig är berörd jorden
och var i överensstämmelse med himmel.

Wisemenna var resande söder. De stoppade på Jerusalem för att fråga var Kristus skulle är född. De reste
därefter åtta mer miles till Bethlehem. Jämväl var Jacob resande söder från Bethel till Ephrath Bethlehem, var
Benjamin var född, och Rachel dog.

Matthew 2:16 ”Herod, när han sågar att han förlöjligades av den kloka manarna, var därefter att överskrida
som var wroth och överfört framåt och svänger alla barn som var i Bethlehem, och sammanlagt seglar utmed
kusten därav, från två gammala år och under, enligt tiden som han hade arbetsamt enquired av de kloka
manarna.
2:17 fullgjordes därefter det som talades av Jeremy profeten, ordstäv,
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2:18 i Rama var där en uttrycka som hördes, klagovisan, och att gråta och stor sorg, Rachel som gråter för
henne barn och skulle för att inte tröstas, därför att de inte är.”,

Uppkomst35:16 ”och de reste från Bethel; och det fanns bara a lite långt som kommer till Ephrath: och Rachel
travailed, och hon hade hårt arbete.”,

Uppkomst35:18 ”och det kom att passera, som som hon soul var, i att avgå, (för hon dog) som var det henne
kallade hans kända Benoni: men hans fader kallade honom Benjamin.”,

Arcturusen är på norden 19° av ekvatorn. Polstjärnan på tiden av Senemuts och pharaohSeti I det himmelska
taket, 1400 var BC på stjärnan i handtaget av Karlavagnen. På grund av precessionen av dagjämningarna har
den polstjärna- = nordpolenaxeln, rört. Polstjärnan i ANNONSEN 2000 är mer än 10° ovanför kanten av
Karlavagnen och har nu rört mer än 20° efter 1360 BC. Därefter i detta September av 5 BC, bör arcturusen vara
mer, än 10° vidare north = plusen 12° 19°en det är nu = 31° och att passera direkt över Bethlehem.

Varje familj i Skottland krävdes att ha en Geneva bibel.

Den Geneva bibeln:

Från den Geneva bibelANNONSEN 1594:



Från den Geneva bibeln: Bethlehem: 31:51 för längd65:55frihet

Friheten av Bethlehem, Israel är 31,705791, och längden är 35,200657. gps-koordinater av 31° 42' 20,8476" N
och 35° 12' 2,3652" E.

Notera längden var 65° inte 35°. Den främsta meridianen gick inte ännu till och med Greenwich England då.
Längden räknades från en mitt av Atlanten, vidare västra 30°. Således 30° i Atlanten, plus 35° = 65°.

Se den främsta meridianen - historia. Wikipedia.

Således drar tillbaka beräkningen även i ANNONSEN 1594 var ganska exakt. Således kunde wisemenna i
deras dag också vara mycket exakta för.

De polara axelförskjutningarna omkring fem flytta sig mycket långsamt ett år. Så dessa 425 år sedan
Bethlehem skulle är på en litet olik frihet, hundra mäter kanske olikt. Därefter 2000 år sedan, kan Bethlehem ha
varit en olik frihet för kilometer.

Också pläterar det arkitektoniskt av Europa, Afrika, och den Mellanösten flyttningen, kanske en flytta sig
mycket långsamt eller mer, varje år. Över 2000 år flytta sig mycket långsamt även tillfogar upp. Araben pläterar
är den röra norden. Så måste Bethlehem ha varit kanske hundra fot vidare södra, då Jesus var född. Detta gör
det lättare för att Arcturus direkt ska passera fast utgift av Bethlehem, då Jesus var född.

Här kan du se att Thuban är precis ovanför handtaget av Karlavagnen. Således i tiden av Kristus, skulle den
polara axeln är mellan Thuban och polarisen. Nedanfört ser du Thuban i centrera av cirkla av den polara axeln
1400 BC:

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_sv&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fPrime_meridian


Planetariumprogramvara visar Arcturus på 89° eller enkelt 90° ovanför Bethlehem på midnatt i mars av 7 BC.
Således om guden som är rörd sunen till andra sidan av jord, när Jesus var födda antagligen September 12, 7
BC: Den skulle arcturusen passerar direkt, 90°, ovanför Bethlehem. Därefter itu vänder om år av jord omloppet,
den skulle arcturusen passerar direkt ovanför Bethlehem, då de kloka manarna följde stjärnan. De kloka
manarna kom till Jerusalem att fråga var Jesus skulle är född. På utfrågning var den i Bethlehem, kan de kloka
manarna använda en kvadrant med en plumb fodrar för att lokalisera Arcturus direkt över och för att komma till
huset av Joseph och Mary, då Jesus var nästan två gammala år, om några veckor, för sunen gick igen September
15, 5 BC och jordflöde ut ur den omvända omloppet tillbaka.

Här ser du Arcturus var den är nu. Notera att det är på 19° December (Topocentric) = mer ytterligare söder
10°, än det var 2000 år sedan in 5 BC; på grund av precessionen av dagjämningarna.







Här ser du Arcturus på 29:29grader i 5 BC = 29:29° December (Topocentric). Bethlehem var på omkring
friheten 30°. Således är raksträckan upp från 30° 90° är arcturusen på tiden av Jesuss födelse.







Här ser du pole position på en mitt av cirkla. Du kan också se Thuban, polstjärnan i egyptiertider, är nära en
mitt av cirkla.

Här kan du se släktingrörelsen av arcturusen över milleniummarna:

Sky och teleskop

Den jobb38:32”Canst thouen kommer med framåt Mazzaroth i hans säsong? eller canstthouen vägleder
Arcturus med hans sons?”,



För att arcturusen ska passera direkt över Bethlehem på midnatt i September av 7 BC; stjärnan måste vara rörd
till färdiga jord precession av dagjämningarna. Sunen måste vara rörd till andra sidan av jorden för att Arcturus
ska passera direkt uppe i luften på midnatt i September.

Arcturusen är i konstellationen av herdsmanen, Bootes. Arcturusen föreställas som fransyskorna av
herdsmanen. Således bördiga Jesus sheep'sens avelsäsongen av September.

Den Luke 12:35 ”låter dina fransyskor girdeds omkring, och ditt tänder bränning; ”,

Kanske inkluderade 89°en som gavs i en gammal planetariumprogramvara för Arcturus ovanför Bethlehem,
inte denna små rörelse av arcturusen. Och om även den gjorde och rörelsen av arcturusen som tillbaka
projekteras till tiden av Kristus, stillar vi vet inte var stjärnan var 2000 år sedan, därför att det inte fanns några
exakta mätningar som tillbaka därefter gjordes och antecknades. Och om den rörda guden stjärnan, oss är inte
mer det klokare. Denna rörelse av arcturusen var i riktningen som gör 89°en för att vara 90° ovanför Bethlehem.
Således endera långt, vid att runda fel eller felaktigt konspirera av arcturuss rörelse, var arcturusen antagligen
direkt ovanför Bethlehem, då Jesus var född.

Arcturusen är 37 away ljusår. Därefter det ljust som lämnade Arcturus på Jesuss födelse skulle endast precis
räckviddjord, för precis Jesus korsfästes.

Amos-7:8 ”och LORDEN sade unto mig, Amos, vilken mest seest thou? Och jag sade, a-plumblinen. Sade
därefter lorden, skådar, mig ska uppsättningen en plumbline i mitt av mitt folk Israel: Jag ska inte igen för att
passera vid dem som var något mera: ”,

2 konung21:13 ”och jag ska elasticitet över Jerusalem fodra av Samaria och rasa av huset av Ahab: och jag
ska wipen Jerusalem som en manwipeth en maträtt som torkar den, och roterande det som var uppochnervänt.”,

Den Isaiah 28:17”domen ska också mig lägger till fodra och righteousness till rasa: och haglet sopar bort
fristaden av lies, och bevattnar överflöd gömstället.”,

Den Zechariah 4:10 ”för vem föraktade hath dagen av liten saker? för jublar ser de och rasa i räcka av
Zerubbabel med de sju; de är synar av LORDEN, som kör fram och tillbaka till och med helhetsjorden.”,

Sunresningen i det västra och inbrottet öst kan jämföras till ändrande sprinklers. Om du flyttningen
sprinkleren fram och tillbaka i stället för start igen från början, det netto verkställer är en förlust i täckning av en
- sjätte. Jämväl skulle förlusten i täckningen av solljus är också ett - sjätte.

Spricka-danande på dag bingshen [33], i aftonen: på den nästa 34] dagen för dingen [bör vi utföra ettoffer till
den nordliga skopan (dou)
Heji 21348

Spricka-danande på dagyiwei [32]: på denna dag bör vi utföra du-ritualen till skopan och till faen. Använd
detta.
Heji 32253

Den elfte månaden för det fyrtionde året, då Moses dog, bör ha varit den elfte månaden November 26, 1242
BC från den 14th dagen för den första månaden, fredagen, mars 30, 1281 BC. Därefter dog Miriam, Aaron och
Moses på den första dagen av veckan såväl som den första dagen av den lunar månaden. Miriam dog söndagen,
den första dagen av veckan, den första dagen av den första månaden, Februari 5, 1242 BC. Aaron dog
söndagen, den första dagen av veckan, den första dagen av den femte månaden, Juni 4, 1242 BC. Moses dog,
den första dagen av veckan, den första dagen av den elfte månaden, November 26, 1242 BC. Därefter var



fredagen, Januari 26, 1241 BC den första dagen av Nissan. Söndagen Februari 4, 1241 var BC den 10th dagen,
då Israel korsade Jordanien.

Agerar 7:23 ”, men, då han var brunnen-nigh forty gammala år, kom den in i hans hjärta att besöka hans
brethren barnen av Israel.”,

Utflyttning4:1 ”och svarade Moses och sade, men, skådar, ska hearken de inte tro mig nor unto mitt uttrycker:
för ska de något att säga, LORDhathen som inte syntes unto thee.
4:2 och LORDEN sade unto honom, vad är det i thine räcker? Och han sade, a-stången.
4:3 och han sade, Cast den på det slipat. Och han cast den på det slipat, och det blev en orm; och Moses som
flys från för det.
4:4 och LORDEN sade unto Moses, räcker tar den satta framåt thinen och den vid svanen. Och han satte hans
räcker framåt, och fångat det, och det blev en stång i hans räcker: ”,

Här kan du se en Ogopogo ”pinne”. Den längst ner munnen är öppen. Du kan se en syna, nostrils och tänder:

Igen kan du se en Ogopogo ”pinne” i The Creek. Notera viten synar:



Således var Moses omkring 39 år gammalt vara 1322 BC. Denna var omkring den samma åldern som Jesus,
38 gammala 1/2 år, då han korsfästes i ANNONS 33. Dubblett 38 1/2 = 77 år. 50 år cyklar från detta daterar till
ANNONS 29, då Jesus började hans departement - inget år 0.



Därefter upphörde mannaen till nedgången som söndagen Februari 4, 1241 BC. Torsdagen Februari 8, 1241
var BC påskhögtiden. Söndagen Februari 11, 1241 BC, cirklade Joshua Jericho en gång. Lördagen Februari 17,
1241 BC, erövrade Joshua Jericho. 188 mer sistnämnda dagar, lördagen, Augusti 24, 1241 BC stod sunen
fortfarande för Joshua. Lördagen Februari 15, 1240 var BC striden av Merom och den wans drömmen för
konung. Därefter hade den lunar förmörkelsen September 24, 1205 BC, som räknades, som i wans 35th år för
konung ägde rum faktiskt hans 36th år, 35 och en halva år svunnet. Det kan ha funnits en sunmirakelfredag, maj
9, 1206 på den 13th dagen av den första lunar månaden av fjädrar BC i wans 35th år för konung. Fullmånen, när
a naturligt - den uppstående lunar förmörkelsen kan hända, var en maj 10, 1206 för dag sedermera BC.

Således cyklar sunmirakel både på lunar dag 13 och dag 13 av 60, maj 9, 1206 BC. Året kan ha räknats från
den nya moonen April 25, 1206 BC. Kinesen räknade vanligt början av året fjädrar in. April 1, 1206 var BC den
vernal dagjämningen. Den 13th dagen av den lunar månaden verkade thus en dagtidig sort för en lunar
förmörkelse och tolkades thus som en underteckna av konungen som var glåmig av hans tidsbeställning av
himmel.

Födelsedagen av draken var den 13th dagen av den sjätte månaden i Kina. Nya år började i September och i
Februari. Sol- förmörkelser beskrevs av draken som äter sunen. Några rekord av sol- förmörkelser var inte sol-
förmörkelser. Kinesen kan ha sett en ängelnågot liknande en drakeflyttning och eller täcka sunen. Sunen gjordes
mörkare på nedgången av Jerusalem September 7, 591 BC på sjuna - dagmoonen. Denna var inte en sol-
förmörkelse, därför att en sol- förmörkelse kan endast uppstå på den nya moonen. Därefter måste en ängel ha
rört och täckt sunen som dagen, det kan likeneds till draken som äter sunen.

Forskare kan skrocka på skräcken kinesen, och andra klädde med filt, då det fanns en sammanlagd sol-
förmörkelse.

På motsvarande sätt kan forskare skrocka att de kan bedra folk in i att tro där är ingen gud och inget långt för
dessa sunmirakel.

Många bemannar känselförnimmelsen, därför att sunen är axeln för det sol- systemet, det som sunen inte kan
flyttningen.

Guden är guden, honom kan flyttningen sunen. Alla dessa rekord pekar till gudflyttningen sunen och därefter
flyttningen sunbaksidaen spårlöst.

Hebré11:3 ”till och med tro förstår vi att världarna inramades av uttrycka av guden, så att saker, som ses, inte
gjordes av saker som visas.”,

Forskare kan endast redogöra för 4% av universum. Vila är i mörkermaterien och mörkerenergi - mörker,
därför att vi inte vet vad det är.

Ofta lönnmördades kejsaren i Kina ut ur skräck av naturligt - uppstå lunar och sol- förmörkelser.

Emellertid dödades många kinesiska kejsare på år som BC avslutar i 68 eller 07 = 68 BC till Jesuss den
offerApril 3, 33 ANNONSEN = 100 år. 07 BC till Jesuss födelse September 12, 7 BC = 100 år. Frekvensen av
nya kejsare på dessa daterar, och bibeln daterar måste betyda att det fanns sunmirakel som kinesen tog som
omens.

Precis se sidorna av de kinesiska klassikerna, jumbon som flera hundra år av bambun bokar - kejsaren kom till
biskopsstolen på ett år som BC avslutar 67 eller 68 BC eller ett år som BC avslutar 07.

Detta kan endast vara på grund av ett sunmirakel som kinesen tog som en omen till ändringskejsare.



Då i Kina i 2007, kinesen visade ofta mig, föreställer av deras phoenix, dem var stolt av deras phoenix. Och
dessa tusentals år efter phoenixesna verkade att peka folk till Jesus i gammala testamentdagar.

Sunen som har rört på den 17th dagen av den sjunde hebréiska månaden, September 12, 7 BC, bör gå två år
mer sistnämnd tillbaka, September 12, 5 BC på den 13th dagen av den lunar månaden. September 15 var
fullmånen, den 14th dagen av den hebréiska lunar månaden.

Guden måste ha använt dessa daterar till flyttningen sunen att peka till hans Son. Den hela bibeln pekar till
ingenting annat än Jesus. Ingenting betyder bara räddning.

Den Keatze dagen dag en av cyklar sextio, kunde ha varit ett sunmirakel som ska pekas till två år efter Jesuss
födelse September 12, 7 BC, således September 12, 5 BC. Ett sunmirakel på den 17th lunar dagen av den sjunde
hebréiska månaden, äger rum på September 21, 1207 BC. Kinesen startade deras höst i Augusti, och deras
kalender var lunar. Således kunde September ha varit deras sist månad av hösten.

Därefter gilla precis sunmirakel samtidigt som den lunar förmörkelsen i September 15, 5 BC när den rörda
baksidaen för sunen två år efter Jesuss födelse. Om sunen gick tillbaka på den lunar förmörkelsen av September
15, 5 BC, är dagen av skulle 60 dag tre.

Således skillnaden av 2 dagar från September 21, 1207 BC till September 23, 1205 BC; från Jesuss födelse
September 13, 7 BC, till den lunar förmörkelsen September 15, 5 BC. Också daterar Septemberet 21 i 1207 som
BC lika skulle ett September 13, daterar i 7 BC, därför att höstdagjämningen i 1207 var BC Oktober 1, och
höstdagjämningen i 7 var BC September 22.

Därefter Jesuss är crucifixion det 490. året från väggen av Jerusalem som är färdig i 458 BC, den April 3, 33
ANNONSEN. Och var också från cykla av 49 år från obruten 1242 BC. Därefter Jesuss är departement från
hans läsning i Luke 4 som börjar det jubile i det 50th året på Yom Kippur, fredagen, den September 9, 29
ANNONSEN eller den snarlika fredagen, den Oktober 7, 29 ANNONSEN, tre och en halva år till Jesuss
crucifixion, den April 3, 33 ANNONSEN.

Leviticus 25:29 ”och, om en mansell en boningshus i en walled stad, därefter honom kan friköpa den inom ett
helt år, efter den har sålts; inom ett fullt år kan han friköpa den.
25:30 och, om den inte friköpas inom utrymmet av ett fullt år, då huset, som är i den walled staden, är etablerad
för någonsin till honom som köpte den alltigenom hans utvecklingar: den går inte ut i det jubile.”,

Från, då Herod började till ombyggnaden, tempelet i 18 var BC 49 år till Jesuss offer, den April 3, 33
ANNONSEN = detta samma 49 jubile år.

Tacitus antecknade phoenixen syntes i Egypten i ANNONS 34. Synas av det phoenix medlet som phoenixen
flög till sunen och rört sunen till andra sidan av jorden. Detta synas av phoenixen kan vara när den bugade
sunen besegrar plötsligt på middagen, då Jesus var den korsfäste April 3, 33 ANNONSEN. Eller den rörda
sunen den fredagnatt och eller den söndagmorgon. Således är det rekord- från ANNONS 33.

Den Luke 4:25 ”men jag berättar dig av en sanning, var många änkor i Israel i dagarna av Elias, då himmlen
stängdes upp tre år och halvår, då stor svält var alltigenom alla land; ”,

Den Luke 4:28 ”och alla fylldes de i synagogan, då de hörde dessa saker, med vrede,
4:29 och ron upp och framstöt ledde han ut ur staden, och honom unto krön av kullen, whereon deras stad
byggdes, att de kan casten honom, besegra handlöst.
4:30 men han som passerar till och med mitt av dem, gick hans långt,”,

Här kan du se detta brant krön av kullen förutom Nazareth:



Den Leviticus 16:21 ”och Aaron lägger både hans räcker på huvudet av den levande geten och bekänna över
honom alla iniquities av barnen av Israel, och alla deras deras transgressions syndar sammanlagt och att sätta
dem på huvudet av geten och överför honom bort vid räcka av en färdig man in i vildmarken.”,

Josephus skrev att manen bör cast geten besegrar en brant kull. Denna scapeget skulle erbjudas på denna Yom
Kippur = den samma dagen Jesus som fullgjordes denna dag av försoningen, då han läste Isaiah 61.



Jesus citerade Isaiah 61 på Yom Kippur, den 10th dagen av den sjunde hebréiska månaden = fredagen, den
September 9, 29 ANNONSEN, på det jubile året, det 50th året. Det 50th året från Joshuas erövring i 1241 BC
till nedgången av Jerusalem i 591 BC. Därefter 70 år av fångenskap till 521 BC. Därefter 50 år jubiles till den
September 9, 29 ANNONSEN.

Från Joshuas erövring i 1241 började BC det 50 jubile året och det 49 jubile året. Jämväl Joseph, Joshuas
avlägsna fader, blev regulatorn av Egypten April 1, 2316 BC, samtidigt sunen som fortfarande stods för 10
dagar i Kina, Yao, blev varefter kejsaren. Det 50 år jubile som avslutas September 7, 591 BC 70 år som igen
BC börjar i 521. Det 49 jubile året hade inte detta mellanrum. 50 den jubile sinande September 29 för år
ANNONSEN som börjar Jesuss tre och ett halvt årsdepartement för att avsluta den April 3, 33 ANNONSEN
avsluta av det 49 jubile året.

Denna hjälpmedelgud måste ha planerat erövringen av Palestina i 1241 BC och de 40 åren i vildmarken från
1281 BC och den 70 år fångenskapen från 591 BC till 521 BC. Detta, därför att Abraham var född om Oktober
18, 2607 BC, 2600 år för Jesus till dagen, den 17th dagen av den sjunde lunar månaden, September 12, 7 BC.

”Hade Abraham bott för tre jubilees och fyra veckor av års-, hundra- och sjuttio-femår.”,
Det döda havet bläddrar studieupplagavolym I. p.215

”Och i det sjätte året, i den sjunde veckan av denna jubilee, kallade befallde Abraham Isaac, hans son och
honom ordstävet: Jag den gammala förmiddagen och jag vet inte dagen av min död, for jag har avslutat min
dagar. Skåda, I-förmiddag hundra och sjuttio-tvåår.”,
Det döda havet bläddrar studieupplagavolym I. p.467

3 x 50 + 7 + 7 + 6 = 170 år (inte 172 år) cyklar = 2437 BC = 300 år från egyptier nya Sothis 2737 BC. Jacob
var född, då Isaac var 69 gammala år = dessa samma 2438 BC. 70 år efter 2438 likställer BC exakt 2368 BC.
Således var Abraham bördig det egyptiska Sothis året 130 från 2737 BC = 2607 BC, och Jacob kom in i
Egypten i hans 130. år = det egyptiska Sothis året 430 = 2307 BC.

”Den sjunde veckan” kan se till dagen av pingstdagen = 7 x 7 dagar, det är 50 dagar = en söndag, från
påskhögtiden på lördagen. Den första dagen efter påskhögtiden var en sabbath.

Den deras kinesiska starten cyklar av 60 år, och 60 dagar med sunmirakel Januari 26, 2636 BC = 100 år efter
de egyptiska sothisna cyklar, gillar 2737 BC och mycket dessa daterar sinande X37.

Enoch bördiga 522 A M. (Annos Mundi = året av världen) och att gifta sig i 582 - 588 A M. Från 4486 BC -
522 år = 3964 BC, 4486 BC - 582 BC = 3904 cyklar BC eller omkring 3907 BC = den nya armeniska Sothisen
och 3900 år till Jesuss födelse.

4486 BC - 588 år (den sjunde FÖRMIDDAGEN för vecka 582 till 588) = 3898 BC = cyklar det 300. året från
den egyptierSothis kalendern början i 4197 BC.

Uppkomst5:15 ”och Mahalaleel bodde sextio och fem år och begat Jared: ”,

”i den första veckan av det tredje året av den nionde jubileen, i den första veckan i det tredje året av denna
vecka [395 A M.] och honom kallade hans kända Mahalalel.
Det forntida bokar av Jubilees 4, P. 24.

”gör bar hon honom en son i den tredje veckan av det sjätte året [461 A M.], och han kallade hans kända
Jared.”,
Det forntida bokar av Jubilees 4, P. 24.



Uppkomst5:18 ”och Jared bodde hundra sextio och två år och honom begat Enoch: ”,

Jared födda 4207 drar tillbaka BC 65 år = 4272 BC = 50 år jubiles till Jesus som talar från Isaiah 61 i Luke 4
för att fullgöra det jubile, fredagen, den September 9, 29 ANNONSEN.

Från 4668 BC = år 700 av Adam i Septuaginten, 461 år = 4207 BC = 4200 år till Jesuss födelse i 7 BC.
Således var födelsen av Jared en typ av Kristus.

Jared på 461 A M. och Jared på 162 år; Från den egyptiska Sothisen cykla 4197 BC, 300, och Enoch är 60,
födda 3957 BC, Jared är 60, födda 4017 BC tillbaka 162 år är 4179 BC = en skillnad av endast 18 år till 4197
BC.

Uppkomst5:22 ”och Enoch gick med guden, efter honom begat Methuselah tre hundra år, och begatsons och
döttrar:
5:23 och alla dagar av Enoch var tre hundra sextio och fem år:
5:24 och Enoch som gås med guden: och han var inte; för gud tog honom.”,

”Och i den elfte jubileen Jared tog självt en fru, och hon borrar honom en son i den femte veckan, i det fjärde
året av jubileen [522 A M.], och han kallade hans kända Enoch.”,

4668 BC - 578 år (11 x 49 + 35 + 4) = 4090 BC; kanske födelsen av Enoch och thus sjunde från Adam.

4090 är BC i även 50 år jubiles till Joshuas långa dag och erövring i 1241 BC.

Från 4090 BC till den armenierSothis starten datera 3907 BC = 182 år. Det finns 182 år av Lamech efter
Enoch.

”Och i den tolfte jubileen, i den sjunde veckan därav [FÖRMIDDAG 582-588], tog han (Enoch) till självt en
fru.
Det forntida bokar av Jubilees 4, P. 24.

A.M. latinskt för Anno Mundi, menande ”är året av världen”.

Den Jude 1:14 ”och Enoch också, skådar sjunde från Adam som sias av dessa, ordstävet, Lordcomethen med
tusentals tio hans saints,”,

”Och i den tolfte jubileen, i den sjunde veckan därav [582 - 588 A M.], tog kallade han till självt en fru. .and i
det sjätte året i denna wee som hon gör bar honom en son, och hans kända Methuselah”,

År 587 från 4668 = 4081 BC, till utflyttningen i 1281 BC = 2800 år, eller 56 x 50 jubiles.

3907 BC + 182 = 4089 BC. Det äger rum, Lamech på år 595 från den armeniska Sothisen 3907 BC = 3312
BC; Lamech på år 777 från 182 år tidigare = 4089 BC. Detta är mycket nästan Methuselah fött år 587 A M. =
4081 BC. Enoch att gifta sig Edni [582 A M.] = 4082 BC.

”i den tredje veckan, i det första året av denna vecka [652 A M.] och honom begat en son och kallat hans
kända Lamech. Och i det femtonde jubile i den tredje veckan [701 - 707 A M.] tog Lamech till självt en fru. och
i denna vecka gör bar kallade hon honom en son och hans kända Noah.”,

Emellertid Noahs var flod i det 27th jubile från 4668 BC = 3307 BC, inte det 15th jubile.



Uppkomst5:25 ”och Methuselah bodde hundra åttio och sju år och begat Lamech: ”,

Således 187 från 587 = 400.

Genom att använda samma numrerar som från Lamech året 777 och året 182; för Methuselah 969; 5368 BC -
969 = 4400 BC. Adam dog i året 930, då år 969 = 39 mer år = Jesuss livtid från 7 BC till ANNONS 33. Därefter
49 mer år = ett som är jubile. 5368 BC - 969 - Seth till Enoch - 387 år - 49 år (ett jubile) = samma = 4486 BC -
522 år = 3964 BC.

”Och i det sjätte året, i den sjunde veckan av denna jubilee, kallade befallde Abraham Isaac, hans son och
honom ordstävet: Mig gammal förmiddag. Skåda, I-förmiddag hundra och sjuttio-tvåår, och alltigenom alla
dagar av mitt liv jag har minnas att vår gud alltid och jag sökte honom med all min hjärta.”,
Co.1 (Jub 21:1-2.7-10; 4Q220 1) Det döda havet bläddrar studieupplagan, volym 1, p.467.

'bara hans fader kallade hans kända Benjamin, på det elfte av den åttonde månaden i första av den sjätte
veckan av denna jubilee [2143 FÖRMIDDAG]. Och Rachel dog där.”,
Det forntida bokar av Jubilees. p.119.

Från dessa 4486 BC BC - 2143 år = var 2343 BC, Joseph födda omkring 2345 BC. Således var Benjamin
födda omkring två år efter Joseph.

2345 är BC 38 år till sojournen in i Egypten i 2307 BC. Och också är de 38 åren av Jesuss liv, Jesuss födda
September 7 BC.

”Och i det sjätte året av denna vecka av denna forty-fjärde jubile Jacob överförde hans sons för att beta deras
får, och hans tjänare med dem, till betar av Sechem.”,
Det forntida bokar av Jubilees. p.123.

44 x 49 + 6 = 2162; 4486 BC - 2162 = 2324 BC + 17 år av Joseph = 2341 BC; Joseph måste vara födda 2345
BC, en skillnad av fyra år.

Joseph i 2345 BC; var födda 9 år efter Jacob att gifta sig Rachel. Serierna av barn som är födda till Jacob för
Joseph, intygar till dessa nio år.

Från år 700 av Adam 182 år till dessa 4486 BC. Således Lamechs kan 182 år ha tillfogats till Adams år 700.

Abraham födda 2607 som skulle BC, är 172 i 2435 BC = det sjätte året. Därefter bör det jubile räkna från
2441 BC. Vilket skulle lika 1241en BC av Joshuas långa dag och erövring, och jubile till 591 BC på nedgången
av Jerusalem.

Således bläddrar jubile, tionde eller tio tider för xthen som är jubile, i det döda havet, då Joshua skrev in det
lovade landet i 1241 BC. Räkna från sothisna cykla, 2741 BC om 2737na BC, var 50 år jubiles till 2441 BC och
till 1241 BC; även 3 x 10 x 50 jubiles (den jubile xthen) från 2741 BC till 1241 BC.

Denna 1241 var BC ett 49 jubile år till Jesuss den offerApril 3, 33 ANNONSEN. Således kan den jubile xthen
enkelt betyda början av ett jubile, av 49 år. Också var det samma 49 jubile året från 2368 BC = Jacob 70th år.

”thus jubile” vara bör erövringen av Joshua i 1241 BC.



”befalla dig för att gå besegra in i Egypten och för att komma med ut. .the-tecken som jag gav till dig, och du
blev. år som du spenderade från den jubile veckan. .this, for det är heliga. .holy-änglar i evighet av evigheter.”,
Det döda havet bläddrar, studieupplagavolym 1, p.481, 4Q225.

70 år från X37 = X68 = jämna 100s till Jesuss offer. 70 år från X07 (100s även till Jesuss födelse) = X37 igen
- 70 år = X68 igen - 100s även till Jesuss offer. Efter de 70 åren fångenskap från 591 BC till 521 även BC är 50
år jubiles till Jesuss tre och en halv årsdepartementSeptember 10, 29 ANNONS till den April 3, 33
ANNONSEN.

”Och de var mycket fruktbara, och multiplicerat väldeliga under tio veckor av år, dog alla dagar av Josephs
liv… och Joseph på åldern av hundra och tio år.”,
Det döda havet bläddrar studieupplagavolym mig, p.212. 2Q20

Således de 70 åren från 2307 BC till 2237 BC. 70 mer år som BC skulle lika 2168 och sunmirakel som
markerar kejsareYus första år i Kina.

Jämväl räknades det 50 jubile året från de armeniska sothisna cyklar i 3907 BC till Enoch i 6 jubiles = 300 år
= 3607 BC, till Noah 12 jubiles = 600 år till 3307 BC - all peka till Jesuss födelse September 12, 7 BC.

Emellertid verkar Enoch i 11 jubiles av 49 år plus 39 år = 4090 BC och Noah 27 jubiles av 49 år från Adam i
år 700 = floden i 3307 BC. Således finns det ett 700 år mellanrum från Enoch till Noah. Enoch kan vara bördigt
egyptiskt sothisår 300 = 3898 BC från 4198 BC och Noahs flod i armeniskt sothisår 600 = 3307 BC från 3907
BC.

”Är den allmänna förbindelsen av sunen, moonen och planet på tiden av Kaliyugaen, som antas i båda canons,
renodlat hypotetisk.”, Börjaen daterar av 3600 år för ANNONS 499 = 3100 BC. Börjaen daterar kan ganska
vara från sunmiraklen av Noahs flod i 3307 BC = 200 år tidigare, när planen och moonen bör vara rört avlägset
av sunen. Således förbindelsen.
Astronomi och matematik i forntida Indien som redigeras av J.M. Delire. p.22

Jämväl Isaacs måste födelse i 2507 BC ha varit en typ av Jesus. Isaac skulle är 72 gammala år, då Abraham
var 172 gammala år.

”Och hon gör bar en son i den tredje månaden, och i en mitt av månaden [FÖRMIDDAGEN 1980], på tiden
av som lorden hade talat till Abraham, på festivalen av första-frukterna av skörden, [pingstdagen], var Isaac
född.”,
Det forntida bokar av Jubilees, p.70

Denna dag av pingstdagen, dvs., flera dagar efter pingstdagen = jagar åttondelen av Abia, kan likställa dagen
Zachariah sågar ängeln i tempelet. Därefter bör John The Baptist tänkas ut en vecka eller som en månad är mer
sistnämnd. Därefter kan John The Baptist ha varit fött på tiden av påskhögtiden.

Ändå måste Isaac ha varit bördiga 2507 BC = 2500 år för Jesus.

Det finns priestly 24 jagar. 8 av Abia och därefter 16 mer av Zadock = 24 alldeles. Johns fader Zacharius
måste ha tjänat som i det åttonde priestly jagar av Abia. De 24th priestly jagar av Zadock på påskhögtiden var
jumbon av Zadock. Därefter bör 8 mer veckor från påskhögtidveckan vara denna en mitt av den tredje månaden.

Pingstdagen bör äga rum om den femte lunar dagen av den tredje månaden. Jaga av Abia bör äga rum mellan
den första veckan och understödjaveckan av den tredje månaden.



Därefter kan Isaac ha varit född om tiden av året som Zachariah sågar ängeln i tempelet, som berättade honom
att han skulle har en son.

Uppkomst18:1 ”och LORDEN visades unto honom i slättarna av Mamre: och han satt i tentdörren i
dagsvärmen; ”,

Uppkomst18:10 ”och han sade, mig ska bestämt återgångt unto thee enligt tiden av liv; och har loen, Sarah thy
fru en son. Och Sarah hörde den i tentdörren, som var bak honom.”,

Uppkomst19:23 ”var sunen uppstigen på jorden, när det skrivs in mycket in i Zoar.
19:24 därefter avfyrar LORDEN som regnas på Sodom och på Gomorrah svavel och, från LORDEN ut ur
himmel;
19:25 och han omstörtade de städer, och alla slätt och alla invånare av städerna och det som växte på det
slipat.”,

Om det fanns ett sunmirakel som dagen, sunen måste gå ett år tillbaka sedermera den samma dagen av året.
Således bör det finnas ett sunmirakel som markerar födelsen av Isaac.

Uppkomst21:1 ”och LORDEN besökte Sarahen, som han hade sagt och LORDEN gjorde unto Sarah, som han
hade talat.
21:2 för Sarah tänkte ut, och kala Abraham en son i hans gamling, på den fastställda tiden som guden hade talat
av till honom.
21:3 och Abraham kallade det känt av hans son, som var född unto honom, som Sarah som är kal till honom,
Isaac.”,

Den hoade tiden av sommaren är några veckor för höstdagjämningen. Således var höstdagjämningen Oktober
18, 2607 BC, ett sunmirakel som markerar Abrahams födelse. Därefter måste tjänarna och lorden ha kommit till
Abraham några veckor för denna Oktober 18 nedgångdagjämning. Därefter tänker ut skulle Sarah några
månader mer sistnämnd och kala Isaac på avsluta av sommaren det nästa året. Jämväl måste Jesus ha varit födda
September 12, 7 BC drygt en vecka för höstdagjämningen September 22, 7 BC.

”Och han firade denna festival varje år, sju dagar med glädje, och han kallade den festivalen av lorden enligt
de sju dagarna som han gick och gick tillbaka under i fred.”,
Det forntida bokar av Jubilees, p.75.

Uppkomst21:4 ”och Abraham omskar hans son Isaac som är åtta gammala dagar, som guden hade befallt
honom.”,

Därefter kan Jesus ha omskurits den åttonde dagen från hans födelselördag September 12, på lördag sabbaten,
September 19, 7 BC.

Den John 7:23 ”, om en man på sabbathdagen mottar circumcision, bör det lagen av Moses inte vara bruten; är
ye som är ilsken på mig, därför att jag har gjort en man varje whit hel på sabbathdagen?”,

Denna Julian kalender för Kristus, var ut en dag varje 128 år. Således är Oktober 18 i 2607 BC jämbördig till
September 27 i 7 BC. Denna är fem dagar efter nedgångdagjämningen September 22. I årsANNONS = Anno
Domini = år av vår Lord använder vi den Gregorian kalendern. För Kristus BC, använder vi den Julian
kalendern. Nedgångbaksidaen för Julian kalender en dag varje 128 år. Den Gregorian Calendaen korrigerar, och
uppehällen som nedgången September 22 samma daterar.

Således var Abraham bördig den samma sjunde lunar månaden och den samma 17th dagen av den lunar
månaden.



Och många många bibeln daterar, och den kinesiska kejsaren daterar pekar till Jesuss födelse September 12, 7
BC och Jesuss crucifixion på den April 3, 33 ANNONSEN.

Några antar, därför att Joseph var 30 då han verkade som om för pharaohen Jesus var 30 då han började hans
departement. Emellertid var Joseph 38 på början av de sju åren av svält, David 38, då han gjordes konungen
allra Israel. Således Jesuss departement från hans 35th år till hans 38th årsApril 3, 33 ANNONS.

Således Jesuss var departement tre och en halva år. Emellertid måste Jesus ha varit född den 17th lunar dagen
av den 7th månaden, i September 13, 7 BC. Många kinesiska rekord av sunmirakel uppstår daterar på något
liknande 907 BC = 900 år för Jesuss födelse. Den armeniska Sothisen 1460 år kan ha avslutat i 907 BC tillbaka
från ANNONS 552. 1460 mer år drar tillbaka = 2368 BC.

Den armeniska kalendern använder kalendereraen av ANNONS 552 som reflekterar avskiljandet av den
armeniska Apostolic kyrkan från den romerska kyrkan.

Emellertid föregående kan den armeniska kalendern ha avslutat 76 tidigare år, i ANNONS 476 = avsluta av
den 1460 år kalendern. Jämväl daterar den egyptiska kalendern av Pharaohs bör vara 76 år vidare drar tillbaka
och avslutade på utflyttningen = avsluta av egyptier 1460 år och döden av pharaohen Merneptah inte 1205 BC
utan 1281 BC.

Daterar som matchar båda kalendrar måste vara 76 år vidare att dra tillbaka. Sätta den armeniska kalendern
som 76 år från ANNONS 552 ger tillbaka en jämn kalender från det tidigast, daterar av bibeln, från den
armenierSothis kalendern börjar år 5368 BC = 7387 år sedan från ANNONSEN 2019. Den egyptiska Sothisen
börjar året bör vara 5657 BC = 7675 år sedan från ANNONSEN 2019.

1 konung14:25 ”och den kom att passera i det femte året av konungen Rehoboam, den Shishak konung av
Egypten kom upp mot Jerusalem: ”,

Detta femte år = 1001 BC inte 925 BC. Pharaohen Merneptah kan ha dött April 5, 1281 BC inte maj 1205 BC.
Således då den armeniska kalendern matchades till den egyptiska kalendern, kan det finnas den samma 76 år
skillnaden.

Jämväl Jacob och hans sons sojourned i Egypten i det 430. egyptiska sothisåret 2307 BC = 2300 år för Jesuss
födelse. Vid nästan alla konton måste Jesus ha varit den korsfäste April 3, 33 ANNONSEN. Detta gör Jesus
trettio fem, då han började hans departement och inte trettio, som antogs i Lukes konto. Således var Jesus i hans
30th årtionde, inte början hans 30th år.

Räkna från, när Moses var 40; 1281 BC (80 gammala år) - 40 år = 1321 BC (40 gammala år).

Därefter räkna 50 år cyklar till det första året av Jesuss departement i ANNONS 29. 27 x 50 = 1350 år.
Därefter räkna 49 år cyklar från döden av Ramses II i 1291 BC till Jesuss crucifixion i ANNONS 33; 27 x 49 =
1323 år = 1291 BC + ANNONS 33. Det finns inte någon nolla BC.

Den nästa påskhögtiden är från John som 2:13 fjädrar ANNONS 30. Därefter fjädrar en påskhögtid från den
John 5:1 in ANNONS 31. = bevattnar tipset av bör endast vara fullt fjädrar in på påskhögtiden. Därefter fjädrar
en påskhögtid från den John 6:4 in ANNONS 32. Den sist påskhögtiden från den John 19 April 3, 33
ANNONSEN.

Den Luke 6:1 ”och den kom att passera på understödjasabbathen efter första, det som han gick till och med
havren sätter in; och hans lärjungar plockade gå i ax av havre och åt, gnuggbild som de i deras räcker.”,

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_sv&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fArmenian_calendar


Från den Oktober 8, är 29 ANNONSEN till den April 7, 30 ANNONSEN 182 dagar = en halv omlopp, när
sunen kan gå tillbaka. Den första sabbathen är påskhögtiden = fullmånen = fredagen, den April 7, 30
ANNONSEN. Fredagsolnedgång = sabbathen.

Tre och en halva år till Jesuss den offerApril 3, 33 ANNONSEN är den Oktober 5, 29 ANNONSEN.

”Nu, som vår frälsare undervisade hans predika tre år, visas både av andra nödvändiga resonemang, som ut ur
de heliga evangelierna och ut ur Josephuss handstilar, som var en klok man bland hebréerna, & Etc.”,
De färdiga arbetena av Josephus, avhandling 1, p.641

Josephus skrev av hans resa till Rome som likställer Pauls resa till Rome: Skeppsbrotten av Josephus och Paul

Den Luke 7:28 ”för I-något att säga unto dig, bland de, som finns födda av kvinnor är det, inte en mer stor
profet än John The Baptist: men han, som är least i kungariket av guden, är mer stor än honom.”,

Josephus var mycket välvilligt imponerad vid en Essene Banus, som ”bodde i öknen, och använde inte annat
som beklär än, växte på trees, och hade ingen annan mat än vad växte av dess egna fördrag, och badat självt i
kallt vatten vanligt, både vid natt och dag, för att sylten hans kyskhet, mig imiterade honom i den saker, och
fortsatt med honom tre år.”,

Banus bodde lika John The Baptist. Josephus imponerades av vittnesbörden av John The Baptist.

Jesus tog least förlägger för att gå till det argt för oss. Och inte det John The Baptist hade sinned, men Jesus
tog vårt syndar. Således är Jesus mer stor än John The Baptist.

När på Qumran vid det döda havet i September, 2010, vi visades en video. Där antecknades på tiden John
halshöggs, frågade man deras ledare, om John The Baptist var den samma personen vid det känt av John som
hade varit med dem. Deras ledare förnekade denna och sade att John The Baptist var någon annars, och att inte
lyssna till andra lärare. Således antagligen hade John The Baptist varit med dem, och deras ledare önskade inte
att förlora hans efter.

Den Ezekiel 1:1 ”nu kom den att passera i det trettionde året, i den fjärde månaden, i den femte dagen av
månaden, som jag var bland fångenna vid floden av Chebar, att himmlarna öppnades, och jag sågar visioner av
guden.
1:2 i den femte dagen av månaden, som var det femte året av konungJehoiachins fångenskap,”,

Jehoiachin var en fången från 614 BC. Således var dessa samma 611 BC hans femte år.

”Var hans första år Kwei-maou (40th av cyklar 60 = 617 BC). I hans sjätte år (611 BC), skrev in ett komet den
stora björnen (nordlig Bushel); och konungen dog.”,

Komet kan vara en del av ett sunmirakel som markerar fångenskapen.

Göra till kung K'wang, ”hans första år var ke-yew (46th av cyklar 60 = 611 BC)”,
De kinesiska klassikerna, annalern av bambun bokar, p.164

”I hans sjätte år, hertigen Ching Ch'uen av Tsin, med några av de nordliga horderna, anföll Ts'in och fångade
en spion, som de satte i marknadsföra förlägger till döds av Keang, och som kom till liv igen sex dagar after.”,

Den Jeremiah 28:1 ”och den kom att passera samma år, i början av regeringstiden av den Zedekiah konungen
av Judah, i det fjärde året och i den femte månaden, som Hananiah sonen av Azur profeten, som var av Gibeon,
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spake unto mig i huset av LORDEN, i närvaroen av prästerna och allra folket, ordstävet,
28:2 Thus, speaketh som LORDEN av varar värd, guden av Israel, ordstäv, har jag brutet oket av konungen av
Babylon.
28:3 inom två fulla år ska mig kommer med in i denna förlägger igen alla skyttlar av LORD'SENS hus, tog den
Nebuchadnezzar konung av Babylon i väg från denna förlägger, och buret dem till Babylon: ”,

Det fjärde året av Zedekiah = Ting det sjätte året av konungen = 599 BC. Kanske kom denna spion i Kina till
liv förbi ett mirakel samtidigt som ett sunmirakel.

Den Malachi 4:2 ”men unto dig, att skräck mitt känt Sunen av righteousness uppstår med att läka i hans,
påskyndar; ”,

Det 30th året av det 50 jubile året från året av Joshuas långa dag 1241 var BC dessa 611 BC. Kinesen ändrade
ofta deras kejsare, då det fanns ett sunmirakel.

Den Ezekiel 4:5 ”för har jag lagt på thee åren av deras iniquity, enligt numrera av dagarna, tre hundra och
nittiodagar: så shaltthoubjörn iniquityen av huset av Israel.
4:6 och, när fulländad thouhast dem, ligger igen på thy rätsida och thoushaltbjörn iniquityen av huset av Judah
forty dagar: Jag har bestämd thee varje dag för ett år.”,

Det trettionde året av det 50 jubile året var detta very år 611 BC. Dra tillbaka från 591 BC 11 år av Zedekiah,
då är tillbaka 11 år av Joiakim 613 BC. Dra tillbaka därefter två mer år från att runda, och kort
stavelseregeringstider är 615 BC. Därefter Jehoiachims femte år var 611 BC, som var också det trettionde året
av räkningen av det femtionde jubile sinande Septemberet 7, 591 BC. Därefter togs Jehoiachim i 610 BC som
var det första året av Nebuchadnezzar, därför att Nebuchadnezzars nittonde år var fångenskapen i 591 BC.

Dra tillbaka 390 år från detta 30th år av det 50 jubile året från 1241 BC: 611 BC + 390 = 1001 BC, efter
Solomon dog och i hans sonReoboams 5th år; 1044 - 40 = 1004 5th år Reoboam = togs 1001 BC och kungariket
från Judah. Därefter drar tillbaka 40 mer år till beginninen av byggnaden av tempelet i Jerusalem i 1041 BC.
Från Solomons första år i 1044 är BC hans 38th år i 1007 BC. Således är de 38 åren av Jesuss liv och 1007 BC
1000 år för Jesuss födelse. 390 + 40 = 430. I kom han 430. Sothis år, 2307 BC, Jacob och hans sons besegrar till
Egypten för att sojourn.

Således finns det en mönstra av 400 år i bibeln.

Uppkomst11:13 ”och Arphaxad bodde, efter honom begat Salah fyra hundra och tre år, och begatsons och
döttrar.”,

Uppkomst11:15 och Salah bodde, efter honom begat Eber fyra hundra och tre år, och begatsons och döttrar.”,

Uppkomst11:17 ”och Eber bodde, efter honom begat Peleg fyra hundra och trettio år, och begatsons och
döttrar.”,

Tillfoga dessa 6 utvecklingar från Noahs flod: 3307 BC en årsflod till 3306 BC, 2 år till Arphaxad 35, Salah
30, Eber 34, Peleg 30, Rue 32, Serug 30, = 195 år. Abraham födda 2607 BC när Terah 70, Terah födda 2677
BC, Nahor 29 = 2707 BC.

”Växte bodde Serug upp och i Ur av chaldeesna. och tog till självt en fru. .in densjätte jubileen i den femte
veckan i det första året. Hon gav födelse till Nahor, i det första året av denna vecka.
'I densjunde jubileen, i den sjätte veckan, i det första året av den tog han till självt en fru. Och hon gav födelse
till Terah i det sjunde året av denna vecka.”, Bokar av Enoch, p.316



Serug var född omkring den samma tiden Ur grundades, omkring 2900 BC.

”Är Mesannepada den första konungen som nämns i den Sumerian konungen, listar och verkar att ha bott i det
26th århundradet BC. Centrera verkar redan därefter för att indikeras av en typ av cylindern förseglar kallat
staden förseglar.”, att Ur var ett viktigt stads-,

en.wikipedia.org/wiki/Ur

Abraham var bördig denna samma år av konungen av Ur, 2607 BC. Terah hade lämnat Ur, efter Abraham var
född. Därefter lämnade Abraham hans fader Terah på Haran, då Terah dog, på långt till det lovade landet, på 75
myndiga år, i det egyptiska sothisåret 205 från 2737 BC, i 2532 BC.

Således Nahor 37 x 49 = 1813 år; från 4568 BC = 2755 BC. Nahor kan bo till egyptiskt Sothis år 119 = 2618
BC från härom 2755 BC = omkring 137 år.

Således Terah 38 x 49 = 1862; från 4568 BC = 2707 BC = 2700 år för Jesuss födelse i 7 BC. Terah kan ha bott
175 år till egyptiskt Sothis år 205 från 2737 BC till 2532 BC.

+ 403 år = 3110 BC + dessa 195 Arphaxad till Serug = 3306 BC.

Således med detta 403 år mellanrum finns det några saknade år från Noah till Abraham.

Från Noahs flod i 3307 BC till Abraham födda 2607 är BC 700 år.

De 430 åren kunde vara egyptiska sothis daterar = 2767 BC. Det är de fulla sothisna cyklar 1460 år = 2737 BC
och 1430 år = 2767 BC. Den tredje utvecklingen, Eber, 35 + 30 + 34 = 99 år. 3304 BC - 99 år = är 3205 BC 438
år till detta 1,430. år i 2767 BC. Jacob skrev in Egypten i det 430. året, 2307 BC. Det 430. året av Eber kan ha
förutsagt Israel som skriver in Egypten i det egyptiska Sothis året 430. Det 400. året skulle lika 2797 BC och är
1000 år, sedan början av den egyptiska Sothisen cyklar i 4197 BC.

BC flod 3307 till 3306 BC, Arphaxad födda två år efter = 3304 BC, bott 35 år till 3269 BC = 3300 år till
Jesuss crucifixion i ANNONS 33. Joseph och Mary lämnade Bethlehem i skräck av Herod, då Jesus var två
gammala år. Dessa 3304 BC av Arphaxad, 3307 BC floden minus ett år som ska klivas ut ur arken, minus två år
för att Arphaxad ska vara född, kan vara något liknande 4na BC i April, då Herod dog, och Joseph och Mary
gick tillbaka till Nazareth med Jesus.

Jesus måste ha varit född om September 12, 7 BC som två år efter de nio sunsna visades i Kina Februari 10, 9
BC på den hebréiska lunar dagen 17. Kinesen daterar är avkräver. Således behöver vi inte att veta hur de
kinesiska astronomerna fick denna daterar för denna händelse, så long, som rekordet av denna händelse ägde
rum, datera bör vara korrekt. Om denna var en mönstra av Noahs flod, då bör det finnas ett sunmirakel den
samma lunar dagen 17, 150 dagar tillbaka från de armeniska Sothis nya åren Juli 11 = Februari 10. Alla som
beskrivas i uppkomst 6, 7 och 8.

Därefter Jesuss födelse också, den 17th dagen av den 7th månaden, mönstra från Noahs flod. Och gilla
Arphaxad var fött, två år efter floden, att vara en typ och att mönstra, Jesus måste vara födda två år efter
sunmirakel av Februari 10, 9 BC.

Sunmirakel av Februari 10, 504 BC = den tredje dagen av Adar, då understödjatempelet avslutades också,
likställer Februari 10.
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Sunen gick Februari 15, 1240 tillbaka BC = Februari 10, 504 BC; därför att 1240 BC - 504 = 736 år delade
BC vid 128 år som en dag är borttappada = 5 dagar = Februari 15, 1240 BC till Februari 10, 504 BC.

Kanske fullgjordes de 430 åren med Jacob som 2307 BC skriver in Egypten i det egyptiska Sothis året 430,
2300 år för födelsen av Kristus i 7 BC.

Det finns några traces av sol- aktivitet i dessa ungdomsår. Läkarundersökningen bevisar av sunrörelse är hård
att finna. Tracesna av sol- cyklar troligen förbinds inte till sunförehavanden. Ändå här är en ta prov av
resultaten av sol- forskning:

Från Sunen i Time:

Ett Millennial sol- cyklar? ”Cyklar den genomsnittliga perioden av oscilliationen för den starka salinityen är
~2500 varve år. Den ökande variancen som är tillhörande med detta millennial, cyklar är utdelad över ett
musikband av spectrumen som någonstans motsvarar till periodiciteter mellan 1800 till 3000 år, med maximat
spektral- täthet mellan 2500 och 2700 varveår (Anderson 1982). cyklar har 2400 år för .a identifierats i C14 i
tree ringer.”,
Sunen i Time, p.561.

”profilerar carbonaten av GT89EN/3 kärnar ur (start på 1690 BC), och deringa datan har vikits och har
superposed. .radio-kolserier har brunn-definierade separata maxima för 3 på perioder av omkring 179 år, 205 år
och 226 år.”,
Sunen i Time, p.572.

Några isotopes har ett halveringstit av 2,3 noterar, någon miljoner av år, C14 har ett halveringstit av 5730 år.
Således kan det vara möjligheten som mycket exakt avkänner saknad tid en dag. Emellertid finns det någon
saknad tid alls. Endast inom en omvänd omlopp, av en eller två år, kan det finnas saknad tid upp till 48 eller 84
timmar.

Jakten av läkarundersökningen bevisar kan vara pointless. Det kan finnas inte någon läkarundersökning
bevisar. Det bäst bevisar är i bibeln, gud uttrycker.

Den Daniel 8:14 ”och han sade unto mig, Unto två tusen och tre hundra dagar; därefter rentvås fristaden.”,

Dra tillbaka 2300 dagar från Jesuss den offerApril 3, 33 ANNONSEN är fullmånefredagen, den December 13,
26 ANNONSEN, då Jesus var 32 gammala år. Hanukkah var December 12, 164 BC. Jesus var född om
September 12, 7 BC och tänkt ut nio månader som var tidigare om December 12, 8 BC.

Den Ezekiel 40:1 ”i femna och det tjugonde året av vår fångenskap, i början av året, i den tionde dagen av
månaden, i det fjortonde året after, att staden slogs, i den selfsame dagen räcka av LORDEN var på mig, och
kommit med mig dit.”,

Den tionde dagen av den första månaden var dagen som barnen av Israel skulle för att ta en lamb in i deras hus
för fyra dagar. Därefter på den fjärde dagen, den 14th dagen av månaden, skulle barnen av Israel dräpa lamben
och äta den för påskhögtiden. , även om således barnen av Israel var i fångenskap, April 6, 568 BC =
påskhögtiden, 600 år till Jesuss offer.

Dessa numrerar kan vara ut ur beställer. -- den tionde månaden den 14th dagen, de 25th åren av fångenskap
från September 7, 591 BC - fullmånefredagen, December 18, 567 BC. 568 BC = 600 år till Jesuss offer. 567
BC/128 år = 4 dagar nyare i den Julian kalendern än vår Gregorian kalender. Vi använder den Julian kalendern
BC för Kristus och ANNONSEN för Gregorian kalender, det Anno Domini året av vår Lord. December 18, 567
som BC därefter skulle, är jämbördig till den December 14, 26 ANNONSEN.



Eller och att räkna från 603 BC = år ett efter sabbathåren 49 och 50; 605 BC och 604 BC, den första
fångenskapen, minus 25 år till 578 BC; det 14th året från 591 BC till 578 BC. Således och att räkna från det 49
jubile året i 605 BC minus två år och från det 50 jubile året i 591 BC = de samma 578na BC.

Dra tillbaka från Jesuss den offerApril 3, 33 ANNONSEN 2300 dagar = denna December 14, 26 ANNONS =
den 14th dagen av månaden = fullmånen.

2300 dagar drar tillbaka från fullmånen = påskhögtiden = April 6, 568 är BC fullmånen December 16, 575
BC. Ezekiel skrev från tiden av Daniel.

2300 dagar drar tillbaka från fullmånemars 22, 545 är BC fullmånen, December 1, 552 BC. Det fanns ett sol-
förmörkelserekord för den tionde månaden i 552 BC eller 551 BC i Kina, som inte var en förmörkelse, men kan
vara ett sunmirakel. Den tionde månaden 17th av cyklar 60, var September 19, 552 BC var den nya moonen,
men ingen sol- förmörkelse. Således kunde December 552 BC vara denna tionde kinesiska månad som räknar
från, fjädrar.

Från 545 BC till 507 är BC 38 år; peka till de 38,5 åren av Jesuss liv.

Från 591 BC till 552 är BC 39 år; igen kan de 39 åren peka till de 38,5 åren av Jesuss liv.

Den 17th dagen i September kunde vara lika Jesuss födelse den 17th dagen av den sjunde månaden. Från
fångenskapen till det första året av Cyrus är 40 år, från 591 BC till 552 BC.

Cyrus började hans regeringstid i 552 BC kanske på omenen av ett sunmirakel som guden betydde att vara för
det ämnar. 552 BC var det 50th året från nedgången av Jerusalem September 7, 591 BC.

2 krönika36:22 ”nu i det första året av den Cyrus konungen av Persien, det som uttrycka av LORDEN som
talades av munnen av Jeremiah kan, är fulländad, rörde LORDEN upp anden av den Cyrus konungen av
Persien, att han gjorde en kungörelsealltigenom allt hans kungarike och satte det också skriftligen, ordstävet,
För 36:23 saithCyrus Thus konung av Persien, alla kungariken av jordhathen LORDEN gud av himmel som ges
mig; och han hath laddade mig att bygga honom ett hus i Jerusalem, som är i Judah. Är vem där bland dig allra
hans folk? LORDEN hans gud är med honom, och låt honom går upp.”,

2300 dagar drar tillbaka från fullmånen, April 10, 1168 BC, konungChings första år, var December 21, 1175
BC. Tio dagar var mer sistnämnd dag 29 av cyklar 60 och Wus seger.

”och skrivet in med den ljusa tidsbeställningen av himmel”,
jämliken Wus understöder året 1174 BC.

Januari 2, 1174 BC bör vara den nya moonen och Wus seger. Därefter halva en mer sistnämnd omlopp
sunflyttningbaksidaen Juli 8, 1174 BC.

Från Jacob som BC skriver in Egypten i understödjaåret av svält, är 2307 till Jesuss födelse i 7 BC, 2300 år.

2300 år 2300 dagar. 2300 dagar drar tillbaka från Jesuss den offerApril 3, 33 ANNONSEN är lördagen, den
December 15, 25 ANNONSEN, den femte dagen av den lunar månaden = 7 år 110 dagar tillbaka. Jerusalem
avverkar September 7, 591 BC på lördag, den sjunde dagen av den femte månaden.

2300 dagar från Jesuss födelse September 12, 7 BC = Januari 1, 1 ANNONS = Anno Domini = året av vår
Lord i latin, kalendern som vi använder i dag baserat på Jesuss födelse.



Julius Caesar startade den Julian kalendern den nya moonen Januari 1, 45 BC. Marschera 15, 45 var BC
påskhögtiden, den 15th dagen av den tredje månaden, då det fanns ett sunmirakel, mörker på middagen, för en
eller tre timmar, något liknande där var att vara på Jesuss crucifixionmiddag, den 15th dagen av den tredje
månaden, den April 3, 33 ANNONSEN = 38 år av Jesuss liv i omvänt till Jesuss födelse September 12, 7 BC.

Hanukkah var December 12, 164 BC. Jesus fött September 12, 7 BC hjälpmedel måste han ha tänkts ut i
December.

Den Ezekiel 33:21 ”och den kom att passera i det tolfte året av vår fångenskap, i den tionde månaden, i den
femte dagen av månaden, att en, som hade flytt ut ur Jerusalem kom unto mig, ordstävet, staden slås”,

Den tionde månaden är December = December = 10. Således är den December 15, 25 ANNONSEN den femte
dagen av den tionde månaden = den Ezekiel 33:21

Det fanns en kall period på jord tack vare sunen mellan 3200 BC och 2800 BC.

Det fanns en climatic optimal före 4000 BP. BP = för gåva = ANNONS 1950 = 2000 BC.

Det fanns en kall period från 750 BC till 400 BC.
Sunen i Time, atmosfärisk c-variationsSpectrum.

Således 2300 + 2300 år sedan = 2600 BC = året av sunmirakel, 2607 BC på Abrahams födelse.

Det fanns flera sunmirakel från 2315 BC till 2000 som antecknades BC i de kinesiska klassikerna.

Noahs flod och sunresningen i det västra och inbrottet öst vid judisk tradition, i armenier Sothis för år 600
måste uppstå 3307 BC.

Det fanns tre konungar, för Zedekiah med liknande låta namnger som verkar felaktigt för att antecknas i
bibeln. Jehoiachin togs i hans åttonde år av hans liv, inte det åttonde året av hans regeringstid och från 615 BC.
Således ser vi i hans femte år av fångenskap var 611 BC det 30th året som BC räknar in mot det 50th jubile året
i 591.

- Därefter, måste September 7, 591 BC vara fångenskapen av Jerusalem, i den femte månaden, den sjunde
dagen, av det femtionde jubile året.

Daniel 9:1 ”i det första året av Darius sonen av Ahasuerus, av kärna ur av Medesen, som gjordes konungen
över sfären av chaldeansna;
9:2 i det första året av hans regeringstid bokar jag Daniel som by förstås, numrera av åren, som uttrycka av
LORDEN kom av till Jeremiah profeten, som han skulle utför sjuttioår i enslighetarna av Jerusalem.

Darius sonen av Xerxes = Ahasuerus, bör vara Darius II från 413 BC.

Velikovsky skriver: ”I Ezras tid verkar kickprästen att ha varit Jonathon, sonen eller sonsonen av Eliashib,
eftersom i dagarna av Nehemiah kontoret av kickprästen hörde hemma till Eliashib. Ezra kom till Jerusalem inte
i det sjunde året av Ataxerxes mig, men i det sjunde året av Artaxerxes II, kan sextio år mer sistnämnd… Ezra
10:16 till studien = l'drosh = Darius i scribe för hebré. .the ha missat för att förstå hur Darius storen kunde ses
till i detta sammanhang.”,
Åldrar i kaosar, III bemannar av havet, det mest basest av kungarikena, p.167



Artaxerxes ll reigened inte från 404 BC men antagligen 10 år nyare, från 394 BC. Artaxerxes II är det sjunde
året som därefter skulle, 387 BC = 60 veckor till Jesuss offer, 420 år till den April 3, 33 ANNONSEN.

”I hans femtonde år dog princen av Wei, efter att ha tyckt om hans värdighet 50 år. Det fanns en store lindar,
och det var skymningen på middagen. Honom den äldsta sonen av hertigen av Tsin som bort flys. I hans 16th år
yih-wei = 32 = 385 BC från 2636 BC, det 1st året av Keih.”,
De kinesiska klassikerna, annalern av bambun bokar, p.170.

Från konungNgans första år i 400 BC är 14 år detta 15th år = 387 BC. ”kan skymningen på middagen”
likställa ett sunmirakel. Den mörkaste mest molniga dagen är fem tider ljusare än det ljusaste kontoret. Så
”skymning på middagen” eventuellt ett sunmirakel.

Amos-8:9 ”och det kommer att passera däri dagen, saith lorden GUD, som jag ska orsakar sunen för att gå
besegrar på middagen, och jag ska gör mörkare dagen för jord utom fara: ”,

Hebrén uttrycker för middag kallades dubbelt lätt ”sunen som går, besegrar på middagen”.

Det fanns en sol- förmörkelse i Kina, November 26, 390 BC, som kunde ha fördunklat middagdagsunen nog
för att märka. Gilla, cyklar dagen som två gånger grys i 894 BC 3d av, 60, och inte den sol- förmörkelsen av
Augusti 24, 897 BC samma tre eller fyra år skillnad mellan 896 BC och 890 BC kan inte vara en sol-
förmörkelse.

Således månaden av det jubile - avsluta av det 50th året på Yom Kippur, var November 8, 591 BC, precis två
månader efter fångenskapen. Därefter den nästa jubile skulle starten i början av det 50th året, September 472
BC. Därefter äger rum det jubile 50th året som skulle från September 22 BC = det nästa jubile på den
Augusti/September 29 ANNONSEN, därför att det inte finns något år 0. Således September 29 ANNONS - den
September 30 ANNONSEN bör vara året av Jubilen. September 23 BC bör börja det 49th året. 49 år cyklar
räknat från år 49, 1242 som komms BC till Jesuss crucifixion i ANNONS 33. Josephus gav det i träda året 49
från September 23 BC till September 22 BC. Därefter det jubile, det femtionde året, från September 22 BC till
September 21 BC. Således talade Jesus från Isaiah 61 den Augusti/September 29 ANNONSEN för att börja det
jubile.

Den Luke 6:21 ”välsignade är ye som hungrar nu: för ye fylls. Välsignad är ye som gråter nu: för ye skrattar.”,

Det 49th året var ett i träda år, och det 50th året var också ett i träda år. Således hungrade de, som höll lagen.
De, som skulle gråt, då Jesus korsfästes, skulle är glada att se honom som var vid liv efter uppståndelsen.

Den Luke 19:41 ”och, då han koms nära, skådade grät han staden och över den,
19:42ordstäv, om bekant thouhadst, även thou, åtminstone i denna thy dag, saker som hör hemma unto thy fred!
men nu är de dolde från thine synar.

”Om bekant thouhadst” - dessa jubiles, det 49 året och de 50 år jubilesna som pekas till denna dag av Jesuss
departement. Josephus skrev där var rekord av sunmirakel i tempelet.

Koreanerna har festivalChu Suk ett menande stort att centrera från en boka som är skriftlig i ANNONS 32 vid
Kim Bu Sik. Det är en festival av natten som varar tre de dagar nedgångar härom Augusti 15. Jumbon
inkvarterar den skulle moonen är resningen i Kina efter solnedgång på Israel. Denna är en festival av moonen
på natten, och skulle denna är midnatt i Kina. Moonen skulle lookblod som var rött från Kina. Kinesen räknade
dagarna efter solsticesna och för dagjämningarna. Också kan Augusti 15 inte missförstås, därför att det är om
centrera av det kinesiska året.
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Chu Suk betyddes för att vara på fullmånen. Den Oktober 7, 32 ANNONSEN var fullmånen = halvan en
omlopp - 178 dagar till Jesuss den offerApril 3, 33 ANNONSEN.

Korea började att anteckna astronomical händelser från omkring 200 BC.

Korea har ett av de bäst svaren till evangeliet.

Vi använder på den samma Gregorian kalendern från 1 ANNONS. Så matchade kinesen deras kalender med
vår. Datera är avkräver. Kanske det fanns ett sunmirakel, inte den Augusti 16, 32 ANNONSEN, men i
ANNONS 29 på den 13th kinesiska lunar dag- = September 9, 29 ANNONSdagen, inte den 15th dagen, som
antecknat av denna Kim Bu Sik. Den kinesiska lunar dagen räknas från, när moonen passerar vid sunen. Den
hebréiska lunar dagen räknas från moon'sens första synlighet två dagar mer sistnämnd. Den 10th lunar dagen av
den sjunde hebréiska månaden skulle är fredagen, den September 9, 29 ANNONSEN. Denna fredag September
9 skulle är Yom Kippur, då Jesus skulle talar från Isaiah 61 på det 50th jubile året. Det kunde finnas både en
lång natt, då en lång dag som följdes förbi en ljus kort dag. Således i Isaiah 9 fjädras lätt upp.

Den Isaiah 9:2 ”folket, som gick i mörker, har sett en store lätt. På de, som bodde i landet av djupt, skuggar,
ljust har skinit.”,

Joshua frågade guden både att stoppa sunen i en mitt av skyen och till dunkelt sunen.

Spake Joshua för den Joshua 10:12 ”därefter till LORDEN i dagen, då LORDEN levererade upp Amoritesen
för barnen av Israel och han sade i sikten av Israel, Sun, stativthoustillbild på Gibeon; och thou, Moon, i dalen
av Ajalon.”,

Stillbild = damam = dunkelt.

Inorder som lämnar den samma dagstidningkorallen för att fodra i havet sunen, måste vara den fördunklade
stunden som den stod på middagen placerar. Amos 9 middagdagsunen är ljus skriftlig dubblett.

Amos-8:9 ”och den kommer att passera däri dagen, saith lorden GUD, som jag ska orsakar sunen för att gå
besegrar på middagen, och jag ska gör mörkare dagen för jord utom fara: ”,

Middag = dubbelt ljust

Därefter om denna strid av Midian av Gideon är Joshuas långa dag, kan denna middagdagsun vara fördunklad
och jämbördig denna dimness i Isaiah.

Psalm84:11” för LORDEN gud är en sun och skyddar: den ska LORDEN ger nåd och härlighet: inget bra ting
ska honom undanhåller från dem som går upprätt.”,

Det kan betyda att LORDEN skyddade sunen, då han gjorde sunen att stå fortfarande i skyen.

Den Isaiah 8:22 ”och de ser unto jorden; och skåda besvärar och mörker, dimness av kval; och de är drivande
till mörker.”,

Gideon började hans strid på natten. Således ”dem som gick i mörker”. Sunron i det västra. Således egyptierna
antecknade sunron från var det som var fastställdt. ”tända har skinit”. Det var Joshuas långa dag som väl.
Således sunen som fortfarande stås på middagen för 24 timmar = en store lätt. Sunuppsättningen i öst. Således
egyptierna antecknade sunuppsättningen var det normalt löneförhöjningar. Därefter sunen plötsligt och
brilliantly rosa i öst snart, efter = ”de har sågat en store lätt”.



Galilee är en djup dal, ett land av djupt skuggar.

Jobb28:3 ”honom setteth en avsluta till mörker och searcheth ut all perfektion: stenarna av mörker och skugga
av död.”,

Den Matthew 4:16 ”sågar folket, som satt i mörker, utmärkt lätt; och till dem vilket som sitts i regionen och,
skugga av död fjädras lätt upp.”,

På laken Hula, precis ovanför havet av Galilee var malaria allmänningen. Även tömdes laken Hula mestadels
några år sedan som stoppar malaria. Således anslutningen med skugga av död, av malaria, i det djupa Jordanet
Valley av Galilee. Endast laken Hula som tjänas som som en aquifer och havet av Galilee, är nu skumma, därför
att laken Hula tömdes. Då missförstå upptäcktes, var den för sen att vända om verkställa på havet av Galilee.

I denna ANNONS 29 i Kina antecknades det ”en gäststjärna som extremt nära inkräktades mot YUZUO.”,
YUZUO är den kungliga konstellationen. Detta kan indikera ett sunmirakel i September av ANNONS 29.
Östlig asiatisk arkeologi, p.130.

Den Matthew 4:16 ”sågar folket, som satt i mörker, utmärkt lätt; och till dem vilket som sitts i regionen och,
skugga av död fjädras lätt upp.”,

Striden av Gideon som antecknas också i Isaiah 9, talar av en store lätt. För sunen resningen plötsligt i den
västra östliga bortgången 180°, måste vara briljant att lämna det samma dagstidningkoralllagrar. Mest korall
kräver stora belopp av ljust för lyckad tillväxt. Detta inkluderar skadlig ultraviolet lätt. Om beloppet av solljus
ökas för det samma dagstidningkoralllagrar under en kort dag, bör typen av ljust förändras som väl.

Här ser du en korall från det röda havet. Kanske namnges det röda havet efter färga av denna röda korall.





Sunen måste löneförhöjningen plötsligt i öst, söndagen, Augusti 25, 1241 BC, därför att den nästa dagen
beskrivas som den understödjadagen = Måndagen. Således är söndagen, Augusti 25, 1241 BC en typ av
uppståndelsesöndagen. Joshuas var långa dag den sjunde dagen av den åttonde månaden, sabbathen, Augusti 24,
1241 BC, den plötsliga uppstigningen av sunsöndagen som den 9th dagen av månaden är lik den heliga dagen



av Yom Kippur i den sjunde månaden. Också skulle Gideon ser sunen stå fortfarande för 24 timmar på
middagen, den lördag, Augusti 24, 1241 BC för Joshuas långa dag. Också tänder en store.

Således sunresanden runt om jorden två gånger som fastar som, när den stod i den skulle skyen är fortfarande
mer efficiant, i att producera en 1/2 - timmetimmedag. Det är, sunen är övergående fast utgift. Det bör inte
betyda som långt. Sunen måste att stå fortfarande i skyen för en netto slutsumma av 48 timmar. Emellertid om
sunresoröst fastar nog, är resultatet en det normala 1/2 - timmetimmedagen, howbeit, sunuppsättningen i öst.
Därefter finns det omkring 36 timmar var sunen kan stå fortfarande på andra sidan av jordmotsats Israel för en
lång natt. Därefter kan fortsätter sunen löneförhöjningen i det västra, att stoppas på middagen för 24 timmar,
österut till uppsättningen och mer ytterligare tre timmar, då reser sunen västra 180°. Det sammanlagt vänder om
omloppstart med nedgången av Jericho: -12 timmar + 36 timmar natt för Joshuas långa dag, + 24 timmar, - 12
timmar, + 12 timmar = 48 timmar.

Dog Herod i 4 BC?

Det första året av Herod i Jerusalem:

”Men om de mer djärva och mer härdade manarna, fick de tillsammans i förkroppsligar och avverkar råna
andra efter olika sätt, och dessa plundrade bestämt förlägger som var om staden, och detta, därför att det fanns
som ingen mat lämnade endera för hästarna eller manarna; ”,
Kriger av judarna, kapitel 18, P. 449 de färdiga arbetena av Josephus.

Detta var när Herod tog Jerusalem. Detta var ett i träda år så thus bristen av bröd. Så 7 år drar tillbaka från 23
är BC 30 BC, 7 tillbaka år från 30 är BC 37 BC. Så måste detta vara 37 BC, då det slipat inte skulle sås, således
den mer sistnämnda bristen av mat det år. Således kan det 13th året som räknar från 36 BC, vara 23 BC. En
skulle brist av bröd kommer med denna calamity:

Josephus ”1. NU på detta very år, som var det trettonde året av regeringstiden av Herod, kom mycket stora
calamities på landet; ”,

Dessa två i träda år måste vara de 49th och 50th åren. Från Herods regeringstid i Jerusalem från 35 BC, är
hans 13th år detta år 49 = 23 BC och jubile år 50 = 22 BC. Detta från Joshuas för år ett erövring i 1241 BC, det
femtionde året var året av den 70 år fångenskapen i 591 BC, då var 521 BC år ett, till 22 BC som var jubile till
jubile ANNONS 29. Således Herods var första år på erövringen av Jerusalem i 37 BC ett sabbatträdaår och en
brist av bröd. Dessa 23 var BC år 49, 14 år för ett i träda år i 37 BC. Det finns jubile två cyklar. Man om det 49
året cyklar från 1241 BC, och annan som ett 50 år cyklar från 1241 BC av vilket subtraheras de 70 åren av
fångenskap från år 50 i 591 BC som igen börjar i 521 BC, 550 år, till Jesuss första år av departement i
September 9, 29, ANNONS = det jubile.

”1. OCH nu företa sig Herod, i det artonde året av hans regeringstid, och, efter har agerat redan nämnt, ett
mycket stort arbete, dvs., för att bygga av självt tempelet av guden,”,

Det 18th året från 35 är BC 18 BC som är cyklar årssabbatår 49 från året av Joshuas erövring, 1241 BC. Så
räkna från 35 BC 18 år till det 49 året cykla är 18 BC.

Den Ezra 4:24 ”upphörde därefter arbetet av huset av guden som är på Jerusalem. Så upphörde det unto
understödjaåret av regeringstiden av den Darius konungen av Persien.”,

Den Zechariah 1:1 ”i den åttonde månaden, i understödjaåret av Darius, kom uttrycka av LORDEN unto
Zechariah, sonen av Berechiah, sonen av Iddo profeten, ordstäv,”,
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Från återuppta av byggnaden av tempelet i Darius understödja året = 7 BC; 490 år är mer sistnämnd dessa 18
BC. 49 mer år är Jesuss den offerApril 3, 33 ANNONSEN. Jämväl året av Jesuss den crucifixionApril 3, var 33
ANNONSEN år 49 från 1241 BC. Således var året av Jesuss uppståndelse ett jublile år. Den röda moonen för
blod efter precis kickprästen dräpades, måste ha varit reflexionen av en röd fördunklad sun under sunmirakel
som natten samtidigt som den lunar förmörkelsen September 15, 5 BC. På motsvarande sätt fördunklades sunen
på Joshuas långa dag: Stillbild för Joshua 10:12Sun stativ. Att natten sunen måste ha rörd baksida 180° och
jorda en kontakt, flödade ut ur det omvänt kretsar kring av sunen.

Monken, som beslutsamma Jesus var den födda ANNONSEN för år 1, kan ha funnit året av Jesuss crucifixion
för att vara ANNONS 33.

Den Luke 3:23 ”och själva Jesus började att vara omkring trettio myndiga år”,

Detta var skriftligt om tiden Jesus döptes. 40 dagar fastade han. Han gick tillbaka till Nazareth på Yom
Kippur. Hans födelse bör vara den 17th dagen av den sjunde månaden. Yom Kippur, dagen av försoningen,
ägde rum på den tionde dagen av den sjunde månaden. Således började Jesus, som vänds 35 gammala år, precis
dagar, efter han gick tillbaka från att döpas.

Därefter Jesuss är tre och hjälpmedlet för ett halvaårsdepartement som Jesus skulle, 30 i ANNONS 30, då han
började hans departement. Emellertid kan uttrycka för 30 betyda det 30th årtiondet = 35 gammala år. Och
bestämt dog Herod på avsluta av mars i 4 BC. Och denna var den samma Heroden som de kloka manarna kom
till. Och Herod enquired, då stjärnan visades två föregående år. Året av skatten av Augustus i månaden
namngav han Augusti och i samma år.

”Var Augustus inte en man som ska skrämmas av död och förlust, och affären av regeringen stoppade inte. En
folkräkning rymdes, och senaten listar reviderat, ytterligare en gång… i 7 BC, Augustuss överhet förnyades,
denna tid för tio år,”,
Livet av Rome första kejsare, Augustus, p.278.

”Bytte namn på folkomröstningen Lex Pacuvia de mense augusto Sextilis Augustus (Augusti) i 8 BC.”,
Wikipedia

Detta var år 746 från grunda av Rome i 752 BC = två år för döden av den Uzziah konungen av Judah i 750
BC.

”Kunde motstånd till en folkräkning i Israel vid Herod ha försenat dess genomförande by för år, danande en
väldokumenterad folkräkning i 7 BC en rimlig kandidat.”,
Centenial samlare upplaga, födelsen av Jesus, folkräkning som beställas av Caesar Augustus, p.43

Dessa samma 8 Caesar namngav BC månaden efter självt på grund av hans segrar i ”Augusti”. Denna var en
göra perfekttid att göra en folkräkning i Augusti det nästa året i 7 BC - och Jesus att vara fött om September 12,
7 BC.

Augustus dog i den Augusti 14 ANNONSEN. Tiberius härskade 15 år = ANNONS 29:

Luke 3:1 ”nu i det femtonde året av regeringstiden av Tiberius Caesar, Pontius Pilate som är regulator av
Judaea och Herod som är tetrarch av Galilee och hans broderPhilip tetrarch av Ituraea och av regionen av
Trachonitis och Lysanias tetrarchen av Abilene,”,

Den Luke 2:1 ”och den kom att passera i de dagar, det där gick ut ett dekret från Caesar Augustus, att alla
värld bör beskattas.
2:3 och alla gick att beskattas, varje in i hans egna stad.
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2:4 och Joseph gick också upp från Galilee, ut ur staden av Nazareth, in i Judaea, unto staden av David, som
kallas Bethlehem; (därför att han var av huset och härstamningen av David:),
2:5 som ska beskattas med Mary hans ansluta sig till fru och att vara stort med barnet.
2:6 och så var den, det, stund som de var där, dagarna var fulländad att hon bör levereras.
2:7 och hon kom med framåt henne firstbornsonen, och slogg in honom i linda och lade honom i en manger;
därför att det inte fanns något rum för dem i gästgivargården.
2:8 och där var i de samma landsherdarna som står ut med i sätta in som håller klockan över deras flock vid
natt.”,

Alla var det förment staget utanför i bås under festmåltiden av tabernacles. Därefter bör gästgivargården ha
varit tom och att ordna till för att ta i Joseph och Mary som ger födelse till Jesus.

Således måste Jesus ha varit födda September 12, 7 BC på tiden av denna folkräkning av Augustus, i
avelsäsongen för får och på tiden av festmåltiden av bås/tabernacles, då alla skulle vara det fria.

Om Jesus korsfästes i den April 7, 30 ANNONSEN: Därefter att räkna från 18th av Herod från 38 är BC 21
BC, och 46 år är mer sistnämnd ANNONS 26 i Jesuss första år av departement, då han skulle är 31. Därefter har
skulle Herod dött i 4 BC, Jesus bördiga 7 BC och den Jesus korsfäste April 7, 30 ANNONSEN på 35 myndiga
år. Emellertid cyklar av 50, och 49 år från början i Joshuas dag instämm inte därefter. Också 15th år av Caesar,
som började John, och Jesuss departement måste ha varit ANNONS 29, därför att Caesar dog den Augusti 19,
14 ANNONSEN.

Luke 3:1 ”nu i det femtonde året av regeringstiden av Tiberius Caesar, Pontius Pilate som är regulator av
Judaea och Herod som är tetrarch av Galilee och hans broderPhilip tetrarch av Ituraea och av regionen av
Trachonitis och Lysanias tetrarchen av Abilene,
3:2 Annas och Caiaphas som är kickprästerna, uttrycka av guden, kom unto John sonen av Zacharias i
vildmarken.”,

Tiberius var den romerska kejsaren från ANNONS 14 till ANNONS 37. Det femtonde året skulle är i
ANNONS 29. Johns departement började på påskhögtiden i fjädra av ANNONS 29, då Jesus döptes. Således
började Jesus hans departementhalvår mer sistnämnda Augusti/September, ANNONS 29.

Herods regeringstid räknades från 37 BC, 34 år till 4 BC av Josephus. Eventuellt stundom räknas hans
regeringstid från 35 BC. Hans död kunde vara mars 30, 4 BC. Hans första år var förment att vara 40 BC - 36 BC
olympiaden 185. Från 37 BC härskade han faktiskt från Jerusalem. Hans son Philip härskade 37 år från 4 BC till
ANNONS 34. Herod skulle l5At knappt hans sons härska, då han var stilla vid liv. Ändå verkar den Jesus
stillbilden att vara född om söndagen, September 12, 7 BC och den korsfäste fredagen, den April 3, 33
ANNONSEN. Också, finns det många exempel i scripture av hebréiska konungar som BC bor eller härskar 38
år, spänna över av Jesuss liv från September 12, 7 till den April 3, 33 ANNONSEN.

Den Luke 2:21 ”och, då åtta dagar var fulländade för omskära av barnet, kallades hans känt JESUS, som
namngavs så av ängeln, för han tänktes ut i skötet.
2:22 och då dagarna av henne purification enligt lagen av Moses var fulländad, kom med de honom till
Jerusalem, för att framlägga honom till lorden;
2:23 (som den är skriftlig i lagen av lorden, varje manlig att openeth skötet kallas helig till lorden;),
2:24 och att erbjuda ett offer enligt det, som sägs i lagen av lorden, A parar av turtledoves eller två unga duvor.
2:25 och, skådar, fanns det en man i Jerusalem, vars känd var Simeon; och den samma manen var precis och
gudfruktigen som väntar tröstn av Israel: och den heliga spöken var på honom.
2:26 och den avslöjdes unto honom av den heliga spöken, det som han inte bör se död, för han hade sett
lord'sens Kristus.
2:27 och han kom förbi anden in i tempelet: och, när föräldrarna som kommas med i barnet Jesus, för att göra
för honom efter det beställnings- av lagen,



2:28 tog därefter honom som han upp i hans beväpnar och den välsignade guden och sade,
2:29lorden, nu den mest lettest thouen thy tjänareavresa i fred, enligt thy uttrycker:
2:30 för min synar har sett thy räddning,
2:31 som thouhast som är förberedd för folket för vända mot allra;
2:32 A tänder för att göra ljusare gentilesna och härligheten av thy folk Israel.”,

Simeon nämnde att Jesus är ett ljust som gör ljusare gentilesna. Det kan ha funnits en plötslig briljant
soluppgång, då Jesus var född. Därefter skulle sunen är på andra sidan av jorden. , om därefter Simeon visste att
den Arcturus som visades nu direkt över på midnatt i September, var stjärnan av konungen av judarna, skulle
han vet 8 + 33 dagar mer sistnämnd, 40 dagar mer sistnämnd, som den nya moonen Oktober 22, 7 BC, som
Jesus skulle, kommas med in i tempelet och är ordnar till för att hälsa honom.

Jesus måste vara födda September 13, 7 BC. Därefter på den åttonde dagen omskars han September 20, BC =
höstdagjämningen.

I hebré numrerades de sju dagarna, en till sju. Ändå börjar den första dagen logiskt med det första solljuset.

Den Leviticus 12:3 ”och i den åttonde dagen kött av hans foreskin omskäras.
12:4 och hon fortsätter därefter i blod av henne som renar tre och trettio dagar; hon handlag inget hallowed ting
nor kommer in i fristaden, tills dagarna av henne som renar, fullgöras.”,

Dessa 7 + 33 dagar = 40 dagar. Från September 12, 7 BC = Oktober 22, 7 BC = den sist dagen av den åttonde
lunar månaden.

1 görar till kung 6:38 ”och i det elfte året, i månaden Bul, som är åttonde månaden, var huset färdiga
alltigenom alla delar därav och enligt alla danar av det. Var så han sju år, i byggande det.”,

Det 49 jubile året till ANNONS 33, var 18 BC; från 18 BC är det 11th året dessa 7 BC då Jesus var född.
Denna 1044 BC = det första året av Solomon = 49th jubile från Joshuas erövring i 1241 BC hela vägen till
Jesuss den offerApril 3, 33 ANNONSEN; det samma 11th året av det 49 jubile året.

Den John 2:20 ”sade därefter judarna, var vissnar Forty och sex år detta tempel i byggnad och thoubaksidaen
det upp i tre dagar?”,

Från dessa 18 BC byggdes om tempelet, 46 år till början av Jesuss departement i ANNONS 29 = 49 år, det 49
jubile året = den Jesus sacrficen, den April 3, 33 ANNONSEN.

Många sunmirakel ägde rum på år som avslutar x68 och någon på år X18: Liksom konungHeen den passande
kejsaren av Kina i 367 BC och dö 48 år mer sistnämnd i 319 BC. Båda år pekar till 50 år jubiles till Jesuss den
offerApril 3, 33 ANNONSEN.

Hebré1:3 ”vem som är ljusstyrkan av hans härlighet och det uttryckligt, avbilda av hans person och att visa all
saker vid uttrycka av hans driver, då han hade självt renade by vårt syndar, suttet besegrar på righthanden av
majestäten på kick; ”,

Det Matthew 2:2”ordstävet, var är han den är den födda konungen av judarna? för har vi sett hans stjärna i öst
och komms att tillbe honom.”,

Den Matthew 2:9 ”så, då de hade hört konungen, avgick de: och loe, stjärnan, som de hade sett i öst, gick för
dem, brukar den, kom och stod över förlägga var baben var.
2:10 och, när de sågar stjärnan, jublade de med en överskridande stor glädje,



2:11 och gick in i huset och grundar baben med hans Mary fostrar, och avverkningen besegrar, och tillbett
honom, och openned deras skatter och framlagt unto honom gåvor, guld-, frankincense och myrre.”,

Den Zechariah 14:16 ”och den kommer att passera, den varje som lämnas allra nationerna, som kom mot
Jerusalem går även upp från år till året att tillbe konungen, varar värd LORDEN av, och uppehället festmåltiden
av tabernacles.”,

Jesus måste ha varit född under festmåltiden av tabernacles.

I den skulle marsarcturusen syns i det västra på solnedgången. Därefter vid den skulle Juni arcturusen syns
direkt över på solnedgången. Vid den skulle Augusti arcturusen syns i öst på solnedgången. Således sågar de
kloka manarna stjärnan i öst, och resande öst varje nattstundjord var i den omvända omloppet.

Den båda lunar förmörkelsen av September 15, 5 som antecknas BC av Josephus i tiden av Herod, som dog
April 1, 4 BC och den partiska lunar förmörkelsen av Aprl 3, ANNONS 33 att markera Jesuss crucifixion ”ger
Jesus en längre livslängd, än mest tros myndigheter honom hade faktiskt.”,
Moonen skuggar, berättelsen av den sammanlagda förmörkelsen, p.73

Ändå daterar funnit här pekar till Jesus som BC bor från September 12, 7 till den April 3, 33 ANNONSEN.

Det kan finnas sunmirakel i 1204 BC halvår efter den lunar förmörkelsen September 23, 1205 BC = 1200 år
till Herods död, 1004 BC = döden av konungen Solomon, döden av konungen Herod i 4 BC. Det sol-
förmörkelserekordet i Kina som dag 48 av cyklar 60 Februari 16, 505 BC, kan ganska vara ett sunmirakel
understöder tempelet färdigt på den 3rd dagen av Adar = Februari 10, 504 BC = 500 år till döden av Herod,
April 1, 4 BC.

Yaos långa dag

Det efter rekord- i Kina visar astronomerna som använder upp siktad raksträcka för jadeiakttagelse röret på
stjärnan som visas på solnedgången i meridianen av nattskyen. Således kan wisemenna, som kom att tillbe
Jesus, också ha haft en sådan bearbeta som mäter var arcturusen passerade över Bethlehem på midnatt. Också
vid det 2nd århundradet BC Kina hade breddat dess handel till Mellanösten. Att att resa från Kina till
Bethlehem bör ta två månader = från synas av komet på dagen 8 för den nya moonen av cyklar dag 56 för moon
60 av cyklar fullständigt 60 = den lunar förmörkelsemoonen September 15, 5 för blod BC.

En lång resa börjar med precis en kliver. Från den Han dynastin med den Lui smällen i handel 207 openned
BC upp från Kina till Mellanösten. Således i även 200 år mer sistnämnd i 7 BC, med många många sunmirakel
över tusentals år med år som BC avslutar med 07, med sunen som är rörd till andra sidan av jord och arcturusen,
syns direkt över i September på midnatt, magina eller kanske kinesiska astronomer, kunde starta ut på en resa
till Israel till frihetarcturusen som skulle för att passera 90° på midnatt i September och frågar vidare var Kristus
var att vara bördiga Jerusalem som endast reser tio mer miles södra till Bethlehem. Att att resa från Anyang
Kina kunde ta nästan två år = Herod massa barnen av Bethlehem två och under från, då stjärnan visades.

Wisemenna kom antagligen om början av September 7 BC, som var den nya moonen. Endera den skulle
moonen är resningen efter midnatt, eller den skulle är en första kvartalmoon som skulle uppsättningen på
midnatt. Ändå är Arturus en av de ljusaste stjärnorna. Vega är omkring den samma ljusstyrkan, endast Sirius är
ljusare. Således har de skulle wisemenna inte touble seende Arcturuslöneförhöjning i öst. Sunen måste gå
tillbaka om den lunar förmörkelsen = fullmånen, av September 15, 5 BC och jordflöde ut ur den omvända
omloppet av sunen.



Rekord i Kina, från sunmirakel i den sjunde månaden, den sjuttonde dagen, Oktober 18, 2607 BC och många
mer liksom 2307 BC, 907 BC, 507 BC, 207 (den Lui smällen) som skulle BC, pekar till konungen av judarna,
Jesus, födelse i 100s även till September 12, 7 BC.

8.000 terrakottakrigarestatyer som finnas på tomben av den första kejsaren, kan ha inspirerats av greker. Qin
Shi Huang som boddes mellan 259-210BC och, blev den första kejsaren av en enade Kina. Således kan
sunmirakel på denna tid ha antecknats av både grekerna och kines. Därför att handel med Rome och Kina
började också på denna tid, finns det möjligheten som wisemenna kom från så långväga, som Kina, var
tusentals år av sunmirakel antecknades in, mönstrar av 50 och 49 år till Jesuss födelse och offer.

Yaos för den kinesiska kejsaren började första år fjädrar in, då sunen stod fortfarande för 10 dagar. Yao
använde Yi för att skjuta på sunen 9 tider, sunen för besparing en, varefter den rörda sunen igen. De gjorde den
Yao kejsaren.

Därom beslutsamma Yao att veta de fyra säsongerna.

Yao befallde understödjabrodern honom för att bo på Yu-e, i vad kallades den ljusa dalen, och där respectfully
att motta som en gäst resningsunen, och att justera och ordna arbetena av fjädra.

”Dagen,”, sade han att ”är av medellängden, och stjärnan är Neaou; du kan thus exakt bestämma midspring.
Han befallde vidare den tredje brodern honom för att bo på Nan-keaou och ordnar omformningarna av
sommaren och respectfully för att observera ytterligheten för att begränsa av skugga.

”Dagen,”, sade honom, ”är på dess längst, och stjärnan är Ho; Du kan thus exakt bestämma midsummer.

Han befallde separat understödjabrodern Ho för att bo på det västra, i vad kallades mörkerdalen, och där
respectfully att eskortera inställningssunen, och att justera och ordna de avslutande arbetena av hösten.
”Natten,”, sade han, ”är av medellängden, och stjärnan är Heu; du kan thus exakt bestämma mitt--höst. Folket
börjar till känselförnimmelsen på lindrar; och fåglar och fän har deras täcker i goda villkorar.”,

Uppkomst40:13 ”Yet inom tre dagar lyfter pharaohen upp thinehuvudet, och återställandetheen unto thy
förlägger: och thoushalt levererar pharaoh'sen kuper in i hans räcker, efter det tidigare sättet, när thouwast hans
betjänt.”,

Uppkomst40:20 ”och den kom att passera den tredje dagen, som var pharaoh'sens födelsedag, som han gjorde
en festmåltid unto alla hans tjänare: och han lyftte upp huvudet av den högsta betjänten och av den högsta
bagaren bland hans tjänare.”,

April 1, 2317 var BC söndagen. Tre dagar var mer sistnämnd denna tredje dag av veckatisdagen. Egyptiska
nya år hade ingen Februari 29, så kalendern drog tillbaka - upp en dag varje fyra dagar, nya år pharaohs var
födelsedagen April 3, 2317 BC = från 2727 BC till 2317 BC 410 år, 420/4 = 105 dagar tillbaka från Juli 16 =
April 3, 2317 BC. Jesus var den korsfäste April 3, 33 ANNONSEN.

April 1 var pharaoh'sens födelsedag 107 tillbaka dagar från Juli 16. Det äger rum, i Sothis år 430, 430/4 = 107
dagar = året och dagen, nya år, Jacob och sons skrivna in Egypten. Nya år drog tillbaka - upp från Juli 16, 2737
BC 430 år till fredagen, April 1, 2307 BC. 430/4 = 107 dagar = dagen Jacob och hans familj skrev in Egypten.

Sojournen av Jacob in i Egypten som är fredagen, måste räkna 14 dagar från den sist synligheten av moonen.
Således är fredagen, April 1, 2307 BC den 14th dagen av den egyptiska lunar månaden. Således är fredagmars
30, 1281 BC den 14th dagen av den hebréiska månaden, fullmånen och utflyttningen.



Därefter ”måste den selfsame dagen” betyda fredag, måste betyda den 14th dagen båda tider. Endast var
fullmånen söndagen, April 3, 2307 BC. Det 430. året av nya år drog tillbaka - upp kalendern 430/4 = 107 dagar
från Juli 16 = April 1, 2307 BC. Detta drar tillbaka samma 107 dagar från Juli 17, i 1281 var BC igen April 1.
Således sammanlagt, fredag, April 1, 2307 BC = fredag, mars 30, 1281 BC.

Föreställa ett jordklot av jord. Om du roterar basera 180° för en sunrörelse av 180° på jord för den vinter- eller
sommarsolsticeuppehället i, kryddar samma; du ska ser halva av 26.000 år av precessionen. Således producerar
en datera av 90 dagar från hösten eller den vernal dagjämningen uppehällejord för förskjutningen 180° i den
samma säsongen. Därför är 2 X numrera av dagar från dagjämningarna numrera av grader som skiftar jord eller
sunen. Således var April 1, 2307 BC 10 dagar för den vernal dagjämningen April 11, 2307 BC. 26000/360°: =
72 år. 10 dagar = 10° x 72 år X 2 = 1400 år nyare än April 1, 2315 BC = 1000 BC sky i stället för BC en sky
2300.

”Men frånsett detta, är vi förberedda att intyga att trena av manarna som överförs till fyrana gränsar av Kina
inte kunde ha sett stjärnorna att kulminera på nightfallen, när sunen är i första pekar av cancer, for den måste
kulminera på 6h. P.M., eftersom sunen skulle inte fastställdt i någon del av Kina i midsummer mycket för 7h.p.
M. och stjärnorna skulle för att inte vara synliga för den halvan - - timmen efter solnedgång. Detta faktum
skulle stativ lika i långt, på dagjämningarna, av observatörerna som ser deras stjärnor att kulminera, om inte
sannerligen, tiden av observationen var flera århundraden mer sistnämnd än datera som tilldelades vanligt till
Yaouh (B.C. 2356 - 2355; - vara bör 40 år nyare = 2316 - 2315 BC), så att stjärnorna som ska observeras, hade
upphört för att vara exakt i den solstitial coluren. Astronomen, som gick till norden i vinter, är den enda
personen, som skulle, har ingen svårighet av denna sort.”,
De kinesiska klassikerna, astronomin av den forntida kinesen, p.92.

Joseph kan ha gjorts fånget i Egypten i 2319 BC = år 49 av cyklar 49 det jubile till Jesuss den offerApril 3, 33
ANNONSEN.

Caiaphas blev kickprästen i ANNONS 18, då Jesus var 25 gammala år. Joseph skulle är 25 i dessa 2319 BC.
Joseph skulle är myndiga födda 2345 BC = 39 år, då Jacob och hans sons skrev in Egypten i 2307 BC = åldern
av Jesus, då Jesus gav hans offer.

Joseph välkomnade hans fader och bröder in i Egypten, då han var 38 och en halva gammala år. Jesus måste
ha varit 38 och en halva gammala år, då vi gick till det argt. Joseph såldes in i slaveri, då han var 17 gammala
år. Därefter var Joseph 23 år i Egypten, för hans bröder kom tigga för bröd. Därefter skulle avsluta av dessa 23
år är 2307 BC = 2300 år till Jesuss födelse; 100 x 23 = 2300 år. Också från Jacob 70th år, då han dreamed av en
stege till himmel med änglar som stiger och stiger ned, i 2368 BC = 2400 år till Jesuss offer, igen är 23 år till
Josephs födelse i 2345 BC.

Från Jesus på 12 myndiga år äger rum 23 år till hans första år i departement, då han var 35 gammala år.

Yaos bör första år vara 2315 BC = den Joseph gjorda regulatorn av Egypten.

I 1919 som det var märkt, vinkar av mercuryen, periheliumet, och aphelionen = närmast och mest borterst från
sunen, var litet av. Einstein använde det unexplained vinkar av mercuryen för att validera hans teori av
relativitet. Även i 2018 gjordes en understödjakorrigering för att beräkna mercury'sens omlopp som använder
också Einsteins teori av relativitet.

Newtons lag, som tänder, har att samlas förutsäger anmärker passera ett massivt anmärker något liknande som
den ska sunen är vriden runt om sunen. Böja är endast några mäter. Emellertid saktar gravitationen av sunen de
ljusa fotonerna som skapar betydligt en lensing runt om sunen. Einsteins teori av relativitet förutsäger att de ska
fotonerna är vridna två tider mer än Newtons lag.



Precessionen av jord, som tar 26.000 år för att avsluta, var bekant vid James Legge i 1860. Ändå skulle
stjärnorna som namngavs av Yao, för att inte markera de fyra säsongerna som kassalåda a bet ganska mer, än de
700 åren James Legge föreslogg.

April 1, 2315 var BC 10 dagar för fjädradagjämningen i April 10, 2315 BC. 2 x 10 dagar = 20°. De fyra
stjärnorna av Yao skulle markerar de fyra säsongerna 1400 år som var nyare än i 2315 BC. Således kan detta
rekord av Yao inte förklaras bort, därför att det inte finns 700 år, bara en enorm 1400 år descrepancy. Yaos
stjärnor som är synliga i deras säsonger i 2315 BC, skulle inte normalt för att vara synliga i deras säsonger,
brukar 900 BC.

Jesus måste vara födda September 12, 7 BC, tio dagar för höstdagjämningen. Yaos långa dag = Josephs dröm
= April 1, 2315 BC tio dagar för den vernal dagjämningen = kan sunen gå tillbaka den halva omloppet pekar =
också tio dagar för höstdagjämningen. 186 dagar halva en omlopp, efter fullmånen April 1, 2315 är BC
fredagen, Oktober 3, 2315 BC den 22nd dagen av den sjunde månaden = skulle vad blir den sist dagen av
festmåltiden av tabernacles. Jesuss födelse är den 17th dagen av den sjunde månaden under dessa sju -
dagfestmåltiden.

”Och han firade där ännu en dag. .and som kallades dess kända ”tillägg”, for denna dag tillfogades, och de
tidigare dagarna som han kallade ”festmåltiden”,
Forntida boka av Jubilees, p.118.

Den stora dagen av festmåltiden, för Benjamins födelse i omkring 2343 BC.

Den John 7:37 ”i den sist dagen, den stora dag av festmåltiden, stod grät Jesus och, ordstävet, om någon man
törstar, låter honom komma unto mig och dricker.”,

April 1, 2315 BC = Jesuss offerApril 3, 33 ANNONS.



Ändå var April 1, 2315 BC fullmånen = påskhögtidfredagen, mars 30, 1281 BC. Starten av understödjaåret av
svält bör vara 8 år mer sistnämnd, 7 år plus ett år av svält. Således bör April 1, 2315 BC starta de sju åren av
alldeles.

Uppkomst45:6 ”för dessa två år hath svälten som vars i landet: och yet det finns fem år, i som där ingen av gå
i ax nor skörden.”,

Därefter fredagmars 29, 2316 för ny moon BC = den hebréiska ny moons första synlighetssöndagen/Måndag
mars 31/April 1, 2316 BC; kan börja de sju åren av överflöd till 2309 BC; därefter två år av svält till 2307 BC.

Således skulle den är helt omöjlig att de kinesiska astronomerna namnger dessa fyra stjärnor för att markera de
fyra säsongerna i 2315 BC om inte den rörda sunen.

Svältstelen som är inskriven i 332 BC för pharaohen Djosor, beskriver sju år av svält. Denna kan vara svälten
av Abraham.

Uppkomst12:10 ”och det fanns en svält i landet: och Abram gick besegrar in i Egypten för att sojourn där; för
svälten var sorgligt i landet.”,

Abraham lämnade Haran/Ur i 2532 BC. Således om den egyptiska kronologin på tiden av Djosor var 100 mer
år nyare, måste Unas vara åtminstone 50 år nyare, denna svält kan ha antecknats i uppkomst12:10



Svultna nomads för lättnadsvisning från Unass causeway på Saqqara.

Uppkomst41:56 ”och svälten var över alla vänder mot av jorden: Och Joseph öppnade alla magasin och sålde
unto egyptierna; och svälten vaxade skavet i landet av Egypten.
41:57 och alla länder kom in i Egypten till Joseph för köphavre; därför att det som svälten var så öm landar
sammanlagt.”,

Den låga Nilen ganska av pharaohen Unas var i 2308 BC. Därefter understödjaåret av svält = det 430.
egyptiska sothisåret 2307 BC. Joseph gjordes regulatorn över Egypten åtta år tidigare i 2315 BC.

”Och Israel gick in i landet av Egypten, in i landet av Goshen, på den nya moonen av den fjärde månaden, i
understödjaåret av den tredje veckan av denfemte jubileen.”,
Forntida boka av Jubilees, p.152.

45 x 49 = 2205, + 55; från 4568 BC = 2308 BC. Från Adam på 4568 BC = (45 x 49) + (7 x 7) + 7 = 2308 BC.
Således tre veckor = (7 x 7) + 7.

Således visste James Legge, som skrev de kinesiska klassikerna i 1860, att omgående dessa stjärnor av honom
och Ho inte kunde berätta säsongerna i 2315 BC. Därefter kom Jacob besegrar in i Egypten i understödjaåret av
svält, det 9th året = 7 år alldeles - 1 år av svält som ska startas understödjaåret av svält, 2315 BC - 8 = 2307 BC.

April 3, 2307 var BC fullmånen = påskhögtidfredagen, mars 30, 1281 BC = Jesuss offerfredagen, den April 3,
33 ANNONSEN.

, som därefter precessionen av mercuryen löstes av Einsteins likställande, så också, lös den framåt
precessionen av jord som antecknas i tiden av Yao, också av dessa sunförehavanden.

Det första året av kejsaren Yao i de kinesiska klassikerna skulle vara 150 år för Yu i 2168 BC = 2318 BC. Yao
härskade 100 år för att sky. Med 3 år av överlappningen med sky, Yaos första år bör vara 2315 BC. Yao blev
kejsaren, då sunen stod fortfarande för nio dagar fjädrar in. Att att matcha med uppkomstpharaohs födelsedag,
då Joseph syntes, för pharaohen var April 1. Således bör sunen stå fortfarande för nio dagar April 1, 2315 BC.

”av visionen av Amram, son av Qahat, son av Levi. .in året av hans död. .in året hundra och thirty-six, året av
hans död: i året hundra och fifty-two av exilen av Israel till Egypten.”,
Snirklarna för dött hav, studieupplaga, volym 2, p.1085.

152 år från sojournen in i Egypten i 2307 BC = 2155 BC. Från Yao i 2315 BC; 100 år skyr 50 år, Yu 8 år, =
2155 BC. Antagligen det fanns ett sunmirakel i dessa samma 2155 BC som kinesen tog som en omen för att
depose Yu.

Is kärnar ur från Mount Kilimanjaro innehöll ett damma avlagrar från 2300 BC som matchade den låga Nilen i
regeringstiden av pharaohen Unas. = beskrev de sju åren av svält i Egypten i uppkomst. Om det finns en fulla
Sothis, cykla av 1460 år på avsluta av den egyptiska Sothisen cyklar från 2741 BC till 1281, BC som vi är kort
stavelse 5 år. Emellertid är den brett trott detta sothis cyklar avslutade en dag tidigare Juli 17, 1281 BC, därför
att Sirius verkade för sun4:15FÖRMIDDAGEN en dag tidigare.

Augusti 13, 2019, Sirius löneförhöjningar 20 noterar, för sunnågot liknande som den gjorde på de egyptiska
nya åren, Juli 16, 2737 BC och Juli 16, 1281 BC för att förutsäga översvämma av Nilet River.
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På Qumran i snirklarna för det döda havet är deras 364 dag kalender som matchar de 52 veckorna av 7 dagar
och kalendern för lunar år. Det nya året som alltid skulle, äger rum på onsdagen, den fjärde dagen, dagen som
sunen skapades.

1 Corinthians15:45 ”och så är det skriftligt, den första manen som Adam gjordes en bosatt soul; jumbon Adam
gjordes en skynda på ande.”,

Således jämförs Adam till Jesus, Adam det födda året 800 = 4568 BC = 4600 år till Jesuss offer.

Uppkomst5:3 ”och Adam bodde hundra och trettio år, och begat en son i hans egna likhet, efter hans avbildar;
och kallat hans kända Seth:
5:4 och dagarna av Adam, efter han hade avlat Seth, var åtta hundra år: och honom begatsons och döttrar:
5:5 och alla dagar, som Adam bodde, var nio hundra och trettio år: och han dog.”,

Således Adam ”, efter” armeniska sothis 5368 var BC år 800, 4568 BC = 44 x 50 år jubiles, 2200 år, till 2368
BC. 4600 år till Jesuss offer som delas av 144 utvecklingar, likställer 32 år en utveckling.

Dessa 2368 BC, när Jacob var 70 gammala år. Jacob bodde 77 mer år till 147 år; 77 = 2 x 38,5 år eller två
tider åldern av Jesus. Dessa 2368 var BC 44 tider 50 år jubiles från 4568 BC. Både 2368 BC och 4568 var BC
även 2400 år och 4600 år till Jesuss offer.

Från 2369 BC till Jesuss den offerApril 3, är 33 ANNONSEN 49 x 49 år jubliles. 49 x 49 = 4001 år. Jacob var
69 gammala år i 2369 BC. Isaac var 69 gammala år, då Jacob var bördiga 2348 BC från 2507 BC.

Därefter från 4568 är BC 44 x 50 år jubiles till 2368 BC. Från 2368 är BC 48 x 50 år jubiles till Jesuss den
offerApril 3, 33 ANNONSEN.

Från Adams 130. år 4568 BC - 130 = 4438 BC. Det är omkring 4440 BC = 3200 år från 4440 BC till Joshuas
erövring i 1241 BC.

För Essenesen började året på den fjärde dagen, onsdag:

Uppkomst1:16 ”och guden som göras stora två, tänder; de mer stor lätt att härska dagen och mindre tänder för
att härska natten: han gjorde stjärnorna också.
1:17 och guduppsättning de i himlavalet av himmlen som ska ges lätt på jorden,
1:18 och att härska över dagen och över natten och att dela det ljust från mörkret: och guden sågar att det var
bra.
1:19 och aftonen och morgonen var den fjärde dagen.”,

Den Essene rörelsen började 390 år efter förstörelsen av Jerusalem, från 591, BC som detta är 201 BC. Det
fanns ett sunmirakel som precis bevittnades i Kina några år för i 207 BC av den Lui smällen.
Snirklarna för dött hav, vid Peter W. Flinta. p.176

För Essenesen ägde rum påskhögtiden alltid på en onsdag. Marschera 26, var 8 BC påskhögtiden och en
onsdag som väl. John The Baptist kan ha varit fött på påskhögtiden, antagligen mars 16, men kanske
onsdagmars 18, 7 BC.

Är halvan en omlopp för den 17th dagen av den 7th månaden = lördagen, September 12, 7 BC, den 10th dagen
av den första månaden, onsdagen, mars 11, 7 BC - 186 dagar för.

Den första dagen av den 7th månaden, det borgerliga nya året, onsdag, Augusti 26, 7 BC.



Det Priestly jagar: Det fanns priestly 24 jagar. 24th var Maaziah = Caiaphas. 48 veckor + jagar 4 = 52.

”Antecknar denna kalender som priestly jaga är portionen under påskhögtiden för de första fem åren av sex-
året cyklar.”,
Det döda havet Scolls, en ny översättning. p.321.

”I det första året som festivalerna börjar på den tredje dagen från sabbaten (tisdag) av jaga av sonsna av
Maaziah, äger rum påskhögtiden.”,
Det döda havet bläddrar, religiös tanke och övar reflekterat i de Qumran snirklarna, p.170, av flinta.

Påskhögtiden 14th av den första månaden = third dag från 1/12 till 1/18.

Maaziah var den priestly uppdelningen av Caiaphas, som avslöjt av en tomb nära Bethshemesh för en tid
sedan. Påskhögtidveckan av Jesuss crucifixion, den tredje dagen av veckan, tisdag, ANNONS för mars 31, 33.
Påskhögtiden av Jesuss crucifixionfredagen, April 3, 33 ANNONS, den 14th dagen av den lunar månaden.

Således skulle Caiaphas är kickprästen som året, som han hade varit för 15 år, och också hans priestly
uppdelning, om detta daterar är den samma veckan, skulle serve tempelet påskhögtidveckan att Jesus korsfästes.

2717 BC - 1281 BC = 1455 år. Emellertid är avslutningen av rotationen i honom ett år. Sothis för ett 1460 år
skulle är 1461 år. Således är sothisna en dagtidig sort = Juli 17, 1456 år sothis.

Därefter Abrahams dog fader Terah i år 205. Detta måste vara sothisår 205 från 2737 BC = 2532 BC. Därefter
är Abraham bördiga 2607 som BC skulle, 75 gammala år, då hans fader dog i 2532 BC. Abraham bördiga 2607
BC, Isaac är bördiga 2507 BC, födda Jacob, då Isaac var 69, inte 60, teckenet 9 som BC utelämnades, i 2438,
och Jacob skriver in Egypten, då han var 130 gammala år i 2307 BC.

Adam bodde till 130 år, från 4568 BC till 4438 BC.

Från döden av Terah Abrahams är fader, 2532 BC 2525 år för Jesuss födelse i 7 BC. 101 X.25 = 2525 eller
omkring 101 utvecklingar eller 84 utvecklingar av 30 år. Det kan finnas 144 utvecklingar från Adam till Jesus.

Adam dog bördigt armeniskt sothisår 800 = 4568 BC på 130 gammala år i 4538 BC = 1800 år till det nytt
börjar egyptiska sothis cyklar 2737 BC.

Uppkomst11:25 ”och Nahor bodde, efter honom begat Terah hundra och nittonår, och begatsons och döttrar.”,

Från de egyptiska sothisna 2737 BC 119 år är mer sistnämnd 2618 BC. Därefter till Jesuss den offerApril 3, är
33 ANNONSEN 2650 år eller 53 50 år jubiles.

Räkna tillbaka från Jacob som skriver in Egypten, när han var 130 gammala år i 2307 BC till Josephs födelse i
2345 BC. Därför att Joseph var 30 gammala år i 2315 BC, födda 2345 BC. Därefter räkna 2 x 7 år, tjänade som
åren Jacob för Rachel, 14 år, till Jacob första födda Rueben om 2360 BC, då Jacob var 77 gammala år =, 7 år
efter Jacob lämnade för Haran. Jacob var bördiga 2438 BC, och Jacob skulle är 70 då han ankom för att fungera
för Laban. Således skulle Jacob är omkring 38, då han tog Esaus välsignelse, och 38 år mer sistnämnd, då Jacob
att gifta sig Leah, Labans dotter. Således var dessa 38 år perioder en typ av Jesus görar perfekt liv, från
September 12, 7 BC till den April 3, 33 ANNONSEN.

Daterar långt bättre arbete, om Abraham lämnade Haran, då hans fader dog, i egyptiskt sothisår 205 från 2737
BC = 2532 BC.



Notera ”kejsare son som Che deposed når du har varit bestämda nio år.”,
De kinesiska klassikerna, annalern av bambun bokar, P.

Konungen Che för Yao som härskas 10 år. All saker som är korrekt och att räkna Yaos första år efter dessa 10
år, kan göra Yaos första år överens.

Kronologin fungerar inte, om inte Jacob skrev in Egypten i 2307 BC = 2300 år för Jesus födelse. Dessa 2307
BC måste likställa egyptier Sothis för år 430 från 2737 BC. Cyklar fulla sothis från 2737 BC till 1281 BC av
1456 år. Första synas av den Sirius 4:15FÖRMIDDAGEN för gryning, nya år var Juli 17 i stället för Juli 16 i
1282 BC - en dag jämliken dessa 4 år från 1460 år = 1456 år.

Således måste Isaac ha varit 69 inte 60 då Jacob var född. Således måste Abraham ha lämnat Haran, då hans
fader Terah dog, då Abraham var 75 gammala år, och Terah dog i egyptiskt sothisår 205, från 2737 BC = 2532
BC. 2532 BC - 75 = 2607 BC = Abrahams födelse 2600 år för Jesuss födelse i 7 BC.

Abraham passerade till och med Palestina i hans 75th år i den skulle torkan kommer in i Egypten, då de tre
stora pyramiderna av Giza byggdes. Khufu dynastidropp, byggde den stora pyramiden. 2606 BC - 2583 BC.
Vara 40 år bör nyare, 2566 BC - 2543 BC. Därför att pharaohen Unas måste vara 40 år nyare att vara pharaohen
av de sju åren av svält. Unas måste ha härskat omkring 20 år, inte från 2367 BC, utan från omkring 2327 BC till
understödjaåret av svält i 2307 BC. Det finns dra för sten av svultna utlänningar som är kommande till
pharaohen Unas för bröd. Denna var en bred spridd svält i det medelhavs- och matchar torkan och avfyrar
beskrivit i den fallande Sunen av phaethonen.

Dessa 40 nyare år kan vara sothisna cyklar. Utflyttningen var på avsluta av de 1460 år sothisna cyklar i 1281
BC, och inte på 1321 BC. Således är Unas pharaohen i 2315 BC som börjar de sju åren av alldeles.

Den stora pyramiden byggdes över en 100 eller 200 år period. Sidorna arrangera i rak linje med riktig nord. På
grund av precession har 26.000 år som jord 23.5°-lutande hänger 360°, skulle jord, skiftat en grad varje 72 år.
Således bör var stora pyramid sidor vara och rörda omkring en eller två grader under konstruktion. Den stora
pyramiden: Mäter av Time och precessionen av dagjämningarna.

Således Abraham på 75 gammala år, när han lämnade Haran 2531 BC skulle för att ha sett denna pyramid,
som precis den avslutades. Således förkopprar de nya skulle glimt för lock stenen i solljuset.

”I Hwangs-tes (Huangdi) 50th år (Oktober 18, 2607 BC), i höst, i den 7th månaden, på dagKang-shinen (57 av
cyklar 60), (den 17th dagen av den 7th månaden = Noahs ark vilade, uppkomst8:4 = 2600 år för Jesuss födelse
September 12, 7 BC), phoenixes, male och ankommet kvinnligt.”, I Huangdis 20th år från den nya moonen på
början av året cyklar dag en av sextio, Januari 27, 2636 BC. Sunen var i Aquarius i Januari 2636 BC. Första av
de 12 zodiackonstellationerna. Datera den 17th lunar dagen av den 7th månaden kan vara en född sia av Jesus
den 17th dagen av den 7th månaden, om September 13, 7 BC. Således Abraham födda 2600 år för Jesus till
dagen.

I kinesisk ti eller di för konung eller gud är samma uttrycker som präst. Huangdi = den gula kejsaren. Också är
den kinesiska baen för fader samma som den hebréiska Abbaen.

Markera 14:36 ”, och han sade, Abba, fader, all saker är möjligheten unto thee; take, bort som detta kuper från
mig: ändå inte vad jag ska, men vilken thou vissnar.”,

100 år för dessa 2636 var BC, cyklar de egyptiska sothisna 2737 BC. Huangdis skulle första år är 2657 BC, 53
x 50 år jubiles av 2650 år till Jesuss födelse.

Uppkomst16:16 ”och Abram var den gammala fourscoren och sex år, när Hagar kala Ishmael till Abram.”,
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Abraham bördiga 2607 som skulle BC, är 86 gammala år i 2521 BC. Det är 2550 år, 51 jubiles av 50 år, för
Jesus skulle börja hans departement på Yom Kippur, det 50 jubile året, fredagen, den September 9, 29
ANNONSEN.

Uppkomst16:3 ”och den Sarai Abrams frun tog Hagar henne maiden egyptier, efter Abram hade bott tio år i
landet av Kanaan, och gav henne till henne makan Abram för att vara hans fru.”,

Uppkomst21:5 ”och Abraham var hundra gammala år, då hans son Isaac var född unto honom.”,

Uppkomst18:14 ”är något ting för hårt för LORDEN? På den bestämda tiden ska jag retur unto thee, enligt
tiden av liv, och Sarah har en son.”,

Returen av året ägde rum i det nya året, den sjunde månaden = September/Oktober. Jesus måste ha varit född
på den 17th dagen av den sjunde månaden, September 12, 7 BC.

Således då Abraham var, är 86 år skulle gammalt 2521 BC. 2521 var BC 2550 år för det jubile av ANNONS
29, då Jesus talade från Isaiah 61 för att börja hans departement. Vid den kinesiska kejsaren för legenden bodde
Huangdi 100 år till 2557 BC. Därefter i den nästa kejsare 38th år skulle är dessa 2521 BC, och kanske ett
sunmirakel och en ändring av kejsare. Därefter fanns det 38 mer år till 2482 BC, kejsareChuens-Heuhs första år.
Därefter 13 mer år till 2468 BC, när Chuen-Heuh ändrade kalendern kanske, när det fanns ett sunmirakel, när
Abraham gick att erbjuda upp Isaac som en typ av Kristus, 2500 år för Jesuss crucifixion i den April 3, 33
ANNONSEN. Således pekar alla dessa 38 år perioder till Jesus görar perfekt liv av 38 år från September 12, 7
BC till den April 3, 33 ANNONSEN.

”Varje 20 år verkade den nya moonen på vintersolsticen på gryning. .projecting framåt 19 tider, 380 år, då
Huang-di blev odödligen och steg in i himmel.”,
De storslagna Scribesrekorden, volym II, p.236

Från Huangdis första år 2657 BC, 380 år = 2277 BC. Jesuss liv av 38 år tajmar tio. Från Yaos och Josephs
första år 2315 BC till 2277 BC = 38 år. Jesus steg den April 5, 33 ANNONSEN, då han var 38 gammala år.

Eller från 2635 BC, 380 år = 2255 BC.

”I Yaos 61st år, beställde han baronen K'wan av Ts'ung för att reglera Ho floden.”,

Yaos var första år 2315 BC, och hans 61st år var 2255 BC. Ett sunmirakel därefter kunde påverka väder
mönstrar och lönelyften det jämnt av Ho floden.

Från Huangdis första år i 2657 även BC är 20 år som perioder till 17 var BC till börjanHerod'sens att bygga
om av tempelet. 50 år gav mer sistnämnd, den April 3, 33 ANNONSEN Jesus hans liv och söndag för ro igen,
den April 5, 33 ANNONSEN.

I Chuens-Heuhs 13th år uppfann han calendaric beräkningar antagligen på grund av ett sunmirakel fjädrar in
det år, på den 14th dagen = påskhögtiddagen. Detta daterar bör vara 2468 BC =, 2500 år för Jesus korsfästes i
ANNONS 33. Isaac bördiga 2507 som skulle BC, är 39 gammala år. Jesus bördiga 7 som skulle BC, är nästan
39 gammala år i ANNONS 33.

”Tjänade som en gul drake som omenen för att Chuen-heuh ska bli kejsaren” 13 tidigare år, 2481 BC, 1200 år
för utflyttningen i 1281 BC.



Denna var också mönstra för kejsareWus första år. Wu blev kejsaren som 12 år efter hans glåmiga fader dog.
Således var Wu konungen för, 12 år för han blev kejsaren. = cyklar det 23rd året av 60, 1174 BC.

Utflyttningen, fullmånen, fredag, mars 30, 1281 BC:

Se när var födda Jesus?

Jesus måste ha korsfästs fredagen, den April 3, 33 ANNONSEN

Luke 3:1 ”nu i det femtonde året av regeringstiden av Tiberius Caesar, Pontius Pilate som är regulator av
Judaea och Herod som är tetrarch av Galilee och hans broderPhilip tetrarch av Ituraea och av regionen av
Trachonitis och Lysanias tetrarchen av Abilene,
3:2 Annas och Caiaphas som är kickprästerna, uttrycka av guden, kom unto John sonen av Zacharias i
vildmarken.”,

Det femtonde året av Tiberius var i ANNONS 29, därför att Augustus dog den Augusti 19, 14 ANNONSEN.
Jesus döptes av John i omkring ANNONS för mars 29. Jesus började hans tre och en halv det mer sistnämnda
årsdepartementhalva om året om hans födelsedag i den September 17, 29 ANNONSEN till hans
crucifixionApril 3, 33 ANNONS.

Den John 2:20 ”sade därefter judarna, var vissnar Forty och sex år detta tempel i byggnad och thoubaksidaen
det upp i tre dagar?”,
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Några föreslår att Jesus korsfästes torsdagen i stället för fredagen som gör tre 24 timmedagar till Jesuss
uppståndelse. Gudflyttningen sunen 3 x 24 västra timmar till öst = 3 X 360° med jord rotation, fredagnatten av
Jesuss crucifixion, in i lördagen som skulle fullgör dessa tre dagar. Jesuss offer kan endast vara fredagen, den
April 3, 33 ANNONSEN.

Således drar tillbaka 46 år från påskhögtiden i 29 som ANNONSEN är 18 BC då tempelet byggdes om av
Herod i hans 18th år från 35 BC. Tempelet byggdes om ständigt till ANNONS 70.

Jesus skulle är 24 gammala år, då Caiaphas blev kickprästen i ANNONS 18. Joseph var 23 år i Egypten, då
hans fader Jacob och hans bröder kom i 2307 BC. Annas blev kickprästen i ANNONS 6, då Jesus var 12
gammala år.

Likställande av Time

Från Analemma.com:

AnalemmaCurve.gif

CombinedCharts.gif

I en halv omlopp av 186,6 dagar och 178,6 dagar: Skillnaden i omlopp rusar är +8 noterar, och -8 noterar. Det
tillfogar 16 noterar upp till i en 24 timmedag. Emellertid över 48 timmar, som tillfogar upp till 32, noterar. Jag
tror rusa av jord är dela upp i faktorer. Därför att jord omvända omlopp rusas upp 48 timmar om året, jord halv
positiv jord för omlopp nästa halva omlopp - ett färdigt omvänt omloppår - måste tillfoga upp till 48 timmar
mindre och fortfarande att vara 365 dagar och 5 timmar. Därför att på samma rusa och distansera av jord
omlopp i omvänt som skulle där, är 367,24 dagar, om inte jord omvända omlopp rusas upp två dagar, 48
timmar, därför att rotation är mot omlopp i jord omvända omlopp. Därefter måste första halvlekomloppet
appliceras till 24 timmar, halva av som rusas upp 48 timmar.

Likställanden av Time och analemmaen pekar till skillnaden mellan den omvända omloppet för första halvlek
och den omvända omloppet för understödjahalva. Således noterar skillnaden av 32 är inte från det
normalaomloppet, utan från som rusas upp halva av 48 spridda timmar över den omvända omloppet.

Rusa av jord måste rusa upp 32 noterar i den omvända omloppet för understödjahalvan, när jord är mest
nearest sunen. Således är första halvlekomloppet kortare 23:28timmar och de kortare för omlopp24:32 för
understödja halva timmarna. Öst för två förehavanden 180° av sunen, att börja och avsluta en omvänd omlopp
för halva, tillfogar upp till 24 timmar. Således är första halvlekomloppet saknad 32 noterar i förfluten tid.
Emellertid om en - den halva omloppet är 188 dagar, som den äger rum från nedgången av Jericho till Joshuas
långa dag, understödja som den halva omloppet kan vara 177 dagar som BC avslutar omkring ett mer sistnämnd
år, Februari 15, 1240 - den sjätte dagen av den kinesiska månaden från Februari 12, när moonen passerade
sunen = den nya moonen, den första dagen, som i wans dröm för konung.

Den saknade tiden av den omvända omloppet för första halvlek från 188/365.24 X de 48 timmarna = noterar
inte 24 timmar 40, men 23 timmar och 20 noterar. Den snabbare halvan är den halva nedgångvintern. Jord är
mest nära sunen Januari 3. I var 1241 BC jord mest nära sunen i November. Den snabbare halva omloppet äger
rum i vinter, då jord är mest nära till sunen. Som rusas mer upp halv omlopp, måste vara den halva vintern.

Vi är stilla saknad 40 noterar precis som i den saknade dagberättelsen, brukar den annan halva omloppet
tillfogas.
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Nedgången av Jericho, Joshua och Gideon, Deborah och Barak och
wans dröm för konung

Jericho kan ha den stupade lördagen Februari 17, 1241 BC. Väggarna kan ha stupat som ett resultat av ett
jordskalv som orsakas av sunen som kretsar runt om jorden för en tidig sort, och plötslig soluppgång i öst när
den Joshua och Israel ron upp tidig sort som den sjunde dagen. Därefter Joshuas långa dag 188 dagar görar till
kung mer sistnämnd, - från vilket det 50 jubile året räknades - lördagen, Augusti 24, 1241 BC, och den wans
dröm- lördagen, Februari 15, 1240 BC. Alla beräkningar fungerar samma långt. Därefter kunde det wans första
året för konungen börja Februari 15, 1240 BC, på sunmirakel på den sjätte dagen av moonen. Det var skriftligt
glåmigt för konung som härskades över två - thirds av Kina, för hans son Wu blev kejsaren. Den lunar
förmörkelsen på hans 35th år var antagligen dag 13 av 60, September 23, 1205 BC.

Hans strid med kejsaren som BC Wending i det wendings 12th året, 1240, det första glåmiga året av
konungen, som dagen, som han hade i seger, och som han beskrev sunmirakel in, specificerar i vad är bekant
som wans dröm för konung. Således sunmirakel och hans tidsbeställning av himmel. Därefter efter 35 år som
var snarlika hans 36th år, påstod han att den lunar förmörkelsen var untimely. Den ägde rum på dag 13 av
cyklar 60. En lunar förmörkelse äger rum normalt på lunar dag 15. Endast dag 13 var ut ur 60na som dagen
cyklar. Sun mirakel och förmörkelser var omens till kinesen för en ändring i kejsare. Således var detta lunar
förmörkelserekord på dag 13 antagligen September 23, 1205 BC. Om sunen rörda tillbaka Februari 15, 1240
BC, det måste ha rört till andra sidan av jord ett tidigare år, Februari 17, 1241 BC.

Barak och Deborah slogs på den samma dagen som Joshua på striden av Merom, Februari 15, 1240 BC.
Således stod sunen fortfarande på middagen den dag också för att Joshua ska få segern.

Den Joshua 6:15 ”och den kom att passera på den sjunde dagen, det dem den rosa tidig sort om gry av dagen
och omringade staden, efter det samma sättet sju tider: endast på den dag omringade de staden sju tider. ”,

Därefter kan vi ha funnit 40na noterar i den saknade dagberättelsen. 11 PM Augusti 23, 1241 BC kan ha varit
när Gideon anföll Midianitesen på början av understödjaklockan som året, svänger 120.000 manar och reste 60
miles för roterande baksida i seger för soluppgång. Inte möjlighet i mörkret och inte möjlighet in precis de få
timmarna av morgonskymningen.

Emellertid kan Gideon ha haft skymning. I domare8:13 gick tillbaka Gideon, för sunen steg. Föreställa är
sunen var inte i skyen som alla de timmar brukar sunron. Således dimnessen som beskrivas i Isaiah 9. I Augusti
finns det endast fem timmar från den mellersta klockan till soluppgången på den 33rd parallellen av Israel.

Folket kan gå endast omkring 20 miles en 1/2 - timmetimmedagen. I det dagfolk kunde gå 30 miles om dagen.
Således med 36 timmar av skymning = kunde den precis nedanföra sunanseendestillbilden den västra
horisonten, Gideon resa denna 60 miles för sunron i det västra.

Mest rimligt skymningen var middagsunen som fördunklades för 24 timmar, för att lämna den samma
dagstidningkorallen för att fodra i hav för att lämna ingen trace.

Gideons strid och kanske att vara den samma tiden av Joshuas långa dag, sunen måste passera västra till öst.
Därefter på Joshuas förfrågan, fortsätter sunstativstillbilden på middagen för 24 timmar, därefter till
uppsättningen i det västra den lördag, Augusti 24, 1241 BC. Därefter söndag, Augusti 25, 1241 BC sunen
plötsligt och brilliantly löneförhöjning i det västra.

Domare8:5 ”och han sade unto manarna av Succoth, ger sig, mig ber dig, loaves av bröd unto folket som följer
mig; för är de svimmar och I-förmiddagen som förföljer efter Zebah och Zalmunna, konungar av Midian.



8:6 och princesna av Succoth sade, är räcker av Zebah, och Zalmunna i thine räcker nu, att vi bör ge bröd unto
thinearmén?”,

Domare8:12 ”och, då Zebah och Zalmunna flydde, förfölde tog discomfited han efter dem, och de två
konungarna av Midian, Zebah och Zalmunna och alla varar värd.
8:13 och Gideon som sonen av Joash gick tillbaka från strid, för sunen var upp,”,

Gideons manar var hungriga, därför att denna var Joshuas långa dag, och de skulle manarna har väck mer än
24 timmar utan mat. Precis skulle är ett föregående för månad Yom Kippur, då Israel skulle fastar för 24
timmar.

Den nästa dagen var söndagen den första dagen av veckan, då sunen steg plötsligt, som den skulle på Jesuss
uppståndelse, och var efter Måndag understödjadagen av veckan.

Den Joshua 10:32 ”och LORDEN levererade Lachish in i räcka av Israel, som tog den på understödjadagen,”,

Understödjadagen av veckan är Måndag = Joshua som tar Lachish.

Yet det bör finnas mörker, då Gideon slogs hans strid. Detta mörker talas av i Isaiah 9. Denna mörker skulle
match mörkret av fredagnatten Jesus var i graven. Gideon gick tillbaka, för sunen steg. Om den samma tiden av
Joshuas långa dag, sunen kan stiga i det västra efter en lång natt. En lång natt av omkring 36 timmar skulle är
nog tid för att Gideon ska jaga Midianitesen 60 miles.

Sunresningen i det västra och inbrottet öst i 12 timmar som lika skulle en det normaladag av 12 timmar.
Således kan sunen resa 540° österut, men de nödvändiga verkställer av 48 längre timmar för att kontra två mer
få dagar i ett års värd av en omvänd omlopp av sunen, kan behöva även längre timmar. Därefter kan en lång natt
för Joshuas långa dag vara nödvändig att ge nog timmar, en netto slutsumma av 48 timmar av långa dagar.

Den Joshua 10:26 ”och därefter slog svänger Joshua dem och dem, och hängt dem på fem trees: och de hängde
på treesna till aftonen.

Uttrycka för ”att gå besegrar” H935bow i den Joshua 10:27, är olik än uttrycka för solnedgången
H3996mabow i den Joshua 1:4.

Joshua 1:4b ”och untoH5704 greatH1419en seaH3220 in mot den gående downH3996en av sunen, H8121 din
beH1961 seglar utmed kusten. H1366”,

Den Joshua 10:27 ”och den kom till passH1961 på timeH6256en av den gående downH935en av sunen,
H8121, som JoshuaH3091 befallde, H6680, och de tog dem downH3381 av treesna, H4480en H5921 H6086
och castH7993en dem intoH413 caveH4631en”,

10:27 och den kom att passera på tiden av gå besegrar av sunen, den befallde Joshua, och de tog dem besegrar
av treesna och cast dem in i grottan där de hade varit dolde, och lade storestenar i grotta mun, som återstår till
denna very dag.”,

Således kan sunen på avsluta av Joshuas långa dag ha uppsättningen i öst i stället för det västra.

Således var den långa dagen av Joshua en typ av jordfästningen av Jesus, då en sten rullades till grottan
hänrycker. Den dag lördagen, Augusti 24, 1241 BC, = lördagen, den April 4, 33 ANNONSEN, kan sunen ha
ron i det västra och fastställdt i öst.



Det var skriftligt att sunron i det västra och fastställdt i öst veckan för Noah skrev in arken. Egyptierna
antecknade att fyra flera tider sunron i det västra och fastställdt i öst. Sunen att dra sig tillbaka tio kliver för
Hezekiah, antagligen den hela skyen av 10 timmar på sunvisartavlan och likställer sunen måste ha ron i det
västra och fastställdt i den östliga April 4, 33 ANNONSEN på sabbathen, då Jesus var i graven. Således
Hezekiah ro från hans sjukdom och som skriver in tempelet på den tredje dagen. Jesus ro på den tredje dagen,
söndag, April 5, 33 ANNONS.

Uttrycka för ”pilbågen” H935, besegrar kan också betyda att en frivilligt bidrag agerar. Således ganska än vara
en typisk solnedgång, besegrar den rörda sunen.

Psalm18:9 ”bugade kom han himmlarna också och besegrar: och mörker var under hans fot.”,

Således var sunen och moonen och planen rörda besegrar, runt om jorden. Och vara rört besegra var inte rört
västra men österut.

Den John 19:30 ”, då Jesus hade mottagit därför vinägret, sade han, är den färdig: och han bugade hans huvud
och gav upp spöken.”,

Liksom Jesus bugade hans huvud och dog.

Där vara mörker och så där att vara afton. Efter omkring tre timmar, sunen som plötsligt och brilliantly skulle
löneförhöjning i öst som uppståndelsesöndagmorgon, April 5, 33 ANNONS. Därefter kan sunen också plötsligt
och brilliantly löneförhöjningen i morgonen omkring tre timmar efter sunuppsättningen i öst, söndagen, Augusti
25, 1241 BC.

Legenden av phoenixen är den dog sunfågeln och ron från askaen. Phoenixen är en ängel, och änglar dör inte.
Även måste phoenixen flyttningen sunen på uppståndelsemorgonen för en plötslig soluppgång. Således
anslutningen av uppståndelsen med phoenixen.

Den John 9:4 ”måste jag fungera arbetena av honom, som överförde mig, fördriver det är dagen:
nattcomethen, när ingen man kan fungera.
9:5, så länge som I-förmiddag i världen, I-förmiddag det ljust av världen.”,

Isaiah 21:11 ”bördan av Dumah. Honom calleth till mig ut ur Seir, Watchman, vad av natten? Watchman vad
av natten?
21:12 som watchmanen sade, morgoncomethen och också natten: om ska ye enquire, enquire ye: gå tillbaka,
komm.”,

Söndagen av Jesuss den uppståndelseApril 5, kan 33 ANNONSEN, ha varit en kort dag. Därför att sunen bör
plötsligt löneförhöjningen i öst till middagen placera. Dagsljuset av den dag kan ha varit inte mycket mer än sex
timmar.

Den Matthew 28:2 ”och, skådar, fanns det ett stort jordskalv: för ängeln av lorden nedgående från himmel, och
kom rulla tillbaka stenen från dörren och satt på den.”,

Det kan också ha funnits ett jordskalv på Jesuss uppståndelse, därför att sunen hade plötsligt rört. Den resande
öst för sunen på 30 miljon miles per timmen som stoppar plötsligt på Israel 3 FÖRMIDDAG, placerar, då
tillbaka studsar på 20 miljon miles per timmen som reser västra 180°. Det plötsliga gravitations- tidvattens-
handtag av sunen och moonen, bör jordbruksprodukter ett jordskalv på jord.



”Enligt den geologiska granskningen för US (USGS), jordskalv vara upp till tre tider kan troligen under
kicktides.”,

Någon tanke där bör vara jordskalv på ett gravitations- handtag för fullmåne- = sun- och moonmotsats.
Emellertid fanns det någon korrelation. Ändå sun många mirakel i Kina, liksom sunresningen i det västra i 230
BC, uppstod samtidigt som ett jordskalv som gjorde stadsväggnedgången att besegra.

Det fanns ofta sunmirakel i år som BC avslutar i X68 = jämna 100s till Jesuss den offerApril 3, 33
ANNONSEN. Från 268 BC till 230 är BC 38 år. Således kan ett sunmirakel i 268 BC markera de 38 åren av
Jesuss liv till sunmirakel i 230 BC.

”I det fyrtionde året (267 BC) av konungen Chao av Ch'in, dog arvingen.”,
De storslagna Scribesrekorden, volym VII, p.311

Kejsaren dödades ofta på grund av omenen av ett sunmirakel. Således kanske ett sunmirakel året för i 268 BC.

”Kommer den viktigaste ledtråden som anknyter tsunamien i Japan och jordskalvet i den Stillahavs-
northwesten, från studier av treen ringer (dendrochronologyen), som visar, att flera ”varar spökskrivareare
skogar” av röda cederträtrees i Oregon och Washington som dödas, genom att fälla ned av kust- skogar in i det
tidvattens- zonplanerar vid jordskalvet, har ytterst tillväxt ringer det som bildas i 1699, den sist växande
säsongen för tsunamien.”,

”Har Ethnographic forskning fokuserat på en regional allmänning mönstrar av konst och mythology som visar
en stor strid mellan en thunderbird och ett val, [9] såväl som kulturella signifiers liksom jordskalv-inspirerad
ritual maskerar och dansar.”,

Således kan jordskalv liksom detta från Januari 26, 1699 ANNONSEN vara dateable till dagen. Således var
jordskalv tillhörande med flyttningen för den thunderbird- = Phoenix = gud ängeln sunen runt om jorden i
forntida tider. Totempolen har ofta en thunderbird överst = har också två horns. Precis Google ”totempoler BC”.

Ändå kan denna thunderbird som flyger dinosauren, vara Cadborosaurusen = Ogopogo på västkusten. Se
upptäckt av Cadborosaurus.

”I 1937, vad tros för att vara, fanns prov av en delvist smältt ung Caddy i magen av ett spermaval på den
Naden hamnen, lokaliserade i en fjärd av de drottningCharlotte öarna,”,

En närmare detalj daterar i förflutnanågot liknande detta, som kan vara dateable till dagen, även timmen, dessa
trees doppades, kunde likställa tidspunkten på en specifik dag för Joshua som skulle show ingen förfluten tid
liksom de 24 timmarna på dagen sunen som fortfarande stods för Joshua. Således tror något skulle folk inte
bibeln.

Sun ro i det västra

Den Joshua 10:9 ”och Joshua kom till dem plötsligt, alla natt hade honom väck upp från Gilgal.”,

Den Joshua 9:16 ”och den kom att passera på avsluta av tre dagar efter de hade gjort en liga med dem, det som
de hörde att de var deras grann, och att de bodde bland dem.
9:17 och barnen av Israel reste och kom unto deras städer på den tredje dagen. Nu var deras städer Gibeon, och
Chephirah, och Beeroth och Kirjathjearim.”,
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Natten avslutade på understödjaklockan, 11 PM när sunron i det västra på Gideon. En armé kan klättra från
Gilgal till Gibeon i de fyra timmarna till soluppgången i det västra. Emellertid under det normala resa banan kan
ta mer än en dag. Sunen verkade att vara hövdad till uppsättningen i öst. Därefter frågade Joshua guden att
stoppa sunen. Sunen reste redan fastar runt om jorden. Joshua frågade guden att sakta hans rörelse av sunen, så
den skulle stoppet i en mitt av skyen. Därför svaras debatten om hur man saktar en stoppad sun här. Sunen bör
vara så ljus som det normala, då Joshua frågade guden till Damam - stoppa, dunkelt, sunen.
Sunanseendestillbilden i skyen bör fördunklas för att lämna det samma dagstidningkoralllagrar. Första
kvartalmoonen skulle normalt löneförhöjning över bergen i östliga Augusti 24, 1241 BC precis för 1 PM.

Emellertid kan dagen som att dra sig tillbaka till gryningen, vara dagen och den lunar dagen som att dra sig
tillbaka från den Augusti 23 moonen till den Augusti 24 moonen = den samma dagen som Joshuas långa dag.
Således placerar sunresningen i det västra till 12na PM, placerar middagen, och första kvartalmoonen precis
ovanför den östliga horisonten.

Därefter besegrar sunen ”hasted för att inte gå en hel dag”, därför att sunen var röra västra öst och med den
synliga moonen och inbrott det västra, sunen kunde inte passera från middagen placerar kassalåda som den 24
timmedagen hade passerat. Således var gjorde sunen röra med jord rotation och inte haste till uppsättningen,
dvs. inte gjorde flyttningen snabbare till uppsättningen i öst. Således är den skulle sunen i en mitt av skyen i
12na som PM placerar när moonen blev i dalen av Ajalon i öst för 24 timmar.

Uttrycka för ”i” dalen av Ajalon är märkavad. Vadhjälpmedel ”från” eller ”hus”. Således har den skulle
moonen passerat västra till öst ”från” Ajalon i det västra. Det är hårt att spot den sex dagmoonlöneförhöjningen
i den östliga horisonten på middagen. Således frågade den synliga resningen för moonen i det västra till
förfarandet till uppsättningen i öst, varefter Joshua i sikten allra Israel guden att göra middagdagsunen att stå
fortfarande och den sex stillbilden för dagmoonstativ. Därefter besegrar sunen ”hasted för att inte gå en hel
dag”, därför att sunen var röra västra öst och med den synliga moonen och inbrott det västra, sunen kunde inte
passera från middagen placerar kassalåda som den 24 timmedagen hade passerat.

Ajloun är en town i Jordanien, 30 miles norr öst av Gibeon. Om moonron i det västra framåt av sunen,
middagsunen över Gibeon. Därefter bör den sex dagmoonen vara inbrott öst eller den near Ajloun Jordanien.

Den Ajloun Jordanien är var Gideon slogs Midianitesen på den samma dagen som Joshuas långa dag = landet
hade de samma forty åren att vila från denna strid.

Josephus skrev där var rekord av sunmirakel som hölls i tempelet: ”Som dagen lengthed på denna tid och var
längre än det vanliga, uttrycks i bokar lagt upp i tempelet.”,
Arbetena av Flavius Josephus, volym 1, p.285

”När Joshua spake som verkas till honom och de med honom, (sunen) för att vara över Gibeon och moonen
som är över dalen av Ajalon. Denna sannolikhet för dalen sammanlagt, tog dess känt från någon närgränsande
town, men därefter, som det finns tre Ajalon som nämns i Scripture, en i stammen av Ephraim - 1 krönika6:69,
another i Zabulon - domare12:12 och another i Dan - den Joshua 19:42, är det rimligt till funderare, som
förlägga som talades här var av, i Dan, det mest avlägsna landskapet i Gibeon; för måste vi anta dessa två
förlägger var på något betydligt distanserar, annorlunda Joshua inte kunde se att sunen och att moon båda visas
samtidigt, liksom sannoliken dem som båda var i hans synar, då han yttrade de uttrycker.”,

I Januari är banan av sunen låg i söderna. I Juni är banan av moonen låg i söderna.

Det röra västra för sun till öst och på middagen placerar nu när Joshua frågade guden att göra sunen att stå
fortfarande över Gibeon för 24 timmar. Därefter fortsätter den skulle sunen att resa östligt, menande den skulle
sunen är i synar av Amoritesen. Således skulle Amoritesen alla mer flyr, därför att, då de vände mot Israel,
sunen var i deras synar.
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Natten, efter sunen hade uppsättningen i öst som skulle för att ha givit den Amorites tiden till flykten och för
att regroup. Även ger sig den plötsliga gryningen i den skulle öst endast lätt för omkring 6 timmar som den
nästa dagen.

Den Amorites tillbad baalen, Sunen. Således då Joshua i åhörarna av hebréerna och slåssAmorites frågade
guden att stoppa sunen i skyen, och sunen stoppade i skyen, skrämmas fruktar den skulle Amoritesen och guden
av himmel. Inte långtifrån är Ajalon Bethshemesh det menande huset av Sunen. Således var Amoritesen Sun
dyrkare. Egyptierna tillbad Sunen, Ra. Pharaohen Ramses namngavs efter sunen. De skulle för skrämmas, då
sunen inte gjorde löneförhöjningen för tre dagar i den nionde epidemin av utflyttning.

Hebré2:10 ”för den blev honom, som är för all saker, och vid som är all saker, i att komma med många sons
unto härlighet, för att göra kaptenen av deras räddning att göra perfekt till och med sufferings.”,

Den Joshua 5:13 ”och den kom att passera, då Joshua var vid Jericho, att han lyftte upp hans, synar och såg,
och, skåda, där stått en man över mot honom med hans svärd som dras i hans, räcker: och Joshua gick unto
honom och sade unto honom, konstthouen för oss eller för våra adversaries?
5:14 och han sade, nayen; men som kaptenen av vara värd av LORDförmiddagen kommer jag nu. Och den
Joshua avverkningen på hans vänder mot till jorden, och tillbad och sade unto honom, vilken saith min lord unto
hans tjänare?
5:15 och kaptenen av LORD'SEN varar värd sade unto Joshua, lossar thy skor från av thy fot; för förlägga,
whereon den mest standest thouen är helig. Och Joshua gjorde så”,

Den John 1:27 ”är han det, som kommande, efter jag har föredragits för mig, vars skons latchet mig den inte
värdiga förmiddagen som ska unlooses.”,

Således kunde denna kapten vara Jesus, for Joshua tillbad honom. Därefter är hör denna skulle kapten på
bekläda av striden på Gibeon och, när Joshua frågade guden att göra sunen, och moonen, stativstillbild i skyen.
Och kunde intercede för Joshua till guden.

Den Joshua 10:13 ”och sunH8121en som fortfarande stods, H1826 och den blivna moonH3394en, H5975
untilH5704 hade peopleH1471en avengedH5358 sig själv på deras fiender. H341 är notH3808 thisH1931
writtenH3789 inH5921 bookH5612en av Jasher? H3477 så sunH8121na stoodH5975 stillar i midstH2677en av
himmel, H8064 och hastedH213 notH3808 för att gå downH935 om en dag wholeH8549. H3117”,

Uttrycka som fortfarande stås = H8126, är damam som är menande till dunkelt eller långsamt. Den blivna
uttrycka = H5975 är amadhjälpmedel som ska stås eller stoppas. Uttrycka hasted = H213 är oots och hjälpmedel
för att skynda sig eller återta. ”En hel” dag = H8549 är hela tamiym och hjälpmedel. Alla trena verkar att
beskriva sunresningen i det västra, och stunder som passerar till den östliga Joshuaen, frågade guden att sakta
sun'sens rörelse österut på middagen för att göra den att stå fortfarande i skyen för ett färdigt som var hel, dag
av 24 timmar.

Uttrycka för moonen som blis ”i” Ajalon, är märka ”vad”. ”Vad” hjälpmedel ”från”. Teckenet är forma av ett
singelrumhus. Således uttryckahjälpmedelhuset. Således är något som lämnar huset, ”från”. Således
moonresningen från det västra, från Ajalon, framåt av sunen. På midnatt skulle den sex dagmoonen är inbrott
det västra. Därefter den sex dagmoonlöneförhöjningen i det västra, ”från” ”vad” över Ajalon, med sunen 90°
bakom. Således kunde Joshua ha sett all moonen som natten och dagen, och vid middagen skulle Joshua ser den
som nästan är fastställd i öst.

Den sex dagmoonresningen i öst är hård att spot i middagdagsunen. Således skulle Joshua ser
moonlöneförhöjningen och den resande öst för sunlöneförhöjning. Således kunde Joshua peka båda till sunen,
och moonen, då han frågade guden att göra dem ”dunkla” som är långsam, besegrar från deras westward



rörelse. Den skulle sunen reser 40 miljon miles per den östliga timmen och saktar thus till 20 miljon miles per
timme till stativstillbilden i skyen.

Sunen skulle stativstillbilden på middagen båda för Joshua, som han jagade den westward Amoritesen,
besegrar Bethoron, och för Gideon, som han jagade Midianitesen österut, besegrar monteringen Tabor.
Suninbrottet öst. Således skulle folket ser östligt för sunen till löneförhöjningen. Därefter några timmar mer
sistnämnd, sunen som plötsligt och brilliantly skulle löneförhöjning i öst, söndag, Augusti 25, 1241 BC. Denna
plötsliga soluppgång skulle är en typ av Jesuss uppståndelsesöndagen. Således uppståndelsesöndagen på avsluta
av liv dag.

Den Ephesians 5:14 ”Wherefore uppstår han saith, den mest sleepest vakna thouen som, och från deadna, och
Kristus ger thee lätt.”,

Understödjaklockan, som Gideon anföll på, skulle börjar precis för midnatt i Augusti. Sunen skulle plötsligt
löneförhöjning i öst eller det västra, antagligen i det västra, omkring 11 PM på början av understödjaklockan.
Det är mycket ovanligt att slåss en strid på natten. Det måste ha funnits mer än månsken. Således måste sunen
ha uppstiget i det västra kort efter början av understödjaklockan. Således kunde Gideon jaga Midianitesen i
dagen lätt.

”139 BC Juni 11 Kina. ”Wushen kejsaren Wu av Han, det 2nd året av den Jianyuan regeringstidperioden,
sommaren, den 4th månaden, dag [45]. Det fanns ett ljust ljust som, om sunen visades på natten.”,
Östlig asiatisk arkeologi, p.89.

En meteor avfyrar klumpa ihop sig kan ljusna skynågot liknande sunen, något liknande den sist natten
December 5, 2016, i Siberia. Emellertid påstår några rekord sunen kom ut på natten.

”Illumines stunden Bhagavan Aditya [sunen] gud berg som fortlöpande omkring går, honom värmer endast
halva det Lokaloka för landet upp till berg, och han täcker halva [med mörker]. Godkänna inte av detta, driver
Priyavrata, som har ackumulerat toppen människa, dyrkanen av lorden, [som tänks] ”mig gör natt in i dag”.
Med en triumfvagn som byggs av ljust av samma, rusa, honom gick sju tider runt om efter rörelsen av sunnågot
liknande en understödjasun.”,
Bhagavatam verse 5.1.30, gåtor av det sakrala universum, p.58

Den Ruth 2:12 ”ges LORDersättningen thy arbete och en full belöning theen av LORDEN gud av Israel,
under vars påskyndar thoukonst kommer att lita på.”,

Psalm18:10 ”och han red på en cherub och flög: yeaen flög han på påskyndar av linda.”,
18:11 gjorde han mörker hans hemlighet att förlägga; hans paviljongrunda om honom var mörkret bevattnar och
tjocka moln av skiesna.
18:12 på ljusstyrkan, som var, för honom som hans tjocka moln passerade, stenar bränner till kol hagel och av
avfyrar.”,

Den Deuteronomy 33:2 ”och han sade, kom sken lorden från Sinai och på oss från Seir; honom ro upp från
monteringen Paran; han kom med tio tusentals saints på hans righthand.”,

33:26 ”finns det inga något liknande unto guden av Jeshurun, som rideth på himmlen i thy hjälp och i hans
excellency på skyen.”,

Kinesen antecknade också det ljust av draken var ljusare än sunen - du kunde inte se den och snabb lik blixt.



Moonen måste staget på dess samma påtagligt distansera från sunen. Så kan sunen visas sju tider ljusare och
moonen som så är ljus som sunen. Sunresanden med jord rotation eller flyttningen framåt av jord rotation,
skulle har moonen efter också.

I 85 BC: ”I consulshipen av Lucius Valerius och Gaius Matius som en bränning skyddar spridningsparks,
körde över skyen på solnedgången från västra till öst.”,
Pliny: Naturhistoria bokar II, kapitel XXXIV

I 133 BC: ”Under konsulatet av Africanus och Fabius, var sunen sett glänsande på midnatt.”,

Detta har föreslågits att det var ett komet som året. Ändå påstår rekordet det var sunen.

Eventuellt sunron i det västra precis efter solnedgång. Således vad de sågar, var en inte understödjasun, utan
sunflyttningen 180°. Detta kunde också beskriva sunanseendestillbilden för 7 x 12 timmar som kretsar runt om
jorden 7 X 180° med jord rotation liksom på:

Matthew 28:1 ”slutligen (G3796) av sabbaten, G4521, som den började till dawnG2020 towardG1519 dagen
firstG3391 av veckan, G4521 cameG2064 MaryG3137 MagdaleneG3094 andG2532 theG3588 otherG243
MaryG3137 till sepulchren för seeG2334 theG3588. G5028”,

Den första ”dagen” av uppståndelsen sammanlagt är fyra evangelier i kursiv, därför att uttrycka ”dag” inte är
där. Enkelt dagen som startas efter solnedgång. Således var avsluta av den sjunde dagen och början av den
första dagen på solnedgången, då den inte var dagsljus, inte var ”Yom”, inte var ”dagen”.

De tre dagarna av mörker i utflyttning är sju dagar i Midrashimen. Enkelt 7 x 12 timmar = tre dagar + 12
timmar. Numrera måste att vara ett udda numrerar för att sunen ska vara på andra sidan av jord och jordflöde in
i eller ut ur en omvänd omlopp.

Den nya moonen var torsdagen, mars 15, 1281 BC. Sabbaten började fredagaftonen, mars 16, 1281 BC.
Således kunde denna sabbat nära den nya moonen, mars 17, 1281 BC, vara en typ av mörkret kanske
fredagnatten, en lång natt, då Jesus var i graven, den April 3, 33 ANNONSEN.

En sabbat av sju sabbater natten Jesus korsfästes. Sju sabbater räknades från sabbaten av påskhögtiden 50
dagar till pingstdagen. Ändå Yaos långa dag, var sunen stod fortfarande på Kina för 9 x 1/2 - lördag för
timmetimmedagar, mars 31; Varefter gjordes Joseph regulatorn över all Egypten. Nya år April 1, 2315 var BC
fullmånen. Det skulle understödjaåret av svält börjar åtta mer sistnämnda år i 2307 BC. Således
sunanseendestillbilden i Kina och inte resning i Israel för 7 x 12 = 84 timmar = Sabbatonen. Marschera 15, 1281
var BC den nya moonen. Således med sunen och moonen tillsammans på andra sidan av jord, kunde Egypten
hållas i sammanlagt mörker.

En lång skymning kan inte ens mycket ha märkts så mycket, som ett långt sammanlagt mörker, undantar att en
lång tidsperiod hade passerat. Om sunen inte gjorde löneförhöjningen eller flyttningen, sundials som skulle för
att inte berätta bortgången av tid.

Den Zechariah 14:5 ”och ye flyr till dalen av bergen; för dalen av bergen ner unto Azal: yeaen ye flyr, att
gilla, som ye flydde från, för jordskalvet i dagarna av den Uzziah konungen av Judah: och LORDEN min gud
kommer, och alla saints med thee.
14:6 ”och den kommer att passera däri dag, är det det ljust inte klart nor mörkret:
14:7 men det är en dag som är bekant till LORDEN, inte dagen nor natten: men den kommer att passera, det på
aftontid som den är ljus.”,



Den Matthew 28:2 ”och, skådar, fanns det ett stort jordskalv: för ängeln av lorden nedgående från himmel, och
kom rulla tillbaka stenen från dörren och satt på den.”,

Den Luke 24:29 ”men de tvang honom, ordstäv, står ut med med oss: för det äger rum in mot afton, och dagen
spenderas långt. Och han gick in att dröja kvar med dem.”,

Den Luke 24:33 ”och dem samlade ron upp den samma timmen, och gånget tillbaka till Jerusalem och funnit
elvana tillsammans, och dem som var med dem,
24:34ordstävet, lorden är uppstiget sannerligen, och hath visades till Simon.
24:35 och de berättade vilken saker gjordes i långt, och hur han var bekant av dem i avbrott av bröd.
24:36 och som är de thus spake, Jesus självt som stås i mitt av dem och saith unto dem, fred unto dig.”,

Den afton kan tvåna på långt till Emmaus, som mötte Jesus, på aftonen, ha haft skymningen som däri går vid
åtta miles tillbaka från Emmaus.

Jämväl kan jordskalv professied i Zechariah ha fullgjorts på Jesuss uppståndelse som beskrivas i den Matthew
28:2. ”skåda, fanns det ett stort jordskalv”.

Israel skulle ser den nedanföra uppsättningen och sammanträdet för sun precis horisonten och
löneförhöjningen för fullmåne precis ovanför horisonten. Rome skulle ser sunen precis ovanför den västra
horisonten. Om sunen var röd den skulle moonen, var rött blod också. Den lunar förmörkelsen, att natten på
7PM i Israel var partisk och inte full, så moonen bör inte naturligt verka röda som i en mitt av en sammanlagd
lunar förmörkelse.

Den Joel 2:31 ”vänds sunen in i mörker och moonen in i blod,”,

Den John 19:31 ”judarna, därför att det var förberedelsen, som förkroppsligar inte bör återstå på det argt på
sabbathdagen, (för den sabbathdag var därför en kickdag,), är besought Pilate, som deras lägger benen på
ryggen, styrkan bruten, och, som de kan, tas bort.”,

Ändå var April 1, 2315 BC åtta år för sojournen av Jacob in i Egypten i 2307 BC. Således Yaos bör långa dag
av nio dagar ha varit på fullmånen av April 1, 2315 BC.

De 9 sunsna av Yao, sunen som fortfarande stods i skyen för 9 dagar, eller 9 x 12 timmar, kunde också ha
uppstått April 1, 2315 BC. Därefter kan halvan en omlopp mer sistnämnda Oktober 2, 2315 BC sunen
flyttningbaksida, och att eftersända igen. Jordflöde ut ur den omvända omloppet av sunen, drar tillbaka därefter
in i en omvänd omlopp av sunen. Oktober 2, 2315 var BC den 17th dagen av den 7th hebréiska månaden.
Således kunde det ha funnits ett sunmirakel på den samma 17th dagen av den 7th hebréiska månaden i 2315 BC,
som September 13, 7 BC, som, när Jesus kan ha varit född.

Den Ecclessiastes 11:8 ”men, om en man bor många år, och jublar i alla dem; yet låt honom minns dagarna av
mörker; för är de många. All den cometh är fåfänga.”,

Den Isaiah 8:22 ”och de ser unto jorden; och skåda besvärar och mörker, dimness av kval; och de är drivande
till mörker.”,

Den Isaiah 9:2 ”folket, som gick i mörker, har sett en store lätt: dem, som bor i landet av skugga av död, på
dem hath skinna det ljust.”,

Den Isaiah 58:10 ”och om thouattraktion ut thy soul till det hungrigt, och tillfredsställer den bedrövade soulen;
därefter thy ljusa löneförhöjning i grumlighet, och thy mörker är som noondayen: ”,



Uppståndelsemorgonen kan varas suninbrottet öst, därefter tre timmar mer sistnämnd resningen för sunen
plötsligt i öst. Därefter också, kanske sunanseendestillbilden i middagdagskyen för 12 timmar, förfarande till
uppsättningen i det västra som det normala, när tvåna gick med Jesus till Emmaus (antagligen nära Gibeon var
sunen som fortfarande stås) på solnedgången. Därefter är dagsljuset den dag omkring 18 timmar som berättas
all.

Den Isaiah 60:2 ”för, skådar, täcker mörkret jorden och brutto- mörker folket: men LORDEN uppstår på thee,
och hans härlighet ses på thee.”,

Luke 1:79 ”som ska ges lätt till dem, som sitter i mörker och i skugga av död, att vägleda vår fot in i långt av
fred.”,

Den John 12:35 ”Jesus sade därefter unto dem, Yet en stund är lite det ljust med dig. Gå stunder ye har det
ljust, lest mörker kommer på dig: för honom den walketh i mörkerknoweth, inte whither honom goeth.”,

Det Joel 2:1”slaget ye trumpeten i Zion, och låter ett larm i mitt heliga berg: låt alla invånare av
landskakningen: för dagen av LORDcomethen for den är på räcker nigh;
Dag för 2:2 A av mörker och av dunkel, en dag av moln och av tjockt mörker, som morgonspridningen på
bergen: stort folk och ett starkt; där är hath som inte någonsin vars The Like, neither något mera efter den, även
till åren av många utvecklingar.”,

Den Joel 2:10 ”skälver jorden för dem; himmlarna darrar: sunen och moonen är mörkret, och stjärnorna återtar
deras glänsande: ”,

Den Joel 2:30 ”och jag ska shew under i himmlarna och i jorden, ge första erfarenh och avfyrar, och pelare av
röker.
2:31 som sunen vänds in i mörker, och moonen in i blod, för storen och den ruskiga dagen av LORDEN
kommer.”,

Dessa verses kan beskriva mörkret på middagen, då Jesus var på det argt; fullmånen som reflekterar en röd
sun för blod; sunresningen i det västra och inbrott som öst till morgonen placerar; resningen för sun därefter
plötsligt i öst med Jesuss uppståndelse.

Och när också sunen som fortfarande stås för omkring 10 x 1/2 - timmetimmedagar, antagligen 9 x 12 timmar
och jord flödade in i eller ut ur en omvänd omlopp, i Kina i kejsaresläkting åttonde år om 1731 BC. 490 år var
mer sistnämnd Joshuas erövring i 1241 BC. 490 år drar tillbaka från 1731 BC = 2221 BC = sunmirakel som det
första året av kejsaren skyr av Kina och sunmirakel det 14th året av Shun i 2207 BC = 2200 år till Jesuss födelse
om September 12, 7 BC. Det samma 49 året cyklar rakt till Jesuss den offerApril 3, 33 ANNONSEN.

Levi bodde 137 år. Om Levi var född, då Joseph var bördiga 2345 BC, då skulle han matrisen i 2207 BC;
2200 år till Jesuss födelse = en typ av prästerskapet.

Utflyttning6:16 ”och dessa är namnger av sonsna av Levi enligt deras utvecklingar; Gershon, och Kohath och
Merari: och åren av livet av Levi var hundra trettio och sju år.”,

Det 49 jubile året från denna 1731 är BC 49 år till 1682 BC = början av de 400 åren av slaveri i Egypten till
utflyttningmars 30, 1281 BC.

”I hans (kejsaresläktingen) 8th år, fanns det en illavarslande järtecken i skyen; - tio suns visades tillsammans.
Däri året dog kejsaren.”,
De kinesiska klassikerna, annalern av bambun bokar, p.124



Det menande av de tio sunsna är, att sunen stod fortfarande i skyen för tio dagar, eller 10 x 12 timmar. Sunen
på Kina, = sunen stod fortfarande på andra sidan av jorden från Israel för tio, eller nio eller sju dagar = skulle de
samma dagarna där är mörker i Israel. 103 dagar från vintersolsticen till den April 3, 33 ANNONSEN =
festivalen av ljust i Kina.

1731 är BC även 50 år jubiles till utflyttningen i 1281 BC. KejsareChung K'angs kan det första året vara 2131
BC, också även 50 år jubiles till 1281 BC.

Den årskejsare K'ung-Kea kom till biskopsstolen i 6th av cyklar 60 = 1731 BC. Det 49 jubile året till Jesuss
crucifixion, den April 3, 33 ANNONSEN, ägde rum i 1731 BC.

Jesuss den offerApril 3, 33 ANNONSEN ägde rum på ett år 6 av cyklar också 60. Den sabbathlördag kan ha
varit en lång dag, eller den långa skymningen = kanske 7 x 12 timmar längre, gillar denna 10 dagar långa dag.
De 10 dagarna = 9 x 12 timmar plus dagen av 12 timmar.

Dessa bibelverses kunde också beskriva sunen som kretsar östliga 7 X 180° och att lämna en lång natt i Israel,
lång dag i Kina, från solnedgångfredag-, April 3, 33 ANNONS till sunresningen i det västra och inbrott den
östliga April 4, 33 ANNONSEN. Därefter kan sunen ha uppstiget plötsligt i öst som uppståndelsesöndagen efter
endast några timmar av mörkret efter sunen hade uppsättningen i öst.

Jobb17:12 ”ändrar de natten in i dag: det ljust är kort på grund av mörker.
17:13, om I-väntan, graven är det min huset: Jag har gjort min säng i mörkret.”,

Uppståndelsemorgonen kan ha sett sunlöneförhöjningen i det västra, och fastställdt i den östliga lördagen, den
April 4, 33 ANNONSEN - därefter efter några timmar av mörker, avvärjer sunen plötsligt och brilliantly
löneförhöjningen i öst och att passera västra för en kort söndag, den April 5, 33 ANNONSEN.

Efter sunen hade uppsättningen i öst, var lördagen Jesus i graven, några timmar, efter mörkret, efter den Jesus
ron från deadna, sunen skulle plötsligt löneförhöjning i öst. Således skulle natten är kort stavelse, och
söndaguppståndelsedagen är kort.

Fullmånen skulle därefter löneförhöjning i den västra 180°en från sunen och löneförhöjning om 45° eller
omkring tre timmar som equaling sun'sens uppsättning i öst för tre timmar. Moonen på 45°en pekar i den västra
skyen som plötsligt skulle, blir så ljus som sunen som reflekterar det ljust av sunen som den är sju tider ljusare
och den skulle plötsligt uppsättningen i det västra. Sunen som plötsligt skulle, blir sju tider ljusare och
löneförhöjningen i öst.

Jobb9:6 ”, som shaketh jorden ut ur henne förlägger och pelarna darrar därav.
9:7 som commandeth sunen och det riseth inte; och sealeth upp stjärnorna.”,

Jobb30:26 ”, då jag sökte efter goda, då ondskan kom unto mig: och då jag väntade ljust, kom det mörker.
30:27 som min tarmar kokade, och vilade inte: dagarna av nöden förhindrade mig.
30:28 gick jag att sörja utan sunen: Jag stod upp, och jag grät i congregationen.”,

Således kan fredagnatten, efter Jesus korsfästes, ha varat många timmar längre och sunen kan inte ha uppstiget
som dagen som detta dagjobb beskriver precis. De kinesiska rekord- dagarna, när den var mörkret och frikänden
yet inget stjärnor eller inte Milky som syntes långt - detta i dagar, då det inte fanns någon ljus förorening.
Kinesen har traditioner av långa dagar och long på nätterna.

”Kan jobbet baseras på ett tidigare drama och inte Israelite i beskärning.”, ”Alla bokar annat skriftligt i detta
skrivar, paleo-Hebrén, är bland bokar av Moses.”,
Snirkelbibeln för dött hav



Jobbet hänvisar till till phoenixen, Holen i bygga bo, föreslår att jord var i en omvänd omlopp på tiden.

Jobb29:18 ”därefter sade jag, dör jag i mitt bygga bo, och jag multiplicerar min dagar som Holen (Phoenix).”,

Kinesen uttrycker för Phoenix var också Hol, eller Ho, som gjorde en solida P'o. P'o.

Didst för den Psalm74:15”thouen klyver springbrunnen och floden: thoudriedst upp väldiga floder.
74:16 är dagen thinen, natten är thinen: förberedd thouhast det ljust och sunen.
Den alla uppsättningen för 74:17Thouhast gränsar av jorden: gjord sommar och vinter för thou hast.”,

Den jobb38:12”Hast thouen befallde morgonen efter thy dagar; och orsakat dayspringen som vet hans,
förlägga;
38:13, som den styrkatakehållen av avslutar (påskyndar) av jorden, det skakas den onda styrkan ut ur den?
38:14 som den vänds som lera till försegla; och de står som ett plagg.”,

Den jobb38:18”Hast thouen märkte bredden av jorden? förklara om den mest knowest thouen allt det.
38:19 var är långt var ljus dwelleth? och som för mörker, var är förlägga därav,
38:20 som den mest shouldest thouen tar det till det destinerat därav, och som den mest shouldest thouen vet
banorna till huset därav?”,

De kloka manarna grundar Jesus och som tillber honom i huset i Bethlehem. Jämväl skulle påskhögtiden
rymmas i huset. Förlägga av dyrkan är att vara i huset.

Jobb12:22 ”honom djup saker för discovereth ut ur mörker och bringeth ut som tänder skugga av död.”,

Jobb17:12 ”ändrar de natten in i dag: det ljust är kort på grund av mörker.”,

Jobb30:26 ”, då jag sökte efter goda, då ondskan kom unto mig: och då jag väntade ljust, kom det mörker.”,

Zechariah talade av dayspringen, kanske ett sunmirakel, när du frågas att namnge John The Baptist i mars av 7
BC:

Luke 1:78 ”till och med den mjuka förskoningen av vår gud; (), whereby dayspringen från på kickhath besökte
oss,
1:79 som ska ges lätt till dem, som sitter i mörker och i skugga av död, att vägleda vår fot in i långt av fred.”,

Notera i NKJVEN påstår ”besöker oss” därefter, de skulle wisemenna bevittnar ”dagen för att fjädra” på
Jesuss födelse September 12, 7 BC. Således de två åren föregående September av 5 BC visas den skulle
stjärnaarcturusen direkt över Bethlehem på midnatt i September.

John The Baptist sörjde för i tempelet på tiden av påskhögtiden, då ängeln visades:

Den Luke 1:5 ”där ägde rum i dagarna av Herod, konungen av Judaea, en bestämd präst som namngavs
Zacharias, av jaga av Abia: och hans fru var av döttrarna av Aaron, och hon som var känd, var Elisabet.”,

Den Luke 1:8 ”och den kom att passera, den stund som han utförde präst kontor, för guden i beställa av hans
jagar,
1:9 enligt det beställnings- av präst kontor, hans lott var att bränna rökelse, då han gick in i tempelet av lorden.”,
1:10 och den hela multituden av folket bad without på tiden av rökelse.
1:11 och där verkat unto honom en ängel av Lordanseende på rätsidan av altaret av rökelse.
1:12 och, när Zacharias sågar honom, besvärades han, och skräckavverkningen på honom.



1:13 men ängeln sade unto honom, skräck inte, Zacharias: för thy bön hörs; och thy fru Elisabet uthärdar thee
en son och thoushaltappell hans kända John.
1:14 och thoushalt har glädje och glädje; och många jublar på hans födelse.
1:15 för är dricker han stor i sikten av lorden och ingen av wine nor stark drink; och han fylls med den heliga
spöken, även från hans moders sköte.
1:16 och många av barnen av Israel honom vänder till lorden deras gud.
1:17 och han går för honom i anden och driver av Elias, för att vända hjärtorna av fäderna till barnen och det
olydigt till visheten av det rättvist; att att göra för att ordna till folk som är förberett för lorden.
1:18 och Zacharias sade unto ängeln, Whereby jag att veta denna? för I-förmiddag en gamal man och min
frubrunn som slås i år.
1:19 och svara för ängel sade unto honom, I-förmiddagen Gabriel, att stativ i närvaroen av guden; och
förmiddag som överförs för att tala unto thee och för att shew thee dessa glada tidings.
1:20 och, skådar, thoushalt var dum och inte kompetent att tala, till dagen att dessa saker utförs, därför att det
mest believest inte mitt för thou uttrycker, som fullgöras i deras säsong.
1:21 och folket väntade Zacharias och marvelled att han dröjde kvar så long i tempelet.
1:22 och, då han kom ut, kunde han inte tala unto dem: och de märkte att han hade sett en vision i tempelet: för
görade tecken åt återstod han unto dem och mållös.
1:23 och det kom att passera, det, så snart som dagarna av hans ministration var fulländade, honom avgick till
hans egna hus.”,

Det finns 24 jagar, 8 Abia, och 16 Zadok, Mazziah är 24th.

Således fanns det 8 jagar mer, av Abia, efter 24th av Mazziah. Zechariah bör vara åttondelen jagar, från 12th
till 18th av Sivan, den tredje månaden. 8 x 7 = fyra månader. Josephus sade att jagar körde från sabbath till
sabbath = maj 23, 8 BC till maj 31 BC.

Denna skulle skulle genomsnittliga Elizabeth tänker ut snart efter 18th av Sivan för att John The Baptist ska
vara födda nio månader som är mer sistnämnd om tiden av påskhögtiden i mars av 7 BC.

”På den tredje dagen från sabbaten (tisdag) av jaga av sonsna av Maaziah äger rum påskhögtiden.”,
Det döda havet bläddrar, religiös tanke och övar reflekterat i de Qumran snirklarna, p.170, av flinta.

Påskhögtiden 14th av den första månaden = third dag från 1/12 till 1/18. = påskhögtidveckan, då Jesus
korsfästes = 1/14. Caiaphas kickprästen var av 24th jagar, Mazziah. Därefter skriver in ser skulle Caiaphas
åtminstone tempelet i hans sju dagar av tjänste- och skyla av helgedomen av helig hyra i twain, kanske först -
räcka, då Jesus korsfästes och ron från deadna.

8th jagar av Abia kan börja på eller snart efter pingstdagen.

Påskhögtiden i 8 BC kan vara fullmånen, onsdagen, mars 26, eller tisdagen, mars 25. är 50 dagar efter
pingstdagen, torsdagen, maj 16 eller fredagen, maj 16, 8 BC.

Så och att räkna från den tredje dagen av veckan, jagar 24th av Mazziah kan avsluta på påskhögtiden. Därefter
jagar sju av sju dagar av Abia efter, till den första dagen av jaga av Zachariah, åttondelen jagar, kan likställa
onsdag, och fredagen, maj 16, 8 BC, är pingstdagen.

Pingstdagen kan vara dagen Zachariah sågar ängeln i tempelet. Endera på pingstdagen eller precis dagar efter
pingstdagen. Därefter har skulle Zachariah flera mer dagar av tjänste- i tempelet.

Jesus ro från den döda söndagen, April 5, 33 ANNONS när sunen plötsligt och brilliantly rosa i öst.



Den jobb38:13 ”avslutar den styrkatakehållen av (påskyndar), av jorden, det som den onda styrkan skakas ut
ur den?
38:14 som den vänds som lera till försegla; och de står som ett plagg.”,

”vänt som lera till försegla” kan vändas tillbaka eller framlänges. Försegla kan vara stjärnorna av zodiacen =
jorden i en omvänd eller det normalaomlopp av sunen. ”påskyndar av jorden”, därför att jorden kretsar kring
sunen. Således kan jord kretsa kring tillbaka eller framlänges runt om sunen.

Det forntida folket av bibeln visste att jord hade påskyndar och kretsade runt om sunen. Joshua visste att
guden var röra sunen från västra till öst dagen som han frågade guden att stoppa sunflyttningen över skyen från
västra till öst. Således kan dagen börja med sunresningen i det västra eller öst. Således kan sunen ha uppstiget
brilliantly i öst på uppståndelsesöndagen, den April 5, 33 ANNONSEN.

Psalm65:8 ”är de också, som bor i den uttermost delarna, rädda på thy tecken: mest makest thou kostnader av
morgonen och aftonen som jublar.”,

Jesus'ens för dagen efter crucifixion sunen kan ha ron i det västra och fastställdt i öst. Jesus ro från det dött
kort efter mörkerlördagnatten, April 4, 33 ANNONS. Således det utgå av morgonen och av aftonen. Således
fröjden av uppståndelsen!

Amos-8:9 ”och den kommer att passera däri dagen, saith lorden GUD, som jag ska orsakar sunen för att gå
besegrar på middagen, och jag ska gör mörkare dagen för jord utom fara: ”,

Jobb5:14 ”möter trevar de mörker i dagen och i noondayen som i natten.”,

Sunen går inte besegrar på en förmörkelse av sunen. Sunen har sex timmar som går, besegrar från middag. För
att sunen ”gå besegrar” den måste ska vara rörd plötsligt. För sunen till uppsättningen i öst eller västra, om
sunen som resas på rusa av ljust från middagen, placerar, skulle den taken mindre än en inkvartera av en timme,
mindre, än 15 noterar, till uppsättningen i det västra.

Den amos-1:1 ”uttrycker av Amos, som var bland herdmenna av Tekoa, som han sågar angå Israel i dagarna
av den Uzziah konungen av Judah, och i dagarna av Jeroboam sonen av den Joash konungen av Israel, två år för
jordskalvet.”,

Denna kunde inte vara konungen Uzziah, utan görar till kung Azariah. Azariah måste ha börjat hans
regeringstid i 840 BC. 838 BC var understödjaåret av konungen Azariah. Detta 13th år av konungen som Le
skulle, är dessa 838 BC. En sunomen skulle är en orsaka för en epok.

”I hans 13th år från 852 BC = 838 BC, var konungen i Che; och Ho, förvaltade baronen av Kung, de
imperialistiska arbetsuppgiftarna” noterar: Detta utformas perioden av Kung. Denna är en säker epok som
bekräftas av alla kinesiska chronologists.”,
De kinesiska klassikerna, annalern av bambun bokar, p.154

Jeroboam II började hans regeringstid, på döden av hans fader Jehoash, samma år, som var konungAmaziahs
15th år = 852 BC. Amaziah härskade 29 år, från 867 BC = 900 år till Jesuss offer.

”I hans 1st år, som var meja-shinen (45th av cyklar = 852 BC), när han kom till biskopsstolen.”,
De kinesiska klassikerna, annalern av bambun bokar, p.153.

Således kanske tog ett sunmirakel i 867 BC och i 852 BC, som var omens kinesen, för att ändra deras kejsare.
Konungen Heaou började hans regeringstid i 869 BC = 900 år till Jesuss offer.



Således också Israel och Judah kan ha ändrat deras konungar som väl, den Amaziah konungen av Judah i 867
BC och den Jeroboam II konungen av Israel i 852 BC.

2 konung14:16 ”och Jehoash som sovades med hans fäder, och begravdes i Samaria med konungarna av
Israel; och Jeroboam som hans son härskade i hans stead.
14:17 och Amaziah som sonen av den Joash konungen av Judah bodde, efter döden av den Jehoash sonen av
den Jehoahaz konungen av Israel femtonår.”,

Matthew 28:1 ”slutligen av sabbathen, som den började att gry in mot den första dagen av veckan, kom Mary
Magdalene och den annan Maryen som ser sepulchren.
28:2 och, skådar, fanns det ett stort jordskalv: för ängeln av lorden nedgående från himmel, och kom rulla
tillbaka stenen från dörren och satt på den.”,

Jesuss uppståndelse är viktig del. Det stora jordskalvet var ett viktigt undertecknar. Jordskalv antecknas ofta,
då det fanns ett sunmirakel, kanske på grund av de våldsamma styrkorna som är involverade i flyttning sunen
runt om jorden. Viktig del är sunmiraklen, och jordskalv pekar till Jesuss uppståndelse.

Sunen måste gå tillbaka på den lunar förmörkelsen September 15, 5 BC två år efter Jesuss födelse September
12, 7 BC. Kanske det fanns ett jordskalv September 15, 7 BC.

Amos-8:9rekord som den skulle sunen går, besegrar på middagen. Parallellen är de tre timmarna av mörker på
middagen, då Jesus var på det argt. Detta rekord är av sunflyttningen. Guden som är rörd sunen 360° runt om
jorden för att sunen fortfarande ska stå i skyen på middagen, placerar för 24 timmar för Joshua antagligen
Augusti 24, 1241 BC. Därefter då Jesus var på det argt på middagen, kan guden ha igen rört sunen 360°, men
inom en timme. Således for sunen att vara måste mörkret den skulle sunen travell på rusa av ljust = tid som
stoppas på sunen. Om sunen var rörd på rusa av ljust, skulle sunen blivet mörker, därför att tid på den skulle
sunen har stoppat.

”I hans 13th år, var konungen i Che; och Ho, administrerade baronen av Kung, de imperialistiska
arbetsuppgiftarna.”,

Notera: Denna är en säker epok som bekräftas av alla kinesiska chronologists. I stället för där att vara endast
en regent, emellertid, som något att säga för dessa annaler, gör mer allmänningkonton ut två, Kung och Ho,
hertigarna av Chow och Shaou.”,
De kinesiska klassikerna, annalern av bambun bokar, p.154

Från 852 BC, hans 13th år = 840 BC och ett sunmirakel som = 400 år från Joshuas långa dag i 1241 BC som =
det första året av konungen av Judah Azariah = 38 år av regeringstiden = åldern av Jesus. Vanligt endast en
person kan vara konungen. Således i stället för enregeringstid, konung kan fyller regeringstider inkört ordna och
thus saknaden 120 år.

Saknaden 120 år mellan Chao i 1088 BC och i konung som Muh 968 BC kan visas between, daterar av
sunmirakel som pekar till Jesus.

Kanske från döden av Kang i 1105 BC 60 år, cyklar är ett färdigt 60 år, 1045 BC = döden av David och det
första året av Solomon = 38 år för 1007 BC = 1000 år för Jesuss födelse i 7 BC. 1045 BC - 60 år mellanrum -
19 år av Ch'aou = 968 BC = 1000 år till Jesuss offer.

Ch'ao var det första året 37 av cyklar 60. Så 120 år drar tillbaka från 980 är BC 1100 BC. Hans 14th år 1087
BC - om tiden blev David konungen av Judah. Hans 19th år 1081 BC om, när David blev konungen över all
Israel. Således kan det finnas sunmirakel på de daterar.



80 år från Ching i 1168 BC; 35 år Kang 26 år, Ch'ao 19 år = 80 år; Chings första år 1168 BC; 35 år Kang 26
år, därefter Ch'aos första år 1107 BC = 1100 år till Jesuss födelse i 7 BC. Ch'aos i fjol 1088 BC; 120 år gap, två
60 år cyklar, till Muh i 968 BC. Således cyklar åren av matchen.

Ch'aos bör första år äga rum på år 30 av cyklar 60, 37th inte av cyklar = 1107 BC. Kangs bör första år vara 2d
av cyklar, 11th inte av cyklar = 1133 BC. Chings bör första år vara 28th av cyklar, 34th inte av cyklar, = 1168
BC.

Det måste finnas två sextioår cyklar mellanrum för en slutsumma av 120 saknade år i de kinesiska klassikerna
för att göra till kung Muh i 968 BC. Det måste också finnas ett sextio årsmellanrum om 2054 BC till 1994 BC.

Det kan ha funnits ett sunmirakel, omenen för en ny kejsare, då kejsaren Heaou kom till biskopsstolen i 868
BC = 900 år för Jesuss offer i ANNONS 33. 868 + 32 = 900.

Denna var samma år som Amaziah blev konungen av Judah.

Konung E dog i hans 25th år = 868 BC. Notera. Förehavanden av konung E var utan riktig reglering; beställer
av hans regering Illinois-tajmades; hållaren av Time-kruset deltog i inte hans arbetsuppgift: - och följden var att
princesna började att förlora deras förtjänst.”,
De kinesiska klassikerna, annalern av bambun bokar, p.152

Därefter bör det finnas ett sunmirakel i 868 BC som kinesen tog som en omen för en ny kejsare. Göra till kung
E dog om tiden av påskhögtiden, fjädrar den första månaden av kinesen = avsluta av året, den tolfte månaden av
Adar, och början av året av fjädrar med påskhögtiden = anslutningen till Jesuss offer. Felet i det Time kruset
kan vara sunen som kretsar 360° runt om jorden på rusa av ljust i en timme och är kanske, något liknande de tre
timmarna av mörker, då Jesus var på det argt. Eller sunen kan ha rörd 180° framåtriktat eller tillbaka den
påskhögtid. Time-Kruset kan ha varit ett timglas, eller sanden tar tid på.

2 krönika24:22 ”Thus, mindes svänger Joash konungen inte vänligheten, som Jehoiada hans fader hade gjort
till honom, men hans son. Och då han dog, sade han, kräver LORDlooken på den, och den.

24:23 och den kom att passera på avsluta av året, det som vara värd av Syrien kom upp mot honom: ”,

Dra tillbaka från Uzziah 802 BC 52 år till 750 BC. Azariah 840 BC till 802 BC. Amaziah 869 BC till 840 BC.
Sunmirakel av Amos-8:9 eventuellt kan ha uppstått i dessa 868 BC, på tiden av påskhögtiden. Och var thus en
typ av de tre timmarna av mörker, då Jesus var på det argt också på middagen. Därefter är vårdaren av tidkruset,
kanske ett timglas som skulle ut ur synkronisering, åtminstone som denna timme av mörker på denna kines
fjädrar och den judiska påskhögtiden av 868 BC. Således Amos i tiden av Jeroboam sonen av Joash, kanske
också Amaziah sonen av Joash.

Den Zechariah 14:6 ”och den kommer att passera däri dag, det som det ljust inte är klart, H3368 nor mörker:
H7087”,



Uttrycka för klart är dyrbar. Uttrycka för mörker är två uttrycker menande förtätat och congelation = rota för
Caiaphas kickprästen. Alla trena uttrycker start med märka Qof.

Det skulle finns kallt, som där skulle, är ingen sun för 12 mer timmar = en natt av 24 timmar eller multipler av
12 mer timmar. Således uttrycka för frost.

Fredagnatten, den April 3, 33 ANNONSEN efter solnedgång i det västra, kan sunen löneförhöjningen i det
västra stå fortfarande = Israel i skymning. Efter många timmar kan sunen fortsätta från det västra till
uppsättningen i öst - därefter plötsligt och brilliantly löneförhöjningen i öst uppståndelsemorgonen.

Titeln av Psalm 22" hind Doe av för morgonen” av dovhjortar + en gryning, gråhet av morgonskymningen =
uppståndelsemorgonen.

Den Zechariah 14:7 ”men det är en dag som är bekant till LORDEN, inte dagen nor natten: men den kommer
att passera, det på aftontid som den är ljus.”,

Det kan ha funnits tre dagar av skymning ganska än mörker på sabbathen som likställer sju - dagsabbaton = 7
x 12 timmar, för Jesuss uppståndelse på den första dagen av veckan.

Den Luke 24:29 ”men de tvang honom, ordstäv, står ut med med oss: för det äger rum in mot afton, och dagen
spenderas långt. Och han gick in att dröja kvar med dem.”,

Denna söndagnatt kunde också vara ett sunmirakel. Det fanns en lördag- och söndagsabbath. Således in mot
solnedgången på den skulle söndagen avsluta den sabbath, och det skulle folket är fritt att gå mer än en



sabbathdags resa. Därefter är denna söndagnatt där nog som är ljus för 12 mer timmar av skymningen för att de
två lärjungarna ska gå detta åtta miles som äter middag med Jesus och som går de åtta milesna tillbaka till
Jerusalem i skymningen. Dagen spenderas långt kan se till en kort dag, eller den kan se till långa 12 timmar av
skymningen som uppståndelsesöndagnatten. Sunen kan flyttningen 180°: östligt - - västra för en plötslig
soluppgång- och jordflödesbaksida in i en omvänd omlopp av sunen. Därefter på aftonen, som söndagen, sunen
kan flyttningen 180° som är västra till öst med jord rotation, att stå stilla precis nedanfört jorda en kontakt den
västra horisonten för 12 timmar, och flöde ut ur den omvända omloppet av sunen.

Joash konungen av Israel härskade 40 år. Detta bör vara från 907 BC till 868 BC. Således kan det också ha
funnits ett sunmirakel i 907 BC som markerar hans nya regeringstid. 907 är BC 900 år för Jesuss födelse i 7 BC.

2 konung11:19 ”och han tog linjalerna över hundreds, och kaptenerna, och vakten och alla folk av landet; och
de kom med besegrar konungen från huset av LORDEN och kom för resten av utfärda utegångsförbud för av
vakten till konung hus. Och han satt på biskopsstolen av konungarna.
11:20 och alla folk av det jublade landet och staden var i tystnad: och de svänger Athaliah med svärd bredvid
konung hus.
11:21 var sju gammala år Jehoash, då han började att härska.”,

Jesus skulle är sju gammala år i 1 ANNONS.

Således härskade Jehoash över Jerusalem från 907 BC. Att markera hans invigning kan guden ha rört sunen.
Således förutsäger ett sunmirakel i September 907 som BC skulle, Jesuss födelse i September 12, 7 BC. Således
tog ändrade kinesen sunmirakel som en omen och kejsare i 907 BC.

Spake Elisha för 8:1 för 2 konungar ”därefter unto kvinnan, vars son han hade återställt till liv, ordstäv,
uppstår, och går thou- och thinehushållet och sojourn sojourn för wheresoeverthoucanst: för LORDhathen som
kallas för en svält; och den kommer också på landet sju år.”,

Denna sju år svält kan vara från 914 BC till Jehoashs första år i 907 BC. Således kan det ha funnits ett
sunmirakel på avsluta av de sju åren i 907 BC som kinesen tog som en omen till ändringskejsaren därefter.

”I hans, kejsaren Muh, det 51st året, gjorde gav han kodifiera av Leu på bestraffningar och en laddning till
princen av P'oo i Fung.”,

”I hans, kejsaren Muh, det 59th året, dog han i slotten av Che.”,

Hans 59th år = 907 BC. Hans 51st år = 914 BC. Jehoash var bördiga 914 BC och blev konungen av Judah i
907 BC. Båda händelser kan ha markerats med sunmirakel.

Mönstra daterar in av Jehoash som är sju gammala år, då han blev konungen i 907 är BC lik vår kalender i dag
1 ANNONSdatummärkning från Jesuss födelse. Jesus måste ha varit födda sju år tidigare än 1 ANNONS i 7
BC.

2 konung12:1 ”i det sjunde året av Jehu Jehoash började att härska; och forty år härskade honom i Jerusalem.
Och hans kända moder var Zibiah av Beersheba.”,

Forty år från 907 är BC 868 BC. Från 868 BC till Jesuss offer är 900 år till ANNONS 33.

De samma 868 BC 28na av cyklar 60 i fjädra = påskhögtiden, konung som Heaou började att härska i Kina.
Således skulle ett sunmirakel som markerar Jesuss offer 900 mer sistnämnda år, kinesen, taken som en omen för
att ändra kejsare.



Avsluta av året kan vara Yom Kippur i September 15, 868 BC. Om sunron i det västra och fastställdt i öst på
den första dagen av den första månaden fjädrar in något liknande som sunen hade gjort på dedikationen av
altaret av Nehemiah i 458 BC och, vid Maccabeesen i 164 BC, då sunen kan flyttningen 186 dagar mer
sistnämnd, halva en omlopp som är mer sistnämnd, på Yom Kippur. Således Time-kruset av konung E som
skulle för att inte berätta tid då sunron i det västra på Kina.

Ezra som 4:4 ”folket av landet försvagade därefter, räcker av folket av Judah, och besvärat dem i byggnad,
4:5 och hyrda rådgivare mot dem, att frustrera deras ämnar, alla dagar av den Cyrus konungen av Persien, tills
även regeringstiden av den Darius konungen av Persien.
4:6 och i regeringstiden av Ahasuerus, i början av hans regeringstid, skrev dem unto honom en beskyllning mot
invånarna av Judah och Jerusalem.
4:7 och i dagarna av Artaxerxes skrev Bishlam, Mithredath, Tabeel och vila av deras följen, unto den
Artaxerxes konungen av Persien; och handstilen av märka var skriftlig i syrianen spontar, och tolkat i syrianen
sponta.”,

Det fanns 70 år från fångenskapen i 591 BC till returen till Jerusalem i 521 BC = Cyrus = 50 år jubiles till
Jesuss uppfyllelse, då han talade i Luke 4 från Isaiah 61.

Därefter lades tempelfundamentet i 507 BC, understöder år av Darius, = 500 år till Jesuss födelse. Igen
understöder Darius II som är hans år var 410 BC.

Var därefter Ahasuerus = Xerxes som härskade 20 år från 477 BC till 458 BC. Väggen av Jerusalem
avslutades i 458 BC = 490 år till Jesuss den offerApril 3, 33 ANNONSEN.

Den Ezra 4:24 ”upphörde därefter arbetet av huset av guden som är på Jerusalem. Så upphörde det unto
understödjaåret av regeringstiden av den Darius konungen av Persien.”,

Denna Darius II härskade från 413 BC till 394 BC; 10 år nyare än allmänningkronologin, därför att väggen av
Jerusalem byggdes i Xerxess 20th år 458 BC, inte 468 BC. Darius II understöder det skulle året är 412 BC, hans
fjärde år i 409 BC = den 49 år jubileen, hans sjätte år = 407 BC = 400 år för Jesuss födelse.

Således finns det två manar vid den kända Dariusen; Darius mig från 509 BC och Darius II från 413 BC.

Den tredje dagen av Adar kan också likställa en sol- förmörkelse till dagen av 60 ett år mer sistnämnd. Således
är den nya moonen Februari 23, 408 BC dag 25 av cyklar 60. Den samma dagen av 60, är dag 25, den tredje
dagen av Adar, är söndagen Februari 18, 407 BC.

Januari 27, 411 var BC en sol- förmörkelse på dag 41 av cyklar 60. Således cyklar den samma dagen 41 av 60
ett år mer sistnämnd; Januari 22, 410 BC som skulle äger rum på den tredje dagen av Adar. Och kan likställa
det sjätte året av Darius II från 415 BC.

Den Ezra 6:15 ”och detta hus var färdiga på den tredje dagen av månaden Adar, som var i det sjätte året av
regeringstiden av Darius konungen.”,

Daniel måste vara födda omkring 630 BC = det 50 jubile året och är omkring 20 i det tredje året av Joaikim,
611 BC på fångenskapen. , om därefter Daniel var vid liv, då Darius II blev konungen i 413 BC, skulle har
Daniel bott till omkring 230 år.

Ezra 8:2 ”av sonsna av Phinehas; Gershom: av sonsna av Ithamar; Daniel: av sonsna av David; Hattush.”,

Den Nehemiah 10:1 ”de, som förseglade, var nu, Nehemiah, Tirshathaen, sonen av Hachaliah och Zidkijah,”,



10:6 ”Daniel, Ginnethon, Baruch,”,

Adam kunde bördigt år 700 i Septuaginten och som bodde till år 930, betyda att Adam bodde 230 år. Isaac
bodde 180 år från 2507 BC till 2327 BC.

Den Nehemiah 1:1 ”uttrycker av Nehemiah sonen av Hachaliah. Och den kom att passera i månaden Chisleu, i
det tjugonde året, som jag var i Shushan slotten,”,

Den Nehemiah 5:14 ”dessutom från tiden, att jag var bestämd att vara deras regulator i landet av Judah, från
det tjugonde året även unto tvåna och trettionde år av Artaxerxes konungen, dvs., tolv år, I och min brethren har
inte ätit bröd av regulatorn.”,

Således kan det finnas ett sunmirakel det 20th året i 458 BC = 490 år till Jesuss offer.

Efter Xerxes härskade hans son Artaxerxes till 445 BC. Från 445 BC = 38 år av Jesuss liv till 407 BC = 400 år
till Jesuss födelse i 7 BC. Gilla precis omenen av den 15:e av mars av lönnmordet av Julius Caesar mars 15, 45
BC = 38 år av Jesuss liv till hans födelse i 7 BC.

”Hertig Li av Qin, 34th år (bör vara året 33d). Sunen förmörkades. Det blev mörkret i dagen, och stjärnor
sågs.”,
Östliga asiatiska Archaeoastronomy, sol- förmörkelser, p.31.

Den sol- förmörkelsen av Oktober 444 som passerades BC till och med Kina men, var ringformig och inte
sammanlagd. Således bör stjärnorna inte visas.

Parthenonen började att byggas i 447 BC. På antingen sida/tränga någon av taklägga var triumfvagnen av den
lämnade sunen - och triumfvagnen av moonen - som är höger. Vid tolkning, då sunen och moonen som möttes i
en mitt, var den nya moonen =, började den lunar månadkonstruktionen. Triumfvagnarna kan också visa sunen
och moonen som den är rörda. Året som är härom 445 BC, år 32 av Xerxes (det 12th året av hans son) = 38 år
till 407 BC = görar perfekt de 38 åren av Jesus liv.

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_sv&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fParthenon






Den Luke 2:41 ”nu gick hans föräldrar till Jerusalem varje år på festmåltiden av påskhögtiden.
2:42 och, då han var tolv gammala år, gick de upp till Jerusalem efter det beställnings- av festmåltiden.”,

Från festmåltiden av bås är festmåltiden av tabernacles = Jesuss födelse 12 år från 458 BC till 445 BC.

Den Nehemiah 8:16 ”så gick kom med gjorde sig folket framåt, och dem och bås, varje på taklägga av hans
hus, och i deras domstolar och i domstolarna av huset av guden, och i gatan av bevattna utfärda utegångsförbud
för, och i gatan av utfärda utegångsförbud för av Ephraim.”,

”I hans första år, som var, synda-maou (28th av cyklar 60 endera 869 BC eller 868 BC), i fjädra, i den första
månaden, då han (konungen Heaou) kom till biskopsstolen.”,
Annalern av bambun bokar, p.152.

2 krönika24:20 ”och anden av guden kom på Zechariah sonen av Jehoiada prästen, som stod ovanför folket,
och sade unto dem, således transgress saithguden, varför ye commandmentsna av LORDEN, att ye inte kan
blomstra? därför att ye har forsaken LORDEN, honom hath också forsaken dig.
24:21 och de konspirerade mot honom, och stenat honom med stenar på commandmenten av konungen i
domstolen av huset av LORDEN.
24:22 Thus Joash mindes svänger konungen inte vänligheten, som Jehoiada hans fader hade gjort till honom,
men hans son. Och då han dog, sade han, kräver LORDlooken på den, och den.
24:23 och den kom att passera på avsluta av året, det som vara värd av Syrien kom upp mot honom: och de kom
till Judah och Jerusalem, och förstörde alla princes av folket från bland folket och överförde alla byte av dem
unto konungen av Damascus.
24:24 för armén av syrianerna kom med en litet företag av manar, och LORDEN levererade ett mycket stort
varar värd in i deras räcker, därför att de hade forsaken LORDEN guden av deras fäder. Så utförde de dom mot
Joash.”,

Detta var samma fjädrar, då konungen Heaou kom till biskopsstolen, då Joash dog, i 868 BC = Jesuss den
offerApril 3, 33 ANNONSEN.

Således uppstod sunmirakel, som var omenen för att kinesen ska ändra kejsare, om den första dagen av den
första lunar månaden av fjädrar. Lördag mars 12, 868 BC och sunreturen på avsluta av året, halva en omlopp
som är mer sistnämnd, på Yom Kippur, September 13, 868 BC.

Amaziah började att härska i 868 BC. Således kan guden ha gjort ett sunmirakel därefter, Zechariah sonen av
Jehoiada som är något liknande per typ av Kristus sonen av guden. Således detta sunmirakel exakt 900 år för
Jesuss den crucifixionApril 3, 33 ANNONSEN.

Eller sunen kan ha rört på påskhögtiden, lördagen, mars 26, 868 BC och rörd baksida på den sist dagen av
festmåltiden av tabernacles, September 27, 868 BC.

2 konung14:23 ”i det femtonde året av Amaziah härskade sonen av den Joash konungen av Judah Jeroboam
som sonen av den Joash konungen av Israel började att härska i Samaria, och forty och en år.”,

2 konung15:1 ”i det tjugo och sjunde året av den Jeroboam konungen av Israel började den Azariah sonen av
den Amaziah konungen av Judah för att härska.”,

Det 38th året av Azariah från hans regeringstid i 841 BC = 802 BC. Jeroboam bodde inte in i regeringstiden av
Uzziah. Det 38th året = åldern av Jesus, när han korsfästes.

Jeroboam + 14 år av Amaziah, + 38 år av Azariah = 52 år, inte 41 år. Azariah 38 år, Jeroboam 52 år, Uzziah
52 år.



Således härskade Jeroboam 14 år av Amaziah och 38 år av Azariah till 802 BC. Detta år var 838 BC,
kejsareLes 14th år, då:

”I hans år 22d från 852 BC = 830 BC, fanns det en stor torka. Notera: Detta utformas perioden av Kung-ho.
Noterar: ”Hade torkan fortsatt så long; att alla kojor brändes upp. Då konunggyckel dog, konsulterade svarades
de vid sköldpadda-Shell anden av sunen och som Le hade gjorts till döds av något monstrous ting. Då hertigar
Chow och Shaou hade lyftt hans äldsta son Tsing till biskopsstolen, Ho av Kung gick tillbaka till hans statligt.
Han var manen av den mest stora förtjänsten.”,

”I hans 13th år (från 852 BC = 840 BC = det 50th året = jubileen från 1241 BC i Israel. 840 BC = det första
året av konungen Azariah av Judah), var konungen i Che; och Ho, administrerade baronen av Kung, de
imperialistiska arbetsuppgiftarna”,

”I stället för där att vara endast en regent, emellertid, som något att säga för dessa annaler, gör mer
allmänningkonton ut två, Kung och Ho, hertigarna av Chow och Shaou.”,

Om det fanns endast en kejsare och inte två samtidigt, kan några rekord fylla in mellanrummet av 120 år av
ingen historia i Kina från 1087 BC för 968 BC. Konungar gillar inte för att dela driver. Historia som är
sekventiell, och inte en serie av co-regeringstider.

”dog hertigYew av Ch'in.”, = 830 BC, när Azariah var 38 gammala år, åldern av Jesus, när han korsfästes.
Detta därefter bör vara det 38th året av Azariahs liv ganska än hans regeringstid. Ett sunmirakel följdes ofta av
en torka, därför att vädersystemen på jord påverkades av sunflyttningen runt om jorden.

De kinesiska klassikerna, annalern av bambun bokar. p.154

Således kan jordskalvet och sunmirakel av Amos ha uppstådda omkring 838 BC i Azariahs understöder år.
838 ägde rum BC omkring 400 år och thus ett 50 jubile år, efter 1241 BC.

Isaiah var sonen av Amoz. Att stava härskar inom daterar bibeln var skriftligt omväxlande väldeliga. Således
kan Amoz och Amos vara den samma personen. Amos måste ha bott i tiden av Jeroboam för 800 BC. Därefter
finns det möjligheten Isaiah som är nästa generation, var sonen av Amos profeten.

Psalm19:1 ”till den högsta musiker, en Psalm av David. Himmlarna förklarar härligheten av guden; och
himlavalshewethen hans handywork.
19:2dag unto dagutterethanförande och natt unto nattshewethkunskap.
19:3 där är inget anförande, nor språket, var deras uttrycka, hörs inte.
Den deras 19:4 fodrar är borta ut till och med alla jord, och deras uttrycker till avsluta av världen. I dem hath
honom uppsättning en tabernacle för sunen,
19:5, som är som en brudgum som är kommande ut ur hans kammare och rejoiceth som en stark man som kör
en race.
19:6 hans gå framåt är från avsluta av himmlen, och hans gå runt unto avslutar av den: och det finns ingenting
dolde från värma därav.”,

Naturen berättar evangeliet. Jag tror den konung David som skrev denna psalm 19 visste att roterande jord,
inte den kretsade sunen, varje dag. David skulle vet att det fanns ovanliga dagar då guden som var rörd sunen
runt om jorden. David skulle vet att många tider dessa ovanliga dagar av sunmirakel som pekas till födelsen, liv
och crucifixion av gud Son, därför att han visste att guden lovade den skulle Kristus kommer från hans
härstamning.

Då Joshua frågade guden att stoppa sunen, var sunen antagligen att resa som var västra till öst. Guden kan ha
gjort sunlöneförhöjningen i det västra den natt på den mellersta klockan av Gideon i domare 7 den samma



dagen av Joshuas långa dag. Således visste Joshua att guden var röra sunen och den frågade guden som stoppar
sunen på middagen placerar i en mitt av skyen. Således både Joshua och David måste ha bekant jord roterar
varje dag, och sunen står redan fortfarande. David bör veta tiderna av sunmirakel som pekas till kommande
Jesus.

1 skriva en krönika över 29:30 ”med all hans regeringstid (David) och hans styrka och tiderna, som gick över
honom, och över Israel och över alla kungariken av länderna”,

Många folk i bibeltider i skulle bibelländer förstår att jord roterar dagligt och inte sunen kretsar runt om
jorden.

Den Psalm18:15 ”kanaliserar därefter av bevattnar sågs, och fundamenten av världen upptäcktes på thy
tillrättavisar, NOLLA-LORDEN, på tryckvågen av andedräkten av thy nostrils.”,

Denna psalm av David talar av sunmirakel. Fundamenten av världen kan applicera till jord omlopp, zodiac,
runt om sunen. Ändrar mer saker, mer som, återstår de samma. Således som Israel observerade dessa många
sunmirakel som de skulle kommet att förstå, roterar jord varje dag, inte sunen kretsar. Därför att, när den rörda
guden sunen detta var ovanlig, jord måste rotera.

Således förklarar denna Psalm 19 och andra att guden driver när guden som är rörd sunen runt om jorden.

Moreso gudflyttning sunen ofta på den 17th dagen av den 7th månaden som ska pekas till Jesuss födelse för
att komma på September 12, 7 BC, och även 50 år jubiles till Jesuss tre och ett halvt årsdepartement från den
Augusti 29 ANNONSEN och till Jesuss crucifixion på det 49th jubile året, April 3, 33 ANNONS. Och
gudflyttning sunen i även 100 år till Jesuss födelse i 7 BC och även 100 år till Jesuss crucifixion i ANNONS 33.

Vi vet att sunen visas till flyttningen, som jord roterar. Emellertid beskriver denna psalm gudflyttning sunen,
som gör dessa andra bibelverses som väl:

Domare5:31 ”l5At så alla thinefiender förgås, NOLLA-LORDEN: men låt dem att förälskelse honom är som
sunen, när honom goeth framåt i hans styrka.”,

Den Malachi 4:2 ”men unto dig, att skräck mitt känt Sunen av righteousness uppstår med att läka i hans,
påskyndar; och ye går framåt och växer upp som kalvar av stallen.”,

Om sunen har påskyndar, är sunen inte stationär, utan den rörda guden sunen.

Matthew 28:1 ”slutligen (G3796) av sabbaten, G4521, som den började till dawnG2020 towardG1519 dagen
firstG3391 av veckan, G4521 cameG2064 MaryG3137 MagdaleneG3094 andG2532 theG3588 otherG243
MaryG3137 till sepulchren för seeG2334 theG3588. G5028”,

avsluta (eftersläpning för hjälpmedel G3796. Sabbat hjälpmedel G4521 en sabbat av sju sabbater. Kanske den
sabbat sunron i det västra och fastställdt i öst.

Jobb30:26 ”, då jag sökte efter goda, då ondskan kom unto mig: och då jag väntade ljust, kom det mörker.”,

Kanske kom sunen ut på natten:

”var de tre Miao stammarna i stor oordning, och himmel påbjöd deras förstörelse. Sunen kom ut på natten, och
för tre dagar regnade det blod. En drake visades i det släkt- tempelet, och hundkapplöpningen tjöt i
marknadsföra förlägger…”,



I Shuns det 32nd året befallde han princen av Hea för att ta övervakningen av folket, som besökte därom
bergen av fyrana inkvarterar. I hans 33rd år i fjädra i den första månaden mottog princen av Hea, Yu,
tidsbeställningen för att vara efterträdaren, i tempelet av den andliga förfadern; och återställt uppdelningen av
väldet in i nio landskap. I hans 35th år befallde Shun princen av Hea, Yu, för att leda en straff- expedition mot
yewen-maeou. Princen av yew-maeou kom göra vördnad.
De kinesiska klassikerna III, annalern av bambun bokar, p.116

De fyra bergen = de fyra dalarna överfördes han och Ho till för att bestämma de fyra säsongerna efter
sunmirakel av Yaou April 1, 2315 BC.

33 år från Shuns det första året i 2222 var BC detta sunmirakel om 2191 BC i co-regeringstiden av Yu och
Shun. 2222 BC = det jubile av 50 år i ANNONS 29 från 22 BC. 2191 BC = det jubile av 50 år från Joshuas
erövring 1191 BC.

2369 BC var ett 49 jubile år. Därefter var 2222 BC också ett 49 jubile år; 2369 BC - 147 år (3 x 49) = 2222
BC.

Från Shuns det 50th året i 2172 äger rum BC 50 år jubiles till 22 BC och 50 mer år till ANNONS 29 = den
September 29 ANNONSEN, då Jesus började hans tre och ett halvt årsdepartement. Tillbaka är 49 år jubilees
till 4572 BC 4 år för Adam på armeniskt sothisår 800 = 4568 BC, är också 49 år jubiles till Jesuss den
offerApril 3, 33 ANNONSEN. Det finns 50 år jubiles från 4568 BC till den April 3, 33 ANNONSEN.

Shuns var det första året i 2222 BC 490 år som BC görar till kung släkting 8th år 1732, var 490 år till Joshuas
erövring i 1242 BC, var 490 år till Uzziahs i fjol i 752 BC = fundamentet av Rome = 16 x 49 år mer till Jesuss
den offerApril 3, 33 ANNONSEN.

Från Yaos första år i 2315 BC till Yus första år i 2168 förment BC att vara är 150 år = 100 Yao, och 50 skyr.
Ändå, fanns det en tre år överlappning mellan Yaos 100. år och Shuns det första året.

Det första året av Yu var i 2168 BC, baserades antagligen på ett sunmirakel som kinesen tog som en omen för
att göra den Yu kejsaren. Denna händelse i Kina kan vara 2200 år för Jesuss den crucifixionApril 3, 33
ANNONSEN, i denna första månad av fjädrar. Draken, som den kinesiska något att säga var ljusare, än sunen
visades också.

Den Ezekiel 1:14 ”och de bosatt varelserna körde och gick tillbaka som det utseendemässigt av ett pråligt av
blixt.
1:15 nu, som jag skådade de bosatt varelserna, skådar en rullar på jorden av de bosatt varelserna, med hans fyra
vänder mot.
1:16 som det utseendemässigt av rullar, och deras arbete var likt unto färga av en beryl: och de fyra hade en
likhet: och deras utseendemässigt och deras arbete var liksom en rulla i en mitt av en rulla.”,

Ett grann, Andrew Lindsey, en gammalare man om 1996, sade att han sågar dessa rullar insida av rullar på att
se för natt besegrar in i den Okanagan dalen från Glenrosa, västra Kelowna.

Psalm18:12 ”på ljusstyrkan, som var, för honom som hans tjocka moln passerade, stenar bränner till kol hagel
och av avfyrar.”,

Den Isaiah 28:2 ”skådar, Lordhathen ett väldigt, och stark, som som en storm av hagel och en förstörelse
stormar, som en flod av mycket bevattnar överlopp, cast besegrar till jorden med räcka.”,

”För att skyen ska vända mörker på middagen och sken som är ljust på natten”,
Huai Nan Tzu 5a.7



Detta kunde beskriva en sol- förmörkelse och en fullmåne. Emellertid dömer detta kan också beskriva
sunmirakel.

Om sunen har påskyndar det måste vara röra. Uppståndelsemorgonen kan vara efter sunron i det västra, och
fastställdt i öst, morgon placera, därefter mörker för några timmar och sunlöneförhöjningen igen plötsligt och
brilliantly i öst.

Psalm139:9 ”, om jag tar påskyndar av morgonen och bor i de uttermost delarna av havet;
139:10 även thy räcker där bly- mig, och thy righthand rymmer mig.
139:11, om I-något att säga, mörkret täcker säkert mig; även är natten ljus om mig.
139:12Yea, mörkerhidethen inte från thee; men nattshinethen som dagen: mörkret och det ljust är båda likadant
till theen.”,

”kan de uttermost delarna av havet” vara till det västra: Marocko och Spanien, var judiskt, bemannar avgjort.
Det judiska folket som sattes i Skottland i ANNONSEN 1290 och evangeliet upplivade med den heliga spöken i
Skottland i ANNONSEN 1897.

Den Malachi 4:2 ”men unto dig, att skräck mitt känt Sunen av righteousness uppstår med att läka i hans,
påskyndar; och ye går framåt och växer upp som kalvar av stallen.”,

Igen har sunen påskyndar därför att den rörda guden sunen. Jorden har påskyndar, därför att jorden kretsar
kring sunen. ”Det påskyndar den styrkatakehållen av av jorden” därför att guden skulle flyttningen sunen till
andra sidan av jord och jordflöde in i en omvänd omlopp av sunen; därför att guden måste vägleda jorden i
omvänt till, metar samma till sunen som normalt; därför att guden måste rusa upp jord omvända omlopp 48
timmar om det omvända omloppåret = ”takehållen”.

Den jobb38:13 ”påskyndar den styrkatakehållen av av jorden”,

Jobb26:7 ”honom stretcheth ut som norden över det tomt förlägger och hangeth jorden på ingenting.”,

Jorda en kontakt hängningar på ingenting, därför att jord kretsar kring sunen.

Den Micah 7:8 ”jublar inte mot mig, min fiende för nolla: när I-nedgången, jag uppstår; när jag sitter i mörker,
är LORDEN ett ljust unto mig.
7:9 ska jag björnen harmen av LORDEN, därför att jag har sinned mot honom, tills han pläderar mitt, orsaka
och utför domen för mig: han ska kommer med mig framåt till det ljust, och jag skådar hans righteousness.”,

Resningen för sunen plötsligt i de östliga timmarna, efter sunuppsättningen i öst på Jesuss uppståndelse = thus
sunen har haft, påskyndar precis = påskyndar av morgonen. Den afton Jesus avslöjde självt till hans lärjungar i
Jerusalem, när den skulle sunen har uppsättningen i det västra. Således sunen i ”de uttermost delarna av havet”.

Den Isaiah 11:12 ”och han ställer in en ensign för nationerna, och monterar outcastsna av Israel och samlar
som skingras av Judah från fyrana, tränga någon tillsammans av jorden.”,

Fyrana tränga någon av jorden är fyrana påskyndar av jorden. Påskyndar av morgonen är påskyndar av sunen.

Gideon kan ha slagits till och med en lång natt. Och gånget tillbaka för sunron. Parallellen till Jesus kunde
vara en lång fredagnatt, därefter sunlöneförhöjningen i det västra och fastställdt i öst. Därefter för sun
löneförhöjningen plötsligt i öst.



Om den samma dagen som Joshuas långa dag; Joshua kan ha väck upp all natt från Gilgal på Jordanien till
Gibeon. Därefter Joshua som slåss för i mörkret på Gibeon. Därefter sunlöneförhöjningen i den västra,
stativstillbilden på middagen för 24 timmar och uppsättning i öst. Därefter för sun löneförhöjningen plötsligt i
öst. Således Gideons var segern för nighttimestriden för sunen upp. Jesuss uppståndelse var också, för sunen
ägde rum upp söndag, den April 5, 33 ANNONSEN.

Emellertid mer rimlig, sunron i det västra den natt, precis efter början av understödjaklockan. Därefter har
skulle Joshuas manar dagsljus som klättrar 18 miles från Gilgal till Gibeon. Och Joshua räckvidd Gibeon vid
middagar.

Hänvisa till till Psalm139:9 är den Malachi 4:2. Att sunen har, påskyndar hjälpmedel den rörda sunen.

Markera 16:2 ”, och mycket tidig sort i morgonen den första dagen av veckan, kom de unto sepulchren på
resningen av sunen.”,

På resningen av sunen på aftonen av den sjunde dagen betyda sunuppsättningen i öst, det blev måste mörkret.
Och snart efter sunen steg plötsligt i öst.

Den Ecclesiastes 1:5 ”för sunen arisethen också, och sungoethen besegrar, och hasteth till hans förlägger var
han uppstod.”,

Den Ecclesiastes 8:17 ”därefter skådade jag alla arbete av guden, det som en man inte kan finna ut arbetet,
som göras under sunen: därför att, fast ett manarbete till sökanden det ut, yet han inte finner det; yea vidare;
though en klok manfunderare som vet den, yet är han inte kompetent att finna den.”,

Psalm111:2 ”arbetena av LORDEN är stor, sökt ut ur alla dem som har nöje däri.”,

Psalm104:19 ”honom som är bestämd moonen för säsonger: sunknowethen som hans gå besegrar.”,

Det är, resa för sun som är västra till den östliga lördagen, Augusti 24, 1241 BC, ”sunen som skyndas för att
inte gå, besegrar” för Joshua; betydda Joshua visste att guden var röra sunen, och resa för sun som var västra till
öst inte var precis att rotera för jord och den inte röra sunen. Signifikansen av denna ”som skyndas för att inte
gå, besegrar” till förlägga som sunen uppstod, var sunen, bör löneförhöjningen i det västra lördagen, den April
4, 33 ANNONSEN, då Jesus var i graven till uppsättningen i öst. Därefter börjar mörker för några timmar och
den första skulle dagen, då Mary gick till tomben efter den Jesus ron från deadna. Därefter sunen som plötsligt
och brilliantly skulle löneförhöjning i öst, förlägga den normalt rosa sunen.

Den Isaiah 53:11 ”ut ur travailen av hans soul som han ser lätt, och tillfredsställs: ”,

Den Isaiah 30:26 ”dessutom är det ljust av moonen som det ljust av sunen, och det ljust av sunen är sevenfold,
som det ljust av sju dagar, i dagen som LORDbindethen upp brytningen av hans folk och healeth slå av deras
sår.”,

Bernardino Sahagun antecknade den Aztec berättelsen av skapelsen - ”fanns det två suns, men vila av gudarna
önskade inte två suns i skiesna, således grep kastade en av gudarna en kanin och den till understödjasunen för
att minska dess ljusstyrka; det är hur en kanin landade på moonen och återstod där.”,

”kan det ljust av sju dagar” se till sabbaten som kallas Sabbatonen = sju sabbaths = dagen/natten som varar sju
1/2 - timmetimmedagar = 7 x 12 timmar = Jesus i de allvarliga tre heldagarna.



Sunen sju tider ljusare på resurrectonsöndagmorgonen = fredagnatten, då Jesus var i de allvarliga sju tiderna
longer.

Sunen sju skulle ljusare för tider reflekterar av moonen som, om moonen var sunen. Sunlöneförhöjningen på
Jesuss uppståndelse bör vara denna sju ljusare tider. Sunen bör löneförhöjningen i det västra sabbaten Jesus, var
i graven, den April 4, 33 ANNONSEN och uppsättning i öst. Sunen bör fortsätta flyttning in mot öst till den 3
FÖRMIDDAGEN Israel placerar = fullmånen ovanför Israel i det västra. Således skulle Israel ser moonen som
så var ljus som sunen för sunen plötsligt och brilliantly rosa i öst.

Dagen göras inte normalt av sunflyttningen. ”förlägger hasteth till hans var han uppstod” kan peka till
suninbrottet öst, då Jesus var i tomben. Därefter uppstod sunen plötsligt i öst på Jesuss uppståndelse. Således
uttrycker signifikansen av dessa av Solomon är Jesuss uppståndelse.

Således var Joshua, genom att fråga guden att göra båda sunstativstillbilden och moonstaget på den östliga
horisonten i dalen av Ajalon, Joshua, fråga guden att flyttningen för sunen inte från middagen placerar till
uppsättningen i öst, därför att sunen och moonen måste flyttningen tillsammans. Således är den skulle sunen i
en mitt av skyen i 12na som PM placerar när moonen blev i dalen av Ajalon i öst för 24 timmar. Sunen ”hasted
för att inte gå besegrar” hjälpmedel som Joshua visste att sunen var röra, då den reste västra öst. Det är därför
Joshua visste vad han bad till guden för, det sunen skulle dunkelt och långsamt i dess västra öst och stopp för
rörelse i en mitt av skyen. Underteckna av uppståndelsemorgonen skulle är sunuppsättningen i öst, och det finns
mörkret för omkring tre timmar.

Varefter sunen plötsligt och brilliantly löneförhöjning i öst. Därefter kunde Amoritesen flykten till de
närliggande townsna i mörkret. Således Joshuas bön för mer timmar av ljust.

Han skulle vet att sunen inte gör normalt flyttningen, när den verkar att resa östligt västra. Men när den sun
reste västra öst som gör en 1/2 - timmetimmedagen måste sunen flyttningen 40 miljon miles per timme. När den
stoppade i en mitt av skyen att dagen den hade rest 40 miljon miles i timmen och saktat till 20 miljon miles per
timme. 24 timmar mer sistnämnd hasted den igen till uppsättningen i dubblera för öst som var dess, rusar från
20 miljon miles per timme till 40 miljon miles per timme. 6 timmar + 24 timmar + 6 timmar = 36 timmar ljus
dag den dag. Nighttimen reser av sunen från fredagen Augusti 23, 1241 för 11 PM BC till soluppgången i den
västra = 90°en och nighttimen resa från solnedgång i den östliga = 90°en som Thus tillfogar till 180°, var den
sammanlagda rörelsen av sunen 5 öst för X 180° och sunen på andra sidan av jorden.

Jord kunde flöda ut ur den omvända omloppet av sunen, endast placerar startar sunen rörd omgående 180°
som är västra till plötsligt löneförhöjningen i det västra till middagen, och en annan omvänd omlopp för halva
av sunen för att lämna ingen netto saknad noterar.

Några astronomilikställande är omgående. Således rusar fysiken av flyttningen sunen omgående, och inte
gradvist plockning upp. Sunen måste ne tjugo eller trettio miljon miles per timme inom ett minimalt. Även
måste sunen ne rusa av ljust inom ett minimalt, då sunen gjordes mörkare i dess gå framåt.

Utflyttning15:1 ”sjöng därefter Moses och barnen av Israel denna song unto LORDEN, och spake, ordstäv,
ska jag allsång unto LORDEN, for han hath triumferade gloriously: H1342 H1342 hästen och hans ryttarehath
han som kastas in i havet.”,

”triumferat gloriously: Hjälpmedel för H1342 H1342” som ska monteras upp. Kanske sunron i det västra eller
ro plötsligt i öst.

Sun uppsättning i öst



Här ser du solnedgången på Joshuas långa dag. Joshua 10:27

Den Joshua 10:27 ”och den kom att passera på tiden av gå besegrar av sunen, den befallde Joshua, och de tog
dem besegrar av treesna och cast dem in i grottan där de hade varit dolde, och lade storestenar i grotta mun, som
återstår till denna very dag.”,

Ereb 6153 hjälpmedel sun uppsättningen. Detta kunde uppsättningen för den lika genomsnittliga sunen i öst. I
aftonhjälpmedlet mellan aftnarna av solnedgången och mörkret. Hjälpmedel för pilbåge 935 som gå besegrar
eller inställning av sunen. Att att komma eller gå tillbaka. När sunuppsättningen i öst som den gick tillbaka till
öst. Detta uttrycker syns, som beskärningen av greken uttrycker för att sunen ska buga besegrar i öst för tidig
sortuppståndelsesoluppgången i öst. Och också, besegrar sunen som bugar, i det västra på tvåna som reser till
Emmaus med Jesus, då de sade till Jesus, ”som dagen spenderas långt”.

Sunen kunde resa 45° österut från 11na som PM placerar till 8na, PM placerar i Augusti, då reser sunen 180°
österut till löneförhöjningen i det västra till middagen placerar = 180° i sex timmar; , därefter placerar staget på
middagen för 24 timmar = 360°, då sunuppsättningen i den östliga 180°en i sex timmar, då sunflyttningen som
en mer ytterligare 45° som är östlig till den 3 FÖRMIDDAGEN, placerar, den tredje timmen av natten = en
likhet till uppståndelsemorgonen och Gideons attack på understödjaklockan, den romerska klockan över
tomben. Därefter den söndag, Augusti 25, 1241 BC jagar reser sunen skulle stoppet och det omvänt och 180°
som är västra från den 9 FÖRMIDDAGEN Kina, placerar = 3 FÖRMIDDAG Israel placerar till 3na som PM
Israel placerar.

Nu behöver vi att ta omsorg av 40na noterar. Vi finner en minimal skillnad 40 mellan längden av de två halva
omvända omloppen som appliceras till de 48 timmarna som rusas upp tid, därför att jord omlopp är
ellipsformig. Nu att finna en hänvisa till till början av den omvända omloppet för understödjahalva: I domare
som 8:13 Gideon gick tillbaka för sunen, steg, kanske plötsligt i öst på sevenfold ljusstyrka. Därefter kunde jord
flöda in i en omvänd omlopp av sunen för att den omvända omloppet för vinterhalvan ska ta omsorg av 40na
noterar till Februari 15, 1240 BC.

Joshua kan ha varit medveten att sunen vid röra västra öst kretsade runt om jorden som dagen. , då så Joshua
frågade guden att stoppa sunen, visste han vad han talade om.

Joshua kan ha varit rädd som sunresningen i det västra, nu på middagen på Gibeon, den skulle uppsättningen i
öst i sex timmar, och där är mörkret för omkring tre timmar, och Amoritesen är kompetent att fly till städerna
och att regroup. Således bad Joshua sunen över och den sex dagmoonen i öst, stagstillbild i skyen. Således
kanske mönstrar samma kan ha varit sabbathen Jesus var i graven. Sunresningen i det västra och inbrottet öst,
sabbathen avslutade på mörkret, då trena Mary'sen gick att förbereda Jesus förkroppsligar med kryddor.
Därefter för sun ron plötsligt i öst. Således kan Joshua ha varit medveten av denna mönstrar av sunmirakel, och
den frågade guden som förlänger dagen för där, är mörkret.



Joseph Joshuas fader 1088 år tidigare i 2329 BC dreamed, och där var ett sunmirakel för Joseph, då han var i
Egypten. Detta kan ha varit, när sunen stod fortfarande i skyen för 10 dagar i Kina, varefter Yao gjordes
kejsaren över den Kina och Joseph regulatorn över Egypten i 2315 BC. Joshua skulle har varit medveten av
hans fader dröm och thus med hans förfrågan till guden att göra sunen att stå fortfarande, fullgjorde detta siar
igen i hans livstid.

Uppkomst37:9 ”och han dreamed ännu en dröm, och berättade det hans brethren, och sade, skådar, mig har
dreamed en dröm mer; skåda, sunen och moonen och de elva stjärnorna som göras obeisance till mig., och”,

Den Matthew 5:45 ”kan den ye vara barnen av din fader som är i himmel: för regnar han maketh hans sun till
löneförhöjningen på ondskan och på godan och sendeth på det rättvist och på det orättvist.”,

”gjorde maketh hans sun till löneförhöjningen” till mig hjälpmedel Jesus inte något att säga sunflyttningarna
runt om jorden varje dag. Att att göra till löneförhöjningen bör förstås för att orsaka jorden för att rotera 360°
varje dag.

Psalm113:3 ”från resningen av sunen unto gå besegrar av samma som den kända LORD'SEN ska för att
lovordas.”,

I förse med marginal av min Cambridge bibel som denna är psalmen Jesus, sjöng, för han förråddes. Sunen
kan löneförhöjningen i det västra och fastställdt i öst att sabbaten Jesus var i tomben. Sunen måste plötsligt
löneförhöjningen i öst på Jesuss uppståndelse.

Sunen måste plötsligt löneförhöjningen i öst, Augusti 25, 1241 BC. Därefter finns det skulle en omvänd
omlopp för understödja av 177,6 dagar rätt, efter första har täckt den kortaste halvan av jord ellipsformiga
omlopp. 177.5/365.25 X 48 = 23:20timmar. Således båda halvaomlopp: 23:20timmar + 24:40timmar = 48
timmar saknad tid. Vi har funnit saknaden 40 noterar. 48 timmar förflöt tid som kontrades vid 48 timmar saknad
tid. Den förflutna tiden: + 12 timmar Februari 17, 1241 BC + (36 timmar räknar samman dag lätt 12 + 24, som
Augusti 24, 1241 BC) 60 timmar i östlig rörelse av sunen - sun löneförhöjningen i den västra stativstillbilden på
middagen för 24 timmar och uppsättningen i de östliga = 36 timmarna av dagsljus - natten av fredagen Augusti
23, 1241 BC - minus 12 timmar söndag Augusti 25, 1241 BC västra sunflyttning 180° och + 12 timmar Februari
15, 1240 BC sunstativstillbilden på middagen igen.

Början av understödjaklockan kan vara tiden sunron i det västra och som fortfarande står i skyen för 24
timmar.

Därefter sunuppsättningen i det västra och rosa plötsligt i öst i domare8:13 på sevenfold ljusstyrkanågot
liknande på Jesuss den uppståndelseApril 5, 33 ANNONSEN.

2 Timothy 1:10 ”men göras nu uppenbar av synas av vår frälsareJesus Kristus, som hath avskaffade död, och
hath kom med liv och immortality för att tända till och med evangeliet: ”,

Den Ephesians 5:14 ”Wherefore uppstår han saith, den mest sleepest vakna thouen som, och från deadna, och
Kristus ger thee lätt.”,

På 11 PM Augusti 23, 1241 BC måste sunen resa 45° österut till löneförhöjningen i det västra på 8na som PM
placerar därefter att passera 180° i sex timmar till middagen placerar. Därefter sunen som reser 360° till
stativstillbilden på middagen för 24 timmar. Därefter sunen som reser 180° till uppsättningen i öst på Israel i sex
timmar. Därefter placerar sunen som reser 45° till den 9 FÖRMIDDAGEN, i Kina, 3 FÖRMIDDAG placerar i
Israel. Jorda en kontakt tillfälligt att flöda ut ur den omvända omloppet av sunen. Därefter jagar vända om för
sun, och plötsligt och resa brilliantly 180° som är västra till 3na PM, placera - eller middagen placerar på grund
av några timmar för att resa 180°en.



Då sunen reste östlig 45° och 180° därefter 360° och stod fortfarande i skyen därefter 180° och uppsättningen i
öst på Israel, då placerar den mer ytterligare öst för sunflyttningen 45° till den 3 FÖRMIDDAGEN Israel. Och
när sunen reste västra 180°en kanske sunen ljusnades sevenfold.

, då därefter jord flödade ut ur den omvända omloppet Februari 15, 1240 för understödja BC, ytbehandlar
förmörkelsebanor på jord skulle är exakt var vi skulle förutsäger att de som tillbaka är tajmar in och dagligen
korall fodrar skulle är exakt, som vi skulle förväntar dem för att vara varje dag. Ja kan du finna om
sunuppsättningen på Augusti 24, 1241 BC i dagstidningtillväxten på en korall. Emellertid om sunen
fördunklades, kan lagrar visas som något annat dagstidninglagrar. Sunen kan ha varit den fördunklade stunden
som den stod fortfarande i skyen för att lämna den samma dagstidningkorallen för att fodra, lekmanna-
korallpolyps besegrar tillväxt ringer dagligen. ”Om en ringa tillfogas varje dag, kunde den vara det på en dag
med bestämt ingen dåligt väder ringer tillfogas”.

Om en hel dag

Joshua 10:13 b, ”så som sunen stod fortfarande i mitt av himmel, och hasted för att inte gå besegra om en hel
dag.”,

Uttrycka för ”om” är märka Kaf, och hjälpmedlet ”gillar” eller ”om”. Texten läser ”sunen som fortfarande stås
för nästan en heldag” omkring 24 timmar. Således uttryckanågot liknande per heldag. - En dag, Yom, kan
betyda att en spänna av ljust färgar från soluppgång till solnedgången. Således är uttrycka ”om” en dag av 12
timmar som där 10 timmar i ljusa och 14 timmar för vintersun sun som är ljus i sommar. Emellertid inkluderar
är en hel dag natten och dagen och en färdig rotation av 24 timmar som är snarlika än omkring 12 ljusa timmar
av sunen. Således stod sunen fortfarande i skyen för något liknande den fulla rotationen av en heldag av 24
timmar. Första halvlekomloppet är kort stavelse 40 noterar i saknad tid i de 24 timmarna som rusas upp tid för
första halvlekomloppet.

Därefter noterar den 40 saknaden kan appliceras till de 24 timmarna sunen som BC stås stilla Augusti 24,
1241. Således är benämna sunen som fortfarande stås i skyen för ”om” en hel dag, mycket exakt. Sunen som
fortfarande stås för 23:20timmar, fördriver sunen som kretsas runt om jorden 350°. Benämna ”från halvan av
himmel” hjälpmedeljord var redan i en omvänd omlopp från det röra halvåret 180° för sunen tidigare. Från
halvan av himmelhjälpmedel från sun'sen placera bland stjärnorna. Från Februari 17, 1241 äger rum BC halvan
en omlopp till Augusti 24, 1241 BC, när sunen måste gå tillbaka och nattskyen av natten av Augusti 24, 1241 är
BC 180° som är olik än natten för, som sunen var på andra sidan av jorden.

Detta uttrycker för halva om dagen är samma som uttrycka här i Nehemiah ”middag”,

Den Nehemiah 8:3 ”och han läste däri för gatan som var, för bevattna utfärda utegångsförbud för från
morgonen till middagar, för manarna och kvinnorna, och de, som kunde förstå; och gå i ax folket var allra
uppmärksamt unto boka av lagen.”,

”från morgonen till middagar” = från belysningen till halvdaget. Det kunde finnas ett sunmirakel denna dag.
Texten gjorde inte något att säga sunron i öst som usuall.

Jorda en kontakt i en omvänd omlopp efter Februari 17, 1241 BC, betydde sunen rörd 180° till den Augusti
zodiacen, då fortsatte i halvåret, halva en omlopp, till den Februari zodiacen i Augusti. Sunen stod fortfarande
från halvan av himmel, middagen, som dagen för 24 timmar. Om sunen reste en rak bana runt om jorden, visas
den skulle sunen i dess middag placerar, till löneförhöjningen 23° då nedgång 23°. Sunen på dess mest heighest
skulle räckvidd 80°, 10° mindre än en mitt.
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, om därefter du kan föreställa sunen som kretsar runt om jorden 350° med jord rotation till stativstillbilden på
middagIsrael tid för 23:20timmar, omkring en heldag. Det är 24 mer timmar av dagsljus. Således noterar
saknaden 40 i den saknade dagberättelsen.

Den John 11:9 ”Jesus, svarade är det inte tolv timmar i dagen? Om någon man går i dagen, honom stumbleth
inte, därför att honom seeth det ljust av denna värld.
11:10 men, om en man går i natten, honom stumbleth, därför att det inte finns något ljust i honom.”,

Sunen som fortfarande stås ”i mitt” av himmel, översätts formligen som ”från halvan” av himmel”,

Det rött märker vad, tänks ursprungligen för att ha betytt ”från” i stället för ”i” eller ”med”.

Om du ser nära, märker det rött vadlooksnågot liknande ett hus för ett rum, som är dess menande. Sunen
skulle är i zodiachuset av virgoen var den skulle normalt är Augusti 24, 1241 BC, men möta det samma huset
kort i jord omvända omlopp. Var halvan en omlopp efter nedgången av Jericho, Februari 17, 1241 BC, Joshuas
långa dag, Augusti 24, 1241 BC. Den skulle sunen kretsar aroud jorden 360° för 24 timmar som igen stoppar på
den halva omloppet, pekar av Augusti 24, 1241 BC. Sunen kan därefter fortsätta till uppsättningen i öst, efter
några timmar, plötsligt löneförhöjningen i öst som ska stoppas igen på denna halva omlopp, pekar, sunen igen
på andra sidan av jord och jordflöde igen in i en omvänd omlopp av sunen. Därefter sunreturen Februari 15,
1240 BC och jordflöde ut ur den omvända omloppet.

- Stark 719b. Detta märker ”vad”, först från rätten som betyds ursprungligen ”från” precis som från det första
kapitlet av bibeln, uppkomst1:4

Precis som märka ”vad” betydde från, från sojournen in i Egypten Sothis år 430 - April 1, 2307 BC till
utflyttningen på fullmånen, fredagen, mars 30, 1281 BC, från utflyttning12:40



- att inte vara förvirrat med liknande se märka Kaph i ”nedanför kayomtamiym”. Den natt måste israelitesna
ha sett stjärnor från den annan halvan av himmel.

Några strider benämna ”kayomtamiym” - ”om den hela dagen” - noterar första märker från rätten är Kaph =
omkring.

- som dag som i de varma timmarna - i den Joshua 10:13 - betyder den längsta dagen av året -
sommarsolsticen. Tidig sortobservatörer trodde sunen som north restes (upp) till sommarsolsticen, då stoppades
och söder restes (besegra), i dess säsongsbetonade rörelse. Det är, sunen som är rosa higher i skyen in mot
sommar fäller ned därefter, after. Den sunron och uppsättningen vidare till norden varje annalkande sommar för
dag därefter till den södra annalkande vintern. Dagarna växte gradvist längre, då stoppade att växa, då växte
kortare. Jämväl stoppade dagarna förkortning på vintersolsticen.

Solsticehjälpmedelsunen dog. Sunen i den skulle vintern reser de mest bortersta söderna. Sunen i den skulle
sommaren reser den mest bortersta norden. Således dog började sunen och att synas i den annan riktningen.
Joshuas var långa dag Augusti 24, 1241 BC 38 dagar för höstdagjämningen och 51 dagar efter sommarsolsticen.
5 dagar var tidigare än Augusti 24, 1241 BC halva långt mellan sommarsolsticen och nedgångdagjämningen.

Det visas ett sunmirakel Januari 25, 2636 BC i Huangdis 20th år på den nya moonen och börjar dagen av
räkning 60 och året av räkning 60. Januari 25, 2636 var BC endast 10 dagar efter vintersolsticen. Det
sunmirakelen halva om året, halva en omlopp, mer sistnämnd som också skulle, är 10 dagar efter
sommarsolsticen.

Då sunen stod fortfarande i skyen, kan det benämnas den dog sunen. Således Joshuas kan långa dag och andra
liknande sunmirakel, ha givit det menande av solsticen, båda sunmirakel i vinter i Januari och i sommar i Juli.
Således, frågade Joshua guden att stoppa sunen - från röra västra till öst - för 24 timmar Augusti 24, 1241 BC
och igen guden stoppade sunen för 12 timmar Februari 15, 1240 BC. Sun stoppade jämliken som sunen dog
jämlikesostice.

Emellertid ser vi lösningen här som den rörda sunen 180° = 12 timmar som lämnar inget för att bevisa, som
jord flödade in i en omvänd omlopp av sunen. Sunanseendestillbilden i en mitt av skyen som klättras till
sommarsolsticen, placerar vid den åttonde timmen av 1en/2 - timmetimmemirakel. Den östliga och västra
omsvängningen på den Dendera zodiacen kan visa sunflyttningen 180° och zodiacväxlingen. Den obetydliga
förskjutningen i zodiacen kan ha varit resonera som författare skrev jorden var uppochnervänd.



Språket av Yaos Canon, då Yao överförde honom och Ho för att bestämma de fyra säsongerna som är
nödvändigt för jordbruk, vid fyra nya stjärnor i den omvända omloppet, 2315 BC, föreslår att en omvänd
omlopp, efter sunen rörda 9 X 180° (nio är ett udda numrerar inte även en numrera, således sunen som stoppas
på andra sidan av jorden efter flyttning 9 X 189°), som ska stås fortfarande på Kina för nio dagar Yao, gjordes
kejsaren och bemyndigades varefter honom och Ho.

De fyra stjärnorna var inte ens synliga i dagjämningarna och solsticesna, därför att sunen hade rörda April 1,
2315 BC, 10 dagar för fjädradagjämningen, April 11, 2315 BC. Det tar 26.000 år för att jord ska precess 360°.
Verkställa av flyttningen sunnågot att säga på vintersolsticen, 90 dagar för fjädradagjämningen, är till
flyttningen sunen 180° till andra sidan av jord. Således 90 dagar = hjälpmedel 180° 10 dagar = 20°. Detta är
hjälpmedlet verkställa av flyttningen sunen till andra sidan av jord April 1, 2315 BC = till 2 x 10/365 x 26.000
år = 1400 år nyare zodiacsky. Därefter markerar alla fyra stjärnorna i skulle Yaos Canon de fyra säsongerna.

Det finns inte någon annan lösning till Yaos Canon.

Allt pekar till en omvänd zodiac för Joshua som väl.

Därefter Joshuas var långa dag långtifrån ett naturligt fenomen. Detta var arbetet för många det very
ytterlighetmirakel tillsammans som ger en skepnad av normaltillståndet.

Om sunen som är rörd med jord rotation 12 timmar, det är halv långt, skulle Israel ser stjärnor från den annan
halvan av himmel som natten. Fördriva demonstrering till min fru, i sommaren av 1999, sunflyttningen 180°
runt om jorden som ska stås fortfarande i skyen, rört I ett jordklot av jorden framåtriktat, då uppstod den till som
mig, fortsätter skulle jord flyttning men nu i omvänt. Den forntida greken och kinesiska rekord beskriver jord i
en omvänd omlopp. Du ska ser att sunen kan ha stått fortfarande i skyen för 12 timmar som den rörd 180° till
andra sidan av jord. Endast denna var inte Joshuas långa dag på Gibeon. Den första dagen av den sjunde
månaden kan ha varit när Joshua talade välsignelsen och förbanna av lagen på monteringen Ebal och
monteringen Gerizim, söndagen, Juli 21, 1241 BC.

Den Deuteronomy 11:29 ”och den kommer att passera, då LORDEN thy gudhath kom med thee in unto landet
whither den mest goest thouen att äga den, att thoushalt satte välsignelsen på monteringen Gerizim, och
förbannelsen på monteringen Ebal.”,

Således Joshuas är långa dag den sjunde dagen av den åttonde månaden, Augusti 24, 1241 BC.

Den Leviticus 23:24 ”talar unto barnen av Israel, ordstäv, i den sjunde månaden, i den första dagen av
månaden, ye har en sabbat, en minnesmärke av att blåsa av trumpeter, en helig convocation.
23:25 Ye gör inget servilt arbete däri: men ye erbjuder erbjuda som by göras, avfyrar unto LORDEN.”,

Kanske därefter gick tillbaka israelitesna till Gilgal den nästa dagen.

Därefter efter månaden, den första lunar dagen av den åttonde månaden, mötte Gibeonitesen Joshua på Gilgal.
Därefter på den tredje dagen, av veckan, tisdag, av den lunar månaden, Augusti 21, 1241 BC. Därefter några
mer sistnämnd dagar anföll de fem konungarna av Amoritesen Gibeon och Gibeon som överfördes för Joshua,
och Joshua steg fredagnatten som kommer till bistå av Gibeon.

Den Joshua 9:16 ”och den kom att passera på avsluta av tre dagar efter de hade gjort en liga med dem, det som
de hörde att de var deras grann, och att de bodde bland dem.”,

Sunen måste gå halvår tillbaka efter Joshuas långa dag och vara den extra dagen lätt Joshua som behövs på
striden av Merom och jorda en kontakt flödat ut ur en omvänd omlopp ett år efter nedgången av Jericho. Jämväl
natten efter Joshuas långa dag ser de skulle israelitesna stjärnor från den annan halvan av himmel.



Dessa uttrycker lite i bibeln är viktiga, uttrycka omkring, märka Kaf:

Den Luke 3:23 ”och själva Jesus började att vara omkring trettio myndiga år,”,

Eller började Jesus hans departement, då han var omkring trettio myndiga år,

Jesus var antagligen född 17th av den sjunde månaden, enligt mönstra av Noahs flod i uppkomst 7 och
uppkomst 8, lördagen, September 12, 7 BC. Jesus började hans offentliga departement på den Yom Kippur
lördagen, den September 10, 29 ANNONSEN, den 10th dagen av den sjunde månaden och med hans
födelsedag några dagar mer sistnämnd, 17th av den sjunde månaden, den September 17, 29 ANNONSEN. Eller
enkelt likställer hans födelsedag September 12, 7 BC nästan till den September 10, 29 ANNONSEN.

Jesus började att vara 35 i denna September 17, 29 ANNONS. Det finns inte något år nolla. Således började
Jesus att vara omkring trettio myndiga år. Original av Luke kan ha varit hebréiskt.

Därefter märka Kaf = omkring. Detta uttrycker är omkring precis något liknande rekordet, när sunen som
fortfarande stås för omkring en dag minus 40, noterar, om en hel dag, Jesus började hans departement fem år
efter han vände trettio, i fjädra/sommaren, då han döptes. Således Jesuss skulle ålder i Luke äger rum i Jesuss
34th år för Jesus vände 35 år gammala, den September 17, 29 ANNONSEN. Jesus skulle är 34 gammala år,
gammala roterande 35 år, den September 17, 29 ANNONSEN.

2 krönika20:31 ”och Jehoshaphat härskade över Judah: han var trettio och fem gammala år, då han började att
härska, och han härskade tjugo och fem år i Jerusalem. Och hans kända moder var Azubah dottern av Shilhi.”,

2 krönika15:19 ”och det fanns inte något mer kriger unto femna och det trettionde året av regeringstiden av
Asa.”,

Jesus började hans departement i den September 29 ANNONSEN, då han var thirty-five.

Många daterar i bibeln pekar till 40 och 39 och 38 år. Således ämna av bibeln som ska pekas till livet av
Kristus.

Så skulle Jesus är 34 och en halva på påskhögtiden i Jerusalem i ANNONS för mars 29. Det menande kan
vara Jesus ägde rum i hans 30th årtionde, då han döptes.

Formligen årtiondet av tre = Strongs 5144 + Strongs 5140. Således är 35 gammala år halfway till och med det
30th årtiondet. Således är 35 år exakt det 30th årtiondet. Tjänstledighetar för de Syriac och Persic versiansna, ut
som uttrycka började, därför att den är överflödig. Jesus började officiellt hans departement på början av 50 år
den jubile, som bör vara - fredagen, den September 9, 29 ANNONSEN, då i Luke 4 han talade från Isaiah 61.

Du ska ser att sannoliken var, att sunen kretsade till andra sidan av jord för en tidig sortsoluppgång för att
Joshua ska erövra Jericho på sabbaten, Februari 17, 1241 BC.

Stigande ned Sun

Se Hezekiahs underteckna

Här ser vi hur sunen som fortfarande stås i middagen placerar för Joshua för ”om” en heldag av 24 timmar.
Den saknade tiden var 40 noterar mer mindre än 24 timmar. Kanske kretsade sunen runt om anseendestillbilden
för jord 350° i skyen för 23:20 som timmar förflöt tid. , då därefter sunen gick Februari 15, 1240 BC på
middagIsrael tid tillbaka, var denna tid för 6 PM Kina för den glåmiga konungen. Därefter skulle den sex
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dagmoonen är ovannämnd, och sunen hade uppsättningen, och stjärnorna av huggtanden/Scorpius kom ut med
planen. Därefter placerar sunen som fortfarande stås för 12 timmar på middagen, på Israel på striden av Merom,
och på skymningsolnedgången placera på Kina. Därefter noterar sunen som är rörd en mer ytterligare 10°
österut till sminket för 24:40timmarna, 40 saknad tid, i den omvända omloppet för understödjahalvan.

Således placerar sunen rörd 190° och stiget i det västra till solnedgången. Det är, sunuppsättningen i det västra
i Kina natten av lördagen, Februari 15, 1240 BC, då ron i den västra 10°en inom 12 timmar som sunen som
fortfarande stås på middagen på Israel. Således sunen rörd 190° i 12 timmar. Således sågar den glåmiga
konungen båda stjärnorna kommer ut, då kommer sunen ut. Således drömmde han honom bekläddes i sunen och
moonen.

Hänvisa till i den saknade dagberättelsen till sun'sen skuggar att stiga ned tillbaka i 2 konungar 20:9-11 var
hebrén uttrycker Mahaleh, for att stiga som väl. Kanske hänvisar till understödja till suninbrottet som öst är lika
tillämpbar till Joshuas långa dag. Den nedgående sunen, därefter stiget. Sunen steg i domare8:13, då Gideon
gick tillbaka, för sunen var upp, för sunen steg för en omvänd omlopp för understödjahalva, att korrigera för
dessa 40 noterar. Också av notera är hänvisa till till sunen som tillbaka går. Att sunen steg, kanske det, hade
stigit ned. Sunstyrkan har väck tillbaka till löneförhöjningen/att stiga ned från det västra på 11 PM Augusti 23,
1241 BC på sabbaten som den är den hebréiska lördagen som fortfarande stås på middagen för 24 timmar, då
uppsättningen i öst och därefter plötsligt BC stigs Augusti 25, 1241 i öst.

Kanske ljusnades sunen till sevenfold, då den steg i öst till middagen placerar och fördunklade, då den stod
fortfarande 24 timmar, därefter uppsättningen i öst. Den plötsliga soluppgången i den östliga söndagen Augusti
25, 1241 var BC lik den plötsliga soluppgången för tidig sort på Jesuss uppståndelse. Kanske sunron i det västra
natten av Augusti 23, 1241 BC slutligen inbrott öst 36 timmar mer sistnämnd - 36 timme en lång dag. Sunen
skulle löneförhöjning i det västra till meridianen i Kina för plötsligt och brilliantly röra västra för en plötslig
solnedgång på Kina i det västra och soluppgång i öst på Israel. Därefter visas moonen skulle uppsättningen i öst
och dagen den dunkla något liknande som den gör på en molnig dag för skurkroll. Därefter kan denna dag vara
lik uppståndelsemorgonen.

Joshua kan höger ha tänkt att sunen på middagen skulle nu uppsättningen i öst i sex timmar, då finns det skulle
tre timmar av mörker, och fienden får bort. Därefter skulle sunen plötsligt löneförhöjning i öst för en kort dag
av omkring sex timmar. Joshua behövde segern som dagen och 24 mer timmar av dagsljus var vad han behövde
egentligen.

1 Thessalonians 5:8 ”men låter oss, som är av dagen, är nykter och att sätta på bröstharnesken av tro och
förälskelse; och för en hjälm, hoppet av räddning.”,

1 Samuel 9:26 ”och de uppstod tidig sort: och den kom att passera om fjädra av dagen, den Samuel som
kallades Saul till det bästa av huset, ordstävet, upp, som jag kan överföra theen bort. Och Saul uppstod, och de
gick ut båda av dem, honom och Samuel, utomlands.”,

”var fjädra av dagen” uttryckaalahen som var menande att stiga. Således kan sunen ha stigit plötsligt i öst efter
inbrott öst för endast några timmar. Således ottan. Och thus mönstra av uppståndelsesöndagen.

Den Joshua 10:14 ”och det fanns inte någon dagnågot liknande som för det eller efter det, det LORDEN
hearkened unto uttrycka av en man: för LORDEN som slåss för Israel.”,

Den nästa versen, den Joshua 10:15, visas inte i Septuaginten.

Den Joshua 10:15 ”och Joshua gick tillbaka, och all Israel med honom, unto lägret till Gilgal.”,



Det där var ingen dagnågot liknande det för Joshua att guden hearkened till en man måste ha betytt att det var
nästan hädelsen på andra tider att befalla sunen för att stå fortfarande och guden inte hearken till manen på
andra tider. Emellertid kan Joshua ha ämnat fråga guden att göra sunen att stå fortfarande då han manade
israelitesna för att gå upp strax och för att erövra det lovade landet snart, efter israelitesna lämnade Egypten:

Psalm84:10 ”för en dag i thy domstolar är bättre än tusen. Jag hade ganska att vara en dörrvakt i huset av min
gud, än att bo i tentsna av wickedness.
84:11 för LORDEN gud är en sun och skyddar: den ska LORDEN ger nåd och härlighet: inget bra ting ska
honom undanhåller från dem som går upprätt.”,

Det finns inget skuggar i middagdagsunen. Moln kan täcka sunen, skyddar från sunen. Således norden -
amerikanThunderbird = Phoenix. Guden verkade så briljant att åskamoln täckte skyen i Psalm 18:

Psalm18:12 ”på ljusstyrkan, som var, för honom som hans den tjocka moln passerade, stenar bränner till kol
hagel och av avfyrar.
18:13 gav LORDEN som också åskades i himmlarna och det högst, hans uttrycker; hagelstenar och kol av
avfyrar.”,

Numrerar 14:9 ”tredskas endast inte ye mot LORDEN, neither skräck ye folket av landet; för är de bröd för
oss: deras skugga avgås från dem, och LORDEN är med oss: frukta dem inte.”,

Den deras uttrycka ”skuggar avgås från dem” Joshua kan ha betytt en soluppgång och sunanseendestillbilden
på middagen för 24 timmar stunder som de fick segern. Lika kloka, konungen av den Midianites Gideon
massan, Zalmunna, hjälpmedel ”skuggar taget bort”.

Sunen måste ha rörda 7 X 180° för de tre dagarna av mörkermars 15, 1281 BC. Därefter bör en och en halva
mer sistnämnd år, understödjaåret, vara, när de tolv spionerna gick tillbaka på ingatheringen av frukt i den
sjunde månaden, ett år och som 186 dagar är mer sistnämnd = September 17, 1280 BC = den 17th dagen av den
sjunde månaden = Septemberet 12, 7 BC, också den 17th dagen av den sjunde månaden, då Jesus måste ha varit
född. Sunen kan flyttningbaksida på den halva omloppet och den fulla omloppet = på den sjätte månaden och på
den tolfte månaden.

Även om Isaiah bad sunen för att att dra sig tillbaka tio kliver, det var guden som befallde Isaiah för att fråga
Hezekiah, om skugga bör går ned tio kliver, reträtt tio kliver.

Bedömer 5:20, ”som de slogs från himmel; stjärnorna i deras jagar slagits mot Sisera.”,

Stjärnorna i deras jagar kan enkelt betyda sunen som är rörd till andra sidan av jord som dagen. Därefter ser
den natt skulle Israel stjärnor från den annan halvan av himmel. Stjärnorna skulle ses till uppsättningen i det
västra och försvinner i det västra, som jord orbited sunen i dess det normala kontrar medurs omlopp. I den
omvända omloppet för detta visas de skulle stjärnorna mer och mer från det västra varje natt. Således ”jagar
stjärnorna i deras slagits mot Sisera” var lika en turnpike som inte l5At Sisera igenom.

Septuagint bedömer 5:20 ”stjärnorna från himmeluppsättningen sig själv i samling, dem uppsättningen sig
själv för att slåss med Sisara ut ur deras banor.”,

Denna grekiska verse kan föreslå att de fem planen sågs också för att vara ut ur förlägger den natt i Israel, som
de sågs i förbindelse i huggtand/Libra i Kina den natt i wans dröm för konung.

Domare5:31 ”l5At så alla thinefiender förgås, NOLLA-LORDEN: men låt dem att förälskelse honom är som
sunen, när honom goeth framåt i hans styrka.”,



Hänvisa till till 2 konungar 20:9-11 kan vara korrekt. Sunen måste löneförhöjningen i det västra och fastställdt
i öst för Hezekiah. Således föreställs 180° av skyen av 10 kliver.

Boka av Daniel talar av timmar av dagen. Således i dessa 703 BC, precis 110 år för Daniel i 590 BC, kan
uppdelningarna av timmar ha varit bekant. Således kliver tiona i övrevisartavlan av Ahaz kunde enkelt visa tio
timmar, nästan 180°

Således undertecknar Hezekiahs var liknande till Sabbatonen de vilade lärjungarna - sabbatonen var en
fredagnatt av sju på nätterna, och sunen steg ned från det västra till uppsättningen i öst som lördagen. Kanske
var den natt 36 timmar längre. Kanske stod sunen fortfarande att lördagmiddagen för 24 timmar, som den
kretsade runt om jorden 360° och var lika Joshuas långa dag. Därefter att lördagen, dag tänder, skulle sist 36
timmar. Jag vet inte, hur dagen varade long lördag, den April 4, 33 ANNONSEN. Det kunde ha varit en lång
dag, en 1/2 - timmetimmedagen eller några timmar av dagen lätt. Ändå antagligen sunron i det västra och
fastställdt i öst som dag. Därefter sunron i öst plötsligt och brilliantly den uppståndelsesöndagmorgon.

Uppståndelsen kan likeneds till läka av sunen för sju veck som stiger plötsligt från öst. Således skulle skugga
båda går tillbaka därefter framåtriktat 10 kliver = 180 grader = 10 timmar. Således kan Hezekiah ha läkts av
sevenfold en sun på soluppgången, efter tre dagar av mörker och sunresningen i det västra och inbrott öst, en
underteckna av uppståndelsen. Således Joshuas var långa dag mycket liknande. Det finns
möjlighetsHezekiah'sens Sign var i 703 BC, med samma mönstrar antagligen av sunmirakel som leda upp till
Jesuss uppståndelse. Således fungerar hänvisa till till II konungar 20.

Den Isaiah 30:26 ”dessutom är det ljust av moonen som det ljust av sunen, och det ljust av sunen är sevenfold,
som det ljust av sju dagar, i dagen som LORDbindethen upp brytningen av hans folk och healeth slå av deras
sår.”,

”kan det ljust av sju dagar” indikera en lång natt och dag, efter Jesus korsfästes. Några föreslår att Jesus
korsfästes på torsdag för att ge tre dagar till söndagen. Emellertid kan de tre dagarna ha varit fulländade vid
flyttning sunen som likställer 3 x 24 timmar till Jesuss uppståndelse.

Psalm113:3 ”från resningen av sunen unto gå besegrar av samma som den kända LORD'SEN ska för att
lovordas”,

Herodotus en grekisk historiker, skrev att de egyptiska prästerna anmälde:

”Thus, numrerar hade helheten av år [av egyptisk historia för tidig sort] är 341 pharaohs, som helt utrymme,
dem sade i, ingen gud någonsin synts i en människa bildar; ingenting av denna sort hade händt endera under
gamlan eller under de mer sistnämnda egyptierkonungarna. Sunen, hade emellertid inom denna tidsperiod, på
fyra som flera orsakar, rört från hans wonted jagar, två gånger resningen var honom nu uppsättningar och
inställning två gånger var honom nu löneförhöjningar. Egypten var i ingen grad som påverkades av dessa
ändringar; produktionerna av landet och av floden, återstod samma; nor fanns det något som var ovanlig i
sjukdomarna eller dödarna.”,
Historien av Herodotus, kapitel 2

Herodotus skrev också att ingen omsvängning av soluppgången uppstår under sothisna cyklar. Detta kan
indikera att sunron i det västra och fastställdt i öst året av utflyttningen, fredagen, mars 30, 1281 på avsluta av
de 1460 år sothisna cyklar BC. Därefter från ANNONS 148 som avsluta av Sothisen cyklar, symboliserades av
Phoenixen myntar på minted. Sothisen cyklar avslutade egentligen 1460 år i ANNONS 180. Det 49 jubile året
och det 50 jubile året från 1241 BC och de egyptiska sothisna cyklar sammanträffat i ANNONS 180. Kanske
myntar datera av denna med phoenixen på avsluta av de egyptiska sothisna cyklar är faktiskt dessa 180 BC.
Kanske det fanns ett sunmirakel i ANNONS 180. Från Jesuss födelse i 7 BC till ANNONS 180 är 187 år.
Methuselah bodde 187 år.
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Det judiska jubile 50 året cyklar, och 49 år cyklar sammanträffar med 179 BC och 180 BC: ANNONS 29 +
ANNONS 50 + 50 + 50 = 179. ANNONS 33 + ANNONS 49 + 49 + 49 = 180. Från utflyttningen till Jesuss
crucifixion 1281 BC - ANNONS 33 = 1313 år = 13 x 101. Från Abrahams födelse i 2607 BC till utflyttningen i
1281 är BC 1313 år + 13. Från Abrahams födelse i 2607 BC till Jesuss födelse i 7 BC = 2607 - 7 = 2600;
2600/13 = 200. Om pharaohen Merneptah dog i 3,5, tillbaka 3 månader från avsluta av månaden Juni 30 och 5
dagar framåt = 3,5; detta skulle är April 3, 1281 BC. Jesus korsfästes på den April 3, 33 ANNONSEN och ro
från den döda April 5, 33 ANNONSEN. Jämväl var sojournen i Egypten 1026 år. 2 x 513 år. Methuselah bodde
till år 969 = 800 + 13 x 13.

Eller 51 x 19 år. Lunar cyklar repetition varje 19 år. Adam från armeniska sothis 5368 BC på år 800 =
armeniska sothis 4568 BC - 969 år av Methuselah = 3599 BC = år 600 från egyptiska sothis 4199 BC. Dessa
3599 som BC är BC ett annat år 600 bredvid de armeniska sothisna 3307 för år 600 av Noahs flod. Om
Methuselah var födda 3599 BC, då skulle Lamech är födda 3494 BC, då Methuselah var 105 gammala år, som
BC bor 182 år till 3312 = armeniska sothis för år 595.

Som precis Lamech dog i 3312 BC, det finns 49 år jubiles från Josephs första år som regulatorn av Egypten i
2315 BC till 12 BC; 5 mer år till Jesuss födelse i 7 BC. 47 x 49 = 2303 år. Från 2310 BC, på det sjätte eller
sjunde året av överflöd i Egypten 2310 BC - 2303 år = 7 BC, Jesuss födelse. Jämväl 49 x 49 = 2401 år. Från den
2369 BC, när Jacob var 69, 2401 år = Jesuss offerApril 3, 33 ANNONSEN.

Eller året 600 Methusaleh dog, kunde antas år 600 av Noahs flod. Mest rimliga Methusaleh dog i år 969 från
Adam = 3599 BC, och Noahs flod var troligen 3307 som BC pekar till Jesuss födelse 3300 mer sistnämnda år.
Mönstra fallen föra Noah pekar speciellt till faktumet arken som vilas på den 17th dagen av den 7th månaden
och, var en typ av Jesuss födelse den 17th lunar dagen av den sjunde månaden.

Jesus bodde till 38 och en halva år. Detta är 2 x 19 år cyklar. Det finns många sunmirakel på år som avslutar
med 68 och år 7. Således 38 + 38 + 23 = 100. Jesus skulle är 23 då Caiaphas blev kickprästen.

Från 5368 BC i 49 år jubiles: 3408 BC = Noah 100 år till floden 3307 BC = 3300 år till Jesuss födelse. 49
jubiles vidare till ett sunmirakel och omen i 468 BC = ”folket av Ts'e och Ch'ing anföll Wei.”, Konungen Yuen
av Kina dog. 500 år mer sistnämnda Jesus var den korsfäste April 3, 33 ANNONSEN. Således år ett av bibeln =
5368 BC till år 800 = Adams födelse 4568 BC; 49 år jubiles till 468 BC = 500 år till Jesuss offer. Alla
sunmirakel pekar till Jesus.

Enoch födda 300 armeniska sothis = 3607 BC, 57 år till Methuselah, 57 år till Lamech, 182 år av liv till
armeniskt sothisår 595 = 3312 BC. Därefter är Lamech 50, då han hade Noah om 3440 BC, så Noah är omkring
40 då han hade Shem, som var 102 i 3305 BC då han lämnade arken.

”Och i den tolfte jubileen, i den sjunde veckan därav [FÖRMIDDAG 582-588], tog han till självt en fru.”,
Forntida boka av Jubilees, p.25

Om detta är år 300 av Enoch 3607 BC från 3907 BC, 588 år tillbaka = 4195 BC = cyklar den nya egyptiska
Sothisen, 1460 år till 2737 BC.

Natten Jesus förråddes var torsdagen, den 13th dagen av den lunar månaden, den April 2, 33 ANNONSEN.

Den armenierSothis kalendern matchas vid år och månad till den egyptiska Sothis kalendern i 388 BC. Den
egyptiska kalendern är 40 år nyare än publicerad. Enkelt daterar börjaen Sothis var inte 1320 BC, utan 1281 BC
= avsluta av kalendern och utflyttningen. Således även började den egyptierSothis kalendern igen i ANNONS
179 ANNONS och inte 140.



Velikovsky skriver: ”Men, om ett stort år avslutade, och another började i + 139, måste händelsen ha uppstått i
livstiden av Claudius Ptolemy, faktiskt i mitt--perioden av den fruktsamma handstilen (+127 till +151) av denna
stora astronom av forntid. Claudius Ptolemy var en invånare av Alexandria. Ingenstans i hans handstilar är
händelsen som nämns någonsin; neither gjorde honom visar en medvetenhet. Bo i Alexandia och upptagande
som är själva med dessa materier, hur kunde han vara omedveten av eller tyst om adventen av det stora nya året
i Egypten i hans livstid?”,
Åldrar i kaosar III: Bemannar av havet. p.239

Samtidigt är regeringstiderna av pharaohs 76 år mer ytterligare baksida. De 76 åren plus de 40 åren = 115 år =
daterar en full 30 månad, som matchar sol- förmörkelse, perfekt = 6 x 19 = 115 år; 115/4 år drar tillbaka en dag
= 30 dagar, och en göra perfektmatch av förmörkelsen daterar till månaden. Yet regeringstiderna av pharaohs
skjuts tillbaka 76 år. Således daterar datera av splittringen av katolsk kyrka i ANNONS 550 som markerar
börjaen, av de armeniska sothisna som kalendern bör skjutas tillbaka de samma 76 åren av kronologi, som de
egyptiska sothisna calendar.

Troligen är justeringen till den armenierSothis kalendern 76 år mer ytterligare baksida än 115 år mer
ytterligare framåt, som precis den egyptierSothis kalendern är 76 tillbaka år. Alla sol- förmörkelse daterar från
Akhu En Aten är 76 år mer ytterligare baksida.

Därför att egyptier daterar är 76 år mer ytterligare baksida, armenier daterar kan vara också. Därefter enkelt
1281 BC + 1313 + 1313 = 3907 BC. 3907 BC + 32 år till Jesuss offer i den April 3, 33 ANNONSEN = 3939 år.
Jesus bodde 38 och en halva år från September 12, 7 BC till April 3. ANNONS 33. Således görar perfekt
signifikansen av 39 år, som pekar till Jesus, liv. 2010 ANNONS - 1460 - 1460 - 1460 - 1460 - 76 = 3907 BC.
3907 är BC 3900 år för Jesuss födelse.

101 X 39 = 3939. 3907 + 32 = 3939. 101 X 13 = 1313. 1281 BC - ANNONS 1313 = 33.

Adam i armenier Sothis för år 800 = 3907 BC - 1460 + 800 = 4568 BC. 4600 år för Jesuss offer.

Fullmånen, fredag, maj 11, Julian 4568 BC = April 3, 33 ANNONS i den tropiska kalendern. 4568/128 år =
36 dagar förskjutning i den Julian kalendern till den tropiska kalenderdagjämningen. 10 + 26 = 36. 30 av April -
26 = 4th eller 3rd dag av den April = April 3, 33 ANNONSEN. Således var Adam född en typ av befrielsen av
Jesus.

Är halvan en omlopp efter maj 11, 4568 BC 186 dagar, November 23, 4568 BC. Adam bodde från armenier
Sothis för år 800 till för år 930. Första synas av Sirius = Sothis, var Juli 16 i Egypten. Nya år hade dragit
tillbaka - upp från Juli 16 till denna November 25 i dessa 930 år. 930/4 = 233 dagar härom November 25, 4438
BC.

Således visste guden att skulle Adam syndar, för Adam var född. Att bestämmelsen för syndar skulle, är i hans
sons den offerApril 3, 33 ANNONSEN. Således Adams födelse, om i 4568 var BC en prophecy av Jesuss offer
i ANNONS 33.

Sjuna - dagveckan måste redan ha varit i existens för fullmånen = den 14th dagen av moonen, den 14th dagen
av månaden, = fredagen, maj 11, 4568 BC = året Adam var den bördiga armenier Sothis för år 800. Således
bodde Adam 130 år från år 800 till år 930. Jacob bodde 130 år till sojournen in i Egypten 2307 BC. Detta är
mycket samma som vi något att säga detta är året 2016 i dag. Således båda sjuna - dagveckan har hållits från
skapelse, och början av vår kalender, året av vår Lord, ANNONSEN = Anno Domini, har räknats från födelsen
av Kristus.



Om år 800 var 4568 BC, då bör år 1 vara 5367 BC. Exemplet som 800 år drar tillbaka från 3768 BC maj 14, är
fullmånen 4568 BC. Således September 24 är fullmånen 4567 BC 800 tillbaka år fullmånen September 20, 5367
BC, = den 13th dagen av den hebréiska månaden + 4 dagar = lördag, September 24, 5367 BC.

År ett, 5367 BC = 5399 år för Jesuss offer i ANNONS 33. Således daterar den tidigaste bibeln pekar till Jesuss
offer. Den tidigaste egyptier daterar 1460 tillbaka år från 4198 är BC 5658 BC. Om tillbaka 10 mer år, drar
tillbaka =, 3 dagar, 3 dagar X 4 år = 12 år, det skulle är 5668 BC = 5700 år för Jesuss offer i ANNONS 33.

Nedgångdagjämningen skulle är den nya moonen November 3, 5367 BC. Därefter skulle den 17th lunar
hebréiska dagen är November 22, 5367 BC. I Adams 930. år 930/4 = 232 dagar, baksida från Juli 16 = nya år
November 26, 4438 BC = samma November 22, 5367 BC = 17th dag från nedgångdagjämningen = 17th dag av
den lunar månaden.

Därefter dessa 5367 BC = 5360 år för Jesuss födelse i 7 BC.

Den Luke 1:59 ”och den kom att passera, det på den åttonde dagen som de kom att omskära barnet; och de
kallade honom Zacharias, efter det känt av hans fader.”,

Den John 7:22 ”Moses gav därför unto dig circumcision; (inte därför att den är av Moses, men av fäderna;)
och ye på sabbathdagen omskär en man.”,
7:23, om en man på sabbathdagen mottar circumcision, det bör lagen av Moses inte vara bruten; är ilsken ye på
mig, därför att jag har gjort en man varje whit hel på sabbathdagen?
7:24domaren inte enligt det utseendemässigt, men bedömer rättfärdig dom.

Jesus måste ha varit den födda lördagen, September 12, 7 BC = 10 dagar för nedgångdagjämningen September
22, 7 BC. Lördagen September 19, 7 är BC precis några dagar för höstdagjämningen September 19, 7 BC.
Därefter jämväl, Oktober 22, 5367 BC = början av den armeniska Sothis kalendern = 5400 år till Jesuss den
offerApril 3, 33 ANNONSEN; och var 10 dagar för nedgångdagjämningen November 3, 5367 BC och var den
17th lunar dagen. Jämväl omskäras Jesus på den åttonde dagen om höstdagjämningen.

Om året ett armeniska Sothis är 3907 BC, skulle år 600 av Noahs flod är 3307 BC. Sunen till flyttningen på
dag 10 av understödjamånaden, Noah att skriva in arken en dag 17 för vecka sedermera. Sunflyttningdagen 10,
lördag, mars 16, 3307 BC. Sunflyttningbaksidaen en - halv omlopp sedermera den 17th dagen av den sjunde
månaden, söndag, September 15, 3307 BC = September 13, 7 BC. Därefter sunflyttningen den nästa dagen
September 16, 3307 BC och mer sistnämnd fullt år för flyttningbaksida en, söndag, mars 16, 3306 BC. Noah
lämnar därefter arken en vecka mer sistnämnd, lördagen, mars 22, 3306 BC.

”I året fjädrar sex hundra av Noahs liv, i understödjamånaden, på den första dagen av veckan, på dess
sjuttonde dag, på den alla dag av den stora avgrunden var kluven, och sluicesna av skyen öppnade.”,
Det döda havet bläddrar, studieupplagavolym mig, p.501. 4Q252.

Söndagen = var den första dagen av veckan = mars 24, 3307 BC den 17th dagen av den hebréiska lunar
månaden, mars understödjamånaden från Februari; 150 dagar drar tillbaka från Juli 10.

Därför att den mest nearest jorden att närma sig av sunen, ägde rum periheliumet, om November 1, 3307 BC,
då 90 dagar var mer sistnämnd Februari 1, 3307 BC. 90 dagar efter periheliumet = dagen kan sunen flyttningen
180° till andra sidan av jord och den halva omlopp från den dag, Februari 10, 3307 BC, att vara maximat av 187
dagar + två dagar som ska fås från sabbath till sabbathen. Således drar tillbaka 150 dagar från det nya året för
armeniska sothis = första synas av Sirius precis för gryning på 4:15FÖRMIDDAGEN på Juli 11, 3307 BC, är
lördagen, Februari 9, 3307 BC. Därefter är halvan en mer sistnämnd omlopp lördagen, Augusti 17, 3307 BC
som är julian = den 17th dagen av den sjunde lunar månaden. I vår Gregorian kalender äger rum detta om Juli
20, 3307 BC.



Den nya moonen, först att synas av moonen, var onsdagen, Februari 6, 3307 BC. Onsdagen är den fjärde
dagen av veckan. Sunen och moonen skapades på den fjärde dagen.

Uppkomst1:14 ”och guden sade, l5At där är tänder i himlavalet av himmlen för att dela dagen från natten; och
låt dem äger rum för tecken, och för säsonger och för dagar och år: ”,

Uppkomst1:19 ”och aftonen och morgonen var den fjärde dagen.”,

Essenesen markerade denna fjärde dag, onsdag, därför att sunen och jorden skapades på den fjärde dagen.

”Och han förlade sunen, som en store undertecknar ovanför jorden för dagarna, sabbathsna, månaderna,
festmåltiderna, åren, veckorna av år, och jubileesna och för alla cyklar av åren”,
Det döda havet bläddrar studieupplagan, volym II, p.463

Således cyklar teckenet av sunmirakel, jubilesna, veckorna av år, och av år = vänder om omloppår.

Den Juli 11 för det nya året för sothis armenier och den Juli 16 egyptier i den Julian kalendern i år BC, är
liknande till vår Juli 16 som är gregorian i årsANNONS.

Dimensionerar av Noahs ark är liknande till dimensionerar av arken av överenskommelsen. Mönstra av
daterar, floden i det mars- = Jesuss offret, torkade det slipat ett år mer sistnämnd, och regnbågen =
uppståndelsen, arken vilade den 17th dagen av den sjunde månaden = Jesuss födelse September 12, 7 BC.

I denna Julian kalender var September 15, 3307 BC den samma 17th dagen av den 7th månaden. Således
sunmirakel inte endast på den 17th dagen av den lunar månaden, men på den 17th dagen av statisk
elektricitetmånaden av September i Sothis den Julian kalendern. Kalendern hade dragit tillbaka - upp 600 år =
600/4 = 150 dagar. månader för 150/30 = 5. Månader för månad 7 + 5 = ett år 12 månader.

Fjädradagjämningen var April 19, 3307 BC som var också fullmånen. Således Noahs var flod en typ av Jesuss
offer den fullmåneApril 3, 33 ANNONSEN.

Sagan av Gilgamesh berättar av konstellationaquariusen som den är tillhörande med den stora floden. Sunen
skulle är i Aquarius i Januari 3300 BC, antagligen den första månaden i uppkomst 7. Om sunen som är rörd till
andra sidan av jord i understödjamånaden, den skulle aquariusen, verkar över huvudet på midnatt den månad,
zodiacen som fortskrider i omvänt.

Sunen kan flyttningen som sju dagar för Noah gick in i arken, och guden stängde dörren på lördag den 17th
dagen av den lunar månaden för understödja. Därefter kan sunen flyttningen 186 dagar mer sistnämnd, halva en
mer sistnämnd omlopp, den 17th lunar dagen av den sjunde månaden. Därefter är justeringen från den
armeniska Sothis kalendern, 3907 BC, till den egyptiska Sothis kalendern, 4198 BC, 310 år.

Noah i bäst passformar för år 600 3307 BC = 3300 år för Jesuss födelse. Många daterar bibeln som pekar till
Jesus fungerar mycket väl.

Uppkomst5:21 ”och Enoch bodde sextio och fem år och begat Methuselah:
5:22 och Enoch gick med guden, efter honom begat Methuselah tre hundra år, och begatsons och döttrar:
5:23 och alla dagar av Enoch var tre hundra sextio och fem år:
5:24 och Enoch som gås med guden: och han var inte; för gud tog honom.”,

De 365 åren pekar till kalendern för 4 x 365 årssothis. De hade ingen Februari 29 skottår. Sothiskalendern
drog tillbaka - upp en dag varje fyra år.



”Enoch, efter vi hade undervisat honom. .six-jubilees av år.”,
4Q227

Sex jubiles av år = 300 år. Från börjaen datera av den armeniska Sothis kalendern, från 3907 BC till 3607 BC
till Jesuss födelse i 7 BC. Därefter 300 mer år till Noah i år 600 = 3307 BC. Enoch på år 365 = 3542 BC. = det
jubile i 1241 BC på korsningen av Jordanien.

Det 44th jubile från Adam, i 2368 BC, då Jacob var 70 gammala år, måste ha räknats från vad skulle är även
hundratals år från 4568 BC till Jesus den offerApril 3, 33 ANNONSEN. Det sjätte jubile antagligen, då Enoch
var född en typ av Kristus, skulle är även hundratals år från den nästa starten av de armeniska sothisna cyklar i
3907 BC = 300 år till 3607 BC, till Jesuss födelse September 12, 7 BC. Således de två jubilesna som pekar till
Jesuss födelse och offer.

Om den armeniska Sothis kalendern som matchar den egyptierSothis kalendern, var båda rörd baksida 76 år:
2010 ANNONS - 76 - 1460 - 1460 - 1460 - 1460 = 3907 BC. Därefter armeniska är det skulle Sothis för börja
året 3907 BC. Därefter skulle detta år 300 av Enoch är 3607 BC. All förutsäga Jesuss födelse September 12, 7
BC.

Uppkomst5:18 ”och Jared bodde hundra sextio och två år och honom begat Enoch: ”,

162 år drar tillbaka från armenier Sothis för år 300: 3607 BC - 162 år = 3767 BC = 3700 år till Jesuss
crucifixion. Också 162 år framåtriktat av 3707 BC = 3545 BC = 3507 BC + 38 år av Jesuss liv.

Sothis det nya året var när Sirius visades först för gryning. Sothis 365 från 3907 BC bör vara fullmånen, April
18, 3543 BC som tillbaka räknar från det egyptiska Sothis nya året Juli 16. 365 dagar som delas vid fyra = 92
dagar tillbaka. Emellertid och att räkna tillbaka från de armeniska Sothis nya åren, Juli 10, 92 dagar tillbaka, bör
de nya åren vara fullmånesöndagen, April 7, 3542 BC. Således togs Enoch antagligen på nya år på söndag, på
tiden av året och av månad, av Jesuss offer och uppståndelsen. Således var översättningen av Enoch en typ av
uppståndelsen av Kristus.

Enoch på Sothis år 365 = 3842 BC, var 3600 år för Joshuas erövring av Palestina i 1241 BC.

Den egyptiska Sothisen cyklar av omkring 1460 år som BC avslutas på utflyttningen i 1281. Baksida 1456 år
cykla började 2737 BC. Baksida 1458 år cykla började 4196 BC. Eftersänd 310 år = armenier börjar av deras
sothis, 3907 BC.

Från början av den egyptiska Sothisen cykla i 4198 är BC 310 år till början av den armeniska Sothisen cyklar
3907 BC. 365 år av Enoch betyder den Sothis kalendern, som kalendern drar tillbaka - upp 365 dagar i 4 x 365
år.

Från 4202 är BC 49 år jubiles till Jesuss crucifixion i ANNONS 33. Från 4202 är BC 1464 år = en extra dag,
kalenderbaksidaorna - upp en dag varje 4 år, till 2737 BC.

Den armeniska kalendern betyds. Och armenier för år 300 är födelsen av Enoch = 3607 BC. Således kan
Enoch ha översatts på dagjämningen på den April 5, 33 för nya år = Jesuss uppståndelseANNONSEN.

Lamech bodde 182 år. Om Lamech var född på den egyptiska Sothisen, datera 777 BC, 3421 BC, då dog 182
år mer sistnämnd, som skulle är 3239 BC. , om därefter Lamech dog 192 år mer sistnämnd och inte 182 år mer
sistnämnd, skulle har Lamech dött året av Noahs flod också, 3230 BC. Därefter både Methuselah och Lamech
kunde ha dött året av Noahs flod om i 3230 BC.



Där var två sothiskalendrar, armenier med en börja daterar 3907 BC och tillbaka 1460 år till 5367 BC.
Egyptier, med en start daterar 4198 BC tillbaka 1460 år från 2737 BC. Om Lamech bodde 111 år, inte 182 år;
skillnaden av 777 år och 595 år är 182 år. Skillnaden kan vara från de två olika kalendrarna.

777 år drar tillbaka från armeniskt sothisår 595 = 4089 BC = 182 tillbaka år från det armeniska sothisåret 3907
för börja BC.

182 år drar tillbaka från sothisna avslutar av den egyptiska kalendern 1456 år från 1281 BC = 7 BC, då Jesus
var född.

4089 är BC omkring 4091 BC som matchar det 50 jubile året från Joshuas erövring i 1241 BC 50 år till 1191
BC.

Således de 777 åren. Numrera 666 är ofullständig, om inte tillfogas 111 = 777 år.

Därefter är Lamech den födda egyptier för år 777 från 4200 BC = 3422 BC och levande 112 år, inte 182 år, att
dö på 3311 BC = armenier för år 595 från 3907 BC.

777 år drar tillbaka från 3312 BC = 4089 BC; 49 år jubiles till 22 BC = 49 år till ANNONS 29 och början av
Jesuss tre och ett halvt årsdepartement. 1150 är BC ett år 49 från 4089 BC = sunmirakel i det 18th året av
konungen Ching i Kina.

4089 BC vara bör årsarmeniersothis 1278 från 5367 BC. Utflyttningarna på avsluta av de egyptiska sothisna
som kalendern i 1281 är BC omkring samma, distanserar tillbaka från Jesuss födelse i 7 BC, som 1278 år är
framåt från 5367 BC.

Också från dessa 4089 BC markerar det 49 jubile året på 168 BC början av trena, och en halva år grekerna
desicrated tempelet med Apollo. Från 1241 BC var det 49 jubile året 164 BC på Hanukkah, då tempelet var
rentvått och hängivet. När sunron i det västra till meridianen på Kina. De 164 matchar BC 49 år jubiles från
2368 BC och 2467 BC = 2400 år och 2500 år till Jesuss den offerApril 3, 33 ANNONSEN.

Det fanns 2200 år från Adam i 4568 BC till Jacob på 70 i 2368 BC = 2400 år till Jesuss den offerApril 3, 33
ANNONSEN. 2200 år från 2368 BC till 168 BC, när tempelet togs över av grekerna. Därefter i 164 BC invigde
Maccabeesen tempelet på Hannukah = 4 x 49 år till Jesuss offer, och Jesus sade att han skulle baksidaen upp
tempelet i de tre dagar.

Emellertid bodde Isaac 180 år. Så det finns inget resonerar Lamech kunde inte bo 182 år och Methuselah
direkt 187 år. En utveckling är ofta 70 år. Så, om Lamech bodde 182 år till 3312 BC, och var fött, då
Methuselah var 70, då är skulle Methuselah bördiga 3564 BC. Därefter skulle Enoch direkt till armeniskt
sothisår 365 = 3542 BC. Därefter skulle Enoch är bördigt år 300 = 3607 BC, och Methuselah är född, då Enoch
var omkring 40 gammala år.

777 år drar tillbaka från 3312 BC = 4089 BC. (Xth) det jubile, i snirklarna för det döda havet, i 1241 BC, då
Joshua korsade, Jordanet River kunde vara från dessa 4090 BC. 4090 BC - 1241 BC = 1700 år. Adam kan ha
bott från 4568 BC 130 år till 4438 BC, också från härom 4440 BC jubile år, 64 x 50 år jubiles till 1241 BC.

Om Lamech bodde 182 år till 3312 BC, kan Lamech ha varit 68 då han hade Noah. Noah kan ha varit födda
120 år för floden i 3427 BC.



”I året nedde fyra hundra och åttio av Noahs liv, Noah avsluta av dem. Och guden sade: Min ande som ska för
att inte bo i manen för någonsin. Deras dagar fixas på hundra och tjugo år, tills avsluta av bevattnar av floden.”,
Det döda havet bläddrar studieupplagan, volym mig, p.501

Således var året 480 det armeniska sothisåret från 3907 BC.

Uppkomst6:3 ”och LORDEN sade, strävar min ande inte alltid med manen, for det är han också kött: yet hans
dagar är hundra och tjugo år.”,

777 år drar tillbaka från 3427 är BC 4203 BC = de egyptiska sothisna cyklar = 1466 år (1460 + 6 år) till det
nytt cyklar i 2737 BC. 120 år efter 3427 är BC omkring 3307 BC.

Noahs flod fungerar bäst för datera 3307 BC = 3300 år för Kristus. Från egyptiersothisna datera 4200 till de
armeniska sothisna daterar BC 3907 är BC omkring 300 år. Från Enoch på år 300 = 3607 BC - Methuselah 90,
när han hade Lamech, Lamech 90, när han hade Noah, 120 år till floden = 3307 BC. Noah 20, när han hade
Shem. Shem var 100 då han lämnade arken efter floden. = Shem bördiga 3407 BC 3400 år till Jesuss födelse i 7
BC. Shem är rota uttrycker för sunen Shemesh. Således antagligen fanns det ett sunmirakel, då Shem var född,
en typ av Kristus.

Uppkomst11:11 ”och Shem bodde, efter honom begat Arphaxad fem hundra år, och begatsons och döttrar.”,

De egyptiska sothisna från 4198 BC till 2737 BC. 1460 år till 2737 BC. 500 år drar tillbaka från år 900 = 3302
BC = floden i 3307 BC.

3907 BC - 600 år = 3307 BC. 120 år till 3307 BC från 3427 BC. 180 år drar tillbaka 3427 BC = 3607 BC =
Enoch i år 300.

Methuselah på 187 och Lamech på 182 år, kan också peka till dagar mellan sunförehavanden. Från
fjädradagjämningen till nedgångdagjämningen = halvan en omlopp, är 186 dagar. Jämväl från sommarsolsticen
till vintersolsticen, är halvan en omlopp, 182 dagar.

Om Methuselah var bördiga 3607 BC = 3600 år för Jesus, då skulle han levande 187 år till 3420 BC. 969 år
drar tillbaka från 3420 BC = 4389 BC. 187 år framåtriktat från 4389 BC = 4202 BC = börjar egyptier Sothis
daterar. Således avslutar båda av skulle år 969 har 187 år.

Från 969 - 187 - 187 = 595. Methuselahs utveckling var 187 från 969, Lamechs var 182 från 777 = 595.

Från Adams födelse i armenisk BC för Sothis år 800 = 4568 969 år till 3600 BC. De 969 åren kunde peka från
Adams födelse till Methuselahs födelse. Därefter kan Methuselah ha haft den Lamech i hans 105. år i 3494 BC
och Lamech matrisen på 182 gammala år i 3312 BC.

Daterar den egyptiska Sothis starten för 4198 BC - 777 år = 3421 BC. Är omkring 120 år till Noahs flod i
3307 BC.

Räkna utvecklingar tillbaka; Methuselah bodde 187 år, dog i år 969. Om Methuselah var 70 då han hade
Lamech, bör han vara födda 3564 BC och bo till 3377 BC.

Noahs flod i hjälpmedel för år 600 som kalendern drog tillbaka - upp 150 dagar från nya år i Juli 11 till
Februari 9.



”Gjorde hundra och femtio dagar bevattnar hållgungning över jorden, till den fjortonde dagen i den sjunde
månaden, den tredje dagen av veckan. På avsluta av de hundra och femtio dagarna bevattnar kom besegrar
(under) två dagar, den fjärde och femte dagen, och den sjätte dagen arken som vilades i bergen av Hurarat, var
det den sjuttonde dagen av den sjunde månaden.
Det döda havet bläddrar, studieupplagan, volym mig, p.503.

Augusti 13, 3307 var BC båda den tredje dagen av veckan, tisdagen och den 14th dagen av den lunar månaden
= fullmånen. Därefter bör den 17th dagen vara fredagen, Augusti 16, 3307 BC. 186 dagar drar tillbaka från
Augusti 16, 3307 BC = Februari 11, 3307 BC. 150 dagar drar tillbaka från de nya åren för armeniska sothis som
Juli 11 är lördagen Februari 9, 3307 BC och är två veckor för lördagen för lunar dag 17, Februari 23, 3307 BC.

Botaien tämjde hästen i BC precis nord 3500 av det Aral havet var var antagligen floden av Noah. Isåldern
hade precis avslutat sig, således fanns det en radda bevattnar is i bergen ovanför det Aral havet. Botaien bodde
på en flodstrand som förstördes av floden för 3100 BC, kanske i dessa 3307 BC, i Kazahkstan.

Floden av floden, som sopade bort det Botai folket, kunde ha varit i 3307 BC i den samma Noah'sens flod. Om
även Botaien översvämmades och förstördes i 3100 BC, kunde Noah ha bevarat deras tämjde häst i arken i 3307
BC. Med förstörelsen av Botaien kan den fortleva inhemska hästen enda två ha varit ombord Noahs Ark.

Platsen av Botai lokaliseras på den Iman-Burluk floden, ett skattskyldigt av den Ishim floden. Platsen har
åtminstone 153 pithouses. Bosättningen förstördes delvis av erodera den steeply flodstranden ”,

Således Iman-Burluk det flod skulle överflöd under Noahs flod bredvid den Aral handfatet.

Psalm147:16 ”honom ull för givethsnownågot liknande: honom scattereth rimfrostnågot liknandeaskaen.
147:17 honom casteth framåt hans isnågot liknandemunsbitar: kan vem stå för hans förkylning?
147:18 som han hans sendeth ut uttrycker och melteth dem: han hans causeth lindar till slaget, och bevattnar
flöde.”,

”Är det Caspian endast kvarlevan av mycket ett större Quaternary förkroppsligar av bevattnar, som också
inklusive det Aral havet. Generalen som fäller ned trend, verkar för att ha stannats i den 4th milleniummen b.c.
”,

Gjorde femton cubits för uppkomst7:20 ”uppåt bevattnar segrar; och bergen täcktes.”,

Cubitsna för flodro 15 = 23 fot. I vidsträcktheten av havet skulle bergen och kullarna för att inte vara synliga
över horisonten. Denna plötsliga flod i passformarna för Aral hav lätt det geologiska rekordet.

Således glaciärerna, som smältte plötsligt in i det Aral havet, i den fjärde milleniummen BC - 4000 BC till
3000 BC kunde vara Noahs flod, 3307 BC. Både de smältande glaciärerna och regna översvämmade det Aral
havet. Forlöneförhöjningen av bevattnar var mycket farlig för folket som där då bor, därför att det slipat runt om
det Aral havet är lägenheten för många miles.

Det Caspian och Aral havet var ett hav. Till söderna av de olivgröna treesna för det Caspian havet växte.

Uppkomst8:11 ”och duvan kom in till honom i aftonen; och var loen, i henne munnen en olivgrön leafpluckt
av: så visste Noah att bevattnar minskades från av jorden.”,

Den Luke 17:26 ”och, som den ägde rum i dagarna av Noe, så äger rum den också i dagarna av sonen av
manen.
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17:27 som de åt, dem, drack, dem att gifta sig fruar, dem gav sig i förbindelse, till dagen, som Noe som skrevs
in in i arken och floden kom, och förstörde alla dem.”,

Var således mycket farligt = förstörde alla dem.

2 Peter 3:5 ”för denna är de gärna okunniga av, var det vid uttrycka av guden himmlarna av gammalt och
jordanseende ut ur bevattna och i bevattna:
3:6, Whereby världen, som var därefter, flödas över med bevattnar som förgås: ”,

Således måste Noah ha bott nära det Aral havet.

Noahs flod kunde ha ägt rum i egyptiskt sothisår 600 från 4197 BC = 3598 BC. Och Noah kan ha sparat den
tämjde hästen Botaien som BC adopteras av 3500.

Ändå måste kalendern av bibeln i Noahs dag ha varit den armeniska sothiskalendern, inte den egyptiska
sothiskalendern.

Kazahkstan var området av Noahs flod i den Aral och för det Caspian havet handfatet.

Den första månaden av Noahs flod bör äga rum i Februari i både armenier och östliga indiska kalendrar.

Noahs flod var mest rimlig i 3307 BC, 3300 år för Kristus.

Det kan finnas en signifikans i 777 dagar. 777 dagar drar tillbaka från Jesus offer April 3, 33 ANNONS är
Februari 15, 31 ANNONS = tredje dag av Adar =, när understödja tempelet var färdigt i 504 BC =, när där var
sol- förmörkelsen antecknat i Kina för dagen 48 av cylcle 60, som inte var den sol- förmörkelsen av Februari
16, 505 BC, men sunmirakel av Februari 10, 504 BC = den tredje dagen av Adar.

Armeniskt sothisår 777 = 4589 BC. Fullmånen var April 3, 4589 BC. Det samma tropiskt daterar som Jesuss
offer på påskhögtiden fullmånen, fredagen, den April 3, 33 ANNONSEN var om fullmånen, fredagmaj 2, 4589
BC. Således var året 777 en kommande typ av Jesus.

Sojournen i Egypten var skriftlig från det 430. (Sothis) året till avsluta (av den Sothis kalendern). Således från
2307 BC, det 430. året från 2737 BC, till utflyttningen i 1281 BC avsluta av den 1460 (1456) årsSothis
kalendern. Den egyptiska sothiskalendern hade ingen Februari 29 skottår. Dagen för nya år var Juli 16, då Sirius
visades först på 4:15FÖRMIDDAGEN. Således skulle Sirius försvinner för 70 dagar och visar igen Juli 16.
Varje fyra år skulle kalendern säkerhetskopia en dag. I fyra år skulle nya år var Juli 15, fyra mer år som skulle
nya år är Juli 14. I 4 x 365 dagar = 1460 år, skulle nya år säkerhetskopia till Juli 16 och första synas av Sirius på
4:15FÖRMIDDAGEN.

Sojournen skulle är skriftlig som Tav-Shin-Shin-Vad-Vav (400+300+300+20+6) = 1026 år. Således om de
sammanlagda åren var thus skriftliga, endast kan året 400 ha fortlevt, och resten 26 år antas 30 år. Avsluta av
den Sothis kalendern var förment att vara 1460 år.

Således om det första året av sojournen in i Egypten var 430 Sothis, avsluta av den Sothis kalendern, när
kalendern hade dragit tillbaka - upp 365 dagar från Juli 16 till Juli 16, faktiskt tillbaka från Juli 16 till Juli 17,
därför att den Sirius ron först för gryning en dagtidig sort = 4 år tidig sort, Juli 17 1282 BC = Sothis cyklar 1456
år = Sojourn 1026 år, därför att egyptierna inte hade den Februari 29 skottår som skulle lika 4 x 365 = 1460 år.
Således kunde sojournen vara skriftlig i hebré 400 (300 + 300) 30.



Saknaden märker 300 + 300 lämna 400 + 30. Se judendom 101, hebréiskt alfabet. Således från det Sothis året
430 i 2307 till avsluta av Sothisen cykla BC är vad var skriftlig. Yet varaktigheten kunde vara skriftlig i hebré
400. 30 som väl. Således förvirringen av åren 430: Fångenskapen var 400 år, jumbon 400 år av den 1026 år
sojournen i Egypten.

Uppkomst15:12 ”och, då sunen gick, besegrar, en djup sömnavverkning på Abram; och lo, en fasa av den
stora mörkeravverkningen på honom.
15:13 och han sade unto Abram, vet av en borgen som thy kärna ur är en främling i ett land, som inte är deras,
och serven dem; och de drabbar dem fyra hundra år;
15:14 och också den nation, som de serven som ska bedömer jag: och därefter dem kommer ut med den stora
vikten.”,

Utflyttning10:22 ”och Moses sträckte hans räcker framåt in mot himmel; och det fanns ett tjockt mörker
sammanlagt landet av Egypten tre dagar: ”,

Denna ”fasa av stort mörker” kan likställa tre dagar = 3 x 24 timmar. Sunen måste flöda ut ur eller in i en
omvänd omlopp. Därefter bör mörkret likställa ett udda numrerar, således 7 x 12 timmar.

”Var landet i stor nöd. Ondskaavverkningen på denna jord… var det en stor upheavl i uppehållet,… inget
lämnade slotten under nio dagar, och under dessa nio dagar av omstörtning fanns det en sådan storm som ingen
av manarna nor gudarna kunde se att vänder mot av deras nästa.”,
En svart granit som är inskriven med hieroglyphics - monoliten av el-Arish, översättning i Immanuel
Velikovsky, åldras i kaos mig, från utflyttningen som görar till kung Akhnaton, p.59

De tre dagarna av mörker kan = 3 x 24 timmar, eller 7 x 12 timmar, eller 9 x 12 timmar.

Eller detta nio dagar kan att vara nio dagar sun stått fortfarande i Kina, när Yao blev kejsare 2315 BC =
mörker i Egypten, eller sun stått fortfarande tio dagar i Kina = mörker i Egypten i åttonde år av konung släkting
1731 BC, eller, om denna som är skriftlig i understödjaårhundradet BC, kan vara de åtta dagarna av Hanukkah
December 12, 164 BC = 7 x 12 timmar.

Uppkomst8:13 ”och den kom att passera i den sex hundradelen, och det första året, i den första månaden,
bevattnar den första dagen av månaden, torkades upp från av jorden: och Noah tog bort beläggningen av arken
och såg, och, skåda, vända mot av det slipat var torrt.”,

Den nya moonen på den första dagen av den första månaden bör vara dagen, tiden, där var mörker på Egypten
för tre dagar. Därefter skulle moonen är med sunen och, när sunen och moonen var rörda runt om jorden 3 X
360° med jord rotationsstag på andra sidan av jord - Egypten - därefter moonen som skulle för att inte synas i
Egypten either.
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Utflyttning40:2 ”på den första dagen av den första månadshaltthouen ställer in tabernaclen av tenten av
congregationen.
40:3 och thoushalt sätter däri arken av vittnesbörden och täcker arken med vailen.”,

Uppkomst8:13 ”och den kom att passera i den sex hundradelen, och det första året, i den första månaden,
bevattnar den första dagen av månaden, torkades upp från av jorden: och Noah tog bort beläggningen av arken
och såg, och, skåda, vända mot av det slipat var torrt.”,

Detta kunde äga rum precis för dagen av försoningen, men kan vara den första dagen av fjädrar = både
uppkomst8:13 och utflyttning40:2.

Den Luke 23:56 ”och de gick tillbaka, och förberedda kryddor och salvor; och vilat sabbathdagen enligt
commandmenten.”,

Sabbathdagen = sabbatonen = sju dagar = 7 x 12 timmar.

Synas av den Sirius 4:15FÖRMIDDAGEN Juli 19 bör ha avslutat Sothisen cyklar i 1460 år från 1281 BC i
ANNONS 179.

Det fanns en mynta som sloggs i Alexandria i ANNONS 138 i regeringstiden av Antoninus Pius. Några hade
beräknat att de nya sothisna cyklar bör börja därefter. Emellertid hade egyptierna borttappadt att spåra av tid,
och detta var ett anseende. De faktiska 1460 åren efter 1281 som skulle BC, är ANNONS 178. 144 år efter
Jesuss crucifixion i ANNONS 33 är ANNONS 177. Det fanns en mynta minted i Antioch med Phoenixen på
vända mot, Constantius II AE3. 348-350 ANNONS. Kanske visades Phoenixes i dessa år. Tacitus skrev
phoenixen syntes i ANNONS 33 i Egypten. Således måste det ha funnits ett sunmirakel på tiden av Jesuss
crucifixion. Den egyptiska Bennuen, phoenix, kallas lorden av jubilees. Milt skrev om Phoenixen i ANNONS
som 180 inspirerades kanske av ett sunmirakel som året.

Ändå sades sunen för att ha ron i det västra och fastställdt i det östligt, sju dagar för den stora floden av Noah i
år 600 av sothisna cyklar. Det Aral havet kan vara platsen av den stora floden av Noah. En stor lake bildade där
kort omkring 3500 BC. Armeniskt sothisår 600 = 3307 BC.
Aralkum - en konstgjord öken, p.18

Om Terahs död i årssothis 205 var när Abraham var 75 i 2532 BC. Därefter cyklar de nya sothisna 205 + 2532
= 2737 BC

Uppkomst5:30 ”och Lamech bodde, efter honom begat Noah fem hundra nittio och fem år, och begatsons och
döttrar:
5:31 och alla dagar av Lamech var sju hundra sjuttio och sju år: och han dog.”,

Den armeniska kalendern började omkring 5367 BC. Därefter 1460 år var mer sistnämnd 3907, BC som de
nästa sothisna cyklar. De egyptiska sothisna cyklar började igen i 4198 BC. Denna är en 300 år skillnad.

Från egyptiersothisna börja daterar 5657 till Jesuss födelse är BC 113 x 50 jubiles. Från Abrahams födelse i
2607 är BC 13 x 4 x 50 år till Jesuss födelse.

Jesus kan ha korsfästs, då han var 38 år halvår. Dubblera detta är 77 år.

Adam var i år 700 i Septuaginten. Därefter två tider likställer livtiden av Jesus av 38 och år för en halva de
armeniska sothisna för år 777.
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De 777 åren av Lamech kan peka till Jesus. Jacob var 77 gammala år, då han hade Reuben. Jacob var 70
gammala år i 2368 BC = 2400 år till Jesuss den offerApril 3, 33 ANNONSEN, då han började arbetet för
Laban, som arbetar för att Leah ska vara hans fru. Isaac var 69 gammala år, då han hade Jacob.

Sirius observerades av 7000 BC i Armenien.

Det forntida folket kan ha förstått att jord roterar till jordbruksprodukterdygnet. När därefter sunron i det
västra, stått fortfarande och uppsättning i öst, till löneförhöjningen plötsligt i öst; Guden hade rört sunen på
fruktansvärdt rusar. Också förväntade Joshua sunresningen i det västra till uppsättningen i öst i 12 timmar. Han
kan ha förstått efter inbrott öst sunen som plötsligt och brilliantly skulle löneförhöjningen i öst för en kort dag.
Han behövde en lång dag att få segern. Således Joshuas bön till guden för att sunen fortfarande ska stå.

”[99 BC] då C. Murius och L. Valerius var, avverkar consuls, i Tarquinia, där i olikt förlägger… en tingnågot
liknande en flammande fackla, och den kom plötsligt från skyen. In mot solnedgång anmärker en runda något
liknande ett jordklot, eller rundacirkuläret skyddar tog dess bana i skyen, från västra till öst.”,

”[90 BC] i territoriet av Spoletium (65 romerska miles nord av Rome, i Umbria) avfyrar ett jordklot av, av
guld- färgar, avverkningen till jorden som gyrating. Det verkade därefter till förhöjning storleksanpassar in, ron
från jorden, och stiget in i skyen, var det som var fördunklat disketten av sunen, med dess begåvning. Det
kretsade in mot den östliga kvadranten av skyen [Harold T. Wilkins som flyger Saucers på attacken, pp.164-
69]”,

Det finns ett långt listar av mycket ljust anmärker, ljusare än sunen, gåtor av det Unexplained, p.207.

Därefter kanske stundom kan en ljus ängel eller även guden som är ljusare än sunen, visas till
löneförhöjningen i det västra på natten. Detta kan verka för att föreslå antecknades att vad, var en ängel och inte
sunen. Emellertid flög den briljant phoenixen till sunen till flyttningen den, då det fanns ett sunmirakel. Således
kan denna vara sunen som stiger från det västra till öst. Ändå finns det inte roterande baksida, när vi ser det ljust
lätt av guden.

Agerar 26:13 ”på middagar, nolla-konung, mig sågar i långt ett ljust från himmel, ovanför ljusstyrkan av
sunen, glänsande runda om mig och dem vilket reste med mig.”,

Uppkomst8:4 ”och arken vilade i den sjunde månaden, på den sjuttonde dagen av månaden, på bergen av
Ararat.
8:5 och bevattnar minskat ständigt till den tionde månaden: i den tionde månaden på den första dagen av
månaden var blasten av de sedda bergen.”,

Således mönstra = Jesus som är född den 17th dagen av den 7th månaden = Septemberet 12, 7 BC. Jesus
måste tänkas ut av den heliga spöken nio månader tidigare = den första dagen av den tionde månaden i
uppkomst8:5. Isaac måste vara född på avsluta av sommaren i den sjunde månaden. Isaac som ska tänkas ut den
10th månaden, 9 månader mer sistnämnd, är den 7th månaden. Jesus också som ska tänkas ut den 10th månaden
som likställer mönstra av Noahs flod.

Hebré8:5 ”vem serven unto exemplet och skuggar av heavenly saker, som Moses förmanades av gud, när han
skulle just att göra tabernaclen: se, saith honom, att thouen gör all saker enligt mönstra shewed till theen i
monteringen. för”,

Josephus bokar 3:6: 4" och storen var överrrakningen av de som beskådade dessa gardiner (av tabernaclen) på
en distansera, for de verkade inte alls för att skilja sig åt från färga av skyen.”,
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Numrerar 4:12 ”, och de tar alla instrumenterar av departement, wherewith sörjer för sätter täcker de i
fristaden, och dem i en torkduk av blått och dem med en beläggning av bäverskinn flår och sätter dem på en
bomma för”,

Det sägs att färga av skyen inte är i bibeln. Yet färga av fristaden är färga av skyen, blått.

Denna 17th dag av den 7th månaden kan vara en föreställa av Jesuss födelse, September 15, 3307 BC. Således
Noahs kan flod vara en mönstra av Jesuss födelse.

Inskränkt tro, att guden begränsas till att stoppa jorden, är fel

Om jorden stoppade eller vände om dess rotation, är problemen enorma. Om du stoppar jorden från att rotera,
måste du därefter starta den att rotera igen. Om jorden saktade i dess rotation en som var minimal i en 24
timmeperiod, tappar haven på den skulle ekvatorn 800 fot. Om jorden stoppade att rotera, ringer det skulle torra
landet ekvatorn. Om jord stoppat rotera för 24 timmar som skulle där, är, tajmar 24 timmar av saknat. Om sunen
kretsade runt om jorden 360° som där igen skulle, var 24 timmar av saknat tajmar. Om sunen som är rörd runt
om jorden i en serie av 4 sunmirakel som skulle, är där halvvägs inget netto saknat, tajma. Inget bevisa lämnat.

Uttrycka för - så sunen som fortfarande stås i ”mitt” av himmel - är formligen halv, ”från halvan av himmel”.
Av de 126 tiderna används den i bibeln, 108 tider som den översätts som ”till hälften” och 8 tider som ”mitt”.
Om du räknar på stjärnorna av himmel som ditt, vägleda, det enda långt sunen kan stå fortfarande från halvan
av himmel är, om sunen kretsade runt om jorden till den annan halvan av himmel. Den natt skulle Israel ser
stjärnor från den annan halvan av himmel.

Mer stor tro att den rörda guden Sunen är höger

Om sunen rörd inte 360° men 180° som de skulle säsongerna ändrar. Jord skulle flöde in i en omvänd omlopp
av sunen och måste skifta på dess axel, eller sunen måste flyttningen up eller att besegra såväl som flyttningen
som uppehället 180° i samma kryddar, om inte på den vernal eller höstdagjämningen. Mycket troligen besegrar
de rörda övre för sun eller efter flyttning 180°en, och omloppen av planen som vippades på med sunen och
ingen polförskjutning, var nödvändiga. Enkelt måste sunen flyttningen till banan av zodiacen. Om sunen rörd
180° från Capricornus till Gemini, sunen måste Gemini för flyttningen upp till, yet solstånd på skulle jord, syns
som, om den var i Capricornus. Därför måste sunen tecken för flyttning sex till den sjätte zodiacen för avkräva
underteckna och jorda en kontakt den skulle uppehället i den samma säsongen.

Banan av den skulle zodiacen är samma endast halfway den omvända borttaget och inflyttningen. Därför jord
som skulle för att inte se något mera eller mindre stjärnor, endast en sommarsky i vinter. Jorden skulle inte
behov att skifta på dess axeluppehälle i den samma säsongen. Detta fungerar så perfekt, och exakt som jag
förvånade förmiddagen inget har upptäckt perfectnessen av jord i en omvänd omlopp.

Om sunen rörd 180° till löneförhöjningen plötsligt i öst i morgonen av Februari 17, 1241 BC på Jericho sunen
måste flyttningen besegra uppehället den samma böjelsen till jord. Därefter skulle jord uppehället i den samma
säsongen. Sunen kan enkelt uppehället dess böjelse till jord, som den reste runt om jord. Kanske sunen som är
rörd längs avkräva samma zodiacbana, endast i omvänt. Vi kan vara säkra att sun'sens böjelse till jord hölls.
Orbitalvariationer och Insolationdatabas (sökandet och läst upp på det under ”orbitalvariationer” eller
”insolationdatabas”) visar att säsongerna och sun'sens styrka inte ändrade. Detta modellerar lämnar inget för att
bevisa. Om de rörda övre för sun eller besegrar, efter uppehällejord för flyttningen 180° i samma har kryddat,
finns det skulle någon affekt på jorden.

Jämväl fortsätter halvan en mer sistnämnd omlopp, sunen bör löneförhöjningen i det västra på midnatt till
middagen placerar och staget på middagen placerar för 24 timmar på Joshuas långa dag, då sun till



uppsättningen i öst. Därefter några timmar mer sistnämnd sunlöneförhöjningen plötsligt i det östligt som precis
sunen hade plötsligt ron i öst på Jericho och jordflödesbaksida in i den omvända omloppet av sunen. Därefter
halva en omlopp som är mer sistnämnd sunstativstillbilden på middagen för 12 timmar på striden av Merom =
den wans drömmen för konung och jordflöde ut ur den omvända omloppet av sunen spårlöst.

Detta är ett lite olikt än sunflyttningen 180° fyra tider. Ja måste sunen flyttningen till andra sidan av jorden,
och jordflöde in i, då halvan en omlopp som är mer sistnämnd - ut ur, då in i, och därefter ett år mer sistnämnd,
ut ur den omvända omloppet av sunen. Sunlöneförhöjningen plötsligt i det östligt = negation 12 timmar,
sunlöneförhöjningen i det västra till uppsättningen i det östligt = realitet 36 timmar, sunstativstillbilden i skyen
för 24 timmar = realitet 24 timmar, sunlöneförhöjningen plötsligt i det östligt = negation 12 timmar, sunreturen
ett år mer sistnämnd = realitet 12 timmar = 48 timmar långa dagar = de 48 timmarna som rusas upp omvänd
omlopp = ingen netto saknad tid.

Den båda plötsliga soluppgången på Jericho Februari 17, 1241 BC och den plötsliga soluppgången på den
Gibeon söndagen, Augusti 25, 1241 BC kan vara en typ av uppståndelsemorgonen.

Jord måste kretsa kring samma distanserar från sunen i den samma ellipsformiga omloppet som den skulle har.
Jord måste vara l5At för att rotera exakt, som den skulle har. Således jord måste omlopp försiktigt ha klarats av
för att lämna ingen biologisk trace.

Kinesiska rekord av utflyttningen

Det efter rekord- var inte ett rekord av en sol- förmörkelse:

”Från yi-mao (dag 52) till tidig sort var den nästa morgonen där dimma, då flammar tre åt sunen, stora stjärnor
sågs.”,
Heji 11506

En sammanlagd sol- förmörkelse passerade till och med Yin mars 4, 1250 BC på dag 52 för dag 53 inte. Den
sammanlagda sol- förmörkelsen Juni 5, 1302 BC, var efter dagen, dag 52 för dag 53 inte. Marschera 3, var 1307
BC den nya moonen, och dag 53 av cyklar 60 i Kina. Eventuellt det fanns ett sunmirakel som börjar, vad var att
vara påskhögtidmånaden i ett år som avslutar 07, är så 100s även till Jesuss födelse. Således är ett sunmirakel i
1307 som BC skulle, 1300 år till Jesuss födelse i 7 BC. Marschera 3, 1307 BC kunde matcha månaden och året
av födelsen av det John The Baptist halvåret för Jesuss födelse, September 12, 7 BC.

Sabbathen Jesus var i graven kan ha varit tre dagar long, även mörkret kanske för 7 x 12 timmar = 3 x 24
timmar. Marschera 13, 1252 var BC dag 52 av cyklar 60, mars 12, 1252 var BC fullmånen = påskhögtiden; den
nästa dagen dag 52 av cyklar, mars 13, 1252 BC skulle lika dagen, efter påskhögtiden = sabbathen Jesus var i
graven dagen efter påskhögtiden. Därefter detta åt tre dagar sunen som kinesen beskrev, som sunen var så lång i
resning som de hungrade. Det 12th året av Wending var 1240 BC = det första glåmiga året av konungen = den
wans drömmen för konungen, Februari 15, 1240 BC. Det första året av Wending därefter måste vara 1252 BC,
och i fjädra, gillar alla kinesiska kejsare. Därefter kan detta sunmirakel av en lång natt på påskhögtiden ha varit
vad antecknades, ganska än en sol- förmörkelse.

Det jubile var 1291 BC, året Ramses II dog. Därefter var det 39th året av det jubile 1252 BC = de 38,5 åren av
Jesuss liv = påskhögtiden av hans offer.

Det fulla 35th året för konungen som är glåmig, från hans första år i wendings 12th år, fjädrar in Februari 15,
1240 BC, till den lunar förmörkelsen September 23, 1205 BC. 35 + 1205 BC = 1240 BC. Därför drar tillbaka
fulla 12 år från 1240 BC = 1252 BC. Även räknades det 35 året 35,5 år Februari 15, 1240 BC till September 23,
1205 BC.



Wuding: ”I hans 50th år… i hans 9th år, dog han.”,
De kinesiska klassikerna, annalern av bambun bokar. p.136.

Dessa nio år som tillfogas till Wudings 50th år, verkar inte nödvändiga. Wuding skulle börjar hans
regeringstid i 1393 år 44 av cyklar BC. Tsoo- kang i 1334 43d av cyklar BC. Tsoo- Keah i 1323 54 av cyklar.
Fung-synda i 1290 27th av cyklar BC. Kang-ting i 1286 31st av cyklar BC. Uppvakta-yih i 1278 39th av cyklar
BC. Att önska i 1243 14th av cyklar BC.

Korrigering av nio år: 1393 BC 44 av cyklar korrekt. Nu: Tsoo-kang i 1343 BC. Tsoo-Keah i 1332 BC. Fung-
synda i 1299 BC. Kang-ting i 1295 BC. Uppvakta-yih i 1287 BC. Önska i 1252 BC.

Således började Wuding hans regeringstid korrekt på 44 av cyklar 60. Därefter tillfogades 9 år till Wuding och
efter konung regeringstider som fuskades ihop vid 9 år.

Således sunmirakel i 1252 BC som börjar Wandings regeringstid.

Ämna för att sia för dag 52 bör vara skulle Jesus är födda September 12, 7 på dag 52 av cyklar BC 60.

Också bör uppfyllelsen av det jubile på Yom Kippur, då Jesus talade från Isaiah 61 i Luke 4 i Nazareth för att
börja hans departement, äga rum på September 9, 29 ANNONS = dag 52 av cyklar 60 i Kina.

Ändå, om inte ett sunmirakel, därefter detta kan vara ett rekord av en sol- förmörkelse.

Det wendings första året måste vara 1252 BC. Ofta det fanns en ny kejsare i Kina, då det fanns ett sunmirakel.

En bibeln på perioden av 1250 i Mellanösten är BC: 1177 BC, kollapsade årscivilisationen, en träffande
berättelse av svält, jordskalvet, invasioner av havet bemannar, klipp av av handelruttar som dessa civilisationer
berodde på. Så strängt tog den århundraden för att återställa. Från utflyttningen till Joshuas tillträde in i det
lovade landet var ingenstans där mat eller säkerhet i Mellanösten.

Saknaden 76 år måste att vara efter pharaohen Sheshenq. Sheshenq slogs Israel i Reoboams femte år = 1000
BC, inte 925 BC. Således dog Merneptah i 1281 BC inte 1205 BC = de samma 76 åren. Således måste de
saknade regeringstiderna av pharaohs av 76 år vara efter pharaohen Sheshenq.

Datera 1177 BC likställer faktiskt 1253 BC, därför att egyptier daterar måste korrigeras 76 år vidare tillbaka.
Det fanns ett stort jordskalv om den tid på Pylos. Jordskalv förbinds ofta till sunmirakel i Kina, liksom in 230
BC när sunron i det västra till meridianen. Ofta skakade jorden i ett sunmirakel.

Claude Schaeffer, ”den original- grävskopan av Ugarit, tanke ett jordskalv orsakade finalförstörelsen av
staden.”, ”Sätter den tänkande strömmen datera av detta jordskalv på 1250 BC.”,

Svält antecknas i Mellanösten i denna 1260 BC. Således fanns det svält lite varstans israelitesna under de forty
åren i vildmarken.

”Var året 1177 BC. Det var det åttonde året av pharaohen Ramses IIIS regeringstid,” som havet bemannar
kom. Således är 1177 BC 1252 BC.

Således kollapsade Egypten, efter de tio epidemierna av utflyttningen i 1281 BC och vidare kollapsat efter
denna strid med havet har bemannat 28 år mer sistnämnd.



Det wendings 12th året var den wans drömmen för konungen, det wans första året Februari 15, 1240 för
konungen BC. Således kan det wendings första året ha startat i 1252 BC, kanske med ett sunmirakel. Och denna
är omenen för en ny kejsare som Wending.

Det fanns en sammanlagd sol- förmörkelse i Kina mars 4, 1250 BC. Men detta var två år, når det har wending,
blev kejsaren.

”På tidsperioden från natten av den sjunde dagjisien (dag 6) fanns det (a) den stora nya stjärnan som sågs
bredvid Huo Antares.”,
Heji 11503b

Från Xueshun Liu:
”Som för inskriften, som visas i den nedanföra föreställa, citerade du två översättningar. Första har översatt de
första fyra teckenen som ”på den 7th dagen av månaden, en sist chi-szudag (inkvartera moonen),…”,
Understödja en översätter de tecken som ”på tidsperioden från natten av den sjunde dagjisien (dag 6)…”, Det
verkar som om understödjaöversättningen är korrekt på grund av två resonerar. Först finns det något tecken yue,
”månaden” bland de fyra tecken. Om det inte finns någon yue, hur kunde en vara säker att det var den sjunde
dagen av månaden? Jisien för dagen för hjälpmedel ”för den sjunde dagen” för formulera endast var den sjunde
dagen från, vilkendera dag de startade att räkna. Understödja om jisien är sannerligen den sjunde dagen av
månaden, det bör vara första kvartal av månaden. Det är principen av den kinesiska lunar kalendern.
Därför är översättningen ”den 7th dagen av den sist månaden (inkvartera moonen),” fel. Utan mer information
från inskriften är det inte möjligheten som ska bestämmas till vilka inkvarterar av moondagjisien hör hemma.
Låt oss vända till förmörkelser, nu. Först ”flammar tre åt (tid uttrycker), sunen, och en stor stjärna sågs att” i ditt
e-posten citerade nedanfört och ”det första rekordet av en sol- prominens har funnits i en sköldpadda beskjuter
inskriften, som beskriver ”tre som brister plötsligt, avfyrar att äta en en stor bit av sunen”, som visas på
webbplatsen http://www.china.org.cn/e-gudai/6.htm som igår citeras i din e-post, ser till den samma inskriften.
Den är inte ansedd ett rekord av den sol- förmörkelsen av experter i kinesisk astronomi för tidig sort och tidig
sortkineshistoria.
Då jag var en Ph.D-deltagare i Kina och i UBC, inkluderar min rådgivare forskare på den kinesiska akademin
av sociala vetenskaper, som är den mest prestigefulla akademiska institutionen i Kina, Prof. Keightley på Uc
Berkeley, Prof. Takashima på UBC och Prof. Pankenier på den Lehigh universitetar. Jag har också vänner på
den kinesiska akademin av vetenskaper. Alla dessa forskare gör inte funderare att inskriften är ett rekord av
förmörkelsen.”,

Det finns två lunar förmörkelserekord ”efter sju dagar, dag 56 till dag 57; moonen förmörkades.”, ”Efter 6
dagar, på natten av dag 55, förmörkades moonen.”,

Därefter att räkna sju dagar mer sistnämnd var den lunar förmörkelsen, på dag 56 av cyklar 60, nära tiden av
utflyttningen.

Marschera 3, 1307 BC, den nya moonen, ägde rum på dag 53 av cyklar 60, och i tiden av danandeorakelbenen
att sia. Om detta var ett sunmirakel, skulle tiden av den nya moonen bäst arbete, därför att moonen inte nämns.
1307 var BC 1300 år för Jesuss födelse i 7 BC. Således kan kan detta rekord inte vara en sol- förmörkelse, utan,
som över, beskriva ett sunmirakel. Resningen för sunen inte och så att vara hungary som de inte åt kassalåda
sunron efter tre dagar, dem, offrade varefter. Denna kunde vara en sunmirakelnågot liknande de tre dagarna av
mörker i Egypten. Sunen 180° från skulle stativ för middag Israel på eller för gry placerar av sunen i öst i Kina.

Eventuellt var de tre dagarna av mörkerutflyttning10:21 den nya moonen endera Februari 14, 1281 BC =
cyklar dag 53 av 60 eller morelikely mars 15, 1281 för ny moon BC. Pharaohen hårdnade hans hjärta, därför att
det fanns beviljar uppskov, mer tid.



Denna kunde vara en månad och en halva från den nya moonen Februari 14, 1281 BC eller en halva per
månad från mars 15, 1281 för den nya moonen BC, till utflyttningfredagen, mars 30, 1281 BC.

Utflyttning10:27 ”men LORDEN hårdnade pharaoh'sens hjärta, och han skulle inte låtet dem går.”,

Marschera 15, 1281 BC kunde vara den nionde epidemin av mörker två veckor för påskhögtiden. Men skulle
för att inte vara dag 53 av cykla 60.

Jobb9:7 ”som commandeth sunen och det riseth inte; och sealeth upp stjärnorna.”,

1307 är BC 26 år för utflyttningen i 1281 BC. Således 101 x 13 = 1313 år. 1281 BC + 33 ANNONSJesuss
crucifixion = 1313 år. 1307 är BC 2 x 13 år mer ytterligare baksida.

Den Luke 2:41 ”nu gick hans föräldrar till Jerusalem varje år på festmåltiden av påskhögtiden.
2:42 och, då han var tolv gammala år, gick de upp till Jerusalem efter det beställnings- av festmåltiden.”,

Wu blev kejsaren 12 år efter döden av hans glåmiga fader. Det wans första året var sunmirakel av Februari 15,
1240 BC i det 12th året av Wending för kejsare.

Således kan de 13 eller 12 åren av Jesuss liv vara peka av symbolet av år 13 i sunmirakel. Jesus bodde 38 och
en halva år. 13 + 13 + 12,5 = 38,5 år.

Min farfar trodde oss bor sju årsåldrar. Därefter 5 x 7 = 35. Jesus skulle är roterande 35 i den September 29
ANNONSEN, då han talade från Isaiah 61 för att fullgöra det 50th jubile året. Därefter tre och en halva år av
Jesuss departement till den April 3, 33 ANNONSEN. Därefter tas Jesus upp till himmel den nya moonen,
lördagen, maj 16, ANNONS 33.

Om detta var ett sunmirakel på påskhögtiden X100 år för Jesuss crucifixion, kunde detta vara ett sunmirakel
på fullmånen i 1268 BC, =, 1300 år för Jesuss offer i ANNONS 33, där är inget år nolla. Februari 5, 1268 var
BC fullmånen på dag 52 av cyklar 60. Således kan ett sunmirakel ha varit vad antecknades och inte en sol-
förmörkelse.

Wu Yi blev kejsaren om 1283 BC. Honom som är rörd hans huvudstad i hans tredje år, året av utflyttningen.
Honom igen som är rörd hans huvudstad i hans 15th år, 1268 BC. Således kan detta orakelbenrekord inte vara
av uppstående förmörkelse för a naturligt -, utan av ett sunmirakel. Då Jesus korsfästes, fanns det mörker som
antecknades för tre timmar. Noterar sol- jumbor 7 för en förmörkelse endast på mest. Således antingen var
sunen rörd runt om jorden på rusa av ljust - tid som stoppades på sunen och inget solljus. Eller täcktes som
sunen skuggar jorden. Således kan ett liknande sunmirakel till det på Jesuss crucifixion ha ägt rum 1300 tidigare
år, i 1268 BC som ska pekas till Jesus.

Siat på dagwuxu [35]: ”Har forma av huien (komet) ändrat; kanske går det ska mörkret bort. (Verifikation:)
var det en klar dag.”, [Heji, 32915]

Om de tre dagarna av mörker var precis för påskhögtiden och utflyttningen, då kan det ha varit dag 35 av
cyklar 60, onsdagen, mars 28, 1281 BC. Således valde höll israelitesna en lamb den 10th dagen, söndagen, mars
25, 1281 BC och den i deras hus till den 14th dagen, mars 30, 1281 BC, då de offrade lamben för påskhögtiden.
Det kan ha funnits ett sunmirakelhalvår tidigare på vad skulle är Yom Kippur den tionde dagen av den sjunde
månaden September 30, 1282 BC. Eller sunen som är rörd till andra sidan av jord i de tre dagarna av mörker
mars 15, 1281 för ny moon BC. 187 dagar från den första dagen av den första månaden är den 10th dagen av
den sjunde månaden.



Det finns några andra möjligheter. Sunen kan flyttningen till andra sidan av jord och jordflöde in i en omvänd
omlopp av sunen, då mars 28, 1281 BC, sunflyttningbaksidaen och jordflödet in i det normalaomloppet av
sunen.

Emellertid kan de tre dagarna av mörker ha varit på den nya moonen, mars 15, 1281 BC.

Sunen kan flyttningen på korsningen av vassen/det röda havet för en lång natt, om April 5, 1281 BC och/eller
på striden av Amalek för en lång dag, utflyttning 17, i maj 1281 BC.

Den Joshua 24:7 ”och, då de grät unto LORDEN, satte kom med täckte han mörker mellan dig och egyptierna,
och havet på dem och dem; och ditt synar har sett vad jag har gjort i Egypten: och ye bodde i vildmarken per
lång säsong.”,

Troligen sunen som är rörd mer än 3 X 360° för tre dagar av mörker till andra sidan av jord på mars 15, 1281
för ny moon BC. Således finns det skulle något månsken i de tre dagarna av mörker. Därefter kan sunen ha rörd
baksida 187 mer sistnämnda dagar på lyfta upp av tabernaclen på den 10th dagen av den sjunde månaden,
September 20, 1281 BC.

Utflyttning10:28 ”och pharaohen sade unto honom, får thee från mig, tar heed till thyself, ser mitt för att
vända mot inte mer; för mest seest mitt för dagthou vända mot däri thoushaltmatrisen.
10:29 och Moses sade, Thouhast som väl talades, mig ska ser thy för att vända mot igen inte mer.”,

Således kan dagwuxu 35, mars 26, 1281 BC, vara de tre dagarna av mörker, och de fyra dagarna skulle
israelitesna ta en lamb in i deras boningar var de hade lätt.

Om utflyttningen var fredagen, mars 30, 1281 BC, då var den nya moonen mars 13, 1281 BC. Den nya
moonen Februari 14, 1281 var BC dag 52 av cyklar 60 i Kina. Denna var 45 dagar för utflyttningen på mars 30,
1281 BC. Sunen kan flyttningen omkring 180 dagar igen. Därefter också, under en omvänd omlopp, kanske kan
sunen flyttningen 90 dagar igen och 45 dagar igen. Således Februari 14, 1281 BC. Marschera 30, 1281 BC, maj
15, 1281 BC på början av den tredje månaden precis efter den långa solnedgången av Moses:

Eller från korsningen av det röd/vasshavet April 5, 1281 BC - kanske när för sun ron plötsligt i det östligt
förblinda egyptierna; äger rum 45 dagar till pingstdagensöndagen, maj 20, 1281 BC - kanske, då sunen som
fortfarande stods för 12 timmar på solnedgångstunder Moses, rymde upp hans, räcker. Pingstdagen i denna
tredje månad:

Pingstdagen måste ha varit söndagen, maj 20, 1281 BC, 50 dagar efter utflyttningfredagmars 30, 1281 BC.
Således var söndagen, maj 20, 1281 BC mönstra för pingstdagen också på en söndag, maj 24, ANNONS 33.

Essenesen höll ett 364 dag år så att avverkningen för festmåltiddagar alltid på den samma dagen av veckan.
Jerusalem höll en lunar kalender så att festmåltiddagavverkningen på den samma dagen av den lunar månaden,
vanligt på en olik dag av veckan. Ändå söndagmaj 20, 1281 BC och söndagmaj 24, avverkning för 33
ANNONS på pingstdagen på denna lunar kalender.

Således var pingstdagen på en söndag och i ett jubile år 49 från Joshuas erövring i 1241 BC, en underteckna
av det kommande av Kristus.

Det 49 jubile året hölls 49 cyklar från Isaacs 70th år i 2369 BC. Det år var 44 jubliles från Adam i armenier för
år 800, 4568 BC, plusen 44 år. Från början av den armeniska kalendern i 5358 är BC 110 cyklar av 49 år jubiles
till Jesuss offer i den April 3, 33 ANNONSEN.



50 år jubiles från den armeniska sothisbörjan cyklar 5368 BC = 5400 år till Jesuss offer. Adam i år 700, 4668
BC, år 800, 4568 BC och i många år X68 BC 50 år jubliles till 100s även till Jesuss den offerApril 3, 33
ANNONSEN. Därefter också fanns det många 50 år jubiles från armenier cyklar från 3907 BC, Noahs flod i
3307 BC, år X07 till Jesuss födelse i September av ANNONS 29. Därefter fanns det 50 år jubiles från Joshuas
erövring i 1241 BC - den 70 år fångenskapen (591 BC till 521 BC) - från 521 BC 50 år jubiles till Jesuss
departement i ANNONS 29.

45 dagar drar tillbaka från April 4 är Februari 18 - den nya moonen Februari 15, 1281 BC. Det tre dagar
mörkret bör vara på den nya moonen, antingen Februari 15 eller mars 15, 1281 BC. Antagligen var de tre
dagarna av mörker mars 15, 1281 för den nya moonen BC och utflyttningarna 14 dagar mer sistnämnd,
fredagen, mars 20, 1281 BC.

Utflyttning19:1 ”i den tredje månaden, då barnen av Israel var borta framåt ut ur landet av Egypten, den
samma dagen kom dem in i vildmarken av Sinai.
19:2 för avgicks koms hade kastat de från Rephidim, och till öknen av Sinai och i vildmarken; och där campade
Israel för monteringen.”,

”Förfrågning som göras på dagren-ji (den 49th dagen av cyklar): Ska sunen har zhi på dagjia-yin.”, (51st dag
eller som två dagar är mer sistnämnd)
Heji 33703

Kinesen kan ha försökt att förutsäga returen av sunen omkring 180 mer sistnämnda dagar, således på omkring
den samma dagen av 60.

”Var spådomen på dagjen-tzu [49]. Det fanns en chih av sunen på dagchia-yin [51]”,
(Yi-ts'un, 384)

Jämväl kan kinesen ha försökt att förutsäga returen av sunen omkring 180 dagar efter det första sunmirakel.
Denna kan ha varit Februari 13, 1281 BC. Sunen kan kretsa runt om jorden sju tider österut, om sunen
flammade, chih, från den östliga westward 180°en i de första tre tiderna, då på fjärde tid gånget tillbaka kretsa
runt om sunen 3 + 4 = 7 X 180°. För sun resningen plötsligt i den östliga lika phaethonen. Således modellerar
detta kan förklara den kinesiska räkenskapen och ingen netto saknad tid. Således var förmörkelsebanor samma
för och, efter sunmiraklen, som vi skulle, har projekterat dem för att vara från i dag.

Om dagen 7 var en chia-tzudag, inkvarterar jumbon moonen, denna kunde vara ett sunmirakel på dagen som
barnen av Israel korsade det röda havet/vasshavet, kanske sju dagar efter utflyttningen. Således kanske beskrevs
resonerajorden som vara upsidedown.html och de oordnade timmarna efter epidemierna och förödelseändelsen i
utflyttningen ut ur Egypten, därför att jord var i en omvänd omlopp.

Tidesna löneförhöjning och nedgång endast två fot på norden avslutar av det röda havet, därför att handtag av
moonen är endast östligt - västra. Israelitesna korsade vasshavet, inte det röda havet på något sätt.

Datera av PharaohMernaptahs död förläggas på omkring maj 2, 1203 BC enligt Wikipedia. Om denna tyska
historiker daterade, cyklar sothisna till 1280 BC, då Merneptahs är död i 1203 som BC skulle, 80 år mer
sistnämnd. Kalendern skulle därefter säkerhetskopia 20 dagar, 20 x 4 = 80. Därefter är datera av maj 2, 1203
BC, III Shemu 5 som faktiskt skulle, maj 20, 1281 BC. Söndagmaj 20, 1281 var BC dagen av pingstdagen.
Detta skulle är skriftligt I Shemu 13 ganska än II Shemu 13. Således kan Merneptah ha dött en månad tidigare
på det röd/vasshavet under det osyrade bröd i veckan från påskhögtiden, mellan fredagen, mars 30, 1281 BC
och lördagen, April 7, 1281 BC; i stället för maj 2. Räkna Juli 1 som den 30th dagen av den 4th månaden, kan
maj 2, vara den 5th dagen av den 3rd månaden. Emellertid är att räkna 3 månader tillbaka från Juli 1 April 1.
Och att räkna framåtriktat 5 dagar är April 5. Således dog pharaohen Merneptah inte på maj 2, utan om April 5,
eller April 13 och det i 1281 BC.
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Eller passera tillbaka från det nya året Juli 16 för sothis, kan datera 3,5 likställa 3 x 30 + 5 = 95 dagar tillbaka
från Juli 16. Detta likställer April 14, 1281 BC. Sothiskalenderflyttningarna drar tillbaka en dag varje fyra år. Så
bör en datera som tillbaka passerar för att likställa 3,5, vara April 14, 1281 BC.

Skillnaden är 40 år, avsluta av sothisna i 1281 BC och inte 1321 BC. Och 76 år drar tillbaka från Merneptahs
död i 1205 BC till 1281 BC. Dessa 40 år tillfogar + 76 år upp till 115 år. Sothiskalendern drog tillbaka - upp
fyra år varje dag. Så bör maj 2, 1205 BC för Merneptahs död vara 115/4 = 29 dagar vidare att dra tillbaka.
Därefter PharaohMerneptahs bör död på korsningen av det röd/vasshavet, vara April 3, 1281 BC. Detta
likställer utflyttningen på passera över fredagen, mars 30 = Jesuss offerfredagen, den April 3, 33 ANNONSEN
och Jesuss uppståndelsesöndagen, den April 5, 33 ANNONSEN.

Därefter från natten av fredagmars 30, 1281 äger rum BC 4 dagar som ska fås till vassen/det röda havet.

Utflyttning15:19 ”för hästen av pharaohen gick in med hans triumfvagnar och med hans skicklig ryttare in i
havet, och LORDEN kom med bevattnar igen av havet på dem; men barnen av Israel gick på torrt land i mitt av
havet.”,

Det fanns en partisk sol- förmörkelse som BC sågs i Egypten, April 14, 1281:



Numrerar 33:7 ”, och de tog bort från Etham och vände igen unto Pihahiroth, som är för Baalzephon: och de
kastade för Migdol.
33:8 och de avgick från för Pihahiroth och passerade till och med mitt av havet in i vildmarken.”,

Baalzephon = förkylning, eller Sun = Lord och zephon = mörker. Zephon något liknandetyphon = storm.
Kanske det fanns denna partiska sol- förmörkelse på korsningen av vasshavstidig sort i morgonen som visat.
Därefter tappar den skulle temperaturen flera celsiusa grader.



Om korsningen av det röda havet var mer sistnämnd skulle detta, ge israelitesna per månad för att marschera
350 miles till Aqaba från Ramesses. Emellertid måste korsningen av det röd/Reed/havet ha varit för det
femtonde av understödjamånaden. Se utflyttning 16:

Utflyttning16:1 ”och de tog deras resa från Elim, och alla congregation av barnen av Israel kom unto
vildmarken av Sin, som är mellan Elim och Sinai, på den femtonde dagen av understödjamånaden efter deras ha
avgått ut ur landet av Egypten.”,

Denna måste vara maj 1, 1281 BC. Maj 2, 1203 var BC daterar av PharaohMerneptahs död som gavs av en
tyska Egyptologist. Merneptah dog i 1281 BC, antagligen i April. Midrashen påstår pharaohen var den enda
överlevanden.

Emellertid påstår bibeln pharaoh'sens häst drunknades i havet.

Utflyttning15:19 ”för hästen av pharaohen gick in med hans triumfvagnar och med hans skicklig ryttare in i
havet, och LORDEN kom med bevattnar igen av havet på dem; men barnen av Israel gick på torrt land i mitt av
havet.”,

Dateramaj 2 kan felaktigt tas från 1204 BC.

Merneptah härskade 10 år, Ramses II härskade 66 år förmodligen från 1279 BC - 76 = 1203 BC. Ett olikt år =
döden av Merneptah i 1204 BC.

Maj 2 var den nya moonen i 1204 BC. Merneptah dog i 1281 BC (76 år till 1205 BC). Därefter kan
korsningen av vassen/det röda havet vara på den nya moonen och den sol- förmörkelsen i morgonen av April
14, 1281 BC.

Detta hjälpmedel måste de ha korsat det röda havet i mer mindre än en månad, dvs., för den femtonde dagen
av understödjamånaden, April 27, 1281 BC. Maj 2, 1203 är BC den 10th dagen av den lunar månaden. April 24,
1281 är BC också den tionde dagen av den lunar månaden.

Emellertid är den bäst gissningen korsningen av vasshavet April 5, 1281 BC på avsluta av festmåltiden av
osyrat bröd likställer traditionen Moses korsade vassen/det röda havet på den sjunde dagen efter utflyttningen.

Eller sun mirakel på nytt moon April 14, 1281 BC, som kan likställa 3,5 = third månadbaksida från de Sothis
dagJuli 16, 5 dagarna tillbaka = 3 x 30 + 5 = April 14, 1281 BC.

”Siat på dagguiyou [10]: Sunen förmörkades i aftonen; den ska är gynnsam. Siat på dagguiyou [10]: Sunen
eller moonen förmörkades i aftonen; den ska är ogynnsam.”,
Heji 33694

”Siat på dagguiyou [10]: Sunen förmörkades i aftonen; vi bör anmäla den till förfadern Shang Jia.”,
Heji 33695

Dag 10 av cyklar 60 kunde vara fullmånen, en precursor till påskhögtiden, mars 20, 1307 BC eller lunar dag
17 av den 7th månaden = Septemberet 16, 1307 BC. = Omen av Jesuss lunar dag 17 för födelse av den 7th
månaden, September 12, 7 BC. Således är 1307 BC 1300 år, till dagen, för Jesuss födelse i 7 BC.
Gudflyttningen sunen kan antecknas som en sol- förmörkelse i Kina på ett orakelben. Således är sunen på
middagen i Israel på solnedgången i Kina. Således fullmånen som göras mörkare på solnedgången i Kina eller
sunen som göras mörkare på solnedgången i Kina. Den gjorda mörkare sunen, när Jesus var på det argt på



middagen på påskhögtiden i Israel = sunen som gjordes mörkare på solnedgången i Kina. Kanske var detta det
samma sunmirakel på precursoren till påskhögtidmars 20, 1307 BC.

Denna sol- förmörkelse av maj 26, 1217 är BC förment att vara den tidigast antecknade sol- förmörkelsen.
Cykla 60 som denna maj 26, 1217 är BC, som du ser ovanför en sol- förmörkelse antecknades på dag 10 av.
Emellertid som du kan se, var den sol- förmörkelsen knappt, om knappt synligt i Kina. Rekordet är av en sol-
förmörkelse för afton. Är sol- förmörkelser för afton sällan synliga. Det finns en möjlighet som den sol-
förmörkelsen sågs i Kina. Ändå, finns det några saknade dagar i den kinesiska räkningen av 60 för eller efter
Joshuas långa dag. Således Joshuas kunde långa dag inte vara avtäckt vid den kinesiska räkningen av 60 dagar.

Dessutom cyklar detta förmörkelserekord på ett orakelben på en dag 10 av 60 ger inget år. Så är maj 26, 1217
BC match spekulativ. Det finns några sol- förmörkelserekord i Egypten för 1281 BC som matchar det korrekta
tidfjäll. Det finns inte några saknade dagar där either. Avtäckning så Joshuas av långa dag vid denna metod
fungerar inte.

Rikta bevisar för Joshuas långa dag är den wans drömmen för konungen, halva en omlopp, halvår efter, i
Februari 15, 1240 BC i wans första år för konung = 1240 BC, därför att i hans 35th år han antecknade en lunar
förmörkelse på dag 13 av cyklar 60, September 23, 1205 BC. Sunen rörd 180° drar tillbaka i wans dröm för
konung efter ett år av en omvänd omlopp. Sunen kan flyttningbaksida på den halva omloppet peka och jorda en
kontakt flöde ut ur den omvända omloppet. Således Joshuas pekar långa dag på den halva omloppet. Sunron
plötsligt i öst i domare8:13 den nästa dagen och jorden flödade tillbaka in i en omvänd omloppkassalåda
Februari 15, 1240 BC när den rörda baksidaen för sunen.

Kina knappt kunde observera den sol- förmörkelsen, på dag 10 av cyklar 60, av maj 26, 1217 BC. Därefter
cyklar detta sol- förmörkelserekord på ett orakelben på dag 10 av 60, om inte en sol- förmörkelse måste vara ett
rekord av ett sunmirakel.

Middagsunen på påskhögtiden i Israel göras mörkare, som i de tre timmarna av mörker, då Jesus var på det
argt, en kommande som typ av Kristus skulle är en inställning, aftonsun, i Kina. Liksom dag 10 av cykla 60
mars 19, 1204 BC.

Du kan knappt se någon del av Kina i denna sol- förmörkelse kartlägga:



Den sol- förmörkelsen av mars 4, 1250 förmörkelsen på dag 53 av cyklar BC 60 var sammanlagd på capitolen
av Kina. Således var fordra det tidigaste sol- förmörkelserekordet maj 26, 1217 BC, efter Joshuas långa dag har
varit i felet för denna förmörkelse inte var synlig i Kina. Således verifieras predates den sol- förmörkelsen av
mars 4, 1250 BC här och Joshuas långa dag av Augusti 24, 1241 BC.

Troligen ägde rum korsningen av vasshavet mellan April 1 och April 5, 1281 BC. Flyttningen datera av
avsluta av sothisna cyklar 40 år nyare från 1321 BC till 1281 kunde BC också flyttningen denna maj 2, 1205
daterar BC en månad tidigare till April 1, 1281 på dag 38 av cyklar BC 60 i Kina med Israel på den bittra laken
vid den Suez kanalen på den tredje dagen. Maj 2 daterar därefter att vara en färdig månad ut. Egyptier daterar är
all en färdiga månaden ut, liksom Augusti 8 var egentligen September 7.

Om räkna tillbaka från synas av Sirius på 4 FÖRMIDDAG Juli 17; därefter 16 dagar + 3 x 30 - 5 = 102 dagar
drar tillbaka = April 5, 1281 BC. Således kunde datera av PharaohMerneptahs död vara på korsningen av det
röda havet/vasshavet några dagar efter utflyttningfredagen, mars 30, 1281 BC. Således kan pharaohen ha
drunknat i det röda havet/vasshavet. Dessutom kan datera 3,5 likställa April 7, 1281 BC den sjunde dagen av de
sju dagarna av osyrat bröd. Således kan korsningen av det röd/vasshavet ha varit på avsluta av de sju dagarna av
påskhögtiden.



Datera i boka: Chronologie des Pharaonischen Egypten, Mainz, (1997), pp.190, bredvid pharaohen Merneptah
gavs 3,5, som tolkades som maj 2, 1203 BC. Emellertid var 3,5 = III Shemu 5 i 1281 BC maj 21. I det
traditionellt datera av de nya sothisna cyklar i 1320 BC och Merneptahs död i 1203 BC. Sothisna avslutar var
1281 BC. Således från 1320 BC till 1203 BC = 117 år/4 år om dagen = 30 dagar mer tillbaka, minus 10 dagar i
skillnaden av 1320 BC och 1281 BC. Maj 2, 1203 daterar BC korrigerade 20 dagar framåt till maj 21, 1281 BC.
Emellertid pharaoh'sens verkar död i April 6, 1281 BC att vara det bäst anseende.

3,5 = April 16 + 10 (10 dagar från sothisna avslutar i 1281 BC som är snarlik än i 1320 BC. 1320 BC - 1281
BC = 40 dagar years/4 om året = 10 dagar. + 5 dagar av 3,5 = III Shemu 5) = April 16 + 10 + 5 = maj 2, 1203
BC. De korrekta daterar av Merneptahs död verkar att vara dagen efter söndagen, maj 20, 1281 BC. Ett runda
fel kunde förlägga döden av PharaohMerneptah maj 19, 1281 BC både den tredje månaden av Shemu och den
femte egyptiska dagen båda av sothisna daterar, och de lunar daterar.

Maj 20, 1281 var BC dagen av pingstdagen, den 50th dagen från påskhögtidmars 31, 1281 BC. Den 40th
dagen av påskhögtidmars 21, 1280 BC skulle är maj 2, 1280 BC. Kanske dog Merneptah ett år tidigare, maj 2,
1281 BC.

Den Leviticus 23:15 ”och ye räknar unto dig från morgondagen efter sabbathen, från dagen som ye kom med
kärven av erbjuda för vinka; sju sabbaths är färdiga:
23:16 även unto morgondagen efter den sjunde sabbathen numrerar ye femtio dagar; och ye erbjuder en ny meat
som erbjuder unto LORDEN.”,

Således också pentecosten, efter den Jesus ron från deadna ägde rum också på den första dagen av veckan, sju
sabbaths unto morgondagen = söndagen, maj 25, ANNONS 33.

Agerar 2:15 ”för dessa är inte fullt, som ye antar och att se att den är bara den tredje timmen av dagen.
2:16 men denna är det som talades av profeten Joel; ”,

Således ”från morgondagen efter sabbathen” = den tredje timmen av dagen av söndagen = maj 25, för
FÖRMIDDAG 9 ANNONS 33.

3,5 kan likställa 3 x 30 dagmånader tillbaka. Därefter dra tillbaka kanske 16 dagar från Juli 16 till Juni 30, då
3 x 30 dagar tillbaka till April 1, då har 5 dagar framåt till April 5, 1281 BC, då barnen av Israel skulle, korsat
det röd/vasshavet och pharaohen och hans häst drunknar, när särad bevattnar gånget tillbaka.

Därefter daterar maj 2 kan vara från de nya sothisna cyklar i 1281 BC som är snarlik än 1320 BC. Därefter har
den skulle egyptiska kalendern dragit tillbaka - upp 19 dagar = 76 år som delas vid 4 = 19 dagar. Därefter dra
tillbaka från Juli 16, 30 för nya år dagar till Juni 16, 30 dagar till maj 16 som, är tillbaka de 19 dagarna till April
26 och, eftersänd de 5 dagarna till maj 2. Således är maj 2, 1203 BC det felt daterar för PharaohMerneptahs död,
och April 5, 1281 BC kan vara rätten daterar för PharaohMerneptahs död.

Den egyptiska Sothisen cyklar av 1460 år avslutar var 1281 BC inte 1320 BC. Således Merneptahs var död i
III Shemu 5 inte maj 2, 1203 BC utan maj 20, 1281 BC. Du kan se de samma 10 dagarna = 40 år, i en mitt av
denna pdf sparar och att korrigera datera av år 44 av pharaohen Amasis.
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Utflyttning15:8 ”och med tryckvågen av thy nostrils bevattnar samlades tillsammans, floodsH5140en som
upprätt stås som en hög, och djupen stelnades i hjärtan av havet.”,

”översvämmar” H5140 ser vanligt till spring bevattnar. Således kan barnen av Israel ha korsat ett östligt mest
dela sig av Nilet River.

Utflyttning17:5 ”och LORDEN sade unto Moses, går på för folket och taken med theen av fläderarna av
Israel; och thy stång, wherewith den mest smotest thouen floden, take i thine räcker och går.”,

Psalm66:6 ”vände han havet in i torrt land: de gick till och med floden på fot: där jublade vi i honom.”,

Psalm74:12 ”för gud är min konung av gammal funktionsduglig räddning i mitt av jorden.
Divide för 74:13Thoudidst havet vid thy styrka: den mest brakest thouen huvuden av drakarna i bevattnar.
Den mest brakest 74:14thouen huvuden av leviathanen lappar in, och mest gavest honom för att vara meat till
folket som bebor vildmarken.
74:15Thoudidst klyver springbrunnen och floden: thoudriedst upp väldiga floder.
74:16 är dagen thinen, natten är också thinen: förberedd thouhast det ljust och sunen.”,

Detta hav kan vara det östligt mest dela sig av Nilet River vid den Suez kanalen, vid de bittra lakesna,
vasshavet, var vasser växer, ganska än det röda havet. Således hänvisa till till floden av floden.

Denna flod kan också se till korsningen av barnen av Israel, som den gjorde till epidemierna av egyptierna.
Således igen kan barnen av Israel ha korsat ett östligt mest dela sig av Nilet River.

Den Isaiah 11:15 ”och LORDEN förstör utterly sponta av det egyptiska havet; och med hans väldigt linda
honom skakar hans räcker över floden och slår den i sjuna strömmer och gör manar att gå över torrskott.”,

Korsningen av Nilet River i Israel retur, gillar vasshavet = sötvattenet, förbinds till Mosess att sära av havet.
Moses måste ha särat det östligt mest dela sig av Nilen = sötvatten och inte det röda havet.

Här också i den Isaiah 11:15 torkas Nilet River upp för att barnen av Israel för att korsa.

Ett sökande på korsning av det röda havet bevisar vänd upp många sidor som föreger korsningen av barnen av
Israel, var i Aqaba med motståndskraftigt av många ben av hästar och triumfvagnar. Emellertid är allt detta en
parodi, och fordrar är brett cirkulerad fiktion. Se Snopes.

Sothisen cyklar började igen i 1281 BC inte 1320 BC, en 40 år skillnad;



år 44 av Amasis, daterar första (II Shemu 13) är lunar och understödja
(I Shemu 15) är borgerligt och, som det borgerligt daterar avverkning på 21 September 558 BC
de lunar daterar avverkning på 9 (= 21 -12) September 558 BCE
vilken var en fullmånedag enligt astronomi, inte 1st invisibility ”glänsande”!
41 mer sistnämnda år var den 1st invisibilityen av moonen på II Shemu 13
September 9, bör flyttningen 10 dagar mer sistnämnd i månaden. 201 dagar - 191 dagar = 10 dagar.
40 years/4 = 10 dagar. Om från droppen Shemu 30 Juli 17, 1281 BC + 5 dagar.
= September 19, 517 BC som var det 1st försvinnandet av moonen
när Cambyses erövrade Egypten. Således var glänsande ones� för 1st invisibility ".

Tillfoga från Juli 17 tillbaka:
1281 BC - 517 BC = 764, 764 /4 =191 dagar
5 + 17 + 30 + 31 + 30 + 31 + 28 + 29 = 201; 201 - 191 = 10 dagar.
Januari 2 = 191 dagar = dropp Shemu 30
December 3 = III Shemu 30
November 3 = II Shemu 30
Oktober 4 = 1 Shemu 30
September 4 = 1 Shemu 1
September 19 = 1 Shemu 15; Oktober 17 = II Shemu 13

Således måste pharaohen Merneptah ha dött maj 20, 1281 BC eller den femte dagen från tre månader tillbaka
av Juli 1 = April 5, 1205 BC = tre dagar resa till vasshavet var pharaohen och hans armé förgicks. Detta år av
utflyttningen är på avsluta av de 1460 år sothisna cyklar, ganska än maj 2, 1203 BC.

Söndagen maj 20, 1281 var BC också dagen av pingstdagen, den 50th dagen från söndag, April 1, 1281 BC.
Den 50th dagen från Jesuss den April 5 för uppståndelsesöndagen, var 33 ANNONSEN söndagen, maj 24,
ANNONS 33 = ge sig av den heliga spöken i pingstdagen. 50 dagar från söndag, April 1, 1281 BC = söndag,
maj 20, 1281 BC. Således kanske fanns det ett sunmirakel på den första dagen av den lunar månadmaj 16, 1281
BC, 45 dagar efter April 1, 1281 BC, i den tredje månaden, då Moses räcker rymdes upp, då sunen ställde in,
och Joshua slogs Amalek, och egyptierna deposed och utförde pharaohen Merneptah 5 mer sistnämnda dagar på
grund av omenen av en lång solnedgång.

De 50 dagarna av pingstdagen räknar från dagen efter påskhögtiden. Den första dagen, efter påskhögtiden har
varit en sabbath som väl. Således finns det 50 dagar från söndag till söndagen och inte lördagen till lördagen.

Jag gav ett samtal på kalendrar de Time vårdarna till lokalastronomigruppen, ocrasc.ca, September 2016 på
den Okanagan högskolan. Mitt peka av den var sammanlagt den egyptierSothis kalendern började i 2737 BC,
inte 2777 BC.

Den Amasis pharaohen av Egypten dog i 517 BC, då Cambyses av Persien erövrade Egypten. Denna var
datera mig Shemu 15, September 19, 517 BC på dagen ”glänsande” på den sist visibiilityen av moonen. , om
därefter Amasis dog på I Shemu 15 detta, datera kan dubbelt förstärkt som I Shemu 15 från April 1, 1281 BC,
då egyptierna drunknade i vassen/det röda havet. En lång natt av reser stunder sunen som BC kretsas runt om
jordfredagen, mars 30, 1281 stunder som, pelaren av ljust ledde dem, kunde ta israelitesna de 50 milesna till
vasshavet på den dagens Suez kanalen vid April 1, 1281 BC.

”(Preface:) på daggengzi [37]: (Laddning:) bör vi utföra ettoffer till fågelstjärnan (Niao som xing). (Postface:)
den 7th månaden.”, [Heji, 11500]

”(Preface):) Spricka-danande på dagjihai [36], i aftonen: (Laddning:) på daggeng [37], bör vi utföra ettoffer
till [den nordliga] skopan (dou); (Verifikation:) regnade det fortlöpande. Knäcka danande på aftonen av
daggengzi [37]: vi bör utföra ettoffer till [den nordliga] skopan (dou) på dagen xin [38]…”, Heji 21350
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Den kinesYin kalendern började i September. Således är den sjunde skulle månaden denna dag 38, söndagen,
April 1, 1281 BC kanske tiden som israelitesna korsade vasshavet = sötvattenhavet, var vasser växer, (det röda
havet).

Psalm66:6 ”vände han havet in i torrt land: de gick till och med floden på fot: där jublade vi i honom.”,

Således dela sig det östligt mest av Nilet River var floden som israelitesna passerade igenom, inte det röda
havet.

Guden kan ha rört sunen som ger israelitesna tid att korsa. Kanske sunron i det västra och fastställdt i den
östliga lördagen, mars 31, 1281 BC. , efter därefter barnen av Israel hade korsat vassen/det röda havet, kan
sunen ha plötsligt och brilliantly rosa i den östliga söndagen April 1, 1281 BC. Därefter kan det ha funnits
samma mönstrar av sunmirakel på utflyttningen som på Jesuss crucifixion och uppståndelse. Dagen Gengzi 37
firades också på den nya moonen om dagen av ljusstyrkasöndagen, April 17, 1170 BC, då vasselsna bekräftade
kungariket till kejsaren Wu.

Således kanske korsade sunron i det västra efter israelitesna vasshavet på den tredje dagen från utflyttningen
April 29, 1281 BC. Jesuss uppståndelse var söndagen, den April 5, 33 ANNONSEN. Därefter kan sunen ha
uppstiget i öst plötsligt och ljust som på Jesuss uppståndelsesöndagen April 1, 1281 BC på dag 38 av 60
Gengzi. Därefter cyklar denna dag Gengzi, dag 37 av, söndagen, April 17, 1170 BC ha varit kan togs en dag då
sunron plötsligt och ljust i öst också och som en omen för att sända till kejsaren Wu som mottog mandat av
himmel, som dagen. På utflyttningen pekar Karlavagnen, dou som skulle upp raksträcka på den midnatta
lördagen, mars 31, 1281 BC kanske när sunron i det västra och fastställdt i öst. Därefter flödade jord ut ur den
omvända omloppet av sunen.

Därefter steg sunen plötsligt i öst, och efter natten besegrar Karlavagnen pekade straiten i norden på midnatt,
som den gör aldrig i en det normalaomlopp. 180 dagar tidigare, kan halvan en omlopp tidigare, Oktober 3, 1282
BC sunen ha rört till andra sidan av jorden, också på en dag 37. Således dag 37, gengzien som skulle blivet en
skrockfull dag och thus upprepas mönstra av sunmirakel på Jesuss crucifixion.

Söndagen April 17, 1170 var BC 1202 år till Jesuss offer och uppståndelse. Således kan omkring 1200 år den
samma dagen 37 av sedermera som cyklar, ha varit prophetic.

Jämväl likställer året 451 BC från 1320 BC (den egyptiska Sothisen avslutade 1281 BC inte 1320 BC), inte
det 14th året av Xerxes. Xerxes började hans regeringstid i 477 BC. Hans 14th skulle år är 464 BC.

Den Esther 1:3 ”i det tredje året av hans regeringstid, gjorde han en festmåltid unto alla hans princes och hans
tjänare; driva av Persien och massmedia, adelsmannarna och princes av landskapen och att vara för honom:
1:4, när han shewed rikedomen av hans härliga kungarike och hedern av hans utmärkta majestät många dagar,
även hundra och fourscoredagar.
1:5 och, då dessa dagar förfölls, konungen gjorde en festmåltid unto alla folk, som var närvarande i Shushan
slotten, både unto stort och litet, sju dagar, i domstolen av trädgården av konung slott; ”,

”I hans första år, av konungen Yuen, som var pingen-yin (3rd av cyklar 60, 474 BC = Xerxess 3rd år från 477
BC), Ting hertigen av Tsin dog.”,
De kinesiska klassikerna, annalern av bambun bokar, p.166.

Då det fanns ett sunmirakel, tog kinesen det som en omen till ändringskejsare, som vi ser här. En nedgång som
fjädrar halv omlopp, är 180 dagar. En halv omlopp från fjädrar till nedgången är 187 dagar. Årsmatcherna exakt
till 474 BC.

Det nästa sunmirakel visas om det 14th året av Xerxes.



Således bör hans 14th år vara 465 BC. Således och att räkna från de nya sothisna cykla från 1281 BC till 465
BC = 816 år. 816/4 = 204 dagar kalendern har dragit tillbaka - upp. 204/30 = 6,8 .8 x 30 = 24. Detta likställer
25th av Phamenoth 204 dagar tillbaka från Juli 16. Således, kunde det ha funnits ett sunmirakel på 13th av Adar
i Esther på det egyptiska nya året och fullmånen December 28, 465 BC. Signifikansen av denna daterar i det
14th året av Xerxes inte det 12th året, är dagen av Purim. Se harvardhouse.com som är biblisk daterar.

Februari 20, 466 var BC fredagen. Detta var en fullmåne och den 13th dagen av den lunar månaden av Adar =
den 12th månaden och det 12th året av Xerxes.

Den Esther 9:17 ”på den trettonde dagen av månaden Adar och på den fjortonde dagen av samma, vilade
gjorde de och det en dag av att festa och glädjen.”,

Således är den 13th dagen och den 14th dagen sabbathen, den sjunde dagen av veckan, då de vilade.

Således fanns det ett sunmirakel på Purim!

Denna 25th av Phamenoth jämliken 6 månader 25 dagar brukar Juli 16, när Sirius visas först på 4
FÖRMIDDAG = det drog tillbaka egyptiska nya året - upp till December 25, 465 BC. Således daterar detta
rekord från den nya moonen December 1, 1834 BC i Egypten, bruk den samma kalendern att få en avkräva:
”För fixandet i tid av de föregående {det egyptiska mellersta kungariket} och perioderna daterar det, det nyckel-
är det sjunde året av regeringstiden av konungen Sesostris III av den tolfte dynastin. I detta år antecknades en
spiralformig resning av stjärnan Sothis (vår Sirius) på 16. VIII av 365 dag den borgerliga kalendern, ett faktum,
som, tack till stamgästförskjutningen av denna kalender, i förhållande till det riktiga astronomical året, låter året
in, ifrågasätter för att förläggas mellan 1876 och 1864 BC, med varje probability som BC favoriserar 1872.”,

Eller att räkna framåtriktat 25th av Phamenoth skulle är också denna December 25, 465 BC, när det räknade
den sist månaden av Juli, 16 dagar till synas av Sirius.

Etiketten av en wine buteljerar fel daterat till 1872 BC, den nya moonen 225 dagar till Juli 16 = December 1.
76 år vidare tillbaka som BC korrigerar den egyptiska sothiskalendern, 1872 + 76 år = 1948 BC. December 1,
1948 var BC denna nya moon, 225 dagar för Juli 16.

Den Merneptah stelen:

”Prostrates princesna, ordstävet, ”fred!”,
Inte en lyfter hans huvud bland de nio pilbågarna.
Nu har den Tehenu (Libyen) kommit att fördärva,
Hatti pacifieds;
Kanaan har plundrats in i varje sorterar av woe:
Ashkelon har varit betagen;
Gezer har fångats;
Yano'am göras icke existerande.
Israel är lagt förloradt, och hans kärna ur är inte;
Hurru blis en änka på grund av Egypten.”,

Denna stele ägde rum i Merneptahs femte år, 1286 BC. Israelites var redan i landet.

Det fanns en partisk sol- förmörkelse, 70%, på middagen, Juni 15, 1284 BC.

Merneptah kan ha dödat israelitesna i sydliga Israel. Därefter fanns det Israelites i nordliga Israel, då Joshua
erövrade sydliga Israel. Således kan den långa dagen av den Joshua 10:12 ha varit den samma långa dagen av
segern i domare 4,5,6,7,8.
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Uppkomst15:16 ”men i den fjärde (fyrtionde) utvecklingen kommer de hither igen: för iniquityen av
Amoritesen är inte ännu fullt.”,

Hebré3:16 ”för något, då de hade hört, provocerade: howbeit inte allt som kom ut ur Egypten av Moses.”,

Således var hebréerna redan i Israel som lovat i den 40th utvecklingen, 1000 år efter sojournen i Egypten i
2307 BC. 40 år X.25 till en utveckling = 1000 år.

Således fanns det några Israelites i sydliga Israel, då Joshua invaderade, därför att pharaohen Merneptah hade
förstört dem 45 år för Joshuas erövring i sydliga Israel enligt Joshua 10.

Boka av domare ger föreställa av Israelites redan i nordliga Israel, då Joshua började att erövra sydliga Israel.
Således striderna av Debra och Barak i domare 4, 5; och striden av Gideon i domare 6, 7, 8; ägde rum samtidigt
som Joshuas långa dag i den Joshua 10:12.

Bevisa för rekordet av mars 4, 1250 förmörkelsen på dag 53 av cyklar
BC 60:



Se förmörkelsebanan. Från millenium fem av sol- förmörkelser NASA. Stjärnan i förmörkelsebanan är om var
Yin var. Således var detta ett sammanlagt läge för förmörkelse däri, som grafen påstår. Detta kan göra den sol-
förmörkelsen den tidigaste dateable sol- förmörkelsen. Argumentet att inget rekord av en sol- förmörkelse har
funnits hitintills, för Joshuas långa dag besegras. Det fanns en ny moon på Bingshen dag 53 i Wus första år som
kejsare. Den fjärde månaden maj 19, 1173 var BC den nya moonen på dag 53. Detta skulle är Wus trettonde år,
det första året som kejsare, då kungariket blev etablerat. För att kinesen ska betrakta dagen 53 Bingshen om den
skrockfulla dagen, måste det ha funnits en sammanlagd sol- förmörkelse inom nytt minne på det daterar. Skulle
glåmigt för konung har tagit noterar av det.



Detta och det första året 1251 BC, när du Wending bytta ut Wu Yi och den sol- förmörkelsen i wendings
första år föreslå kinesen, antecknade den sol- förmörkelsen på dag 53, mars 4, 1250 BC. Därefter daterar
argumentet, att ingen störande händelse liksom Joshuas långa dag kan avkännas utan en tidigare sol-
förmörkelse, besegras. Således och att veta, att förmörkelsebanor var var vi skulle förväntar dem för att vara och
även att projektera till för Joshuas långa dag, modellerar denna är nödvändig, och förklarar hur det kan inte
finnas långa dagar yet någon saknad tid. Detta förklarar hur det sol- systemet kan sättas tillbaka i förlägger som,
om ingenting händde.

Från det samma läget ses en sammanlagd förmörkelse inte igen för 375 år.

Se att förmörkelsen daterar i kronologi för historieandra korrekturström. Se hur experterna har all som den är
fel: EclipseDatesA1.pdf EclipseDatesA1.ppt. Den längre versionen: EclipseDatesAAA.ppt
EclipseDatesAAA.pdf

Den röda havskorsningen och suninställningsstunden Moses'en
räcker rymms upp.

Utflyttning14:27 ”och Moses sträckte hans räcker framåt över havet och havet som gicks tillbaka till hans
styrka, då morgonen visades; och egyptierna som flys mot den; och LORDEN omstörtade egyptierna i mitt av
havet.”,

Utflyttning15:12 ”Thoustretchedst outH5186 thy righthand, H3225 earthH776en swallowedH1104 dem.”,

Uttrycka för righthanden, rätsida = H3225 = yamiyn=söder. Således kan Moses ha bevittnat löneförhöjningen
för sunen plötsligt i öst till middagen för att placera = söder = in mot righthanden, varefter, vassen/det röda
havet drunknade egyptierna.

Påskhögtiden måste äga rum från fredag. Kanske det ägde rum på timme av mörker på middagfredagen, då
påskhögtidlamben måste dödas. Därefter den nästa daglördagen kan sunen löneförhöjningen i det västra och
fastställdt i öst. Varefter korsade barnen av Israel vassen/den röda havslördagen. Därefter kan sunen
löneförhöjningen plötsligt i den östliga söndagen April 1, 1281 BC, efter barnen av Israel hade korsat, och
förblinda egyptierna.

För den tredje månaden som skulle var då Joshua slogs Amalek:

Det kan ha funnits ett annat sunmirakel i 1281 BC, då Moses rymde upp hans räcker på solnedgången. Jord
kan inte uppehället som flödar in i och ut ur omvända omlopp, för den halva omloppet pekar. Därefter kanske,
om det fanns ett sunmirakel på det röda havet, var sunen kretsade 360°en runt om jorden och jord omlopp inte
ändrande kassalådaJoshuas strid med Amalek.

Utflyttning17:1 ”och alla congregation av barnen av Israel reste från vildmarken av Sin, efter deras resor,
enligt commandmenten av LORDEN och pitchedH2583 i Rephidim: och det fanns inget bevattnar för att folket
ska dricka.”,

H2583 ch-ana-H, khaw-naw:
En urinnevånare rotar (jämför H2603); riktigt till sluttningen; vid implikationen som går ned (av de lutande
strålarna av aftonen); specifikt att kasta en tent; allmänt att encamp (för boning eller siege): - stå ut med (i
tents), campar, bor, encamp, växer till en avsluta, ligger, kastar (tenten), vilar i tent.
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Denna strid måste ha ägt rum för den tredje månaden, kanske på tjugo-första av den lunar månaden för
understödja om maj 3, 1281 BC. Den första dagen av den tredje månaden måste vara söndagen, April 29, 1281
BC. Detta skulle är pingstdagen, den 50th dagen från påskhögtiden.

Utflyttning17:12 ”men Moses räcker var skurkrollen; och de tog en sten och satte den under honom, och han
satt därom; och Aaron och Hur blev hans räcker upp, den på den en sidan och annan på andra sidan; och hans
räcker var stöder, tills gå besegrar av sunen.”,

Därefter ett mer sistnämnd år måste sunen gå tillbaka. Säsongen av första mogna druvor äger rum i månaden
av maj/Juni i Israel. Således kan Joshua ha gått tillbaka från att spionera ut landet och att komma med samla i en
klunga av druvor, ett år efter Joshuas strid med Amalek:

Numrerar 14:9 ”tredskas endast inte ye mot LORDEN, neither skräck ye folket av landet; för är de bröd för
oss: deras försvar H6738 avgås från dem, och LORDEN är med oss: frukta dem inte.”,

H6738 tse-l, tsale.
Från H6751; skugga huruvida formligen eller bildligt: - försvar, skuggar (- ow).

Psalm84:11 ”för LORDEN gud är en sun och skyddar: den ska LORDEN ger nåd och härlighet: inget bra ting
ska honom undanhåller från dem som går upprätt.”,

Således kan Joshua ha förväntat sunen att gå ett år mer sistnämnd tillbaka och guden för att ge dem en
fördjupad dag på middagen för att erövra Palestina. Maj 3, 1281 var BC dag 10 ut ur cyklar 60. Ett år var mer
sistnämnd, lördagen, April 27, 1280 BC också dag 10 av cyklar 60. Därefter var lördagen, för
Mannaavverkningen kan ha varit korsningen av det röda havet eller April 27, 1281 BC Joshuas strid mot
Amalek och ett år mer sistnämnda April 27, 1280 BC var dag 10 av 60 den 40th dagen av påskhögtiden, då
spionerna gick tillbaka, och Joshua sade, ”l5At oss gå upp strax”, och det fanns ett sunmirakel, när sunen måste
gå ett år mer sistnämnd tillbaka det till kinesen var något liknande per förmörkelse.

Eller sunen kan ha stått fortfarande för Moses och Joshua lördagmaj 12, 1281 BC. Då sunen gick en mer
sistnämnd maj 12 tillbaka för år, är kan 1280 BC dag 25 av 60 och vara dagen 25, då det fanns en zhiskavank i
sunen.

”Siat på dagwuzi [25]: (Laddning:) har Sunen en skavank, denna bör kanske anmälas till [lorden av gulingen]
floden.
Heji 33699

Kanske gick sunen dagen efter dagen av pingstdagen tillbaka - berömmen av skörden, maj 12, 1280 BC.
Emellertid om den rörda baksidaen för sunen på striden av Rephidim på början av den tredje månaden, maj 17,
1281 BC, sunen kan flyttningen till andra sidan av jorden den nästa dagen, förväntade maj 18, 1281 BC och
Joshua sunen till flyttningbaksida ett år sedermera fullmånelördagen, maj 18, 1280 BC. Således skuggar försvar
den långa dagen skulle take bort skugga//av palestinierna.

Det finns möjligheten som detta nästa orakelben är från den samma regeringstiden av Wending. Således
numrerar den liknande Hejien: Heji 11506 och Heji 11503b. De även kan båda uppta en del av det samma
orakelben eller datera från den samma tiden och fanns thus tillsammans. Wending kanske av efterträdaren av
Wu Yi var rädd av Omens från himmel som gav honom biskopsstolen, och inskrivet detta orakel benar ur dagen
efter den sammanlagda sol- förmörkelsemars 4, 1250 BC. På dagen av utflyttningen dag 37 av 60, - dag 7 av
den 10 dag veckan - fredagen, mars 30, 1281 BC, där kan ha varit en timme av mörker på middagEgypten tid,
gillar timmen av mörker, då Jesus var på den arg och middagfredagApril 3, 33 ANNONSEN. Mörker på
middagen i Egypten skulle genomsnittligt ett plötsligt mörker på solnedgången i Kina.



Denna inskrift är ett exempel av den kinesiska dagstarten i aftonen efter solnedgången som är viktig, i korrekt
att datera den lunar förmörkelsen i wans 35th år för konung:

”På tidsperioden från natten av den sjunde dagjisien (dag 6) fanns det (a) den stora nya stjärnan som sågs
bredvid Huo Antares.”,
Heji 11503b

Den skulle fullmånen är röra in mot Antares på dag 7 cyklar 60 (37), mars 30, 1281 BC. Utflyttningen, mars
30, 1281 BC dag 37 - kunde räknas som dag 7 av den 10 dag veckan. Således kunde detta beskriva ett
sunmirakel på dag 7 av den 10 dag veckan. April 29, 1281 BC skulle är dag 7 av cyklar 60:

Utflyttning17:12 ”men Moses räcker var skurkrollen; och de tog en sten och satte den under honom, och han
satt därom; och Aaron och Hur blev hans räcker upp, den på den en sidan och annan på andra sidan; och hans
räcker var stöder, tills gå besegrar av sunen.”,

Jumbon inkvarterar moonen som BC avslutas på en lördagmaj 12, 1281. Denna kan vara tiden av denna strid
Joshua som slåss mot Amalek. Antares skulle löneförhöjning i öst på tiden sunuppsättningen i det västra.
Därefter på tiden av solnedgången i Israel, skulle Antares är på den mitt- skyen i Kina, natten som var halv
över, och soluppgången i sex timmar. Endast sunen rörd 180° österut till stativstillbilden i den egyptiska västra
skyen. Således gjorde sunen inte löneförhöjningen i sex timmar på Kina. Det som är rosa i 18 timmar. Därefter
offrade kinesen till Antares avfyrastjärnan när ron för sunen slutligen. Det kända Antares hjälpmedlet antesna
av Mars, den annan röda stjärnan.

Se mekanikerproblem i geodynamicsorakelben. - ”Flammar tre åt sunen”,

Denna maj 3, 1281 BC, om denna är en fixad egyptier, daterar av Merneptahs död till maj 3 av något år som
skulle är tillbaka från maj 3, 144 dagar + 144 dagar + Juli 17 - synas av Sirius. Eller enkelt 77 dagar drar
tillbaka från Juli 16. Således visades Sirius inte för de 77 dagarna från maj 3 till Juli 16. Kanske Merneptahs var
död inte på försvinna av Sirius maj 3, 1281 BC utan på ett sunmirakel kanske på korsningen av det
röd/vasshavet några dagar efter utflyttningen. Således daterar egyptier av Pharaoh som Merneptahs död i 3,5
bör vara 3 månader tillbaka från Juli 1, är April 1. Därefter är 5 framåt dagar April 5, 1281 BC.

”Ought du att veta att resningen av Sothis äger rum på 16th av den 8th månaden. Meddela den till prästerna av
townen av Sekhem-Usertasen och av Anubis på berg och av Suchos. Och ha detta att märka sparat i
tempelrekorden.”,

Igen tillbaka från Juli 1, är 3 månader April 1. Forwar 5 dagar är April 5, 1281 BC = PharaohMerneptahs död.
Således dela sig korsningen av det östligt mest av Nilet River vid Suez som 5 dagar efter barnen av Israel
lämnade Ramses.

Det första året av Wending för kejsare

Wu Yi dog i 1251 BC: ”Jagade konungen mellan Ho och Weien, då han skrämmdes till döds av en stor
thunderstorm.”, i hans 35th år.
De kinesiska klassikerna III, annalern av bambun bokar, p.138

Thunderstorms uppstår vanligt i Januari i Kina. Januari 14, 1251 var BC den nya moonen, och en kea-tszedag,
dag 1 av cyklar 60. Den siades på en kea-tszedag, då det fanns ett sunmirakel, omen:
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”I hans (Te-synda), 22nd år, i vinter, hade han stor jakt längs Weien.”, ”På kea-tszedagen, i den sist månaden
av hösten, kom en röd fågel till Fung. Min förfader, registreringsapparaten Ch'ow som en gång sias för Yu om
jakt; och därefter mötte han med Kaou-yaou, - från en omennågot liknande det som har nu uppstått.”,

Detta sunmirakel måste vara November 16, 1207 BC.

Datera av den sammanlagda sol- förmörkelsen i det första året av konungen som BC Wending, mars 4, 1250,
bekräftar kronologin som här ges. Februari 15, 1240 daterar BC av sunmirakel av konungen som den wans
drömmen ägde rum i wendings 12th år för kejsare. Således Wending som BC härskas från 1251 och hans 12th
år i 1240 BC. Betoningen av dag 53 och en omen i kejsareWus första år som kejsare också på dag 53.

Marschera 4, 1250 äger rum BC på dagen 53 Bingshen. De tre dagarna av mörker i den nionde epidemin av
Egypten bör vara mars 28, 1281 BC, precis 3 dagar för utflyttningen, fredagmars 30, 1281 BC.

”I hans (Wending) 11th år, (1241 BC) anföll Ke-leih horderna av E-t-oo, och efter att ha tagit deras tre stora
chefer, kom med dem till domstolen att anmäla hans seger. Konungen satte Ke-leih till döds.”,
De kinesiska klassikerna III, bambuannalern, P.138

Detta var året av sunmirakel av nedgången av Jericho och Joshuas den långa dagen. Sunmirakel kan ha gjort
Wending svartsjuk av Ke-leih, så han satte honom till döds.

Wendings 12th år

Konungen wans dröm- Februari 15, 1240 var BC när han var den åldrades och i en mitt strid mot Wending för
konung. Därefter från det wendings 12th året 1240 som skulle BC, var det wans första året för konungen, då
phoenixes visades på en monteringsK'e halva omlopp efter Joshuas långa dag, Augusti 24, 1241 BC.

”I det wendings 12th året, phoenixes som samlas på monteringen K'e.”, Notera: Detta var det första glåmiga
året av konungen.
De kinesiska klassikerna. p.138.

Således är dessa phoenixes samma som phoenixesna i den wans drömmen för konungen, Februari 15, 1240
BC.

Phoenixes kan ha setts med inställningssunen på Kina som stod fortfarande på middagen för striden av
Merom. Phoenixen var det stort avfyrar fågelängeln som flög till sunen för att bära den till andra sidan av jord.
Således kan den glåmiga konungen ha haft mer lätt som slåss den Shang dynastin som dagen. Alla, därför att
guden gjorde dagen längre för att Joshua ska slåss striden av Merom som dagen.

”det 35th året av konunghudsvulsten av Zhou, den 1st månaden, dagbingzi 13, under dyrkan av fullmånen är
den meddelade konungen, ”många… förmörkelser untimely, dig bör börja att planera för följden. ””,
Yi Zhou shu. Xiao kai jie. ch.17



Denna måste vara den lunar förmörkelsen som är synlig precis efter solnedgång i Kina September 23, 1205 på
dag 13 av, cyklar BC 60 den första månadbörjan i September. Förvirringen kan enkelt vara denna lunar
förmörkelse ägde rum på dag 13, dag 13 av cyklar 60. Lunar förmörkelser kan endast uppstå på dag 15 av den
lunar månaden. Således fordrade den glåmiga konungen denna lunar förmörkelse ett sun- och moonmirakel, en
omen för att honom ska vara kejsaren av Kina. Således skulle dyrkan av fullmånen äger rum på dag 15, och en
lunar förmörkelse kan inte hända på dag 13 av den kinesiska lunar månaden. Lunar förmörkelser kan endast
uppstå på lunar dag 15 av den kinesiska månaden. Således tänktes den av den glåmiga konungen för att vara
untimely, därför att den ägde rum på dag 13, när lunar förmörkelser äger rum alltid på kinesisk lunar dag 15.



Den glåmiga konungen kan ha varit höger, och denna var inte en lunar förmörkelse, denna var ett sunmirakel.
Åtminstone det finns en parallell till en lunar förmörkelse i 1205 BC och en lunar förmörkelse i 5 BC. Det lunar
förmörkelserekordet av Josephus på fredagen, September 15, 5 verkar BC att vara sun- och
moonflyttningbaksidaen. Göra till kung glåmiga trodde sunmirakel visade hans tidsbeställning av himmel för att
vara kejsaren och starta en ny dynasti. Denna dag 13 var av 60na som dagen cyklar och inte den lunar dagen.

Således påstod den glåmiga resonerakonungen en lunar förmörkelse var untimely kan ha varit honom
missförstod dag 13 av cyklar 60 för att vara dag 13 av den lunar månaden. Kanske 13 var ett skrockfullt
numrerar till kinesen. Detta rekord av en lunar förmörkelse i September 23, 1205 var BC det 36th året, och inte
det 35th året, efter Joshua erövrade på striden av Merom, Februari 15, 1240 BC, ett år efter nedgången av
Jericho, Februari 17, 1241 BC. Tre tider i domare som det påstår landet, hade att vila 40 år - de samma 40 åren
från Joshuas långa dag. I 1207 dagen en av cyklar BC som 60, ägde rum på September 21, 1207 BC som var
den 17th dagen av den sjunde lunar månaden. Jesus kan ha varit född på den 17th dagen av den sjunde lunar
månaden, September 13, 7 BC. Så ämnar guden för sunmirakel kan ha skolat peka till Jesuss födelse.

Flera antecknade sol- förmörkelser uppstod på en fullmåne och var thus inte den sol- förmörkelsen. Ett
exempel är mörkret som är tillhörande med lönnmordet av Julius Caesar på den 15:e av mars, fullmånen på den
15th lunar dagen:

”var det inte endast på konto av vår strid med dem, men på mankind för kontot allra i allmänning, att vi har
tagit hämnd på de som har varit författarna av stor orättvisa in mot manar, och av stor wickedness in mot
gudarna; för saken av som vi antar, det var att den bortvända sunen hans ljust från oss.”,
Josephus forntidarna av judarna/bokar XIV, kapitel 12, verse 22.

Fullmånen på påskhögtid = den 15:e av mars, mars 15 i 45 BC = Januari 1, 45 BC den nya moonen = Juliusen
Caeasar introducerade den Julian kalendern; Marschera 15 = mars för fullmånen thus 15 = 77 år för Jesuss
crucifixion. Således skulle 38 år efter 45 BC Jesus är födda. Jesus skulle levande 38 år från 7 BC till ANNONS
33. Således bör ett sunmirakel på den 15:e av mars peka till Jesuss födelse och liv och crucifixion.

Således om det fanns mörker på middagen i Israel, kan 11 FÖRMIDDAG i Italien, denna förutsäga mörkret på
middagen, fredagen, den April 3, 33 ANNONSEN, då Jesus var på det argt, och att vara denna undertecknar, då
Julius Caesar mördades, vis man i Shakespears lek:

Caesar: ”Komms den 15:e av mars.”,

Stilla: ”Ay, Caesar, men inte väck.”,

Julius Caesar började året, då mars 21, för att vara Januari 1 45 BC = den nya moonen, Kalendsen av Januari,
genom att tillfoga 81 dagar till kalendern. Således har vi den Julian kalendern, som vi använder för år för
Kristus = BC, den Gregorian kalendern för år Annos Deos; Latin för ”år av vår Lord” = ANNONS. Julen i 1
ANNONS var förment att vara födelsen av Jesus, den Januari 1, 1 ANNONSEN, men monken inkluderade inte
att Herod storen dog i 4 BC, därför att Lukes evangelium sade Jesus var 30 (det 30th årtiondet = det 35th året)
då han startade hans tre och ett halvt årsdepartement, monken som vet att Jesus var den korsfäste April 3, 33
ANNONSEN; 33 bakåtriktade år är 1 ANNONS.

Ett ljust komet antecknades dessa 45 BC i månaderna efter Julius Ceaesers död. Detta antecknades under
lekarna Octavian som rymdes i erkännande av Julius efter hans död. Komet verkade ljust för sju dagar. Komet
visades i det östligt precis efter solnedgång och skulle thus är direkt över huvudet på midnatt i September. Detta
antecknades i romare myntar från 44 BC. En typ av stjärnan av Jesuss födelse. Således ett ljust komet som är
över huvudet i September 38 år för Jesuss födelse September 12, 7 BC. Detta komet måste vara liknande till
stjärnan som de kloka manarna sågar i öst 38 mer sistnämnda år. Således den samma 38 år perioden av Jesuss
liv.



Caesars komet var bekant till forntida författare som den Sidus Iulium (”Julian stjärna”) eller Caesaris
astrumen (”stjärna av Caesar”). Det ljusa dagsljus-synliga komet visades plötsligt under festivalen som var
bekant som Ludien Victoriae Caesaris - för vilket BC upprepningen 45 var long ansedd att ha rymts i månaden
av September. Enligt Suetonius som berömmar fick kommande, ”ett komet som skens för sju på varandra
följande dagar, resning om den elfte timmen och troddes för att vara soulen av Caesar.”,

Resning den 11th timmen av dagen = 6 PM = suninbrottet den västra och för komet övergående fast utgift,
ovanför Bethlehem, på midnatt, 38 år för Jesus var födda September 12, 7 BC. Jesus bodde 38 år till den April
3, 33 ANNONSEN.

Halley'sens komet av 12 BC kan ha varit skriftligt besegrar, kinesiska rekord var skriftligt efter döden av
kejsaren, dvs., efter den nya kejsaren från 7 BC, och att vara stjärnan av wisemenna i 5 BC. Således detta
samma September 38 år för 7 BC = 45 BC. Därefter kan wisemenna ha sett ett komet i Juli, från dagen 8 för den
nya moonen av cyklar 60, Juli 20, 5 BC, fullständigt moondag 56 av cyklar 60, September 15, 5 BC; igen ett
komet, det bly- dem till Jesus. Det tidigaste rekordet av Caesars komet av 45 BC ägde rum också i Juli. Komet i
Gemini Juli 20 som higher passerar till arcturusen som aftonskyen som är rosa med jord omvända omlopp = 45
dagar sunen i Pisces September 15, 5 BC och komet och arcturusen direkt ovanför Bethlehem på midnatt i
Septemer av 5 BC.

Komet bör inte vara synligt vid sunen på middagen i September. Denna Arcturus kinesen skrev att det
passerade komet var vid sunen på middagen i September. Således precis beskrivas den wans drömmen för något
liknandekonungen, sunen som vara 180° bort.

”Uppstod en av de mest klara och tidigaste korrelationerna av Caesar till ett komet under de sekulära lekarna
av 17 BC”,

Igen var 17 BC det 49 jubile året till Jesuss den offerApril 3, 33 ANNONSEN. Således kan det också finnas
en astronomical händelse i 17 BC för.

Det fanns ett komet som BC antecknades som komet Halley i 12. Emellertid cyklar dagarna av 60 som den
lunar matchen daterar för Juli - September av 5 BC. Dessutom undertecknar jorda en kontakt
bakgrundsstjärnorna = zodiacen = jorden i en omvänd omlopp = den samma zodiacen i Juli men att fortskrida i
omvänt. Herod frågade, då stjärnan visades, två föregående år. September 5 BC bör vara, när de kloka manarna
kom till Jerusalem och Bethlehem att tillbe Jesus, konungen av judarna. Komet visas endast för några månader.
Kanske var arcturusen stjärnan som de sågar i September 12, 7 BC, därför att sunen skulle är på andra sidan av
jord då den rörda guden sunen 180°. Kina hade en ny kejsare i 7 BC. Kina lönnmördade ofta deras kejsare, då
det fanns ett sunmirakel, därför att de tänkte att det var en dåligaomen och en omen för en ny kejsare.

Kejsaren Chengdi härskade från 33-7 B.C. och kejsaren Aidi från 7 BC till 1 BC. Således måste det ha funnits
en himmelsk händelse i 7 BC, då Jesus var fött synligt i Kina.

Många sunmirakel händde på ett år som BC avslutar X45 = 38 år av Jesuss liv från dessa 7 BC framåtriktat till
ANNONS 33. 50 år jubiles från X45 upprepas BC i sunmirakel många tider. Liksom sunmirakel i Yaos 70th år
i den första månaden fjädra in = timmen av mörker = Jesus offer på middagen, den April 3, 33 ANNONSEN.
Det 70th året från Yaos tio suns fjädrar in av 2315 BC till 2245 BC.

Phoenixes visades i konungChings 18th år, antagligen 1150 BC. I konungChings 24th år = 1145 BC, ”kom
chefen av Yu-yueh att göra hans submission” - kanske på grund av omenen av ett sunmirakel i 1145 BC.

Joseph var födda 2345 BC som bor 38 år till hans fader Jacob och bröder som BC skriver in Egypten 2307.
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Sunmirakel det 70th året av Yao från 2315 var BC 2245 BC. Sky 50 år + 3 år från 2222 BC till 2168 BC =
2200 år till Jesuss offer, jämväl. Yu hjälp skyr i hans 14th år = 2207 BC = 45 år till Yus död i 2161 BC; Yu
börjar i 2168 BC -8 Yu -14 K'e = 2145 BC - kejsareT'aes-k'angs första år.

Yuh-Tings första år 1647 BC. Yung-Ke 1607 BC. Nan-Kang 1445 BC. 1445 är BC 45 år till 1407 BC = 1400
år till Jesuss födelse i 7 BC. 1445 BC till 1407 BC = de 38 åren av Jesuss liv. Ett sunmirakel i 1445 BC kan ha
varit ett sunmirakel som kinesen tog som en omen för att göra den Nan-Kang kejsaren.

Solomon började hans regeringstid 1045 BC, fyra år för de 240 åren av utflyttningar 1281 BC = 50 jubile år i
1041 BC från 1241 BC.

Det fanns ett förmörkelserekord som kunde vara ett sunmirakel i Kina 647 BC = året som, det regnade guld-.
Det fanns en felaktig sol- förmörkelse i 645 BC som kunde ha varit ett sunmirakel. 645 är BC 38 år kassalåda
607 BC = 600 år till Jesuss födelse i 7 BC. Där kan att ha vart sol- förmörkelse, som senatorsna tog som en
omen för att döda Julius Caesar mars 15, 45 BC. Jämväl detta sol- förmörkelse i Kina för 645 BC kan att vara
timme av mörker = sun mirakel, gillar tre timmar, eller ett timme, när Jesus var på den arga April 3, 33
ANNONSEN. Detta kunde vara lika Jesuss liv av 38 år i omvänt.

Året 22d av konungen Heen = cyklar 50, från 367 BC = exakt 346 BC - vara bör år 12 av konungHeens
regeringstid, eller år 11 av cyklar 60, ges sextio cyklar numbe jin-yin = 39. Måndag Februari 12, 346 BC eller
torsdagen April 13, 346 BC, var dag 39 av cyklar 60 och fullmånen = påskhögtiden = mörker på middagen i
Israel precis, som det fanns mörker på middagen, då Jesus var på det argt.

Året var 12 av cyklar 60. Numrera 39 kan endast vara en dag av cyklar 60. Resonera som antecknar denna dag
= påskhögtiden, måste vara på grund av omenen av plötsligt mörker på solnedgången i Kina.

Alla dessa sunmirakel pekar till Jesus.

Forty år från Joshuas långa dag:

Dessa är de samma forty åren från Joshuas första år i 1241 BC:

Domare3:11 ”och landet hade att vila forty år. Och Othniel som sonen av Kenaz dog.”,

Domare5:31 ”l5At så alla thinefiender förgås, NOLLA-LORDEN: men låt dem att förälskelse honom är som
sunen när honom goeth framåt i hans styrka. Och landet hade att vila forty år.”,

Bedömer 8:28 ”Thus, var Midian som underkuvas för barnen av Israel, så att de lyftte upp deras huvud inte
mer. Och landet var i quietness forty år i dagarna av Gideon.”,

Numrerar 32:11, ”säkert som inga av manarna, som kom upp ut ur Egypten, från tjugo uppåtriktade år som var
gammala och, ser landet, som I-sware unto Abraham, unto Isaac och unto Jacob; därför att de inte har helt följt
mig: ”,

1 Samuel 4:15 ”Eli var nu den gammala nittio och åtta år; och hans synar var dunkelt, det som han inte kunde
se.”,

Eli 20 gammala år på 1281 BC, född 1300 BC, skulle är 98 gammala år i 1201 BC. Från Joshuas erövring i
1241 är BC 40 år (”han hade bedömt Israel forty år. ”)



1 Samuel 4:18 ”och den kom att passera, då han gjorde omnämnande av arken av guden, att han avverkar från
av placera tillbaka vid sidan av utfärda utegångsförbud för, och hans hånglar bromsar, och han dog: för var han
en gamal man och skurkrollen. Och han hade bedömt Israel forty år.”,

1 Samuel 7:2 ”och den kom att passera, fördriver arken som stods ut med i Kirjathjearim, att tiden var lång;
för den var tjugo år: och alla hus av Israel beklagade efter LORDEN.”,

1 Samuel 12:2 ”och nu, skådar, konungwalkethen för dig: och grayheaded I-förmiddag som är gammal och;
skåda, min sons är med dig, och: och jag har gått, för du från min barndom unto denna dag.”,

Samuel som är omkring sju gammala år på avsluta av de 40 åren från Joshuas erövring. Från Samuel födelse
om 1207 BC = en typ av Kristus:

Agerar 3:24 ”Yea, och alla profeter från Samuel och de, som följ efter, så många, som har talat, har jämväl
förutsagt av dessa dagar.”,

Från 1207 BC till gud tidsbeställning av Saul som konung av Israel i 1124 BC, skulle Samuel är 83 år som var
gammala, och ”som var gammala och som var grayheaded.”,

Avsluta av de tjugo åren arken som stås ut med i Kirjathjearim, bör vara 1181 BC = kejsareXins 48th år då en
e-get = ett phoenix = sunmirakel som syns.

Från Joshuas erövring i 1241 BC omkring 38 år till 1200 BC 20 år lämnades arken på Kirjathjearim, 38 år för
att göra till kung Chings 18th år i 1145 BC. Alla dessa 38 år som pekar till Kristus.

Den Deuteronomy 31:10 ”och Moses befallde dem, ordstäv, på avsluta av varje sju år, i solemnityen av året av
frigöraren, i festmåltiden av tabernacles,
31:11, när all Israel komms för att visas, för LORDEN thy gud, i förlägga honom väljer, thoushalt läste denna
lag för all Israel i deras utfrågning.”,

Den Joshua 24:14 ”nu fruktar därför LORDEN och serve honom sammanlagt öppenhet och sanning: och satt
bort gudarna tjänade som dina fäder på andra sidan av floden och i Egypten och serven ye LORDEN.
24:15 och, om den verkar ont för dig till serven LORDEN, väljer dig denna dag som ye ska serve; huruvida
gudarna, som dina fäder tjänade som, som var på andra sidan av floden eller gudarna av Amoritesen, i vars land
ye bo: men som för mig och mitt hus ska vi serve LORDEN.”,

Denna forskning göras i öppenhet och sanning.

Den Ephesians 4:13”kassalådan alla kommer vi i enheten av tron och av kunskapen av sonen av guden, unto
en göra perfektman, unto mäta av kroppsstorleken av fulnessen av Kristus: ”,

Denna forskning är förlorad enheten av tro i Jesus.

Det 35th året av glåmigt var det i träda året för den sjunde sabbaten. Festmåltiden av tabernacles ägde rum i
detta September på denna fullmåne av den lunar förmörkelsen. Kanske var detta när Joshua samlade Israel
tillsammans och spoken i Joshua 24, då gammal han var gammal och nästan 110 år. Joshua som är kanske under
40 när han spionerade ut landet precis efter utflyttningen. Joshua 38 i 1280 BC, är 77 i 1241 BC och är 110 i
1207 BC.



Denna kan vara en tid av ett sunmirakel, en underteckna från himmel att försegla överenskommelsen. Således
är den skulle lunar förmörkelsen ett mer ytterligare undertecknar av den glåmiga himmelkonungen tog för att
förklara till den Shang kejsaren: ”bör du planera för följden”.

Den lunar förmörkelsen September 24, 1205 är BC från NASAS fem millenium Canon av Lunar förmörkelser.

Från den nya moonen är Januari 26, 2636 BC starten daterar i Huangdis 20th år från 2656 BC.

Från 2656 BC 35 år till 2621 BC. Från Jesuss födelse September 7 BC till den jubile September 29
ANNONSEN som börjar hans departement, var 35 år.

2636 BC - 1205 BC = 1431 år. X 365,25 = 522672,75. Subtrahera .75 = 522672. /60 = 8711,2. Nu .2 x 60 =
12. 12 nu + Januari 26 + 5 + Februari 29 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 23 = 253. 253 dagar - 240 = 13.
Således var den lunar förmörkelsen natten av September 23 till September 24, 1205 BC dag 13 av cyklar 60.
Således uppstod den olyckliga lunar förmörkelsen på fredag 13th!

Denna dag 13 av cyklar 60 daterar till denna händelse tillfogar upp. Den första månaden är vanligt fjädrar,
Februari. Emellertid äger rum det kinesiska borgerliga nya året i detta September.

Te-sins första år kanske 1227 BC eller 1221 BC. Således hans tredje år kanske i 1223 BC. Utflyttningen ägde
rum i år 35 av cyklar 60 i 1281 BC från 2636 BC i Kina. Josephus skrev Joshua dog i det 25th året av Israel
erövring 1216 BC.

Josephus skrev Joshua bodde 25 år efter erövringen av det lovade landet. Därefter skulle joshua är 105
gammala år i 1221 BC, Te-sin'sens sjätte år. Därefter kan Joshua ha talat uttrycker antecknat i Joshua 24,
kanske på Yom Kippur och bott fem mer år till 110 år. Därefter 1221 BC, kanske på Yom Kippur - dagen av det
jubile och att vara i även 50 år jubiles till Jesus som kanske talar från Isaiah 61 i den Luke 4 Oktober 7, 29
ANNONSEN.

För att Joshua ska vara 40 och en ung man, då 12na spionerade ut landet, bör han därefter ha bott 30 mer år
från hans 80th år i året av erövring. Således kan Joshua ha dött i 1216 BC eller 1211 BC på 110 myndiga år.

Om Joshua var åldern av Jesus i det första året av utflyttning, kan bor han vara 38 i 1280 BC och thus till 1207
BC = 1200 år till Jesuss födelse.

Även så, kunde det ha funnits ett sunmirakel som BC markerar Joshuas död, för den glåmiga konungen
fängslades, i 1207.

”I hans (Te-synda), år 3d producerade en sparrow en hök.”, - på avsluta av det 21st året av Joshua, det sjunde
året av frigöraren, när lagen skulle läsas.

Enkelt Te-sin cyklar det första året 36th av 1101 BC, plusen 120 år som korrigeringen är 1221 BC. Dra
tillbaka de 52 åren av Te-syndar, från kejsaren Wu i 1174 BC till 1226 BC, hans sjätte skulle år är 1222 BC.

Josephus sade att Joshua bodde 25 år efter Joshuas erövring i 1241 BC. Därefter kanske fanns det ett
sunmirakel som BC markerar Joshuas död om 1215. Om Joshuas död ägde rum i 1223 BC, är denna i även 50
år jubiles till 23 BC + 50 år till den fullgjorde jubile Jesus, Isaiah 61, i den Augusti/September 29 ANNONSEN.

Detta bör vara 1221 BC 5 år från 1226 BC = 52 år tillbaka från 1174 BC. Ts-synda den fängslade konungen
som är glåmig på hans förklaring på den lunar förmörkelsen av September 24, 1205 BC i hans 23d år. Således
Ts-sin'sens måste första år vara 1227 BC.



”I hans 5th år. Det fanns en dusch av jord i Poh. I hans 6th år chefen av det västra erbjudna offret för den
första tiden till hans förfäder i Peih” (en peih var en Jadediskett sex flytta sig mycket långsamt across med en
spela golfboll i hål i en mitt för att betyda sunen).
De kinesiska klassikerna, annalern av bambun bokar, p.139

Från Te-sin'sens första år 36 av cykla 60 = 1101 + 120 år = 1221 BC till detta 6th år = 1215 BC = Joseph 25 år
efter erövringen av det lovade landet från 1241 BC = Joseph på 110 gammala år = probabilityen av ett
sunmirakel som året på grund av denna meteordusch som produceras av jord i en omvänd omlopp som slår
huvudet på astroids och, dammar av = duschen av jord. Också offret av en peih som erbjöds ofta, när det fanns
ett sunmirakel.

Joshua bodde för att vara 110 gammala år. 25 år från 1241 BC = 1215 BC.

Kanske det fanns ett sunmirakel på detta sjunde år, och höken var egentligen phoenixen. Josephus skrev att
Joshua bodde till det 20th året efter erövringen. Så kan Joshua ha gjort förklaringen av Joshua 24 i det fjortonde
året av kinesen att cykla 60.

Emellertid bör Joshua ha varit forty då tolvna gick att spionera ut landet. Därefter är Joshua åttio, då han
erövrade det lovade landet. Därefter skulle han levande trettio mer år för att vara 110 gammala år, då han dog i
1207 BC. Detta, därför att Joshua kan ha varit 38 i 1282 BC, 78 i 1241 BC, då, då han var 110 gammala år, då
han dog skulle, är 1207 BC. 1207 är BC 1200 år till Jesuss födelse.

I tiden av Hwang-te hade det funnits en sia till verkställa som ”chefen av det västra bör bli konungen i ett
bestämt kea-tzeår”.”,
De kinesiska klassikerna

”I hans 22nd år, i vinter, hade han stor jakt längs Weien.”, ”På kea-tszedagen, i den sist månaden av hösten,
kom en röd fågel till Fung. Min förfader, registreringsapparaten Ch'ow som en gång sias för Yu om jakt; och
därefter mötte han med Kaou-yaou, - från en omennågot liknande det som har nu uppstått.”,

Sunmirakelstyrkan har uppstått i Te-sin'sens 22nd år, dag en av cyklar sextio, November 16, 1206 BC, året,
för den glåmiga konungen gjorde detta meddelande ”förmörkelse är untimely” kanske på grund av det precis
föregående sunmirakel den lunar förmörkelsen i 1205 BC. November 16 är också den 45th dagen efter
höstdagjämningen om September 30 då i 1206 BC, den sist dagen av den kinesiska hösten och den 90th dagen
av hösten. En sol- förmörkelse kan uppstå på den nya moonen. Emellertid, fanns daterar det några sol-
förmörkelser som var synliga från Kina i de år eller. Därefter var hans 23rd år i 1205 BC när den glåmiga
konungen fängslades, precis efter hans förklaring, ”förmörkelsen är untimely”, därför att också det fanns en
underteckna från himmel den mycket dag som var inte endast en lunar förmörkelse.

Kanske cyklar ett sunmirakel på dag 13 av 60 var en olycklig omen. Därefter cyklar sunmirakel på tiden av
den lunar förmörkelsen på dag 13 av 60, September 23, 1205 var BC för mycket. Den glåmiga konungen klädde
med filt tvunget för att förklara hans mandat från himmel.

”I hans 29th år befriade eskorterades han chefen av det västra, som möttes av många av princesna, och tillbaka
till Ch'ing.”,

Detta 29th år var 1200 BC och var det 42nd året från Joshuas erövring och ägde rum i det sjunde året av
frigöraren, då ett sunmirakel kunde förväntas. Den glåmiga konungen kan ha befriats på grund av ett sunmirakel
som året. Från 1240 BC till hade 1200 BC Israel att vila. Därefter blev de captive. Ett sunmirakel kunde
förväntas i detta 29th år, 1200 BC, en underteckna till Israel av gud displeasure, i överföring dem in i
fångenskap och så snart, efter Joshua förmanade dem. Så på sunmirakel som betyddes för Israel fångenskap,
betydde det samma sunmirakel i Kina, den wans frigöraren för konungen.



Från denna NASAS rengöringsduksidan: ”Driver giltigheten och de predictive av denna likställande är den
dokumenterade brunnen - och kan ses varje dag: ett nytt exempel är den lunar förmörkelsen som var synlig till
mycket av världsjumbosöndagen. Denna beräkning som skulle för att inte täcka någon tid, för gåvan, så någon
saknad dag många århundraden sedan, om den hade uppstått, inte kunde vara avtäckt med denna metod.”,

Du ska ser här den lunar förmörkelsen av September 23, 1205 BC i konung som det wans 35th året verkar
hitintills den wans drömmen för konungen 34 tillbaka år till 1239 BC. However denna snarlika maj 9, 1206 för
sunmirakelrekordet BC, daterar 35 år från det wans första året Februari 15, 1240 för konungen BC. Se, att både
ett sunmirakel på maj 9, 1206 BC och den lunar förmörkelsen på September 23, 1205 var BC, båda på dag 13
av cykla 60, dessa kan ha varit för mycket för den glåmiga konungen. En åtminstone av tvåna måste vara ett
sunmirakel och inte en uppstående lunar förmörkelse för a naturligt -. Och thus hans meddelande att han hade
mandat av himmel. Och thus cyklar det första sunmirakel på dag 13 av 60 i början av året, fjädrar in, maj 9,
1206 ägde rum BC i hans 35th år från Februari 15, 1240 BC. Ändå var hans meddelande efter den lunar
förmörkelsen September 23, 1205 BC.

Genom att använda de enkla orbitalmekanikerna som här visas, daterar Joshuas långa dag till Augusti 24,
1241 BC. Utrymmemanarna i den saknade dagberättelsen kunde göra alla dessa beräkningar precis från wans
dröm för konung. Denna lunar förmörkelse uppstod söndagnatten, mars 24, 1997, dagen, för denna NASA-sida
var skriftlig. De predictive driver arbeten tillbaka precis såväl som framlänges. En sol- förmörkelsemars 4, 1250
dag 53 är BC bevisar Joshuas långa dag Augusti 24, 1241 lämnade BC inte hållbart för att verkställa på omlopp.
Allt kontrollerades låta de långa dagarna och lämna ingen trace. Alla lunar förmörkelsespekulationer matchar
inte wans 35th år för konung på dag 13 av 60. Även September 23, 1205 var BC dag 13 av cyklar 60.

Emellertid gjorda var det glåmigt för betoningskonung, att det fanns en lunar förmörkelse på lunar dag 13 och
inte lunar dag 15 och han föreslogg thus att detta var ett sunmirakel, omenen för honom, görar till kung glåmigt,
att bli kejsaren. Sunen kan ha rört på dag 13 av att cykla 60, maj 9, 1206 BC halva en omlopp, halva om året,
efter sunmirakel November 1207 BC. Således uppstår lunar förmörkelser inte på kinesisk dag 13, utan på
kinesisk dag 15.

Låt oss göra mathen: 1500 BC - 1065 BC = 435, 435 x 365,25 = 158883,75 märker .75en, del en mer, och
denna är dag 14 för sure. 158883/60 = 2648,05, .05 x 60 = 3, 3 plus de 29 mer dagarna från Januari 2 till Januari
31, + 29 skottår, + 13 = 74 - 60 = 14. Om den .75 dagen inte är ännu skottår, då är denna stilla dag 14, därför att
dagen börjar med solnedgång.

Den lunar förmörkelsen daterar mars 13, 1065 ägde rum BC på dag 14 av 60, inte därför att det år var skottår,
och dagen var efter dag 15, men därför att dagen 14 startade på solnedgången natten av den lunar förmörkelsen.
Dagen räknades från solnedgång. Så är natten av mars 13, 1065 BC dag 14, inte dagen 13. 1065 äger rum BC
långt av från det glåmiga faktiska 35th året av konungen.

Kanske var den wans drömmen för konungen lördagen, Februari 15, 1240 BC, den samma dagen som striden
av Merom i Joshua 11.

Den domare5:23”förbannelsen ye Meroz, sade ängeln av LORDEN, förbannelsen ye bitterly invånarna därav;
därför att de kom inte till hjälpen av LORDEN, till hjälpen av LORDEN mot det väldigt.”,

Meroz kan vara Merom. Således kan domare 4, 5, likställa Joshua 11.

Wans dröm för konung

”Göra till kung drömmt glåmigt att han bekläddes med sunen och moonen. En phoenix and sjöng på
monteringen K'e. I den första månaden av fjädra, på den 6th dagen, de fem planen hade en förbindelse i
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huggtand. Därefter gick en manlig och en kvinnliga phoenix omkring wans huvudstad med en handstil i deras
näbbar, som sade: ”Har förtrycker kejsaren av Yin ingen princip, men och oordningar väldet. Det stora dekret
tas bort: Yin kan inte tycka om det longer. De kraftiga andarna av jord har lämnat den; alla andar visslas bort.
Förbindelsen av de fem planen i huggtand ljusnar alla inom de fyra haven. ””,
Annalern av bambun bokar, del V dynastin av Chow p.143, de kinesiska klassikerna.

Sunen måste ha rörd baksida från Virgo i Februari 15, 1240 BC 180° till Pisces som natten. Jorden fortsatte
för att kretsa så den huggtand-/Scorpius uppsättningen i sex timmar med sunen i det västra. Sex mer timmar
sunstillbilden i det västra och kommande till ett finalstopp, skulle sunen är i aquariusen/Pisces, en färdig 180°.
Därefter sex mer timmar som natten, Scorpius skulle löneförhöjning i öst. Således ”ljusnar förbindelsen av de
fem planen i huggtand alla inom de fyra haven.”, Därför att Saturn och Jupiter som fortfarande skulle, är i
Scorpius och att inte ha tid att avsluta 180° från Scorpius till Oxen. Därför att Saturn inte kunde resa snabbare
än rusa av ljust. Även finns det skulle en tidfördröjning för ljust reflekterat från sunen från Saturn för att ne jord.

Således däri visas den långa skulle löneförhöjningen för solnedgången/för natten Scorpius över för soluppgång
och den Saturn åtminstone stillbilden i Scorpius: ”Ljusnar förbindelsen av de fem planen i huggtand alla inom
de fyra haven.”,

”visslas alla andar bort” kan se till linda som skapas av sunanseendestillbilden och värma, till det västra av
Kina. Linda, och jordskalv nämns ofta i anslutning med sunmirakel. Linda kan också vara gudomlig driver,
whereby ”de kraftiga andarna av jord har lämnat den; alla andar visslas bort.”,

Därefter Joshuas måste långa dag ha varit lördagen, Augusti 24, 1241 BC halvan en omlopp tidigare. Äger
rum halvan en omlopp tidigare, 177 dagar, också på den sjätte dagen av den lunar månaden. Joshuas visas långa
dag ofta på den sex dagmoonen för att moonen ska vara synlig med middagdagsunen. Kanske moon- och
sunron i det västra den dag. Därefter skulle Joshua är brunnen som var medveten av, var moonen var, det är
inbrott öst.

Den Isaiah 45:6 ”kan de veta från resningen av sunen, och från skugga, är det där inget bredvid mig. Jag
förmiddagen LORDEN, och där är ingen annars.
45:7 bildar skapar jag det ljust och mörker: Jag gör fred och skapar ondska: Jag LORDEN gör all dessa saker.”,

Den Isaiah 59:19 ”så dem fruktar det känt av LORDEN från skugga och hans härlighet från resningen av
sunen. När fienden kommer i något liknande en flod, lyfter anden av LORDEN upp ett standart mot honom.”,

Joshuas seger Augusti 24, 1241 BC kan förbindas till Jesus som upp till står, talar från Isaiah 61 i Luke 4 på
den samma dagen av året, endera på början av den sjunde månad- = Augusti 28, 29 ANNONSEN Rosh
Hashanah eller det nya året, fredagnatt sabbathen, den September 9, 29 ANNONSEN Yom Kippur. Jesuss
riktigt namn är Joshua menande räddning. Om du önskar räddning, komm till evangeliummötet.

Dessa är hårda kalla fakta och beräkningar. Även utan saknade den dagberättelsen daterar, och beräkningar är
samma. Därefter NASAS meddelande, den ”denna beräkning som skulle för att inte täcka någon tid, för gåvan”,
när händelsen i den Joshua 10:13 kan dateras från en sådan lunar förmörkelse, besegras. Du kan göra
beräkningen dig. Om sunen rörda tillbaka Februari 15, 1240 BC därefter sunen först som är rörd till andra sidan
av jord ett år tidigare, Februari 17, 1241 BC. Om du har ett jordklot, kan du simulera denna. Flyttning sunen till
andra sidan av jordklotet. Skifta nu jord axel, genom att vrida den baserauppehället den samma sluttningen av
sunen till jord.

Nu halvan en mer sistnämnd omlopp kan du skifta jordklotbaksidaen vid det samma beloppet, är
sunflyttningbaksidaen och sun'sens böjelse till jord samma, och jord kan flöda ut ur den omvända omloppet av
sunen. Endast bortsett från på dagjämningarna finns det en obetydlig ojämlikhet av numrera av dagar av den
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halva omloppet och halvan av ett år. Även på dagjämningarna finns det en skillnad av saknad tid mellan de
halva tvåna vänder om omlopp, därför att jord omlopp är ellipsformig.

Således med skillnad för flera dagar, redogör 188 dagar till 177 dagar, denna för saknaden 40 noterar i den 24
timmedagen som appliceras till den halva omloppet. Jord skiftade inte, det rörda övre för sun eller besegrade
efter flyttning till andra sidan av jord. Neverless denna låter sunen till flyttningen på den halva omloppet pekar
fram och tillbaka. Även på burk planen lika flyttning som fram- och tillbaka180° på den halva omloppet pekar
och är var vi skulle förväntar dem då och placerar i skyen, även om bakgrundsstjärnorna är alla olika. Således
kan du se sunflyttningbaksidaen som österut reser 5 X 180° på Joshuas långa dag i den åttonde månaden, den
sjunde dagen = sabbat, för Joshuas långa dag Augusti 24, 1241 BC, halvan en omlopp efter Februari 17, 1241
BC.

Därefter måste uppehället i de även netto 48 timmarna av långa dagar, som vänder om omloppår sunen
löneförhöjningen plötsligt i den östliga flyttningen 180° som är västra för en negation 12 timmar Februari 17,
1241 BC, och Augusti 24, 1241 BC fortsatte sunen till löneförhöjningen i det västra, stativstillbild i skyen för
24 timmar, därefter uppsättning i öst för 5 X 180° = +60 timmar, därefter sunron plötsligt i öst för -12 timmar;
låta för en lång dag av 12 mer timmar, då den rörda baksidaen för sunen på striden av Merom, Februari 15,
1240 BC: -12 timmar + 60 timmar -12 timmar + 12 timmar = 48 timmar.

Den lunar förmörkelsen på dag 56, Augusti 29, 1352 BC, var under mer ytterligare konungWudings
regeringstid bekräfta kronologin av konunghudsvulst första år i 1240 BC. ”Var denna (Augusti) den 12th
månaden var månaden av den Yin kalendern. Det var flera månader långsammare än vår strömkalender.”,
Xueshun Liu

Således var fullmånen av September 23, 1205 BC den första månaden i denna Yin kalender. Emellertid
beskriver rekordet den första månaden av fjädrar April 26, 1206 BC.

Kinesisk kronologi om tiden av Joshua.

”Efter sju dagar, på tiden från jiweien (dag 56) att gengshen (dag 57), förmörkades moonen.”, gavs fel datera
Augusti 14, 1166 BC. Augusti 14 var dag 57. Mellan dag 56 och dag 57 var förmörkelsen. Således for detta som
är den korrekta förmörkelsen som detta bör läsa mellan dag 57, och dag, 58 moonen förmörkades.

Augusti 12, 1269 var på dag 54 med .75 av en dag så kunde BC vara dag 55. Xueshun Liu emailed mig att det
var en möjlighet, därför att natten började med dag 56. Denna förmörkelse kan inte ha varit synlig från Anyang
enligt NASAS Lunar förmörkelse Canon. Neither var denna dag den högra dagen.

Den lunar förmörkelsen på Augusti 29, 1352 ägde rum BC på dag 56. Detta möter alla krav, därför att mellan
dagen 56 och dag 57 var den lunar förmörkelsen. Så var natten av Augusti 29 dag 56 soluppgången för
förmörkelsen därefter på dag 57.

Bambun bokar kronologi som tillfogar två 60 år, cyklar till Wu i 1050 BC till Wu i 1174 BC: Således ser du
att Wuding/Uppvakta-ting från 1393 BC till 1334 BC.

Önska/Wending som BC härskas från 1251. Således wendings 12th år 1240 BC = phoenixesna på
monteringen K'e av wans dröm = Februari 15, 1240 för konung BC.

Wending är förment att vara 1123 BC + 120 år = 1243 BC, men tillbaka från Wus första år i 1174 BC + 52 + 9
+ 15 = 1251 BC = det wendings 12th året i 1240 BC = det wans första året Februari 15, 1240 för konungen BC,
tillbaka från wans 35th år för konung på den lunar förmörkelsen, cyklar dag 13 av 60, av September 24, 1205
BC. Således måste 7 år tillfogas tillbaka till föregående regeringstider, åtminstone några konungar tillbaka.
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Saknaden 8 år kan enkelt vara de 9 mer åren av Uppvakta-ting, från 50 till 59. Därefter bör år av 60 som
baksida från Uppvakta-ting' det första året, matcha det faktiska året = 1393 BC. Därefter också, Wus första
Chings för år 1174 BC - 6 år till 1168 BC - första år; antecknas 1043 BC + 120 år och plusen 5 år; således
Uppvakta-ting justeringen av 8 år från att fortsätta en justering av 5 år till kejsaren Ching.

Wending därefter i 1123 BC bör vara 8 mer år + de 120 åren. Därefter Uppvakta-ting de 9 mer åren av från 50
till 59, kan likställa dessa samma 8 mer år. Uppvakta-ting kan ha härskat precis 50 år, således.

Från Yu till Kwei är 471 år av den Hea dynastin. Men T'ang började den Shang dynastin i hans 18th år. Så
från Yu i 2168 BC - 471 år = 1697 BC; 20 mer år 1677 BC. Således från Yu till T'ang är 490 år. 490 år är ett
bibliskt numrerar 49 x 10 och ses från väggen av Jerusalem i det 20th året av Xerxes till Jesuss offer; från 548
BC till ANNONS 33 = 490 år (inget år nolla). Denna 1677 BC kan börja de 400 åren av slaveri av barnen av
Israel i Egypten till utflyttningen i 1281 BC.

Av konungen Kung i 906 BC, cyklar 51 av 60, året av 60 matcher. Även härskade konungen för konungen
Kung 60 år inte 50, från 967 BC till dessa 906 BC. Således misrecorded hålla av cykla 60 år och 60 dagar som
BC fortsattes från Huangdis 20th år, Januari 25, 2636, men rekorden, vid flera år för flera hundra år.

Daterar antecknat i bambun Books verkar för att ha ändrats, så att längden av en regeringstid av en konung
över rided året av cyklar 60, härskar danande många av efter ut vid de samma 8 eller 5 åren. Även Wus
ändrades första år till 1049 BC precis till passformen den lunar kalendern därefter. Wus var första år 1174 BC =
+ 120 år + 5 år till 1049 BC.

Jämväl daterar bibeln ändrades på många håll, för att göra fyra utvecklingar i Egypten i stället för 40
utvecklingar. Att att göra varaktigheten av sojournen i Egypten 430 år i stället för från det 430. egyptiska Sothis
året. Att att göra perioden av domare 300 år för Jephthah i stället för 90 år. Jämväl både bibeln och de kinesiska
klassikerna hade deras daterar deliberatly behandlat.

Uppvakta-ting 1393 BC

Tsoo-kang 1343 BC

Tsoo-keah 1332 BC

Fung-synda 1296 BC

Kang-ting 1293 BC

Uppvakta-yih 1285 BC

Önska 1251 BC

Te-yih 1235 BC

Te-synda 1226 BC

Wu 1174 BC

Blir den wans sonen Wu för konungen kejsaren

”I den första månaden, följde dagjin-shinen omgående avsluta av moon'sen som försvagas.”,
- året Woo/Wu blev kejsaren.

Marschera 1, är är 1174 BC dag 29 och sist försvagas av moonen. Huvudsakligen cyklar denna dag 29 av 60
mars 1, 1174 är när moonen var precis passande osynligt några dagar, för den passerade sunen.

60 dagar är tidigare Januari 2, 1174 BC också dag 29 av cyklar 60. Därefter också kan dag 37 i den fjärde
månaden också vara Juli 8, 1174 BC - 186 dagar mer sistnämnd. Således kan sunen flyttningen till andra sidan
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av jord Januari 2, 1174 BC och en mer sistnämnd omlopp för sunflyttningbaksida halvan, Juli 8, 1174 BC = den
fjärde månaden från mars.

Annat daterar av dagen 29 Januari 27, 1122 moonen syns BC som en ny moon. Om det är nu synligt som en
ny moon hur är det sist försvagas av moonen? Jämväl 60 mer sistnämnda dagar, mars 26, 1122 BC, är moonen
synlig som en ny moon också.

1050 BC kan inte vara det första året av kejsaren Wu. Två cyklar av 60 år är saknade, som ger sig i texten av
de kinesiska klassikerna. Wu är 120 år mer ytterligare baksida. 1122 BC kan inte vara det första året av den
Zhou dynastin. Därefter måste kejsaren Wu ha den blivna kejsaren av Kina i 1174 BC.

Det fanns en ny moon på Bingshen dag 53 i Wus första år som kejsare. Den fjärde månaden maj 19, 1173 var
BC den nya moonen på dag 53. Detta skulle är Wus trettonde år, då kungariket blev etablerat.

Jupiter antecknades för att vara i quailna avfyrar konstellation Leo, för precis Wu blev kejsaren. Således är
Jupiter i Virgo/Leo i 1045 BC/1046 BC. Således har manen fått datera av Wus erövring fel. Wu blev kejsaren
av Kina i 1173 BC inte 1045 BC. Jupiter var i quailna avfyrar konstellation mellan Hydrae och Crateris i 1177
BC i Wus nionde år. Sunen passerade till och med Hydrae och Crateris i September 1177 BC, med Jupiter som
där visas för September och därefter efter September. Därefter fanns det ett sunmirakel i Wus nionde år som
väl:

”Då konungen Wu var att korsa Ho, hoppade en vitfisk in i hans fartyg i midstream. Göra till kung Wu som är
nedböjd och väljs den upp till bruk som ett offer. Når att ha korsat fanns det en avfyra som kom besegrar, som
kom besegrar från ovannämnt till taklägga av konung uppehåll och som omformade in i ett korpsvart. Dess
färga var ochren. Dess appell gick ”P'o-p'o-p'o”. På denna tid numrerade de feodala lordsna, som mötte på
Meng-hakan utan någon prearrangement, åtta hundra. Alla de feodala lordsna sade, ”kan Chow agas!”, Göra till
kung Wu sade, ”, vet du inte det heavenly mandat. Han kan inte agas som ännu. ”Därefter återtog gick han hans
soldater och hem.”, 1177 BC.
Storslagna scribe'sens rekord, volym 1, p.60.

Den gavs hans 3rd år, som kejsaren var tidsbeställningen av himmel. Striden i 1174 var BC 23rd av cyklar 60
år. Detta kan äga rum från 1173 BC till den ljusa tidsbeställningen av himmel i det 28th året av cyklar 60 år,
1170 BC.

”I hans 12th år ledde besegrade konungen stammarna av det västra och princesna för att anfalla Yin och Show
i vildmarken av Muh. Han tog med hans eget räcker Showfånget i stå hög av Nan-solbrännan; och skrivet in in i
deltagande av den ljusa tidsbeställningen av himmel (sunmoon) som ställer in - fortsätta upp till offren av hans
förfäder, Luh-foo, sonen av showen som är bekant som, Uppvaktar-kang. I sommar i den fjärde månaden gick
tillbaka offrade han till Fung och i det släkt- tempelet.”,
Annalern av bambun bokar, dynastin av Chow, p44

”På gryning av chia-tzudagen av understödjamånaden, konungen Wu ankom i morgonen på Mu-yeh.”, Och
Wu besegrade Chow.

Please ser den återbesökte bambuannalern. Problem av metoden, i att använda krönikan som en källa för en
kronologi av tidig sort Zhou.

Du kan jämföra daterar för Wu för 1045 BC och ser de samma matcherna för Wu här i 1174 BC. Således finns
det 120 år saknad av regeringstiderna av kejsare i Kina. De korrekta daterar för Wu är 1174 BC, inte 1045 BC.

Rörda Wu hans spjut i 1274 BC och där var ett likt sunmirakel, som det fanns för Lu Yang, kanske i 464 BC,
då inställningssunen vände om tre stalls. Denna är Luh-ch'ing som lyckades hans faderSolbränna-chih i 464 BC.
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Sunen kan ha rört med jord rotation som lätt ger judarna mer på 13th och 14th av Adar, då de hämnas sig i
Esther. Detta daterar kan vara den 13th dagen av den hebréiska 12th månaden av Adar, lördag, Januari 9 och
söndagen Januari 10, 465 BC det 12th året av Xerxes/Ahasuerus av Esther från 477 BC. Eller denna kan vara
fredagen, Januari 27, 464 BC = fredagen/lördagen/söndagen = Adar 13,14,15.

På det långt västra från Changsha till ChangNing omkring var ett 3 timme drev, på rätten där en underteckna
”Lu på engelska Yang”. Således antagligen var platsen var Lu Yang bevittnade sunresningen i det västra.
Landet är sänker nästan, med raddatrees. Således skulle sunen löneförhöjning i det västra near horisonten på Lu
Yang.

465 ägde rum BC sju år för det 49 jubile året i 458 BC = 490 år för Jesuss offer. Således kunde 465 BC vara
det sjunde året av frigöraren. Den skulle sunen har varit i sagittariusen, Kow-ts'een, den 1. månaden = den 11th
moathen - typo - i Kina. Februari 16, 463 var BC fullmånen och dagen 13 av den lunar månaden för twelveth.
Den 12th månaden av Adar kan ha varit hösten i Kina när sunron i det västra och ha att dra sig tillbaka tre stalls
för Lu Yang. Således kan sunen som vänder om tre stalls, vara sunflyttningbaksidaen till sagittariusen den 11th
månaden i Kina. Emellertid var 458 BC det 10th året av kejsaren av Kina från 567 BC, då Luh Ch'ing -
antagligen Lu Yang - dog i strid. Rentvå av altaret vid Nehemiah.

Sunflyttningbaksidaen skulle äger rum därefter på den 25th dagen av månaden Adar, Januari 9, 464 BC.
Således kan moonen ha uppsättningen för sunen. Sunen kan ha ron i det västra lördagen Jesus var i graven till
uppsättningen i öst och plötsligt löneförhöjningen i öst på Jesuss uppståndelse.

Detta sunmirakel på jumbon inkvarterar moonen, och igen ett år sedermera är första kvartalmoonen, mycket
något liknande nedgången av Jericho Februari 17, 1241 BC på jumbon inkvarterar moonen och striden av
Merom/konungen wans dröm- Februari 15, 1240 BC på första kvartalmoonen.

Denna kan vara sunflyttningen till andra sidan av jord, maj 8, 1175 BC, den sist chia-tzudagen - inkvartera
moonen, resning för sunen i understödjamånaden. Därefter ett mer sistnämnd år måste sunen flyttningbaksida, i
den sjätte dagen av den tredje månaden - sunmirakel som dagbörjan månaden på den fjärde månaden, maj 8,
1174 BC.

Eller, sunen kan flyttningen Juli 8, 1175 BC, Januari 2, 1174 BC och Juli 8, 1174 BC. = pekar allt på den
halva omloppet.

I Wus 28th av cykla året i bambuannalern = 1170 BC, då de tillbakaskickade vasallen var den fjärde månaden
cykliska för den nya moonen daterar var dag 37 av cyklar 60, April 17, 1170 BC. Således sände de, därför att
fyra år tidigare, de besegrades. Kanske det fanns tidsbeställningen av himmel, ett sunmirakel i Israel på den nya
moonen April 17, 1170 BC, den 37th dagen av 60 i Kina.

Jämväl räknades hans första år, som året 24. 1174 var BC det 24th året av cyklar 60 bildar 2636 BC.

”Är även mer en klockas slag ”23rden-year” rekord i ”den Feng baoen” kapitlet, felaktigt som är inklusive
bland tillträden som angår konunghudsvulst regeringstid.”, Detta 23rd år bör vara det 23rd året av cyklar 60 =
1175 BC. Således var Wu 12 år per konung från hans fader död i 1186 BC som BC blir kejsaren av Kina i 1174.

Du kan göra mathen: Från dag en, Januari 27, 2636 - 1170 = 1466, 1466 x 365,25 = 535456,5, tappar resten,
535456/60 = 8924,2466, .2466 x 60 = 16. + Januari 26, + 5 = Januari 31 + 28 + 31 + 17 = 97 - 60 = dag 37.

Det kan ha funnits ett sunmirakel på mars 30, 1281 BC utflyttningen, på en dag 37, gengzidagen, som blev en
omen för den nya moonen April 17, 1170 för dag 37 BC för kejsaren Wu. Teckenet för sun och moonen
indikerar tillsammans att den nya moonen på denna dag 37 av cyklar 60 = April 17, 1170 BC. Som precis det



kan ha funnits en omen för Wending på dagen 53 Bingchen, den sammanlagda förmörkelsen av mars 4, 1250
BC och dag 53, maj 19, 1173 BC för kejsaren Wu.

Bambun Books ser inte till den kända kejsaren Wu, endast till det mottagareare av mandat från himmel från
järtecknet April 17, 1170 BC. Således fanns det antagligen ett sunmirakel som dagen.

Du kan se den nya moonen på dag en av 60, år ett av 60, i det kinesiska nya året av Januari/Februari. Vilket
började också på dagen av ett sunmirakel = phoenixes och offret i Kina. Därefter kan halvan en omlopp mer
sistnämnda Augusti 2, 2636 BC på den 10th dagen av den sjunde månaden, sunen flyttningbaksida- och
jordflöde ut ur den omvända omloppet av sunen. Och sunflyttningen igen och jordflöde in i en omvänd omlopp
igen. Därefter ett år mer sistnämnda Januari 27, 2635 BC, sunflyttningbaksidaen och jordflödet ut ur den
omvända omloppet, på den 10th dagen av den första månaden.

Please ser den återbesökte bambuannalern. Problem av metoden, i att använda krönikan som en källa för en
kronologi av tidig sort Zhou.

Nedgång av Jericho

Den Joshua 6:15 ”och den händde på den sjunde dagen, dem den rosa tidig sort, på gry av dagen och gick runt
om staden sju tider.”,
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Således är den första dagen av den första månaden Januari 27, 1241 BC. Dagen på avsluta av den tredje
veckan är Februari 17, 1241 BC.

Hjälpmedel för H 7925 som ska laddas upp tidig sort. Samma uttrycker hjälpmedel knuffar också. Således
knuffar sunresningen ovanför av bergen i öst. 7837* är uttrycka Lamed Ayin, som hjälpmedel till
löneförhöjningen över till peka av att gå ned. Den kan också betyda guden, El. Märka är framme vad som
hjälpmedel från. De nästa uttrycker 7837 är ett olikt uttrycker faktiskt och hjälpmedel för att gry. Således är
sunresningen ovanför bergen nu direkt från ovannämnt och att gå ned till det västra. Således detta hjälpmedel
per plötslig ”gryning”. Också bör sunen fortsätta naturligt till uppsättningen i det västra. Bergskjulet en skugga
över townen av Jericho på sommarsolsticen. Februari 8, placerar av sunen 180° som är mer sistnämnd, i
inställningsbergen till northwesten, kan ha varit lik Augusti 15, placerar, tills den rörda sunen besegrar
uppehällejord i den samma säsongen.

Således skuggar den erövrade staden, som kan ha varit i awe av solsticen, kan igen vara i awe Februari 17,
1241 BC, när sunen kan ha plötsligt ron i öst. På uppståndelsesöndagen kan den April 5, 33 ANNONSEN,
suninbrottet det västra över detta berg ha cast en skugga över Jericho, därför att sunen hade inte ännu rört att
besegra stunder som den var röra till andra sidan av jord. Sunen i en skulle riktabana seglar kick ovanför Jericho
nära sommarsolsticen placerar pekar, som den hade rört mer än 90° vid solnedgången som avslutar 180° för den
Måndag soluppgången. Således kunde skugga av denna montering av frestelsen, nedgången på Jericho. Detta
berg kan ha varit monteringen av frestelsen, då Jesus fastade forty dagar och var segerrik över den Satan
Augusti 28, 29 ANNONSEN på början av den 7th månaden eller den September 9, 29 ANNONSEN på det nya
året Yom Kippur.

Jesus var segerrik över död, när sunen kan ha uppstiget igen plötsligt i öst.



Det finns lerategelstenhus bredvid väggen av Jericho som har bly- något som tror Jericho, hade en inre vägg.
Ändå i Kina finns det en sådan forntida stad med inre väggar. Också dateras stå hög i Jericho 8000 år sedan.

Detta orakelben kan beskriva den Kina versionen av sunflyttningen på nedgången av Jericho, om inte timmen
av mörker på utflyttningen:

”På tidsperioden från natten av den sjunde dagjisien (dag 6) fanns det (a) den stora nya stjärnan som sågs
bredvid Huo Antares.”,
Heji 11503b

Därefter är denna skulle dag sju jumbon inkvarterar moonen, de sist sju dagarna, en chia-tzudag. Jumbon
inkvarterar den skulle moonen är bredvid Antares som morgonen i Kina i Februari 17, 1241 BC. Kanske den
västra sun reste 180°en. Därefter kan Antares ha synts direkt uppe i luften på solnedgången/mörkret i Kina. För
Februari 17, 1241 BC visas skulle Jupiter 15° ovanför sunen som sunuppsättningen i det västra. Jupiter skulle
uppsättningen en timme efter sunuppsättningen. Därefter skulle Jupiter i Pisces flyttningen 180° till libraen.
Sunen skulle flyttningen 180° från den första delen av Pisces till virgoen. Således visas Jupiter, det ljusaste
planet som skulle i Libra bredvid Antares. Därefter kunde Jupiter vara den ljusa nya stjärnan bredvid Antares.
Februari 17, 1241 BC var sunen rätten överst av Mars.

Wuding antecknar en strid som sent börjas av hans general Chu i dagen och fortsättas in i tidig sorttimmarna
av den nästa chiaen-tzu. En strid kan inte lätt slåss i mörkret. Eventuellt var detta ett rekord av sunen som den är
rörd som g lätt till slagsmål.
Forntida kinesiskt krig, kapitel 9, p.166.

Är här exempel av barnen av Israel som slåss på natten, natten för Joshuas långa dag, den samma natten som
Gideon slogs. Det finns några rekord av sunen som är kommande ut på natten. Således kan sunen ha ron i det
västra, stått fortfarande för 24 timmar på middagen, uppsättningen i öst. Därefter stiger sunen plötsligt och
brilliantly i öst.

Den Joshua 10:9 ”Joshua kom därför unto dem plötsligt och gick upp från Gilgal all natt.”,

Romans13:12 ”spenderas natten långt, dagen är på räcker: låt oss cast därför av arbetena av mörker och låt oss
som är pålagda pansaret av ljust.”,



Bedömer 7:19 ”så Gideon, och de hundra manarna, som var med honom, kom unto förutom lägret i början av
den mellersta klockan; och de hade men nyligen uppsättningen klockan: och de blåste trumpeterna och bromsar
kannorna som var i deras räcker.”,

Den Luke 2:8 ”och där var i de samma landsherdarna som står ut med i sätta in som håller klockan över deras
flock vid natt.
2:9 och, loen, ängeln av lorden kom på dem, och härligheten av lorden sken rundan om dem: och de var det
rädda skavet.
2:10 och ängeln sade unto dem, skräck inte: skåda, mig kommer med dig bra tidings av stor glädje, som är till
allt folk för.
2:11 för unto dig född är denna dag i staden av David en frälsare, som är Kristus lorden.
2:12 och denna är en underteckna unto dig; Ye finner baben som slås in i linda som ligger i en manger.
2:13 och plötsligt fanns det med ängeln som en multitude av det heavenly varar värd att lovorda guden och
ordstäv,
2:14härlighet till guden i det högst och på jordfred till manar av goodwill.
2:15 och den kom att passera, som änglarna var borta i väg från dem in i himmel, herdarna sade en till another,
låt oss går nu även unto Bethlehem och ser detta ting som komms för att passera, som Lordhathen gjorde bekant
unto oss.
2:16 och de kom med haste och grundar Mary, och Joseph och baben som ligger i en manger.”,

Här är en föreställa som tas av, sätter in av Bethlehem omkring det samma Septemberet 13, som Jesus var
född, det äger rum om September 18, 2010.





Den mellersta klockan är midnatt. Sunen kan ha uppstiget plötsligt i det västra på midnatt för Gideon och ge
sig lätt för att Joshua ska klättra upp till Gibeon. Signifikansen kan ha varit resningen för sunen plötsligt på
midnatt, då Jesus var född, det ljust av liv.

Den John 9:4 ”måste jag fungera arbetena av honom, som överförde mig, fördriver det är dagen:
nattcomethen, när ingen man kan fungera.”,

Denna strid, som verkar att slåss på natten, på den mellersta klockan av midnatt, kan ha slåss på soluppgången
i det västra på midnatt. Den är nigh till omöjligt att slåss en strid i mörkret.

Således bör detta orakelben, om beskriva sunmirakel av Februari 17, 1241 BC, inte påstå en ljus ny stjärna
sågs beside fördärvar, som är den röda något liknande avfyrastjärnan Antares Huo, om inte Mars inte gjorde
flyttningen i unisont med sunen. Ändå om sunen plötsligt som är rörd och den lämnas, fördärvar och Jupiter
bakom, kunde Jupiter visas beside fördärvar.

Archaeological pikar på Jericho har inte funnit ett lagrar av boningen för 1241 BC. Även om de gjorde för
staden av Hazor för 1240 BC, som Joshua brände till det slipat. Guden kan inte ha lämnat något av Jericho den
onda stad. Jämväl kan guden inte ha lämnat något av Sodom eller Gomorrah. Ändå är datera av denna
förstörelse på det döda havet för 2300 BC antagligen 2500 BC = mellan 2600 BC och 2350 BC. Abraham var
99 gammala år i 2508 BC, då Sodom och Gomorrah förstördes. Denna var en händelse. Således kan det endast
finnas en daterar för förstörelsen av Sodom och Gomorrah.

Numeiraen fördärvar är här, på Jordaniensidan, denna södra sida av det döda havet. Här kan du se söderna av
det döda havet troligen var Sodom var. Till lämnad också var Zoar:



Här kan du se norden av det döda havet, också kanske var Sodom var. Detta beskådar är från monteringen
Nebo:

Den Deuteronomy 34:1 ”och Moses gick upp från slättarna av Moab unto berg av Nebo, till det bästa av
Pisgah, som är över mot Jericho. Och LORDEN shewed honom alla land av Gilead, unto Dan,”,
34:2 och all Naphtali och landet av Ephraim, och Manasseh och alla land av Judah, unto det utmost havet,
34:3 och söderna och slätten av dalen av Jericho, staden av palmträd, unto Zoar.”,

Från monteringen Nebo kan du se direkt söder, söderna avslutar av det döda havet var Zoar var.

Jerusalem är direkt över Jordanet Valley. Skyen fodrar verkar mycket majestätisk! Berg som är bästa till det
övre högra bör vara om var Mountet of Olives för Jerusalem är.



”Var alla platser nära det döda havet med bevisar av bränning och traces av svavel. Emellertid enligt Thomas
Shaub, som grävde på Bab ehd Dhura, förstördes Numeira i 2600 BC, på en olik tidsperiod än Bab ehd Dhura,
2350 BC - 2067 BC.”,

Således om denna förstörelse på det döda havet är ett och samma, uppstod den samtidigt. Därefter finns det
endast ett daterar för förstörelsen av Sodom, 2508 BC.

Således är 2600 BC 100 år för tidig sort, och 2350 är BC 150 år till nytt, 2067 är BC 441 för nya år. Floden,
som förstörde det Botai folket i Kasakhstan, dateras till 3100 BC. Neverthless om denna händelse var Noahs
flod, jämväl det korrekt daterar kan vara 200 år vidare baksida = 3307 BC, i att hålla med det armeniska
sothisåret 600, och den 27th jubileen i det forntida bokar av Jubilees.

Utbrott av Thera kan datera Ahmose mig till 1680 BC = Ahmose mig, det 22nd året i 1658 BC och att datera
Ahmose som jag drar tillbaka 130 år från deras egyptiska kronologi av 1550 BC. Jämväl sopades det Botai
folket, som tämjde hästen, bort, då den översvämmade floden, det daterades till 3115 BC, kan vara Noahs flod i
3307 BC, 290 år drar tillbaka vidare. Jämväl datera av förstörelsen av Sodom och Gomorah; daterar:
”Förstördes Numeira i 2600 BCE på en olik tidsperiod än den Bab edhen-Dhra (2350-2067 BCE)” Wikipedia.
Förstörelsen är en daterar. Abraham var 100 i 2507 BC, så förstörelsen av Sodom måste att vara 2508 BC. Detta
är 100 år nyare än 2600 BC och mer än 200 år mer ytterligare baksida än en datera mellan 2350 BC - 2067 BC.
Således kan floden vara en daterar också.

Uppkomst14:10 ”och dalen av Siddim var fulla av slimepits; och konungarna av Sodom och Gomorrah flydde,
och avverkningen där; och de, som återstod, flydde till berg.”,
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Den Joshua 6:24 ”och de brände staden med avfyrar, och allt som var däri: endast försilvra och det guld-, och
skyttlarna av mässing och av stryker, satte de in i kassan av huset av LORDEN.”,

1 konung18:36 ”och det kom att passera på tiden av erbjuda av aftonoffret, kom sade den Elijah profeten nära
och, LORDEN guden av Abraham, Isaac, och av Israel, låt den är bekant denna dag som thoukonstguden i
Israel, och, som I-förmiddagen thy tjänare, och, som jag har gjort allt, dessa saker på thy uttrycker.
18:37 hör mig, NOLLA-LORD, hör mig, som detta folket kan veta den thoukonst LORDEN gud, och som
thouhast vände deras hjärtabaksida igen.
18:38 därefter avfyra av LORDavverkningen, och konsumerat det brända offret, och trät, och stenarna och
damma av och slickat upp bevattna som var i diket.”,

Guden konsumerade även stenarna. Därför kunde guden lämna ingen trace av Jericho, eller Sodom eller
Gomorrah.

Elijah kallade för tre och en halva år av svält för att komma med folket som var tillbaka till guden, som han
gjorde i denna verse. Ahab började hans regeringstid i det 38th året av Asa, 944 BC. 945 är BC 38 år av Jesuss
liv i omvänt till 907 BC, 900 år till Jesus födelse i 7 BC. Bibelkronologin inkluderar inte 38 år för Azariah, utan
gör Azariah och Uzziah den samma personen. Dessa är två separata konungar av Judah. Således, bör det finnas
en torka av tre och en halva år om 933 BC.

Från omkring 950 - 900 temperaturen i Samaria blev BC kylaren och våtare. Således bör denna torka av Elijah
vara endast några mer år nyare, än 950 BC kanske halvvägs in i Ahabs regeringstid från 944 BC till 922 BC =
933 BC och torkan uppstod egentligen.

Här kan du se att en anknyta till en kronologi av torkan jämnar av havet av Galilee. Exakt på 950na fodra BC,
dividen between stryker ålder mig och stryker ålder II, dig kan se torkan som är jämn av Elijah:

En låg nivå på 2500 matchar BC reste söderna för tid de Abraham till Egypten för mat. En låg nivå på 2300
matchar BC de sju åren av torkan, då Joseph välkomnade hans familj in i Egypten i 2307 BC.

De sena brons klimatkris = den torra perioden i 1250 BC till 1150 BC kan inkludera de tio åren av svält i
Bethlehem från 1200 BC till 1190 BC, avfyra och striden av Gideon i Augusti 24, 1241 BC = värma och
drynessen av sommaren, i Isaiah 9.

Den Isaiah 9:5 ”för varje strid av krigare är med förvirrat stojar, och plagg rullande i blod; men detta är med
bränning, och att tanka av avfyra.”,

Ruth som 1:1 ”det kom nu att passera i dagarna, då domarna härskade, det där, var en svält i landet. Och en
bestämd man av Bethlehemjudah gick att sojourn i landet av Moab, honom, och hans fru och hans två sons.”,

1 konung18:45 ”och det kom att passera i de genomsnittliga stunderna, var lindar det himmlen svart med moln
och, och det fanns en store regnar. Och Ahab red och gick till Jezreel.
18:46 och räcka av LORDEN var på Elijah; och han girded upp hans fransyskor och körde för Ahab till
hänrycka av Jezreel.”,

Elijah sägs för att ha rest tjugo miles till hänrycka av Jezreel. Således, när den gångna tillbaka sunen, där bör
vara ljus att köra och inte snubbla. Gideon anföll på den tredje klockan = en mitt av natten. Båda för Gideon och
Joshua = Augusti 24, 1241 BC, sunen måste stå fortfarande i skyen, som den kretsar runt om jorden.

Det judiska folket hade tre klockor. Således den mellersta klockan.
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”Dokumenterade Shalmaneser III 853 BC att han besegrade en allians av konungar för ett dussin i striden av
Qarqar; ”,
Wikipedia

Detta inkluderar Ahab. Den härskade egyptiska pharaoh'sen 76 år tidigare. Således 853 BC - 76 år = 929 BC.
Ahab härskade från 944 BC till 922 BC.

1 konung20:26 ”och det kom att passera på returen av året, den Benhadad som numrerades syrianerna och
gick upp till Aphek, till slagsmål mot Israel.”,

Det nya året ägde rum i den sjunde månaden i September. ”Returen av året” kan se till sunen. Sunen kan ha
rört till andra sidan av jorden för en lång dag i den första striden med syrianerna. Därefter skulle jord flöde in i
en omvänd omlopp av sunen. Därefter på understödjastriden med syrianerna om året sedermera daterar samma,
kan sunen ha rört baksida- och jordflöde ut ur den omvända omloppet av sunen. Betydelsen av September kan
ha varit Jesuss födelse om September 12, 7 BC.

Augusti/September var rötmånaden av sommaren ”kommer med det sådan dödandet”, då Sirius skulle syns
först Juli 16. De var de olyckliga fem dagarna av det nya året. Tiden av kriger ägde rum ofta i
Augusti/September = Joshuas den långa dagen Augusti 24, 1241 BC.

Joram sonen av Ahab, började hans regeringstid i Joshaphats 18th år, Ahab härskade 22 år från Asas 38th år -
Asas 42nd år - Joshaphats 18th år. Därefter måste Ahab börja hans regeringstid i 944 BC till 922 BC och Joram
hans son, från 922 BC 12 år till 910 BC.

Således dog Ahab i 922 BC = 950 år till Jesus, då Jesus talade på det jubile, den September 29 ANNONSEN.
Således, också sade anslutningen Jesus av trena och en halva år av svält av Elijah i dagarna av Ahab, då han
talade i Luke 4.

”I hans 35th år (967 BC = 933 BC), skrev in folket av konung Seu, när Ts'een, baron av Maou (Oxen- =
sommarkonstellation, kanske början av trena och en halva år av svält i Israel i tiden av Elijah). I hans 39th år
honom som är församlad princesna på monteringen T'oo.”,
De kinesiska klassikerna, annalern av bambun bokar, p.151.

Således tre och en halva år från September 933 BC som BC marscherar 929. Ahab härskade från 944 BC (38
år av Jesuss liv till 907 BC) till 922 BC (50 år jubiles till 22 BC och ANNONS 29).

Det 50th jubile från 1241 BC = 941 BC, Ahabs 3d-år. 934 BC skulle var ett sabbathår från 1240 BC, det i
träda året, = inget kantjustera, och ett behov att vara förberett för ingen mat som året. Därefter finns det skulle
två och en halva mer år av ingen mat på grund av den stora svälten.

”I hans, kejsare Muh, 17th år. I hösten i den 8th månaden togs bestämda horder bort till T'ae-yuen. I hans 18th
år i fjädra i den 1st månaden bodde han i slotten av Che, var princes kom göra vördnad.”,
De kinesiska klassikerna, annalern av bambun bokar, p.151

Det fanns också ett sunmirakel i 164 BC i kejsarehudsvulst 17th år.

Kejsaren Muh härskade 59 år från 968 BC till 907 BC. 968 BC = 1000 år till Jesuss offer. 907 BC = 900 år till
Jesuss födelse. Således skulle hans 18th år är 950 BC, om det första året av konungen Ahab. Daterar likt den 8th
månaden, den 1st månaden, föreslår kanske sunmirakelhalvår ifrån varandra.



2 krönika15:10 ”så samlade sig de tillsammans på Jerusalem i den tredje månaden, i det femtonde året av
regeringstiden av Asa”,

Solomon från 1044 BC 40 år till 1004 BC. Reoboam 17 år från 1003 BC till 986 BC. Abija 3 år till 984 BC.
Asas 15th år = 969 BC = det första året av kejsaren Muh av Kina.

2 krönika15:12 ”och de skrev in in i en överenskommelse till sökanden LORDEN guden av deras fäder med
all deras hjärta och med all deras soul; ”,

Således kan ett sunmirakel ha markerat detta 969 BC = 1000 år till Jesuss offer. Detta skulle är en omen i Kina
som ändrar kejsare = det första året av kejsaren Muh.

Den armeniska sothiskalendern av 550 som BC tillbaka BC korrigeras de samma 76 åren som den egyptiska
sothiskalendern, till 474, sothis tillbaka en, cyklar av 1460 år till 986 BC.

2 krönika12:2 ”och den kom att passera, det i det femte året av konungen, den Rehoboam Shishak som
konungen av Egypten kom upp mot Jerusalem, därför att de hade transgressed mot LORDEN,”,

Det femte året av Rehoboam = 998 BC = 507 BC + 490 år.

Abijah 3 år till 983 BC. Asas 15th år = 968 BC = 1000 år till Jesuss offer.

”I vintern, i den 10th månaden, byggde han slotten av Che i Nan-ch'ing.”,
De kinesiska klassikerna, Annalen av bambun bokar, p.149.

I konungMuhs första år är halvan en omloppbaksida från den 10th månaden denna tredje månad i det
femtonde året, 968 BC. Kanske det fanns ett sunmirakel om pingstdagenmaj 10, 968 BC och ett sunmirakel 6
månader mer sistnämnd på fullmånen, November 12, 968 BC. Därefter kan sunen gå tillbaka på fullmånemaj
10, 967 BC.

En invändning till en svält och ett lågt hav av Galilee efter 950 gjordes BC. Deras kronologi för Elijahs torka
var några 38 för nya år, således daterar deras invändning på grund av deras felt.

Således förstärktes åldern av Jesus, då han korsfästes, 38 gammala år, i kronologin av konungarna. Och som
precis de 38 åren för Azariah doldes, doldes boninglagrar av Jericho på tiden av Joshua.

Nedgången av Jericho måste ha markerats av en plötslig soluppgång. Därefter flödade jord in i en omvänd
omlopp av sunen. Därefter halva en mer sistnämnd omlopp, 188 dagar mer sistnämnd, sunron i det västra på
understödjaklockan på natten om 11 PM i Augusti 23, 1241 BC. Denna var natten Joshua kallades för att hjälpa
Gibeon, och natten Gideon bjöds av gud för att anfalla Midianitesen. Därefter striderna. Sunen var att passera
som var västra till öst och var på middagen placerar när Joshua frågade guden att göra sunen och moonen att stå
fortfarande. Första kvartalmoonron för sunen i det västra, och var nu inbrott öst. Således frågade Joshua att både
sunen och moonstativstillbilden. Sunen därefter kretsad nästan 360° runt om jorden till stativstillbilden i skyen
för en hel dag.

Därför moonen, som var omkring till uppsättningen i öst som fortfarande stås i den Ajalon dalen. Därefter för
sun uppsättningen också i öst. Därefter brilliantly och plötsligt ro i den östliga söndagmorgonen, Augusti 25,
1241 BC. Jord hade flödat ut ur en omvänd omlopp av sunen och nu tillbaka in i en omvänd omlopp av sunen.
Därefter kretsade halvan en mer sistnämnd omlopp, Februari 15, 1240 BC, sunen runt om jorden 180° med jord
rotation till stativstillbilden i middagskyen för 12 timmar i striden av Merom. Därefter flödade jord ut ur den



omvända omloppet av sunen. Jord omlopp var det normala 100%, ingen trace lämnades. Även det fanns inte
någon netto saknad tid.

Sol- förmörkelsebanor var samma för och efter, som förutsagt av datoren modellera. Omlopp förstås och kan
väl projekteras framåtriktat eller tillbaka. Och den störande händelsen har varit avtäckta användande här enkla
omloppmekaniker.

Jesus överförde de tolv apostlarna in i alla värld för att proklamera det ljust av Jesuss liv som precis det ljust
av sunen gör ljusare 1en/2 - timmetimmedagen 360° runt om världen. Sunanseendestillbilden för Joshua för 24
timmar var också något liknande den eviga dagen av en sparad evighet i himmel.

Du är inbjuden att komma höra evangeliet och att följa det ljust av liv, lågt Jesus.

Joshua kan ha korsat flodJordaniensöndagen, Februari 4, 1241 BC, då Jordanien var i flod, den 10th dagen av
den lunar månaden. Jordanien är naturligt in floden i Januari. Därefter upphörde mannaen Måndag, Februari 5,
1240 BC den nästa dagen. Därefter dem åt av frukten av det lovade landet. Därefter kan Joshua ha hållit
påskhögtiden, torsdagen, Februari 8, 1241 BC. Därefter kan väggarna av Jericho ha stupat på lördagen, Februari
17, 1241 BC.

Väggar av Jericho:







Kanske sunron plötsligt i den östliga lördagen den sjunde dagen, Februari 17, 1241 BC.

Den Joshua 6:12 ”och Joshua den rosa tidig sort i morgonen och prästerna borrar arken av Jehovah.
6:15 och den händde på den sjunde dagen, dem den rosa tidig sort, på gry av dagen och gick runt om staden sju
tider.
6:20 och det ropade folket, och blåste med trumpeterna, och den händde, då folket hörde det solitt av trumpeten,
folket ropade ett stort rop. Och väggavverkningen under den; och folket gick upp in i staden, varje man framme
av honom; och de fångade staden.”,

2 Samuel 6:6 ”och, då de kom till Nachons threshingfloor, Uzzah satte hans räcker framåt till arken av guden,
och tog hållen av den; för oxarna skakade den.
6:7 och ilskan av LORDEN tändes mot Uzzah; och guden slog honom där för hans fel; och där dog han vid
arken av guden.
6:8 och David misshogs, därför att LORDEN hade gjort en brytning på Uzzah: och han kallade det känt av
förlägga Perezuzzah till denna dag.
6:9 och David var rädda av LORDEN som dagen, och sade, hur arken av LORDEN för att komma till mig?
6:10 så David som skulle för att inte ta bort arken av LORDEN unto honom in i staden av David: men David
bar den åt sidan in i huset av Obededom Gittiten.
6:11 och arken av LORDEN fortsatte i huset av Obededom Gittiten tre månader: och LORDEN välsignade
Obededom och allt hans hushåll.
6:12 och det berättades konungen David, ordstäv, välsignade LORDhathen huset av Obededom och all den
pertaineth unto honom, på grund av arken av guden. Så gick kom med David och upp arken av guden från huset
av Obededom in i staden av David med glädje.
6:13 och det så, var det, då de, som gör bar arken av LORDEN, hade väck sex stegar, offrade han oxar och
fatlings.
6:14 och David dansade för LORDEN med all hans styrka; och David girded med en linneephod.
6:15 så David och alla hus av Israel kom med upp arken av LORDEN med att ropa och med det solitt av
trumpeten.”,

Arken skulle uthärdas av Levitesen, tvåna och tvåna. Jesus överförde hans apostlar två och två. Gud budbärare
ska gå två och två för att att ha välsignelsen av den heliga anden.

Från sabbat till sabbaten är Februari 17, 1241 BC till Augusti 23, 1241 BC och till Februari 15, 1240 BC. Alla
dessa strider var på sabbaten.

Därefter kan halvan en omlopp som är mer sistnämnd på fredagnatten för 11 PM = sabbaten, Augusti 23, 1241
BC, på sunen, ha ron i det västra. Gideon anföll på början av understödjaklockan, Joshua gick upp all natt från
Gilgal till Gibeon. Här ser du palmträden om var Gilgal var:



”Därmed, skynda sig Joshua med hans hela armé för att hjälpa dem och marschdygn, i morgonen som han
avverkar på fienderna, som de gick upp till siegen; och då han hade besegrat dem, följde han dem, och förfölt



dem besegra nedstigningen av kullarna. Förlägga kallas Beth Horon; var han förstod också, att guden hjälpte
honom, som han förklarade vid åska och thunderbolts, som också vid falla av större än vanligt för hagel.
Dessutom händde det att dagen förlängdes, att natten kan inte kommet på för snart och är en blockering till
zealen av hebréerna i att förfölja deras fiender; insomuch den Joshua till konungarna, som doldes i en bestämd
grotta på Makkedah och satte dem till döds. Nu förlängdes var det dagen på denna tid och längre, än det
vanliga, uttrycks i bokar lagt upp i tempelet.”,
Josephus bokar 5:1: 17

Så vid middag på lördag, Augusti 24, 1241 BC, var sunen övergående västra öst över Gibeon var Joshua slogs.
Därefter kan Joshua ha frågat guden att göra sunen att stå fortfarande, femna - inbrott för dagmoonen nästan öst.
Således skulle Joshua är medveten av moonen, därför att den inte gjorde precis löneförhöjningen i öst, men
hade ron i det västra och hade rest från västra till öst. Således befallde Joshua både sunen och moonen, därför att
de var att resa som var västra till öst. Därefter kan det ha funnits 24 extra timmar av dagen lätt som dagen.

Det nya året i den sjunde månaden firas, som tiden Joshua erövrade de fem konungarna på Gibeon. Erövringen
måste ha ägt rum i den åttonde månaden, den sjätte dagen av månaden, Augusti 24, 1241 BC. Således är
anslutningen till Yom Kippur den holyday medborgare ungefärligt korrekt.

Returen av året ägde rum i den sjunde månaden, September. Augusti/September var den vanliga tiden att gå
till kriger. Således kom de fem konungarna att slåss Gibeon och Joshua, Augusti 24, 1241 BC.

1 konung20:22 ”och profeten kom till konungen av Israel, och sade unto honom, går, förstärker thyself, och
markerar och ser vilken mest doest thou: för på returen av året ska konungen av Syrien kommet upp mot thee.”,

1 konung20:26 ”och den kom att passera på returen av året, den Benhadad som numrerades syrianerna och
gick upp till Aphek, till slagsmål mot Israel.”,

Joshuas strid kan ha varit på den sjätte dagmoonen. Det nya året på den 9th dagmoonen. Därefter endera
sunuppsättningen i det västra eller öst. Så kan Joshua ha slagits på sabbaten, lördagen, Augusti 24, 1241 BC.
Denna samma dag Gideon kan ha slagits Midianitesen. Både Joshua och Gideon var svimmar men förfölja:

Den Joshua 10:19 ”och staget ye inte, men förföljer efter dina fiender och slår det mest hindmost av dem; lida
dem för att inte skriva in in i deras städer: för LORDEN levererade din gudhath dem in i ditt räcker.”,

Domare8:4 ”och Gideon kom till Jordanien och passerade över, honom, och de tre hundra manarna, som var
med honom, svimmar, yet förfölja dem.”,

Därefter kanske gick tillbaka Gideon för sunen steg plötsligt i den östliga söndagen, Augusti 25, 1241 BC.

Den Joshua 10:29 ”och Joshua passerade på, och all Israel med honom, från Makkedah till Libna. Och han
slogs med Libna.
10:30 och Jehovah gav också den in i räcka av Israel och dess konung. Och de slogg den vid munnen av svärd
och varje person i det; han lämnade inte en överlevande i det. Och han gjorde till dess konung, som han gjorde
till konungen av Jericho.”,

den 10:32 ”och Jehovah gav Laschish in i räcka av Israel, och han fångade den på understödjadagen.”,

För att Joshua ska resa till Makkedah från middag på Gibeon, måste han resa mer än 30 miles i de sex
timmarna till solnedgången. Således givet 24 mer timmar, skulle Joshua har tid att få segern, för fienden kunde
få away och regroup.



Den Joshua 10:28 ”och den dag Joshua tog Makkedah, och slagit det med kanta av svärd, och konungen han
därav som förstörde utterly, dem och alla souls som var däri; han l5At inga återstå: och han gjorde till konungen
av Makkedah, som han gjorde unto konungen av Jericho.”,

Inte endast fick Joshua till Makkedah vid solnedgång, honom slog också alla stad. Att göra all denna skulle
Joshua behöv mer än de 6 timmarna från middag till solnedgången.

Ja finns det några strider till detta understöder dag, understöder dagen av veckan från Joshuas långa dag på
lördag, Augusti 24, 1241 BC, då den första dagen av veckasöndagen, då understödjadagen av veckan Måndag.
Ändå är dessa städer nära tillsammans på lägenhetlandet av den Ajalon dalen.

Jag har varit upp vägen från Jericho till Jerusalem bussar by. Terrainen för att fotvandra uppåt är slätar
allmänt. Jordanet Valley är 1.200 fot det nedanföra havet - jämna. Så skulle vandringen upp till Gibeon är 4.500
fot upp och omkring 18 miles. Jag har kört stigande 3.000 fot sex miles och sex miles tillbaka i omkring två
timmar, inget problem. Att att bemanna vant till att gå överallt denna vandring från Gilgal till Gibeon bör vara
inget problem för. Ändå är att resa mer ytterligare 30 eller 40 miles till Azekah från Gibeon från på middag i
precis 6 timmar kassalådasolnedgång inte möjligheten, om inte dagen förlängdes.

”som han gjorde till konungen av Jericho” kan se också till en lik plötslig soluppgång i öst på erövringen av
Jericho och den lika segern.

Således Joshuas är långa dag lördagen, Augusti 24, 1241 BC. Joshua tar Libna den nästa dagen, söndag den
första dagen av veckan, Augusti 25, 1241 BC. Därefter tar Joshua Laschish den nästa dagen, understödjadagen
av veckan, Augusti 26, 1241 BC.

Den plötsliga soluppgången av Gideon kan ha ägt rum på den första dagen av veckan, söndagen, Augusti 25,
1241 BC, som den var då den Jesus ron från deadna. Således var understödjadagen av veckan den nästa dagen,
understödjadagen.

Domare8:13 ”och Gideon, sonen av Joash som gås tillbaka från strid på stigningen av sunen.”,

”i det ljust av hans härlighet, och gläder oss. .telling oss. .holy av härlighet för holies. .his. Och när sunen
stiger för att exponera jorden, välsignar de”,
Det döda havet bläddrar, studieupplagan, volym 2, p.1105

Den Matthew 27:51 ”och, skådar, skyla av tempelet var hyra i twain uppifrån till bottnen; och jorden skälvde,
och vaggar hyra; ”,

Hebré9:7 ”men in i understödja gick kickprästen bara, när varje år, inte utan blod, som han erbjöd för självt,
och för felen av folket:
9:8 den heliga spöken detta betyda, det långt in i det mest holiest allra gjordes ännu inte godsspecifikationen,
stund, som den första tabernaclen var yet stå: ”,

Hebré9:24 ”för Kristus skrivs in inte in i helgedomen förlägger gjort med räcker, som är figurerar av det
riktigt; men in i himmel sig själv, nu att synas i närvaroen av guden för oss: ”,

Parallellen till helgedomen av holies kan vara en sunmirakelsöndag, den April 5, 33 ANNONSEN, när sunen
kan plötsligt stiga i öst på midnatt för uppståndelsemorgonen.



Domare14:18 ”och manarna av staden sade unto honom på den sjunde dagen, för sunen gick besegrar, vad är
mer sweeter än honung? och är vad starkare än en lion? Och han sade unto dem, om ye inte hade plogat med
min kviga, ye hade inte funnit ut min gåta.”,

Samson hjälpmedelsolljus. Uttrycka för sunen Cheres är samma som i domare8:13. För sun uppsättningarna
normalt i det västra. Emellertid denna sabbat kan vara en typ av Jesuss uppståndelse var sunuppsättningen i öst
till snart plötsligt löneförhöjningen i öst. Således Samsons kända ”solljus”.

Jämväl kan sunen ha plötsligt ron på Jacob på samma att förlägga av Penuel:

Uppkomst32:30 ”och Jacob kallade det känt av förlägga Peniel: för har jag sett att guden att vända mot - -
vänder mot, och mitt liv bevaras.
32:31 och, som han passerade över Penuel sunron på honom och han stannade på hans lår.”,

Här kan du se över Jordanet River, till Jordaniensidan. Till söderna är omkring 40 miles, om var den Gideon
massan de två konungarna:



Här kan du se över Jordanet Valley till floden Jabbok var Gideon fångade upp med de två konungarna. Den
Jabbok floden översvämmar ofta fjädrar in, kanske, då Jacob korsade floden. Det kan ha funnits en plötslig
soluppgång, då ängeln l5At går av Jacob, och Jacob som kallas förlägga Penuel. Likställer den plötsliga
soluppgången på Gideon på samma förlägger. Du kan se slutta en försiktigt dal att skulle möjliggöra Gideon för
att fånga upp.



Här kan du se norr öst från monteringen Nebo, också in mot var den Gideon massan de två konungarna:



För att Gideon ska resa nästan 100 miles skulle han behov mer tid än en 1/2 - timmetimmedagen. Föreställa
som vi ges, är Gideon som anfallas på den mellersta klockan = midnatta = 6 timmar från midnatt som gryr.
Helhetsstriden var färdig när sunron sex timmar mer sistnämnd! Om även striden var sex timmar från midnatt
som gryr, därefter en 12 timmar dag och 12 timmar natt, för sunron i öst. Mest av striden slåss på natten!

Enkelt kan du inte resa mycket fastar i mörkret, utan att snubbla.

Om Gideons strid var Joshuas långa dag, finns det som skulle, 24 mer timmar av dagsljus = åtminstone 36
timmar av dagsljus som jagar Midianitesen 100 miles till segern.

Den John 11:9 ”Jesus, svarade är det inte tolv timmar i dagen? Om någon man går i dagen, honom stumbleth
inte, därför att honom seeth det ljust av denna värld.
11:10 men, om en man går i natten, honom stumbleth, därför att det inte finns något ljust i honom.”,

Från domare 6,7,8, verkar som om det Gideon jagade Midianitesen besegrar monteringen Tabor på den
mellersta klockan = midnatt, jagat dem över Jordanien och besegrar förgångna Penuel, åtminstone 60 miles,
svänger de två konungarna och började att gå tillbaka för sunron. Allt detta in precis de sex timmarna från
midnatt till soluppgången!

Om en person kan gå 20 miles om dagen, med 24 mer timmar som personen kan gå 60 miles i dagsljus. Se en
kartlägga skulle Gideon måste att resa åtminstone 60 miles.

Så måste föreställa att vara sunron i det västra på midnatt, på början av den mellersta klockan, passera för sun
som är västra till öst för en 1/2 - timmetimmedagen, sunen som stoppar i en mitt av skyen för 24 timmar,
därefter 6 mer timmar dagsljus för Gideon till finskan dem av och sunuppsättningen i de östliga = 36 timmarna
dagsljus som daglördagen, Augusti 24, 1241 BC. Därefter börjar några timmar av mörker och Gideon att gå
tillbaka, då sunen steg = på den plötsliga och briljant röda Cheres sunen, den crimson sunen.

Joseph var födda 2345 BC och hans yngre bror Benjamin omkring 2341 BC = 1100 år till Joshuas erövring
och Joshuas långa dag i 1241 BC.



Således ett sunmirakel av för sun resningen plötsligt i öst på Penuel båda tider som en typ av Jesuss
uppståndelse, när vi ska ser att Jesus att vända mot - - vänder mot.

Den Deuteronomy 11:30 ”är dem inte på andra sidanJordanien, för resten var sungoethen besegrar, i landet av
canaanitesna, som bor i champaignen över mot Gilgal, bredvid slättarna av Moreh?”,

Sunen kan ha uppsättningen i öst, då Gideon jagade Midianitesen över flodJordanien. Gideon skulle passerar
österut var den Jabbok floden möter den Jordan River motsatsen Gilgal. Gideon skulle förföljer därefter österut
till Succoth och till Penuel ”för resten var sungoethen besegrar” = sunuppsättningen i öst som dagen. Sunen kan
ha uppstiget i det västra och fastställdt i öst, då Jesus var i graven. Således kan denna verse, som pekar ”för
resten var sungoethen besegrar”, peka till Jesuss uppståndelse.

Den Joshua 12:1 ”dessa är nu konungarna av landet, som barnen av Israel slog, och besatt deras land på andra
sidanJordanien in mot resningen av sunen, från floden Arnon unto Mount Hermon, och alla slätt på öst:
Den 12:2Sihon konungen av Amoritesen, som bodde i Heshbon, och härskade från Aroer, som är på packa ihop
av floden Arnon, och från en mitt av floden och från halva Gilead, även unto floden Jabbok, som är gränsa av
barnen av Ammon;
12:3 och från slätten till havet av Chinneroth på öst och unto havet av slätten, även det salt havet på öst, långt
till Bethjeshimoth; och från söderna, under Ashdothpisgah: ”,

Floden Jabbok är samma förlägger som Penuel.

Den långa kronologin som BC startas med kejsaren Huangdi i 2696 och Yao i 2356 BC. Det finns en sextio
årskorrigering. Huangdis var första år 2657 BC, men det första året och dagen av 60 var Januari 26, 2636 BC.
Således 2636 BC inte 2696 BC. Huangdi härskade från 2656 BC, 40 år nyare. Därefter jämväl måste Yao ha
härskat 40 år nyare från 2315 BC.

Detta bör hjälpmedlet sunmirakel Oktober 17, 2607 BC vara dagen Abraham var bördiga Huangdis 50th år.
Huangdi härskade 100 år. Därefter i den nästa kejsare 50th år skulle är födelsen av Isaac, höst av 2507 BC.
Därefter pekar dessa 50 skulle år jubiles till Jesuss födelse September 12, 7 BC.

Allmänningintrigen i de kinesiska klassikerna, bambun bokar, sida 184, bordlägger av kronologi, börjar med
Yao i 2356 BC. Huangdis började 20th år Januari 27, 2636 BC, cykla 60 år och 60 dagar. Därefter 40 år nyare
också för Yao från 2356 BC = 2315 BC.

Räkna kejsarna tillbaka från Yao/Joseph på 2315 BC, + 9 år + 63 år = 2387 BC = Gaoxins första år. ”I hans
45th år, tilldelade han princen av T'ang tidsbeställningen för att vara hans efterträdare.”, = lämnade 2343 BC =
året Jacob Haran. Abraham lämnade Haran 2532 BC, 190 föregående år. Joseph var bördig 2346 BC, 30 år för
han blev regulatorn över Egypten i 2315 BC. Josephs och Yaos sunmirakel kan ha uppstått på fullmånen, April
2, 2315 BC. Därefter är halvan en mer sistnämnd omlopp, Oktober 2, 2315 som BC skulle, den 17th dagen av
den 7th hebréiska månaden, när sunen kan flyttningbaksida, och att eftersända igen. Oktober 2, 2315 var BC
dag 14 av cyklar 60. År 1207 BC, 507 BC och 207 har BC den 17th dagen av den 7th hebréiska månaddagen 14
av att cykla 60 i Kina.

2345 BC = kejsareKuhs 45th år, kan ett sunmirakel på Josephs födelse ha meddelat kejsaren Kuh för att
bestämma princen av T'ang för att vara hans efterträdare, = Josephs födelse = 38 år till Jacob som skriver in
Egypten i understödjaåret av svält = 7 BC = de 38 åren av Jesuss liv till hans crucifixionApril 3, 33 ANNONS.
Parallellen, Julius Caesar dog fullmånemars 15, 45 BC, honom lönnmördades kanske på grund av en omen om
10 FÖRMIDDAG i Italien =, för Julius Caesar lönnmördades. (Julius Caesar hade precis börjat året med Januari
1 = den nya moonen och thus mars 15 = fullmånen 45 BC), tajmar = tre timmar av mörker på middagen Israel
för att förutsäga de tre timmarna av mörker, då Jesus skulle är på det argt. (Maj har varit en timme, sunen som
visar igen på 3na som PM placerar i Israel, når det har avslutat 360° runt om jorden),



”Gjorde han blinda manar som takten trummar, och slaget sätta en klocka på och låta stenar, som det
phoenixes flapped deras påskyndar på, och gambolled.”,
De kinesiska klassikerna, annalern av bambun bokar, p.111

Från Kina Juni 5, 2344 BC den sol- förmörkelsen:







Från den Kina Oktober 22, 2137 BC förmörkelsen:







Skulle kejsareKuhs är första år 2387 BC; 2316 BC + 10 + 63 = 2390 BC = hans 45th år 2345 BC.

April 21, 2344 var BC fullmånen = den påskhögtidApril 3, 33 ANNONSEN. 2345 BC/128 år = 18 dagar
skillnad. Således om sunen gjordes mörkare på middagen i Israel, göras mörkare den skulle sunen plötsligt på
solnedgången i Kina. Därefter kan detta mörker i Kina vara ett sunmirakel som pekar till Jesus.

Det fanns ett jubile i 1241 BC, då Joshua korsade Jordanien in i det lovade landet. 2390 BC - 1240 BC = 1150
år = 23 x 50 år.

Jordanet River började att översvämma i den fjärde månaden, måste äga rum från det nya året i den sjunde
månaden = Septemberet + 4 månader = December/Januari, då Joshua korsade Jordan River den oavkortade
floden.

Det kinesiska nya året började ibland i Januari, ibland i November. Det nya året ändrade från Januari till
November om 607 BC. Den nya moonen November 15, 606 BC en lunar månad för vintersolsticen December
25, 606 BC. Den 17th dagen av den sjunde hebréiska månaden November 13, 607 BC. Således kan det ha
funnits ett sunmirakel 600 år för Jesuss födelse, den 17th dagen av den 7th lunar månaden, September 13, 7 BC
= resonera som den kinesiska kalendern ändrades.

2 konung24:12 ”och Jehoiachin gick konungen av Judah ut till konungen av Babylon, honom, och hans fostra,
och hans tjänare och hans princes, och hans kommenderar: och konungen av Babylon tog honom i det åttonde
året av hans regeringstid.”,

Jehoiachin som konungen av Judah härskade från 614 BC, hans åttonde år 607 BC = 600 år till Jesuss födelse
i 7 BC. Det kan ha funnits ett sunmirakel som markerar början av fångenskapen.

Det kan finnas ett understödjasunmirakel två år efter första. Detta skulle är likt ett sunmirakel på Jesuss
födelse om September 12, 7 BC och sunreturen på fullmånen September 15, 5 BC. Därefter kanske ett
sunmirakel November 14, 607 BC och November 16, 605 BC.

KonungTin ”hans första år var yihen-maou (52d av cyklar 60 = 605 BC),
De kinesiska klassikerna, annalern av bambun bokar, p.164

Kinesen ändrade ofta deras kejsare på omenen av ett sunmirakel.

Således daterar jordflöde in i och ut ur den omvända omloppet på årsdagen November 16, 605 BC.

605 BC var ett 49 jubile år, som var 556 BC. 50 år jubiles från 556 BC till Jesuss födelse i September av 7
BC. Både 605 BC och 556 var BC det 35th året av det 50 jubile året. 5 x 7 = 35. Således var dessa 49 år jubiles
också ett 7 år som var jubile av det 50 jubile året. Det första året av Cyrus också ett 7th år. 591 BC till 529 BC =
det 63rd året = 9 x 7 år. En 7th årssabbath.

Numrera 12 och 7 finnas ofta i bibeln. 12 x 7 = 84. 84 dagar efter det 50 året jubile 690 BC = 605 BC. 84
dagar efter de 50 jubile 641 BC = 556na BC.

Också var 605 BC det 49 jubile året från 1241 BC, då Jerusalem belägrades av Nebuchadnezzar. Därefter
Jerusalem som BC förstörs i 591 det 50 jubile året från 1241 BC.

Den Isaiah 8:4 ”för, för barnet har kunskap som gråter, min fader, och mitt fostra, rikedomen av Damascus
och byten av Samaria tas bort för konungen av Assyrien.”,



Den Isaiah 37:30 ”och denna är en underteckna unto theen, Ye äter detta år liksom groweth av honom; och
understödjaåret det som springeth av samma: och i den tredje årssuggan ye, och skörda, och plantera vingårdar
och äta frukten därav.”,

Året 48 och 49 var träda av det 49 jubile året, det tredje året som de kunde så. Också var året 49 och 50 av det
50 jubile året träda, det tredje året som de kunde så. Då fångenskapen skulle faktiskt kommet, skulle de för att
inte vara där att så i det tredje året.

507 BC + 49 år = 556 BC:

”Var hans (konungen Ling) 1st år kang-yin (27th av cyklar = 570 BC), i hans 14th år, hertigen som Taou av
Tsin dog. Hans 15th år var kea-shinen, det 1st året av hertigen P'ing av T'sin.”,

Kina ändrade kejsare ofta, då det fanns ett sunmirakel. Det 14th året av konungen Ling var 556 BC = ett 49
jubile år. Många 49 år jubliles till Jesuss crucifixion markerades av sunmirakel.

Joseph skulle är 38 och en halva gammala år på fullmånen av April 1, 2307 BC, den 14th dagen av den lunar
månaden = påskhögtiden den tredje dagen av veckan och pharaohs födelsedag. Jesus var 38 och halva år
gammalt, när han var den korsfäste April 3, 33 ANNONSEN från hans födelse September 12, 7 BC - det finns
inte något år nolla.

Uppkomst40:20 ”och det kom att passera den tredje dagen, som var pharaoh'sens födelsedag, som han gjorde
en festmåltid unto alla hans tjänare: och han lyftte upp huvudet av den högsta betjänten och av den högsta
bagaren bland hans tjänare.”,

April 1, 2317 var BC tisdagen den tredje dagen av veckan. April 1 var alltid pharaoh'sens födelsedag = 430.
årssothis. Nya år hade dragit tillbaka - upp 430/4 dagar 107 dagar från Juli 17 till April 1. Därefter kan
sunmirakel av Yao ha varit April 1, 2315 BC = togs gjorde den samma dagen Joseph ut ur fängelse och
regulatorn över Egypten.

Uppkomst41:1 ”och den kom att passera på avsluta av två fulla år, den dreamed Pharaoh: skåda, honom stod
vid floden., och”,

Två hela år är mer sistnämnd, April 1, 2315 BC fullmånen = dagen sunen som fortfarande stås för 9 dagar på
Kina, då Yao gjordes kejsaren, och Joseph gjorde regulatorn av Egypten.

Därefter ankom några år, efter Joseph var födda Jacob, i Peniel i omkring 2343 BC. Således steg sunen
plötsligt i Peniel om 2343 BC i kejsareGaoxins 45th år som var en omen för att honom ska bestämma en
efterträdare.

2315 var BC 2308 år som befire Jesus var född. Sojournen av Jacob in i Egypten var i 2307 BC, 2300 år för
Jesus var född. Subtrahera därefter 49 år jubiles: 2309 - 490 - 490 - 490 - 490 = 349 år. 5 x 50 år = 350 år till 7
BC. Eller 5 x 49 år = 245 år till 12 BC.

Efter precis sunen hade plötsligt stigit i öst i domare8:13:

Domare8:17 ”och han slår besegrar stå hög av Penuel och svänger manarna av staden.”,

Därefter kan sunen ha gått lördagen, Februari 15, 1240 BC och detta tillbaka var den sex dagmoonen av
konungen som den wans drömmen i den första månaden av kinesen fjädrar, och sunen kan ha stått fortfarande
12 timmar på middagen. Således kontras alla 48 saknade timmarna av jord som rusas upp omvänd omlopp;



minus 12 timmar Februari 17, 1241 BC, plus 60 timmar (36 timmar av dagsljus) Augusti 24, 1241 BC, minus
12 timmar Augusti 25, 1241 BC, plus 12 timmar Februari 15, 1240 BC = 48 timmar.

Kanske slåss striden av Merom på denna dag. Därefter kan israelitesna ha jagat Midianitesen in i Syrien,
Februari 15, 1240 BC, och denna är den assyriska omenen:

”Om i Adar som sunstativen stillar i en mitt av noontime: det ska landet erfar misär för siege (och).”,

Året för i Februari 17, 1241 var BC i Nissan. Varje tre månader per understödjamånad av Adar tillfogades.
Joshuas var långa dag den sjätte dagen av den åttonde månaden. Därefter, om inte en understödjamånad, utan en
tredje månad, av Adar tillfogades: December 13 = Adar 1, Januari 11 = Adar 2, Februari 10, 1240 BC = Adar 3.
Således kan två månader av Adar ha tillfogats. Därefter uppstår passera över skulle på mars 28, 1240 BC
samma daterar som utflyttningen, mars 30, 1281 BC. Julius Caesar gjorde det samma tinget, genom att tillfoga
tre månader på avsluta av året för att komma med baksidaen för den lunar kalendern, fodrar in. Därefter har det
skulle finnas siegen, och misär i månaden av Adar som Joshua invaderade Syrien som dagen.

Det nya året började i September i Egypten som en nedräkning till befrielsen med påskhögtidmars 30 - avsluta
av det 430. året. Året avslutar i sothis som år 430 från de nya sothisna cyklar i 2737 var BC hebréisk lunar dag
14, April 1, 2307 BC. Så var utflyttningen den samma dagen på avsluta av det 1460 året från 2741 BC eller
1456 år från 2737 BC - Sirius verkade att starta sothisna för att cykla en dag tidigare från Juli 17 i stället för Juli
16 = 4 år tidigare, sothis cyklar 1281 BC. Också är Sirius en binär stjärna. Detta hjälpmedel i dess 50 år omlopp
kan den visas på Juli 16 eller Juli 17 beroende av arrangera gradvis av dess omlopp. Således på Juli 17 1282 BC
Sirius måste ha varit synligt på 4:15FÖRMIDDAGEN att avsluta de gammala sothisna cyklar. 2741 BC - 1460
= 1281 BC. Eller 2737 BC - 1456 år = 1281 BC.

Jämväl började Jesus hans departement i Luke 4 på den Rosh Hashanah Augusti 28, 29 ANNONSEN eller den
Yom Kippur September 9, 29 ANNONSEN, som en nedräkning till hans crucifixion, uppståndelsen och
befrielsen för tre och en halva mer sistnämnd år.

Uppkomst40:20 ”och den kom att passera den tredje dagen, som var pharaoh'sens födelsedag, som han gjorde
en festmåltid unto alla hans tjänare: och han lyftte upp huvudet av den högsta betjänten och av den högsta
bagaren bland hans tjänare.”,

Uppkomst41:1 ”och den kom att passera på avsluta av två fulla år, den dreamed Pharaoh: skåda, honom stod
vid floden., och”,

Den tredje dagen var pharaoh'sens födelsedag, fredagen, April 1, 2318 BC. Således hängdes bagaren på ett
argt på den samma dagfredagen som Jesus korsfästes. Den egyptiska lunar månaden började med den sist
synligheten av moonen. Denna var mars 19, 2318 BC. Därefter rymms var den 14th dagen av månaden, då
påskhögtiden skulle, fredagen, April 1, 2318 BC. Egyptierna hade en fixad 10 dag vecka. Så skulle droppen
Shemu 30 är Juli 16. Därefter mig som Shemu 1 skulle, är mars 20, 2318 BC. Därefter mig som Shemu 10
skulle, är mars 29, 2318 BC. Därefter skulle den tredje dagen av den 10 dag vecka är April 1, 2318 BC. Denna
beräkning var inte anhörigen på året, utan fungerar för varje år, därför att denna var egyptier fixade kalender.
Avsluta av året i 2315 var år 422 och var BC April, 2, 105 som dagar drar tillbaka från Juli 16.

April 1 var pharaoh'sens födelsedagen vid tradition. Således gjordes Joseph regulatorn över Egypten efter två
fulla år i fängelse på avsluta av de två fulla åren, på nya år April 2, 2315 BC.

Pharaoh'sens födelsedag var alltid April 1. Således blev dagen Joseph regulatorn över Egypten, April 1, 2315
var BC på pharaoh'sens födelsedag. Också var denna dagen som sunen som fortfarande stods i Kina Yao,
gjordes varefter kejsaren. Denna var 11 dagar för den vernal dagjämningen April 12, 2315 BC, och thus var de
fyra stjärnorna, som markerade de fyra säsongerna, 1400 år nyare i precession. Detta är, därför att den tar 1400



år för dagjämningen till säkerhetskopia från April 12 till April 1 i den Julian kalendern. Således flödade sunen
som var rörd till andra sidan av jorden och jord, in i en omvänd omlopp av sunen, och banan av jorden till och
med zodiacen ändrade stjärnorna som markerar säsongerna till 1400 år i framtiden.

Det 50 jubile året från 2368 som skulle BC, är 2318 BC. Joseph kan ha satts i fängelse i 2318 BC. Därefter bör
det finnas mer än två år till detta April 1, 2315 BC, då Joseph kallades för att tolka pharaoh'sens dröm och blev
regulatorn över all Egypten.

Från 2369 är BC 49 år jubiles, 49 år till 2320 BC, till Jesuss den offerApril 3, 33 ANNONSEN. Jämväl från
2368 är BC 50 år jubiles, 50 år till 2318 BC, till Jesuss offer. Många sun mirakel ägde rum på år X68 = 100s av
år till Jesuss offer. Många 49 år jubiles antecknades, 490 år från byggnaden av väggen av Jerusalem i 458 BC
till Jesuss den offerApril 3, 33 ANNONSEN.

Även från året Jacob skrev in Egypten som April 1, 2307 är BC 50 år jubiles till Jesuss födelse om September
12, 7 BC.

Därefter var det fyrtionde året från mars 30, 1281 BC till den tolfte lunar månaden av det 40th året, December
1242 BC.

Pharaohen Merneptah dog maj 2, 1203 BC enligt samtidaa källor. Emellertid, som sett här, dog Merneptah i
1281 BC. Yet utflyttningmars 30, 1281 BC till maj 2, 1281 är BC 32 dagar. 14 dagar är för kort stavelse en tid
att resa till Aqaba. 32 dagar är precis long nog för barnen av Israel som reser den grova terrainen mer än 350
miles från Ramesses till Aqaba var de kan ha korsat det röda havet. Maj 2, 1281 skulle är III Shemu 15. April 2,
1281 BC skulle är II Shemu 15. Således April 2, 1281 BC kan barnen av Israel ha korsat vasshavet, I1 Shemu
15.

Nedanfört ska du ser att tre att ankra daterar, II Shemu 25, maj 14, 1338 BC och droppen Peret 12, December
30, 1332 BC. Varje 19 år daterar de lunar den ska matchen som den fixade egyptier daterar. Tillfoga så 76 år till
maj 14, 1338 BC, och vi har den sol- förmörkelsen Juni 14, 1414 BC = II Shemu 25.

Pharaohen Seti kan jag ha härskat 11 år inte 15 år. Således härskar pharaohsna för är 4 år mer sistnämnd.
Därefter kan pharaohAkhu En Aten ha härskat 76 år tillbaka, inte tillbaka från 1341 BC till 1417 BC, men 76 år
tillbaka till 1414 BC. Därefter kan Akhu En Aten ha härskat de 17 åren från 1430 BC till 1413 BC.

Seti är jag först det skulle året 1368 BC = 1400 år till Jesuss offer.

Amen måste Hotep III ha härskat från 1468 BC 39 år till 1430 BC. Således igen kan det ha funnits ett
sunmirakel i 1468 BC, 1500 år till Jesuss offer. Och igen 39 mer sistnämnda år görar perfekt ett sunmirakel i
1430 BC, som skulle lika de 38 åren av Jesus, liv. Och ge Akhenaten en bevekelsegrund för att tillbe sunen.

Det kan ha funnits ett sunmirakel i denna 1368 BC, varefter Ramses som jag dog och Seti, jag blev pharaohen.
Seti som jag satte besegrar en revolt i Nubia i hans 8th år = 1361 BC = året Moses var född.

1368 BC också = Uppvakta-ting' 32d och det 34th året, då den kinesiska kejsaren underkuvade
demonregionerna.

Tillfoga jämväl 76 år till December 30, 1332 BC, och vi har den sol- förmörkelsen Januari 29, 1407 BC =
droppen Peret 12. Merneptah dog kort stavelse för några månader av en full tio år regeringstidbörjan i Juli eller
Juni. Hans död bör äga rum i April 1281 BC.

Merneptahs son som Messuwy skulle, är den rimliga efterträdaren. Märker den Mes medelsonen.



Kraus conjectured att Messuy hade tagit driver i sydliga Egypten, efter en kort regeringstid av Sety-
Merenptah, sonen och arvingen av Merenptah.”,
Wikipedia

Utflyttning12:29 ”och den kom att passera, det på midnatt LORDEN slog alla firstborn i landet av Egypten,
från firstbornen av pharaohen som satt på hans biskopsstol unto firstbornen av fångenen, som var i dungeonen;
och alla firstborn av nötkreatur.
12:30 och Pharaohro upp i natten, honom, och alla hans tjänare och alla egyptier; och det fanns ett stort skrik i
Egypten; för fanns det inte ett hus var det inte fanns dead en.
12:31 och han kallade för Moses och Aaron vid natt, och sade, löneförhöjningen upp och får dig framåt från
bland mitt folk, både ye och barnen av Israel; och, går serven LORDEN, som ye har sagt.”,

Se: In mot en evig sanningkronologi för forntida Egypten. William McMurray (billmcmurray@aol.com)

Sammanlagd
förmörkelse
Akhet-Aten

14 maj 1338 BC
14 Juni 1414 BC

25 Shemu II år 2
Inspirerade Akhetaten som ska firas
heb-sed på Karnak

Ringformig förmörkelse
nordliga Egypten

13 mars 1335 BC
11 April 1411 BC

24 Peret droppår
5

Inspirerade Akhetaten som grundar
staden
av Akhet-Aten

Ny Moon
12 mars 1334 BC
1 April 1410 BC

13 Peret droppår
6

Gräns Stelae av Akhet-Aten
Första lunar årsdag av förmörkelsen

Fullmåne
26 November 1333
BC
26 December 1409 BC

8 Peret mig år 8
Gräns Stelae av Akhet-Aten
Upprepning av eden

Sammanlagd
förmörkelse
Nubia

30 December 1332 BC
29 Januari 1407 BC

12 Peret II år 9

Här ser du de två förmörkelsebanorna. Minns att det inte finns något år 0, och NASA-Fortran räknar ett år 0.
Därefter daterar allt är en mer ytterligare baksida för år. Du kan se den sol- förmörkelsen av Juni 14, 1414 är
BC synlig på solnedgången i Egypten. Solnedgången är när mest skulle folk ser sunen. Den sol- förmörkelsen
av Januari 29, 1407 är BC synlig på soluppgången i Egypten. Detta är också när många folk skulle ser sunen.
Således måste den egyptiska kronologin vara rörda 76 år drar tillbaka vidare, 4 x 19 år. Därefter har vi några av
de mest forntida sol- förmörkelserekorden. Dessa predate också Joshuas långa dag. Således daterar
förmörkelsen för Joshuas långa dag är var vi skulle förväntar dem för att vara.

Detta förmörkelserekord för Juni 14, 1414 BC, II Shemu 25, som beräknade här kan vara den tidigaste
faktiska förmörkelsen på rekord. Fem milleniummen Canon av sol- förmörkelser och Lunar förmörkelser som
projekterar till, var de bör vara bakåtriktade i tid, är fullständigt korrekt.

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_sv&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fMessuy
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_sv&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fMessuy
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_sv&url=http%3a%2f%2fwww.egyptologyforum.org%2fEMP%2fACAE1.pdf


Här ser du förmörkelsebanan för den sol- förmörkelsen April 11, 1411 BC, i stället för mars 13, 1335 BC.
Detta är det 24 Peret droppåret 5. Märka hur den sol- förmörkelsen är synlig från nordliga Egypten:



Den nya moonen April 1, 1410 BC skulle uppstår på pharaoh'sens födelsedag = dagen av Jacob tillträde in i
Egypten på det 430. året, nya år. Också kan det ha funnits många sunmirakel på April 1 till och med
århundradena som ska pekas till Jesuss den crucifixionApril 3, 33 ANNONSEN. Således betydelsen av denna
nya moon på April 1.

Här ser du förmörkelsebanan för den sol- förmörkelsen Januari 29, 1407 BC, i stället för December 30, 1332
BC.



Notera 1407 är BC 1400 år för Jesuss födelse. Bestämt förmörkelserekordmatcherna. Även så, tas ett
sunmirakel som samma år så väl skulle, som en omen av Akhetaten i hans 9th år. Det finns inte några mer
rekord av Akhetaten efter understödjamånaden av hans tolfte år. Ett sunmirakel i 1407 BC kan tas som en
auspicous omen för Akhetaten, sunpharaohen att han dog några år mer sistnämnd.

Märka hur de 76 åren fungerar. Det fanns 66 år för Ramses II och 10 år för Merneptah = de samma 76 åren.
Således från Merneptahs död beräknad i 1205 BC, fungerar detta perfekt med 1281 BC 76 år tidigare. Detta är
därför du ska ser datera av 1281 BC för PharaohSeti I död i 1281 BC. Därför är datera av 1281 BC korrekt för
datera av utflyttningen. Endast är pharaohen Merneptah, inte Seti I.

”finns det inget daterar antecknat för Seti mig efter hans för den Gebel Barkal för år 11 källa Wikipedia
stelaen” -

Dra tillbaka från pharaohen Merneptah 1281 tio år, Ramses II 66 år = 1357 BC, tillbaka 11 år till pharaohen
Seti mig först året = 1368 BC = 1400 år till Jesuss den crucifixionApril 3, 33 ANNONSEN. Det kan ha funnits
ett sunmirakel i 1368 BC som togs som en omen för att depose pharaohen Ramses 1. Det Ramses hjälpmedlet
som Ra borrar honom = sunen, borrar honom. Således kan ett sunmirakel i 1368 BC börja den elva år
regeringstiden av Seti I.

http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_sv&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fSeti_I
http://127.0.0.1:51485/?fluid=1&gui=ie&lp=en_sv&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fSeti_I


Den sol- förmörkelsen av Januari 29, 1407 BC kan markera året 1400 år till Jesuss födelse vid ett sunmirakel
också som året.

Varje 19 år cyklar de lunar är samma daterar. Således daterar 4 x 19 = denna 76 år och sol- förmörkelse.
Därefter också, i Jesuss 38 år som de lunar cyklar i hans första år, måste matcha det lunar cyklar i hans 38th år.
Också födda Jesus den 17th dagen av den sjunde månaden, September 12, 7 BC till hans crucifixion den 14th
dagen av den första månaden.

Jesuss för födelse lördag kanske, September 12, 7 BC på den 17th lunar dagen av den sjunde månaden; = 2 x
19 år var den 17th lunar dagen av den sjunde månaden fredagen, den September 12, 32 ANNONSEN. Halva en
omlopp, för Jesuss offer på den April 3, 33 ANNONSEN var fullmånen, onsdagen, den Oktober 7, 32
ANNONSEN = den 15th dagen av festmåltiden av Tabernacles.

Om Essenen Yom Kippur var en fredag = lunar dag 10, då var festmåltiden av tablernacles, lunar dag 15, en
onsdag.

Jämväl korsfästes Jesus fullmånefredagen, den April 3, 33 ANNONSEN. 2 x 19 tidigare år, var fullmånen
söndagen, April 4, 6 BC.

Moses måste ha varit bördig 1361 BC. Därefter avslutar öva av skulle dödande hebréiska pojkar med döden av
Seti mig i 1357 BC, då Moses var fyra gammala år.

Hjälpmedlet för denna kronologi som de nya sothisna cyklar, började året av utflyttningen 1281 BC. Detta,
därför att II Shemu 25 var Juni 14, 1414 BC. droppen Shemu måste avsluta Juli 16. Således avslutade droppen
Shemu Juni 14 + 5 + 30 + 30 = Augusti 17, 1414 BC. Dra tillbaka därefter från Augusti 17 till Juli 16 är 33
dagar. 33 x 4 = 132 år. 1414 - 132 år = 1282 BC cyklar året av de nya sothisna. Således var utflyttningen början
av de nya sothisna cyklar av 1460 år i Egypten.

Utflyttning12:40 ”nu ägde rum sojourningen av barnen av Israel, som bodde i Egypten, från de fyra hundra
och trettio åren.
12:41 och det kom att passera på avsluta av de fyra hundrana, och trettio år, även den selfsame dagen kom den
att passera, som alla varar värd av LORDEN gick ut från landet av Egypten.”,

Från det 430. sothisåret med det första året 2737 BC och det 430. året 2307 BC. Avsluta av det 430. året är
avsluta av Sothisen cyklar av 1460 år. Således var utflyttningen på avsluta av sothisna cyklar, 2741 BC - 1460
år är 1281 BC. Eller snarlikt, 2737 BC - 1456 år = 1281 BC. Avsluta av året i 430. av sothis var fredagen April
1, 2307 BC. Således utflyttningen natten av fredagen, mars 30, 1281 BC den selfsame dagen.

Uttrycka ”vad” betyder inte ”för” den hjälpmedel ”från”. Teckenvad är den formade något liknande per hus
för ett rum. Det menande av vad är huset. I det 430. egyptiska Sothis året = drar tillbaka 430/4 = 107 dagar från
Juli 16 = April 1. Sunen var i vädurkonstellationen April 1. Huset av zodiacen i vädur på April 1. Utflyttningen
var när sunen var i detta samma hus som sojournen in i Egypten April 1.

Fullmånen var söndagen April 3, 2307 BC. Den selfsame dagen kan vara söndagen, April 3, 2307 BC i stället
för fredagen April 1, 2307 BC. Jesus korsfästes fredagen, den April 3, 33 ANNONSEN. April 3, 2307 ägde rum
BC om dag 53 av cyklar 60. Dag 53 citerades som en omen några tider. Om sunen som är rörd till andra sidan
av jord April 3, 2307 BC, sunen kan en mer sistnämnd omlopp för flyttning den tillbaka halvan, 186 dagar
cyklar mer sistnämnd, på dag 60 av 60, också en dag av cyklar av en omen.

Den Galatians 3:17 ”och denna bekräftades I-något att säga, det överenskommelsen, det för av gud i Kristus,
lagen, som var fyra hundra och trettio år efter, kan inte disannul, det som den bör göra löftet av inga att
verkställa.”,



Lagen gavs på avsluta, avsluta av den egyptiska sothiskalendern. Sojournen från år 430 till utflyttningen i året
1456.

Utflyttningen måste ha varit fredagmars 30, 1281 BC och korsningen av vasshavet tre dagar mer sistnämnd.
Emellertid kan barnen av Israel ha korsat det röda havet i stället flera mer sistnämnd dagar.

Är efter egyptiska rekord. De baseras på avsluta av sothisna cyklar för att vara 1320 BC, som är 40 år tidigare,
än det faktiskt avslutar av sothisna cyklar 1281 BC. Också är den faktiska kronologin 76 år tidigare, än dessa
daterar. 76 + 40/4 = 29. Således både dagen av den samma egyptier är den 30 dag månaden samma, och de
lunar arrangerar gradvis, 29,5 dagar, av det daterar är samma. Således bevisar dessa att Merneptah var
pharaohen av utflyttningen:

Några betraktar Seti mig att vara pharaohen som drunknade i det röda havet 1279 BC av utflyttning, därför att
några daterar Ramses II för att ha dött i en 1213 BC för sena datera för utflyttningen, därför att de forty åren i
den skulle vildmarken kommer med invasionen av Kanaan till 1173 BC, en långt för ny datera. Även så, verkar
det att ha varit ett sunmirakel, görar till kung wans dröm, på det daterar. Om så, förkroppsligar Seti I måste ha
återställts från havskusten. Emellertid finns det någon indikeringsPharaoh som Merneptah dog från drunkning:
”Upptäckte hade lidit Dr Bucaille, att Merneptah hade mottagit mycket våldsamt slag till flera delar av hans
förkroppsligar och en massiv hjärtinfarkt.

Fantastiskt är dessa resultaten som uppstår, när någon dör från drunkning!”, ”I 1898, mummified
förkroppsliga av Merneptah fanns i dalen av konungar i Egypten. I 1975 manipulerar Dr. Maurice Bucaille med
annan mottagen tillåtelse att undersöka mamman av Merneptah, rönet av som bevisade att Merneptah dog
antagligen från drunkning eller ett våldsamt chockar vilket kom före omgående ögonblicket av drunkning.”, ”I
1975, Dr. Maurice Bucaille med annan manipulerar mottagen tillåtelse att undersöka mamman av Merneptah,
rönet av som bevisade att Merneptah dog antagligen från drunkning”,

Därefter finns det en möjlighet att Merneptah var pharaohen av utflyttningen. De kan vara högra däri
Merneptah kan vara pharaohen som dog, när Andra mosebok börjar. Antagligen drunknade Merneptah inte i
vasshavet med hans armé i utflyttning. I stället måste pharaohen ha varit Merneptahs omgående efterträdare. Att
denna pharaoh inte antecknas, kan vara tack vare kort tid som han var pharaohen, och hatet de skulle egyptierna
har för honom, når de har gått till och med de 10 epidemierna av utflyttningar, och anarkin, som skulle,
framkallar efter hans död.

Det fanns Israelitenybyggare redan i landet som var beträffande Merneptahen Stela, och de lunar daterar för
Ramses II det 52nd året måste fungera. Denna skulle genomsnittliga Ramses II måste ha börjat hans
regeringstid 76 år tidigare i 1355 BC.

Ramses II daterades det 52nd året vid den 28th dagen av moonen December 20 1228 BC = 20-XII-1228 B.C.
(prt II 28 för år 52). De fixade 30 dagmånaderna började Juli 22, och December 20 började en ny månad på den
28th dagen av moonen.

”Beträffande lönelyfter valv den första dagen i andra halvlek av peret (prt). Det måste vara 21st December”,

Emellertid är December 20, 1304 BC också den 28th dagen av moonen. (December 18 är exaktare den 28th
dagen av den egyptiska moonen och början av pereten II), 1279 BC (utflyttning) - 1203 BC (drunknade
Merneptah) = 76 år mellanrum. Därefter 76 + kan 1279 BC = 1355 BC och Ramses IIS det 52nd året vara 1304
BC.

Se: In mot en evig sanningkronologi för forntida Egypten. William McMurray (billmcmurray@aol.com)
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Brännmärka: 3,70 Alabaster- Stela av Seti mig, år 1 (Cairo CG 34501), P. 249 (276) Thebes, Karnak
polisdistrikt av Amen-Beträffande: ”Visades rest upp motsats herrgården av princen, på förlägga av utseenden
av incarnationen av beträffande, en rooftoprelikskrin, som tjänade som som principfristaden av beträffande i
Karnak, var morgonen bildar av sunguden.”,
År 1, II Akhet 1
Om år 2 i stället för 1: Ny moon, 8 Aug 1289 BC (I Akhet 29)?
Datera bör vara 76 år tidigare i 1365 BC. - vara bör den nya moonen på II Aket 1. Den nya moonen för II Aket
1 är September 7, 1365 BC.

Detta skulle medel, att pharaohen, som hade hebréerna cast deras sons in i det skulle Nilet River, är Seti I.
skulle Moses är bördig 1361 BC. Därefter Seti som jag skulle har dött fyra år mer sistnämnd i 1357 BC, och öva
av att döda de hebréiska barnen måste ha avslutat.

Brännmärka: 3,128 Gräns Stela, år 4, P. 319 (346) nära den Kurkur oasen: Snidit i sjunken lättnad på en
sandstenslab; beskriver Seti mig stråkföringen för guden Khnum: ”På denna dag, nu hans majestät är han joyful
på upprättande av gränserna av Ta-Sety.”,
År 4, III Peret 20
Fullmånen 26 Jan 1286 BC - bör vara fullmånen Februari 26, 1362 BC.

Brännmärka: 3,109 Vagga Stela, år 6, P. 296 (323) Gebel östliga Silsila: Firar minnet av en expedition för att
bryta sten sandsten för byggande projekterar. Text som är bekant endast från det 19th århundradet, kopierar,
strömlägeokända.
År 6, dropp Akhet 1
Fullmånen 7 Oct 1285 BC (III Akhet 30) - bör vara fullmånen 1361 BC November 7, 1361 BC.

Brännmärka: 3,6 Stela av Ashahebused, år 8 (nr. 249), P. 135 (162) Sinai, Serabit el-Khadim: Den stora fria
stå stelaen ställer in att närma sig på till den Hathor relikskrinen som göras av en representant som namnges
Ashahebused, som gjorde flera expeditioner till turkos bryter i Sinaien.
År 8, I Peret 2
Om år 7 i stället för 8: Ny moon, 9 Nov 1284 BC (I Peret 3)? - vara bör December 9, 1360 BC.

Kök: Revolt i den djupa södern, pp. 30-31 ankom armén på fästning fredsmäklare av de två länderna för att
dämpa en Nubian revolt i Irem.Year 8, III Peret 13 - ingen lunar match, som bör förväntas för militär
förehavanden. Kök: Öknar och villebråd, P. 31 som väl grävas, och byggt tempel på Kanais för guld--
gruvarbetare i den Edfu öknen.
År 9, III Shemu 20
Den nya moonen, 25 maj 1282 BC - bör vara Juni 25 1358 BC

Brännmärka: 3,151 Fragmentariska Stela av Seti beskriver jag, år 11 (Khartoum 1856), P. 335 (362) någon
byggnad projekterar konungen som är initierad för olika gudar i tempelet av Amen på Gebel Barkal i Nubia och
i tempelet av Benben-stenen i Heliopolis. (Högst bekant daterar av Seti mig),
År 11, dropp Shemu 12/13
Fullmånen 15 Jun 1280 BC (droppen Shemu 12) - bör vara Juli 15, 1356 BC

Brännmärka, och andra föreslår III Shemu 27 (31 maj 1279 BC) som accessionen daterar av Ramesses II.
Emellertid tror jag hans accessionmånad är antagligen mig Akhet (Juli 1279 BC), till passformen som året 34
daterar nedanfört. I antingen fall antyder detta den Seti som jag dog tidig sort i hans 12th regnalår. Kök: ”Guld-
i de grävde Far Hills”, brunnen för P. 49 för guld--gruvarbetare i den östliga öknen på Akuyati i Nubia.
År 3, I Peret 4
Fullmånen 7 Nov 1277 BC (I Peret 3) - bör vara December 7, 1353 BC



Brännmärka: 4.2.3 Manshiet es-Sadr Stela angående arbete på den kolossala statyn, P. 341-2 (368-9)
År 8, II Peret 8
Fullmånen 12 December 1272 BC (II Peret 9) - bör vara fullmånen Januari 10, 1347 BC.

Kök: Sagor och turism i Ramesside Egypten, pp. 147-8
Inskrift på pyramiden av konungen Khendjer (~1740 BC) vid scriben Nashuyu.
År 34, dropp Shemu 24, dag av festivalen av Ptah
Fullmånen 18 Jun 1245 BC - bör vara fullmånen, Juli 18, 1321 BC.

Således ser du att det finns fylligt preparerar utflyttningen var på därefter avslutar av det 1460 året, en dagtidig
sort från 2737 BC = 1456 år, sothis cyklar i 1281 BC på tiden av det nya året i sojournen in i Egypten i året 430,
2307 BC April 1 och thus utflyttningen på den samma dagmars 30, 1281 BC. Därefter också, finns det mycket
bevisar att pharaohen av utflyttningen var Merneptah. Förväntas med förstörelsen av epidemierna av
utflyttningen, efter Merneptah Egypten led brant nedgång om.

Pharaohen Merneptah måste datera 76 år tidigare. Skulle detta satte konungen Tuts tionde och i fjol 1407 BC.
Det kan ha funnits ett sunmirakel därefter, 1407 är BC 1400 år för Jesuss födelse i 7 BC. Ett sunmirakel kan ha
tagits för en omen till bytekonungen Tut.

”Gav vi trovärdighet till Censorinuss meddelande om datera av den Sothis resningen heliacally på första av
månaden Thoth i +139 (”i året av understödjaconsulshipen av kejsaren Antonius Pius och brutusen Praesens. ”)
daterar bestämd service för denna fanns i kalendern daterar av resningen av Sothis i året av det Canopus
dekret.”,

”Men, om ett stort år avslutade, och another började i +139, måste händelsen ha uppstått i livstiden av
Claudius Ptolemy, faktiskt i mitt--perioden av den fruktsamma handstilen (+127 till +151) av denna mest stora
astronom av forntid. Claudius Ptolemy var en invånare av Alexandria. Ingenstans i hans handstilar är händelsen
som nämns någonsin; neither gjorde honom visar en medvetenhet av Sothic uträkning, fast han bodde i store
specificerar med astronomical och kalendermaterier av hans egna ålder och av föregående århundraden och
även att studera de Babylonian rekorden av förmörkelserna 800 år för hans tid. Bo i Alexandria och upptagande
som är själva med dessa materier, hur kunde han återstå omedveten av eller tyst av händelsen av det stora året i
Egypten i hans livstid?”,
Åldrar i kaosar, III: Bemannar av havet, p.238

Enkelt måste det stora året avsluta på ANNONS 179 = 40 år nyare. Det fanns meddelandet, ”stora Pan är
död”, som tänktes för att betyda att Sirius gjorde ej längre löneförhöjning för sunen Juli 16. Utflyttningen var på
avsluta av Sothisen i 1281 BC, inte 1320 BC, 1460 år efter 1281 är ANNONS BC 179.

Sothisna cyklar bör ha hållits 1460 år från denna 1281 BC av utflyttningen till ANNONS 179. Epidemierna
var, så seveer som egyptierna inte kan ha, önskade att minnas de nya sothisna för att cykla. De antecknade inte
76 år av deras historia och deras pharaohs, därför att Merneptah dog i 1281 BC i det röd/vasshavet, och inte i
1205 BC. Även pharaohen Shoshenq är 76 år mer ytterligare baksida som matchar Solomon och hans invasion i
det femte året av Rehoboam.

Se Shishak: 1 görar till kung 11:40, 14:25 och 2 krönikor 12:2-9.

Solomon härskade 40 år från 1044 BC till 1004 BC, 240 år från utflyttningen i 1281 BC till hans byggnad
tempelet på Jerusalem i 1041 BC. Hans son Rehoboam härskade 17 år till 987 BC.

Armenier Sothis cyklar började 987 BC 1460 tillbaka år från ANNONS 476. Minus 76 år både egyptier och
armenier. 552 BC minus 76 år = ANNONS 476.



Utflyttning12:40 ”nu var sojourningen av barnen av Israel, som bodde i Egypten, fyra hundra och trettio år.
12:41 och det kom att passera på avsluta av de fyra hundrana, och trettio år, även den selfsame dagen kom den
att passera, som alla varar värd av LORDEN gick ut från landet av Egypten.”,

Från 430. av Sothisen calendar 2737 BC = 2307 BC av understödjaåret av svält i Egypten av Joseph, 40
utvecklingar, till utflyttningen på avsluta av Sothisen 1281 BC.

Från det nya året drar tillbaka 430/4 = 107 dagar från Juli 16 = April 1, 2307 BC till utflyttningen, fredagen,
mars 30, 1281 BC - April 1 = mars 30 = den selfsame dagen och också = Jesuss offerfredagen, den April 3, 33
ANNONSEN.

Strider på sabbaten

Hebré4:8 ”för, om Joshua hade givit dem, vilar, då skulle honom inte därefter för att ha talat av en annan
dag.”,

Joshuas måste långa dag ha varit på sabbaten som fullgör scripture:

Hebré4:4 ”för förlägger han spake i ett bestämt av den sjunde dagen på detta klokt, och guden vilade den
sjunde dagen från alla hans arbeten.
4:5 och i denna förlägger igen, om de skriver in in i mitt vilar.
4:6 som därför ser den remaineth, som några måste skriva in däri och dem till, vem den predikades först skriven
in inte in på grund av unbelief:
4:7 igen, honom limiteth om den bestämda dagen, ordstäv i David, till dagen, efter så long en tid: till dagen, om
ska ye hör hans för att uttrycka, som det sägs, hårdna inte dina hjärtor.
4:8 för, om Joshua hade givit dem, vilar, då skulle honom för att inte ha talat av en annan dag.
För 4:9 remaineth där därför en vila till folket av gud.”,

Joshuas kan långa dag ha varit på sabbaten, lördagen, Augusti 24, 1241 BC. Joshua kunde inte ge Israel vilar
den dag, därför att de slogs för att erövra det lovade landet. , när jämväl sunen gick lördag tillbaka, Februari 15,
1240 BC på striden av Merom. Lördagen Februari 15, 1240 BC har räknats som dag sex av kinesen för wans
dröm för konung. Således även kan striden av Merom ha slåss på sabbaten. Således daterar alla trena, striden av
Jericho, Joshuas långa dag, och striden av Merom slåss på sabbaten. Jesus kunde inte ge hans lärjungar vilar, då
han var i graven på sabbaten, lördag, efter han korsfästes, därför att hans lärjungar sörjde hans död till hans
morgon för uppståndelsetidig sortsöndagen.

Fyra Sun mirakel, långa netto 48 timmar - jord rusade upp 48 timmar
= ingen netto saknade Time



Beskåda driva pekar presentation som den steg-för-steg animeringen av det ovannämnt modellerar. Eller
joshua.pdfen.

Jord rusade upp 48 timmar
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Du kan se i de ovannämnda omloppen som jorda en kontakt i en omvänd omlopp har 2 mer dagar om året.
Denna hjälpmedeljord måste rusa upp i dess omvända omlopp 48 timmar, 2 x 24 timmedagar, uppehället
365,2422 dagar om året. Eller annars det skulle finns 367,2422 dagar om året. Det är, jord måste rusa upp från
105.000 kilometer i timmen till 105.570 kilometer en timme.

Jämväl har moonen i jord omvända omlopp två mer lunar månader om året. Således måste moonen sakta
besegrar två omlopp om det omvända omloppåret. Det finns 27,322 dagar per lunar omlopp. Därefter i en
omvänd omlopp måste moonen sakta besegrar 54,644 dagar en årsuppehälle de lunar månaderna för det
normala 12 om året. Därför att jord rusas upp 48 timmar om året, måste moonen rusa upp 48 timmar ett år som
väl. Så måste moonen sakta besegrar 52,644 dagar i dess omlopp av jorden i en omvänd omloppårsuppehälle de
samma 12,36 lunar månaderna om året. Det är, moonen måste sakta besegrar från 3.600 kilometer i timmen till
3.100 kilometer en timme.

Moonen bör sakta dess månadstidningomlopp vid fyra dagar = 48 timmar som stillar, har 29,5 dagar per lunar
månad. Det är, moonomloppen jorden i 27,3 dagar = 2 dagar mindre än en lunar månad som sett från jord.
Därefter 2 dagar den annan riktningen från 27,3 dagar till 25,3 dagar = en slutsumma av 4 dagar långsammare



lunar omlopp som likställer 29,5 lunar dagar på jord. Varje skulle lunar månad är fyra timmar snabbare att
likställa 48 timmar snabbare i 12 lunar månader i ett omvänt omloppår för jord.

Alla dessa omlopp är släktingen till jord. Tides som Etc. skulle, är exakt den samma släktingen till dagen.
Forskare mäter, hur många tides = lunar omlopp om året i sediment. De kan därefter beräkna längden av dagen.
Emellertid i denna är den kontrollerade omvända omloppet numrera av lunar omlopp om året exakt samma som
det normala. Den lunar tiden och den sol- tiden att dagen bör matcha sedimentlagrar som dagen. Längden av
året med långa dagar är exakt samma som väl. Inget bevisa lämnades.

Nasa-rött ljus startar

Rött ljus i NASA-datasal från 50 år NASA.

Rymdprogrammet började i förebud i 1958 så vid 1969, då den Harold kullen som hördes av den saknade
dagNASAEN, var kapabel av upptäckt den. Enligt Harold kullNASA upptäckte den i 60-
talutrymmebeskickningen till moonen. När du finner enkelt ett resultat, som var ett fel, kunde orsaka rött ljus
för att komma upp. Ett sådan resultat kunde vara att sunen var 180° i väg från, var bör vara, något liknande i
den wans drömmen för konungen som skulle orsakar programet till stopp.

Projektera blått bokar började i 1952, då NASA utforskade UFO-rapporter. Den avslutades i 1970. Således om
NASA gjorde all denna forskning på tiden, kom den saknade dagberättelsen ut i 1969, alla resonerar mer NASA
som också skulle, ser in i de kinesiska klassikerna. Den tog endast mig en materia av månader av läsning de
kinesiska klassikerna i 1999 för att avtäcka jord omvända omlopp.

De kinesiska klassikerna, volym III, Shookonungen eller boka av historiska dokument, publicerades i 1960,
från Michiganuniversitetetarkiven, den Hong Kong universitetarpressen.

Sunen gick ett år efter nedgången av Jericho, halvår efter Joshuas
långa dag tillbaka.

”Göra till kung drömmt glåmigt att han bekläddes med sunen och moonen. En phoenix and sjöng på
monteringen K'e. I den första månaden av fjädra, på den 6th dagen, de fem planen hade en förbindelse i
huggtand. Därefter gick en manlig och en kvinnliga phoenix omkring wans huvudstad med en handstil i deras
näbbar, som sade: ”Har förtrycker kejsaren av Yin ingen princip, men och oordningar väldet. Det stora dekret
tas bort: Yin kan inte tycka om det longer. De kraftiga andarna av jord har lämnat den; alla andar visslas bort.
Förbindelsen av de fem planen i huggtand ljusnar alla inom de fyra haven. ””,
Annalern av bambun bokar, del V dynastin av Chow, de kinesiska klassikerna.

Joshuas var sex dagmoon i Israel över i Kina, Joshuas middagsun var inbrott Kina. Var halvan en mer
sistnämnd omlopp, 176 dagar mer sistnämnd - Februari 15, 1240 BC - där den sex dag moonen också. Kinesen
fjädrar var 45 dagar för fjädradagjämningen. Fjädradagjämningen i 1240 var BC April 2, 1240 BC. Fjädra var
Februari 15, 1240 BC, således. Således var den lunar månadbörjan Februari 10, 1240 BC, den första månaden
av fjädern sunmirakel Februari 15, 1240 är BC den första dagen av de 45 dagarna till fjädradagjämningen -
första av fjädrar. Den kinesiska berömmen för det nya året av 15 dagar avslutade på fullmånen, mars 13, 1240
BC. Uppstod den wans drömmen för konungen precis efter solnedgång i Kina. Således började den sjätte dagen
av månaden med solnedgången som lördagen, Februari 15, 1240 BC = middaglördagIsrael tid.

Pingstdagen markerade omkring 45 dagar för sommarsolsticen Juni 20. I 1240 BC var sommarsolsticen Juni
30 i den Julian kalendern.
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Planen var i huggtanden/libraen, sunen i Virgo - en nedgångkonstellation. Sunen är i Virgo i September. Så
kunde September i inget långt kallas fjädrar! Denna var placera sunen, moon, och planet var in före wans lång
solnedgång för konung. Datera var den första veckan av den första månaden av Spring, när sunen måste vara i
Pisces, men var i Virgo!

I den saknade dagberättelsen kan det ha funnits en datorkontroll som gav ett fel, då den fla säsongen av året
skrevs in i hänseenden till placera av sunen. Nedgången var svaret som datoren sökte efter. Spring skrevs in.
Därefter rött ljus. När de erhöll datera som jorden var mest nearest sunen i 1240 BC och, den assyriska omenen
daterar av Adar, Januari/Februari - samma daterar, som kinesen fjädrar, for sunanseendestillbilden på middagen,
kunde de beräkna saknaden 40 noterar på en glidbana härskar.

188/365,25; 180/360 = .5; 8/5,25 = 1,52; .5152 X 48 = 24,7; .7 X 60 = 42 noterar.

Fördriva hålla ögonen på den lunar landningen 50 år sedan, Juli 1969, fanns det raddor som forskare på
beskickningen kontrollerar handstil med en skriva och skyler över brister. De kunde göra denna math med en
skriva och skyla över brister mycket lätt. Varje slutligt hade en skriva också med ett numeriskt att skriva, det
kunde göra denna mathnågot liknande en räknemaskin. Högert - bort skulle de vet en halv omlopp av 188 dagar
som multiplicerades mot 48 timmar av jord som rusades upp omloppet, equaled 24 timmar, och 40 noterar.
Första halvlekomloppet rusades upp 23 timmar, och 20 noterar. = noterar saknaden 40.

Den assyriska omenen var för striden av Merom, då Joshua jagade assyrierna in i Sidon om året efter
nedgången av Jericho, när sunen måste gå tillbaka. Från Megiddo/Merom till Sidon är omkring 70 miles. Är
knappt den möjligheten som jagar assyrierna 70 miles i en det normala 1/2 - timmetimmedagen.

Emellertid med 12 mer timmar, var denna en 24 timmedag, och det var mycket möjligheten för att Joshua ska
jaga assyrierna till Sidon. Både den assyriska wans drömmen för omenen och för konungen och Joshuas långa
dag var för 1241 BC/1240 BC. Några av det begåvade folket som används i beskickningen till moonen, kan ha
varit de som upptäcker den saknade dagen.

Eller annan I-förmiddag första som upptäcker modellera av Joshuas långa dag.

Omloppförskjutning

Placera av planen i TheSkyen Februari 15, 1240 BC:

Bästa beskåda. Du kan se att planen är kvarlämnade att bilda en förbindelse i det västra, som sunen kretsar 180
grader kontrar tar tid på klokt runt om jorden i aftonskyen ovanför inställningssunen i Kina. Således om all
rörda baksidaen för fem planet, dem skulle först, syns i Scorpius/huggtand direkt över på solnedgången i Kina:
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Placera från sidan av jord, sunen och planet, för den rörda baksidaen för sunen, Februari 15, 1240 BC:



Placera av jorden, sunen och planet, efter den rörda baksidaen för sunen, Februari 15, 1240 BC:

Sunen på 6 PM Kina som tid var i corvusen, planen, visades över i Scorpius Februari 15, 1240 BC. Således på
starten av sunmirakel var planen i Scorpius. Därefter sunen i corvusen rörd 180° med jord rotation till
aquariusen/Pisces. Således på starten av den långa solnedgången på 6 PM Kina tajma planen var över i
Scorpius, som de antecknades. Detta rekord i Spring är omöjligt utan jord som är i en omvänd omlopp av sunen
som har som är rörd till andra sidan av jorden ett tidigare år. Jupiter och Saturn skulle stativstillbild ovanför den
västra skyen och uppsättning i vädur och Oxen var de bör vara Februari 15, 1240 BC.



Emellertid skulle Saturn taken omkring 24 timmar till flyttningen 180°. Således skulle alla fem planen syns
först i huggtand/Scorpius, och staget där mest av de 12 timmarna sunen stod precis nedanfört den västra
horisonten. Därefter flödade jord ut ur den omvända omloppet av sunen spårlöst. Därefter i de nästa 12
timmarna av natten, efter omkring 24 timmar i slutsumma, i Kina, kan Saturn avsluta flyttningen till vädur.
Jämväl visas skulle Jupiter med Saturn i Scorpius, för sunmirakel, för flyttningen 180° till vädur, och Jupiter
skulle stag i den huggtand-/Scorpius konstellationen, för långsamt flyttning till vädur i omkring 12 timmar.

Varje dag i en omvänd omlopp måste vara 8 noterar kortare, än den skulle har i en omvänd omlopp, därför att
jord måste rusas upp 2 dagar, 48 timmar, en årsuppehälle 365,24 dagar om året, därför att rotation är mot
omlopp. Dagstidningbeloppet av värmer utstrålning från sunen måste ha justerats för att lämna ingen biologisk
trace i dessa 8 noterar mindre en dag, 4 noterar mindre ljus dag en dag. Annat än flyttning som sunen på near
ljust rusar, finns det ingenting härom gåvafysik kan inte hysa, eller att förvänta där att vara läkarundersökningen
bevisa lämnat. Om fysiken fungerar och lämnar inget för att bevisa och den forntida observationen för
passformar, då akta sig, om du lutas ned så för att förlöjliga vad kan mycket välla fram är gud arbete. Om
NASA är ordstävet, finns det någon trace, ingen läkarundersökning bevisar den rörda sunen, dem är antagligen
högert.

Emellertid kan NASA vara ordstävet där är ingen bevisar vad som av sunen som den är rörd runt om jorden.
Därefter bevisar överflödet av dokumenterat på denna rengöringsduksida säger emott direkt det meddelande.
Om sunen som är rörd till andra sidan av jorden, skulle jord framåt momentum, bär jord in i en omvänd omlopp
av sunen. Jord måste matcha dess ellipsformiga omlopp i omvänt perfekt. Jord nästan bestämt kunde inte
lämnas till honom. Den omvända omloppet måste mycket skillfully ha klarats av uppehället sun'sens samma
säsongsbetonade styrka, som den skulle har haft, alltigenom året samtidigt som rusar - upp den årliga omloppet
48 timmar uppehälle de 365 dagarna i ett år, därför att rotationer är mot omlopp. Om den rörda jorden för sunen
måste flöda in i ett omvänt, kretsa kring.

Detta svarar båda bekymmer: Jord roterar på 1.000 mph på ekvatorn och rusar på 70.000 mph runt om sunen.

Du ska läst här av många omvända zodiacs/omlopp. Något folk har en hård tid som tror guden kunde
flyttningen det sol- systemet runt om jorden. Brunnen l5At dem. Denna är sanningen, och, om de ska inte tro
den, är de ansvariga. Bevisa på denna sida är pålitlig.

Guden har fullständigt dolt dessa sunmirakel. Jord säsonger fortsatte samma i de omvända omloppen som i
den naturliga omloppet.

Uppkomst8:21 ”och LORDEN luktade ett sött intresse; och LORDEN sade i hans hjärta, mig ska inte igen
förbannelsen det malde något mera för man sake; för fantasin av man hjärta är ont från hans ungdom; neither
ska mig slår igen något mera varje tinguppehälle, som jag har gjort.
8:22stunder jorda en kontakt remaineth, seedtime och skörden och förkylning och värmer, och sommaren och
vintern, och dygnet upphör inte.”,

”upphör dygnet inte” betyder inte att guden inte kan göra dagen längre, den längre natten, den kortare dagen,
den kortare natten eller sunreträtten över skyen. Löftet var guden som inte igen skulle för att förstöra jorden
med, bevattnar, och skulle jord fortsätter. Guden gjorde långa dagar, yet dagarna fortsatte.

Lutande av jord jord för den omloppuppehället i samma kryddar.

Här ser du sol- systemets lägenhet som är plan av omlopp:



Här ser du hur, när sunen tappar besegra 18° som böjelsen av omloppet måste tappa som väl:

Vi kan se att guden höll all flyttning för dessa löften samtidigt sunen 180° runt om jorden och ett lite övre eller
besegrar uppehällejord i den samma säsongen. Flyttningen som sunen runt om jorden på samma distanserar
hjälpmedel som skulle där, är ingen ändring till jord temperatur.

Emellertid i en sammanlagd sol- förmörkelse kan temperaturen tappa mer än 5 grader. Rapporter från den
sammanlagda förmörkelsen i USEN Augusti 21, 2017 är att temperaturen märkbart tappad från 29° C till 17° C
i fem noterar. Från, var jag klarade av ett coronadoteleskop för allmänheten, kylde temperaturen märkbart under
maximat 83% som moonen täckte sunen. Ett grann anmälde temperaturen i Kelowna tappade sex grader celcius
under den 83% sol- förmörkelsen. Det fanns mycket få moln, och vilka moln där var, var mycket lätt.

Jorden som vänder mot i väg från sunen för 24 skulle timmar får normalt, mycket kall. Temperaturen skulle
behov att kompenseras för. I plötsliga skulle mörkerfåglar vänd in för natten, och växter skulle upp nära för
natten. Den soliga sidan av jord för 24 skulle positiva timmar kräver sunen till dunkelt för att inte överhetta
jorden. Således frågade stoppar Joshua guden till dunkelt sunen såväl som sunen. Sunen kan redan ha varit
resande västra öst som dagen. Så frågar skulle Joshua guden att sakta sunen för att göra sunen att stå fortfarande
i middelen av skyen. Yao antecknade i 2315 BC, sunmirakel av Joseph i uppkomst 37, sunen som fortfarande
stods för tio dagar, och jorden bränndes.



Dygnet berodde på var sunen var och se jord fortsatte för att rotera det fortsatte dygnet. Dagen var när sunen
visades. Således, om den rörda österut allmänt dagen 180°/natten för sun var 12 timmar längre, eller om den
rörda västra dagen 180°/natten för sun var 12 timmar kortare. Jord fortsatte för att rotera exakt, som den skulle
har orört. Dessutom tänder 12 timmar dag av en det normaladag var en underteckna av korthet av liv. Ändå,
fanns det många dagar av sunmirakel i historia med 12 timmar mer ljus dag, eller 36 timmar eller 60 timmar,
eller även 84 timmar, mer dag tända.

Något den ska något att säga detta är inte i bibeln. Mitt svar är, Oh ja, det är. Många av dessa dagar är i bibeln.
Och de kinesiska rekord- sunmiraklen på den samma dagen och daterar som de i bibeln. Modellera av den
omvända omloppet är i bibeln:

Joshua 10:13 b, ”som sunen stod fortfarande i mitt av himmel för omkring en hel dag”,

Denna verse läser formligen sunen som fortfarande stås från halvan av himmel för omkring en hel dag. Detta
hjälpmedel som sunen kretsade runt om jorden, som jord roterande från halva drar tillbaka långt till halvan långt
till stativstillbilden i skyen för 24 timmar och jord framåt momentum burna jord in i, och slutligen ut ur en
omvänd omlopp av sunen.

Vända om omloppet



Zodiacen fortskrider normalt på lämnad: Aquarius Pisces, vädur, Oxen, Gemini, cancer, Leo, Virgo, Libra,
Scorpius, Sagittarius, Capricorn.

Zodiacen fortskrider i omvänt på rätten: Leo cancer, Gemini, Oxen, vädur, Pisces, Aquarius, Capricorn,
Sagittarius, Scorpius, Libra, Virgo.

Du kan se gör inte endast zodiacframsteg i omvänt i en omvänd omlopp, utan hoppar också sex
zodiackonstellationer. Den inre planetmercuryen och Venus och också Mars måste också hoppa sex
konstellationer. Den kinesiska zodiacen fortskrider i omvänt kanske, därför att det fanns så många omvända
omlopp den kinesiska tanken som de var det normala.

Denna forskning som skulle för att inte ha varit nödvändigt, om endast folket läste deras biblar. Du kan inte
välja upp bibeln utan läsning, åtminstone som några antyder av sunmirakel. Mest folk som omgående ska,
reagerar att guden stoppade jorden från att rotera. Emellertid stoppade guden sunen inte jorden. Sunen kan ha



uppstiget i västra stiga ned i öst. Således då Joshua frågade guden att stoppa sunen, måste han ha saktat hans
rörelse av sunen, så den verkade att stå fortfarande i middagdagskyen.

Nasas rött ljus

En bilda märker från Nasaen, Goddard utrymme somflyg centrerar, GreenbeltMD 20771 (från internet):

Vi vet att ingenting av den Herr Harold kullen och i inget långt kan bestyrka ”den borttappada dagen” hänvisar
till i artikeln.

Verkställer av epokhändelser liksom skottår, sekventiella perturbations för Babylonian kalender, Etc., är ansett
i utvecklingen av lång-benämna-spring dataprogram. Vi begränsas många av våra beräkningar avslutar något
däri med Babylonian kalenderhändelser (4.000 år sedan), men denna har aldrig givit programmerare några
oväntade svårigheter.

Även om vi gör, placerar bruk av planetariskt som nödvändigt i beslutsamheten av rymdskeppomlopp på våra
datorer, har jag inte funnit att något ”astronaut och utrymmeforskare på greenbelten” var involverade i
berättelsen ”för den borttappada dagen som” tillskrivades till den Herr kullen.

Tacka dig för ditt intresserar.

Uppriktigt,

Edward Mason, chef
Kontor av statlig affär

Denna kan vara rött ljus i den saknade dagberättelsen. Nasa-datorer satte ofta upp en rött ljus och måste att
ses:

Rött ljus i NASA-datasal från 50 år NASA.

Ja placerar NASA gjort bruk av planetariskt. Ja gick de tillbaka 4.000 år. Alla som de skulle, måste att göra
var att öppna de kinesiska klassikerna, och att komma till detta rekord av den wans drömmen för konungen
fjädra in. Högert - bort skulle datoren satt upp en rött ljus att sunen inte kan vara i Leo fjädrar in! Den sex
dagmoonen direkt över och förbindelsen av de fem planen i det västra i huggtand/Libra på solnedgången kunde
inte ha setts med sunen i Pisces. Denna förbindelse för fem planet i huggtand/Libra betydde att sunen var i Leo
som är 180° från sunen i Pisces i Januari/Februari av kinesen fjädrar. Några har noterat diskrepansen och har
försökt att förklara den bort. Kanske misnamed de nedgången, fjädrar! Detta kan inte förklaras bort.

Sätt detta på rekord, och taken noterar: ger den wans drömmen för konungen beräkningarna av den saknade
dagen av Joshua som beskrivit i den saknade dagberättelsen. Kinesiska Spring räknades alltid med den lunar
månaden i Januari/Februari/mars.

Jord det normalaomloppet gör sunen att visas i Pisces fjädrar in. Några tusen år sedan som sunen var i Airies
fjädra in. Nu är precessionen röra dagjämningen från Pisces till aquariusen. Således songen åldern av
aquariusen.

Detta rekord av den wans drömmen för konungen var allt som var nödvändig att avtäcka Joshuas långa dag av
24 timmar, och 40 noterar. 24 timmar 40 noterar plus som 23 timmar 20 noterar = 48 timmar = som rusas upp
jordomlopp = det samma 365 dag året i omvänt.
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Kinesiska Spring beräknades 45 dagar för fjädradagjämningen, April 2, 1240 BC, 90 dagar som markerar den
sammanlagda säsongen. En skulle dator påstår det tydligt: sunen hade varit i Virgo på solnedgången och rörd
180° till Pisces som lite står stilla nedanfört horisonten, därefter resning a i det västra över en 1/2 -
timmetimmeperioden. Således bekläddes den glåmiga konungen med sunen och moonen. Jupiter och Saturn var
förment att ha varit i vädur och Oxen 1240 BC. Oxen är 180° i väg från huggtand/Libra! Mercuryen är ett av
dessa fem planet som visas i huggtand/Libra. Mercuryen kretsar kring mycket nästan sunen. Hur kunde
mercuryen vara i huggtanden/libraen 180° i väg från sunen i Pisces, och är stillbilden bredvid sunen? Inget
långt! Inget långt kunde mercuryen vara i samverkan med de andra planen i Scorpius.

Samman med sex dag moon detta rekord verkar för att visa planen i det västra precis nedanfört moonen och
precis ovanför sunen på solnedgången.

En datatjänst som teknikeren från NASA, som startade arbete precis efter den saknade dagberättelsen, kom
emailed ut, mig från en nyhetsgrupp i omkring 2000 som dessa datorer satte ofta upp en rött ljus och måste att
ses till. Han undrade ofta vad kunde ha startat rött ljus kanske i det samma rummet som han fungerade endast
några föregående år. Han hade hört av den saknade dagberättelsen i 1969, och, då han kom att fungera för
NASA i 1970, undrade han vad var de verkliga beräkningarna.

Yigael Yadin beräknade att Hazor brändes 1266 - 1233 BC stund som där gör utgrävningar i 1958 och 1968.
Utflyttningen har daterats korrekt till 1280 BC för många år. 40 år var mer sistnämnd Joshuas den långa
dagsommaren av 1241 BC. Alla skulle spacemen måste att göra ska söka efter wans första år för konung.
Antecknades det wans 35th året för konungen på den lunar förmörkelsen, dag 13 av cyklar 60, av September 23,
1205 BC = konungen som det wans första året fjädrar av 1240 BC. Den långa dagen för understödja av Joshua
på Merom Februari 15, 1240 BC, då Joshua jagade Midianitesen in i Syrien så långt, som Sidon, som var mer,
distanserar resande, än 12 timmar eller 6 timmar av skulle ljust för dag låter.

Detta sunmirakel i Februari var den wans drömmen för konungen som samtidigt uppstår som striden av
Merom. De kan ha förbundit wans dröm för konung till året av Joshuas långa dag 1241 BC/1240 BC. Därefter
berättar den skulle datoren dem att denna förbindelse i den första månaden av kinesen fjädrar och på den 6th
dagen av moonen och är i vädur och Oxen kunde endast vara Februari 15, 1240 BC. Till jordbruksprodukter är
den planetariska förbindelsen som planen skulle, rört avlägset av sunen som den rörd 180°. Således visades de
fem planen i förbindelse i huggtand/Scorpius, då stjärnorna visades. Sunuppsättningarna på 5 PM i Februari.

Så skulle sunanseendestillbilden 90° bort på middagen i Israel genomsnittligt en starry natt i Kina, brukar
sunen att dra sig tillbaka 10°en i det västra = saknaden 40 noterar. Således sunen rörd 190° som är 10° mer än
180°. Det är, sunron 10° kort i de västra 12 timmarna sedermera Kina.

Därefter skulle de ser förbindelsen antecknades i huggtanden/Scorpius 180° bort och rätt - realisera bort att de
fem planen hade rörd 180° med sunen från huggtand/Scorpius. Med sunen 180° bort som de skulle, upptäck den
omvända omloppet. När de upptäckte den omvända omloppet, skulle de upptäcker att jord måste rusa upp 48
timmar om året, 24 timmar i en halv omlopp i en - halvan av ett år.

Stunder såg de assyriska Omens som de skulle fynd omenen:

En assyrisk Omen: ”Om i Adar som sunstativen stillar i en mitt av noontime: det ska landet erfar misär för
siege (och).”,

Adar är Januari/Februari. Februari 15, 1240 är BC antagligen när sunen som fortfarande stås på middagtid för
Joshua på Merom i Joshua 11 och bedömer kanske, 4 och 5; och denna är den wans drömmen för konungen.
Därefter kan sunen ha stått fortfarande på Gibeon för Joshuas långa dag Augusti 24, 1241 BC. Därefter måste
sunen gå tillbaka på samma daterar ett år mer sistnämnd efter nedgången av Jericho Februari 17, 1241 BC på
striden av Merom Februari 15, 1240 BC var det fanns siegen och misär. Dagen Februari 15, 1240 BC kunde ha



varat 12 timmar längre och Joshuas långa dag Augusti 24, 1241 BC, 23:20timmar longer. Således kan sunen ha
stått fortfarande då den gick tillbaka som väl, då Joshua jagade Midianitesen in i Syrien. Och thus blev det en
assyrisk omen.

Och thus hade NASA alla rekord som hon behövde att finna den saknade dagen, och den resterande saknaden
40 noterar med hjälpen av bibeln. Dessa var forskare på en beskickning. Allt som de sökte efter, är något som är
astronomical. De nästa bokar, efter Joshua har varit domare. Robert G. Boling skrev den Joshua, och domare
började samtidigt. Det täcker skulle domare omkring hundra år period. Deras dag var inte den gjorda kassalådan
som 40na noterar fanns. När den fanns, behövde de inte att anteckna deras rön. Deras beskickning var att finna
problem till rymdprogrammet. Och sedan detta problem hade lösts och poserade inget, riskera till
rymdprogrammet som den inte behövde att anmälas.

En stor skurkrollklockpendel, när svänga, ska flyttning fram och tillbaka i en fodra som roterar 360° i 24
timmar. Således stoppade jord inte att rotera, då guden gjorde sunen för att stå fortfarande för Joshua. En
klockpendel, som dagen som också skulle, roterar 360° som faktiskt fortfarande står i, samma fodrar,
jordflyttningen under.

Forska på vår sol- system för exoplanet långtifrån, showCh'aoutic uppförande från gravitationbogserbåtarna av
planen på varje annat. Vårt sol- system är mycket mer stall och är thus ovanligt. Ändå måste guden ha rört
sunen runt om jorden många tider.

Rörd gud Sunen och planen spårlöst. Denna är den nyckel- delen, därför att guden driver döljas.

Enkelt röra sunen runt om den jord skulle knappt affekten jorden. Jordskalv antecknades, och skulle förväntas.
Väder kan ändra som väl, och detta antecknades också. Skulle Asteroids dras in i jord bana och orsakar
meteorduschar, denna antecknades också. ”Namnges världar i sammanstötning” höger. Inte endast röra planen
som är avlägsna av sunen, men också flyttning sunen sig själv runt om jorden. Gudflyttning sunen till andra
sidan av jord och jord som flödar in i en omvänd omlopp av sunen - inget problem till jord.

Ett experiment av en övergående stjärna till och med den sol- systemframstöten Jupiter in i en omvänd omlopp
av sunen och avbruten omloppen av de andra planen. Gudflyttningen sunen betydde att guden kontrollerade
planen som väl.

RykteAldrin ”gick vi hela vägen från jord till moonen, och baksida till jord inom en halva en understödja av
tiden tilldelade vid vårt flyg planerar.”,

Förehavanden i utrymme kan exakt beräknas. Taiwan kan spåra, och flyttningen som deras satelliter till en
klämma fast pekar av en dime. För att guden ska dölja dessa förehavanden från vetenskap, måste guden
uppehällejord i den omvända omloppet exakt som i jord det normalaomlopp. Moventsna av sunen och planen
också måste ha varit mycket preciserar.

Den annan delen som ska betraktas, är de tiomiljontals tonsna av energi till ögonblickligen flyttningen sunen
som är uppåtriktad av 40 miljon miles per timme. Även guden måste ha rört sunen på rusa av ljust för att ”sunen
ska gå besegrar på middagen”. Time stopp på rusa av ljust. Time stoppar = ingen sun lätt. Endast guden har som
driver och expertis.

Ändå har astronaut på landskamputrymmet Station sagt att rörs tons av utrustning i utrymme är den lika
flyttningen per resväska. Gudflyttningen som sunen till och med utrymme är inte endast den enda lösningen,
det, är en mycket praktisk lösning.

På Velikovskys världar i sammanstötning: ”För en tid sedan, kärnar ur frånvaroen av understödja materiellt i
is studier (liksom Grönlandet Dye-3 och Vostok kärnar ur), bristleconen sörjer treen ringer data, svenska



leravarves, och många hundratals kärnar ur taget från hav, och lakesediments från all över världen har härskat ut
någon bas för propositionen av en global katastrof av det föreslaget dimensionerar inom den sena Holocene
åldern.”,
Wikipedia

Modellera som här framläggas, lämnar inget för att bevisa, inte ens några netto saknad tid. Det inget faktumet
bevisar har varit funnit precis hjälpmedel som guden är, som ilar, och som kraftigt. Detta bör ge oss full tro i
gud.

Den Habakkuk 3:4 ”och hans ljusstyrka var som det ljust; han hade horns som var kommande ut ur hans att
räcka: och det fanns nederlag av hans driver.”,

Uppkomst1:14 ”och guden sade, l5At där är tänder i himlavalet av himmlen för att dela dagen från natten; och
låt dem äger rum för tecken, och för säsonger och för dagar och år: ”,

”Vinkar det påtagligt av sunen ses vanligt till in benämner som skulle antyder dess verklighet (den Joshua
10:13, 2 konung20:11, 1:5 för Psalm 19, Ecclessiastes, den Habakkuk 3:11)
Den nya Ungers bibelordboken, Sun, p.1225.

Författarna av bibeln visste antagligen att sunen inte gjorde normalt flyttningen. Vinka av sunen”, dem var
antagligen handstil om ett sunmirakel, då de skrev av ”det påtagligt. Mest av dessa sunmirakel uppstod daterar
på det som pekades till Jesus.

2 Corinthians13:8 ”för kan vi göra ingenting mot sanningen, men för sanningen.”,

I övervägande allra dessa saker, påminner den oss av den andliga sanningen att guden ska flyttninghimmel och
jord till räddningen en soul. Hur om dig?

Tro har inget ifrågasätter. Tvivel har inga svar.

Om du önskar en unwavering tro som ifrågasätter inte, e-posten mig, Andrew Bennett:
sunnyokanagan@telus.net

Vetenskap framför mer ifrågasätter, än den svarar. Tro svarar all saker.

Läs mer: Joshuas långa dag - den långa versionen
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Det kungliga Astronomical samhället av den Kanada generalförsamlingen i den Kelowna maj 2005. Min
affischskärm.

Okanaganen centrerar av det kungliga Astronomical samhället av presentationen Kanada ”för sol- fenomen”,
September 1, 2009. Driva pekar efter presentationer användes: earthsift.ppt joshua.ppt, KingWansDream.ppt,
moses.ppt, Orbits.ppt, Reverse.ppt, SolarPhenomena.ppt, YaosCanon.ppt. Någon frågade vilken del phoenixen
lekte. Jag svarade phoenixen var ängeln som flög till sunen och rört sunen till andra sidan av jorden.
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EclipseDatesA1.pdf- eller EclipseDatesA1.ppt-presentationen till RASC Okanagan centrerar, Februari 11,
2014.

Den Time vårdarepresentationen till RASC Okanagan centrerar, September 20, 2016.

E-post Andrew Bennett: sunnyokanagan@telus.net
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