
O dia longo de Joshua - faixa clara à versão longa

Joshua 10

o spake Joshua do 10:12 “então ao SENHOR no dia quando o SENHOR entregou acima do Amorites antes
das crianças de Israel, e disseram na vista de Israel, mil do suporte do sol ainda em cima de Gibeon; e mil, lua
em cima de Ajalon.
O 10:13 e o sol estiveram ainda, e a lua ficou, até que os povos se vingaram em cima de seus inimigos. Não é
isto escrito no livro de Jasher? Assim o sol estêve ainda no meio do céu, e hasted para não ir abaixo de um dia
inteiro.
10:14 e não havia nenhum dia como aquele antes dele ou após ele, aquele o SENHOR hearkened até a voz de
um homem: para o SENHOR lutado por Israel.”

Estados da NASA em seu Web site:
“De acordo com as leis de física, há somente duas explicações possíveis para ter o Sun está ainda no céu por um
dia: (1) a terra teria que essencialmente parar de girar em sua linha central… para qual lá não é nenhuma
evidência. - ou (2) o Sun teria que começar mover-se aproximadamente no sistema solar em uma maneira muito
específica de modo que nos parecesse em nossa terra de giro estar ainda. Não há nenhuma evidência desta que
ocorre tampouco.”

The Sun que está ainda no meio-dia para Joshua por um dia pode ter sido produzido pelo deus que move o Sun
em torno da terra. A história e o modelo de funcionamento são dados aqui. O deus pode ter movido o sol em
torno da terra com rotação da terra para fazer o sol estar ainda no céu. Talvez o deus moveu o sol em torno da
terra, para o outro lado da terra, e a terra fluiu para a frente em uma órbita reversa do sol. Então metade de uma
órbita mais tarde, e um ano mais tarde, moveu o sol e a terra fluiu fora da órbita reversa do sol que não sae de
nenhum evidência, traço não biológico ou geological, nem sequer toda a hora faltante líquida. Não há nenhuma
outra maneira.

Sim, há o dia longo de Joshua de 24 horas de dia mais longo. Porque a órbita está contra a rotação na órbita
reversa da terra, a terra deve acelerar sua órbita 48 horas um o ano, ou haveria 367 dias um ano em vez de 365
dias, e a terra deve acelerar sua órbita reversa aproximadamente 24 horas (horas do 23:20) ao meio de um ano =
hora de falta = o dia faltante + o sol que revolve em torno da terra por 24 horas = o dia longo do 10:12 de
Joshua e há os 40 minutos faltantes.

A terra na órbita reversa foi acelerada 48 horas + o momento total para que o sol mova 2 X 360° ou 4 X 180°
ou todo o número das combinações, são 48 horas = nenhuma hora faltante líquida.

Quando os cientistas da NASA descobriram o sol no outro lado da terra, eu descobri e certamente NASA a
descobriu, e a terra em uma órbita reversa do sol, eles descobriria que a terra poderia fluir fora da órbita reversa
no meio ponto de órbita. E aquela significada lá deve ser 24 horas da meia órbita acelerada = 24 horas de tempo
faltante, ou então nós teríamos 367 dias um o ano. Os dias do ano podem ser contados no coral. Assim, tem que
haver 365 dias em um ano reverso da órbita. Assim, as 24 horas de tempo faltante = o dia faltante.

A história faltante do dia de aproximadamente 24 horas parece verdadeira devido ao tempo de falta e ao tempo
decorrido e à órbita elíptica da terra.

A mesma época faltante de horas do 23:20 e o mesmo tempo decorrido que 24 horas e os mesmos
desaparecidos 40 minutos, tempo faltante e tempo decorrido.
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Se o deus devia parar a terra do giro, teria que começá-lo girar outra vez. O oceano deixaria cair e a terra seca
soaria o equador.

A circunferência da terra tem 40075,017 quilômetros equatorial (24901,461 MI) e 40007,86 quilômetros
meridional (24859,73 MI). Simplesmente o oceano deixaria cair aproximadamente 70 quilômetros ou 42 milhas
no equador, e os pólos estariam sob 70 quilômetros ou 42 milhas de água, se a terra parou de girar.

A água é instável. Os oceanos sobre o fluxo. Se a rotação da terra pelo dia foi retardada em apenas um minuto,
os oceanos no equador seriam 800 pés mais baixo. Um pouco do que guardarar junto e ainda a terra por 24
horas, para mover o sol em torno da terra é muito mais prático. Em uma enciclopédia velha da Bíblia é indicado
que o deus deva ter movido o sol para fazer o sol estar ainda no céu um pouco do que para a terra do giro. A
terra gira 1000 quilómetros por hora, 1600 quilômetros pela hora, no equador. Se a terra parada girando povos
cairia sobre e não poderia lutar uma batalha. Um relógio contínuo mostraria dias do tempo decorrido
desaparecido.

Se a terra era parar de girar: a atmosfera de terra continuaria em 1000 quilómetros por hora no equador, mais
mau do que todo o furacão. Se a terra parada girando os ventos no equador igualmente parasse mais tarde e o
efeito de coriolis pararia também. O equador gira de modo que os ventos girem em um círculo, no sentido
horário ao norte do equador e no sentido anti-horário ao sul do equador.

Se a terra parada girando o vento dos coriolis pararia também.

Sim, não há nenhum giro parado terra da evidência porque o deus deve ter movido o sol para fazer o sol estar
ainda no céu. Não há nenhuma evidência que o sol se queima quando o sol foi escurecido na Bíblia porque o
deus outra vez deve ter movido o sol, esta vez na velocidade da luz.

O 12:54 de Luke “e disseram igualmente aos povos, quando o YE vê uma nuvem aumentar fora do oeste,
directamente YE dizem, lá cometh um chuveiro; e assim é.”

1 18:42 b “e Elijah dos reis foi acima à parte superior de Carmel; e moldou-se traga em cima da terra, e põe
sua cara entre seus joelhos,
O 18:43 e disse a seu empregado, vai acima agora, olha para o mar. E não foi acima, e olhou, e disse, lá é nada.
E disse, vai outra vez sete vezes.
O 18:44 e vieram passar na sétima vez, isso que disse, vê, lá ariseth uma nuvem pequena fora do mar, como a
mão de um homem. E disse, vai acima, diz até Ahab, prepara thy biga, e obtem o thee para baixo, que o thee da
parada da chuva não.
O 18:45 e vieram passar no meio quando, aquele o céu era preto com nuvens e vento, e havia uma grande
chuva. E Ahab montou, e foi a Jezreel.”

A rotação da terra em 1000 quilómetros por hora no equador cria um leste de sopro do vento - - ocidental.
Então, o vento circunda para trás nas latitudes do norte e traz as nuvens “fora do oeste”.

Se a terra era parar girar o núcleo interno da terra continuaria a girar, rasgando a terra distante.

Os cientistas detectam as estruturas da surpresa envolvidas em torno do núcleo de terra

Uma explicação curto

Aqui você vê uma imagem do Júpiter. Note que o planeta é mais largo no meio, o equador. O Júpiter gira uma
vez cada dez horas em 28.000 quilómetros por hora, 43.000 quilômetros pela hora. A terra gira em 1.000
quilómetros por hora, 1.600 quilômetros pela hora, uma rotação cada 24 horas.
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O tempo de parada não faz nada. Se o tempo é parado na terra, a seguir nenhuma hora passa, nenhuma batalha
está lutada. Inverter o tempo é absurdo total.

2 20:11 dos reis “e Isaiah o profeta gritou até o SENHOR: e trouxe à sombra dez graus para trás, por que tinha
ido para baixo no selector de Ahaz.”

O deus deve ter movido o sol para trás, não tempo foi para trás.

Mover o sol tem para a frente e para trás o efeito líquido de nenhuma hora faltante líquida. Um relógio
contínuo, antes do milagre do sol e de um ano em seguida quando o sol movido, não mostraria nenhuma hora
faltante. O deus que move o sol faz distante mais sentido.

O deus que move o sol é levantamento pesado.

A terra está retardando sua rotação aproximadamente um segundo cada 18 meses. Hoje à noite, o 31 de
dezembro de 2016 um segundo de pulo é adicionado. Sobre 10.000 anos um a hora inteira é adicionado. Assim,
a rotação da terra é inalterada. Somente o sol moveu-se em torno da terra com rotação da terra para parecer estar
ainda no céu. Todos os milagre do sol podem ser produzidos pelo deus que move o sol, não retardando ou não
invertendo a rotação da terra.

“1,4 bilhão anos há a terra girou uma revolução completa em sua linha central cada 18 horas e 41 minutos.” A
pesquisa nova permitiu este estudo da rotação de retardamento da terra de ir para trás biliões de anos. Da
“balanços terra como gira”. A linha central de terra desloca quatro polegadas cada ano. Isto é mais importante
como o deus moveu o sol em torno da terra em épocas históricas sem um traço quando nós podemos ir para trás
biliões de anos. Isto é mais importante que o deus moveu o sol, e que o deus não parou nem não inverteu a
rotação da terra.

Aproximadamente quatro bilhão anos há: “O impacto deu à terra a massa extra, e a muito impulso angular
extra: tanto que girou uma vez cada cinco horas. A forma do oblate da terra leve, squashed nos pólos, nas forças
maré exercidas que alinharam a órbita da lua com o equador da terra, e stablished lhe lá.”
Calculando o cosmos. p.45

Isto é, a rotação da lua fechado dentro na órbita da lua que faz somente um lado da lua sempre visível da terra.
Isto os meios se em épocas antigas a terra viu o outro lado da lua, esses significa que o sol deve ter sido movido
para o outro lado da terra e a lua movida para o outro lado da terra = da terra que vê o lado distante da lua. Girar
a lua como a parada da rotação da terra seria difícil, significar a terra quase certamente teria que ver o lado
distante da lua quando o deus moveu o sol e a lua.
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O planeta faz sob medida a matéria para Habitability demasiado. Há um tamanho mínimo para que a vida
torne-se em um planeta. Assim, esta massa adicionada do impacto era necessária para que a terra mantenha seus
atmosfera, etc.

a terra 1,5 bilhão-ano-velha teve a água em toda parte, mas não um continente, estudo sugere que o mundo
seja somente oceano quatro bilhão anos há. O continente de Gondwana formou aproximadamente 500 milhão
anos há. Conseqüentemente, a vida tornou-se no bilhão do oceano aproximadamente três ou quatro anos há.

Os caçadores fósseis encontram a evidência do parente 555m-year-old humano.

“As taxas de formação da crosta não podem ter sido radicalmente diferentes do que são hoje, que não são o
que qualquer um esperou.”

O pagamento humano antigo em Síria foi eliminado por um cometa 12.800 anos há.

As explosões antigas da estrela revelaram no mar que profundo a falta da correlação com o tempo de sistema
solar na nuvem interestelar local actual parece levantar mais perguntas do que responde.

Proteína encontrada em um céu pela primeira vez

Somente o deus pode criar a vida.

Que o deus moveu o sol e a terra fluiu em uma órbita reversa pode transformar-se o grande seguinte evidencia
da criação.

Eu convido-o a fazer a matemática. Este modelo faz as previsões específicas que combinam registros
astronômicos antigos. Mais que você olha neste modelo e solução, o mais você verá que esta é a solução
verdadeira. Este não é algo que não está até um exame minucioso pequeno. O modelo trabalha perfeitamente.
Estas datas eram razoavelmente fáceis de calcular porque elas todo o ponto ao Jesus. E que estas datas todo o
ponto ao Jesus, este não o está fazendo acima.

Pode somente haver uma verdade. Somente uma data pode ser direita. Mais importante ainda esta é a imagem
grande.

O dia longo de Joshua sábado 24 de agosto de 1241 começa BC os 50 (e 49) anos jubile, captiveiro ao 7 de
setembro, 591 BC - 70 anos ao 17 de agosto, 521 BC, jubiles de 50 anos outra vez até o Jesus que começa seu
ministério, o décimo dia do sétimo mês, Yom Kipur, sábado 10 de setembro de 29 ANÚNCIO.

Abraham era J1e carregado em Ur em 2607 BC. J1e veio da área de mar de Aral de Noah em 3307 BC, de
onde igualmente J1 veio de Adam em 4672 BC.

O jubile de 49 anos continuado sem interrupção de Adam no ano 700 em 4672 BC, à conquista de Joshua em
1241 BC, Jesus sacrifício ao 3 de abril, ANÚNCIO 33.

Clique às datas que apontam ao Jesus

O dia longo de Joshua - o que nós conhecemos.

Conhecer o que você conhece e o que você não conhece é importante.
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“Mas as mansões vernal vão ao oeste e aos outonais ao do leste, invertendo os sentidos precedentes destas
duas estações, e na oposição à noção de prevalência do chinês que a mola pertence ao leste, etc. Esta
discrepância não parece contudo incomodar suas mentes de todo, e nós podemos com segurança deixá-la
inexplicado.”
Os clássicos chineses III p.95

Aqui você pode ver que a mola está no leste! Para que o sol esteja em Scorpius na mola, imediatamente nós
temos uma órbita reversa!







Hoje Scorpius é em novembro intead de /December de setembro devido à precessão dos equinócios = de 360°
em 26.000 anos. Assim, nos 4.300 anos desde que o imperador Yao em 2300 é BC igual à leve mudança do
zodíaco de dois meses.

O sol em Scorpius na mola, o sol na mola normalmente em 2300 BC estaria no Touro, = a diferença 180°; isto
significa que o sol teve que se ter movido para o outro lado da terra, e do fluxo da terra em uma órbita reversa
do sol nesta Lua cheia, o 1º de abril, 2315 BC, ou nesta lua nova, o 1º de abril, 2316 BC, quando o sol estêve
ainda dez dias e Yao se transformaram imperador do regulador de China e de Joseph de Egipto.

Do ano jubile 2322 são BC os jubiles de 50 anos à realização dos Jesus quando leu o 61:1 de Isaiah no 4:18 de
Luke em Yom Kipur, o 9 de setembro, o ANÚNCIO 29. Então sete anos a 2315 BC o primeiro ano de
abundância e sete mais anos de fome de 2308 BC.

Ambo precessão dos equinócios, de um mês em 1000 anos de 2315 BC a 1240 BC, e do milagre do sol dois
meses antes do equinócio de mola; os meios Scorpius estavam no leste no zodíaco lunar de Yao, e aquele o sol
estava na Virgem no sonho Wan = no Scorpius do rei em linha recta acima no por do sol. Três meses dos 12
meses em um ano igualam uma diferença de 90° em Scorpius nos 2315 do leste BC e em Scorpius directamente
acima do 15 de fevereiro de 1240 BC.

16 de fevereiro de 1240 BC o sol do inverno em Hunan China, na 30a paralela, aumentou a 43° acima do
horizonte. A lua orbita mais altamente no inverno, e a lua e Saturn aumentaram junto a 54° acima do horizonte.
Assim, a lua e o acima alto de Saturn no por do sol em China na altura do sonho Wan do rei. Também, havia
cinco horas entre o por do sol em 5 PM a quando Saturn/lua se ajustaria em 10 PM = bastante distância para o
sol ao grupo e as estrelas saem e a lua e Saturn aparecem acima em China no colmilho/scorpius.

A medida exacta é o 16 de fevereiro equinócio ao 1º de abril = um e uma metade dos meses. 2315 BC a 1240
BC = 1000 anos, 10 dias. Todos disseram = dois meses. O zodíaco lunar era aproximado - alguns sinais lunares
que devem ser 1/28 são tão grandes como alguns sinais do zodíaco que são 1/12. Assim, Scorpius/colmilho
termina 90° em comparação do zodíaco de Yao em 2315 BC e de rei macilento em 1240 BC.

O sol moveu 180° sábado 15 de fevereiro, ou domingo 16 de fevereiro de 1240 BC, e a terra fluiu fora da
órbita reversa como descrito no detalhe no sonho Wan do rei: O sol deve ter sido movido um ano antes, e fluxo
da terra na órbita reversa, o 17 de fevereiro de 1241 BC no sétimo dia, e no nascer do sol repentino, na queda da
parede de Jericho, e do movimento do sol para trás um ano mais tarde e fluxo da terra fora da órbita reversa no
sonho Wan do rei, o 15 de fevereiro de 1240 BC. Além disso, a mola está no leste, o sol está na Virgem em
1241 BC e não nos Peixes, outra vez 180° distante. Assim a órbita reversa da terra é descrita outra vez!

10:13 b de Joshua “assim que o sol estêve ainda da metade do céu, e hasted para não ir abaixo
aproximadamente de um dia inteiro.”

O Septuagint lê “o dia inteiro” um dia adicional sem noite entre = 24 horas.

O Septuagint do 3:11 de Habakkuk “o sol era exaltado e a lua estêve ainda em seu curso”

Outra vez “da metade do céu” significa a noite após o dia longo de Joshua, Israel viu as estrelas da outra
metade do céu, até que o sol se moveu de repente do leste e a terra fluísse de novo na órbita reversa.



O “rei Macilento sonhou que estêve vestido com o sol e a lua. Um pacto de phoenix cantou na montagem K'e.
No primeiro mês da mola, no 6o dia, os cinco planetas tiveram uma junção no colmilho. Mais tarde um homem
e uma fêmea phoenix foram capital aproximadamente Wan com uma escrita em seus bicos, que disseram: “O
imperador de Yin não tem nenhum princípio, mas oprimir-lo e desordens o império. O grande decreto é
removido: Yin não pode apreciá-lo mais por muito tempo. Os espírito poderosos da terra deixaram-no; todos os
espírito são assobiados afastado. A junção dos cinco planetas no colmilho ilumina tudo dentro dos quatro mares.
“”
Os anais dos livros de bambu, parte V a dinastia da comida p.143, os clássicos chineses.

O pacto de phoenix é descrito como um pássaro acima do sol. O carácter superior é o sol, então a lua, então o
pacto acima do sol:



A canção do phoenix era como P'o P'o. Assim a obrigação macilento do rei viu o phoenix e ouviu-se o
phoenix.

O “rei Macilento era como o sol ou a lua. Iluminou com o seu que brilha os quatro quartos, -- as regiões
ocidentais.”

“A junção dos cinco planetas no colmilho ilumina tudo dentro dos quatro mares.” 12 horas mais tarde o sol
estaria no outro lado da terra e do fluxo da terra fora da órbita reversa. Então o colmilho/Scorpius aumentaria
seis horas antes do sol no leste acima do Oceano Pacífico.

Frequentemente a imagem do dia longo de Joshua é a lua do último trimestre que está ainda no horizonte
ocidental acima do vale de Ajalon e do sol que está ainda na posição do meio-dia.

Contudo, neste modelo o sol deve mover no meio ponto de órbita, da lua do último trimestre no sétimo dia no
primeiro mês em que as paredes caíram para baixo em Jericho, o 17 de fevereiro de 1241 BC, metade de uma
órbita são mais tarde 24 de agosto de 1241 BC na lua do primeiro trimestre. E a metade de uma órbita mais
tarde = um ano depois que as paredes caíram para baixo em Jericho, é a lua do primeiro trimestre, o 16 de
fevereiro de 1240 BC.

Assim, devido à data fixa do sonho Wan do rei, a lua no dia longo de Joshua deve ser a lua do primeiro
trimestre, não a lua do último trimestre. O sol que está ainda no meio-dia e na lua que está ainda no horizonte
oriental acima de Ajalon em Dan ao lado de Galilee como descrito por Josephus.

Josephus escreveu lá era registros dos milagre do sol mantidos no templo: “Que o dia lengthed neste tempo, e
era mais longo do que o comum barato, é expressado nos livros colocados acima no templo.”
Os trabalhos de Flavius Josephus, volume 1, p.285
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Josephus escreveu: “Quando spake de Joshua, parecido a ele e àqueles com ele, (o sol) estar sobre Gibeon, e a
lua a estar sobre o vale de Ajalon. Este vale com toda a probabilidade, tomou seu nome de alguma cidade
adjacente, mas por outro lado, porque há três Ajalon mencionado na escritura, uma no tribo de Ephraim - 1 6:69
das crónicas, outro em Zabulon - 12:12 dos juizes, e outros em Dan - 19:42 de Joshua, é razoável pensar que o
lugar falado aqui de estava em Dan, a província a mais remota em Gibeon; para nós devemos supr estes dois
lugares estavam em alguma distância considerável, se não Joshua não poderia ver que o sol e para moon ambos
parece ao mesmo tempo, como se era provável eles que ambos estavam em seu olho quando expressou aquelas
palavras.”

Assim, as seis luas do dia estejam sobre Ajoulon em Galilee no leste quando Joshua pediu que o deus fizesse o
sol estar ainda no meio-dia. Assim, a lua não era a lua do último trimestre no oeste no vale de Ajalon, mas era
as seis luas do dia, lua do primeiro trimestre, sobre Ajalon em Dan ao lado de Galilee para o leste.

Sim, a lua estava ajustando-se no dia longo de Joshua, mas o sol e a lua estavam viajando para o oeste ao leste
que dia, a lua que se ajusta quase no leste quando Joshua pediu que o deus parasse o sol na posição do meio-dia
e a lua sobre o horizonte oriental.

O sol e a lua estiveram ainda no por do sol. A lua do primeiro trimestre directamente acima e o sol apenas que
ajusta-se no oeste em China, em ambas as vezes sábado 15 de fevereiro de 1240 BC para 12 horas, e o dia longo
de Joshua, sábado 24 de agosto de 1241 BC, por 24 horas. Após o dia longo de Joshua, o mesmo dia em Israel,
o sol em China deve passar para o oeste ao leste ao nascer do sol próximo domingo 25 de agosto de 1241 para
iluminar BC e assim os quatro quartos.

Os cientistas da NASA devem descobrir esta órbita reversa dentro das horas de ler os primeiros capítulos nos
clássicos chineses impressos em 1960. Reimprimido em 1935 e 1949.

O rei Macilento gravou um eclipse lunar, dia 13 do ciclo 60, o 23 de setembro de 1205 BC em seu 35o ano.

“35o ano de rei Wen de Zhou, ø mês, bingzi 13 do dia, durante a adoração da Lua cheia o rei anunciado, “o
muitos… eclipses é prematuro, você deve começar a planear para a sucessão. “”
Shu de Yi Zhou. Kai jie de Xiao. ch.17

35 anos antes do 24 de setembro de 1205 são BC este ano Wan do rei primeiro, o 15 de fevereiro de 1240 BC
quando o sol estêve ainda na posição do por do sol por 12 horas, no sol que movem 180° e na terra que flui fora
da órbita reversa, quando o rei macilento lutado com o imperador que Wending, assim rei macilento iluminou
as regiões ocidentais.

Um eclipse lunar realiza-se somente no dia 15, não o número azarado 13. O dia 13 era o dia 13 do ciclo 60,
não o dia lunar.

O sol na posição do por do sol sobre China por 12 horas = o sol na posição do meio-dia sobre Israel para 12
horas = batalha de Joshua de Merom; possivelmente os dois lagos por Monte Carmelo ou por lago Hula, em
Joshua 11 = Hazor queimado, Hazor eram o capital e apenas ao norte do mar de Galilee pelo lago Hula. Esta
batalha combina Deborah e Barak nos juizes 4 e 5.

Igualmente Laschish queimou-se igualmente na conquista de Joshua seis meses datado mais adiantado a
aproximadamente 1150 BC. Contudo, se datado a Egipto, este devem ser 76 anos ainda mais para trás. 76 anos
e 15 anos traseiro são este 1241 BC.

“Quando Zhou estava a ponto de atacar Yin, os cinco planetas recolheram no COLMILHO [LM 4].”
[tongkao wenxian] ch. xia 293; Asiático do leste Archaeoastronomy, p.241.



“Em seu 12o ano, phoenixes recolheu na montagem K'e.”
Nota: Este era o ø ano de rei macilento da comida. Os clássicos chineses.

Assim, o sonho Wan do rei era um e o mesmo dia, o mesmo dia dos cinco planetas na junção no
colmilho/Escorpião, o mesmo dia da batalha, o 16 de fevereiro de 1240 BC.

O 11:6 de Joshua “e o SENHOR disseram até Joshua, não estejam receosos devido a eles: para ao dia seguinte
sobre este tempo eu entregá-los-ei acima do massacrado toda antes de Israel: o hough do shalt de mil seus
cavalos, e queima suas bigas com fogo.”

Que o dia pode ter sido sábado, e amanhã seja domingo.

O 11:11 de Joshua “e smote todas as almas que eram nisso com a borda da espada, destruindo totalmente as:
não foi deixado para respirar: e queimou Hazor com fogo.”

A mostra das ruínas do telefone Hazor o capital da cidade foi queimada pelo fogo, “um palácio chamuscado
no século XIII BC” = 16 de fevereiro de 1240 BC.

A batalha de Merom pode ter sido sábado 15 de fevereiro de 1240 BC = 364 dias desde o 17 de fevereiro de
1241 BC, ou o next day domingo 16 de fevereiro de 1240 BC = 365 dias desde o 17 de fevereiro de 1241 BC. -
Recorde que o 29 de fevereiro de 1241 era BC ano de pulo.

O “rei Macilento é como o sol e a lua, iluminou as regiões ocidentais” descreve não somente o sol que está
ainda no por do sol no oeste por 12 horas, o 15 de fevereiro de 1240 BC, mas igualmente pode descrever o sol
que está ainda no por do sol no oeste em China = em meio-dia em Israel, por 24 horas seis meses mais
adiantado no dia longo deste Joshua, o 24 de agosto de 1241 BC. Não somente isso, mas o sol que aumenta no
oeste em China, como o sol ajustado no leste em Israel. O sol que continua a passar para o oeste brilhante ao
leste após a posição do meio-dia à posição sobre China, então o sol de 9 AM que move de repente 180° para o
oeste, grupo no oeste sobre China para aumentar brilhante domingo 25 de agosto de 1241 no leste em Israel BC,
como no 8:13 dos juizes, para prever a manhã da ressurreição dos Jesus.

Para que o sol e a lua seja visíveis no oeste ao mesmo tempo, a lua deve ser as seis luas do dia ou do primeiro
trimestre = a lua do primeiro trimestre Joshua dia no 24 de agosto de 1241 longo BC e no sonho Wan do rei, o
15 de fevereiro de 1240 BC. Do dia lunar no outono uma meia órbita realiza-se mais tarde no dia lunar mais ou
menos idêntico, 178 dias = 6 x 29,5 dias.

Muito provavelmente o sol e a lua estavam viajando para o oeste ao leste = ao Joshua poderiam ver a lua -
brilhantemente na escuridão de noite - e quase ajustar-se no oeste na meia-noite = o relógio médio de Gideon no
7:19 dos juizes, a seguir na elevação da lua do oeste seguido pelo sol. Assim, Joshua poderia seguir o oeste 180°
da lua quase ao leste através do céu, a quando o sol estava na posição do meio-dia quando pediu que o deus
parasse o sol e a lua. Para o sol e a lua a viajar para o oeste ao leste o sol e a lua tem que mover-se; ao contrário
do giro fora do leste da vista - a - oeste com rotação da terra. Joshua pediu que o deus parasse o sol porque o sol
se estava movendo!

Aqui você vê a lua do primeiro trimestre = 40%; aumente no vale de Okanagan, horas padrão pacíficas de 2
PM, o 15 de outubro de 2018. A lua nova era o 8 de outubro. Assim, esta é a mesma fase da lua que no dia
longo de Joshua o seis ou a lua de sete dias. A lua era mal discernable na luz do sol da tarde. Difícil ver a lua o
momento a lua aumentou, porque o sol era no meio do céu quando Joshua fez seu pedido - aproximadamente 12
PM não 2 PM.

http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pt&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fTel_Hazor






Aqui você vê a lua do primeiro trimestre, a lua de sete dias = elevação de 50% no vale de Okanagan, o 3:30
PM Pacifice horário de verão 27 de julho de 2020 ou as horas padrão do PM o Pacífico do 2:30. Assim a lua
aumentaria em um horizonte liso aproximadamente horas padrão pacíficas de 12 PM = o sol na metade do céu.
Você pode ver como duramente é manchar a lua no horizonte oriental porque aparece primeiramente:







Aqui outra vez você vê a lua do primeiro trimestre, a lua de oito dias = elevação de 55% no vale de Okanagan,
PM Pacifice horário de verão o 28 de julho de 2020 4 ou as horas padrão de 3 PM o Pacífico. Assim a lua
aumentaria em um horizonte liso aproximadamente 1 hora padrão pacífica do PM = o sol na metade do céu.
Outra vez você pode ver como duramente é manchar a lua no horizonte oriental porque aparece primeiramente:







Aqui você pode ver os planetas, lua e expr ao sol a noite do sonho Wan do rei. Note a lua em letras fracas está
apenas abaixo de Saturn ambos no Touro = oposto a, isso é 180° longe de, Scorpius/colmilho, assim a junção
em Scorpius na obscuridade depois que por do sol em China antes que o deus moveu o sol e a lua e planetas = a
lua no sexto sinal lunar do ø, de 28 sinais = de 28 constelações do zodíaco, e o sexto dia lunar a lua ao lado de
Saturn = onde estavam depois que o sol movido = era 180° afastado em Scorpius e agora no Touro.







Saturn deve mover 180° com o sol e Saturn era apenas onde o rei macilento disse que os planetas estavam em
Scorpius no início do milagre do sol. O Júpiter e Marte dos planetas exteriores estão nos Peixes com o sol. No
começo do milagre do sol Saturn deve ser 180° de onde normalmente estaria no Touro e o esse iguala estes
Scorpius/colmilho no sonho Wan do rei. Igualmente a lua ao lado de Saturn em linha recta acima no por do sol.
O sol deve ter-se movido por último, e os planetas movidos primeiramente. Então o Júpiter e Marte, e o Vênus e
Mercury apareceriam em Scorpius com Saturn e a lua quando o grupo do sol e as estrelas saíram em China.

Aqui Saturn está no Pleiades/Touro no 16 de fevereiro de 1240 BC. Para que os cinco planetas sejam em
Scorpius no por do sol China no 16 de fevereiro de 1240 BC quando Saturn deve estar nos meios Saturn de
Pleiades/Touro deve ter sido 180° movido essa noite em China.







Aqui outra vez você pode ver Saturn e a lua acima. O Júpiter é Saturn próximo, mas cegado pelo sol da terra.

No sincronismo do movimento do sol, a luz do sol toma 8 minutos para alcançar a terra, e 80 minutos de
Saturn à terra, e 40 minutos do Júpiter à terra. Assim, nos primeiros 80 minutos Saturn apareça em Scorpius
antes de mover-se para o Touro. O Júpiter pode ter sido movido mais de 40 minutos antes do sol, e o mesmo
tempo que Saturn. Então a luz do Júpiter logo apareceria por Saturn em Scorpius acima após o por do sol em
China quando as estrelas saíram.

“Em 1676, Romer velho anunciado à academia de ciências francesa. Os eclipses do Io no Júpiter como a terra
aproximaram-se Jupiber ocorreriam 11 minutos mais cedo = enquanto a terra tirou longe os eclipses do Io
ocorreria 11 minutos mais tarde previsto do que.”
O jornal da sociedade astronômica real de Canadá, em agosto de 2020, do manual do observador e da órbita
do Io, pela barraca de David.

A velocidade da luz em um vácuo é 186.282 milhas de por segundo, 299.792 quilômetros de por segundo.

Assim, também, quando o deus moveu o sol no por do sol em China, e Saturn apareceu após o por do sol, a
luz de Saturn à terra tomou mais de uma hora, 80 minutos, e Saturn ainda apareceram em Scorpius/colmilho.
Imediatamente quando o deus moveu o sol, o deus moveu provavelmente Saturn. Saturn deve ser 180° movidos
de Scorpius ao Touro. Saturn tem uma órbita de 29 anos e deve estar no Touro em 1240 BC. Assim, o deus
deve mover Saturn 180° traseiro de Scorpius para o Touro presentemente.

As estrelas saem após o por do sol. Por do sol em China o 16 de fevereiro de 1240 BC = 34 dias aos 20 e 10
de março mais dias ao equinócio que ano 31 de março de 1240 BC, 44 dias à mola = o sol ajustou no equinócio
de mola em 6 PM. Assim, o por do sol sobre o 5:30 PM na 30as latitude e obscuridade e as estrelas saem no
6:00 PM = o sincronismo são apenas certo caber o sonho Wan do rei.

O Júpiter que está sendo movido antes do sol pareceria igualmente em Scorpius devido ao este 80 minutos
para que a luz obtenha de Saturn à terra. Outros três planetas, Marte, Vênus e Mercury devem todo o
movimento 180° igualmente remoto e antes do sol e para aparecer igualmente em Scorpius com Saturn.

O sincronismo da junção dos planetas no sonho Wan do rei é perfeito. Isto deve significar a junção de Saturn e
a lua do primeiro trimestre e ambos significam que Mercury, Vênus, Marte, e o Júpiter estiveram movidos antes
que o sol = todos os cinco planetas apareça em Scorpius/colmilho após o por do sol em China.

Como o sol e a lua, os cinco planetas devem cada um ter um anjo que os mova 180°.

O hath da mão mina do 48:13 de Isaiah da “igualmente colocou a fundação da terra, e meu hath do assistente
mediu os céus: quando eu chamo até eles, levantam-se junto.”







Porque Saturn e o Júpiter são até agora longe do sol, a luz do sol como se moveu alcançaria a terra em oito
minutos, e a luz de Saturn à terra tomaria sobre 80 minutos e a luz do Júpiter tomaria sobre 46 minutos; e assim
pareceriam ainda ser lá em Scorpius mais de uma hora mais tarde. Assim, a imagem do rei que o sonho Wan é o
sol tinha-se ajustado no ocidental = meio-dia em Israel, e as estrelas saíram, e Saturn e a lua do primeiro
trimestre, ambos início em aparecer em Scorpius/colmilho, brilharam directamente acima por 12 horas enquanto
elas todo o 180° movido com rotação da terra ao Touro, a seguir a terra fluiu fora da órbita reversa do sol.

Simplesmente, o deus deveu ter movido os planetas adiante antes que moveu o sol = no sentido anti-horário
com rotação da terra. Então todos os cinco planetas apareceriam após o por do sol em China em
Scopius/colmilho.

Para que Saturn mova 180° com o sol, Saturn viajaria um terço da velocidade da luz. Sobre um décimo da
velocidade da luz, o tempo em Saturn retardaria e a luz de Saturn escureceria.

Quando o grupo do sol, o 16 de fevereiro de 1241 BC: Saturn apareceria em Scorpius/colmilho, e outros
quatro planetas poderiam ser movidos antes do sol também, a seguir todos os cinco planetas apareceriam em
Scorpius/colmilho = da Virgem, pelo sol, a Scorpius. Saturn tem um tempo de atraso 70 minuto = todos os
cinco planetas para aparecer em Scorpus.

Assim, o sol ajustar-se-ia em China, e as estrelas aparecem, as estrelas da constelação Scorpius do zodíaco
aparecem, os planetas que estão sendo movidos antes do sol igualmente então apareceriam em Scorpius acima,
mesmo todos os cinco planetas do por do sol no oeste a Scorpius apenas a oeste do meridiano. Isto é, Mercury
apareceria no por do sol, e no Vênus, a seguir também Marte, Júpiter seria movido demasiado antes do sol e a
luz da terra do alcance do Júpiter quando o Júpiter estava em Scorpius. Então Saturn que estava já em Scorpius,
porque Saturn é tanto mais adicional fora de = uns 80 minutos para que a luz venha de Saturn à terra, ilumina-se
de Saturn aparece em Scorpius após o por do sol. Assim os planetas ao leste do por do sol.

Os cinco planetas no oeste em Scorpius no por do sol significam que o sol estava na Virgem neste primeiro
mês China mola do 16 de fevereiro de 1240 BC = o sol deve mover 180° para Peixes essa noite em China.

A lua nova era o eclipse solar abaixo a Índia 14 TD do 17 de agosto de 1241 BC. O Jerusalém é
aproximadamente 19 TD. Assim, a lua nova deve ser 8 AM 17 de agosto de 1241 BC. Então sábado 24 de
agosto de 1241 BC seja a lua do primeiro trimestre. Assim, a lua deve ser quase 50%. Então Joshua poderia ver
a lua mal acima dos montes orientais no meio-dia em Gibeon quando pediu que o deus fizesse o sol e a lua estar
ainda.

De Ramah acima de Gibeon, o lugar da batalha de Joshua, a lua do primeiro trimestre deve ser visível no
meio-dia acima dos montes de Jordânia na elevação mais ou menos idêntica. Então, outra vez, depois que
Joshua perseguiu o Amorites para baixo Bethoron e no vale de Ajalon, o horizonte oriental seria outra vez quase
liso, e a lua do primeiro trimestre outra vez visível no meio-dia quando o sol estêve ainda no meio do céu.

A lua do primeiro trimestre pode ser vista deste Ramah ao leste norte onde Ajloun está em Jordânia e onde
Aijalon está em Zebulun, para Galilee. Um terceiro Ajloun é em Jordânia aonde Gideon foi levar a cabo o
Midianites, talvez o mesmo dia como o dia longo de Joshua.

Há cinco cidades pelo nome de Ajalon na Bíblia. Assim, qualquer uma destas duas cidades ao norte de Gibeon
poderia ser o Ajalon que Joshua falou em vez da descida de Bethoron abaixo de Gibeon.

12:12 dos juizes “e Elon o Zebulonite morreu, e foi enterrado em Aijalon no país de Zebulun.”

3:11 de Habakukk “o sol e a lua estiveram ainda em sua habitação: ”



O hebraico para a “habitação” é a palavra “zebulun”. O tribo de Zebulun é onde Nazareth está. Aijalon está ao
norte ao leste de Gibeon em Galilee.

Então este mesmo dia Gideon nos juizes 6, 7, 8, pode ter lutado o Midianites sobre onde este Ajloun estava.
Então a oração de Joshua pode ter incluído sua oração para a batalha de Gideon ao leste norte o mesmo dia.

11:32 dos hebraicos “e que deve I mais dizer? pelo tempo me não disse de Gedeon, e de Barak, e de Samson, e
de Jephthae; de David igualmente, e de Samuel, e dos profetas: ”

Assim, Gideon foi mencionado antes de Barak, a batalha de Gideon fosse o dia longo de Joshua e a batalha de
Barak e de Deborah fosse seis meses mais tarde = a batalha em Merom.

Assim, a batalha Wan do rei com o imperador que Wending pode ter sido 24 de agosto de 1241 BC = a
batalha de Joshua que o dia, e sonho Wan do rei pode ter sido 15 de fevereiro de 1240 BC = quando o rei
macilento foi vestido na roupa de noite Wan do sol e da lua = do rei.

O 1:5 da génese “e o deus chamaram o dia claro, e a escuridão que chamou Noite. E a noite e a manhã eram o
primeiro dia.”

O sol e a lua foram criados no quarto dia. A criação começou com a luz, com Jesus.

O 1:1 de John “era no início a palavra, e a palavra era com deus, e a palavra era deus.”

O 1:4 de John “nele era vida; e a vida era a luz dos homens.”

28:1 de Matthew “no fim do Sabat, enquanto começou a alvorecer para o primeiro o dia da semana, veio
Maria Madalena e a outra Mary para considerar o sepulcro.
O 28:2 e, vê, havia um grande terremoto: para o anjo do senhor descido do céu, e veio rolar para trás a pedra da
porta, e sentou-se em cima dela.”

o 28:5 “e o anjo respondido e disseram até as mulheres, medo não YE: para eu sei que o YE procura o Jesus,
que foi crucificado.
28:6 não está aqui: para é aumentado, como disse. Vindo, veja o lugar onde a configuração do senhor.”

O Sabat terminado e o primeiro dia da semana começaram quando se tornou escura. Mary veio ao túmulo no
fim do Sabat na noite, “a noite e a manhã era o primeiro dia” - para que o sol aumente quando Mary veio ao
túmulo, o sol deve aumentar aproximadamente 11 PM.

O 10:32 de Joshua “e o SENHOR entregaram Lachish na mão de Israel, que o tomou no segundo dia, e smote
o com a borda da espada, e todas as almas que eram nisso, de acordo com tudo que tinha feito a Libnah.”

Lachish foi destruído completamente pelo fogo nesta campanha de Joshua = de 26 de agosto de 1241 BC.
Hazor seguinte foi queimado que ano, talvez 16 de fevereiro de 1240 BC. A data dada por Wikipedia é 1150
BC. Com a cronologia egípcia 76 anos demasiado recente, a data real de sua destruição deve combinar a conta
da Bíblia 91 anos = de 1150 BC + 76 + 15 = 1241 mais adiantados BC.

Então 650 anos mais tarde, 13 x 50 anos mais tarde, o Jerusalém foi queimado. Então 13 x 49 anos mais tarde
era o primeiro captiveiro do Jerusalém em 605 BC.

O 39:8 de Jeremiah “e os Chaldeans queimaram a casa do rei, e as casas dos povos, com fogo, e travam-nos
abaixo das paredes do Jerusalém.”



O primeiro dia da semana era domingo = a ressurreição domingo após o dia longo de Joshua sábado 24 de
agosto de 1241 BC. O segundo dia, “que tomou-o no segundo dia” seguido era segunda-feira.

O sol aumentou no leste cedo e de repente no Sabat quando Jericho caiu, o 17 de fevereiro de 1241 BC. O 17
de fevereiro estava o 40th dia do passover. A metade de uma órbita mais tarde igualmente no Sabat, no sol e na
lua estêve ainda no meio-dia por 24 horas em que a lua do primeiro trimestre se realizava no 24 de agosto de
1241 do leste BC. Então o sol retornou um ano mais tarde e a terra fluiu fora da órbita reversa do sol, também
em um Sabat, o 15 de fevereiro de 1240 BC também na lua do primeiro trimestre = o sol em China nestes
horizonte ocidental e lua do primeiro trimestre directamente acima.

Sábado 24 de agosto de 1241 realizava-se BC no dia 33 do ciclo 60 em China. O Jesus foi ao ANÚNCIO da
cruz sexta-feira 3 de abril de 33 no dia 34 do ciclo 60. Talvez outros paralela da ressurreição dos Jesus.

“Rachadura-fazendo no dia bingshen [33], na noite: (Carga:) nos próximo 34] dias do ding [nós devemos
executar um bi-sacrifício ao Dipper [do norte} (dou).”
[Heji, 21348

Quando o deus moveu o sol para o outro lado da terra, o Ursa Maior apontaria acima em vez de para baixo, ou
para baixo em vez de acima.

O sol que aumenta no oeste sobre a meia-noite 12 AM sábado 24 de agosto de 1241 BC. Joshua viu que o
inimigo pôde obter afastado. Assim quando Joshua pediu que o deus parasse o sol, não referiu os cursos
percebidos do sol em torno da terra cada dia. Não, Joshua soube o deus movia o sol em torno da terra que dia,
porque o sol estava viajando para o oeste ao leste, e Joshua pediu que o deus parasse o sol no céu assim que o
inimigo não poderia obter afastado.

O dia longo de Joshua realizava-se no verão de 1241 BC ambos devido aos 49 anos jubile Jesus sacrifício ao 3
de abril, ANÚNCIO 33 e devido aos 50 anos jubile a 591 BC, um captiveiro de 70 anos, jubiles de 50 anos
outra vez de 521 BC ao ANÚNCIO 29 quando o Jesus começou seu ministério em Yom Kipur a cumprir Isaiah
61. E jubiles de 49 anos desde o fim de 1242 BC quando Joshua cruzou o rio Jordânia;

Frag. 12 .1 [as águas] de que venha abaixo… 2 [… as águas] que vêm abaixo de 3 acima empilhados estados
[… os filhos do cr de Israel] ossed sobre quando estava seco, nos 4 meses do rst [fi] [rst] do ano quarenta-fi de
sua partida do la [nd de] 5 Egipto; era o ano dos jubileus no início de sua entrada na terra de 6 Canaan; e
Jordânia estava completo com wat [er] para todos seus bancos e inundou 7 [com] sua água do mês… [...] até o
mês da colheita 8 ....... Israel do trigo”
Os rolos do Mar Morto, edição do estudo, volume 2. p.750

“o dia onde cruzaram Jordânia é o jubileu” = 1241 do th [x] BC o começo dos 49 anos jubile e dos 50 anos
jubile. O rio Jordânia inundado até o mês do trigo colhe em maio. O cruzamento de Jordânia era o 10o dia do
primeiro mês, o 4 de fevereiro de 1241 BC quando era a inundação a mais alta. Maio não era o mês onde
cruzaram Jordânia.

De Adam no ano 700, 4672 são BC th de 70 x 49 jubiles do ano [x] a Joshua que cruza Jordânia em 1241 BC.
Também, de 4672 são BC os jubiles de 50 anos aos Jesus que cumprem o ANÚNCIO 29 de Isaiah 61 quando
falou em Luke 4 o 9 de setembro.

O êxodo era a Lua cheia, sexta-feira 30 de março de 1281 BC porque aquela era a extremidade do ciclo dos
sothis de 1456 anos de 2737 BC. 40 anos na região selvagem a 1241 BC.

O 13:4 do êxodo “este dia veio YE para fora no mês Abib.”



“Abib” significa o verde, mola. O equinócio de mola era 30 de março de 1281 BC juliano. A mola é hoje o 20
de março. Este calendário juliano suporta um dia cada 128 anos. São tão do 30 de março ao 20 de março 10
dias, 1281 anos/128 = 10 dias. Assim, o êxodo no equinócio de mola. Também, o equinócio faz uma estadia
ideal mover o sol para o outro lado da terra

Igualmente os Jesus sacrifício o 3 de abril, ANÚNCIO 33 eram o 14o dia do mês que começou na mola, o 20
de março, o ANÚNCIO 33.

“E no sexto ano da terceira semana do quarenta-nono didst de mil do jubileu parte e a interrupção na terra de
Midian cinco semanas e um ano. E retorno do didst de mil em Egipto na segunda semana no segundo ano no
jubileu qüinquagésimo.”
Livro antigo dos jubileus, p.158.

Moses fujiu do faraó em 1321 BC. 68 x 49 = 3332 anos. O 49th jubile deve ser o 68th jubile. A terceira
semana começa após 14, então mais 60 = 5 = 19 mais anos; 3351 anos de 4672 BC = 1321 BC exactamente.

Que ano em 1321 BC, 76 anos suportam desde 1245 BC, Ramses II casou uma mulher do Hittite para fazer a
paz com o Hitttites.

40 anos mais tarde de Moses retornado a Egipto. Era então o êxodo em 1281 BC.

Então = os 49 qüinquagésimos (quinquagésimo de 49 a 50) X 49; devem ser 69 (não 49) X 49 = 3381 anos;
4668 BC - 3381 anos = 1287 BC; segunda semana = de 7 anos, segundo ano = 2 anos = 1281 BC. Para ser
exacto de 4672 BC - 3381 anos - 7 anos - 2 anos = 1282 BC - apenas antes de 1281 começou BC em janeiro
esse ano.

A vida do Jesus suporta 38 anos destes 4670 é BC 4707 BC = 4700 anos ao nascimento dos Jesus em 7 BC.
Sexta-feira 17 de maio de 4707 eram BC dez dias após o equinócio de mola e a Lua cheia. O Jesus era sexta-
feira 3 de abril de 33 ANÚNCIO crucificado 14 dias após o equinócio de mola na Lua cheia. O 12 de outubro
de 1407 era BC a Lua cheia = o 14o dia, então o 17o dia seja terça-feira o terceiro dia da semana, o 15 de
outubro de 1407 BC. O 28 de outubro de 1407 era BC o equinócio de queda = 10 dias mais ou menos idênticos
antes do equinócio de queda, de que é 13 dias ao 28 de outubro de 1407 BC; O 12 de setembro carregado Jesus,
7 BC e o equinócio 10 dias mais tarde o 22 de setembro, 7 BC.

O hath Cristo do 3:13 de Galatians de “resgatou-nos da praga da lei, sendo feito uma praga para nós: para ele é
escrito, Cursed é cada esse hangeth em uma árvore: ”

Assim, os Jesus aperfeiçoam uma vida de 38 e uma metade dos anos que nos resgate.

De 5372 BC a 4672 são BC 700 anos. De 4568 são BC mesmo os jubiles de 50 anos ao sacrifício dos Jesus, de
4572 são BC mesmo jubiles de 50 anos ao ministério dos Jesus.

O modelo de mover o sol para o outro lado da terra e da terra que fluem em meios reversos de uma órbita - a
terra deve acelerar 48 horas um o ano reverso da órbita para manter 365 dias em um ano. O sol e os planetas
podem mover no meio fluxo do ponto e da terra de órbita fora da órbita reversa como se nada tinha acontecido.
Os planetas que aparecem na mesma hora da noite na órbita reversa moveriam exactamente 180° com o sol para
estar em sua órbita normal. Assim, a meia órbita, os 188 dias/365,24 dias X 48 horas = horas do 24:40 apenas
gosta da história faltante do dia. Os mesmos números e contexto: uns desaparecidos 23 horas 20 minutos e os
desaparecidos 40 minutos encontrados.

Do Web site da NASA: “A maioria de cientistas tiram uma distinção clara entre as coisas que são tomadas na
fé, e as aquelas que são testaveis e conseqüentemente falsificável. A ciência trata os últimos, religião com o



anterior.” O deus não deixa nenhuma evidência assim que nós temos que ter a fé. Não obstante, a fim de que
não os povos sinceros devam ser iludidos, este Web page dá a evidência da fé.

Mesmo se estes cálculos foram descobertos aqui pela primeira vez, a partir de agora “ocorreram” e a indicação
da NASA “lá não é nenhuma evidência desta que ocorre tampouco.” é antiquado e falso.

A religião ou um pouco cristandade não é a anterior. Há uma fé na terra hoje. Cristo oferece a esperança agora
e para toda a eternidade.

Da NASA estados igualmente em seu Web site:

“O componente dinâmico principal de todo o movimento obital dos planetas é determinado resolvendo uma
equação (a força é igual à aceleração maciça das épocas). A validez e o poder com carácter de previsão desta
equação são bem documentados e podem ser considerados cada dia.”

O deus poderia facilmente prever onde os planetas devem se realizar para toda a data no futuro. Assim, todo o
deus tem que fazer é posto o sol, terra, e os outros planetas de volta a onde estariam, na meia órbita ou no ponto
de órbita completo, com um movimento 180° simples, sem um traço.

O deus pode mover o Júpiter e o Saturn quase duas vezes em torno da terra para que apareçam na mesma parte
do céu como normalmente com o ano. Isto igualmente meios, esse deus pode mover o exactamente 180° para
trás na meia órbita e no ponto completo do ano, e o fluxo da terra fora da órbita reversa sem um traço.

Então também, o Júpiter e Saturn estão até agora ausentes, o deus pode deixá-lo em sua órbita - mas guiá-lo, e
quando o deus moveu o sol, o Júpiter e Saturn seriam onde estaria normalmente.

O deus deve mover a lua para o outro lado da terra, a seguir nós veríamos o lado distante durante a órbita
reversa da terra. Então o deus deve mover a lua 180° e nós vemos o mesmo lado que nós vemos sempre. Assim,
o deus não precisaria de girar a lua, que seria muito difícil de fazer sem perturbar a poeira da lua na superfície.

O crédito real vai ao Jesus que me guiou em toda a verdade, e ao deus que dá a vitória.

Há uns lotes do trabalho a ser feito como um cristão para aqueles que não se ocupam de quem toma o crédito.

“A história do dia de falta”

O seguinte artigo foi copiado de “da estrela noite”, um jornal situado em Spencer, Indiana.

Você soube que o programa especial é ocupado mostrar que o que foi chamado o mito na Bíblia é verdadeiro?

O Sr. Harold Monte, presidente do Curtis Motor Empresa em Baltimore, em Maryland e em um consultante
no programa especial, relaciona o seguinte desenvolvimento:

“Eu penso que uma das coisas as mais surpreendentes que o deus tem para nós hoje aconteceu recentemente a
nossos astronautas e cientistas de espaço no cinto verde, Maryland. Verificavam a posição do sol, da lua e dos
planetas para fora no espaço onde seriam 100 anos e 1.000 anos a partir de agora. Nós temos que conhecer este
assim que nós não enviamos um satélite acima e mandamo-lo colidir em algo mais tarde em sua órbita. Nós
temos que apresentar as órbitas em termos da vida do satélite, e onde os planetas estarão assim que o tudo isto
não nos atolaremos. Correram a medida de computador para a frente e para trás sobre os séculos e veio a uma
parada. O computador parou e colocou um sinal vermelho, que significasse que havia algo erro com a
informação alimentada nela ou com os resultados em relação aos padrões.
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Chamaram no departamento de serviço para verificá-lo para fora e disseram, “é perfeito.” A cabeça de
operações disse, “o que é errado?” “Bem, nós encontramos que há um dia que falta no espaço no tempo
decorrido.” Riscaram suas cabeças e rasgaram seu cabelo. Não havia nenhuma resposta. Um companheiro
religioso na equipe disse, “você sabe, uma vez em que eu estava na catequese que falou sobre o sol que está
ainda.”

Não o acreditaram, mas não tiveram nenhuma outra resposta, assim que disseram, “mostre-nos.” Obteve uma
Bíblia e foi para trás ao livro de Joshua onde encontraram uma indicação consideravelmente ridícula para
qualquer um que tem “o senso comum.” (Joshua 10: 8-14).

Lá encontraram o senhor dizer a Joshua, “tema-os não, porque eu entreguei-os em sua mão; não deve um
homem deles suporte antes de você.” Joshua foi referido porque foi cercado pelo inimigo e se a escuridão caiu,
eles derrubar-os-&z. Assim Joshua pediu o sol para estar ainda. Isso é direito - - “o sol estêve ainda e a lua ficou
e acelerou não ir abaixo aproximadamente de um dia inteiro.”

Os homens do espaço disseram, “há o dia faltante.”

Verificaram os computadores que vão de novo no tempo onde se escreveu e encontrados lhe era próximos,
mas não o fim bastante. O tempo decorrido que era parte traseira faltante no dia de Joshua era 23 horas e 20
minutos - não um dia inteiro. Leram a Bíblia e lá estava “sobre” (aproximadamente um dia).

“Estas palavras pequenas na Bíblia são importantes. Mas estavam ainda no problema porque se você não pode
esclarecer 40 minutos você ainda será no problema 1.000 anos a partir de agora. Quarenta minutos tiveram que
ser encontrados porque pode ser multiplicado muitas vezes nas órbitas.

Este companheiro religioso igualmente recordou em algum lugar na Bíblia onde disse que o sol foi PARA
TRÁS. Os homens do espaço disseram-lhe que era fora de sua mente. Mas, saíram do livro e leram estas
palavras II em reis. Hezekiah, em sua morte-cama, foi visitado pelo profeta Isaiah que lhe disse que não estava
indo morrer. Hezekiah pediu o sinal da prova. Isaiah disse, “você quer o sol ir adiante dez graus? Hezekiah
disse, “não é nada para que o sol vá adiante dez graus, mas deixa graus inversos do retorno da sombra os dez.”

Isaiah falou ao senhor e o senhor trouxe à sombra dez graus PARA TRÁS. Dez graus são exactamente 40
minutos. Vinte e três horas e 20 minutos em Joshua, mais 40 minutos II em reis (II reis 20:1-11) fazem aos
desaparecidos 24 horas onde os viajantes do espaço tiveram que entrar o registro como sendo o dia faltante no
universo.

Não é isso que surpreende!!

Referências:
10:12 de Joshua - 14. 2 reis 20:9-11







O dia faltante revelado

O monte de Harold que escreveu a história faltante do dia pode ter ouvido os cientistas da NASA que
descobrem uma órbita tão reversa. Usou o livro de Totten, publicado em 1890, em lugar de. Estes podem ser os
cálculos originais da NASA na história faltante do dia: Se o sol moveu 180° para o leste para estar ainda no céu
para Joshua, esse significa o sol movido para o outro lado da terra, que toma 12 horas, e da terra fluiu em uma
órbita reversa. Contudo, estas 12 horas podem ser a batalha de Merom e o sonho Wan e a terra do rei fluíram
fora da órbita reversa do sol. O sonho do rei Wan descreve o sol na Virgem na mola. O sol está normalmente
Virgem em em agosto/setembro de 1240 BC. Esta é uma detecção de ser 180° para fora, metade um do ano para
fora, não apenas um dia para fora.

Alguns povos nos estados do sudeste com o apelido do monte são a ascendência J1 judaica de Abraham.

Para que o sol seja 180° para fora, um sol da mola na queda, a verdade é evidente. A terra estava em uma
órbita reversa, causada pelo sol que está sendo movido para o outro lado da terra. Você verá que a terra acelerou
48 horas um o ano reverso da órbita. Na marca incompleta, quando o sol pode mover como se nada aconteceu, e
quando os planetas puderem mover exactamente 180° como se nada aconteceu, e o fluxo fora da órbita reversa,
metade da terra das 48 horas é aproximadamente 24 horas. Se você olha os detalhes da época faltante das horas
do 23:20 que iguala a primeira metade acelerada da órbita reversa, a seguir os desaparecidos 40 minuto ao
segundo meio acelerado da órbita reversa de horas do 24:40, você verá os fósforos da história do dia dos
desaparecidos este modelo exactamente, e é assim mais provável, do que não, uma história verdadeira.

Em cima de ler os clássicos chineses era fácil para mim ver logo que o deus tinha movido o sol para o outro
lado da terra, e a terra tinha fluído em uma órbita reversa do sol. Em 2006 eu comecei a duvidar a história
faltante do dia. Então disse, esperam um minuto! Se o sol moveu no meio ponto de órbita, essa meia órbita deve
corresponder às horas do 23:20 da órbita reversa acelerada 48 horas.

Quando o deus quer esconder algo, você pode olhar direito nele e não o ver!

Muito provavelmente a NASA descobriu os mesmos desaparecidos 23 horas e 20 minutos, a mesma decorreu
24 horas, tempo decorrido e tempo faltante. Muitos povos não acreditam a história faltante do dia. Mas o mais
provavelmente a história faltante do dia é verdadeira.

O nascimento dos Jesus era muito provavelmente o 12 de setembro, 7 BC, quando o sol estava na Virgem. O
Jesus era nascido de uma virgem, Mary. Assim, também, Joshua dia talvez no 24 de agosto de 1241 longo BC,
o sol apareceria na Virgem. O Jesus seria carregado nos carneiros do mês é produzido em Bethlehem em
setembro. Assim, o significado da Virgem, Jesus carregado de uma virgem. Assim, todo o estes expor ao sol
milagre apontam ao Jesus.

11:3 dos hebraicos “com a fé nós compreendemos que os mundos estiveram moldados pela palavra de deus,
de modo que as coisas que são consideradas não sejam feitas das coisas que aparecem.”

Este mundo é apenas um andaime para o trabalho do deus.

“em MIT, Aldrin tinha previsto a importância do encontro ao programa da NASA. Mas que se o computador
dividiu? Com a ajuda dos especialistas no laboratório da instrumentação do MIT, o Aldrin dou certo as técnicas
que o piloto poderia se usar para tomar sobre e voar à mão os estados finais de um encontro.” 7 de março de
1969.
Um homem na lua, p.142.



O presidente John F. Kennedy morreu seis dias após a informação na NASA no progresso de Saturn V e de
planos para o VAB, o 16 de novembro de 1963.
Os ficheiros da NASA, Taschen, 2.1.109.

Lyndon Johnson era vice-presidente desde o 20 de janeiro de 1961 e Kennedy sucedido como o presidente 22
de novembro de 1963, e morria: 22 de janeiro de 1973.

27 de janeiro de 1967, o branco de Ed dos astronautas, GUS Grissom, Roger Chaffee, morreu em um ensaio
lunar do lançamento.

Alguns astronautas como o Aldrin do zumbido trabalharam na astronáutica. Assim, se os presentes, se ou
quando os cientistas da NASA encontraram o dia faltante, morreu; não pode haver nenhuma registro ou
memória do evento. O monte de Harold fez algum trabalho em geradores diesel para a NASA. Simplesmente
bisbilhotando alguma bisbolhetice, poderia rapidamente saltar às conclusões. Ouvindo as medidas direitas dadas
aqui, pode equivocadamente ter conectado as horas do 23:20 e horas do 24:40 de Joshua com o Charles Totten e
o Harry Rimmer.

Eagle deixou de funcionar. o programa e os desastres ASCENDENTES extremamente secretos de Apollo.

Havia uns Programa Apolo extremamente secretos.

O 28:12 de Matthew “e quando foi montado com as pessoas idosas, e tinham tomado o conselho, deram o
grande dinheiro até os soldados,
O 28:13 que diz, diz o YE, seus discípulo vieram na noite, e roubaram-no afastado quando nós dormimos.
28:14 e se este vem às orelhas do regulador, nós persuadi-lo-emos, e fixamo-lo.
O 28:15 assim que tomaram o dinheiro, e fizeram-no enquanto foi ensinado: e este dizer é relatado geralmente
entre os judeus até este dia.”

O 28:1 de Matthew “no fim do Sabat, enquanto começou a alvorecer para o primeiro dia da semana, veio
Maria Madalena e a outra Mary para considerar o sepulcro.”

O 1:5 da génese “e o deus chamaram o dia claro, e a escuridão que chamou Noite. E a noite e a manhã eram o
primeiro dia.”

Assim, o sol deve ter de repente aumentou no leste algumas horas depois que o sol ajustado em sábado. Isto é,
o sol deve ter-se ajustado no leste, a seguir aumentou logo no leste.

O 28:8 de Matthew “e partiram rapidamente do sepulcro com medo e grande alegria; e corra para trazer a seus
discípulo a palavra.
O 28:9 e como foi dizer seus discípulo, vêem, os Jesus encontraram-nos, dizer, todos saudam. E vieram
guardará-lo pelos pés, e adoraram-no.”

Assim, deve haver um milagre do sol na manhã da ressurreição, quando igualmente os discípulo dos Jesus
encontraram Jesus depois que aumentou dos mortos. Então igualmente os discípulo dos Jesus viram Jesus muito
antes que os soldados dessem sua história falsa.

30:5 do salmo “para seu endureth da raiva mas um momento; em seu favor é a vida: chorar pode resistir para
uma noite, mas o cometh da alegria na manhã.”

O phoenix era o anjo que moveu o sol. O phoenix nunca morre mas é renascido das cinzas do sol. Assim, o sol
aumentou na manhã da ressurreição dos Jesus.
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Assim, os cristãos conhecem agora a verdade sobre a história faltante do dia. Mesmo se a NASA não a
encontrou, o modelo aqui está no seus próprios. Simplesmente, se o deus moveu o sol para o outro lado da terra,
a órbita reversa da terra tem que ser acelerada 48 horas ou nós teríamos 367 dias que ano. Para opr os
desaparecidos 48 horas, o sol tem que estar ainda no céu para um total de 48 horas que ano. O sol deve estar
ainda por 24 horas do tempo decorrido no meio ponto de órbita. A mesma época faltante de horas do 23:20 no
meio ponto de órbita.

Em 1917 observou-se que a órbita de Mercury não poderia ser explicado sem teoria de Einstein de
relatividade. Mercury tem uma órbita elíptica que desloque cada ano de Mercury. Em 1917 observou-se que as
leis dos newtons de gravidade de outros planetas que afetam Mercury não poderiam explicar este deslocamento
da órbita de Mercury.

Os satélites que nos dão coordenadas de GPS devem ter um pulso de disparo ajustado à relatividade ou aos
lugar na terra seriam para fora muitas centenas de medidores.

“Nós temos que apresentar as órbitas em termos da vida do satélite, e onde os planetas estarão assim que o
tudo isto não nos atolaremos.”

A teoria de Einstein de relatividade teve que ser testada. Assim as palavras “assim que o tudo isto não se
atolará”. Os satélites geralmente não vão muito longe da terra. Não obstante, nós temos que ajustar os pulsos de
disparo de satélites de GPS ou suas leituras de GPS serão muitas centenas de medidores para fora. E alguns
satélites são enviados a distante para fora no sistema solar.

O satélite da ponta de prova B da gravidade foi enviado acima de em 2004 para testar a teoria de Einstein de
relatividade. Da história faltante do dia: “Nós temos que apresentar as órbitas em termos da vida do satélite, e
onde os planetas estarão assim que o tudo isto não nos atolaremos.”

“O custo total do projecto satélite da ponta de prova B da gravidade era aproximadamente $750 milhões”.

Assim a razão “nós temos que apresentar as órbitas”.

Os cientistas validam a teoria de Einstein de relatividade em um nível galáctico. 25 de junho de 2018.

- Chamaram no departamento de serviço para verificá-lo para fora e disseram, “é perfeito.” A cabeça de
operações disse, “o que é errado?” “Bem, nós encontramos que há um dia que falta no espaço no tempo
decorrido.” Riscaram suas cabeças e rasgaram seu cabelo. Não havia nenhuma resposta. Um companheiro
religioso na equipe disse, “você sabe, uma vez em que eu estava na catequese.”

O departamento de serviço pode dizer que “é perfeito” porque a terra em uma órbita reversa foi guiada
perfeitamente como se estava em uma órbita normal.

“Verificavam a posição do sol, da lua e dos planetas para fora no espaço onde seriam 100 anos e 1.000 anos a
partir de agora.” O 16 de fevereiro de 1240 BC Saturn deve estar no Touro não Scorpius, a lua do primeiro
trimestre deve igualmente estar no Touro não Scorpius, o sol deve estar na Virgem dos Peixes não:

“Correram a medida de computador para a frente e para trás sobre os séculos e veio a uma parada. O
computador parou e colocou um sinal vermelho, que significasse que havia algo erro com a informação
alimentada nela ou com os resultados em relação aos padrões.”

Chamaram no departamento de serviço para verificá-lo para fora e disseram, “é perfeito.” A cabeça de
operações disse, “o que é errado?” “Bem, nós encontramos que há um dia que falta no espaço.”
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Veja “a harmonia da ciência e da escritura” por Harry Rimmer, a ciência moderna e o dia longo de Joshua:

A data dada, o 22 de julho de 1475 era BC uma terça-feira, o último trimestre do mês lunar. Contando para
trás o dia quarta-feira o dia da batalha. Assim, um dia faltante. Estas datas são exactas em todo o software do
planetário, mas eram somente uma suposição calculada. O dia longo do Joshua real, suportado por muitos
registros e por cronologia, realizava-se no verão de 1241 BC; provavelmente 24 de agosto de 1241 BC.

“Há um livro pelo prof. C.A. Totten de Yale, escrito em 1890, que estabelece o caso além da sombra de
dúvida. A conta condensada de seu livro, resumida momentaneamente, é como segue:

O professor Totten escreveu de um companheiro-professor, um astrónomo realizado, que fizesse a descoberta
estranha que a terra era twenty-four horas fora da programação! Aquele é dizer, lá tinha sido twenty-four horas
perdidas fora do tempo. Em discutir este ponto com seus professores companheiros, o professor Totten desafiou
este homem a investigar a pergunta da inspiração da Bíblia. Disse, “você não acredita a Bíblia para ser a palavra
de deus, e eu faço. Agora está aqui uma oportunidade fina de provar mesmo se a Bíblia está inspirada. Você
começa a ler no princípio e ler até a necessidade sejam, e ver se a Bíblia pode esclarecer seu tempo faltante.”

O astrónomo aceitou o desafio e começou a ler. Alguma hora mais tarde, quando os dois homens chanced para
se encontrar no terreno, o professor Totten perguntou a seu amigo se tinha provado a pergunta a sua satisfação.
Seu colega respondeu, “eu acredito que eu mostrei definida que a Bíblia não é a palavra de deus. No décimo
capítulo de Joshua, eu encontrei as twenty-four horas faltantes esclarecidas. Então eu fui para trás e verifiquei
acima em minhas figuras, e encontrei que na altura de Joshua havia somente vinte e três horas e vinte minutos
perderam. Se a Bíblia fez um erro de quarenta minutos, não é o livro do deus!”

O professor Totten disse, “você é direito, na parte pelo menos. Mas faz a Bíblia dizem que um dia inteiro
estêve perdido na altura de Joshua?” Assim olharam e viram que o texto disse, “sobre o espaço de um dia
inteiro.”

A palavra “sobre” mudou a situação inteira, e o astrónomo pegou sua leitura outra vez. Leu sobre até que veio
ao vigésimo oitavo capítulo do profeta Isaiah. Neste capítulo, Isaiah deixou-nos a história de excitação do rei,
Hezekiah, que era doente até a morte. Em resposta a sua oração, o deus prometeu adicionar quinze mais anos a
sua vida. Para confirmar a verdade de sua promessa, o deus ofereceu um sinal. Disse, “saia na corte e olhe o
relógio de sol de Ahaz. Eu farei a sombra no relógio de sol suportar dez graus! De “as descrições Isaiah que o
rei olhou, e quando olhou, a sombra giraram os dez graus inversos, dos que por graus tinha ido já abaixo! Isto
estabelece o caso, porque dez graus no relógio de sol são quarenta minutos na cara do pulso de disparo! A
precisão da Bíblia foi estabelecida assim à satisfação deste crítico exigente.”
A harmonia da ciência e da escritura” por Harry Rimmer, ciência moderna e o dia longo de Joshua

A história faltante do dia usa as mesmas 23 horas e 20 minutos que Rimmer e Totten. Contudo, o tempo
decorrido e o tempo faltante conduzem-me suspeitar uma grão da verdade. Certo, o dia longo de Joshua seria
descrito como 24 horas do tempo decorrido. Mas saber lá seria hora faltante, como de uma órbita reversa
acelerada de opr o tempo decorrido, exigiria um descobrir este modelo básico apresentado aqui.

Os dez graus de Hezekiah são um erro de impressão do rei James. Fez de modo algum o apoio do sol somente
10 graus de um círculo de 360 graus. O hebraico indica que a sombra recuou dez etapas do relógio de sol ao
horizonte oriental, 90° ou 180°. Dez etapas significam provavelmente dez horas. O relógio de sol no Jerusalém
faria somente a uma sombra um a hora após a elevação do sol e uma hora antes do por do sol. Assim, 10 etapas
são dez horas = o céu inteiro.

Então as dez etapas de Hezekiah conectaram ao dia longo de Joshua na história faltante do dia são exactas.
Ambos porque o dia do dia longo de Joshua o sol deve aumentar no oeste e se ajustar no do leste = o steps= da
retirada dez da sombra o céu inteiro, e porque, o dia longo de Joshua devem ser 40 minutos curtos = dez graus,



aquele é recuperado quando o sol moveu 190°, que é dez graus mais do que 180° seis meses mais tarde = o
capítulo seguinte de Joshua 11 = a batalha de Merom = o movimento do sol para trás e fluxo da terra fora da
órbita reversa do sol.

Isaiah que o 38:8 “vê, mim trará outra vez a sombra dos graus, que é ida para baixo no selector do sol de
Ahaz, dez graus para trás. Assim o sol retornou dez graus, dos que por graus foi ido abaixo.”

1:39 de John “saith até eles, vem e vê. Vieram e serra onde residiu, e habitaram com ele esse dia: para ele
realizava-se sobre a décima hora.”

Pode haver 12 horas em um relógio de sol de 180°.

Jesus do 11:9 de John “respondido, não há doze horas no dia? Se alguma caminhada do homem no dia, ele
stumbleth não, porque ele seeth a luz deste mundo.”

O 125:2 do salmo “como as montanhas são ao redor do Jerusalém, assim que o SENHOR são ao redor de seus
povos de doravante mesmo para nunca.”

Os montes em torno do Jerusalém significam que um relógio de sol no templo mostraria somente uma sombra
após a primeira hora da elevação do sol no horizonte no leste. Igualmente o relógio de sol não mostrou a uma
sombra um a hora antes que o sol se ajustou no horizonte no oeste. Assim, dez etapas no relógio de sol superior
de Ahaz devem ser dez horas.

Totten escreveu: “Está agora aqui uma oportunidade fina de provar mesmo se a Bíblia está inspirada”

7:23 de John “se um homem no dia do Sabat recebe a circuncisão, isso a lei de Moses não deve quebrar-se; é o
YE irritado em mim, porque eu fiz um homem cada whit inteiro no dia do Sabat?”

O 10:35 de John “se o chamou os deuses, até quem a palavra de deus veio, e a escritura não podem quebrar-se;
”

A referência de Rimmer a Isaiah 28 em vez de Isaiah 38 não pode ser um erro de impressão:

O 28:21 de Isaiah “para o SENHOR aumentará acima como na montagem Perazim, será wroth como no vale
de Gibeon, que pode fazer seu trabalho, seu trabalho estranho; e traga para passar seu acto, seu acto estranho.”

meios “wroth” tremer a agitação ou tremer. Assim, quando o deus moveu o sol a terra tremeria.

Isaiah que o 38:8 “vê, mim trará outra vez a sombra dos graus, que é ida para baixo no selector do sol de
Ahaz, dez graus para trás. Assim o sol retornou dez graus, dos que por graus foi ido abaixo.”

Isaiah vinte e oito refere o dia longo de Joshua e um milagre do sol de David quando David se transformou
rei. Isaiah trinta e oito refere o sinal de Hezekiah. Assim, pode haver umas paralelas com dia longo de Joshua e
Hezekiah assina dentro as escritas de Isaiah. Assim, não é ilógico terminar o dia longo de Joshua com as
escritas de Isaiah.

O 9:27 de Joshua “e Joshua fizeram-lhes lenhadores desse dia da madeira e gavetas da água para a assembleia,
e para o altar do SENHOR, mesmo até este dia, no lugar que deve escolher.”

O altar era estar em Gibeon.



2 5:20 de Samuel “e David vieram a Baalperazim, e David smote o lá, e disse-o, o hath do SENHOR quebrado
adiante em cima dos inimigos da mina antes de mim, como a ruptura das águas. Conseqüentemente chamou o
nome desse lugar Baalperazim.”

2 6:6 de Samuel “e quando vieram ao threshingfloor de Nachon, Uzzah puseram adiante sua mão à arca do
deus, e tomaram a posse dela; para os bois agitou-a.
O 6:7 e a raiva do SENHOR foram inflamados contra Uzzah; e o deus smote o lá para seu erro; e lá morreu pela
arca do deus.
O 6:8 e David foram desagradados, porque o SENHOR tinha feito uma ruptura em cima de Uzzah: e chamou o
nome do lugar Perezuzzah até hoje.”

O 31:9 de Deuteronomy “e Moses escreveram esta lei, e entregaram-na até os padres os filhos de Levi, que
descobrem a arca da obrigação contratual do SENHOR, e até todas as pessoas idosas de Israel.”

A arca foi significada ser levada por dois padres.

O 10:1 de Luke “após estas coisas o senhor apontou outros setenta igualmente, e enviou-lhes dois e dois antes
de sua cara em cada cidade e lugar, whither ele mesmo viria.”

Ruptura dos meios de Pérez. Baalperazim = as rupturas do sol, os dois tempos David lutaram contra os
filisteus lá que ano. A arca pode ter sido trazida de Gibeon, o mesmo lugar como o dia longo de Joshua.

1 3:4 dos reis “e o rei foram a Gibeon sacrificar lá; para isso era o grande lugar alto: mil ofertas queimadas
fizeram a oferta de Solomon em cima desse altar”

1 9:2 dos reis “que o SENHOR pareceu a Solomon a segunda vez, porque tinha aparecido até ele em Gibeon.”

1 cronica o 21:29 “para o tabernáculo do SENHOR, que Moses feito na região selvagem, e o altar do
queimado oferecer, era nessa estação no lugar alto em Gibeon.”

“como no vale de Gibeon”

Se a NASA usou os dados usados aqui, obteriam aos mesmos desaparecidos 23 horas e 20 minutos. Assim,
mesmo que os 40 minutos aumentem a Isaiah há no erro, está ainda 40 minutos que faltam no dia longo de
Joshua que não é recuperado até a metade ideal Wan de uma órbita do rei mais tarde.

Em uma apresentação local da astronomia para ocrasc.ca em Kelowna por Richard Federley, que era um
candidato a se transformar um astronauta canadense, Richard indicou que os astronautas estão seleccionados
fora dos milhares de candidatos, baseados em parte em sua capacidade para resolver rapidamente problemas.
Disse que os astronautas e os cientistas de espaço podem resolver todo o problema facilmente. Podem
comunicar-se bem. Assim, podem abordar todo o problema junto. Têm que ser. As procuras de um astronauta
são tremendas.

Assim, as mesmas 23 horas e 20 minutos, 24 horas e 40 minutos, assim os dez graus faltantes = este os
mesmos 40 minutos. O sol representa ainda 12 horas no meio-dia Israel = 180°, a seguir a retirada 10° do sol ao
do leste = da posição de 12 PM à posição do AM do 11:20 em Israel, (e da elevação 10° do horizonte ocidental
em China no rei macilento) = os desaparecidos 40 minutos!

Assim, se eu posso resolver este o mesmo dia faltante durante muitos anos, os astronautas na NASA poderiam
fazer o mesmos muito em um curto período de tempo.



Os astronautas e os astronautas da NASA precisariam de ver um registro que apontam a um zodíaco reverso,
órbita reversa. Logo realizariam que uma meia órbita reversa deve ser acelerada 24 horas. Então realizariam que
faltavam este as mesmas 24 horas. Um ano inteiro de uma órbita reversa deve ter 48 horas de tempo faltante
ainda para ter 365 dias em um ano porque a rotação estava contra a órbita. Do equinócio de mola ao equinócio
de queda realizam-se 187 dias, do equinócio de queda ao equinócio de mola são 178 dias. A órbita acelerada da
mola/verão = 23 horas e 20 minutos! Então veriam que ainda faltavam 40 minutos. Então veriam os dez graus
faltantes, 40 minutos, quando o sol retornou um ano mais tarde, ao segundo meio da órbita reversa quando o sol
retornado no sonho Wan do rei.

“O computador parou e colocou um sinal vermelho, que significasse que havia algo erro com a informação
alimentada nela ou com os resultados em relação aos padrões.”

De acordo com o sonho Wan do rei: Se em linha recta acima no por do sol está o colmilho/Scorpius, a seguir o
sol está na Virgem. Se este é o primeiro mês da mola, este não pode ser! Se a noção de prevalência é que a mola
está no leste, como um pulso de disparo, quando a terra orbita normalmente o sol no sentido anti-horário = mola
no oeste, esta outra vez não pode ser! Um ou outro registro incorporado em um computador não pode trabalhar.

Represente um pulso de disparo, a terceira hora realiza-se como o terceiro mês março. Mas órbitas de terra o
sol no sentido anti-horário. Assim o terceiro mês é o lado oposto = o oeste.

Se o sol foi movido para o outro lado da terra em março, a terra fluiria em uma órbita reversa do sol. A mola
estaria ao leste “do pulso de disparo”. Normalmente a mola está no oeste. O dia progride do nascer do sol no
leste ao por do sol no oeste. Mas o zodíaco progride do oeste ao leste porque órbitas de terra o sol no sentido
anti-horário. Assim para que o zodíaco progrida como o dia, o sol deve ser movido para o outro lado da terra e
do fluxo da terra em uma órbita reversa do sol.

Chamaram no departamento de serviço para verificá-lo para fora e disseram, “é perfeito.” A cabeça de
operações disse, “o que é errado?” “Bem, nós encontramos que há um dia que falta no espaço no tempo
decorrido.” Riscaram suas cabeças e rasgaram seu cabelo. Não havia nenhuma resposta. Um companheiro
religioso na equipe disse, “você sabe, uma vez em que eu estava na catequese que falou sobre o sol que está
ainda.”

Se somente algumas palavras da bisbolhetice da NASA foram bisbilhotadas pelo monte de Harold, podem ter
sido repetidas da descoberta da órbita reversa e do sonho Wan do rei nos clássicos chineses. A órbita reversa
nos clássicos chineses teria que ser investigada completamente até que todos os detalhes fossem esclarecidos.
Uma órbita reversa completa do exemplo do dia longo de Joshua e do sonho Wan do rei o mesmo ano
terminaria os detalhes de uma órbita de um reverso de um ano. E satisfaça assim os interesses da missão
espacial.

Paul nos hebraicos indicou que Joshua não deu o resto de Israel.

4:8 dos hebraicos “para se o Jesus lhes tinha dado o resto, a seguir não mais tarde falaria de um outro dia.
Do 4:9 remaineth lá conseqüentemente um resto aos povos do deus.”

O Jesus é um erro de impressão. Este verso está falando sobre Joshua que escreveu o livro de Joshua. O dia
Paul está falando aproximadamente era um Sabat = um sábado em que Israel dever ter o resto mas estiver na
batalha, e Joshua pediu que o deus fizesse o sol estar ainda = uniforme menos resto a lutar por 24 mais horas do
que um 1 normal/2 - dia da hora da hora.

Actua o 7:45 “que também nossos pais que vieram após trazido dentro com o Jesus na possessão dos Gentiles,
quem drave do deus para fora antes da cara de nossos pais, até os dias de David; ”



Além disso, o Jesus é um erro de impressão. Este era Joshua que trouxe as crianças de Israel na terra
prometida.

O dia de resto era sábado. Da queda de Jericho, sábado 17 de fevereiro de 1241 BC a metade de uma órbita ao
dia longo de Joshua, no início do Sabat, sexta-feira à noite, o 24 de agosto de 1241 é BC 188 dias que você vê
188/365 x 48 horas = 24 horas e 40 minutos. Somente a esta Primavera a cair órbita reversa era a meia órbita
lenta do reverso do ano e era 23 horas e 20 minutos. Assim, os astronautas obteriam ao dia longo de Joshua e
ainda estariam faltando 40 minutos. A órbita da segunda metade a sábado 15 de fevereiro de 1240 BC: 177/365
x 48 horas = 23 horas e 20 minutos. A segunda metade da órbita reversa é a metade mais rápida. O tempo
faltante, órbita parcialmente reversa acelerada, seria 24 horas e 40 minutos.

Três Sabat sábados, três batalhas: A queda Jericho do 17 de fevereiro de 1241 BC, do Joshua dia 24 de agosto
de 1241 longo BC, e da batalha de Merom, o 15 de fevereiro de 1240 BC.

A NASA pode nem sequer responder ao registro do sonho Wan do rei que o mesmo ano 15 de fevereiro de
1240 BC quando o sol moveu e a terra fluiu fora da órbita reversa.

Eu enviei por correio electrónico a NASA o seguinte:

O “rei Macilento sonhou que estêve vestido com o sol e a lua. Um pacto de phoenix cantou na montagem K'e.
No primeiro mês da mola, no 6o dia, os cinco planetas tiveram uma junção no colmilho. Mais tarde um homem
e uma fêmea phoenix foram capital aproximadamente Wan com uma escrita em seus bicos, que disseram: “O
imperador de Yin não tem nenhum princípio, mas oprimir-lo e desordens o império. O grande decreto é
removido: Yin não pode apreciá-lo mais por muito tempo. Os espírito poderosos da terra deixaram-no; todos os
espírito são assobiados afastado. “”
Os anais dos livros de bambu, parte V a dinastia da comida p.143, os clássicos chineses.
O sol na mola/fevereiro está nos Peixes, o céu ocidental no por do sol está no Touro não Scorpius/colmilho. O
deus moveu o sol para o outro lado da terra? http://sunnyokanagan.com/joshua/long.html

Andrew Bennett

Olá!, e agradecimentos para sua pergunta.
Eu estou receoso quando você seleccionou a “relatividade” como uma categoria em nosso Web page, esta
pergunta sou um ajuste mais próximo à categoria “céu nocturno”.
Não obstante, desde que nós não somos familiares com o texto você refere --- e desde que parece que a
indicação astronômica é parte de um sonho um pouco do que uma observação documentada real --- nós não
podemos dar-lhe uma resposta útil.

Bernard & IRA
para pergunte a um Astrophysicist

A lua do primeiro trimestre, as seis luas do dia, é recta acima no por do sol. Se o colmilho/Scorpius é rectos
acima no por do sol, o sol está na Virgem no por do sol!

O sol tem que estar nos Peixes na mola - 180° longe da Virgem!

O deus que move o sol é de alta energia = relatividade. Promova se o deus moveu o sol em torno da terra perto
da velocidade da luz para fazer a obscuridade quando o Jesus estava na cruz, esta do sol é relatividade!

Uma energia infinita mais adicional é exigida. Isto é possível porque este é exactamente o poder do deus. O
deus criou o universo, ele pode mover o sol perto da velocidade da luz.



“Se um objeto tenta viajar 186.000 milhas de por segundo, sua massa torna-se infinita, e assim que faz-se a
energia exigida para movê-la. Por este motivo, nenhum objeto normal pode viajar como jejua ou mais
rapidamente do que a velocidade da luz”
A velocidade da luz de Google, pessoa igualmente pede está lá qualquer coisa mais rapidamente do que a
velocidade da luz?

Este é o autêntico. Eu não posso obter uma resposta razoável da NASA. Pelo menos eu posso satisfazer o
deus!

Igualmente neste registro do rei macilento; os phoenixes moveram o sol e a lua! Os planetas eram remotos
movido do sol, a Scorpius! O rei Macilento foi vestido na roupa de noite do sol e da lua! Havia um decreto para
uma dinastia nova devido ao presságio!

O 11:6 de Joshua “e o SENHOR disseram até Joshua, não estejam receosos devido a eles: para ao dia seguinte
sobre este tempo eu entregá-los-ei acima do massacrado toda antes de Israel: o hough do shalt de mil seus
cavalos, e queima suas bigas com fogo.
O 11:7 assim que Joshua vieram, e todos os povos da guerra com ele, contra elas pelas águas de Merom de
repente; e caíram em cima deles.
O 11:8 e o SENHOR entregaram-nos na mão de Israel, que smote os, e perseguiram-nos até grande Zidon, e até
Misrephothmaim, e até o vale de Mizpeh a leste; e smote os, até eles não lhes deixaram nenhuns que
permanecem.
O 11:9 e Joshua fizeram até eles como o SENHOR o ofereceu: houghed seus cavalos, e queimou suas bigas
com fogo.
O 11:10 e Joshua naquele tempo girados para trás, e tomaram Hazor, e smote o rei disso com a espada: para
Hazor era em tempos passados a cabeça de todos aqueles reinos.”

11:1 de Joshua “e veio passar, quando o rei de Jabin de Hazor tinha ouvido aquelas coisas, que enviou ao rei
de Jobab de Madon, e ao rei de Shimron, e ao rei de Achshaph,”

O 4:24 dos juizes “e a mão das crianças de Israel progrediram, e prevaleceram contra Jabin o rei de Canaan,
até que destruiu o rei de Jabin de Canaan.”

O sonho do rei Wan deve ser esta batalha de Merom. Israel perseguiu o Midianites 40 milhas a Zidon. Isso
não é possível nas seis horas do meio-dia ao por do sol. Joshua teve 24 horas extra na batalha de Gibeon, a
seguir Joshua teria 12 horas extra na batalha de Merom. Esta batalha de Merom parece ser seis meses após o dia
longo de Joshua. O sol pode mover 180° e fluxo da terra fora da órbita reversa.

Mesmo se a NASA não descobriu o dia faltante, os cálculos aqui estão no seus próprios.

Nos anos 80 eu controlei o inventário de vendas da madeira serrada à costa leste dos E.U. para Doman.
Naqueles anos Doman enviou mais madeira serrada lá do que toda a outra empresa da madeira serrada.
Baltimore, Maryland, - onde o monte de Harold ouviu a história faltante do dia na NASA - era um de nossos
portos e um de nossos portos mais menores. Meu trabalho era contar os pés cúbicos dos pacotes da madeira
serrada como 2 x 4 8 pés = 1024 pés cúbicos ou 2 x 4 12 pés = 1280 pés do cubit. Estes são os mesmos números
- êxodo em 1281 BC e de Jacob que entra em Egipto 1024 anos ao êxodo em 1281 BC.

Esta observação de James Legge nos clássicos chineses pode somente ser verdadeira se o sol se moveu para o
outro lado da terra:

“Mas as mansões vernal vão ao oeste e aos outonais ao do leste, invertendo os sentidos precedentes destas
duas estações, e na oposição à noção de prevalência do chinês que a mola pertence ao leste, etc. Esta
discrepância não parece contudo incomodar suas mentes de todo, e nós podemos com segurança deixá-la



inexplicado.”
Os clássicos chineses III p.95

A única explicação é deus movido o sol para o outro lado da terra, e a terra fluiu em uma órbita reversa do sol.
“Deixe-a com segurança inexplicado” é sem sentido. Tem que haver uma explicação. E o deus que move o sol é
esta somente explicação.

Logo depois que lendo esta descrição eu descobri que o deus deve ter movido o sol para o outro lado da terra,
e a terra fluiu em uma órbita reversa do sol. Assim, está não somente este possível os astronautas na NASA
poderia ter descoberto esta órbita reversa, ele é o mais necessariamente provável.

1 5:21 de Thessalonians “prova todas as coisas; sustente rapidamente isso que é bom.”

Certos, nós precisamos de ser cuidadosos em aceitar a evidência que apoiam nossa opinião no deus. Mas nós
não queremos rejeitar a verdade qualquer um. A espada não é quebrada!

O 10:27 de Matthew “o que eu lhe digo na escuridão, isso fala o YE na luz: e que YE se ouve na orelha,
aquela prega o YE em cima dos housetops.”

A pesquisa sobre esta página nunca debunked! E nunca seja! Não há nenhuma vergonha em dizer a verdade!
Cristo seja ampliado!

1:15 de Philipians “alguns pregam certamente Cristo mesmo da inveja e da altercação; e alguma igualmente da
benevolência:
1:16 esse prega Cristo da disputa, não sincera, supor para adicionar a aflição a minhas ligações:
1:17 mas o outro do amor, sabendo que eu estou ajustado para a defesa do gospel.”

Esta é a verdade sincera!

O “rei Macilento sonhou que estêve vestido com o sol e a lua. Um pacto de phoenix cantou na montagem K'e.
No primeiro mês da mola, no 6o dia, os cinco planetas tiveram uma junção no colmilho. Mais tarde um homem
e uma fêmea phoenix foram capital aproximadamente Wan com uma escrita em seus bicos, que disseram: “O
imperador de Yin não tem nenhum princípio, mas oprimir-lo e desordens o império. O grande decreto é
removido: Yin não pode apreciá-lo mais por muito tempo. Os espírito poderosos da terra deixaram-no; todos os
espírito são assobiados afastado. A junção dos cinco planetas no colmilho ilumina tudo dentro dos quatro mares.
“”
Os anais dos livros de bambu, parte V a dinastia da comida p.143, os clássicos chineses.

Muitos desacreditam este registro como um sonho e não uma observação astronômica documentada. Contudo,
aqui o sol estava ajustando-se no oeste, e estado ainda apenas acima e apenas abaixo do horizonte ocidental por
12 horas quando o sol moveu 180° da Virgem para Peixes. Assim, o rei macilento seria cansado e sentiria como
estava sonhando. A lua do primeiro trimestre estêve ainda directamente acima e o sol no horizonte ocidental,
assim rei macilento sonhado foi vestido no sol e na lua. Nestas 12 horas, o rei macilento cresceria cansado e
dorme após um 1 normal/2 - dia da hora da hora, simplesmente para acordar ainda e ver as despesas gerais da
lua e o sol ainda em 12 mais horas ocidentais mais tarde. A NASA respondeu-os não é familiar com este texto.
Em 1968 a NASA poderia facilmente ter seguido o eclipse lunar nos clássicos chineses.

Isto é, o dia 13 do eclipse lunar do ciclo 60, o 24 de setembro de 1205 BC ano Wan do rei no 35o = seus
primeiro ano = sonho Wan do rei! 16 de fevereiro de 1240 BC.

Da lista de registros do eclipse solar na página 103 dos clássicos chineses ao sonho do rei Wans na página 143
são somente 40 páginas! Em cima do sonho que Wan do rei da leitura notariam imediatamente o céu ocidental



em Scorpius significou que o sol estava na Virgem - no primeiro mês da mola! Alguém indicou que começaram
seu ano na queda e tinham gravado equivocadamente o primeiro mês com mola. Não obstante, a verdade é rei
que o sonho Wan foi gravado correctamente. No por do sol em China veriam os cinco planetas recolher
directamente acima em Scorpius enquanto o deus moveu os planetas remotos do sol na Virgem. Então o sol
estaria ainda apenas abaixo do horizonte ocidental por 12 horas como o sol passado 180° da Virgem aos Peixes.

O sonho do rei Wan daria à NASA cientistas a órbita reversa. Porque a órbita está contra a rotação, ao meio de
uma terra da órbita deve ser acelerado 24 horas em torno do sol. O sol precisaria de estar ainda no céu por 24
horas para opr as 24 horas aceleradas. Assim, a época decorrida de 24 horas e a época faltante de 23 horas e de
20 minutos. Porque a órbita de terra é excêntrica, o tempo acelerado deve ser 23 horas e 20 minutos no meio
ponto de órbita quando o sol pode mover sem nenhum efeito para a órbita de terra. Ainda faltavam 40 minutos
para terminar 24 horas! Onde havia um exemplo do sol que está ainda por 24 horas? 10:12 de Joshua
naturalmente!

Olhando na época do sonho = do 15 de fevereiro de 1240 Wan do rei BC devido ao eclipse lunar em seu 35o
ano, o 23 de setembro de 1205 BC. Vista na hora do dia longo de Joshua = 1241 BC também porque o êxodo
era em 1281 BC. Então olhando no momento, o mesmo ano, astronautas necessários de encontrar os
desaparecidos 40 minutos. Então a época acelerada da segunda metade da órbita reversa seria 24 horas e 40
minutos. O sol teria que mover 10° mais do que 180° quando o sol retornou o 15 de fevereiro de 1240 BC. 10
graus = 40 minutos - agora todo adiciona acima: a época acelerada das duas metades do ano reverso da órbita =
23 horas e 20 minutos e 24 horas e 40 minutos = 48 horas.

Os eclipses solares na página 103 dos clássicos chineses dariam a NASA os movimentos exactos da lua para
prever também eclipses lunares; como o 23 de setembro de 1205 BC. A posição de órbita de Saturn poderia
igualmente facilmente ser calculada porque é o planeta o mais adicional do sol, e o planeta o mais lento.

Os dias longos devem estar nos múltiplos de 180° = 12 horas. O total da rede de dias longos = 48 horas. O
tempo acelerado = 48 horas. Necessidades contínuas de um relógio 48 horas de dias longos pelo final do ano de
preencher a época acelerada de 48 horas. Um relógio antes que os milagre do sol que o ano diria ao exacto a
mesma hora em que o sol moveu um ano mais tarde.

O zodíaco da queda/reverso nos clássicos chineses = na terra em uma órbita reversa, e este registro do sol na
Virgem na mola em vez nos Peixes seria toda a NASA que os cientistas precisariam em 1968 de descobrir os
cálculos faltantes do dia eu dou aqui.

O seguinte é um exemplo mas não o dia longo de Joshua: primeiramente o sol que move 180° com rotação da
terra para estar no céu por 12 horas. A terra em uma órbita reversa, rotação está contra a órbita, assim que o ano
deve ser acelerado 48 horas ou então haveria 367 dias em vez de 365 no ano. No meio ponto de órbita, seis
meses mais tarde, o sol e os planetas podem mover 180° e fluxo da terra fora da órbita reversa. Então outra vez
o sol podia estar ainda no céu como o 180° movido sol por 12 horas, e no fluxo da terra fora da órbita reversa
do sol. Então o next day o movimento para trás 180° do sol por 12 horas e a terra fluem na órbita reversa do sol.
Então um ano depois que o primeiro movimento do sol o movimento 180° do sol outra vez com rotação da terra
estar ainda no céu por 12 horas e terra flui fora da órbita reversa do sol.

Assim 4 horas X12 de dias mais longos = 48 horas de uma órbita reversa acelerada = zero. Assim, quando o
deus moveu o sol em muitas variações diferentes deste modelo no plus or minus 1/2 - os movimentos da hora da
hora do sol, lá não seriam nenhuma hora faltante líquida.

Se o deus acelerou a terra 48 horas no reverso em torno do sol, o deus teria que completamente controlar a
terra de entrar em uma órbita mais alta. Assim, a órbita reversa da terra teria que ser meticulosa controlada
como se estava em uma órbita normal.



Alguns povos dizem que é impossível parar a terra, ou movem o sol, porque não há nada lá fora. O deus não
parou a terra, mas o deus moveu o sol. O deus está lá, e há esconder de seu poder.

O 1:5 de Habakkuk “vê o YE entre o selvagem, e considera-o, e quê-lo saber maravilhosa: para eu trabalharei
um trabalho em seus dias, que o YE não acreditará, embora se diga o.”

O 3:4 de Habakkuk “e seu brilho eram como a luz; os raios piscaram de sua mão: e havia esconder de seu
poder.
O 3:5 antes que foi a pestilência, e os carvões de queimadura foram adiante em seus pés.”

3:11 de Habakkuk “o sol e a lua estiveram ainda em sua habitação: na luz de setas do thine foram, e no brilho
de thy lança de brilho.”

O dia longo de Joshua, o 10:12 de Joshua, o 24 de agosto de 1241 BC e sonho Wan do rei = a batalha de
Merom em Joshua 11 e em juizes 4, o 16 de fevereiro de 1240 BC, o sol estêve ainda no meio-dia e a lua do
primeiro trimestre estêve ainda acima do horizonte oriental.

A espada e a lança estão brilhando, talvez devido a um milagre do sol o sol que está ainda no meio-dia por 12
ou 24 horas. Igualmente o sol do meio-dia = luz dobro, a parte a mais brilhante do dia.

32:41 de Deuteronomy “se eu afio minha espada de brilho, e posse da tomada da mão da mina no julgamento;
Eu renderei a vingança aos inimigos da mina, e recompensá-los-ei que ódio eu.”

20:25 do trabalho “é tirado, e cometh fora do corpo; sim, o cometh de brilho da espada fora de sua bílis: os
terrores são em cima dele.”

39:23 do trabalho “o rattleth tremer contra ele, a lança de brilho e o protector.”

Ezekiel 21:28 “e mil, filho do homem, prophesy e diga, assim saith o senhor DEUS a respeito das amonites, e
de referir-se sua acusação; diga mesmo mil, a espada, a espada é tirado: para a chacina é renovada, para
consumir devido ao brilho: ”

3:3 de Nahum “o lifteth do cavaleiro acima da espada brilhante e da lança de brilho: e há uma multidão de
massacrado, e um grande número de arcabouços; e não há nenhuns extremidade de seus cadáveres; tropeçam
em cima de seus cadáveres: ”

O 19:34 de John “mas um dos soldados com uma lança perfurou seu lado, e veio imediatamente lá para fora
sangue e água.”

1 15:58 dos Corinthians “conseqüentemente, meus irmãos amados, sejam YE stedfast, unmoveable, sempre
abundando no trabalho do senhor, forasmuch porque o YE sabe que seu trabalho não está em vão no senhor.”

O exército de Joshua em Gibeon era unmoveable, o sol estado ainda. O sol estado ainda no céu. Não obstante,
o deus moveu o sol com rotação da terra para fazer o sol estar ainda no céu.

Gideon, no mesmo dia = meia-noite o segundo relógio e o sol que aumentam no oeste, começou a batalha da
montagem Tabor. Tabor estava no tribo de significado “habitação” de Zebulun. Então o sol que está ainda de
Zebulun, pode igualmente significar o sol estado ainda que dia a batalha começou em Zebulun. A habitação dos
Jesus estava em Nazareth sobre Zebulun.



Os juizes que 8:18 “o disseram então até Zebah e Zalmunna, que maneira dos homens eram quem o YE
massacrou em Tabor? E responderam, como a arte de mil, eram assim eles; cada um assemelhou-se às crianças
de um rei.”

Os seguintes quatro versos não são encontrados no hebraico o mais velho. Gideon que deve ter lutado o
mesmo dia como Joshua deve já ter estado na terra antes que os israelitas de Moses e de Joshua estabelecerem
Israel do norte.

O Merneptah Stela descreve a destruição de Israel do sul: “Israel é desperdício colocado e sua semente não é;
Hurru é assentado bem em uma viúva devido a Egipto.” ano de Merneptah no quinto, nos cinco anos antes do
êxodo, e não na destruição de Israel do norte, quando alguns povos judaicos se tinham estabelecido já na terra
antes de Moses. Joshua tinha cruzado apenas o rio Jordânia seis meses antes do dia longo deste Joshua de
Gilgal:

O 10:7 “assim Joshua de Joshua ascensão de Gilgal, dele, e de todos os povos da guerra com ele, e todos os
homens poderosos da valentia.”

“A omissão surpreendente de quatro versos (juizes 6:7-10) em 4QJud A.” (Rolo do Mar Morto de Qumran)
O texto o mais adiantado da Bíblia Hebraica, dos textos hebreus e gregos dos juizes, p.2.

O 6:7 dos juizes “e vieram passar, quando as crianças de Israel gritaram até o SENHOR devido ao Midianites,
6:8 que o SENHOR enviou um profeta até as crianças de Israel, que disseram até elas, assim saith o SENHOR
deus de Israel, eu trouxe-o acima de Egipto, e trouxe-o adiante fora da casa da sujeição;
O 6:9 e eu entregamo-lo fora da mão dos egípcios, e fora da mão de tudo que o oprimiu, e do drave eles para
fora antes de você, e demos-lhe sua terra;
O 6:10 e eu dissemos até você, mim somos o SENHOR seu deus; tema não os deuses do Amorites, cuja na terra
YE resida: mas o YE não obedeceu minha voz.”

O 3:16 dos hebraicos “para algum, quando se tinham ouvido, provocou: howbeit não todo o que saiu de
Egipto por Moses.”

Israel deve já ter estado nas partes nortenhas. “não todo o que saiu de Egipto por Moses.” Então a batalha de
Gideon nos juizes 6, 7, 8, pode ter-se realizado o mesmo dia como o dia longo de Joshua.

O sol seria nos Peixes a noite antes do dia longo de Joshua. O sol estaria outra vez nos Peixes quando o sol
retornou o next day no nascer do sol em domingo. Assim o sol ainda em sua habitação. Contudo, este era agosto
o sol nos Peixes, o sol normalmente estaria na Virgem 180° dos Peixes. Assim o sol no outro lado da terra para
esta estação, e na órbita reversa. Quando a Bíblia inglesa foi escrita, mesmo a Bíblia de Genebra na cópia, antes
da descoberta de Galileo em 1610, a língua descreveu o sol que revolve em torno da terra cada dia. Mesmo a
versão do rei James foi publicada o mesmo ano enquanto o discoverey de Galilieo, 1611, os versos da Bíblia
permaneceu inalterado.

O 11:7 “assim Joshua de Joshua veio, e todos os povos da guerra com ele, contra eles pelas águas de Merom
de repente; e caíram em cima delas.”

Merom significa a altura. O sol igualmente que está ainda seis meses mais tarde no meio-dia.

Para estar ainda, Amad = H1826, são a mesma palavra usaram ambos em Joshua e em Habakkuk.

10:13 de Joshua “e o sunH8121 estado ainda, H1826 e o moonH3394 ficado, H5975 untilH5704 o
peopleH1471 teve avengedH5358 ele mesmo em cima de seus inimigos. H341 é notH3808 thisH1931



writtenH3789 inH5921 o bookH5612 de Jasher? H3477 assim que o sunH8121 stoodH5975 ainda no
midstH2677 do céu, do H8064 e do hastedH213 notH3808 a ir downH935 sobre um dia wholeH8549. H3117”

3:11 de Habakkuk “o sunH8121 e o moonH3394 estiveram stillH5975 em sua habitação: H2073 no lightH216
do thine arrowsH2671 foram, H1980 e no shiningH5051 de thy lança glitteringH1300. H2595”

Jesus do spake do 8:12 de John “então outra vez até eles, dizer, eu sou a luz do mundo: esse followeth mim
não andará na escuridão, mas terá a luz da vida.”

O 1:7 de John “mas se nós andamos na luz, como ele estamos na luz, nós tem a bolsa de estudo juntos, e o
sangue de Jesus Cristo seu cleanseth do filho nós de todo o pecado.”

10:26 de Joshua “e mais tarde Joshua smote o, e massacrou-o, e pendurou-o em cinco árvores: e estavam
pendurando em cima das árvores até a noite.
O 10:27 e vieram passar na altura de ir para baixo do sol, esse Joshua comandado, e tomou-o traga fora das
árvores, e molda as na caverna onde tinha sido escondido, e as grandes pedras colocadas na boca da caverna,
que permanecem até este dia mesmo.”

Os cinco reis foram pendurados em cruzes. O Jesus foi pendurado em uma cruz. Os cinco reis foram postos
em uma caverna esse sábado o Sabat. O Jesus foi colocado no túmulo no Sabat. Assim, a conexão do passeio na
luz como as setas andaram na luz no dia longo de Joshua, e a conexão ao sangue do Jesus que nos limpa de todo
o pecado. O Jesus aumentou dos mortos o next day, domingo 5 de abril de 33 ANÚNCIO.

Israel deve saber que o deus movia o sol com rotação da terra, 360° através do zodíaco para estar ainda no céu
por 24 horas. Apenas porque a igreja Católica acreditou o sol circundou a terra cada dia no dia de Galileo não
significa Joshua acreditou que o sol circundou a terra cada dia. O salmo 19 não era um engano. O salmista
estava escrevendo sobre o deus que move o sol em torno da terra. Para dizer o salmista estava escrevendo sobre
uma opinião que primitiva o sol circundou a terra cada dia é apenas uma suposição iletrado.

Israel igualmente pode saber que o sol estava até agora ausente que para que o sol esteja ainda no céu com
rotação da terra, o sol deve viajar perto da velocidade da luz. Isto é, o deus deve mover o sol no 1/30th a
velocidade da luz = “na luz de setas que do thine foram”. O sol pode ter passado para o oeste a do leste,
aumentando no oeste que dia no 1/15th a velocidade da luz, retardando ao 1/30th a velocidade do ligth a estar
ainda no céu por 24 horas, passando outra vez no 1/15th a velocidade da luz ao grupo no do leste = na luz de
setas do thine eles foi.

Um um décimo de viagem da velocidade da luz do objeto por 24 horas são sete minutos mais novo. Assim, o
deus do dia moveu o sol, provavelmente do oeste para o leste, a seguir 360° em torno da terra por 24 horas, e
para continuar para o oeste ao leste a ajustar-se no leste, faria ao sol aproximadamente um mais novo minuto =
tempo retardado que o dia, o dia longo de Joshua, tempo retardou no sol em aproximadamente um minuto.

3:11 de Habakkuk “o sol e a lua estiveram ainda em sua habitação: na luz de setas do thine foram, e no brilho
de thy lança de brilho.”

O tempo de meios da relatividade é mais lento no sol quando o sol está viajando perto da velocidade da luz.

Quando o deus moveu o sol em 20 milhão quilómetros por hora para o fazer estar ainda no céu, o tempo no sol
retardou somente por menos do que um minuto. Sobre o tempo de muitos milagre do sol retardaria muitos
minutos.



O tempo começa retardar visivelmente no 1/10th a velocidade da luz. Se o sol era aumentar no oeste, o oeste
ao leste no mesmo tempo que o leste usual - - para o oeste, o sol viajaria 1/15th a velocidade da luz. Esta está
sobre o 1/10th a uma velocidade da luz que o tempo comece a retardar visivelmente.

“A terra que se move em 30 quilômetros um o segundo em torno do sol, apareceria a um observador em
repouso relativo ao sol, encurtado somente por algumas polegadas… além do que mudanças aparentes de
comprimento, lá é igualmente pulsos de disparo aparentes das mudanças a tempo. .gravity, tais como pulsos de
disparo de pêndulo e os vidros da areia, seriam inúteis. (porque o espaço é sem peso).”
Relatividade explicada simplesmente, p.40.

“tomaria aproximadamente 36 milhão anos (para a terra) para arrastar um círculo completo.”
Torcendo o espaço tempo, batida de Ken.

Aquela é 15 milhas por uma órbita de terra de 540 milhão milhas ou de um segundo pelo ano. Isto é, o tempo
retardaria e a terra seria um segundo mais nova do que o sol em um ano.

“Assim, o número inteiro dos anos [de história egípcia adiantada] é 341 pharaohs, em que o espaço inteiro,
eles disse, nenhum deus tinha aparecido nunca em um formulário humano; nada deste tipo tinha acontecido sob
os reis egípcios anteriores ou sob mais atrasados. O sol, contudo, teve dentro deste período de tempo, em quatro
diversas ocasiões, movidas de seu curso wonted, aumentando duas vezes aonde se ajusta agora, e ajustando-se
duas vezes aonde aumenta agora. Egipto estava em nenhum grau afetado por estas mudanças; as produções da
terra, e do rio, permaneceram as mesmas; nem havia qualquer coisa incomum nas doenças ou nas mortes.”
A história de Herodotus, capítulo 2

Quando o deus moveu o sol em torno da terra 360° na velocidade da luz - o tempo para na velocidade da luz,
tempo retardaria em uma hora. Sobre muitos escurecidos, os movimentos 360°, do sol, tempo retardariam
muitas horas. O tempo, um relógio, na terra permaneceria sem tocar.

“Se um objeto tenta viajar 186.000 milhas de por segundo, sua massa torna-se infinita, e assim que faz-se a
energia exigida para movê-la. Por este motivo, nenhum objeto normal pode viajar como jejua ou mais
rapidamente do que a velocidade da luz”
A velocidade da luz de Google, pessoa igualmente pede está lá qualquer coisa mais rapidamente do que a
velocidade da luz?

Assim, o deus que move o sol perto da velocidade da luz tomaria a energia quase infinita.

O deus pode manter a lua na mesma posição = a mesma maré diária que dia. Então o deus deve pôr uma
gravidade onde o sol seja manter a mesma maré solar que dia. O sol na velocidade da luz não sairia de nenhuma
maré. Nenhuma luz e nenhuma gravidade ao viajar na velocidade da luz. Então também, isto realizava-se para
somente uma hora. Assim a falta de uma maré solar para uma hora pode ser dura de detectar.

Isto significa que o espectro da luz será vermelho, simplesmente tempo é mais lento somente a extremidade
vermelha a superfície das folhas do espectro do sol. O sol é uma estrela verde. Devido à atmosfera o sol parece
amarelo. Contudo, o sol que nós vemos é nao amarelo realmente branco. Assim a relatividade significa que o
sol deve parecer avermelhado quando foi movido em torno da terra. E especialmente avermelhado se o sol foi
movido perto da velocidade da luz.

O 17:2 de Matthew “e foi transfigurado antes deles: e sua cara brilhou como o sol, e seu raiment era branco
como a luz.”

O sol é realmente branco, embora nós o pintemos amarelo.
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Se o sol viajou em 99% da velocidade da luz, o sol seria escurecido 98%, e o tempo retardou 98%. Isto iguala
um minuto do tempo sobre o sol 360° de viagem em uma hora na velocidade da luz. Isto é, para o sol para a
uma hora, menos de um minuto passaria em uma hora.

Havia pelo menos duas vezes que o sol deve ter viajado em torno da terra perto da velocidade da luz; o sol
escureceu-se no meio-dia na queda do Jerusalém, o 7 de setembro, 591 BC = o 7o dia da lua; e quando o sol foi
escurecido no meio-dia quando o Jesus estava na cruz, o 3 de abril, o ANÚNCIO 33 = o 15o dia da lua. Tão
nenhuns podiam ser um eclipse solar.

“O registro do eclipse solar” em China no dia 40 do ciclo, é um registro da escuridão. Mesmo se não há
nenhum registro da escuridão quando o Jesus estava na parte externa transversal dos gospéis, há este registro da
escuridão na queda do Jerusalém que pode ser idêntica. Há igualmente uma evidência da tempestade solar a
mais maciça no sol nestes 591 BC também.

Havia uma tempestade maciça do sol 2610 anos há, desde 2019 ANÚNCIO = 591 BC, isso estava dez vezes
mais forte do que todo o evento nos últimos 70 anos. As amostras do gelo revelam três tempestades maciças do
sol nos últimos 3000 anos, o 11 de março de 2019.

“Sun furando é menos activo do que estrelas similares” “. Estes registros incluídos aproximadamente 400 anos
de dados observacionais em pontos do sol e aproximadamente 9000 anos de dados baseados em variações do
elemento químico em anéis de árvore e de núcleos do gelo causados pela actividade solar.”

Isto significa que o sol deve ser pelo menos duas horas mais novo do que a terra. Isto é, o sol deve ter
revolvido em torno da terra velocidade da luz o 7 de setembro, nos 591 BC e no 3 de abril, ANÚNCIO 33.
Havia muitos outros milagre do sol na história que poderia envolver o sol que viaja em torno da terra perto da
velocidade da luz, tal como o dia Júlio César foi assassinado, talvez tomado como um presságio para assassinar
BC Julius, o 15 de março, 45, para apontar aos Jesus aperfeiçoam uma vida de 38 anos no reverso a 7 BC
quando o Jesus seria carregado.

A Lua cheia do 15 de março, 45 é BC ao máximo lua o 9 de setembro, 45 BC. O Jesus cumpriu o jubile o 9 de
setembro, o ANÚNCIO 29 = o mesmo dia do ano tropical.

Havia uma tempestade maciça do sol 2610 anos há, desde 2019 ANÚNCIO = 591 BC, isso estava dez vezes
mais forte do que todo o evento nos últimos 70 anos. As amostras do gelo revelam três tempestades maciças do
sol nos últimos 3000 anos, o 11 de março de 2019.

As “impressões digitais do bombardeio geomagnético intenso desta tempestade foram deixadas como os
átomos radioactivos prendidos no gelo de Gronelândia, ciência viva relatada mais cedo.”
As descrições, escritas em cuneiforme, foram encontradas em três tabuletas de pedra de 655 BC. a 679 B.C.
antes desta descoberta, a referência conhecida a mais adiantada a uma Aurora era dentro uma tabuleta
Babylonian conhecida como “os diários astronômicos”, datado a 567 BC.

Estes 567 BC podem estar o 25o ano da destruição Jerusalém do 7 de setembro, 591 BC - o 10o dia do ø mês
pode ser o 10o dia ao passover o 14o dia, ou pode significar o ø mês, o 10o dia de Yom Kipur.

568 BC, como muitos milagre do sol terminar em 68 BC, é 600 anos ao sacrifício dos Jesus.

O 40:1 de Ezekiel “nos cinco e vigésimos anos de nosso captiveiro, no início do ano, no décimo dia do mês,
no décimo quarto ano em seguida que a cidade smitten, no dia selfsame a mão do SENHOR era em cima de
mim, e trazido me na direcção de.”
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Este registro astronômico chinês 2000 anos mais adiantado pode igualmente descrever uma aura, e uma
conexão a uma tempestade solar = à aura, e a um milagre do sol:

“Em sua, Huangdi, 20o ano, (2636 BC), as nuvens brilhantes apareceram. Nota: As nuvens auspiciosos eram
desta maneira: Os vapores do quarto vermelho [o sul] estenderam para juntar-se àqueles do verde [o leste]. No
quarto do vermelho eram duas estrelas, e o verde, um; toda a cor amarela, que apareceu quando os céus eram
claros e brilhantes. Quando o imperador se estava sentando em um barco no Yuen-hoo, acima de sua junção
com o Lo, lá vieram junto os phoenixes, o homem e a fêmea.”
Os clássicos chineses III, os anais dos livros de bambu, P. 1.

Esta meios quando o deus move o sol outra vez lá provavelmente será uma tempestade solar maciça. Somente,
esta vez a tempestade baterá provavelmente para fora satélites.

Este a lua nova o 26 de janeiro, 2636 BC pode ser como lua nova o 25 de janeiro de 1241 BC o cruzamento o
rio Jordânia o décimo dia domingo 4 de fevereiro de 1241 BC e um nascer do sol repentino na queda de Jericho
um mais semana mais tarde 17 de fevereiro de 1241 BC.

“acima de sua junção com o Lo, veio junto phoenixes, homem e fêmea.” significa que a lua nova que começou
a contagem de 60 dias e 60 anos eram igualmente um milagre do sol, os phoenixes que movem o sol e a lua.
100 anos mais adiantado era a extremidade do ciclo egípcio 2737 dos sothis BC.

17 de março, 46 BC = “Slaves a notícia abandonada e trazida que começando o 5 de março (17 de março, o
quinto dia lunar), que era quando a batalha em Soricaria tinha acontecido, o grande medo prevaleceu; além
disso, Attius Varus estava no comando dos fortes toda ao redor. Que o dia Pompey moveu o acampamento e
ocupou uma posição oposto a Spalis em um bosque verde-oliva. Antes que Caesar exps para o mesmo lugar, a
lua foi visível sobre a sexta hora do dia.”
O marco Júlio César, guerra espanhola, p.624

Este dia cinco lunar = a lua no horizonte oriental e no sol no meio do céu = a posição do sol e da lua sobre o
dia longo de Joshua. Então a possibilidade isto era demasiado um dia longo.

24 de agosto de 1241 BC no calendário juliano eram iguais ao 13 de agosto em nosso calendário gregoriano =
20 dias a setembro + 22 dias ao equinócio = 45 dias ou meia maneira do solstício de verão ao equinócio do
outono. Gibeon estava na 3á latitude, o sol na 11a latitude = 90° menos 20° = o sol em 70° no meio-dia o 24 de
agosto de 1241 BC.

O quinto dia lunar = o quinto dia lunar era quando o sol representou ainda Joshua. O 24 de agosto de 1241
BC, e pode igualar o mesmo tipo de milagre do sol.

Se o deus moveu sol o 17 de março, 46 BC então um ano mais tarde pode mover sol o 15 de março, 45 BC.
Apenas como a queda das paredes de Jericho, o 17 de fevereiro de 1241 BC, e do sonho Wan do rei = a batalha
de Merom, o 15 de fevereiro de 1240 BC.

O cometa de Caesar: “o cometa visível da luz do dia brilhante apareceu de repente durante Ludi Victoriae
Caesaris, brilhado por sete dias sucessivos”, realizado no mês de setembro. Assim, igualmente este cometa pode
apontar ao nascimento dos Jesus 38 anos mais tarde, o 12 de setembro, 7 BC.

Aqui você pode ver que o cometa Neowise é visível no dia, imagem 11 PM PDT 15 de julho de 2020 tomado,
apenas abaixo do Ursa Maior:



“Em seu (rei K'ing) sexto ano (611 BC), um cometa inscreveu o grande urso (o Ursa Maior) e o rei morreu.”
Os clássicos chineses, p.164,

Havia um eclipse solar parcial visível de China no amanhecer de 28 de abril, 612 BC. O eclipse solar parcial,
o cometa, ou um milagre do sol em 611 BC podem ter sido o presságio para que o chinês faça um imperador
novo.

O rei Josiah morreu aproximadamente 611 BC.

Se o sol é o vermelho da cor, a seguir a lua e os planetas e os cometas devem ser vermelhos demasiado.

Isto significa os planetas, os cometas, e a lua, reflectiria esta luz solar avermelhada e igualmente pareceria
vermelho. Este registro foi tomado como um presságio na morte de Caesar:

“Assim, o sol sofreu um eclipse total e a maioria do céu pareceram estar no fogo; as brasas de incandescência
pareceram cair dele e os cometas vermelho-sangues foram vistos.”
Dio Cassius, livro LVI p.67



Um registro do eclipse lunar pode realmente ter sido um milagre do sol, o sol vermelho que reflete na lua.
Assim, o eclipse lunar do 15 de setembro, 5 BC que foi gravado como uma lua do sangue por Josephus, pode
realmente ter sido o vermelho da cor refletido de um sol vermelho.

O nascimento dos Jesus sobre o 12 de setembro, os 7 BC ou o 13 de setembro, 7 BC; o movimento e o retorno
do sol dois anos mais tarde de 15 de setembro, 5 BC. Dois anos de órbita acelerada 2 x 48 horas = 4 x 24 horas.
Assim, o sol pode retornar dois dias após dois anos inteiros de órbita reversa.

Os astrónomos pensam que sabem porque este buraco negro é luz vermelha de piscamento

Deslocamento vermelho gravitacional.

“As galáxias as mais distantes têm os deslocamentos vermelhos tão grandes que devem se mover longe de nós
nas velocidades que aproximam a velocidade da luz!”
Terra e espaço, p.189

O sol que viaja perto da velocidade da luz é igual à luz que vem de um buraco negro. O tempo é parado quase
em ambas as situações. Conseqüentemente, somente a luz no fim vermelho do espectro pode escapar. Isto é
provado com relatividade.

O deus é luz. O deus pode e escondeu seu poder. Um método clássico é esta órbita reversa que não deixa
nenhuma hora faltante líquida.

Então haveria 48 horas aceleradas tempo e 4 dias longos das horas X12. 48 horas - 48 horas = nenhuma
diferença de tempo líquido.

O 40:12 de Isaiah “quem o hath mediu as águas na cavidade de sua mão, e meted para fora o céu com o
período, e compreendeu a poeira da terra em uma medida, e pesou as montanhas nas escalas, e os montes em
um equilíbrio?”

O deus precisaria de conhecer o peso exacto da terra para acelerar tão perfeitamente a órbita de terra no
reverso para parecer da terra ser normal e não deixar atrás nenhuma prova física - nem sequer todos os segundos
ou minutos dos desaparecidos para que trajectos do eclipse lunar e solar a exactamente combinam o que seriam
não deus tido moveram o sol.

Isto é somente verdadeiro se o sol tinha movido 180° e a terra tinha fluído em uma órbita reversa do sol. Você
pode ver o colmilho/Scorpius no leste quando o sol é em setembro. Para que a mola esteja em Scorpius, o sol
deve ter movido 180°. Este diagrama é de 2300 BC do imperador chinês Yao, em 1240 BC a constelação
oriental no equinócio de queda era Virgem, um mês mais tarde Scorpius seguido.

Aqui outra vez você vê as 28 mansões do zodíaco lunar, na página 94 dos clássicos chineses:
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Você vê o colmilho/Scorpius, onde o sol está dentro no outono, pelo E para o leste. Contudo, a mola descrita
chinesa no leste. O ano que progride como o dia o sol que aumenta no leste e que ajusta-se no oeste.
Normalmente o sol viaja cada vez mais para o leste com o ano. Assim, como as órbitas de terra opor
normalmente no sentido horário os movimentos do sol do oeste ao leste através do zodíaco. Em uma órbita
reversa, o sol viajaria cada vez mais para o oeste, como o nascer do sol e o por do sol. Assim, em uma órbita
sentido horário do reverso, o sol passa do leste ao oeste ao longo do ano. Se havia um milagre do sol na mola
em 2300 BC o sol estaria nestes colmilho/Scorpius no leste deste zodíaco. Assim, a mola estaria no leste.
Assim, a mola chinesa da opinião está no leste.

Se o sol moveu 180° na mola, o sol estaria, termina acima, ao leste do zodíaco pelo colmilho/Scorpius. A terra
precesses um sinal cada 1000 anos. Assim este diagrama do zodíaco chinês é de 2300 BC. 1000 anos mais
tarde, na época de Joshua, onde você vê Scorpius igualaria as seis luas do dia directamente acima, e o sol no
Leão/Virgem. Yao transformou-se imperador após um dia longo, milagre do sol de Joseph, 1000 anos antes de
Joshua. Joshua era um descendente de Joseph. Yao gravou a mola no leste após o dia longo. A mola pode
somente estar no leste do zodíaco em uma órbita reversa.

Para o dia longo de Joshua, e o sonho Wan do rei 1000 anos mais tarde, você pode representar a lua do
primeiro trimestre acima em Scorpius e no ajuste do sol no Leão/Virgem na mola! O sol na mola em fevereiro
deve estar no Aquário, as seis luas do dia do rei macilentos no Touro!

“Mas as mansões vernal vão ao oeste e aos outonais ao do leste, invertendo os sentidos precedentes destas
duas estações, e na oposição à noção de prevalência do chinês que a mola pertence ao leste, etc. Esta
discrepância não parece contudo incomodar suas mentes de todo, e nós podemos com segurança deixá-la
inexplicado.”
Os clássicos chineses III p.95

O sol deve ser Peixes próximos na mola, de que é apenas um facto. Este zodíaco de Yao tem a mola no Touro
em 2300 BC. Em a mola do tempo de Joshua estava no Áries/Peixes, não Touro. Em a mola do tempo dos Jesus
estava nos Peixes. A mola chinesa é 45 dias antes do equinócio de mola. Assim, são o 15 de fevereiro 45 dias
antes do 31 de março. Na altura do dia longo e do rei de Joshua macilentos o equinócio de mola era o 31 de
março, 10 dias depois do 21 de março.

Saturn toma 29 anos para orbitar o sol = as 28 mansões lunares acima. O Júpiter toma 12 anos para orbitar o
sol = os 12 sinais do zodíaco = 12 meses lunares um o ano.

Assim, quando a terra estava em uma órbita reversa a mansão 28 lunar apareceria na mesma seqüência
dianteira, simplesmente a terra seria 180° = 6 dos 12 sinais do zodíaco afastado = 14 de 12 meses das 28
mansões lunares afastado, e o seguinte mês o zodíaco lunar igualmente apareceria um mês mais cedo na órbita
reversa da terra. Assim, haveria bastante uma mudança nas 28 mansões lunares para cada mês na órbita reversa
da terra.

“Em vez de cada planeta que está sendo ligado somente ao sol por um braço de bronze, é como se foram
ligados nas molas gravitacionais também. O mais poderoso ligou os dois corpos, Júpiteres e Saturn os mais
grandes. Enquanto os planetas interagiram com os plantesimals, suas próprias órbitas deslocaram. O Júpiter
moveu-se leve para dentro; Saturn moveu-se leve para fora - até que em algum ponto Saturn terminou
exactamente uma órbita para cada dois do Júpiter”
Geográfico Nacional, nosso sistema solar selvagem selvagem, em julho de 2013. p.54

Este calendário juliano suporta um dia cada 128 anos. Assim, desde 1241 BC a 1 ANÚNCIO = 10 dias o
equinócio de mola suporta ao 21 de março. Isto é porque nós usamos o calendário juliano antes de 1 ANÚNCIO
= Anno Domini = ano de nosso senhor.



Julius começou o calendário na lua nova = o 1º de janeiro, 45 BC. Morreu na Lua cheia = o passover = o 15 de
março, 45 BC. Em seguida o imperador romano Diocletian começou o sistema de Diocletian em seu primeiro
ano = o ANÚNCIO 284. No ano 247 a monge Dionysius rebatizou especificamente o ano do calendário Anno
Domini de nosso senhor = o ANÚNCIO 532. ANÚNCIO 532 - 247 = 285. Dionysius nomeou 1 ANÚNCIO, o
1º de janeiro, como o ano do nascimento dos Jesus; mas não o dia, não o 25 de dezembro.

No ANÚNCIO 248 Roma comemorou seu 1000th ano de 752 BC. Da Lua cheia e do passover, o 21 de abril,
751 BC.

Fundar de Roma pode ter sido escuridão no meio-dia passover no 21 de abril, 751 BC. Os Amos prophesied o
sol iriam para baixo no meio-dia.

1:1 dos Amos “as palavras dos Amos, que estava entre os herdmen de Tekoa, que viu a referência de Israel
nos dias do rei de Uzziah de Judah, e nos dias de Jeroboam o filho do rei de Joash de Israel, dois anos antes do
terremoto.”

O 8:9 dos Amos “e virão passar nesse dia, saith o senhor DEUS, que eu farei com que o sol vá para baixo no
meio-dia, e eu escurecerei o dia da terra na claro:
O 8:10 e eu transformaremos suas festas na lamentação, e todas suas canções no lamento; e eu trarei acima o
pano de saco em cima de todos os lombo, e a calvície em cima de cada cabeça; e eu farei a como a lamentação
de um único filho, e a extremidade disso como um dia amargo.”

O 6:1 de Isaiah “no ano que o rei Uzziah morreu mim considerou igualmente o senhor sentar-se em cima de
um trono, altamente e levantou-o acima, e seu comboio encheu o templo.”

Assim a lamentação para o rei Uzziah.

O grande terremoto era datado a aproximadamente 759 BC. O sol que vão para baixo no meio-dia = no deus
que movem o sol em torno da terra na velocidade da luz, e o terremoto resultante, podem ser oito anos mais
recentes de 759 datam BC, e sejam este mesmo dia, o 21 de abril, 751 BC.

O Jesus estava na cruz e na escuridão da sexta hora = 12 PM à nona hora = 3 PM.

Os 49 anos jubile os Jesus sacrifício ao 3 de abril, ANÚNCIO 33 estavam em 752 BC. O sinal de Hezekiah
igualmente nos 49 anos jubile ao sacrifício dos Jesus, no passover domingo 31 de março de 703 BC.

O 6:1 de Isaiah “no ano que o rei Uzziah morreu mim considerou igualmente o senhor sentar-se em cima de
um trono, altamente e levantou-o acima, e seu comboio encheu o templo.”

De 751 BC, 16 anos para Jonathan, 16 anos para Ahaz, a 718 BC e de 717 BC 14 anos a Hezekiah assinam
dentro 703 BC.

De 751 BC 52 anos do reino de Uzziah de volta a 801 BC, e de todos os ajustes da cronologia.

É BC simplesmente antes de Cristo. O ANÚNCIO é simplesmente Annos Deos que significa o ano do senhor.
No calendário juliano o ano é 365,25 dias. Isto significa que cada quatro anos um o dia estão adicionados como
o 29 de fevereiro. Contudo, nosso ano é realmente 365,24 dias. Isto adiciona acima a um dia extra cada 128
anos. De 1 ANÚNCIO, teòrica o nascimento dos Jesus, nós usamos o calendário gregoriano que mantem a etapa
com o equinócio vernal.



Há um debate sobre a posição exacta do dia bissexto no calendário juliano adiantado. A evidência directa a
mais adiantada é uma indicação do jurista do século II Celsus, que indica que havia duas metades de um dia de
48 horas”

Em uma órbita reversa teve que haver os dias longos que adicionou acima a 48 horas. A terra acelerada horas
necessários dos dias longos da órbita reversa nas 48 para igualar a mesma duração em um ano ou lá seria 367
dias um o ano. Assim, a contagem do 29 de fevereiro como um dia de 48 horas no calendário romano.

Era 23 de fevereiro o dia dobro. Havia uns milagre do sol em um 23 de fevereiro, tal como sábado 17 de
fevereiro = o 23d dia do mês lunar - a lua do último trimestre, 1241 BC o nascer do sol repentino o dia Jericho
caiu. “Se em Adar que o sol está ainda no meio-dia” = um dia longo em fevereiro.

Júlio César começou o calendário juliano com lua nova o 1º de janeiro, 45 BC. Então o 23 de fevereiro, 45 era
BC o 23d dia do segundo mês lunar = 5 dias antes do fim do mês.

O milagre do sol quando evitar transformou-se imperador após Yao, dia 38 do ciclo, talvez, sexta-feira 26 de
fevereiro de 2246 BC, igualmente era a lua do último trimestre = o dia lunar 23.

O AM é Annos Mundi. Isso é latino para o ano do mundo 5358 BC em jubileus de 110 x 49 anos ao sacrifício
dos Jesus, ou 5368 BC em jubileus de 108 x 50 anos. jubiles de 49 anos de Adam no arménio Sothis do ano 700
ou do ano 800, 4668 BC ou 4558 BC, como na génese 5: 700th ano = Septuagint, 800th ano = hebraico. A
inundação de Noah data ano da 5a semana de 27 x 49 jubileus do ano o 5o = 1363 anos do ano 700, 4668 BC a
3307 BC.

O calendário romano, para fazer o ano mesmo 365 dias, contados o 23 de fevereiro, e 24 de fevereiro, como
um dia. Quando o deus moveu o sol, havia uns dias curtos e os dias longos que pode ter motivado este
calendário. Hoje, nós apenas temos o 29 de fevereiro cada quatro anos.

4668 aponta BC a 4700 anos ao sacrifício dos Jesus. Assim, sexta-feira 8 de março de 4668 era BC o décimo
quarto dia, a Lua cheia. Os meios do ano 700 o calendário suportaram um dia cada quatro anos, 700/4 = 125
dias. Os anos novos devem ser o 11 de julho no calendário arménio como anos novos no egípcio eram o 16 de
julho. Os anos novos eram quando Sirius apareceu primeiramente antes do sol no alvorecer. Assim, 125 dias
traseiro são desde o 11 de julho este 8 de março, 4668 BC. Assim, Adam aponta exactamente ao sacrifício dos
Jesus.

Então, o sonho Wan do rei o 15 de fevereiro de 1240 BC, significaria que o sol seria um sinal no início do ano
do que o Áries, isto é, Peixes.

Um ano antes do sonho Wan do rei quando o sol moveu 180° e a terra fluiu fora da órbita reversa, no primeiro
milagre do sol por Joshua quando o sol moveu 180° e a terra fluiu na órbita reversa, pode ser as paredes caídas
de Jericho, talvez sábado 17 de fevereiro de 1241 BC. Assim, o sol moveu 180° para o oeste para o outro lado
da terra e a terra fluiu em uma órbita reversa do sol. Assim, o sol pode ter ascensão de repente no leste em 11
PM sexta-feira à noite para um ataque adiantado em Jericho como os estados da Bíblia. Este pôde ser 17 de
fevereiro de 1241 BC e a metade de uma órbita de então, 188 dias é 11 PM sábado 23 de agosto de 1241 BC.
Este é mais ou menos como a meia órbita de nosso equinócio de mola a nosso equinócio de queda 186 dias 10
horas. A terra é a mais próxima o Sun o 3 de janeiro de 2013, que é duas semanas após o solstício de inverno.

A terra o mais próximo o sol é chamada o periélio. A terra o mais distante do sol é chamada o aphelion. Isto
significa 89 dias após o periélio a 89 dias antes do periélio, a terra balançou para fora e essa meia órbita é 187
dias. Do equinócio ao equinócio é a metade de uma órbita. Assim, o número de dias de um milagre do sol antes
do igual do equinócio o mesmo número de dias antes do próximo equinócio = da metade de uma órbita quando
o sol dever retornar.

http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pt&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fJulian_calendar
http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pt&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fJulian_calendar
http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pt&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fJulian_calendar


15 de fevereiro de 1240 é BC uma órbita de um quarto, 91 dias, da aproximação a mais próxima da terra ao
sol, o 15 de novembro de 1240 BC. Sobre a aproximação a mais próxima os 7000 anos da terra passada do sol
tem deslocado desde setembro até janeiro. Assim, a meia órbita 10 AM do 17 de fevereiro de 1241 BC PM ao
23 de agosto de 1241 11 é BC os 187 dias 12 horas. Então porque o sol está no outro lado da terra esta é 12
horas mais, 188 dias. Então o sol podia mover e fluxo da terra fora da órbita reversa. Para haver 365 dias uma
terra reversa do ano da órbita deve acelerar 48 horas em sua órbita em torno do sol. Mais haveria 367 dias um o
ano porque a rotação está contra a órbita.

A queda de Jericho realizava-se em sábado. Isto deve ter sido sábado 17 de fevereiro de 1241 BC. Então o sol
deve mover outra vez a metade de uma órbita mais tarde, também em sábado porque Joshua não deu aos povos
um o dia do Sabat de resto. Assim, o dia da conquista de Joshua deve ter-se realizado em um Sabat,
provavelmente 24 de agosto de 1241 BC. Então, o sol deve retornar um ano após o milagre do sol na queda de
Jericho. De sábado 17 de fevereiro de 1241 BC a sábado 15 de fevereiro de 1240 BC. No livro de Enoch um
calendário 364 é usado de 52 semanas. Assim, se havia um milagre do sol em um Sabat, o sol pode retornar um
ano mais tarde igualmente em um Sabat. Talvez os milagre do sol de Joshua foram notados assim.

Ou havia mais milagre do sol no Sabat, assim no calendário de 364 dias. O Essenes usou um calendário de
364 dias. Mesmo um calendário de 364 dias do livro dos jubileus = a verdade devido a tão muitas datas exactas
da génese. Somente, o calendário fixo não foi mantido, simplesmente o calendário lunar foi mantido = o êxodo
a Lua cheia sexta-feira 29 de março de 1281 BC, o sacrifício dos Jesus o ANÚNCIO da Lua cheia sexta-feira 3
de abril de 33. O sol pode ter movido o 17 de fevereiro de 1241 BC e 15 de fevereiro de 1240 BC de sábado a
sábado traseiros porque havia pulo ano 29 de fevereiro de 1240 BC.

23:29 do êxodo “eu não os conduzirei para fora antes do thee em um ano; a fim de que não a terra se
transforme desolada, e o animal do campo multiplique contra o thee.”
23:30 por pequeno e por pouco eu conduzi-los-ei para fora de antes que thee, até que mil esteja aumentado, e
para herdar a terra.”

Havia uma conquista, mas uma conquista nao completa, no primeiro ano, da queda de Jericho, o 17 de
fevereiro de 1241 BC à batalha no dia longo de Joshua, o 24 de agosto de 1241 BC e no Gideon, à conquista de
Merom e de Hazor; Barak e Deborah, o 15 de fevereiro de 1240 BC. Veja Joshua 6, 10, 11 e juizes 4, 5, 6, 7, 8.

No final do ano, os povos ainda viveram nas vilas. Assim os animais selvagens não multiplicaram.

Em um hospital que dos veteranos foi afixado “a guerra acaba-se, tudo que é deixado é as batalhas pessoais.”

Eu 15:57 dos Corinthians “mas agradecimentos seja ao deus, que giveth nós a vitória através de nosso senhor
Jesus Cristo.”

Então nós temos aproximadamente 24 horas de tempo faltante nesta meia órbita desaparecido. A terra deve
acelerar 24 horas ao meio um do ano de 183 dias. Mas esta meia órbita do Sabat ao Sabat é 189 dias,
189/365.2422 x 48 horas = 24 horas 40 minutos. Mas a primeira meia órbita reversa acelerada tem as horas do
23:20 aceleradas tempo, e a segunda meia órbita reversa tem as horas do 24:40 aceleradas tempo.

A terra é a mais próxima o sol no inverno = a metade acelerada da órbita de terra. As duas metades 23 horas
20 minutos e 24 horas 40 minutos. A primeira metade desde o 17 de fevereiro de 1241 BC Joshua dia ao 24 de
agosto de 1241 longo é BC 188 dias, mas é a meia órbita mais lenta. Assim, as 23 horas e 20 minutos
aceleraram a órbita da queda de Jericho, o 17 de fevereiro de 1241 BC ao dia longo de Joshua, o 24 de agosto
de 1241 BC.

Nós ainda estamos faltando 40 minutos de 24 horas na meia órbita do dia longo de Joshua (24 horas - horas do
23:20 = 40 minutos), apenas como na história faltante do dia. O sol pode somente revolver 350° em torno da



terra quando Joshua pediu que o deus fizesse o sol estar ainda no céu. Assim, o tempo decorrido combinaria a
época faltante dessa meia órbita exactamente.

O tempo decorrido = tempo o sol estado ainda no céu no dia longo de Joshua deve ser 23 horas e 20 minutos.
Época faltante da órbita acelerada do reverso da terra, 48 horas, devem igualar o tempo onde decorrido o sol
estêve ainda ou moveu o leste ou se moveu para o oeste em 12 horas atinge adicionando acima a 48 horas. O sol
deve mover a metade de uma órbita 190° mais tarde, e fluxo da terra fora da órbita reversa. Assim, o 10° mais
do que 180° = os desaparecidos 40 minutos. Assim, o rei macilento veria que o sol para estar apenas abaixo do
ocidental horizen para 12 horas, a seguir elevação 10° no oeste antes de ajustar outra vez no oeste quando o sol
retornou e a terra fluiu fora da órbita reversa. Assim, o rei macilento iluminou o céu ocidental. Assim, a história
faltante do dia adiciona acima.

Então quando o sol retornou o 15 de fevereiro de 1240 BC, o sol deve mover 190° para o leste para combinar
os minutos do 24:40 que faltam a época da segunda metade da órbita reversa. Assim, nós podemos ter
encontrado o 10° faltante. O sol deve mover 180° e fluxo da terra fora da órbita reversa sol do 15 de fevereiro
de 1240 BC. O sol deve igualmente mover um 10° mais adicional que o dia, 190°, para compensar pelos 40
minutos. A palavra “sobre” ajustes inteiros de um dia. O sol estêve ainda no céu para 23 horas e 20 minutos
para Joshua. Então nós podemos ter encontrado os desaparecidos 40 minutos na história faltante do dia.

O sol pode mover 350° e não 360° quase um círculo no meio-dia no dia longo de Joshua. Esse dia o sol pode
ser aumentação representada no oeste ao meio-dia - estando ainda no meio-dia por 24 horas = o sol que
circunda a terra, ajustando-se então no leste, então aumentando de repente no leste. Então, metade de uma órbita
mais tarde, quando o sol movido, o sol puder mover 190°. Então o rei macilento veria o sol estar ainda no oeste
no por do sol, e igualmente aumenta 10° antes de ajustar.

A meia órbita a mais curto, a meia órbita seguinte de 177 dias, é igualmente a meia órbita mais acelerada, do
25 de agosto de 1241 12PM BC ao 15 de fevereiro de 1240 12PM BC, menos 12 horas porque o sol está no
outro lado da terra = 177 dias 12 horas = 365.24/177.5 x 48/4 = 24 horas 42 minutos. Ou 365 - 188 = 177. Há
363 x 24 dias longos da hora na órbita reversa. Assim, a órbita do reverso 360° da terra terminaria dois dias
mais cedo de 365 dias. A rotação está contra a órbita, assim que o número de dias e de noites ainda seria 365
dias. Não obstante, de sábado 17 de fevereiro de 1241 BC a sábado 15 de fevereiro de 1240 são BC 364 dias
normais devido pulo ano ao 29 de fevereiro. assim o 17 de fevereiro o ano precedente e então o 16 de fevereiro
um ano mais tarde é o mesmo dia = 365 dias. Com dias longos = 48 horas o comprimento do ano é 363 dias + 2
dias = 365 dias do comprimento total = nenhuma hora faltante líquida.

Não obstante, dos de sábado a sábado são 364 dias. E para que a lua apareça directamente acima no por do sol,
para que o sonho Wan do rei seja o sexto dia da lua, o sol deve retornar domingo 365 dias após a queda de
Jericho. Mesmo 366 dias a segunda-feira 17 de fevereiro de 1240 BC para as seis luas do dia.

Então todos os três batalhas, Jericho, Joshua e Merom podiam todos ocorrer em sábado. Assim, Joshua não
deu o resto de Israel em sábados da batalha. E assim permanece um resto espiritual no céu. Do 24 de agosto de
1241 o dia longo e o sol de Joshua BC revolveram em torno da terra. O sol retornou um dia cedo, o 15 de
fevereiro de 1240 BC desde o 17 de fevereiro de 1241 BC. Tão 363/176.5 x 48/4 = 24,67 horas; .67 X 60
minutos = 40 minutos. horas do 24:40. Conseqüentemente há umas horas do 24:40 que faltam ao segundo meio
da órbita reversa. A segunda metade da órbita reversa deve ter os desaparecidos 40 minutos, como você pode
ver, ele faz.

Você pode ver que a órbita acelerada normal do outono/inverno é 32 minutos mais curto dos gráficos abaixo
do +16 minutos e -16 minutos na equação da época da órbita acelerada normal. Contudo, o analemma não é
exactamente o mesmo. Há 186,5 dias da mola a cair, e 178 dias da queda a saltar.

4:8 dos hebraicos “para se Joshua lhes tinha dado o resto, a seguir não mais tarde falaria de um outro dia.”



1 20:29 dos reis “e lançaram um sobre contra outros sete dias. E assim era, isso no sétimo dia onde a batalha
foi juntada: e as crianças do pântano de Israel dos sírios cem mil lacaios em um dia.”

Órbitas de terra o sol mais rapidamente quando for mais próximo o sol no inverno. Assim se você pode
representar, este aplicado às 24 horas da meia órbita acelerada é igualmente 32 minutos mais curto = umas 23
horas órbita de 30 minutos mais acelerada de uma primeira metade e umas 24 horas 30 minuto a órbita mais
acelerada da segunda metade = 48 horas. A meia órbita é 186,5 dias. Assim, 188 dias são 1,5 dias mais por
muito tempo. Assim, em 8 minutos uma órbita reversa acelerada dia (48 x 60) /365,24 = 8 minutos um o dia,
este é 1,5 x 8 = 12 mais minutos aos 32 minutos. 32 + 12 minutos são 44 minutos. Assim, a segunda metade
acelerada da órbita reversa tem 24 horas 40 minutos faltar o tempo = tempo acelerado, e a primeira metade da
órbita reversa tem 23 horas 20 minutos faltar o tempo que iguala os dois dias extra em uma órbita reversa
completa. Assim, o ano reverso é 365,24 dias e não 367,24 dias.

O analemma de um selector do sol “alcança + ou - 16 minutos = diferença de um máximo de 32 minutos.

O tempo faltante da órbita acelerada da terra que é mais de 24 horas, é a época faltante da órbita parcialmente
reversa da queda/inverno. Assim, tipicamente, esta vez faltante seria aproximadamente 30 minutos. O dia longo
de Joshua era uma exceção porque do Sabat ao Sabat são 189 dias, não 186 dias, que igualou 23 horas e 20
minutos, e 24 horas e 40 minutos. Para os 186 dias típicos, isto iguala 23 horas e 30 minutos, e 24 horas e 30
minutos. Dois, as órbitas parcialmente reversas, sobre a queda e o inverno, adicionam junto acima a uma hora
de tempo faltante que deve igualar uma hora do tempo decorrido. A terra de circundamento na velocidade da
luz, terra do sol na escuridão para uma hora, atingiria uma hora do tempo decorrido na terra. Junto o resultado
líquido não seria nenhuma hora faltante líquida na terra.

O sol e a lua criam marés. O sol tem uma maré 46% da maré da lua. Simplesmente, se as marés movidas com
o sol e a lua, as marés combinariam o tempo do dia = o sol, e a lua combinaria a posição da lua. Se o sol foi
movido na velocidade da luz não haveria nenhuma tracção da gravidade do sol assim como nenhuma luz. Se
uma tracção da gravidade foi deixada no ponto se mover começado sol, essa tracção da gravidade igualaria a
maré solar usual. O deus iria provavelmente mais e deixaria marés solares e lunares em suas horas previstas. E
assim, igualmente não haveria nenhuma evidência de movimentos do sol nas marés qualquer um porque o dia
combinaria a tracção da maré = da gravidade.

“os saros dão um ciclo e o retorno nodal é problemático para um número de razões.”
“Os registros Geochemical do lago elk, Minnesota do noroeste, mostrado três picos da acumulação do AI
avaliam em 7740, 5900 (3950 BC = o Sothis arménio 3907 BC), e 4240 (2290 BC quando Jacob morreu) BP
(antes do presente 1950)
researchgate, rede

Quando o sol aumentou no oeste e no grupo no leste pode haver uma influência em marés simplesmente
devido ao movimento da gravidade, e essa maré poderia ser puxar diferente para o oeste para o leste.
Igualmente, quando o sol ascensão de repente no leste a maré deve ser muito mais rápida.

Não obstante, simplesmente deixar a tracção da gravidade com o sol e a lua igualaria o dia e a maré
exactamente. Não pode haver nenhuma maneira de dizer que o sol e a lua estiveram ainda por muito tempo
quando a terra girou. A luz do dia e o sol e a maré lunar e solar combinariam exactamente. Mesmo o sol e a lua
que viajam para o oeste ao leste, de que são o sol que aumenta no oeste e ajustando-se no leste, não pode deixar
um traço de qualquer coisa incomum nas marés solares e lunares.

Há quatro marés um o dia. Há a maré conhecida na Lua cheia. Contudo, há a maré de mola da lua nova que é
ainda mais pronunciada. Ambo tome a efeito 24 horas ou 48 horas após a lua completa ou nova. Há igualmente
a lua do primeiro trimestre e a lua do último trimestre quando a lua é perpendicular ao sol. Estas marés
cancelam para fora e são sabidas como as marés pequenas. Alguns milagre do sol estavam na lua do primeiro
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trimestre, tal como o dia longo de Joshua, o 24 de agosto de 1241 BC - a metade de uma órbita do retorno do sol
mais tarde as seis luas do dia do rei 15 de fevereiro de 1240 macilento BC, o sol escurecido = o sol que revolve
em torno da terra na velocidade da luz, na queda do Jerusalém, o 7 de setembro, 591 BC = a lua de sete dias.

Há uma maré do prograde e uma maré retrógrada. Assim, quando o deus moveu o sol, e a lua, oeste ao leste, a
maré resultante pode ser como a maré retrógrada natural.

Torques lunares e solares nas marés oceânicos, última página.

Hoje, o 16 de junho de 2018, há muito uma maré baixa BC na costa oeste. Esta é a lua nova, essa significa que
o mais próximo lateral o sol e mais da protuberância do sol e entre esta protuberância é uma maré baixa, um
efeito flatening entre as marés altas. A lua está igualmente em seu ponto mais do norte em sua órbita e em seu
ponto mais próximo em sua órbita este ano para produzir este efeito.

“Mas se concordam com sua previsão - se se descobrir e submetido que duas revoluções dos macacos lunares
são necessárias, a fim de que possa avançar com o todo o os sinais do zodíaco, esta posição terão sido
alcançados, em conseqüência deste teste crucial, que aparentemente incompatilble, para não dizer impossíveis,
circunstâncias são encontrados para coexistir - para como podem as mesmas relações fazer simutaneously uma
revolução inteira no espaço quando comparadas de um ponto, e somente de uma meia revolução quando
comparadas de outro?”
Investigações astronômicas; as relações cósmicas da revolução dos Apsides lunares. Marés oceânicos,
introdução, p.21

Os covardes = partículas maciças fraca de interacção passam através de nosso sistema solar, de modo que para
de terra do ano a metade das cabeças da órbita em seu trajecto, e do mesmo modo para a metade das cabeças de
uma terra do ano longe de seu trajecto. Quando a terra tinha fluído em uma órbita reversa do sol, aquela
significaria que a órbita da outra metade dirigiria no sentido dos covardes. Naturalmente nós podemos mal
detectá-los agora, muito menos então. E não há quase nenhum traço uma vez que as partículas passaram
completamente.

Sobre talvez dúzia círculos 360° do sol na velocidade da luz em torno da terra sobre milhares de anos, em
tempos do antigo testamento, de uma hora cada = 12 horas o sol é mais novo do que a terra. O sol que está ainda
no céu em 1/30 da velocidade da luz por 24 horas adicionaria acima a alguns minutos do tempo retardado no
sol. Embora, no 1/30th a relatividade da velocidade da luz signifique somente minutos de tempo perdido, sobre
muitos destes minutos dos milagre do sol mesmo adicione acima. Assim, a escuridão na queda Jerusalém do 7
de setembro, de 591 BC e da escuridão quando o Jesus estava na cruz meio-dia o 3 de abril, ANÚNCIO 33 deve
ambos ser o sol escurecido em seu ir adiante (na velocidade da luz). Toma quase uma hora para que o sol mova-
se em torno da terra na velocidade da luz. Dois eventos = duas horas.

O 28:29 de Deuteronomy “e o shalt de mil tateam no meio-dia, como o gropeth cego na escuridão, e no shalt
de mil para não progredir em thy maneiras: e o shalt de mil somente seja oprimido e estragado cada vez, e
nenhum homem salvar o thee.”



5:14 do trabalho “encontram a escuridão no dia, e tateam no meio-dia como na noite.”

No total, o sol poderia ser aproximadamente 12 horas mais novo do que a terra, 12 vezes uma hora, 12 vezes o
sol foi escurecida = o sol é 12 horas mais nova, ou o sol é pelo menos 2 horas mais novo do que a escuridão da
terra no meio-dia = o 7 de setembro, em 591 BC e em 3 de abril, ANÚNCIO 33.

Do eclipse lunar, (mal visível em Israel) o 7 de outubro, ANÚNCIO 32 ao eclipse lunar = à metade de uma
órbita, o 3 de abril, ANÚNCIO 33 = por do sol o dia da crucificação dos Jesus.

Isto é, do primeiro dia da festa de tabernáculos, a Lua cheia no sétimo mês, este 7 de outubro, 32 ANÚNCIO
Jesus sacrifício ao 3 de abril, ANÚNCIO 33 é metade de uma órbita. O deus pode moveu sol o 7 de outubro, os
32 ANÚNCIO e o fluxo da terra em uma órbita reversa, a seguir o deus pode mover sol o 3 de abril, os 33
ANÚNCIO e o fluxo da terra fora do orbitl reverso.

Imagem TheSky software Bisque do 3 de abril, ANÚNCIO do Jerusalém 33 do PM do 7:30:



Do eclipse lunar, o 19 de outubro, ANÚNCIO 31 eclipse lunar (nao visível em Israel) ao 14 de abril,
ANÚNCIO 32. Os milagre de Sun podem ter ocorrido nestes dias do eclipse lunar e ser confundidos apenas por
eclipses lunares naturais. Do eclipse ao eclipse são exactamente as meias órbitas.

Estes dois 30 segmentos minutos podem ser como dois ministros do gospel que fala por 30 minutos cada um,
por uma hora completa.

Contudo, nós estamos calculando as 48 horas aceleradas um o ano completo, e a meia parcela do ponto dessa
órbita reversa. Assim, duas meias órbitas do inverno têm 30 mais minutos acelerados tempo do que 24 horas =
uma hora completa.

Do dia de expiação, sexta-feira, Yom Kipur, o 3 de outubro, o ANÚNCIO 32 é metade de uma órbita de 182
dias ao passover e ao sacrifício dos Jesus, o 3 de abril, o ANÚNCIO 33.

O 7:2 de John “agora a festa dos judeus de tabernáculos era à mão.”

A festa de tabernáculos era cinco dias após Yom Kipur.

O ano acelerado é 363,24 dias por muito tempo a tempo, 365,24 dias nos nasceres do sol. Mesmo de sábado
17 de fevereiro de 1241 BC a sexta-feira 14 de fevereiro de 1240 são BC 363 dias devido pulo ano ao 29 de
fevereiro. Se o sol retornou sábado 15 de fevereiro de 1240 BC a duração das órbitas reversas pode ser contada
como 363 dias porque sábado 24 de agosto de 1241 BC a terra não estava revolvendo em torno do sol, mas o sol
em torno da terra. Mesmo que dia o sol aumentou no oeste e no grupo no leste.

Assim, o deus deve ter movido o sol da inércia para 40 milhão milhas um a hora presentemente, a seguir ter
retardado o movimento do sol a 20 milhão milhas uma hora para estar ainda no céu para Joshua para 24 horas e
360°. Então o deus deve ter acelerado o sol do meio-dia ajustar-se outra vez no leste em 40 milhão milhas e
parar abaixo do horizonte oriental.

Assim o deus parou o sol de mover-se no meio-dia, porque o sol se estava movendo para o oeste para o leste.

O 19:4 do salmo “sua linha é saído com toda a terra, e suas palavras à extremidade do mundo. Nelas hath
ajustou um tabernáculo para o sol,
19:5 que é como um noivo que sai de sua câmara, e rejoiceth como um homem forte para correr uma raça.”

Do “os imagins salmo 19 o sol que compete através do céu gostam de um warriour que corre em seu trajecto, e
essa aparência mitológica é provavelmente atrás do verbo “acelera” aqui.”
A Bíblia Hebraica, por Robert altera-se, os PROFETAS, p.39.

Esta não é aparência mitológica. Imagem do 10:13 do salmo 19 e do Joshua o sol como movendo-se.

O 37:9 da génese “e sonharam contudo um outro sonho, e disseram-lhe seus irmãos, e disseram-nos, ver-los,
mim sonharam um sonho mais; e, ver, o sol e a lua e as onze estrelas feitos reverência a mim.”

Mesmo Joseph em 2328 soube BC que o deus moveu o sol por vezes. Joshua demasiado saberia que o deus
movia o sol do oeste para o leste que dia, e que seu pedido foi compreendido a respeito da parada o sol, retarde
o sol para o oeste ao movimento do leste que dia.

Assim o sol e a lua aceleraram não ir para baixo porque o oeste movente do sol ao leste movia ao redor o sol
duas vezes na taxa para que o sol esteja ainda no céu. Joshua soube que o deus movia o sol porque normalmente
como a terra gira o sol viaja para o leste - a - para o oeste e é ainda.



Então o deus deve ter movido o sol no outro sentido 20 milhão milhas um a hora para aumentar de repente no
leste e para ascensão o céu. A terra deve terminar 360° em torno do sol no reverso em um ano menos dois dias
devido à órbita acelerada. Assim, a órbita reversa começou sábado de manhã 17 de fevereiro de 1241 BC e o sol
moveu sábado 15 de fevereiro de 1240 BC no sonho Wan do rei exactamente dois dias curto um ano. Então
havia um valor de dois dias, 48 horas, de uns dias mais longos para dar os 365,24 dias normais da época de um
ano normal. Assim, no fim do ano reverso da órbita, o meio-dia, o 15 de fevereiro de 1240 BC o dia é 12 horas
prolongadas. Assim, o sol retorna meia-noite no 15 de fevereiro de 1240 BC a tempo, após 12 horas do tempo
do meio-dia. Os dias mais longos junto com o tempo mais curto orbitam ainda o igual 365 dias.

Do nascer do sol repentino sábado 17 de fevereiro de 1241 BC = ano de pulo e um 29 de fevereiro, a um ano
completo ao meio-dia domingo 16 de fevereiro de 1240 BC = exactamente uma órbita completa de 365,25 dias.

A “rachadura que faz no xinmao do dia, 28, Ji procurou água com varinha de rabdomante: O rei deve hospedar
o Júpiter. Não choverá. Procurado água com varinha de rabdomante: Deve ser 2 encerrados acima dos
carneiros. ò mês.”
Heji, 25148

15 de fevereiro de 1240 é BC o dia 28 do ciclo 60. O Júpiter era ser ao lado do sol que dia. O rei Macilento
grava o milagre do sol no primeiro mês. O imperador de China pode ter gravado o milagre do sol a mesma data,
o 15 de fevereiro de 1240 BC, como o ò mês.

Os cinco planetas estavam na junção no colmilho/Scorpius acima do sol de ajuste, na Virgem, no início do
sonho Wan do rei. Júpiter em sua órbita, se o Júpiter não moveu 180° no primeiro movimento do sol, o 17 de
fevereiro de 1241 BC. Então quando o sol moveu o 15 de fevereiro de 1241 180° BC, o Júpiter igualmente
moveria 180° e apareceria apenas acima do sol em sua posição normal quando o grupo do sol, após 12 horas do
por do sol, apenas acima do sol. Assim, o Júpiter moveria 180° de Scorpius para o Áries, o 15 de fevereiro de
1240 BC. Assim, talvez a razão para que o chinês sinta moveu-se para sacrificar ao Júpiter.

Então o sol retornou 365 dias depois que se moveu primeiramente meia-noite no 16 de fevereiro de 1241 BC.
Assim, não há nenhuma hora faltante líquida e os trajectos do eclipse solar gravados são porque nós os
esperaríamos trabalhar para trás na física.

Na época de Hwang-te (2656 BC), tinha havido um prophesy de maneira que “o chefe do oeste deve se
transformar o rei em um determinado ano do kea-tze”.”
Os clássicos chineses

Ano 2636 de Huangdi no 20o BC: “Quando se estava sentando em um barco no Yuen-hoo, acima de sua
junção com o Lo, lá vieram junto os phoenixes, o homem e a fêmea.”

Esta união do sol e da lua era o primeiro ano do kea-tze e o primeiro dia do kea-tze, kea-tze significa o número
um, na lua nova quando o sol e a lua moveram 180° de volta aos Peixes e a terra fluiu fora da órbita reversa, o
27 de janeiro, 2636 BC. Isto prophesy era para que a lua nova ocorra no dia um de sessenta quando o sol e a lua
devem mover 180° levados pelo phoenix vermelho. Assim todas as datas chinesas do ano 60 e da data do dia 60
desde o 27 de janeiro, 2636 BC.

O Jesus teria 12 anos velho em um ano do keatze de 2636 BC ao ANÚNCIO 5. O Jesus carregado em 7 BC
seria 12 no ANÚNCIO 5.

2:42 de Luke “e quando tinha doze anos velho, foram acima ao Jerusalém após o costume da festa.”



O 2:46 de Luke “e vieram passar, isso após três dias onde o encontrou no templo, sentando-se no meio dos
doutores, ambos audição eles, e fazendo lhes perguntas.
O 2:47 e todos que o ouviram foram surpreendidos em suas compreensão e respostas.”

2:49 de Luke “e ele disse até eles, como é esse YE procurou-me? wist YE não que eu devo ser sobre o negócio
do meu pai?”

2 21:1 “Manasseh dos reis tinham doze anos velhos quando começou a reinar, e reinavam cinqüênta e cinco
anos no Jerusalém. E o nome da sua mãe era Hephzibah.”

Manasseh carregado em 700 BC, reinado de 688 BC, vivido de 700 BC 55 anos a 645 BC. 645 iguala BC a
escuridão em China, talvez a escuridão como quando o Jesus estava na cruz. A Lua cheia, e passover, sexta-
feira 19 de março de 645 BC = 38 anos no reverso a 607 BC.

Há uns registros chineses do eclipse solar nos ossos do oráculo - o dia é dado mas não o ano: o dia 53 do ciclo
60 = 4 de março de 1250 BC e o dia 10 do ciclo 60 = o 26 de maio de 1217 é BC no mesmo dia de 60 desde o
27 de janeiro, de 2636 BC, nenhuns dias que faltam, e é exactamente porque nós os preveríamos para ser para
trás do presente a em qualquer altura que no passado.

Contudo, o ano não é dado. Os registros do eclipse solar nos clássicos chineses de 776 BC no fósforo ao dia e
ao ano de 60. Os registros do eclipse solar em Egipto desde 1407 BC no fósforo o dia e o ano nos sothis dão um
ciclo. Assim, os registros egípcios do eclipse solar pre-datar o dia longo de Joshua, o 24 de agosto de 1241 BC.

O facto que os dias de 60 não têm nenhum dia faltar o deus dos meios teve que ter guiado os chineses aos dias
gravados, aos dias parciais e aos dias longos. Os milagre do sol estariam confundindo às vezes como contar o
dia.

8:22 da génese “quando o remaineth, o seedtime e a colheita, e o frio e o calor, e o verão e o inverno da terra,
e dia e noite não cessarão.”

Enterre em uma órbita reversa a mola do progresso das estações, verão, queda, inverno a mesma maneira que
faz agora.

74:9 do salmo “nós vemos não nossos sinais: não há não mais nenhum profeta: nenhum está lá entre nós
alguns esse knoweth quanto tempo.”

Os sinais devem ser milagre do sol.

74:16 do salmo “o dia é thine, a noite igualmente é thine: o hast de mil preparou a luz e o sol.
O hast de mil do 74:17 ajustou todas as beiras da terra: o hast de mil fez o verão e o inverno.”

O ano da inundação de Noah, 3307 BC, muito provavelmente o sol moveram-se e a terra estava em uma órbita
reversa. Assim, a promessa nesta génese 8 após a inundação de Noah era necessária.

Com terra em uma órbita reversa, e o sol para cima ou para baixo = um deslocamento na órbita não um
deslocamento da terra, as estações continua apenas o mesmos como normalmente. O sol pode aumentar no oeste
e ajustar-se no leste e no sol pode ficar no céu por mesmo nove dias = 9 horas X12, contudo dia e noite não
cessaria. A terra continuada a girar, lá era ainda dia e noite.

Os registros chineses do eclipse solar são geralmente seguros. Frequentemente o dia é direito mas o ano é
colocado mal um ano antes ou um ano em seguida.



Oracle desossa registros dá o dia do ciclo 60, mas não o ano. A maioria de ossos do oráculo foram gravados
no reino de Wuding, 1393 BC a 1344 BC.

Havia uns ciclos de 38 anos = a vida perfeita dos Jesus de 38 anos. Talvez desde 1282 BC a 1244 BC; desde
1245 BC a 1207 BC = 1200 anos ao nascimento dos Jesus em 7 BC.

Dias e anos do ciclo 60 desde o 26 de janeiro, 2636 são BC consistentes para todos os registros chineses do
eclipse solar. Somente alguns registros do eclipse solar nos clássicos chineses estão faltando o ano do ciclo 60.

Nos clássicos chineses na lista de registros do eclipse solar, lá há algum que não era visível em China. Estes
podiam ser milagre do sol pelo contrário.

Às vezes o registro do eclipse está para fora um ano, tal como o 16 de fevereiro, 505 BC, deve ser o ano 504
BC, o 10 de fevereiro = o terceiro dia do mês Adar quando o templo foi terminado. O ano correcto dado nos
clássicos chineses era 504 BC.

Para dizer não há nenhum registro de eclipses solares antes de 1217 está BC errado. Mesmo os 1217 BC
eclipses no dia 9 de 60 são apenas uma suposição por amadores.

Você verá registros abaixo do eclipse do 14 de junho de 1414 BC, o 11 de abril de 1411 BC, o 29 de janeiro
de 1407 BC em Egipto e eclipse solar um 22 de outubro de 2137 BC e eclipse lunar um 29 de junho de 1368 BC
em China.

Cada ponto na terra deve esperar um eclipse solar total cada 375 anos a 460 anos. O comprimento máximo é
aproximadamente sete minutos. Contudo, o eclipse solar é um círculo escuro que passa sobre a superfície de
terra que significa que a parte superior e mais inferior teria um eclipse total muito mais curto.

O dia 10 do ciclo 60 podia ser a Lua cheia = o passover sexta-feira sábado 19 de março de 1204 BC. Havia um
eclipse lunar visível Israel do 19 de março de 1204 BC apenas porque havia um eclipse lunar visível Israel do
13 de março, 4 BC. Herod morreu o 31 de março, 4 BC ou no fim mês lunar do 27 de março, 4 BC.

Alguns sugerem que o Jesus seja nascido no ANÚNCIO 4 BC imediatamente antes que Herod morreu e foi
crucificado o 7 de abril, 30 na idade de trinta e três.

Contudo, toda a história de milagre do sol aponta ao nascimento dos Jesus o 17o dia do 7o mês, o 12 de
setembro, de 7 BC e de seu crucificação o 3 de abril, ANÚNCIO 33. Isto significa que o Jesus tinha 35 anos
velho, não 30 anos velho, = na trigésima década de sua vida, quando começou seu ministério. Assim este verso
pode ser interpretado: O Jesus começou seu ministério em sua 30a década = 35, não começou a ser 30.

Aqui você vê o ciclo lunar de 19 anos, 2 x 19 anos = 38 anos. Assim, a data do ciclo da lua é a mesma quando
o Jesus tinha 38 anos velho como no nascimento dos Jesus:



“1. O sol vai nos sete círculos dos céus, e eu dei-lhe 182 tronos quando vai em um dia curto, e 182 tronos
quando vai em um dia longo.
2. E tem dois grandes tronos em que descansa, retornando hither e na direcção de acima dos tronos mensais. Do
mês Tsivan após dezessete dias desce ao mês Thevan, e do décimo sétimo dia de Thevad ascensão. E assim o
sol atravessa todos os cursos do céu.”
Segredos de Enoch, capítulo XLVIII, p.63.

“O sol vai nos sete círculos dos céus” pode referir as sete divisões de dia e noite, como as 28 divisões nos
rolos do Mar Morto. Os milagre de Sun em 155 BC, em 148 BC e em 141 BC podem indicar milagre do sol tão
frequentemente quanto cada sete anos.



O 17o dia do 7o mês era um milagre do sol, um dia curto ou um dia longo. E havia um milagre do sol 182 dias
mais tarde, ou antes; = uma meia órbita de onde o sol pode se mover para o outro lado da terra e do fluxo da
terra fora, ou em, uma órbita reversa.

182 dias suportam desde o 12 de setembro, 7 são BC passover, a Lua cheia, o 16 de março, 7 BC. Assim,
talvez milagre do sol no passover e no nascimento dos Jesus. O 16 de março, 7 BC pode ter sido o nascimento
de John The Baptist. Não obstante, os wisemen viram protagonizar no leste no nascimento dos Jesus,
provavelmente o 12 de setembro, 7 BC.

O 2:1 de Matthew “agora depois que o Jesus era nascido em Bethlehem de Judea nos dias de Herod o rei, vê,
homens sábios do leste veio ao Jerusalém,
2:2 que diz, “onde é que foi nascido dos judeus? Para nós vimos sua estrela quando aumentou e viemos adorá-
lo.”

Versão padrão inglesa “quando aumentou” = o sol que se move para o outro lado da terra no nascimento dos
Jesus sobre o 12 de setembro, 7 BC. Então, o Arcturus que normalmente se ajustaria imediatamente depois do
sol, então aumentaria no por do sol e estaria directamente acima de Bethlehem na meia-noite.



O novo testamento hebreu usa a letra “apostada” para no leste. Matthew foi escrito provavelmente no hebraico
primeiramente. meios da “aposta” frequentemente no hebraico. Os homens sábios vieram “” do leste. Assim um
significado dobro para ver a estrela “” no leste.

Simplesmente, o sol pode primeiramente ter-se movido para o outro lado da terra no nascimento dos Jesus
sobre o 12 de setembro, 7 BC. Então os wisemen veriam o Arcturus acima na meia-noite. Se os wisemen
estavam na mesma latitude que Bethlehem, veriam a passagem do Arcturus directamente em cima na meia-noite
em setembro.

Os 49 anos jubile podem somente combinar se o Jesus foi crucificado o 3 de abril, o ANÚNCIO 33. E os 50
anos jubile podem somente combinar se o Jesus começou seu ministério setembro do ANÚNCIO 29.

Se este registro do eclipse solar era um tipo do sacrifício dos Jesus e três horas da escuridão no meio-dia = o
sol da noite em China escureceu-se no por do sol. Assim, o sol pareceria ser eclipsado, mas seria escurecido um
pouco em um milagre do sol.

177 dias antes seriam 23 de setembro de 1205 BC, o dia 13 do ciclo 60 = 177 dias adiante = o dia 10 ciclo 60
do 19 de março de 1205 BC. O rei Macilento indicou que este eclipse lunar em um dia 13 em vez de um dia 15
era um presságio para uma mudança no imperador de China. Este 23 de setembro era o dia 15 do mês lunar = da
época de um eclipse lunar, pela coincidência era o dia 13 do ciclo 60. Não obstante, este dia aparece ele pode
ser um milagre do sol um pouco do que um eclipse lunar típico para prever o nascimento dos Jesus. O primeiro
milagre do sol de uns dois ou a órbita reversa de três anos sejam 23 de setembro de 1207 BC, 1200 anos a 7 BC,
para prever BC Jesus nascimento o 12 de setembro, 7.

Assim, o deus deve mover o sol para o outro lado da terra no nascimento dos Jesus, talvez o 12 de setembro, 7
move BC, e então sol o 12 de setembro, 5 BC ou eclipse lunar o 15 de setembro, 5 BC. Assim, os homens
sábios devem ter vindo apenas antes do 12 de setembro, 5 BC = imediatamente antes de dois anos desde que o
Arcturus apareceu directamente acima na meia-noite o 7 de setembro BC.

“Procurado água com varinha de rabdomante no guiyou do dia [10]: (Carga:) The Sun foi eclipsado na noite:
nós devemos relatá-la [ancesor] a Shang Jia.”
[Heji, 33695]

A maioria dos ossos do oráculo foram feitos durante o reino de Wuding 1393 BC a seu 50th ano 1344 BC. Seu
primeiro ano era 44o do ciclo 60 de 2636 BC = 1393 BC. Assim, este 1369 realizavam-se BC ano de Wuding
no 24o. “Em seu 25o ano, (1368 BC = 1400 anos ao sacrifício dos Jesus) seu filho Heaou-e morreu quando foi
banído à região selvagem.” “Em seu 12o ano, (1381 BC = 100 anos ao êxodo em 1281 BC) ofereceu o sacrifício
da acção de graças a Shang-keah Wei.” Um milagre do sol em 1381 BC pode ter alertado Wuding para dar o
sacrifício. O antepassado Shang era desta mesma dinastia de Shang.

Wuding reinou até 1344 BC; um milagre do sol em 1345 BC pode ter sido o presságio para um imperador
novo. 1345 BC a 1307 são BC 38 anos no reverso, tal como os 38 anos da vida dos Jesus no reverso de 45 BC
ao nascimento dos Jesus em 7 BC.

“Dentro de um ano, tinham retornado à dobra do Hittite, de modo que Ramesses tivesse que marchar contra
Dapur uma vez mais em seu décimo ano. Esta vez reivindicou ter lutado a batalha sem mesmo incomodar-se
pôr sobre seu espartilho, até que duas horas após a luta começaram.”

O faraó Ramesses II começou seu reino em 1355 BC. O faraó Seti I morreu suposta em 1279 BC. Então 76
anos são ainda mais para trás 1355 BC = o primeiro ano ano de Ramesses II. Ramessis II de décimo eram 1345
BC. Não pode ter tido que lutar nesta batalha porque pode ter havido o presságio de um milagre do sol neste
1345 BC = 38 anos, a idade dos Jesus era 38 anos, a 1307 BC = 1300 anos ao nascimento dos Jesus.
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14 de fevereiro de 1369 era BC o dia 10 do ciclo 60 e da Lua cheia = o que seria passover o 30 de março de
1281 BC. Os registros do eclipse solar na noite são raros. O sol escurecido no meio-dia no passover, como o sol
foi escurecido no meio-dia quando o Jesus estava na cruz, estaria ajustando-se em China.

14 de fevereiro de 1281 BC pode ter sido a noite que durou três dias. O 14 de fevereiro de 1369 BC pode ter
sido o dia 10 do ciclo 60 que era um eclipse solar na noite em China = em meio-dia e no passover em Israel;
pode ter-se realizado como as três horas da escuridão quando o Jesus estava na cruz no meio-dia, o 3 de abril, o
ANÚNCIO 33.

1369 BC realizar-se-iam sobre o quarto ano, ou o primeiro ano, de irmão Aaron de Seti I. Moses do faraó era
aproximadamente três anos mais velho; Moses carregado 1361 BC e Aaron aproximadamente 1364 BC -
imediatamente depois deste 1369 BC. Assim Moses foi nascido aproximadamente dois anos antes que o faraó
Seti I morreu. Então Ramses II pode ter interrompido a prática de matar os borns novos masculinos hebreus.

A terra deve fluir fora da órbita reversa um ano mais tarde, em 1368 BC; 1400 anos ao sacrifício dos Jesus.
Desde 1369 BC 3 x 49 anos = 1222 BC = 25 x 50 anos aos Jesus que falam do 61:1 de Isaiah no 4:18 de Luke =
a realização do jubile.

Igualmente, Joseph em Egipto em 2322 BC, sete anos a 2315 BC a começar BC os sete anos de abundância, o
segundo ano da fome 2307. 2322 BC = 47 x 50 Jesus realização ao 9 de setembro, ANÚNCIO 29.

2307 é BC igualmente um sétimo ano; 2369 BC - 49 - 7 - 7 = 2307 BC o sétimo ano.

Evitar transformou-se imperador de China em 2222 BC, o ano 56 do ciclo 60, provavelmente em um milagre
do sol tomado como um presságio para um imperador novo. Jubiles anos aos Jesus o 9 de setembro, 29
ANÚNCIO de 45 x 50 ou o 7 de outubro, ANÚNCIO 29. Há igualmente uns jubiles de 46 x 49 anos ao
sacrifício dos Jesus de 2222 BC ao 3 de abril, ANÚNCIO 33.

Igualmente Yu sucedido evita em 2169 BC, o ano 49 do ciclo 60 de 2636 BC. 2168 são BC 2200 anos ao
sacrifício dos Jesus.

“Em seu (Te-pecado do rei) 5o ano… havia um chuveiro da terra em Poh.” “Em seu 6o ano, chefe (rei
macilento) do sacrifício oferecido ocidental pela primeira vez a seus antepassados em Peih.” (O peih de A é um
disco do jade com um furo = o símbolo do sol).
Os clássicos chineses, os anais dos livros de bambu, p.139

o Te-pecado reinou desde 1226 BC, seu 5o ano era 1222 BC. “um chuveiro da terra” é um chuveiro de
meteoro como quando o deus moveu o sol para o outro lado da terra e a terra nesta órbita reversa bateu a cabeça
nos asteróides que viajaram normalmente com a terra. O sacrifício do rei macilento o próximo ano estaria no
recogition deste milagre do sol. Esta anotação feita macilento do rei de todos os presságios de milagre e de
eclipses do sol como um sinal para uma dinastia nova no eclipse lunar do 23 de setembro de 1205 BC sobre que
foi encarcerado.

Josephus escreveu que Joshua morreu no 20o ano da conquista. Desde 1241 BC o 20o ano é este mesmo 1222
BC. Uma outra razão lá pode ter sido um milagre do sol que ano.

Este registro do eclipse solar em Egipto é verdadeiro: A lua nova para II Aket 1 é 7 de setembro de 1365 BC.
Como são três registros de um eclipse mais solar do mesmo período em Egipto.

Assim, todas as datas trabalham ir para trás antes do dia longo de Joshua e em seguida.



A parte principal é o dia longo de Joshua é escondida. O sol foi movido para o outro lado da terra, e a órbita de
terra acelerou 48 horas tão lá era a mesma 365 dias por ano porque a órbita estava contra a rotação. Estes são
eventos reais, mas escondido.

Contudo, o sol deve retornar 365 dias, exactamente um ano, mais tarde. Yao gravou o zodíaco reverso em seu
primeiro ano era 366 dias. Isto faria a rei sábado ideal Wan no por do sol em China, o 15 de fevereiro de 1240
BC. Então o sexto dia da lua, e o sexto dia do zodíaco lunar em Scorpius, combinariam o sonho Wan do rei
muito melhor. Assim, o sol deve ter estado na Virgem que 15 de fevereiro de 1240 BC, e as mansões lunares da
lua seis afastado em Scorpius. A primeira mansão lunar na carta lunar da mansão 28 começa no Corvus/Virgem.
Assim, as seis luas do dia tinham seis dias velhas e no sexto dia do zodíaco lunar.

Aqui você vê o primeiro assinar dentro o vermelho = o 180° do sinal azul. Assim, você pode contar seis sinais
do vermelho ao sonho Wan do rei na sexta lua do dia. A contagem chinesa da lua nova exacta quando a lua
passar pelo sol. Assim, desde o 12 de fevereiro de 1240 BC ao 16 de fevereiro de 1240 realiza-se BC a sexta lua
do dia.

Aqui contando do primeiro sinal ao sexto assine dentro Scorpius. Assim, a lua e Saturn apareceram junto no
sexto assinam dentro Scorpius, as seis luas do dia, do sonho Wan do rei. Assim, as seis luas do dia podem
significar a sexta mansão lunar e igualmente o sexto dia lunar. Também, a primeira mansão lunar na Virgem =
onde o sol estava antes que o sol mover. Então também, quando o 180° movido sol para trás da Virgem ele
estaria na 14os mansão = dongbi lunares - Pegasus - Peixes.







Supernovas históricas e seus restos, p.18

Em minha primeira tentativa de descobrir o dia longo de Joshua, em uma apresentação no clube da astronomia
de Penticton, o 13 de outubro de 2005, o dia longo de Joshua apresentou à sociedade da astronomia de
Okanagan (agora parte de ocrasc.ca) o 13 de outubro de 2005. Eu comecei com um milagre do sol em fevereiro
e 186 dias mais tarde, metade de uma órbita mais tarde, o movimento do sol para trás em agosto, e fluxo da
terra fora da órbita reversa do sol no dia longo de Joshua. O pensamento era 2 - dia longo da hora da hora em
fevereiro e um 1/2 - Joshua longos da hora da hora dia longo de 1/em agosto = 24 horas.

Logo depois que isto que eu descobri havia 186,5 dias do equinócio de mola ao equinócio de queda, e 179 dias
do equinócio de queda ao equinócio de mola. Assim, este 187 dias de 365 dias significaram 24 horas e 40
minutos. Para ser exacta, uma meia órbita significa 24 horas e 30 minutos, não apenas 24 horas.

Nesta apresentação eu supor 12 horas de dia longo em fevereiro por horas macilentos e 12 do rei do dia longo
em agosto para o dia longo de Joshua. Porque o sol moveu 180° cada vez = 12 horas cada vez de X 2 = 24
horas.

Não era ser tão simples. A órbita elíptica da terra não o deixaria ser tão simples.

O sol deve mover no meio ponto de órbita = 187 dias. Em 186,5 dias de uma meia órbita há 24 horas e 30
minutos. Em 188 dias há 24 horas e 40 minutos. Contudo, esta órbita mais longa da primeira metade é a mais
lenta. Assim o tempo acelerado da queda de Jericho ao dia longo de Joshua do Sabat a um Sabat de 189 dias é
23 horas e 20 minutos. Assim, tem que haver 30 ou 40 minutos faltantes em uma meia órbita.

De sábado 17 de fevereiro de 1241 BC a sexta-feira 24 de agosto de 1241 são BC 188 dias = 23 horas e 20
minutos que a terra acelerou em um meio de órbita reversa.

O sol que revolve em torno da terra para estar ainda no céu com rotação da terra seria 24 horas. Assim, há uma
falta de 40 minutos.

O tempo na terra, diz em um relógio, seria 12 horas fora da etapa com o sol no outro lado da terra. O sol que
aumentam de repente no leste em Jericho, e 180° móvel para o oeste, fariam 12 horas do tempo acelerado. A
terra acelerada faria umas 24 horas mais adicionais do tempo acelerado na meia órbita, mais ou menos 30 ou 40
minutos dependendo que meia órbita do ano.

17 de fevereiro de 1241 BC o sol pode ter movido 180° para o oeste para um nascer do sol repentino em
Jericho. O eart seria acelerado 24 horas igualmente no dia longo de Joshua, o 24 de agosto de 1241 BC.

Porque a rotação estava contra a órbita na órbita reversa, a terra deve ser acelerada em torno do sol
aproximadamente 24 horas nessa meia órbita. Contudo, essa meia órbita é mais longa do que a metade do ano.
Assim, a terra deve ser acelerada 24 horas e 40 minutos sobre 188 dias, e não apenas 24 horas.

Este 40 minutos podem ser multiplicados muitas vezes, cada vez que, cada ano, deus moveu o sol. Um torna-
se muito ciente muito logo que não havia um mas muitos expor ao sol milagre e muitas órbitas do reverso.
Assim, os desaparecidos 40 minutos tiveram que ser encontrados.

Assim, haveria 24 horas do sol que está ainda no meio-dia, de dias longos, no total. Este 40 minutos
esquerdos.

Nesse ponto em minha apresentação em Penticton eu estava no mesmo lugar como estes cientistas da NASA.
40 minutos tiveram que ser encontrados.
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Alguma hora após isto eu descobri o ano inteiro de 48 horas. Haveria 23 horas 20 minutos mais 24 horas 40
minutos = 48 horas. E nenhuma hora faltante líquida, mesmo de um minuto.

“40 minutos tiveram que ser encontrados porque você é ainda no problema 1.000 anos a partir de agora.
Quarenta minutos tiveram que ser encontrados porque pode ser multiplicado muitas vezes nas órbitas.” - Esta
referência a 40 minutos na órbita é chave a identificar o modelo acima com a história faltante do dia. Assim, a
história faltante do dia, adaptada embora ao trabalho de Totten, soa verdadeiro. O livro de Totten no dia longo
de Joshua foi reimprimido em dezembro de 1968. Os quarenta minutos faltantes estão lá. Mas não há nenhuma
menção dos quarenta minutos que estão sendo multiplicados muitas vezes nas órbitas. O monte de Harold pode
ter ouvido a NASA que descobre os desaparecidos 24 horas, e uns desaparecidos 40 minutos, como eu fiz e não
compreendendo a, usou o livro de Totten pelo contrário.

“Verificavam a posição do sol, da lua, e dos planetas para fora no espaço onde seriam 100 anos e 1000 anos a
partir de agora.” - Quando o sol se moveu para o outro lado da terra, os planetas devem mover 180° igualmente.
Devem revolver em torno do sol assim que aparecer na mesma posição ao mesmo tempo da noite como
normalmente teriam em suas estações. Então a metade de uma órbita reversa mais tarde o sol pode mover 180°
e fluxo da terra fora da órbita reversa do sol. Os planetas moveriam exactamente 180° de onde estavam
parecendo em suas estações aparecer em sua posição normal quando o sol moveu 180° e a terra fluiu fora da
órbita reversa do sol. Este os mecânicos exactos poderiam igualmente dizer os cientistas de espaço para olhar o
meio ponto de órbita e para descobrir faltavam 24 horas na órbita acelerada da terra nesse ponto.

Somente haveria uns 40 minutos deixados sobre no tempo faltante que teve que ser opor por uma segunda
metade do começo reverso da órbita right after a primeira metade da órbita reversa terminou. Depois que o sol e
exactamente o 180° movido planetas um ano mais tarde lá não faltariam nenhum líquido cronometre de todo.

As datas as mais prováveis são a queda de Jericho, sábado 17 de fevereiro de 1241 BC, o dia longo de Joshua
sábado 24 de agosto de 1241 BC e a batalha de Merom sábado 15 de fevereiro de 1240 BC. Do chinês contar
sábado à noite o 15 de fevereiro de 1240 BC podia começar o sexto dia lunar do mês.

Todos os três eventos, a queda de Jericho, o dia longo de Joshua e a batalha de Merom podem ter ocorrido em
sábado, o Sabat.

4:8 dos hebraicos “para se Joshua lhes tinha dado o resto, a seguir não mais tarde falaria de um outro dia.
Do 4:9 remaineth lá conseqüentemente um resto aos povos do deus.
4:10 para que é inscrito em seu resto, ele igualmente hath cessou de seus próprios trabalhos, como o deus fez de
seu.”

O dia do deus de resto na génese realizava-se no sétimo dia. Assim, se Joshua não deu o resto de Israel, as
batalhas da conquista devem ter ocorrido em sábado, o dia de resto.

Então a queda de Jericho sábado 17 de fevereiro de 1241 BC, o dia longo de Joshua, o sexto dia lunar do
oitavo mês, sábado 24 de agosto de 1241 BC, a batalha de Merom, o quarto dia lunar do primeiro mês, sábado
15 de fevereiro de 1240 BC. O 15 de fevereiro de 1240 aparece BC como a quarta lua do dia. Contudo, o chinês
contou o dia do por do sol. Assim, a lua passou ao sol o 11 de fevereiro atrasado e o sexto dia começou por do
sol 15 de fevereiro de 1240 BC. A metade de uma órbita do sol antes do 24 de agosto de 1241 estava BC na
Virgem e nas seis luas do dia entre a Libra e o Scorpius.

1 6:37 dos reis “no quarto ano era a fundação da casa do SENHOR colocado, no mês Zif:
O 6:38 e no décimo primeiro ano, no mês Bul, que é o oitavo mês, era a casa terminada durante todo todas as
peças disso, e de acordo com toda a forma dela. Era assim sete anos em construi-la.”



1 8:1 “então Solomon dos reis montou pessoas idosas de Israel, e todas as cabeças dos tribos, chefe dos pais
das crianças de Israel, até o rei Solomon no Jerusalém, que puderam trazer acima à arca da obrigação contratual
do SENHOR fora da cidade de David, que é Zion.
O 8:2 e todos os homens de Israel montaram-se até o rei Solomon na festa no mês Ethanim, que é o sétimo
mês.”

8:65 “e naquele tempo Solomon guardarou festa, e toda a Israel com ele, uma grande assembleia, de entrar
dentro de Hamath até o rio de Egipto, antes do SENHOR nosso deus, de sete dias e de sete dias, mesmo
quatorze dias.”

Este sétimo mês deve ser o aniversário dos Jesus. Este décimo primeiro ano desde 1044 BC = o sétimo ano da
construção desde 1041 BC = 1033 BC.

Assim, o templo de Solomon foi terminado o mesmo oitavo mês que a conquista de Joshua de Canaan. O
templo começou em 1041 BC = 240th ano do êxodo em 1281 BC. Assim, o 50th jubile começaria esse 1041 BC
da conquista de Joshua em 1241 BC. Assim, o primeiro ano de Solomon seja 1044 BC, imediatamente depois
dos 49 anos 1045 jubile BC desde 1241 BC. Assim, do revestimento do templo no oitavo ano, ano de Solomon
o 11o, 1034 BC ao nascimento dos Jesus em 7 BC = 1026 anos. De Jacob e de sua família que sojourning em
Egipto em 2307 BC ao êxodo em 1281 BC = os mesmos 1026 anos.

A base de número Babylonian era 60. Escrever assim 240 anos olharia como 4 x 60, como nossos 4 x 100
anos. Assim, quando a Bíblia foi gravada depois que o captiveiro os 240 anos pode ter sido misprinted 400
anos. Então no Septuagint 40 mais anos aparecem, 440 anos = provavelmente 240 anos que se transformou 440
anos; devem ser 240 anos. Após a versão do hebraico foi mudado a 480 anos. Do êxodo em 1281 BC ano 1041
de Solomon ao quarto são BC 240 anos.

Assim, do primeiro tabernáculo após o êxodo fora de Egipto à construção do templo são 240 anos.

Deste décimo primeiro ano = 1033 BC no oitavo mês, ao nascimento 7 dos Jesus BC no sétimo mês, são 1026
anos. Da permanência passageira de Jacob no egípcio Sothis do ano 430, 2307 BC ao êxodo na extremidade do
Sothis egípcio dão um ciclo, 1281 BC, são igualmente 1026 anos.

, Era assim a arca da obrigação contratual movida no templo no sétimo mês, sobre o dia de expiação quando o
sumo-sacerdote entrou no santamente de Holies onde a arca estava, e na festa de tabernáculos.

Estão aqui as datas jubile de 49 anos que combinam milagre e eventos do sol: Jesus crucificação o 3 de abril,
33 ANÚNCIO, 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 8:1 das crónicas “e vieram passar na extremidade de vinte anos, onde Solomon tinha construído a casa do
SENHOR, e de sua própria casa,”

2 8:16 das crónicas “todo o trabalho de Solomon foi preparado agora até o dia da fundação da casa do
SENHOR, e até ele foi terminado. A casa do SENHOR foi aperfeiçoada assim.”

1 6:38 dos reis “e no décimo primeiro ano, no mês Bul, que é o oitavo o mês, era a casa terminada durante
todo todas as peças disso, e de acordo com toda a forma dela. Era assim sete anos em construi-la.”

Este sétimo ano desde 1041 BC seria 1034 BC. Desde 1034 BC ao nascimento dos Jesus em 7 são BC 1027
anos. 21 x 49 = 1029 anos. Da permanência passageira em Egipto em 2307 BC ao êxodo em 1281 são BC os
mesmos 1026 anos. Da inundação de Noah em 3307 BC ao êxodo em 1281 são BC 2026 anos.



1 7:1 dos reis “mas Solomon construia sua própria casa treze anos, e terminou toda sua casa.”

Este 20o ano desde 1041 BC = 1021 BC = 1000 anos a 21 BC que começaram os último 50 anos jubile que
Jesus cumprido quando leu o 61:1 de Isaiah no ANÚNCIO do 4:18 de Luke sexta-feira 9 de setembro de 29 ou
sábado 8 de outubro de 29 no ANÚNCIO.

O 14:15 da génese “e dividiram-se contra eles, ele e seus empregados, na noite, e smote os, e levaram-se a
cabo os até Hobah, que está na mão esquerda de Damasco.
O 14:16 e trouxeram para trás todos os bens, e igualmente trouxeram outra vez seu lote do irmão, e seus bens, e
as mulheres igualmente, e os povos.
O 14:17 e o rei de Sodom saíram encontrá-lo depois que seu retorno da chacina de Chedorlaomer, e dos reis que
eram com ele, no vale de Shaveh, qual é o vale do rei.
O 14:18 e o rei de Melchizedek de Salem trouxeram adiante o pão e o vinho: e era o padre do deus o mais alto.
O 14:19 e abençoaram-no, e disseram-no, Blessed sejam Abram do deus o mais alto, do possuidor do céu e da
terra:
O 14:20 e abençoado seja o deus o mais alto, que o hath entregou inimigos do thine em thy mão. E deu-lhe
dízimas de tudo.”

Este 14o ano pode ter contado imediatamente antes que Abraham veio à terra prometida. Então Abraham deve
ter aproximadamente 87 anos velho, 12 anos + 75 anos velho, 2520 BC. Então em jubiles de 50 anos à
realização do Jesus, a liberação do captiveiro, o 9 de setembro, ANÚNCIO 29. Ou 2516 BC e jubiles de 49 anos
Jesus sacrifício ao 3 de abril, ANÚNCIO 33.

O 14:18 da génese “e o rei de Melchizedek de Salem trouxeram adiante o pão e o vinho: e era o padre do deus
o mais alto.”

O pão e o vinho representaram o sacrifício dos Jesus.

O 4:17 de Matthew “desse Jesus do tempo começou a pregar, e a dizer, arrependido: para o reino dos céus é à
mão.”

Yom Kipur era umas 24 horas rápidas do arrependimento.

4:18 de Luke “o espírito do senhor é em cima de mim, porque hath me untou para pregar o gospel aos pobres;
hath enviou-me para curar o magoado, para pregar a libertação aos cativos, e a recuperação da vista às cortinas,
para ajustá-las na liberdade que são feridas,
4:19 para pregar o ano aceitável do senhor.”

O 61:1 de Isaiah “o espírito do senhor DEUS é em cima de mim; porque o hath do SENHOR me untou para
pregar boas notícias até o manso; hath enviou-me para ligar o magoado, para proclamar a liberdade aos cativos,
e a abertura da prisão a eles que são limitados;
61:2 para proclamar o ano aceitável do SENHOR,”

Sete mais dias eram o 17o dia do sétimo mês, e eram provavelmente o aniversário dos Jesus, o 16 de
setembro, o ANÚNCIO 29.

Então esse ano antes do 50th ano = jubile = o 10 de setembro, 29 ANÚNCIO, eram o 49th ano = ano
alqueivado. Então os gospéis começam com o ministério dos Jesus no 49th ano sobre o passover de seis meses
antes deste sábado 10 de setembro de 29 ANÚNCIO. Os povos estariam livres ouvir o gospel porque não
estariam semeando sua terra nestes dois anos alqueivados.



Isaiah 61 deve ter sido escrito sobre a época de Cyrus. E provavelmente nos 50 anos jubile. Possivelmente os
50 anos jubile no primeiro ano 642 de Josiah BC, ou o retorno do captiveiro de 70 anos em 521 BC.

O 3:1 de Ezra “e quando o sétimo mês foi vindo, e as crianças de Israel estavam nas cidades, os povos
recolheram-se junto como um homem ao Jerusalém.”

Assim, o sétimo mês, décimo dia, Yom Kipur, foi mantido nos 50 anos aproximadamente 521 BC = jubiles
jubile de 11 x 50 anos à realização do Jesus, em Yom Kipur, o 9 de setembro, o ANÚNCIO 29.

24 de agosto de 1241 realizavam-se BC 1234 anos antes Jesus nascimento do 12 de setembro, 7 BC.

Havia 1026 anos de Jacob que entra em Egipto em 2307 BC, sothis egípcios do ano 430 de 2737 BC, ao êxodo
de Moses na extremidade do calendário egípcio de 1456 anos em 1281 BC.

Havia 2026 anos da inundação de Noah em 3307 BC a Moses que cruza o vermelho/mar de Reed em 1281
BC.

2 2:5 de Peter “e poupado não o Velho Mundo, mas Noah salvar a oitava pessoa, um pregador da rectidão,
trazendo na inundação em cima do mundo do ímpio; ”

Havia oito povos salvar na arca, talvez fora de 8 milhão ou 80 milhões na terra = uma em milhão = relação
mais ou menos idêntica hoje. Não somente os homens, mas a mulher, tal como L3, H1g1, H2a2, foram descidos
de Israel também.

Entre o Cáspio e o Mar Negro havia muitos povos na altura da inundação de Noah.

Há aproximadamente 80 milhões de pessoas descidos de Israel.

11:4 dos romanos “mas que saith a resposta do deus até ele? Eu tenho reservado a mim mesmo sete mil
homens, que não curvaram o joelho à imagem do Baal.
O 11:5 contudo então neste tempo actual igualmente lá é um resto de acordo com a eleição da benevolência.”

Uma oração de Moses:

O 90:4 do salmo “por mil anos em thy vista é mas tão ontem quando é perto, e como um relógio na noite.
Mil do 90:5 o mais carriest eles afastado como com uma inundação; são como um sono: na manhã são como a
relvado que o groweth acima.”

Assim, Solomon estaria em seu 38th ano de reino em 1007 BC. O Jesus era nascido em 7 BC e o Jesus viveu
38 anos ao ANÚNCIO 33.

Do nascimento de David em 1114 BC ao primeiro captiveiro ao 601 BC (o segundo em 591 BC) = 513 anos =
meio de 1026 anos.

Adam morreu no arménio Sothis do ano 930, carregado provavelmente no ano 700 ou no ano 800, e sua vida
ao ano 1000 foi comparada quase a um dia.

O registro do eclipse solar realizava-se por este ano 601 realizava-se BC no dia 11 do ciclo 60, quando o
eclipse solar ocorreu no dia 60 do ciclo 60. O dia 11 seria o dia de expiação em Israel, o 10o dia do sétimo mês
lunar o 1º de outubro hebreu, 601 BC. Isto realizava-se sobre o tempo Jehoiakim foi tomado em Babylon. Era
37 anos na prisão em Babylon até a morte de Nebuchadezzr = os 38 anos da vida dos Jesus.

http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pt&url=https%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fflood.html


Da primeira tentativa de reconstruir BC o templo em 520 ao nascimento dos Jesus em 7 BC = 513 anos. A
segunda tentativa começou ano de Darius no segundo, 507 BC = 500 anos ao nascimento dos Jesus em 7 BC.

A lua do primeiro trimestre como gravada no sonho Wan do rei é a mesma posição o sol e a lua realizava-se
em um ano após a queda de Jericho quando o sol moveu se mover com rotação da terra e pela posição ainda no
meio-dia 12 horas para a batalha de Merom. Assim, mover 180° do sol naquelas 12 horas do 15 de fevereiro de
1240 BC no sexto dia lunar ou na sexta posição lunar do zodíaco.

“Quando o começo de um dia for o alvorecer, uma junção do cinco-planeta que ocorre no alvorecer, com uma
lua nova, e o começo da mola seria verdadeiramente o começo de todos os ciclos, disse. Para fabricantes do
calendário, tal momento igualmente seria um ponto de partida ideal para contar dias, meses, anos e períodos
planetários.”
http://manetheren.cl.msu.edu/~vanhoose/astro/0001.html

O sol que retorna um ano depois que a queda de Jericho consideraria a lua de seis dias, uma junção de cinco
planetas enquanto os planetas moveram remoto do sol movente no por do sol, no ano 36 do ciclo 60 e no ano 1
de rei macilento. Assim, esta junção na Libra/colmilho/Scorpius o sexto dia do primeiro mês daria o incentivo
para encontrar apenas esta formação ideal = uma junção no alvorecer do primeiro mês. Uma junção nestes
Libra/colmilho/Scorpius acima no alvorecer no primeiro mês da mola podia naturalmente ocorrer em uma órbita
normal. A junção acima no por do sol em Scorpius/colmilho/Libra no primeiro mês da mola era somente devido
a uma órbita reversa e nao normal. É impossível para o sol estar na Virgem na mola.

Depois que os milhares de anos ele eram tais determinados e junção ideal a começar o calendário nunca
aconteceu.

Não obstante, o milagre do sol do Hanukkah, o 12 de dezembro, 164 BC imprimiu assim o imperador chinês
Wen - o sol aumentou no oeste ao meridiano em China, ele começou sua contagem do regnal de 17 anos, ao ano
um. O meridiano é a linha norte-sul através do meio do céu.

“Em seu (Te-pecado) 2ò ano, no inverno, teve a grande caça ao longo do Wei.” “No dia do kea-tsze, no
último mês do outono, um pássaro vermelho veio a Fung. Meu antepassado, registrador Ch'ow, procurado água
com varinha de rabdomante uma vez para Yu sobre a caça; e então encontrou-se com Kaou-yaou, - de um
presságio como isso que tem ocorrido agora.”

Este milagre do sol pode ter ocorrido o 16 de novembro de 1207 BC no dia um do ciclo 60. Ou este pode ser o
dia um ciclo 60 do 21 de setembro de 1207 BC no dia 17 do mês lunar.

Então o sol pode retornar dois anos mais tarde o eclipse lunar, o 23 de setembro de 1205 BC.

Este pode ter sido um prophesy do nascimento dos Jesus o 13 de setembro, 7 BC também no dia 17 do mês
lunar. A arca de Noah descansou nas montanhas no 17o dia do 7o mês. Os cinco planetas estavam na junção.
Somente esta era queda e não mola. Mesmo o sonho Wan do rei era mola mas não uma lua nova. Assim, o
desejo encontrar uma época grande, um começo dos ciclos. O começo dos ciclos igualmente incluiria o sol que
movem 180° na mola para a Virgem e o sol que passa do leste - a - oeste com o ano na órbita reversa. Assim, a
mola estaria no leste.

Para trás do eclipse lunar do 24 de setembro de 1205 BC, para trás dois anos e metade de uma órbita 365 +
365 + 186 = a Lua cheia sexta-feira 22 de março de 1207 BC.

“Em seu, Te-pecado, 2ø ano, na primavera, no primeiro mês, os príncipes foram à comida fazer a
homenagem.”
Os clássicos chineses, os anais dos livros de bambu, p.139



O primeiro mês = a Lua cheia, sexta-feira 22 de março de 1207 BC = o passover em Israel. Um presságio de
um milagre do sol, tal como o sol que está sendo escurecido como ele era quando o Jesus estava na cruz, pode
fazer com que “os príncipes façam a homenagem.”

24 de setembro de 1207 é BC igual ao 12 de setembro, 7 BC porque o calendário juliano adiciona um dia cada
128 anos. 1207/128 = 10 dias, dias dos 23-10 de setembro = o 13 de setembro, 7 BC. Igualmente, o sacrifício
dos Jesus igualmente sexta-feira 3 de abril de 33 em um ANÚNCIO.

Nenhum eclipse solar ocorre em China ano dos Te-pecados no 2ò = 1207 BC ou dentro do plus or minus três
anos. Há um para o 21 de janeiro de 1210 BC para o dia 31 do ciclo 60 mas este não é o dia um do ciclo
sessenta. O pássaro vermelho pode somente significar o phoenix, e assim este 2ò ano de Te-pecado no dia um
pode somente significar um milagre do sol.

O eclipse solar total do 30 de outubro de 1207 BC em Israel não era imediatamente antes do stela de
Merneptah que indicou que Israel era uma viúva e desperdiçado, porque Merneptah morreu em um 5 de abril de
1281 BC. Assim, o eclipse solar total do 30 de outubro de 1207 não não teve BC nada fazer BC com dia longo
de Joshua do 24 de agosto de 1241. O dia longo de Joshua indica que uma palavra hebréia o sol era silenciosa
ou escurecida. O significado da palavra nos meios do contexto estar ainda no céu. E deixar à mesma camada
coral diária no mar o sol pode ter sido escurecida igualmente. O mesmo dia deve ser a batalha por Gideon, e
Isaiah 8 e Isaiah 9 descrevem esse dia como um dia do dimmness.

O 8:22 de Isaiah “e olharão até a terra; e ver o problema e a escuridão, obscuridade da angústia; e serão
conduzidos à escuridão.
O 9:1 não obstante a obscuridade não estará como estava em seu aborrecimento, quando no primeiro ele
levemente afligido a terra de Zebulun e a terra de Naphtali, e fazia mais tarde aflige-a mais grave a propósito do
mar, além de Jordânia, em Galilee das nações.
O 9:2 os povos que andaram na escuridão considerou uma grande luz: essa interrupção na terra da sombra de
morte, em cima deles hath a luz brilharam.
O hast de mil do 9:3 multiplicou a nação, e não aumentado a alegria: eles alegria antes do thee de acordo com a
alegria na colheita, e enquanto os homens exultam quando dividirem o entulho.
9:4 para o hast de mil quebrado o garfo de sua carga, e o pessoal de seu ombro, a haste de seu opressor, como
no dia de Midian.”

Para que Galilee seja à sombra da morte o sol pode ter estado ainda no horizonte ocidental ou no horizonte
oriental. Então pode haver uma escuridão por três dias como havia uma escuridão em Egipto por três dias.

Joshua pediu a deus ao “damam” o sol = escurece e para o sol. Em um dia não ofuscante e nebuloso um pode
facilmente ver, e luta uma batalha. Este dia da obscuridade nesta batalha com o Midian por Gideon pode ser o
mesmo sol não ofuscante do dia longo de Joshua. Para deixar a mesma camada coral diária que em um dia
normal o sol pode ter sido necessário ser escurecido.

Assim o sol parado sobre Gibeon = o sol era imóvel sobre Gibeon, e a lua ficada colou sobre Ajalon.

8:13 dos juizes “e Gideon que o filho de Joash retornou da batalha antes que o sol ascensão”

No Septuagint: “retornou da subida de Chares”. Chares = heres = o sol carmesim = o mesmo que brilhando =
uma grande luz.

O 1:35 dos juizes “mas o Amorites residiria na montagem Heres em Aijalon, e em Shaalbim: contudo a mão
da casa de Joseph prevaleceu, de modo que se transformassem tributários.”



Provavelmente, este Aijalon está em Jordânia, de Manasseh de Joseph = a subida de Heres = a subida do sol,
aonde Gideon retornou da batalha.

As beiras em Joshua 19 parecem descrever a área ao sul da batalha de Joshua em Gibeon com o vale de
Ajalon. Não obstante, a subida do sol pode ser associada com a batalha de Joshua, o dia longo de Joshua. A
subida do sol do ocidental = Dan, no dia longo de Joshua pode ser o significado da montagem de Heres.

Aijalon em Zebulun é conectado aqui outra vez a Heres o sol (Timnathheres) = “Sun, mil do suporte ainda em
cima de Gibeon; e mil, lua, no vale de Ajalon.”

O 2:8 dos juizes “e Joshua o filho da freira, empregado do SENHOR, morreram, sendo cem e dez anos velhos.
O 2:9 e enterraram-no na beira de sua herança em Timnathheres, na montagem de Ephraim, no lado norte do
monte Gaash.”

O 24:30 de Joshua “e enterraram-no na beira de sua herança em Timnathserah, que está na montagem
Ephraim, no lado norte do monte de Gaash.”

O 14:18 dos juizes “e os homens da cidade disseram até ele no sétimo dia antes que o sol (os heres) foi para
baixo,”

O sétimo Jesus do dia estava no túmulo. Shortly after o sol foi para baixo, provavelmente no leste, o sol
aumentaria de repente no leste.

9:7 do trabalho “que commandeth o sol (heres), e ele riseth não; e sealeth acima das estrelas.”

O Jesus sexta-feira à noite estava no túmulo pode ter sido uma noite muito longa, o sol que não aumenta.

112:4 do salmo “até da verticalidade a luz do ariseth lá na escuridão: é gracioso, e completo da piedade, e
íntegro.”

do “pontos claros ariseth” ao nascer do sol da ressurreição.

“Os povos que andaram na escuridão viram uma grande luz: ” pode igualar “o sol ascensão” brilhante no do
leste = domingo 25 de agosto de 1241 BC = o nascer do sol de domingo da ressurreição quando o Jesus
aumentou dos mortos, o 5 de abril, o ANÚNCIO 33.

A obrigação jubile do fifteeth foi marcada por um milagre do sol sobre Yom Kipur quando o Jesus enfiou seu
ministério, sexta-feira 9 de setembro de 29 ANÚNCIO. ou sexta-feira 7 de outubro de 29 ANÚNCIO.

4:13 de Matthew “e sair de Nazareth, veio e residiu em Capernaum, que é em cima da costa de mar, nas beiras
de Zabulon e de Nephthalim:
4:14 que pôde ser cumprido que foi falado por Esaias o profeta, dizer,
4:15 a terra de Zabulon, e a terra de Nephthalim, a propósito do mar, além de Jordânia, Galilee dos Gentiles;
4:16 os povos que se sentaram na escuridão viram a grande luz; e a eles qual sentado na região e na sombra da
luz da morte é saltado acima.
O 4:17 desse Jesus do tempo começou a pregar, e a dizer, arrependido: para o reino dos céus é à mão.”

Assim, cinqüênta jubiles do ano deste 24 de agosto de 1241 BC captiveiro ao 7 de setembro, 591 BC, um
captiveiro de 70 anos a agosto 521 BC, cinqüênta jubiles do ano ao 9 de setembro, ANÚNCIO 29.



4:2 de Malachi “mas até você que o medo meu nome o Sun da rectidão se levantará com cura em suas asas; e
o YE irá adiante, e cresce acima como vitelas da tenda.”

1 2:8 de John “outra vez, um mandamento que novo eu escrevo até você, que a coisa é verdadeira nele e em
você: porque a escuridão é perto, e o shineth verdadeiro da luz agora.”

Wending chinês do imperador reinado 15 anos desde 1251 BC. Seu 12o ano era ano Wan do rei primeiro, rei
15 de fevereiro de 1240 ideal Wan BC. Seu 15o ano seria 1238 BC. 1238 BC - 70 anos = 1168 BC = o milagre
do sol no primeiro ano do rei Ching. ano dos Te-pecados o 2ò deve ser 1207 BC.

Haveria um eclipse lunar gravado no 24 de setembro de 1205 BC, no ano 35 de rei macilento. O sol mover-se-
ia do primeiro zodíaco lunar na Virgem para o 14o zodíaco lunar nos Peixes. Assim, os chineses seriam
incentivados procurar uma época do começo.

Talvez encorajador por estes milagre no século XIII BC, isso quase fósforo esta época, sua busca continuou
até o ANÚNCIO 1280 quando concluíram um evento tão mágico nunca ocorreram.

Então as crianças de Israel passariam através do rio Jordânia na terra seca domingo 3 de março de 1241 BC e
manteriam a páscoa judaica sexta-feira 9 de março de 1241 BC. Então o dia longo de Joshua pode ter sido a
mesma data que o nascimento dos Jesus. A parte traseira 9 dias desde o 21 de setembro de 1241 é BC o mesmo
data o 12 de setembro tropical, 7 BC. Assim, a conquista de Joshua, o 24 de agosto de 1241 BC no início do
oitavo mês igualmente seria data mais ou menos idêntica como quando o Jesus era nascido.

O sonho do rei Wan realizava-se no sexto dia do primeiro mês lunar da mola. Contudo, o sol era 180°
afastado. Assim antes que o sol moveu o chinês precisou de manter-se a par do calendário porque não poderia
dizer que estação era dentro pela posição do sol no zodíaco. Se o sonho Wan do rei era 18 de março de 1240 BC
deve haver um exemplo do começo chinês seu ano em março e não janeiro/fevereiro.

Um exemplo pode ser o sexto mês lunar em China era dentro lá era escuridão BC o 7 de setembro 591. O 1º
de setembro começou o sexto mês lunar em China. O sexto dia seja o 7 de setembro, 591 BC = o quinto mês
lunar em Israel = o registro do eclipse total de Halys no mesmo quinto mês = era um milagre do sol não um
eclipse.

A escuridão e não um eclipse realizavam-se no sétimo dia do sexto mês lunar chinês no dia 40 do ciclo 60 = o
sétimo dia, e no dia do Sabat, do quinto mês lunar hebreu. O Jesus que fala de Isaiah 61 em Luke 4 deve ser um
ou outro o 9 de setembro, ANÚNCIO 29 = dia 11 do ciclo 60. Ou era o 7 de outubro, ANÚNCIO 29 = este
mesmo dia 40 do ciclo 60 em China e em três exaclty e uma metade dos anos do ministério a seu crucificação o
3 de abril, dos Jesus ANÚNCIO 33.

Havia 40 dias do nascimento dos Jesus: 8 dias a sua circuncisão, 33 mais dias de refinar, até que seus pais o
apresentarem ao templo.

O eclipse solar do 10 de outubro, 592 não era BC visível de China. Igualmente o ano era 591 BC não 592 BC.
Então, este registro não era um eclipse.

O 6:3 de Jeremiah “os pastores com seus rebanhos virá até ela; lançarão suas barracas contra ela ao redor;
alimentarão cada em seu lugar.
O 6:4 prepara a guerra do YE contra ela; levante-se, e deixe-se nos ir acima no meio-dia. Consternação até nós!
para o goeth do dia afastado, porque as sombras da noite são esticados para fora.
O 6:5 levanta-se, e deixa-se nos ir na noite, e deixa-se nos destruir seus palácios.”



Os pastores com seus rebanhos = o nascimento do Jesus, o 12 de setembro, 7 BC, quando os pastores olhavam
os carneiros durante a estação da criação de animais em Bethlehem.

O mesmo data o 12 de setembro, 6 estava BC na lua nova. O mesmo data o 12 de setembro, 5 era BC
imediatamente antes milagre da Lua cheia e do eclipse lunar e da lua = do sol do sangue descrito por Josephus.

“Deixe-nos ir na noite” pode igualar uma hora da escuridão no meio-dia = a escuridão no meio-dia quando o
Jesus estava na cruz.

Assim, o eclipse solar gravado no por do sol em China = em meio-dia em Israel, no dia 40 do ciclo 60, o 7 de
setembro, 591 BC. Nenhum dia de 40 do ciclo 60 combina todo o eclipse solar por muitos anos antes e depois
destes 591 BC. Esta mesma escuridão é descrita quando o Jesus estava na cruz da sexta hora do dia = do meio-
dia.

Então o 7 de abril, 591 começou BC o primeiro mês da mola e a escuridão na queda do Jerusalém realizava-se
no sexto mês em China, dia 40 do ciclo 60, o 7 de setembro, 591 BC como o chinês gravou o “eclipse”.
Contudo, há o possibililty o sol retornou um ano mais tarde domingo 7 de setembro de 590 BC na Lua cheia que
era a queda do Jerusalém. O 7 de setembro, 590 era BC o 17o dia do 7o mês hebreu. O aniversário dos Jesus
pode ter sido domingo 13 de setembro de 7 BC o 17o dia do 7o mês hebreu. Exactamente uma semana mais
cedo, domingo 6 de setembro de 7 era BC Yom Kipur, o dia de expiação. Pode ter havido uma metade de uma
órbita do milagre do sol para trás desde o 7 de setembro, 591, estando a lua nova, o 7 de março, 591 BC.

Não obstante, a queda do Jerusalém no sétimo dia do quinto mês deve ser o 7 de setembro, 591 BC.

O 32:1 de Ezekiel “e vieram passar no duodécimo ano, no duodécimo mês, no primeiro dia do mês, que a
palavra do SENHOR veio até mim, dizer,”

Este primeiro dia do 12o mês pode ser o primeiro dia da semana, e de permitir as nuvens de trás nao visíveis
novas da lua até domingo 2 de março de 590 BC. Assim, este 12o ano seja a destruição do Jerusalém. O
primeiro mês começaria lua nova o 7 de março, 591 BC. Então uma metade de uma órbita do milagre do sol
mais tarde, o “eclipse” do 7 de setembro, 591 BC.

32:17 de Ezekiel “veio passar igualmente no duodécimo ano, no décimo quinto dia do mês, que a palavra do
SENHOR veio até mim, dizer,”

Um ano depois do 7 de setembro, 591 BC, é o 15o dia do mês, o 7 de setembro, 590 BC. O sol pode ter
retornado um ano mais tarde, o 7 de setembro, 590 BC. Assim, a queda do Jerusalém pode ter-se realizado
sobre o 7 de setembro, 590 BC, mas era provavelmente o 7 de setembro, 591 BC = o dia 40 do eclipse solar do
ciclo 60 em China no sexto mês em 591 BC que não podem ser um eclipse solar.

O 30:20 de Ezekiel “e vieram passar no décimo primeiro ano, no primeiro mês, no sétimo dia do mês, que a
palavra do SENHOR veio até mim, dizer,”

O primeiro mês pode ser o calendário civil. Assim, o eclipse solar em China, o 7 de setembro, 591 BC, pode
ter ocorrido neste décimo primeiro ano. Então a destruição do Jerusalém segue o 7 de setembro, 590 BC.

O 39:2 de Jeremiah “e no décimo primeiro ano de Zedekiah, no quarto mês, o nono dia do mês, a cidade era
ascendente quebrado.”

O 33:21 de Ezekiel “e vieram passar no duodécimo ano de nosso captiveiro, no décimo mês, no quinto dia do
mês, que um que tinha escapado fora do Jerusalém veio até mim, dizer, a cidade smitten.”



Este décimo primeiro ano e o duodécimo ano devem ser o mesmo. Um milagre do sol, domingo 11 de agosto
de 591 BC no nono do avoirdupois e de um milagre do sol 177 dias mais tarde, metade de uma órbita mais tarde
o 5o do décimo mês, domingo 2 de fevereiro de 590 BC e do sol pode retornar e enterrar o fluxo fora da órbita
reversa. Então o milagre do sol escuridão do 7 de setembro, 591 BC pode ser o sol que revolve em torno da
terra na velocidade da luz para uma hora no tempo de Israel do meio-dia e no dia 40 de China do por do sol do
ciclo e no sétimo dia do quinto mês em Israel o mesmo dia.

A gravidade viaja na velocidade da luz, como se ilumina. Assim, se o deus moveu o sol em torno da terra, não
somente o sol seria escuro para aproximadamente uma hora, mas a tracção da gravidade em marés não seria
sentida também. Nenhuma luz nenhuma tracção da gravidade tampouco. As marés solares são 40% de marés
lunares.

A tracção da gravidade do sol e da lua igualaria dia e noite exactamente. O oeste movente do sol ao leste pode
deixar uma maré incomum, mas essa maré seria amarrada ainda ao sol. O sol que revolve em torno da terra na
velocidade da luz para uma hora não deixaria nenhuma maré solar de todo. Não obstante, uma tracção igual da
gravidade pode ser criada. Apenas olhe a matéria escura e a energia escura. São chamados obscuridade porque
nós não conhecemos o que são. Os repells escuros da energia importam, actos da matéria escura com gravidade.
O deus que vai a estes grandes comprimentos esconder seu poder iria mesmo mais esconder seu poder, produzir
as mesmas marés que o normal para deixar o mesmo sedimento da maré que o normal.

Nenhuma luz do sol e da lua seria escura. Se o sol era 360° movido a lua pode ser 360° movido também. Mas
provavelmente a lua permaneceu deixando a mesma protuberância maré. Não obstante, porque a Lua cheia
parecer mesmo no meio-dia significaria que a lua estêve movida igualmente. Assim, às vezes o sol circunda a
lua. Assim, uma lua muito escurecida pode aparecer no meio-dia quando o Jesus estava na cruz.

Não obstante, a lua deve ter sido deixada sozinha = a mesma maré lunar que o normal. Nenhuma gravidade do
sol significa que uma tracção da gravidade onde o sol estava deve ser feito para deixar a mesma maré solar que
dia.

Nenhuma luz do sol e dos dois planetas mais íntimos, Mercury, Vênus, pararia de refletir a luz do sol nos
minutos, Marte em 16 minutos e em 16 mais minutos até que a luz de Marte parasse de alcançar a terra. Se a
terra está no outro lado de Marte do sol, a luz de Marte tomará outros 32 minutos, assim 40 minutos após a
vinda parada luz do sol. A luz do sol toma 46 minutos para alcançar o Júpiter e os outros 46 minutos até que a
luz do Júpiter parar. Igualmente 80 minutos a Saturn e 80 minutos de volta à terra.

Se o sol desapareceu tomaria 8 minutos = o momento para que a luz ou a gravidade alcance a terra, porque a
terra para não sentir a tracção da gravidade do sol e para não continuar em uma linha recta não uma órbita. Se o
sol foi movido em torno da terra, a tracção da gravidade ainda estaria lá, terra continuaria para a frente.
Contudo, este impulso dianteiro teria que ser com cuidado controlado para não tirar mais perto do sol. Depois
que o sol se tinha movido a terra 180° fluiria em um reverso orbita do sol. Nesta terra da órbita do reverso deve
com cuidado ser controlado para manter a mesma órbita que normalmente teria para a duração de uns ou vários
anos de órbita reversa.

Realizar-se-ia sobre meias horas para que Marte pareçam escuro porque tomaria 16 minutos para que a luz
obtenha a Marte do sol e 8 minutos a 32 minutos para que a luz obtenha à terra de Marte. Tomaria
aproximadamente uma hora para que a luz pare de vir do Júpiter e do Saturn. 80 minutos para a luz do sol para
alcançar Saturn, e 80 minutos mais ou menos idênticos para a luz de Saturn para alcançar a terra = 3 horas.
Assim, estes dois planetas ultraperiféricos podiam ainda ser visíveis na terra dentro do um circuito da hora 360°
do sol. Embora o Júpiter e Saturn tivessem uma uma hora atrasada da escuridão.



Então para que os cinco planetas pareçam no colmilho/Scorpius no sonho Wan do rei, o tempo de atraso para a
luz de Saturn à terra significou Saturn aparece em Scorpius para umas horas e meia antes que a luz de Saturn
veio à terra mostrar que Saturn se tinha movido.

Os estudos de marés lunares e solares antigas somente estão sendo agora detalhados pesquisado.
Eventualmente, a verdade será sabida que o deus moveu o sol. Mas os resultados não serão o que o homem
quer. O deus não deixou nenhuma evidência assim que nós precisamos a fé.

O 53:1 do salmo “que o hath do tolo disse em seu coração, lá não é nenhum deus.”

Se o deus moveu o sol na velocidade da luz e se moveu com o sol, o tempo pararia no sol ao continuar na
terra. Em outras vezes a meia hora da esquerda ao longo do tempo de uma meia órbita reversa pode ser opor
pelo sol que move 180°. Assim, o sol poderia parecer escuro em Israel quando o sol revolveu 180° em torno da
terra do horizonte ao horizonte. Porque o tempo pararia no sol, o sol pareceria escuro. Um pouco do que a quase
uma hora para terminar 360° para opr duas meias órbitas reversas.

Assim, um pulso de disparo na terra antes e depois de que diria o mesmo tempo exacto, combinando o dia e a
hora e o minuto e o segundo do dia.

O 27:45 de Matthew “agora da sexta hora lá era escuridão sobre toda a terra até a nona hora.
O 27:46 e sobre o nono Jesus da hora gritou com uma voz alta, dizer, Eli, Eli, sabachthani da Lama? aquele é
dizer, meu deus, meu deus, porque mil do hast deixar para lá me?”

23:44 de Luke agora realizava-se já sobre a sexta hora, e a escuridão caiu em cima da terra inteira e durou até
a nona hora.
O 23:45 e o sol foram obscurecidos, e o véu do templo era aluguel no meio.

“já” pode referir-lhe ser já escuro na sextos hora = meio-dia, e pode referir o sol movido para o oeste da
terceira hora = 9 AM presentemente para a sexta hora 12 PM, e então o sol acelerado para a velocidade da luz e
a escuridão repentina no meio-dia por uma ou três horas.

O sol pode ter sido escurecido por três horas. Apenas o modelo de mover o sol em torno da terra dentro sob
uma hora na velocidade da luz.

O único pulso de disparo era um relógio de sol. Escuridão em 12 PM no relógio de sol à sombra de 3 PM
quando o sol aparecer outra vez. Contudo, a sombra do sol na posição de 3 PM pode ter sido produzida pelo sol
que viaja na velocidade da luz que deve tomar 55 minutos. Duas órbitas parcialmente reversas aceleradas
devem ter 30 minutos da órbita acelerada. Assim, o inverno acelerou a meia órbita de horas do 24:30 = 30
minutos extra.

O sol que está ainda para um total de 24 horas = 2 horas X12; talvez o sol que está ainda no céu ao mover
180° para o outro lado da terra em 12 horas para o outro lado da terra e da terra que flui em uma órbita reversa
do sol. Então metade de uma órbita mais tarde o sol que estão ainda para 12 horas e 180° móvel para trás e terra
que flui fora da órbita reversa = 24 horas do dia longo que 24 horas contrárias da órbita acelerada da terra, as
folhas 30 minutos do tempo acelerado sairam sobre.

30 minutos X 2 meias órbitas reversas = um tempo acelerado extra de 60 minutos na terra. Fazendo o sol
mova-se em torno da terra nos fósforos da velocidade da luz a uma hora do tempo acelerado na terra que não
deixa nenhum minuto dos desaparecidos no pulso de disparo. O sol pode ter sido escurecido por 60 minutos. O
sol que viaja na velocidade da luz em torno da terra que termina 306° em 55 minutos e que viaja um acréscimo
5 minuto o oeste a 60 minutos, da escuridão, é 5 mais minutos; 60 minutos em meios de uma hora 5 iguais dos
minutos 1/12 x 24 horas = duas horas. Então houvesse uma hora da escuridão então que a sombra do sol



apareceria duas horas mais ocidental + a uma hora que passa = a sombra do sol aparece outra vez na 9a hora = 3
PM.

Marque o 15:44 “e Pilate admirou-se se estava já inoperante: e chamando até ele o centurion, perguntou-lhe se
tinha sido algum quando inoperante.”

Da terceira hora ao por do sol na 12a hora estar na cruz seria muito uns muitos tempos.

2:20 dos actos “o sol será transformado na escuridão, e na lua no sangue, antes de que o grande e dia notável
do senhor vem: ”

A escuridão no meio-dia quando o Jesus estava na cruz era um domingo de Pentecostes precedente de 50 dias.

Não havia nenhum registro desta escuridão fora da Bíblia. Então, o sol não pode ter aumentado no oeste e no
grupo no leste que o Jesus do Sabat estava na sepultura, e lá ser nenhum registro daquele tampouco. Mesmo que
o Sabat lá pode ter sido uma noite/dia longos para igualar os três dias, 3 x 24 horas, Jesus estava na sepultura.

O 16:3 de Isaiah “toma o conselho, executa o julgamento; faça thy sombra como a noite no meio do meio-dia;
esconda os proscritos; bewray não ele esse wandereth.”

O 8:9 dos Amos “e virão passar nesse dia, saith o senhor DEUS, que eu farei com que o sol vá para baixo no
meio-dia, e eu escurecerei o dia da terra na claro: ”

O 13:10 b de Isaiah “o sol será escurecido em seu que vai adiante,”

Isto é, o deus pode ter movido o sol na velocidade da luz = no tempo pararia no sol e o sol seria
completamente preto. Igualmente, Amos - para que o sol vá para baixo no meio-dia deve igualmente significar
que o deus moveu o sol na velocidade da luz.

“Se o sol é varrido de repente afastado, o distúrbio na geometria local do spacetime viaja por oito minutos (na
velocidade da luz) até que alcance a terra, e nós sentimos a mudança. E entretanto um distúrbio no campo
eletromagnético viaja para os mesmos oito minutos até que alcance a terra, e nós vemos que o sol desapareceu.
O segundo efeito “é levado” pelo campo eletromagnético, o primeiro “é levado” pelo spacetime.”
ESPAÇO do quantum, por Jim Baggott, p.210

Aqui você pode ver que o eclipse solar de 763 não era BC total em Israel:



1:1 dos Amos “as palavras dos Amos, que estava entre os herdmen de Tekoa, que viu a referência de Israel
nos dias do rei de Uzziah de Judah, e nos dias de Jeroboam o filho do rei de Joash de Israel, dois anos antes do
terremoto.”

Há uma data sugerida de 759 BC para este grande terremoto. Assim, embora haja um eclipse solar sobre este
tempo, o 15 de junho, 763 BC, a leitura do 8:9 dos Amos é o sol “foi escurecida em seu ir adiante” ir adiante na
velocidade da luz.

“Em seu primeiro ano, que era pecado-wei (8o do ciclo = B.C. 769) o rei removeu o capital ao leste, à cidade
de Loh.”
Os clássicos chineses, p.158

China removeu os reis frequentemente quando havia um presságio de um milagre do sol. Então, a
possibilidade de um milagre do sol e terremoto em 769 BC em vez da data geological calculada de 759 BC. 769
realizam-se BC 800 anos Jesus sacrifício ao 3 de abril, ANÚNCIO 33.

“(Fahrenheit do imperador) em seu sétimo ano, morreu. A montagem T'ae agitou.”
Os clássicos chineses, p.124

Desde 1595 BC mais 120 anos ainda mais para trás, os ciclos de 2 x 60 anos, menos sete anos são 1708 BC =
1700 anos ao nascimento dos Jesus em 7 BC. Ou 60 mais anos suportam = 1768 BC = 1800 anos Jesus
sacrifício ao 3 de abril, ANÚNCIO 33.

Havia um terremoto em Sparta datado a 464 BC, sobre o tempo Esther entregada os judeus, e sobre o tempo
Lu Yang gravou o sol aumentou no oeste e passou através de três mansões solares. Se não, as datas são dez anos
mais recentes. Então a data deve ser 454 BC e para ser durante o reino de Artaxerxes, sobre o tempo a parede do
Jerusalém foi construída.

“(Rei Teixo) em seu 2d ano, pecado-teixo 58 do ciclo 60, ø ano de príncipe macilento de Tsin, - todos o rei, o
Wei, e o Loh, tornaram-se secos. Uma peça da montagem K'e caiu para baixo.”
Os clássicos chineses, p.157

Este BC registro 779 pode ser um terremoto. Note que a montagem K'e está referida. O rei Macilento
igualmente mencionou a montagem K'e a noite no por do sol em China = em meio-dia Israel, quando o sol
estêve ainda no horizonte ocidental por 12 horas. “um pacto de phoenix cantou na montagem K'e”

Do Mar Morto: “Usando datar do carbono-14 da matéria orgânica nas camadas deformadas, terramoto datado
de Kagan no um em 861-705 B.C.E e ao segundos a 824-667 B.C.E.”

Azariah e Uzziah são dois reis diferentes. Assim, esta referência ao terremoto nos Amos pode referir esse
antes de 800 BC, assim como um após 800 BC. Azariah reinou 38 anos de 840 BC a 802 BC. Uzziah reinou 52
anos de 802 BC a 750 BC. Josephus escreveu o terremoto era um resultado do incenso de oferecimento do rei
Uzziah no templo que somente foram permitidos aos padres oferecer.

24:23 de Isaiah “a lua será confundida então, e o sol humilhado, quando o SENHOR dos anfitriões reinará em
Mount Zion, e no Jerusalém, e antes de seus antigos gloriosa.”

15:9 de Jeremiah “ela esse languisheth sete carregado hath: ela hath dado acima do fantasma; seu sol é ido
para baixo quando era contudo dia: ela hath sido humilhado e confundido: e o resíduo deles quer-me entrega à
espada antes de seus inimigos, saith o SENHOR.”

http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pt&url=https%3a%2f%2fwww.haaretz.com%2farchaeology%2f.premium.MAGAZINE-fact-checking-the-book-of-amos-there-was-a-huge-quake-in-eighth-century-b-c-e-1.6807298
http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pt&url=https%3a%2f%2fwww.haaretz.com%2farchaeology%2f.premium.MAGAZINE-fact-checking-the-book-of-amos-there-was-a-huge-quake-in-eighth-century-b-c-e-1.6807298


O 13:15 de Jeremiah “ouve o YE, e dá a orelha; não seja orgulhoso: para o hath do SENHOR falado.
O 13:16 dá a glória ao SENHOR seu deus, antes que cause a escuridão, e antes de seus pés tropece em cima das
montanhas escuras, e, quando o YE procurar a luz, transforma-a na sombra de morte, e faz-lhe a escuridão
bruta.”

Saith do 31:35 de Jeremiah “assim o SENHOR, que giveth o sol para uma luz no dia, e as ordenações da lua e
das estrelas para uma luz na noite, que divideth o mar quando as ondas rujirem disso; O SENHOR dos anfitriões
é seu nome: ”

A noite do 3:6 de Micah “conseqüentemente será até você, esse YE não terá uma visão; e será escura até você,
esse YE não procurará água com varinha de rabdomante; e o sol irá para baixo sobre os profetas, e o dia será
escuro sobre eles.”

O 7:8 de Micah “exulta não contra mim, inimigo da mina de O: quando eu caio, eu levantar-me-ei; quando eu
me sento na escuridão, o SENHOR será uma luz até mim.”

A sombra de morte pode ser o Jesus do Sabat estava no túmulo antes de sua ressurreição.

Em ambos os Amos e em Isaiah o sol é escurecido em seu que vai adiante. Então o deus deve ter movido o sol
em torno da terra na velocidade da luz. O tempo pararia no sol, assim não haveria nenhuma luz para quase uma
hora.

Então o sol reapareceria na posição em 1 PM, a sombra de 3 PM de 3 PM no relógio de sol.

O único pulso de disparo era naquele tempo o relógio de sol.

O sol que chega na posição de 3 PM porque o sol terminou 360° em menos de uma hora na velocidade da luz.

O sol deve mover 360° em 53 minutos pelo menos = deixando um minuto para acelerar da inércia à
velocidade da luz e a um minuto ao deacelerate à inércia, para viajar na velocidade da luz e para ser = 55
minutos completamente escuros. Ou o sol foi movido simplesmente para a velocidade da luz nos segundos.

O sol deve ser movido imediatamente, em alguns segundos, da inércia para a velocidade da luz.

Teòrica o sol pode ter sido acelerado lentamente tomando muitas horas para levantar-se para apressar-se para
parecer estar ainda no céu. Isto não trabalharia porque a terra giraria o sol fora da vista antes de estar ainda no
céu. E também, isso teòrica igualmente significaria que o sol deve retardar sobre muitas horas igualmente no
next day.

Simplesmente mover o sol imediatamente para 20 milhão quilómetros por hora, ou 40 milhão quilómetros por
hora, ou aproxima a velocidade da luz faz o sentido perfeito. O deus criou o universo, este é exactamente o
poder do deus.

Mais especificamente, os anjos do deus, o phoenix, voaram ao sol e moveram o sol. Em algumas descrições, o
chinês e o nativo americano, o phoenix levaram o sol em seu bico = o imperador foram dados um pássaro do
jade que guardara uma pérola vermelha em seus bico = Hanukkah o 12 de dezembro, 164 BC = o sol que
aumenta no oeste e que passa o meridiano - a posição do meio-dia em China.

Deve haver duas meias órbitas da queda/inverno que deixam 30 minutos cada um em tempo faltante = 60
minutos. Do equinócio de queda ao equinócio de mola são 179 dias. 179/365.2 X 48 horas = 23 horas e 30



minutos. Inversamente a meia órbita acelerada tem 24 horas e a órbita parcialmente reversa acelerada 30
minutos, ambas totalização 48 horas.

Esta meia órbita deve ter 30 minutos de mais tempo acelerado do que 24 horas = horas do 24:30, porque a
metade acelerada da queda/inverno deve ter 30 mais minutos da terra acelerada = 24 horas e 30 minutos da terra
acelerada. A meia órbita exacta deve ter exactamente 30 minutos mais de 24 horas da terra acelerada. Para
igualar a uma hora do sol que move-se na velocidade da luz, dois deixados sobre minutos das 24 horas devem
igualar 2 x 30 minutos.

Assim, não haveria nenhuma hora faltante líquida na terra. Um pulso de disparo na terra não mostraria uma
hora do tempo decorrido. Um relógio de em qualquer altura que antes de dois anos antes, dois anos mais tarde
depois que o sol retornado, mostraria a hora exacta que estaria normalmente na terra.

Assim, o total das duas quedas/órbitas parcialmente reversas do inverno deve igualar 60 minutos, deixando 5
minutos mais do que os 55 minutos do curso do sol na velocidade da luz após 360° = uma posição do selector
do sol de 3 PM uma hora após as horas de início da escuridão de 12 PM.

Assim, este cinco mais minutos de 60 minutos = 5/60 x 24 horas = duas horas. Então, a terra giraria uma hora
ocidental sobre a hora onde o sol foi movido em torno da terra. E o sol moveria duas mais horas ocidentais mais
adicionais das horas = três no total. Assim, um selector do sol antes que dissesse a época do meio-dia, 12 PM, e
o selector do sol após diriam para 3 PM = a nona hora.

Então igualmente haveria duas mais horas no selector do sol antes do por do sol. O sol pode mover-se para o
oeste para o leste após o por do sol, aumentando no oeste próximo sábado, dia do Sabat, e ajustando-se no leste,
e torna-se escuro, antes de repente e brilhante aumentando no leste. Os movimentos líquidos totais não
deixariam nenhuma hora faltante líquida na terra.

Então Orion que começaria normalmente aparecer em 7 PM, depois que o por do sol em 6 PM, quando Orion
se estaria ajustando, apareceria pelo contrário com as estrelas em 5 PM acima. Orion ainda ajustar-se-ia por 8
PM. A rotação da terra não mudou. Mas o sol seria duas horas ao oeste. Assim, essa noite quando Orion
apareceria mal antes de ajustar, Orion seria brilhante no céu nocturno acima de quando obteve a obscuridade
após o por do sol, o 3 de abril, o ANÚNCIO 33.

Além disso, quando o sol foi escurecido no meio-dia quando o Jesus estava na cruz, Orion muito provável
apareceu acima quando as estrelas saíram. Orion podia ser um tipo de Cristo.

Orion deve aparecer apenas ao leste do sol, quando o sol foi escurecido. As estrelas não podem ter aparecido.
Mas o sol seria escurecido tanto que as estrelas, Orion, devem parecer aéreas.

O sol que revolve 360° em torno da terra no meio-dia em uma linha recta pareceria mover 23° então abaixo de
23°. Em Havaí em maio minha sombra era quase não existente. Assim, este verso da sombra do dia do meio-dia
pode descrever o movimento da sombra no meio-dia quando o sol em sua revolução em torno da terra parecer
se mover para cima e para baixo.

Isto pode ter-se realizado ano de Azariah no 38th de sua vida, no 18o ano de seu reino, em 830 BC. Assim,
Azariah que é 38, a mesma idade que o Jesus quando foi crucificado, a escuridão que é um tipo de Cristo.

Talvez o sonho Wan do rei era terça-feira 18 de março de 1240 BC o sexto dia lunar um pouco do que o 16 de
fevereiro de 1240 BC. Contudo, esta batalha de Merom podia ocorrer em sábado. Joshua não deu o resto de
Israel deve significar que todas as três batalhas ocorreram em sábado. O sonho Wan do rei mais provável e a
batalha de Merom estavam domingo 16 de fevereiro de 1240 BC = a 365 dias da queda Jericho do 17 de
fevereiro de 1241 BC devido pulo ano ao 29 de fevereiro de 1241 BC. Também, os dias lunares são contados do



dia um da Virgem dos 28 sinais lunares. Então, o sol na Virgem no 15 de fevereiro de 1240 BC, e a lua na sexta
mansão lunar, Scorpius. Assim, as seis luas do dia no primeiro mês da mola após o por do sol. Então, o sol está
ainda na posição do por do sol por 12 horas quando a terra girar, e agora no outro lado da terra, a terra fluiria de
novo no sentido regular da órbita.

O primeiro dia lunar de 28 é Jue na Virgem, Kang na Virgem, nos Di na Libra, no colmilho em Scorpius, no
Xin em Scorpius, e no dia 6 Wei em Scorpius.

A melhor maneira é esquadrar o PI. A área de um quadrante é UM PI de X B X/4. Para a órbita elíptica da
corrente de terra: Assim a distância a mais curto ao sol é 147.000.000 quilômetros. O mais interurbano é
153.000.000 K. A distância no equinócio é 149.000.000 K. Tão 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 horas = horas do 24:30. Os mesmos desaparecidos 30 minutos. 48 horas sobre 365,24
dias = 7,9 minutos um o dia. Adicione então um dia e uma metade a obter ao dia longo de Joshua = 1,5 x 8
minutos e nós tem os desaparecidos 40 minutos. 30 + 10 = 40.

O mais próximos, mais e o meio ponto de órbita não são bastante os solstícios e os equinócios. Assim, as
distâncias acima do fósforo datas o 17 de fevereiro de 1241 BC, o 24 de agosto de 1241 BC e 15 de fevereiro de
1240 BC. Contudo, hoje os equinócios combinam estas datas nas distâncias do sol ao que eram nestas datas de
milagre do sol em 1240 BC. Assim, a meia órbita do verão de 186,5 dias combina hoje esta órbita da primeira
metade da queda de Jericho. Para adicionar então uma metade de dia e dê 188 dias. “O tempo decorrido que era
parte traseira faltante no dia de Joshua era 23 horas e 20 minutos”. O dia longo era horas do 23:20 no tempo
decorrido que combina o tempo faltante nessa meia órbita. Os dias longos devem adicionar acima a 48 horas em
ambas as meias órbitas. Assim, a órbita da segunda metade deve ter horas do 24:40 em hora faltante de
adicionar acima a 48 horas.

Assim, os 10 graus adicionados acima a 40 minutos e a rei macilento considerariam o por do sol. a estada do
sol no por do sol e na lua do primeiro trimestre directamente em cima, e 12 horas mais tarde a elevação do sol
10 graus acima do horizonte ocidental. Assim, rei macilento sonhado foi vestido no sol e na lua.

Possivelmente estas datas podem ser propor um mês; a queda de Jericho, sábado 16 de março de 1241 BC, do
dia longo de Joshua, sexta-feira 20 de setembro de 1241 BC e do sonho Wan do rei nas seis luas chinesa do dia,
terça-feira 18 de março de 1240 BC. Então este o meio-dia 16 de setembro de 2010 tomado imagem mostraria a
luz do dia do meio-dia ao mesmo tempo do ano Joshua pediu que o deus fizesse o sol estar ainda. O 20 de
setembro de 1241 BC juliano é ANÚNCIO do 11 de setembro de 2010 porque o equinócio de queda em 1241
era BC o 1º de outubro juliano e não nosso 22 de setembro no calendário que gregoriano nós nos usamos de 1
ANÚNCIO que mantem as datas e as estações intactos. Assim, se o Jesus era o 12 de setembro nascido, 7 BC, o
dia o sol estado ainda para Joshua seriam o mesmo dia Jesus, Joshua, eram nascidos.

Contudo, as seis luas do dia no sonho Wan do rei não poderiam ocorrer sábado 15 de março a segunda lua do
dia a menos que esta fosse contada da sexta mansão lunar Scorpius, mas o dia lunar quatro. Assim, o sonho
Wan do rei = a batalha de Merom, deve ser domingo 16 de fevereiro de 1240 BC e o dia lunar seis. O dia foi
contado na queda da noite, assim outra vez o 16 de fevereiro de 1240 é BC o dia lunar seis.

Não obstante, as datas e os Sabat lunares de sábado trabalham melhor com a queda de Jericho, sábado 17 de
fevereiro de 1241 BC, o dia longo de Joshua, sábado 24 de agosto de 1241 BC e a batalha de Merom, sábado 15
de fevereiro de 1240 BC.

24 de agosto de 1241 era BC o dia 33 do ciclo 60 em China. Normalmente, o Ursa Maior aponta ao Arcturus
em 12 PM em cima em agosto /September.
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O Arcturus é brilhante porque é grande e tem somente 37 anos claros ausente. Isto é, a estrela queima menos
brilhantemente do que o sol, mas porque a área de superfície do Arcturus é tão grande, a estrela emite-se muito
mais luz. O Arcturus é 115 vezes maior do que o sol e assim pareceria mais brilhante do que o sol mesmo que a
superfície do Arcturus seja mais não ofuscante do que a superfície do sol. O Arcturus é somente 1,5 vezes a
massa do sol.



Normalmente, o Arcturus estava perto do sol o 7 de setembro BC, e com o sol que é 180° afastado, o Arcturus
seria directamente Bethlehem aéreo na meia-noite em que o Jesus era nascido:

O Arcturus é hoje ao leste do sol em setembro de 2020:



O Arcturus foi visto através de um telescópio no dia em 1635; e pode ser visto com o olho nu ou
imediatamente antes do por do sol. Mas o Arcturus é invisível ao lado do sol = do setembro do dia do meio-dia.



Se o sol está no outro lado da terra, o Arcturus passa directamente em cima na meia-noite. Assim, o chinês pode
ter gravado o Ursa Maior nesta posição incomum sobre o dia longo de Joshua em Israel. O sol pode ter
aumentou no oeste no dia longo de Joshua. Assim, o Arcturus passaria sobre China na meia-noite enquanto o
deus moveu o sol para o leste. Então outra vez durante as 24 horas do dia mais longo China esteja na escuridão
e veja outra vez a passagem do Arcturus sobre na noite.

O 15:5 da génese “e trouxeram-no adiante no exterior, e disseram-no, olhar agora para o céu, e dizem as
estrelas, se mil pudesse as numera: e disse até ele, assim thy semente será.”

Abraham olharia acima, e vê a passagem do Arcturus da estrela directamente em cima na noite. Assim,
Abraham preveria a estrela da vinda do Jesus.

O Arcturus passaria directamente em cima em setembro porque o sol se moveria para o outro lado terra do 12
de setembro, 7 BC. Os wisemen que viram a estrela, devem ter visto o Arcturus. Então para que os wisemen
saibam onde o Jesus seria carregado, precisaria uma linha a prumo. Há desenhos deste plumbline usado neste
tempo. O Jesus é o plumbline porque nunca tocou na terra, e era na linha do céu.

O imperador Yao empregou-o e Ho para determinar quatro estações depois que o sol representou ainda dez
dias que se movem para o outro lado da terra, e a terra nas estrelas novas necessários de uma órbita reversa para
marcar as quatro estações para a agricultura. Então as quatro estrelas de que culminaria, aparecem directamente
acima, nos equinócios e nos solstícios na 30a latitude de Hunan, usando um tubo da mancha do jade, em 2315
BC. Então os astrónomos 2308 anos mais tarde, talvez chineses igualmente procuraram o Arcturus para
culminar BC acima de Bethlehem em setembro de 7.

Os wisemen estavam viajando para o sul. Pararam no Jerusalém para perguntar onde Cristo seria carregado.
Viajaram então oito mais milhas a Bethlehem. Igualmente, Jacob estava viajando para o sul do Bethel a Ephrath
Bethlehem, onde Benjamin era nascido, e Rachel morreu.

O 2:16 “então Herod de Matthew, quando viu que estêve zombado dos homens sábios, era excesso wroth, e
enviado adiante, e pântano todas as crianças que estavam em Bethlehem, e em todas as costas disso, de dois
anos velho e sob, de acordo com o tempo que tinha inquirido diligently dos homens sábios.
O 2:17 foi cumprido então isso que foi falado por Jeremy o profeta, dizer,
O 2:18 em Rama era lá uma voz ouvida, lamento, e chorar, e grande lamentação, Rachel chorando para suas
crianças, e não seria consolado, porque não são.”

Todos os pontos da escritura aos Jesus.

Número de mil Canst do 39:2 do trabalho de “os meses que cumprem? ou mil o mais knowest o tempo em que
trazem adiante?”

O 35:16 da génese “e viajaram do Bethel; e havia mas uma maneira pequena de vir a Ephrath: e Rachel
travailed, e teve o trabalho duro.”

O 35:18 da génese “e vieram passar, como sua alma consistia na partida, (para morreu) essa ela chamou seu
nome Benoni: mas seu pai chamou-o Benjamin.”

O Arcturus está em 19° ao norte do equador. A estrela do pólo na altura do tecto celestial de Seti I de Senemut
e de faraó, 1400 era BC protagonizar no punho do Ursa Maior. Devido à precessão dos equinócios a linha
central da estrela = do Pólo Norte do pólo, moveu-se. O ANÚNCIO da estrela do pólo em 2000 é mais do que
10° acima do bordo do Ursa Maior e tem-se movido agora mais do que 20° desde 1360 BC. Então, neste
setembro de 5 BC, o Arcturus deve ser mais do que 10° mais para o norte = 12° mais o 19° ele é agora = 31° e
passagem directamente sobre Bethlehem.



Cada família em Escócia foi exigida ter uma Bíblia de Genebra.

A Bíblia de Genebra:

Do ANÚNCIO 1594 da Bíblia de Genebra:

Da Bíblia de Genebra: Bethlehem: 31:51 da latitude do 65:55 da longitude



A latitude de Bethlehem, Israel é 31,705791, e a longitude é 35,200657. coordenadas dos gps de 31° 42'
20,8476" N e 35° 12' 2,3652" E.

Note a longitude era 65° não 35°. O meridiano principal não atravessou ainda Greenwich Inglaterra naquele
tempo. A longitude foi contada do meio do Atlântico, 30° mais para o oeste. Assim, 30° no Atlântico, mais 35°
= 65°.

Veja o meridiano principal - história. Wikipedia.

Assim, o cálculo suporta mesmo em 1594 o ANÚNCIO era razoavelmente exacto. Assim, os wisemen em seu
dia podiam igualmente ser muito exactos demasiado.

A linha central polar desloca aproximadamente cinco polegadas um o ano. Assim, estes 425 anos há
Bethlehem esteja em uma latitude leve diferente, talvez em cem medidores diferente. Então 2000 anos há,
Bethlehem pode ter sido uma latitude diferente do quilômetro.

Também, as placas tectónicas de Europa, África, e o movimento de Médio Oriente, talvez uma polegada ou
mais, cada ano. Sobre 2000 anos, mesmo as polegadas adicionam acima. A placa árabe está norte movente.
Assim Bethlehem deve ter sido talvez cem pés mais sul quando o Jesus era nascido. Isto facilita para que o
Arcturus passe directamente despesas gerais de Bethlehem quando o Jesus era nascido.

Também, a terra está retardando-o rotação aproximadamente um segundo um o ano. Assim, sobre 2000 anos
isto deve significar que a terra retardaria sua rotação alguns segundos um o dia. Então a protuberância no
equador seria menos, talvez os vinte ou cinqüênta pés menos, que podem afectar a distância do equador ao Pólo
Norte, e assim a latitude de Bethlehem. A distância do equador ao Pólo Norte aumentou nos últimos 2000 anos.
Hoje é 10.010 quilômetros; talvez um aumento de 10 quilômetros.

Aqui você pode ver que Thuban está apenas acima do punho do Ursa Maior. Assim, na época de Cristo, a
linha central polar estaria entre Thuban e Polaris. Abaixo de você veja Thuban no centro do círculo da linha
central polar 1400 BC:

O software do planetário mostra o Arcturus em 89° ou em simplesmente 90° acima de Bethlehem na meia-
noite em março de 7 BC. Assim, se o deus moveu o sol para o outro lado da terra quando o Jesus era
provavelmente o 12 de setembro nascido, 7 BC: O Arcturus passaria directamente, 90°, acima de Bethlehem.
Então em dois anos da órbita reversa da terra, o Arcturus passaria directamente acima de Bethlehem quando os
homens sábios seguiram a estrela. Os homens sábios vieram ao Jerusalém perguntar onde o Jesus seria
carregado. Em cima da audição estava em Bethlehem, os homens sábios puderam usar um quadrante com uma
linha a prumo para encontrar directamente o Arcturus acima, e para vir à casa de Joseph e de Mary quando o
Jesus tinha quase dois anos velho, sobre algumas semanas antes que o sol retornou outra vez o 15 de setembro,
5 BC e fluxo da terra fora da órbita reversa.

Aqui você vê o Arcturus onde está agora. Note que ele está em 19° dezembro (Topocentric) = um sul 10° mais
adicional do que era 2000 anos há de dentro 5 BC; devido à precessão dos equinócios.
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Aqui você vê o Arcturus em diplomas do 29:29 em 5 BC = ° dezembro do 29:29 (Topocentric). Bethlehem era
aproximadamente a latitude 30°. Assim, recto acima de 30° é 90° é Arcturus na altura do nascimento dos Jesus.







Aqui você vê a pole position no meio do círculo. Você pode igualmente ver Thuban, o pólo protagoniza em
épocas egípcias, está perto do meio do círculo.

Aqui você pode ver o movimento relativo do Arcturus sobre os milênio:

Céu e telescópio

Mil Canst do 38:32 do trabalho de “traz adiante Mazzaroth em sua estação? ou Arcturus do guia de mil do
canst com seus filhos?”



Para que o Arcturus passe directamente sobre Bethlehem na meia-noite em setembro de 7 BC; a estrela deve
ser movida para a precessão da terra do ajuste dos equinócios. O sol deve ser movido para o outro lado da terra
para que o Arcturus passe directamente em cima na meia-noite em setembro.

O Arcturus está na constelação do pastor, Bootes. O Arcturus é representado como os lombo do pastor. Assim,
Jesus carregado na estação da criação de animais do carneiro de setembro.

O 12:35 de Luke “deixou seus lombo ser girded aproximadamente, e sua queimadura das luzes; ”

24:17 dos números “eu vê-lo-ei, mas não agora: Eu ver-o-&z, mas não nigh: virá uma estrela fora de Jacob, e
um Sceptre aumentará fora de Israel,”

Assim uma estrela fora de Jacob o pastor = o Bootes.

Talvez o 89° dado em um software velho do planetário para o Arcturus acima de Bethlehem não incluiu este
movimento pequeno do Arcturus. E mesmo se fez, e o movimento do Arcturus projetado de volta à época de
Cristo, nós ainda não sabemos onde a estrela era 2000 anos há porque não havia nenhuma medida exacta feita e
gravada então. E se o deus moveu a estrela, nós somos não mais os mais sábios. Este movimento do Arcturus
estava no sentido para fazer o 89° para ser 90° acima de Bethlehem. Assim, de qualquer maneira, pelo erro de
arredondamento ou pelo traço impreciso do movimento dos Arcturus, o Arcturus estava o mais provavelmente
directamente acima de Bethlehem quando o Jesus era nascido.

O Arcturus tem 37 anos claros ausente. Então, a luz que deixou o Arcturus no nascimento dos Jesus somente
apenas alcançaria a terra imediatamente antes que o Jesus foi crucificado.

O 7:8 dos Amos “e o SENHOR disseram até mim, Amos, que mil o mais seest? E eu disse, plumbline de A.
Disse então o senhor, vêem, mim ajustará um plumbline no meio de meus povos Israel: Eu não passarei outra
vez por eles mais: ”

2 21:13 dos reis “e eu esticaremos sobre o Jerusalém a linha de Samaria, e a chumbada de prumo da casa de
Ahab: e eu limparei o Jerusalém como um wipeth do homem um prato, limpando o, e girando o de cabeça para
baixo.”

Julgamento do 28:17 de Isaiah o “igualmente mim coloca à linha, e à rectidão à chumbada de prumo: e a
saraiva varrerá afastado o refúgio das mentiras, e as águas transbordarão o esconderijo.”

4:10 de Zechariah “para quem o hath desprezou o dia de coisas pequenas? para exultarão, e verão a chumbada
de prumo na mão de Zerubbabel com aqueles sete; são os olhos do SENHOR, que correm para lá e para cá
através da terra inteira.”

Datas que apontam ao Jesus

Os milagre de Sun apontam frequentemente ao nascimento dos Jesus em 7 BC, à vida de 38 anos, e ao
sacrifício, o 3 de abril, 33 o ANÚNCIO, muitas vezes muitos milhares dos anos. Os 49 anos jubile do
ANÚNCIO 5358 BC 110 x 49 a 33, e de Adam no ano 700, 4672 BC = 96 x 49; toda a maneira Jesus sacrifício
ao 3 de abril, ANÚNCIO 33.

Mil Thinkest do 26:53 de Matthew de “que eu não posso agora rezar a meu pai, e devem presentemente dar-
me mais de doze legiões de anjos?
26:54 mas como as escrituras serão cumpridas então, aquele assim deve ser?”



14:49 de Mark “eu era diário com você no ensino do templo, e o YE tomou-me não: mas as escrituras devem
ser cumpridas.”

os “historiadores concordam geralmente que a única parte exacta histórica do antigo testamento vem após a
morte de Moses, porque os historiadores não têm nenhuma evidência histórica de Adam, Noah e Abraham, etc.,
mas sabem que um reino estêve estabelecido em torno da época do rei David.”
A Bíblia Doen't diz aquela, p.41

A criação começou quando Adam era nascido. Assim, os jubiles começam igualmente de quando Adam era
nascido.

jubiles de 49 anos de Adam no ano 700 no Septuagint, em 4672 BC ou jubiles de 50 anos de 4668 BC = 4700
anos Jesus sacrifício ao 3 de abril, ao ANÚNCIO 33, ou de 4672 BC = 4700 anos ao começo Jesus ministério
do 9 de setembro, ANÚNCIO 29.

Noah do 27o ano jubile de 5 semanas sexto = 1364 anos de 4672 BC = 3307 BC = ano de Noah o 600th desde
o início do ciclo arménio de Sothis em 3907 BC = 3307 BC = 3300 anos ao nascimento dos Jesus em 7 BC.

Abraham carregado em 2607 BC descendentes em y-ADN J1e de Ur = de Abraham de Ur de 2607 BC, como
é y-ADN J1 de Jacob de 2300 BC em Egipto. Todas as idades dos patriarcas, igualmente, são todas exactas. Os
milagre de Sun do nascimento de Abraham em 2607 BC ano de China = de Huangdi no 50th, suportam
exactamente a Bíblia. A Bíblia inteira é exacta.

jubiles de 49 anos desde 1241 BC - o ano do dia longo de Joshua, Jesus sacrifício ao 3 de abril, ANÚNCIO
33. Também, datas que terminam com 07 pontos Jesus nascimento ao 12 de setembro, 7 BC e datas que
terminam 45 pontos à vida dos Jesus de 38 anos; 45 BC a 7 BC. Os anos que terminam em 68 são mesmo 100
anos Jesus sacrifício ao 3 de abril, ANÚNCIO 33.

Jubiles de 49 x 49 anos de 2369 BC, 2401 anos, Jesus sacrifício ao 3 de abril, ao ANÚNCIO 33, e aos jubiles
de 50 anos de Adam no ano arménio 800 = 4568 dos sothis BC onde estavam os 44os 44 jubile x 50 de 4568
BC = 2368 BC ou de 44 x 49 + 44 anos também = de 2368 BC = Jacob em 70; isso igualmente iguala 2400
anos Jesus sacrifício ao 3 de abril, ANÚNCIO 33. Há duas datas para Adam, ano 700 no Septuagint e ano 800
no hebraico. Assim, o ano 800 para Adam foi usado aqui.

O rei James Versão usa o jubileu jubile da palavra não. Há uma diferença. No hebraico, o ano jubile é
chamado do “o ano yovel” = uma ram = uma trombeta. Pelo coincedence o “jubil latino” soa como o “yovel
hebreu”. Um sopro da trombeta como em um grito de batalha, exultando.
A Bíblia não diz aquela, Dr. Joel M. Hoffman, p.167

O ano de melhores fósforos “yovel” da liberação, de melhores fósforos que exultam, do que rejubilante e de
jubileu.

Suporte jubiles de 110 x 49 anos do sacrifício dos Jesus, o 3 de abril, o ANÚNCIO 33, a 5358 BC. Joseph e
Joshua viveram a 110 anos, talvez a uma paralela. Assim, há uma diferença de dez anos do calendário jubile de
Sothis do arménio de 49 anos desde o início 5368 BC pelo contrário dez anos de mais recente de 5358 BC. Os
49 anos jubile e o trabalho jubile de 50 anos de 4672 BC = Adam no ano 700 de Sothis, em jubiles de 49 anos
Jesus sacrifício ao 3 de abril, ANÚNCIO 33. E em jubiles de 50 anos ao começo Jesus ministério do 9 de
setembro, ANÚNCIO 29. Desde o início dos sothis dê um ciclo 5368 BC = 5400 anos = 108 x 50 anos Jesus
sacrifício ao 3 de abril, ANÚNCIO 33.

O calendário dos sothis suporta um dia cada quatro anos. Assim o ano 700 da data um dia é de mais cedo
quatro anos ainda mais para trás; o ano 700 em 4668 BC pode pelo contrário ser 4672 BC. O calendário dos



sothis pode ter começado um dia mais cedo. Então em vez de um ciclo dos sothis de 1460 anos, o cylcle dos
sothis de 5372 BC a 3907 seja BC 1464 anos. Um calendário dos sothis suporta quatro anos cada um dia =
como nosso 29 de fevereiro e nosso 365,25 anos.

A inundação de Noah que conta de Adam no ano 700; 4672 BC a 3307 BC.

O ano do nascimento de Adam na génese é o ano 800, 4568 BC de 5368 BC. Contudo, no Septuagint no
nascimento de Adam da génese realiza-se no ano 700 = 4672 BC de 5368 BC.

A morte de Adam no ano 930 de Sothis do arménio = os mesmos 930 anos no hebraico e no Septuagint = (19
x 49) de 5358 BC.

“E no fechamento do 19o jublile, na sétima semana, o sexto ano, Adam morreu.”
O livro antigo dos jubileus, p.26.

19 x 49 = 930 anos; + 7 + 5 de 5372 BC = 4429 BC. 5358 BC - 930 anos = 4429 BC também.

“E no sexto ano, na sétima semana deste jubileu, Abraham chamou Isaac, seu filho. Eu sou idoso e eu não
conheço o dia de minha morte. Eu sou cem e seventy-two”
Os rolos do Mar Morto, edição do estudo, volume 1, p.467.

De 2607 BC - 172 = 2435 BC = 2237 anos de 4672 BC = 45 x 49 = 2205 anos + 32 anos. “o sexto ano, a
sétima semana” pode igualar 32 anos. 4 semanas e sexto ano = 28 + 5 = 33 anos.

De 4568 BC; 43 x 49 + 3 x 7 + 5 (sexto ano) 2133 anos = 2435 BC.

De 5358 BC, de continuação ao sacrifício dos Jesus, são 110 x 49 anos ao ANÚNCIO 33.

De 5368 BC, de continuação ao sacrifício dos Jesus, são 108 x 50 anos ao ANÚNCIO 33.

Os sothis dão um ciclo meios que o calendário suporta um dia cada quatro anos = 365 anos dos dias em 1460.
Os sothis arménios dão um ciclo terminado não no ANÚNCIO 552, mas eram 76 anos mais cedo no ANÚNCIO
476 apenas porque o calendário egípcio dos sothis estava 76 anos mais adiantado: o faraó Merneptah morreu,
não em 1205 BC mas dentro na extremidade do ciclo egípcio 1281 de Sothis BC.

“o ANÚNCIO 476 era o ano do último imperador romano baseado em Roma própria, Romulus Augustulus.
Após isto, a metade ocidental do mundo romano foi dividida acima entre réguas bárbaras.”
Byzantanium, a vida surpreendente de um império medieval, o império romano do leste, p.24

Assim, o calendário de Sothis do arménio terminou neste ANÚNCIO 476 na divisão do império romano.

Quando Constantim reuniu a igreja Católica para decidir em uma regra para quando a Páscoa cairia, haveria
uma divisão. A parte seguiu Paul e a parte seguiu os apóstolos. Assim, o Natal ucraniano é o 7 de janeiro. Então
no ANÚNCIO 552 a separação romana da igreja da igreja oriental que foi supor para ser a extremidade do
calendário arménio dos sothis. Como o calendário egípcio de Sothis estavam demasiado para fora em 76 anos.
Movendo ambos os calendários 76 anos de fósforos todos datas gravadas.

Há uma diferença desde o início o do calendário arménio dos sothis, jubiles de 10 anos de 49 anos de 5358
BC, mas o começo do calendário dos sothis deve ser 5372 BC ou 5368 BC: Suporte 1460 anos de 474
ANÚNCIOS, 988 BC, 2448 BC, 3907 BC = 5368 BC = 5400 anos Jesus sacrifício ao 3 de abril, o ANÚNCIO



33. Ou 1464 anos traseiros de 3907 BC a 5372 BC e 5400 anos ao começo Jesus ministério do 9 de setembro,
ANÚNCIO 29.

Os 49 anos dos jubileus foram contados de 5358 BC, 10 anos mais tarde.

Assim uma diferença desde o início, de 5368 BC e de 5358 BC.

“E Noah fizeram à arca. .in o vigésimo sétimo jubileu dos anos, na quinta semana, no quinto ano” “e
inscreveram a arca no sexto ano.”
Livro antigo dos jubileus, p.30.

Do Septuagint três versos:

O 6:3 da génese “e Adam viveram dois cem e trinta anos e ele begat um filho após seu próprio formulário, e
após sua própria imagem, e chamou seu nome Seth.
O 6:4 e os dias de Adam, que viveu após seu criar de Seth, eram sete cem anos; e ele filhos e filhas do begat.
O 6:5 e todos os dias de Adam que viveu eram novecentos e trinta anos, e ele morreram.”

Contar à inundação de Noah de Adam no arménio Sothis do ano 700 de 5368 BC = 4668 BC a 3307 é BC 27
jubileus + 5 x 7 + 4 = 3307 BC. Para ser exacto de 4670 BC ou 4672 BC - 1323 - 35 - 5 = 3307 BC.

700 anos depois que Adam era 60, sobre quando Seth pode ser carregado, no ano 760 = 1460 anos, os sothis
completos dão um ciclo de 5368 BC a 3907 BC = 3900 anos ao nascimento dos Jesus em 7 BC.

(27 x 49) + (5 x 7) = 4 (5o ano) = 1323 + 35 + 4; de Adam - este ano 700 no Septuagint - em em 4668 BC -
1361 = 3307 BC. Ou mais exactamente de 4671 BC - (27 x 49) + (5 x 7) + 6 = 3307 BC.

Do ano 700 ao próximo ano 600 (700 - 600 = 100) = 1460 do ciclo - 100 = 1360. 1323 + 35 = 1358; quarto
ano = 1361 = 3307 BC.

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

O ano novo dos sothis suportou um dia cada quatro anos. Assim, no ano 600 de Noah que entra na arca, o ano
novo tinha suportado ao 11 de fevereiro, 3307 BC desde o 11 de julho, 3907 BC. Este deve ser o quinto ano,
simplesmente agora era o 11 de fevereiro e começava o ano novo e assim o sexto ano.

Assim 27 x 49 + 38 = 1323 + 38 = 1361 + 3307 BC = 4668 BC = ano 700 com Adam. 38 mais anos = os 38
anos da vida dos Jesus.

Lamech era 182 em 3312 BC. A parte traseira 38 anos de 3307 é BC 3345 BC, os 38 anos da vida dos Jesus
no reverso como 45 BC a 7 BC. Então Lamech teria 147 anos velho nestes 3345 BC = a idade de jubiles de
Jacob e de igualmente = 3 x 49 anos = 147 anos. Joseph carregado em 2345 BC e Jacob que entra em Egipto em
2307 BC em 130 anos de idade e de vida 17 mais anos a 147 anos velho.

Então os 49 anos jubile em 3349 BC = 37 mais anos para Lamech = os 38 anos da vida dos Jesus.

3300 era BC uns 49 anos jubile. 7 mais anos da inundação de Noah em 3307 BC a estes 3300 eram BC uns 49
anos jubile de 5358 BC. 3307 era BC um sétimo ano do Sabat do ano - ano 42 = 6 x 7.



“E na sétima semana (domingo de Pentecostes) no primeiro ano disso, neste jubile, 3300 BC, Noah plantaram
videiras”
Livro antigo dos jubileus, p.37.

Assim, foi contado correctamente gravou os 49 anos jubile de 5358 BC Jesus sacrifício ao 3 de abril,
ANÚNCIO 33.

“[E Jacob saiu de Beersheba para ir] a Haran no primeiro ano [da segunda semana do quarenta-quarto jubileu].
[no primeiro (dia) do primeiro mês desta semana]. e gastado a noite lá porque o sol se tinha ajustado.”
10 jubileus, 1Q 17, 27:19 de Jub - 21, os rolos do Mar Morto, edição do estudo. Volume I. p.25.

“E foi acima de dali ao bem do juramento no primeiro ano da primeira semana no quarenta-quarto jubileu
[2108 AM]. E o senhor pareceu-lhe que a noite, na lua nova do primeiro mês, e disse até ele: “Eu sou o deus de
Abraham thy pai; tema não, porque mim são com thee, e abençoará o thee e multiplicará certamente thy
semente como a areia da terra.”
O livro antigo dos jubileus, p.93.

4568 BC - 2156 anos (44 x 49) = de 2412 BC; quando Isaac tinha 95 anos velho. A primeira semana pode =
2407 BC quando Isaac era 100. Isto é, o 44o jubileu não é 2108 anos = 43 x 49 mas 44 x 49 = 2157 anos.

O 28:11 da génese “e iluminaram-se em cima de um determinado lugar, e ficaram-se lá toda a noite, porque o
sol foi ajustado; e tomou das pedras desse lugar, e pô-las para seus descansos, e estabeleceu-as nesse lugar para
dormir.

O 28:12 e sonharam, e vêem uma escada estabelecida na terra, e a parte superior dela alcançou ao céu: e ver os
anjos do deus que ascensão e que descem nela.”

O 28:18 da génese “e Jacob aumentaram acima cedo na manhã, e tomaram a pedra que tinha posto para seus
descansos, e configuraram-na para uma coluna, e derramaram-nos o óleo em cima da parte superior dela.”

“o sol foi ajustado” pode significar que o sol estêve ajustado no leste. “aumentou acima cedo” pode significar
que o sol aumentou de repente no leste.

24:1 de Luke “agora em cima do primeiro dia da semana, muito cedo na manhã, vieram até o sepulcro,
trazendo as especiarias que tinham preparado, e determinadas outro com elas.”

O 28:1 de Matthew “no fim do Sabat, enquanto começou a alvorecer para o primeiro dia da semana, veio
Maria Madalena e a outra Mary para considerar o sepulcro.”

112:4 do salmo “até da verticalidade a luz do ariseth lá na escuridão: é gracioso, e completo da piedade, e
íntegro.”

O 37:6 do salmo “e trarão adiante thy rectidão como a luz, e thy julgamento como o meio-dia.”

O primeiro mês = o mês do passover - a segunda semana = o 14o dia do primeiro mês = o dia do passover. O
primeiro dia da semana é domingo. A ressurreição dos Jesus era o primeiro dia da semana, imediatamente
depois do passover.

Os 50 anos jubile podem ter sido significados, os 44o 50 anos jubile de Adam no ano arménio 800 dos sothis,
4568 BC a 2368 BC quando Jacob em 70 saiu de Beersheba para ir a Haran.



Ou os 49 anos jubile; 44 x 49 + 44 anos; isto é, o 44o ano pode ter sido omitido porque era provavelmente um
erro tipográfico: 44 44.

Abraham carregado 2607 BC, Isaac carregado 2507 BC, Jacob carregado quando Isaac era 69 (não 60) 2438
BC, Jacob era 70 em 2368 BC. São todos os 50 jubiles ao nascimento dos Jesus em 7 BC e ao sacrifício dos
Jesus no ANÚNCIO 33.

Assim, ambos os 2368 são BC jubiles de 50 anos 44 x 50 de Adam, 48 x 50 Jesus sacrifício ao 3 de abril,
ANÚNCIO 33; e de 2369 são BC os jubiles de 49 x 49 anos, 2401 anos, Jesus sacrifício ao 3 de abril, o
ANÚNCIO 33.

Desde o início do calendário arménio de Sothis em 5368 BC, suportando 10 anos a 5358 BC, seja jubiles de
110 x 49 anos ao sacrifício dos Jesus, o 3 de abril, o ANÚNCIO 33.

Do nascimento de Adam no ano civil arménio 700 = 4668 de Sothis são BC os jubiles de 27 x 49 anos, 5 x 7 +
5 anos, com “o quinto ano” = a inundação de Noah em 3307 BC; o quinto ano do ano 595 de Sothis do arménio
= a morte de Lamech, ao ano 600 de Sothis do arménio = a inundação.

27 x 50 jubiles = 3350 anos. 4668 BC - 3350 anos = 3307 BC = sothis arménios do ano 600 = 3300 anos ao
nascimento dos Jesus em 7 BC.

Então, ano de Jacob do 70th em 2369 BC, igualaria os 45th 49 anos jubile, 44o 50 anos jubile, de Adam no
ano 800 = 4568 BC, toda a maneira, 49 x 49 anos ao sacrifício dos Jesus, o 3 de abril, o ANÚNCIO 33.

De Jacob neste seu 70th ano, 2369 BC, são 49 x 49 anos Jesus sacrifício ao 3 de abril, ANÚNCIO 33. Este
44o 49 anos jubile mais 44 anos são 5 anos de 49 anos curtos. Contudo, destes 2369 são BC 49 x 49 jubiles ao
sacrifício dos Jesus.

Jacob era 70 quando deixou Haran = 2368 BC = quando Jacob o sonhou viu uma escada da terra ao céu. Jacob
viveu para ter 147 anos velho. Então Jacob viveu 2 x 38,5 mais anos de 70 a 147 anos. O Jesus viveu 38,5 anos
desde o 12 de setembro, 7 BC ao 3 de abril, o ANÚNCIO 33.

“o sol tinha-se ajustado” pode referir um milagre do sol para apontar a esta data a segunda semana do primeiro
mês = o passover = de Adam 4568 BC = 4600 anos, e de 2368 BC = 2400 anos, ao sacrifício dos Jesus.

“E saiu dele júbilo. na primeira semana do quarenta-terceiro jubile em seu segundo ano, que é o ano Abraham
morreu, Isaac e Ishmael veio.”
Os rolos do Mar Morto estudam a edição, volume 1. p.469. 4Q219.

11:8 dos hebraicos “pela fé Abraham, quando foi chamado para sair em um lugar que deva após receber para
uma herança, obedecido; e saiu, não sabendo que whither foi.
11:9 pela fé que sojourned na terra da promessa, como em um país estranho, residindo em uns tabernáculos com
Isaac e Jacob, os herdeiro com ele do mesmos prometem: ”

O 35:27 da génese “e Jacob vieram até Isaac seu pai até Mamre, até a cidade de Arbah, que é Hebron, onde
Abraham e Isaac sojourned.
O 35:28 e os dias de Isaac eram cem e anos do fourscore.”

Joseph era 17 quando seu Isaac de primeira geração tinha 180 anos velho. Isaac era 69 quando teve Jacob, não
60. Assim, Jacob era seis, não 15, quando Abraham morreu. Assim, Jacob era 70 quando sonhou da escada ao
céu, os mesmos 69 anos seu pai que Isaac era quando Jacob era nascido.



Assim, de Adam em 4568 BC = arménio Sothis do ano 800 de seu começo em 5368 BC, 43 x 49 anos = 2107
anos, então 29 mais anos à morte de Abraham em 2432 BC.

“E veio passar na primeira semana no quarenta-quarto jubileu, no segundo ano, isto é, no ano em que
Abraham morreu.”
Livro antigo dos jubileus. p. 84.

Deve ser a “quarta” semana quarenta-quarta jubile.

4 semanas dos anos, segundo ano. Então 4 x 7 anos ao segundo ano = 28 + 1 anos = 29 anos a 2432 BC. Estes
2432 são BC mesmo jubiles de 50 anos êxodo ao 30 de março de 1281 BC.

De 4489 BC, dado 2057 anos calculados no livro antigo de Jubiles, a 2432 BC.

Adam era nascido no ano 700 e morria no ano 930. 19 x 49 = 931. Então na morte de Adam foi adicionado 7 e
6 anos. Assim contando de 5372 BC + jubiles de 7 + 6 = 49 anos ao sacrifício dos Jesus, o 3 de abril,
ANÚNCIO 33. Igualmente, a morte de Adam no ano 930 aponta ao sacrifício dos Jesus. Então, 4489 são BC 49
anos antes do ano 930. Assim, os 49 anos jubile mesmo à morte do ponto de Abraham à morte do sacrifício de
Adam e de Jesus.

De 4672 começou BC os 49 anos jubile e 50 anos jubile. jubiles de 49 anos Jesus sacrifício ao 3 de abril,
ANÚNCIO 33. jubiles de 50 anos ao começo do ministério dos Jesus, o 9 de setembro, do ANÚNCIO 29 ou do
7 de outubro, ANÚNCIO 29.

jubiles de 50 anos de 4672 BC = 44 x 50 + 40 anos. “o sexto ano da sétima semana” pode ser 7a semana = 6 x
7 = 42, mas sexto ano = um ano menos de sete, 41 anos. Então, 44 x 50 + 41 de 4672 BC = 2432 BC.

Abraham carregado em 2607 BC - 175 anos da vida de Abraham a 2432 BC.

O 7:20 “mil de Micah murcha executa a verdade a Jacob, e a mercê a Abraham, que o hast de mil jurado até
nossos pais dos dias de velho.”

Assim, Abraham carregado em 2607 BC e não 1900 BC.

Êxodo

Herodotus, um historiador grego, escreveu que os padres egípcios relataram:

“Assim, o número inteiro dos anos [de história egípcia adiantada] é 341 pharaohs, em que o espaço inteiro,
eles disse, nenhum deus tinha aparecido nunca em um formulário humano; nada deste tipo tinha acontecido sob
os reis egípcios anteriores ou sob mais atrasados. O sol, contudo, teve dentro deste período de tempo, em quatro
diversas ocasiões, movidas de seu curso wonted, aumentando duas vezes aonde se ajusta agora, e ajustando-se
duas vezes aonde aumenta agora. Egipto estava em nenhum grau afetado por estas mudanças; as produções da
terra, e do rio, permaneceram as mesmas; nem havia qualquer coisa incomum nas doenças ou nas mortes.”
A história de Herodotus, capítulo 2

O sol que aumenta no oeste e que ajusta-se no leste pode ser comparado aos sistemas de extinção de incêndios
em mudança. Se você move o sistema de extinção de incêndios para a frente e para trás em vez de começar
outra vez desde o início, o efeito líquido é uma perda em uma cobertura de uma - sexto. Igualmente, a perda na
cobertura da luz solar igualmente seria uma - sexto.
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Rachadura-fazendo no dia bingshen [33], na noite: nos próximo 34] dias do ding [nós devemos executar um
bi-sacrifício ao Dipper do norte (dou)
Heji, 21348

Rachadura-factura no yiwei do dia [32]: neste dia nós devemos executar o você-ritual ao Dipper e ao fá. Use
isto.
Heji, 32253

Mês do quadragésimo ano o décimo primeiro quando Moses morreu deve ter sido o décimo primeiro mês 26
de novembro de 1242 BC dia do primeiro mês do 14o, sexta-feira 30 de março de 1281 BC. Então Miriam,
Aaron e Moses morreram no primeiro dia da semana assim como no primeiro dia do mês lunar. Miriam morreu
domingo, o primeiro dia da semana, o primeiro dia do primeiro mês, o 5 de fevereiro de 1242 BC. Aaron
morreu domingo, o primeiro dia da semana, o primeiro dia do quinto mês, o 4 de junho de 1242 BC. Moses
morreu, o primeiro dia da semana, o primeiro dia do décimo primeiro mês, o 26 de novembro de 1242 BC.
Então sexta-feira 26 de janeiro de 1241 era BC o primeiro dia de Nissan. Domingo 4 de fevereiro de 1241 era
BC o 10o dia em que Israel cruzou Jordânia.

Actua o 7:23 “mas quando tinha well-nigh quarenta anos velho, entrou seu coração para visitar seus irmãos as
crianças de Israel.”

O 4:1 do êxodo “e Moses respondido e disseram, mas, vêem, não me acreditará, nem hearken até minha voz:
para dirão, o hath do SENHOR não aparecido até o thee.
O 4:2 e o SENHOR disseram até ele, o que estão aquele na mão do thine? E disse, haste de A.
O 4:3 e disseram-na, moldaram-n na terra. E moldou-a na terra, e transformou-se uma serpente; e Moses fujido
antes dele.
O 4:4 e o SENHOR disseram até Moses, puseram adiante a mão do thine, e tomaram-na pela cauda. E pôs
adiante sua mão, e travou-a, e transformou-se uma haste em sua mão: ”

Aqui você pode ver um Ogopogo “vara”. A boca na parte inferior está aberta. Você pode ver um olho, as
narinas, e os dentes:

Outra vez você pode ver um Ogopogo “vara” em The Creek. Note o olho branco:



“Se você passa sua vida que olha em vão para o monstro de Loch Ness, desengaçando o lago com uma
câmera, soando o com sonar. .and yet não encontre nada, o que é a vista mais apreciável: para concluir
provisòria que o monstro não está simplesmente lá, ou jogar acima suas mãos e dizê-las, “pôde estar lá; Eu não



sou certo”? A maioria de povos dariam a primeira resposta - a menos que estão falando sobre o deus.”
Fé contra FACT.p.95

Você pode ver muitas de minhas fotos de Ogopogo - histórias de Ogopogo e pedir-me mais fotos se você
gosta.

Assim, a ciência e a religião não são incompatíveis.

Assim, Moses era aproximadamente 39 anos ser velho 1322 BC. Esta era idade mais ou menos idêntica como
o Jesus, 38 anos de 1/2 velho quando foi crucificado no ANÚNCIO 33. Dobro 38 1/2 = 77 anos. ciclos de 50
anos desta data ao ANÚNCIO 29 quando o Jesus começou seu ministério - nenhum ano 0.

Então o maná cessou de cair domingo 4 de fevereiro de 1241 isso BC. Quinta-feira 8 de fevereiro de 1241 era
BC a páscoa judaica. Domingo 11 de fevereiro de 1241 BC, Joshua circundou Jericho uma vez. Sábado 17 de
fevereiro de 1241 BC, Joshua conquistou Jericho. 188 dias mais tarde, sábado 24 de agosto de 1241 BC o sol
representou ainda Joshua. Sábado 15 de fevereiro de 1240 era BC a batalha de Merom e do sonho Wan do rei.
Então o eclipse lunar o 24 de setembro de 1205 BC que foi contado como ano Wan do rei no 35o se realizava
realmente seu 36th ano, 35 e uma metade dos anos tinha ido perto. Pode ter havido um milagre do sol sexta-
feira 9 de maio de 1206 BC no 13o dia do primeiro mês lunar da mola ano Wan do rei no 35o. A Lua cheia,
quando um eclipse lunar natural pode acontecer, era um dia mais tarde o 10 de maio de 1206 BC.

Assim, o milagre do sol no dia lunar 13 e no dia 13 do ciclo 60, o 9 de maio de 1206 BC. O ano pode ter sido
contado lua nova do 25 de abril de 1206 BC. O chinês contou geralmente o começo do ano na mola. O 1º de
abril de 1206 era BC o equinócio vernal. O 13o dia do mês lunar pareceu assim um dia cedo para um eclipse
lunar e foi interpretado assim como um sinal pelo rei macilento de sua nomeação do céu.

O aniversário do dragão era o 13o dia do sexto mês em China. Os anos novos começaram em setembro e em
fevereiro. Os eclipses solares foram descritos pelo dragão que come o sol. Alguns registros de eclipses solares
não eram eclipses solares. O chinês pode ter considerado um anjo como um movimento do dragão e ou cobrir o
sol. O sol foi escurecido na queda Jerusalém do 7 de setembro, 591 BC na lua de sete dias. Este não era um
eclipse solar porque um eclipse solar pode somente ocorrer na lua nova. Então um anjo deve ter movido e ter
coberto o sol que o dia, de que pode ser comparado ao dragão que come o sol.

Assim, deve ter havido um milagre do sol neste 1205 BC, o 24 de setembro, o dia 13 do ciclo 60, que o rei
macilento falou tão adamently sobre, que estêve posto na prisão. 1207 são BC 1200 anos ao nascimento dos
Jesus. 1205 BC AIA 1200 anos 5 BC. Dois anos depois que o Jesus era nascido, outra vez em setembro, os
homens sábios vieram antes que o sol retornou = o Arcturus 90° acima na meia-noite.

Os cientistas podem rir no medo o chinês e outro sentiram quando havia um eclipse solar total.

Similarmente, os cientistas podem rir que não podem enganar povos na crença lá são nenhum deus e nenhuma
maneira para estes milagre do sol.

Muitos povos sentem porque o sol é a linha central para o sistema solar, isso que o sol não pode se mover.

O deus é deus, ele pode mover o sol. Todos estes registros apontam ao deus que move o sol, e movendo então
o sol sem um traço.

11:3 dos hebraicos “com a fé nós compreendemos que os mundos estiveram moldados pela palavra de deus,
de modo que as coisas que são consideradas não sejam feitas das coisas que aparecem.”
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Os cientistas podem somente esclarecer 4% do universo. O resto está na matéria escura e na energia escura -
obscuridade porque nós não conhecemos o que é.

Frequentemente, o imperador em China foi assassinado fora do medo de eclipses lunares e solares naturais.

Contudo, muitos imperadores chineses foram matados nos anos que terminam em 68 ou 07 BC = 68 BC Jesus
sacrifício ao 3 de abril, ANÚNCIO 33 = 100 anos. 07 BC Jesus nascimento ao 12 de setembro, 7 BC = 100
anos. A freqüência de imperadores novos nestas datas e em datas da Bíblia deve significar que havia uns
milagre que do sol o chinês tomou como presságios.

Apenas olhando as páginas dos clássicos chineses, o último várias centenas anos dos livros de bambu - o
imperador veio ao trono em um ano que termina 67 BC ou 68 BC, ou a um ano que termina 07 BC.

Isto pode somente ser devido a um milagre do sol que o chinês tome como um presságio aos imperadores da
mudança.

“O nome por que o deus foi designado era a régua, e a régua suprema, denotando sua personalidade,
supremacia e unidade está transportado ingualmente, quando aquele da personalidade for indicado somente
vaga e pela associação da mente. Por reis do deus foram supor para reinar, e os príncipes foram exigidos
decretar justiça. Aumenta um para o trono e coloca outro. A obediência é certo receber sua bênção;
desobediência com sua praga…
Os clássicos chineses. p.193.

Assim os milagre do sol foram tomados como presságios pelo chinês para tomar um imperador novo.

Quando em China em 2007, o chinês me mostrou frequentemente imagens de seu phoenix, eram orgulhosas
de seu phoenix. E estes milhares de anos após os phoenixes pareceram apontar povos aos Jesus em dias do
antigo testamento.

O sol que move-se no 17o dia do sétimo mês hebreu, o 12 de setembro, 7 BC deve retornar dois anos mais
tarde, o 12 de setembro, 5 BC no 13o dia do mês lunar. O 15 de setembro era a Lua cheia, o 14o dia do mês
lunar hebreu.

O deus deve ter usado estas datas para mover o sol para apontar a seu filho. A Bíblia inteira aponta a nada a
não ser o Jesus. Nada importa mas salvação.

O dia de Keatze, dia um do ciclo sessenta, poderia ter sido um milagre do sol a apontar BC a dois anos após
Jesus nascimento o 12 de setembro, 7, assim o 12 de setembro, 5 BC. Um milagre do sol no 17o dia lunar do
sétimo mês hebreu, seja o 21 de setembro de 1207 BC. O chinês começou seu outono em agosto e seu
calendário era lunar. Assim, setembro poderia ter sido seu mês passado do outono.

Então apenas como o milagre do sol ao mesmo tempo que o eclipse lunar o 15 de setembro, 5 BC quando o
sol moveu dois anos após o nascimento dos Jesus. Se o sol retornou no eclipse lunar do 15 de setembro, 5 BC, o
dia de 60 seriam o dia três.

Assim, a diferença de 2 dias desde o 21 de setembro de 1207 BC ao 23 de setembro de 1205 BC; Jesus
nascimento do 13 de setembro, 7 BC, eclipse lunar ao 15 de setembro, 5 BC. Também, a data do 21 de setembro
em 1207 BC igualaria uma data do 13 de setembro em 7 BC porque o equinócio do outono em 1207 era BC o 1º
de outubro e o equinócio do outono em 7 era BC o 22 de setembro.



Então a crucificação dos Jesus esteja o 490th ano da parede do Jerusalém que está completo em 458 BC, o 3
de abril, o ANÚNCIO 33. E igualmente seja do ciclo de 49 anos desde 1242 BC inteiro. Então o ministério dos
Jesus de sua leitura em Luke 4 para começar o jubile no 50th ano em Yom Kipur, sexta-feira 9 de setembro de
29 ANÚNCIO, ou um pouco sexta-feira 7 de outubro de 29 ANÚNCIO, seja três e uma metade dos anos à
crucificação dos Jesus, o 3 de abril, o ANÚNCIO 33.

25:29 de Leviticus “e se uma venda do homem uma casa de moradia em uma cidade murada, então ele pode a
resgatar dentro de um ano inteiro depois que está vendida; dentro de um ano completo pode resgatar-la.
O 25:30 e se não for resgatada no espaço de um ano completo, a seguir da casa que está na cidade murada será
estabelecido para nunca a ele que comprado lhe durante todo suas gerações: não sairá no jubile.”

Quando Herod começou a reconstruir do templo em 18 eram BC 49 anos ao sacrifício dos Jesus, o 3 de abril,
o ANÚNCIO 33 = este mesmo 49 anos jubile.

Tácito gravou o phoenix apareceu em Egipto no ANÚNCIO 34. Aparecer do meio que de phoenix o phoenix
voou ao sol e moveu o sol para o outro lado da terra. Este aparecer do phoenix pode ser quando o sol se curvou
para baixo de repente no meio-dia quando o Jesus foi crucificado o 3 de abril, o ANÚNCIO 33. Ou o sol moveu
aquele sexta-feira à noite e ou aquele domingo de manhã. Assim, gravado seja do ANÚNCIO 33.

O 4:25 de Luke “mas eu di-lo de uma verdade, muitas viúvas estavam em Israel nos dias de Elias, quando o
céu foi fechado acima de três anos e de seis meses, quando a grande fome era durante todo toda a terra; ”

4:28 de Luke “e tudo na sinagoga, quando ouviram estas coisas, foram enchidos com a cólera,
O 4:29 e aumentou acima, e empurrou-o fora da cidade, e conduziu-o até a testa do monte whereon sua cidade
foi construída, que puderam o moldar para tragar headlong.
O 4:30 mas que passa com o meio delas foi sua maneira,”

Aqui você pode ver esta testa íngreme do monte fora de Nazareth:



O 16:21 de Leviticus “e Aaron colocarão suas mãos em cima da cabeça da cabra viva, e confessam sobre ele
todas as iniquidades das crianças de Israel, e todas suas transgressões em todos seus pecados, pondo os em cima
da cabeça da cabra, e enviá-lo-ão afastado pela mão de um homem do ajuste na região selvagem.”

Josephus escreveu que o homem deve moldar a cabra abaixo de um monte íngreme. Esta cabra do scape devia
ser oferecido neste Yom Kipur = o mesmo dia Jesus cumprido este dia de expiação quando leu Isaiah 61.



O Jesus citou Isaiah 61 em Yom Kipur, o 10o dia do sétimo mês hebreu = sexta-feira 9 de setembro de 29
ANÚNCIO, no ano jubile, 50th ano. O 50th ano da conquista de Joshua em 1241 BC à queda do Jerusalém em
591 BC. Então 70 anos de captiveiro a 521 BC. Então jubiles de 50 anos ao 9 de setembro, ANÚNCIO 29.

Rei da Pérsia, SENHOR deus de Cyrus do saith do 1:2 de Ezra “assim do hath do céu dado me todos os reinos
da terra; e hath carregou-me construi-lo uma casa no Jerusalém, que está em Judah.”

Cyrus assentou bem no rei de Babylon em 539 BC deve ser 13 anos de 526 mais recentes BC. Assim, os 70
anos do captiveiro de 591 BC a 521 BC; alguns anos após 526 BC.

Cyrus morreu não em 530 BC mas em 517 BC. Cyrus fez um decreto em seu primeiro ano em Babylon,
aproximadamente 526 BC. Os 50 anos jubile começaram outra vez, no fim dos 70 anos de captiveiro = estes
mesmos 521 BC = 11 x 50 anos aos Jesus que falam de Isaiah 1 em Luke 4.

O retorno do exilado era 521 BC, e esse trabalho do ano para restaurar o templo começou, e durou somente
alguns anos. O trabalho no templo foi suspendido a 507 BC. Cyrus morreu o mesmo ano onde o rei rei se
transformou imperador sobre China. Provavelmente havia um milagre do sol que 518 BC, conectado com o
Cyrus, que o chinês tomou como um presságio para um imperador novo.

4:5 de Ezra “e conselheiros contratados contra eles, para frustrar sua finalidade, todos os dias do rei de Cyrus
da Pérsia, mesmo até o reino do rei de Darius da Pérsia.”

Assim, a fundação foi colocada outra vez ano de Darius no segundo de 509 BC, 507 BC = 500 anos ao
nascimento dos Jesus, e terminada ano de Darius no sexto no milagre do sol gravado em China, o terço de Adar
= de 10 de fevereiro, 504 BC.

Da conquista de Joshua em 1241 começou BC os 50 anos jubile e os 49 anos jubile. Igualmente Joseph, o pai
distante de Joshua, transformou-se regulador Egipto do 1º de abril, 2316 BC, ao mesmo tempo o sol estado
ainda por 10 dias em China, sobre que Yao se transformou imperador. 50 anos o 7 de setembro terminado
jubile, 591 BC 70 anos a começar outra vez BC em 521. Os 49 anos jubile não tiveram esta diferença. Os 50
anos jubile terminando a 29 de setembro o ANÚNCIO para começar os três dos Jesus e um meio ministério do
ano a terminar o 3 de abril, ANÚNCIO 33 o fim dos 49 anos jubile.

25:8 de Levitcus “e número do shalt de mil sete Sabat dos anos até o thee, sete vezes sete anos; e o espaço dos
sete Sabat dos anos será até o thee quarenta e nove anos.
A causa de mil do shalt do 25:9 então a trombeta do jubile ao som no décimo dia do sétimo mês, no dia de
expiação YE fará o som da trombeta durante todo toda sua terra.
O 25:10 e o YE bendirão o ano qüinquagésimo, e proclamam a liberdade durante todo toda a terra até todos os
habitantes disso: será uma jubile até você; e o YE retornará cada homem até sua possessão, e o YE retornará
cada homem até sua família.”

Assim contando o ano de conquista dos jubiles de em 1241 BC 50 e 49 anos.

Isto significa que o deus deve ter planeado a conquista de Palestina em 1241 BC, e os 40 anos na região
selvagem desde 1281 BC, e o captiveiro de 70 anos de 591 BC a 521 BC. Isto porque Abraham era nascido
sobre o 18 de outubro, 2607 BC = o 17o dia do mês lunar, 2600 anos antes dos Jesus ao dia, o 17o dia do sétimo
mês lunar, o 12 de setembro, 7 BC.

“Abraham tinha vivido para três jubileus e quatro semanas cem e seventy-five dos anos dos anos.”
Os rolos do Mar Morto estudam o volume I. p.215 da edição



“E no sexto ano, na sétima semana deste jubileu, Abraham chamou Isaac, seu filho, e comandou-o que diz: Eu
sou idoso e eu não conheço o dia de minha morte, porque eu terminei meus dias. Ver, eu sou cem e seventy-two
anos.”
Os rolos do Mar Morto estudam o volume I. p.467 da edição

3 x 50 + 7 + 7 + 6 = 170 anos (não 172 anos) = 2437 BC = 300 anos do ciclo novo egípcio 2737 de Sothis BC.
Jacob era nascido quando Isaac tinha 69 anos velho = estes mesmos 2438 BC. 70 anos após 2438 igualam BC
exactamente 2368 BC. Assim, Abraham era nascido no ano egípcio 130 de Sothis de 2737 BC = 2607 BC, e
Jacob entrou Egipto em seu 130th ano = o ano egípcio 430 = 2307 de Sothis BC.

A “sétima semana” pode referir o dia do domingo de Pentecostes = 7 x 7 dias, de que é 50 dias = um domingo,
do passover no sábado. O primeiro dia após a páscoa judaica era um Sabat.

O 23:5 de Leviticus “no décimo quarto dia do primeiro mês em mesmo é o passover do SENHOR.
O 23:6 e no décimo quinto dia do mesmo mês é a festa do pão ázimo até o SENHOR: sete dias YE devem
comer o pão ázimo.
O 23:7 no primeiro dia YE terá uma convocação santamente: o YE não fará nenhum trabalho servil nisso.”

O 23:16 de Leviticus “mesmo até o dia seguinte após o sétimo Sabat deve YE numera cinqüênta dias; e o YE
oferecerá uma carne nova que oferece até o SENHOR.”

O começo chinês seu ciclo de 60 anos e de 60 dias com sol milagre o 26 de janeiro, 2636 BC = 100 anos após
os sothis egípcios dá um ciclo 2737 BC e gosta muito destas datas que terminam X37.

Enoch carregado em 522 A M. (Annos Mundi = ano do mundo) e casado em 582 - 588 A M. De 4486 BC -
522 anos = 3964 BC, 4486 BC - 582 os AM = 3904 BC ou aproximadamente 3907 BC = o arménio novo Sothis
dão um ciclo e 3900 anos ao nascimento dos Jesus.

De Adam no ano 888 dos sothis arménios 5372 BC = estes 4486 BC. A maioria de datas são do ano 700 de
Adam ou do ano 800 de Adam.

Da morte de Adam no ano 930, 49 mais anos a 4486 BC. “No fechamento do 19o ano disso Adam da semana
jubile, sétima sexto morreu.” 19 x 49 = 931 anos, menos um ano = sixth ano disso, 930 anos. Se um jubile
menos, dia da semana do sétimo 18 x 49 sexto = 4488 BC.

4486 BC - 588 anos (o sétimo AM da semana 582 a 588) = de 3898 BC = o 300th ano do começo egípcio do
ciclo do calendário de Sothis em 4197 BC.

Frequentemente 10 jubilies são omitidos. De 4668 BC - 522 - 490 (10 x 49) = 3656 BC = ano 250 de 3907
BC. Casado 582 AM em 60 anos velho, morreu em 115 anos velho no ano 365 de 3907 BC.

De 4489 BC, dado 2057 anos calculou no livro antigo de Jubiles, a 2432 BC. Sobre estes mesmos 4486 BC os
522 anos a Enoch 3964 BC e a Enoch casaram-se em 582 AM = 3907 BC = o ciclo novo de Sothis do arménio e
outra vez 3900 anos ao nascimento dos Jesus.

Noah aparece no 25o jubile, não o 15o jubile. Então Enoch pode ter-se casado não no 12o jubile mas no 2ò
jubile. Para contar então do este os sothis arménios dão um ciclo. 22 x 49 = 1078 anos. 4672 BC - 1078 anos =
3594 BC. “a sétima semana” 3601 BC, dos sothis arménios novos dá um ciclo em 3907 BC = 306 anos. Então,
Enoch pode ter-se casado no ano 300, e morreu 65 anos mais tarde no ano 365. Então, Enoch poderia ter
ensinado seu filho Methuselah para sessenta anos antes que o deus o tomou.



O 5:21 da génese “e Enoch viveram sessenta e cinco anos, e begat Methuselah:
O 5:22 e Enoch andaram com deus depois que ele begat Methuselah três cem anos, e filhos e filhas do begat:
O 5:23 e todos os dias de Enoch eram três cem sessenta e cinco anos:
O 5:24 e Enoch andaram com deus: e não era; para o deus tomou-o.”

Enoch pode ter o begat Methuselah no ano arménio 300 dos sothis de 3907 BC, e vivido 65 mais anos ao ano
arménio 365 dos sothis. O ano 365 descreve este calendário dos sothis, porque o calendário suporta um dia cada
quatro anos. Em 4 x 365 anos, 1460 anos, o calendário suporta ao começo, o 11 de julho outra vez.

Adam era nascido no ano 700 e morria no ano 930. 19 x 49 = 931. Então na morte de Adam foi adicionado 7 e
6 anos. Assim contando de 5372 BC + jubiles de 7 + 6 = 49 anos ao sacrifício dos Jesus, o 3 de abril,
ANÚNCIO 33. Igualmente, a morte de Adam no ano 930 aponta ao sacrifício dos Jesus. Então, 4489 são BC 49
anos antes do ano 930. Assim, os 49 anos jubile mesmo à morte do ponto de Abraham à morte do sacrifício de
Adam e de Jesus.

O 5:15 da génese “e Mahalaleel viveram sessenta e cinco anos, e begat Jared: ”

“na primeira semana do terceiro ano do nono jubileu, na primeira semana no terceiro ano desta semana [395 A
M.], e no ele chamou seu nome Mahalalel.
O livro antigo dos jubileus 4, P. 24.

“descobre-o um filho na terceira semana do sexto ano [461 A M.] e chamou seu nome Jared.”
O livro antigo dos jubileus 4, P. 24.

O 5:18 da génese “e Jared viveram cem sessenta e dois anos, e ele begat Enoch: ”

Jared carregado 4207 suporta BC 65 anos = 4272 BC = jubiles de 50 anos aos Jesus que falam de Isaiah 61 em
Luke 4 para cumprir o jubile, sexta-feira 9 de setembro de 29 ANÚNCIO.

De 4668 BC = ano 700 de Adam no Septuagint, 461 anos = 4207 BC = 4200 anos ao nascimento dos Jesus em
7 BC. Assim o nascimento de Jared era um tipo de Cristo.

Jared em 461 A M. e Jared em 162 anos; Do ciclo egípcio 4197 de Sothis BC, 300 e Enoch são 60, carregado
3957 BC, Jared são 60, carregado 4017 BC para trás 162 anos são 4179 BC = uma diferença de somente 18
anos a 4197 BC.

O 5:22 da génese “e Enoch andaram com deus depois que ele begat Methuselah três cem anos, e filhos e filhas
do begat:
O 5:23 e todos os dias de Enoch eram três cem sessenta e cinco anos:
O 5:24 e Enoch andaram com deus: e não era; para o deus tomou-o.”

“E no décimo primeiro jubileu Jared tomou-se uma esposa, e fura-o um filho na quinta semana, no quarto ano
do jubileu [522 A M.] e chamou seu nome Enoch.”

4668 BC - 578 anos (11 x 49 + 35 + 4) = de 4090 BC; talvez o nascimento de Enoch, e assim o sétimo de
Adam.

4090 está BC mesmo em jubiles de 50 anos ao dia longo e à conquista de Joshua em 1241 BC.

De 4090 BC à data de início arménia 3907 de Sothis BC = 182 anos. Há 182 anos de Lamech após Enoch.



“E no duodécimo jubileu, na sétima semana disso [582-588 AM], (Enoch) si mesmotomou- uma esposa.
O livro antigo dos jubileus 4, P. 24.

A.M. é latino para Anno Mundi, significando “o ano do mundo”.

O número de Jubiles pode ser aumentado por dez. Noah jubile foi aumentado por dez, 17 jubiles a 27 jubiles;
assim 1323 anos + (5 x 7) + 5 de 4668 BC = 3307 BC = ano 600 de 3907 BC. Então Enoch no 22d jubile mais 7
x 7o semana = 1078 + 42 + 6 = 1126 anos. 4668 BC - 1126 = 3543 BC = ano 365 do ano arménio 3907 dos
sothis BC.

Quinta-feira 19 de abril de 3543 eram BC o equinócio e a Lua cheia de mola. O êxodo e o passover 30 de
março de 1281 BC igualmente realizavam-se em uma sexta-feira, na Lua cheia e no equinócio de mola. O
passover mês o 20 de março, ANÚNCIO 33 começou no equinócio de mola e no sacrifício dos Jesus 14 dias
mais tarde o 3 de abril, ANÚNCIO 33.

Antes de Cristo o calendário juliano é usado. O equinócio suporta um dia cada 128 anos. Após, o ano de nosso
senhor no latim, o ANÚNCIO, está no calendário gregoriano que ajusta e mantem o mesmo dia o 19 de março
ou o 20 de março para a mola.

1:14 de Jude “e Enoch igualmente, o sétimo de Adam, prophesied destes, dizer, vê, o cometh do senhor com
dez milhares de seus Saint,”

“E no duodécimo jubileu, na sétima semana disso [582 - 588 A M.], si mesmotomou- uma esposa. .and no
sexto ano nesta semana onde o descobre um filho e chamou-o seu nome Methuselah”

Como com outras datas jubile 10 é omitido. Então, não 12 mas 22 x 49 + 49 = 1127; Adam no ano 4668 BC -
1127 anos = 3541 BC. Sothis novo 3907 BC - 3541 BC = 366 anos = os 365 anos de Enoch.

o “sexto ano” e a “sétima semana” podem significar a sétima semana e o sexto ano = 6 x 7 + 6 um pouco do
que 7 x 7. Então Enoch no ano 365:

O 5:23 da génese “e todos os dias de Enoch eram três cem sessenta e cinco anos: ”

Ano 582 ou ano 587 de 4668 = de 4081 BC, ao êxodo em 1281 BC = 2800 anos, ou 56 x 50 jubiles.

Enoch casou-se e Methuselah carregado em 582 AM. Do ano 582 AM do ano 700 = 4670 BC; 4090 estão BC
777 mais anos à morte de Lamech em 3312 BC cinco anos antes que a inundação de Noah.

3907 BC + 182 = 4089 BC. Isto é, Lamech no ano 595 do Sothis arménio 3907 BC = 3312 BC; Lamech no
ano 777 de 182 anos = de 4089 mais adiantados BC. Isto é muito próximo ao ano carregado Methuselah 587 A
M. = 4081 BC. Enoch casou Edni [582 A M.] = 4082 BC.

777 anos de 5367 são BC 4590 são 67 x 50 jubiles à conquista de Joshua em 1241 BC.

“na terceira semana, no primeiro ano desta semana [652 A M.] e dele begat um filho e chamado seu nome
Lamech. E no décimo quinto jubile na terceira semana [701 - 707 A M.] Lamech si mesmotomou- uma esposa.
e nesta semana descobre-o um filho e chamou seu nome Noah.”

Contudo, a inundação de Noah realizava-se no 27o ano jubile de cinco semanas quinto = exactamente 3307
BC de 4668 BC = 3307 BC, não o 15o jubile. Isto é, Noah no 27o jubile não 17os = 10 mais jubiles jubile.
Igualmente, o êxodo no 69th jubile não 49th = 20 mais jubiles jubile.



O 5:25 da génese “e Methuselah viveram cem oitenta e sete anos, e begat Lamech: ”

Assim, 187 de 587 = de 400.

Shem era 100 quando deixou a arca em 3306 BC. Então Noah pode ter sido casado no ano 500, 3407 BC.
Então, Enoch casou-se em 3542 BC e em Methuselah carregado. Então 48 anos uma geração, Lamech
carregado em 3494 BC (182 anos ao ano 595 = 3312 BC), 48 anos a Noah aproximadamente 3446 BC, e 39
anos a Shem 3407 BC.

Usando os mesmos números que de Lamech o ano 777 e o ano 182; para Methuselah 969; 5368 BC - 969 =
4400 BC. Adam morreu no ano 930, então ano 969 = 39 mais anos = de vida dos Jesus tempo de 7 BC ao
ANÚNCIO 33. Então 49 mais anos = um jubile. 5368 BC - 969 - Seth a Enoch - 387 anos - 49 anos (um jubile)
= o mesmos = 4486 BC - 522 anos = 3964 BC.

“E no sexto ano, na sétima semana deste jubileu, Abraham chamou Isaac, seu filho e comandou-o que diz: Eu
sou idoso. Ver, eu sou cem e seventy-two anos, e ao longo de todos os dias de minha vida eu tenho recordado
que nosso deus sempre e eu o procurei com todo o meu coração.”
Co.1 (Jub 21:1-2.7-10; 4Q220 1) Os rolos do Mar Morto estudam a edição, volume 1, p.467.

'mas seu pai chamou seu nome Benjamin, no décimo primeiro do oitavo mês no primeiro da sexta semana
deste jubileu [2143 AM]. E Rachel morreu lá.”
O livro antigo dos jubileus. p.119.

Destes 4486 BC BC - 2143 anos = 2343 BC, Joseph eram aproximadamente 2345 nascidos BC. Assim,
Benjamin era aproximadamente dois anos nascidos após Joseph.

Benjamin pode ter sido carregado sábado 1 de novembro de 2343 BC, ou sexta-feira 3 de outubro de 2343 BC.
O equinócio de queda era o 10 de outubro em 2343 BC. O Jesus pode ter sido nascido, também em Bethlehem,
sábado 12 de setembro de 7 BC que é igualmente dez dias antes queda equinócio do 22 de setembro, 7 BC.

2345 são BC 38 anos à permanência passageira em Egipto em 2307 BC. E são igualmente os 38 anos da vida
dos Jesus, Jesus o 7 de setembro carregado BC.

“E no sexto ano desta semana deste quarenta-quarto Jacob jubile enviou seus filhos para pastar seus carneiros,
e seus empregados com eles, aos pastos de Sechem.”
O livro antigo dos jubileus. p.123.

44 x 49 + 6 = 2162; 4486 BC - 2162 = 2324 BC + 17 anos de Joseph = 2341 BC; Joseph deve ser carregado
2345 BC, uma diferença de quatro anos.

Joseph em 2345 BC; era nascido 9 anos depois que Jacob casou Rachel. As séries de crianças carregadas a
Jacob antes de Joseph atestam a estes nove anos.

Do ano 700 de Adam 182 anos a estes 4486 BC. Assim, os 182 anos de Lamech podem ter sido adicionados
ao ano 700 de Adam.

Abraham carregado 2607 BC seria 172 em 2435 BC = o sexto ano. Então o jubile deve contar de 2441 BC.
Qual igualaria a 1241 BC do dia longo e da conquista de Joshua, e jubile a 591 BC na queda do Jerusalém.



Assim, tempos jubile, décimos, ou dez do xth, jubile, nos rolos do Mar Morto quando Joshua entrou na terra
prometida em 1241 BC. Contando dos sothis dê um ciclo, 2741 BC sobre os 2737 BC, seja jubiles de 50 anos a
2441 BC e a 1241 BC; mesmo 3 x 10 x 50 jubiles (o xth jubile) de 2741 BC a 1241 BC.

Este 1241 eram BC uns 49 anos jubile Jesus sacrifício ao 3 de abril, ANÚNCIO 33. Assim, o xth jubile pode
simplesmente significar o começo de um jubile, de 49 anos. Também, os mesmo 49 anos jubile eram de 2368
BC = ano de Jacob o 70th.

“assim jubile” deve ser a conquista de Joshua em 1241 BC.

“comandando o entrar para baixo em Egipto, e trazer para fora. sinais que de .the eu lhe dei, e você ficou. anos
onde você passou da semana. .this jubile, porque é. os anjos santamente de .holy na eternidade dos eternities.”
Os rolos do Mar Morto, volume 1 da edição do estudo, p.481, 4Q225.

70 anos de X37 = X68 = 100 uniformes ao sacrifício dos Jesus. 70 anos de X07 (mesmo 100 ao nascimento
dos Jesus) = X37 outra vez - 70 anos = X68 outra vez - mesmo 100 ao sacrifício dos Jesus. Após os 70 anos do
captiveiro de 591 BC a 521 são BC mesmo os jubiles de 50 anos aos três dos Jesus e um meio ano ministério o
10 de setembro, 29 ANÚNCIO ao 3 de abril, ANÚNCIO 33.

“E eram muito frutuosos e multiplicado extremamente durante dez semanas dos anos, todos os dias da vida de
Joseph… e Joseph morreram na idade de cem e dez anos.”
Os rolos do Mar Morto estudam o volume da edição mim, p.212. 2Q20

Assim, os 70 anos de 2307 BC a 2237 BC. 70 mais anos igualariam 2168 BC e ano do Yu do imperador da
marcação do milagre do sol o primeiro em China.

Igualmente, os 50 anos jubile foram contados dos sothis arménios dão um ciclo em 3907 BC a Enoch em 6
jubiles = 300 anos = 3607 BC, a Noah 12 jubiles = 600 anos a 3307 BC - toda apontando Jesus nascimento ao
12 de setembro, 7 BC.

Contudo, Enoch aparece em 11 jubiles de 49 anos mais 39 anos = 4090 BC, e em Noah 27 jubiles de 49 anos
de Adam no ano 700 = a inundação em 3307 BC. Assim, há uma diferença de 700 anos de Enoch a Noah.
Enoch pode ser carregado no ano egípcio 300 = 3898 dos sothis BC de 4198 BC, e na inundação de Noah no
ano arménio 600 = 3307 dos sothis BC de 3907 BC.

“A junção geral do sol, da lua, e dos planetas na altura do Kaliyuga, que é supor em ambos os cânones é
puramente hipotética.” A data de começo de 3600 anos antes do ANÚNCIO 499 = 3100 BC. A data de começo
pode um pouco ser dos milagre do sol da inundação de Noah 3307 BC = 200 anos em mais adiantado, quando
os planetas e a lua devem ser remotos movido do sol. Assim, a junção.
Astronomia e matemática na Índia antiga, editada por J.M. Delire. p.22

Igualmente, o nascimento de Isaac em 2507 BC deve ter sido um tipo de Jesus. Isaac teria 72 anos velho
quando Abraham tinha 172 anos velho.

“E descobre um filho no terceiro mês, e no meio do mês [AM 1980], na altura de que o senhor tinha falado a
Abraham, no festival dos primeiro-frutos da colheita, [domingo de Pentecostes], Isaac era nascido.”
O livro antigo dos jubileus, p.70

Este dia do domingo de Pentecostes, isto é, diversos dias após o domingo de Pentecostes = o oitavo curso de
Abia, pode igualar o dia Zachariah considerou o anjo no templo. Então, John The Baptist deve ser concebido
uma semana ou um mês mais tarde. Então, John The Baptist pode ter sido nascido na altura do passover.



Não obstante, Isaac deve ter sido nascido em 2507 BC = 2500 anos antes dos Jesus.

Há 24 cursos sacerdotais. 8 de Abia, e então 16 mais de Zadock = 24 completamente. O pai Zacharius de John
deve ter desempenhado serviços no oitavo curso sacerdotal de Abia. O 24o curso sacerdotal de Zadock no
passover era o último de Zadock. Então 8 mais semanas da semana do passover devem ser este meio do terceiro
mês.

O domingo de Pentecostes deve realizar-se sobre o quinto dia lunar do terceiro mês. O curso de Abia deve
realizar-se entre a primeira semana e a segunda semana do terceiro mês.

Então Isaac pode ter sido nascido sobre a época do ano que Zachariah viu que o anjo no templo que lhe disse
ele teria um filho.

O 18:1 da génese “e o SENHOR apareceram até ele nas planícies de Mamre: e sentou-se na porta da barraca
no calor do dia; ”

O 18:10 da génese “e disseram, mim retornarão certamente até o thee de acordo com a época de vida; e, o lo,
Sarah thy esposa terá um filho. E Sarah ouviu-o na porta da barraca, que era atrás dele.”

19:23 da génese “o sol foi aumentado em cima da terra quando o lote participou em Zoar.
19:24 então que o SENHOR choveu em cima de Sodom e em cima do enxofre e do fogo de Gomorrah do
SENHOR fora do céu;
O 19:25 e overthrew aquelas cidades, e toda a planície, e todos os habitantes das cidades, e daquela que
cresceram em cima da terra.”

Se havia um milagre do sol que o dia, o sol deva retornar um ano mais tarde o mesmo dia do ano. Assim, deve
haver um milagre do sol para marcar o nascimento de Isaac.

O 21:1 da génese “e a Sarah visitada SENHOR como tinha dito, e o SENHOR fizeram até Sarah porque tinha
falado.
O 21:2 para Sarah concebeu, e Abraham desencapado um filho em sua idade avançada, no tempo do grupo de
que o deus lhe tinha falado.
O 21:3 e Abraham chamaram o nome de seu filho que era nascido até ele, quem Sarah desencapada a ele,
Isaac.”

A época quente do verão é algumas semanas antes do equinócio do outono. Assim, o equinócio do outono era
o 18 de outubro, 2607 BC, um milagre do sol para marcar o nascimento de Abraham. Então, os empregados e o
senhor devem ter vindo a Abraham algumas semanas antes deste equinócio de queda do 18 de outubro. Então
Sarah conceberia alguns meses mais tarde e Isaac desencapado no fim do verão o próximo ano. Igualmente, o
Jesus deve ter sido o 12 de setembro nascido, 7 BC apenas sobre uma semana antes outono equinócio do 22 de
setembro, 7 BC.

“E comemorou este festival cada ano, sete dias com alegria, e chamou-ao festival do senhor de acordo com os
sete dias durante que foi e retornou na paz.”
O livro antigo dos jubileus, p.75.

O 21:4 da génese “e Abraham circuncidaram seu filho Isaac que é oito dias velhos, porque o deus o tinha
comandado.”

Então o Jesus pode ter sido circuncidado o oitavo dia de seu nascimento sábado 12 de setembro, em sábado o
Sabat, o 19 de setembro, 7 BC.



7:23 de John “se um homem no dia do Sabat recebe a circuncisão, isso a lei de Moses não deve quebrar-se; é o
YE irritado em mim, porque eu fiz um homem cada whit inteiro no dia do Sabat?”

Este calendário juliano antes de Cristo, estava para fora um dia cada 128 anos. Assim, o 18 de outubro em
2607 é BC igual ao 27 de setembro em 7 BC. Este é cinco dias após queda equinócio o 22 de setembro. No
ANÚNCIO dos anos = Anno Domini = ano de nosso senhor, nós usamos o calendário gregoriano. Antes de
Cristo, BC, nós usamos o calendário juliano. O calendário juliano recua um dia cada 128 anos. O Calenda
gregoriano corrige e mantem queda o 22 de setembro a mesma data.

Assim, Abraham era nascido no mesmo sétimo mês lunar, e no mesmo 17o dia do mês lunar.

E muitos muitos datas da Bíblia e imperador chinês datam o ponto Jesus nascimento ao 12 de setembro, a 7
BC e a crucificação dos Jesus o 3 de abril, o ANÚNCIO 33.

Alguns supor porque Joseph era 30 quando pareceu antes que faraó que o Jesus era 30 quando começou seu
ministério. Contudo, Joseph era 38 no início dos sete anos de fome, David 38 quando foi feito a rei de toda a
Israel. Assim, o ministério de seu 35o ano a seu 38th ano o 3 de abril, dos Jesus ANÚNCIO 33.

Assim, o ministério dos Jesus era três e uma metade dos anos. Contudo, o Jesus deve ter sido carregado o 17o
dia lunar do 7o mês, o 13 de setembro, 7 BC. Muitos registros chineses de milagre do sol ocorrem em datas
como 907 BC = 900 anos antes do nascimento dos Jesus. O Sothis arménio 1460 anos pode ter terminado em
907 BC para trás do ANÚNCIO 552. 1460 mais anos suportam = 2368 BC.

O calendário arménio usa a era do calendário do ANÚNCIO 552, refletindo a separação da igreja apostólica
arménia da igreja romana.

Contudo, previamente o calendário arménio pode ter terminado 76 anos mais adiantado, no ANÚNCIO 476 =
a extremidade do calendário de 1460 anos. Igualmente, as datas de calendário egípcias dos Pharaohs devem ser
76 anos ainda mais para trás e terminado no êxodo = a extremidade do egípcio 1460 anos, e a morte do faraó
Merneptah não 1205 BC mas 1281 BC.

As datas que combinam ambos os calendários devem ser 76 anos ainda mais para trás. Pôr o calendário
arménio 76 anos para trás do ANÚNCIO 552 dá um calendário consistente das datas as mais adiantadas da
Bíblia, do arménio Sothis que o calendário começa o ano 5368 BC = 7387 anos há desde 2019 de ANÚNCIO.
O Sothis egípcio começa ano deve ser 5657 BC = 7675 anos há desde 2019 de ANÚNCIO.

1 14:25 dos reis “e vieram passar no quinto ano de rei Rehoboam, esse rei de Shishak de Egipto vieram acima
contra o Jerusalém: ”

Este quinto ano = 1001 BC não 925 BC. O faraó Merneptah pode ter 5 de abril de 1281 BC não maio de 1205
morrido BC. Assim, quando o calendário arménio foi combinado ao calendário egípcio pode haver a mesma
diferença de 76 anos.

Igualmente Jacob e seus filhos sojourned em Egipto no 430th ano egípcio 2307 dos sothis BC = 2300 anos
antes do nascimento dos Jesus. Por quase todo o Jesus das contas deve ter sido crucificado o 3 de abril,
ANÚNCIO 33. Isto faz o Jesus trinta e cinco quando começou seu ministério e não trinta como foi supor na
conta de Luke. Assim, o Jesus realizava-se em sua 30a década, não começando seu 30o ano.

Contagem de quando Moses era 40; 1281 BC (80 anos velho) - 40 anos = 1321 BC (40 anos velho).
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“Há 49 jubileus dos dias de Adam até este dia, e uma semana e dois anos [2410AM], cruzando Jordânia ao
oeste.”
Livro antigo dos jubileus, das leis em relação aos jubileus e dos Sabat, p.163

Deve haver 69 jubileus ao êxodo, não 49 jubileus, vinte jubileus foi omitido simplesmente como eram 27
jubileus à inundação de Noah, não 17 jubileus.

Assim, de Adam no ano 700 = 4667 BC, 69 x 49 = 3381 anos = 1286 BC menos sete anos mais dois anos =
1281 BC. Os romanos escreveram 28 como XXIIX = 10 + 10 - 2 + 10; assim a semana menos dois anos = 1281
BC exactamente. Do calendário romano:

http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pt&url=https%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fxxiix2.jpg






Porque 1242 eram BC uns 49 anos jubile ao sacrifício dos Jesus no ANÚNCIO 33, a seguir o ano 1281 seria
escrito BC a 49 jubiles uma semana dois anos = 1281 BC de 4672 BC.

Joshua cruzaria Jordânia ao oeste “contudo aos quarenta próximos anos” = de 1241 BC.

Então contando ciclos de 50 anos ao primeiro ano do ministério dos Jesus no ANÚNCIO 29. 27 x 50 = 1350
anos. Então contando ciclos de 49 anos da morte de Ramses II em 1291 BC à crucificação dos Jesus no
ANÚNCIO 33; 27 x 49 = 1323 anos = 1291 BC + ANÚNCIOS 33. Não há nenhum zero BC.

Também, 1291 eram BC 700 anos antes da queda do Jerusalém em 591 BC.

O passover seguinte é do ANÚNCIO da mola 30 do 2:13 de John. Então um passover do 5:1 de John no
ANÚNCIO da mola 31. = as associações de água devem somente estar completas na mola no passover. Então
um passover do 6:4 de John no ANÚNCIO da mola 32. O último passover John do 19 de abril 3, ANÚNCIO
33.

O 6:1 de Luke “e vieram passar sobre o segundo Sabat após o primeiro, de que que atravessou os campos de
milho; e seus discípulo arrancaram as orelhas de milho, e comeram-nas, friccionando as em suas mãos.”

Desde o 8 de outubro, 29 o ANÚNCIO ao 7 de abril, ANÚNCIO 30 é 182 dias = uma meia órbita quando o
sol pode retornar. O primeiro Sabat é a páscoa judaica = a Lua cheia = sexta-feira 7 de abril de 30 ANÚNCIO.
Por do sol de sexta-feira = o Sabat.

Três e uma metade dos anos Jesus sacrifício ao 3 de abril, ANÚNCIO 33 são o 5 de outubro, ANÚNCIO 29.

“Agora que nosso salvador ensinou seus três anos pregando, é demonstrado por outros raciocínios necessários,
como fora dos gospéis santamente, e fora das escritas de Josephus, que era um homem sábio entre os hebraicos,
& etc.”
Os trabalhos completos de Josephus, dissertação 1, p.641

Josephus escreveu de sua viagem a Roma que iguala a viagem de Paul a Roma: Os naufrágios de Josephus e
de Paul

7:28 de Luke “para eu digo até você, entre aqueles que são nascidos das mulheres lá não são um profeta maior
do que John The Baptist: mas que está menos no reino de deus é maior do que ele.”

Josephus foi imprimido muito favoràvel por um Essene Banus que “vivesse no deserto, e não usou nenhuma
outra roupa do que cresceu em cima das árvores, e não comeu nenhum outro alimento do que o que cresceu de
seu próprio acordo, e banhou-se na água fria freqüentemente, na noite e dia, a fim preservar sua castidade, eu
imitei-o naquelas coisas, e continuado com ele três anos.”

Banus viveu como John The Baptist. Josephus foi imprimido pelo testemunho de John The Baptist.

O Jesus tomou menos lugar para ir à cruz para nós. E não esse John The Baptist sinned, mas o Jesus tomou
nossos pecados. Assim, o Jesus é maior do que John The Baptist.

Quando em Qumran pelo Mar Morto em setembro de 2010, nós fomos mostrados um vídeo. Foi gravado então
John foi decapitado, um perguntou a seu líder se John The Baptist era a mesma pessoa pelo nome de John que
tinha sido com eles. Seu líder negou este, e disse-o que John The Baptist era alguma outra pessoa, e para não
escutar outros professores. Assim, John The Baptist tinha sido provavelmente com eles e seu líder não quis
perder seu seguimento.
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1:1 de Ezekiel “agora veio passar no trigésimo ano, no quarto mês, no quinto dia do mês, porque eu estava
entre os cativos pelo rio de Chebar, que os céus estiveram abertos, e eu vi visões do deus.
1:2 no quinto dia do mês, que era o quinto ano de captiveiro do rei Jehoiachin,”

Jehoiachin era um captivein seu quinto ano de 614 BC. Assim, estes mesmos 611 era BC seu quinto ano.

“Seu primeiro ano era Kwei-maou (40th do ciclo 60 = 617 BC). Em seu sexto ano (611 BC), um cometa
inscreveu o grande urso (alqueire do norte); e o rei morreu.”

O cometa pode ser uma parte de um milagre do sol para marcar o captiveiro.

O rei K'wang, “seu primeiro ano era o KE-teixo (46th do ciclo 60 = 611 BC)”
Os clássicos chineses, os anais dos livros de bambu, p.164

“Em seu sexto ano, duque Ching Ch'uen de Tsin, com as algumas das hordas do norte, atacou Ts'in, e capturou
um espião, quem pusessem à morte no mercado de Keang, e que viesse à vida outra vez seis dias em seguida.”

O 28:1 de Jeremiah “e vieram passar o mesmo ano, no início do reino do rei de Zedekiah de Judah, no quarto
ano, e no quinto mês, que Hananiah o filho de Azur o profeta, que era de Gibeon, o spake até mim na casa do
SENHOR, na presença dos padres e de todos os povos, dizer,
28:2 assim, speaketh o SENHOR dos anfitriões, deus de Israel, dizer, eu quebrei o garfo do rei de Babylon.
O 28:3 dentro de dois anos completos quer-me traz outra vez neste lugar todas as embarcações da casa do
SENHOR, esse rei de Nebuchadnezzar de Babylon levou embora deste lugar, e levou-as a Babylon: ”

O quarto ano de Zedekiah = o sexto ano de rei Ting = 599 BC. Talvez este espião em China veio à vida por
um milagre ao mesmo tempo que um milagre do sol.

4:2 de Malachi “mas até você que o medo meu nome o Sun da rectidão se levantará com cura em suas asas; ”

O 30o ano dos 50 anos jubile do ano do dia longo 1241 de Joshua era BC estes 611 BC. O chinês mudou
frequentemente seus imperadores quando havia um milagre do sol.

4:5 de Ezekiel “para eu coloquei em cima do thee os anos de sua iniquidade, de acordo com o número dos
dias, de três cem e de dias noventas: assim urso de mil do shalt a iniquidade da casa de Israel.
4:6 e quando o hast de mil os realizou, mentira outra vez em thy lado direito, e urso do shalt de mil a iniquidade
da casa de Judah quarenta dias: Eu apontei o thee cada dia por um ano.”

O trigésimo ano dos 50 anos jubile era este ano mesmo 611 BC. Para trás de 591 BC 11 anos de Zedekiah,
suporte então 11 anos de Joiakim é 613 BC. Suporte então dois mais anos do arredondamento e os reinos curtos
são 615 BC. Então ano de Jehoiachim o quinto era 611 BC que igualmente era o trigésimo ano da contagem do
término jubile qüinquagésimo a 7 de setembro, 591 BC. Jehoiachim foi recolhido então 610 BC que era o
primeiro ano de Nebuchadnezzar, porque ano de Nebuchadnezzar o décimo nono era o captiveiro em 591 BC.

Suporte 390 anos deste 30o ano dos 50 anos jubile desde 1241 BC: 611 BC + 390 = 1001 BC depois que
Solomon morreu e ano do seu Rehoboam do filho no 5o; 1044 - 40 = 1004, 5os anos Rehoboam = 1001 BC, e o
reino foram tomados de Judah. Então 40 mais anos de volta ao beginnin da construção do templo no Jerusalém
em 1041 BC. Do primeiro ano de Solomon em 1044 é BC seu 38th ano em 1007 BC. Assim, os 38 anos da vida
e do 1007 dos Jesus sejam BC 1000 anos antes do nascimento dos Jesus. 390 + 40 = 430. No o 430th ano de
Sothis, 2307 BC, Jacob e seus filhos veio para baixo a Egipto sojourn.



Ano = o Zedekiah de Jehoiachin o 8o em 602 BC, o quinto ano 597 BC, 390 anos = 207 BC = 200 anos ao
nascimento dos Jesus, (390 + 40 = 430 anos) + 40 anos = 167 BC = 200 anos os Jesus sacrifício ao 3 de abril,
ANÚNCIO 33, = os gregos poluem o templo em 167 BC, e em 164 BC o Maccabees consagra o templo.

Assim, há um teste padrão de 400 anos na Bíblia.

O 11:13 da génese “e Arphaxad viveram depois que ele begat Salah quatro cem e três anos, e filhos e as filhas
do begat.”

O 11:15 e Salah da génese viveram depois que ele begat Eber quatro cem e três anos, e filhos e as filhas do
begat.”

O 11:17 da génese “e Eber viveram depois que ele begat Peleg quatro cem e trinta anos, e filhos e as filhas do
begat.”

Adicionando estas 6 gerações da inundação de Noah: 3307 BC uma inundação do ano a 3306 BC, 2 anos a
Arphaxad 35, Salah 30, Eber 34, Peleg 30, rua 32, Serug 30, = 195 anos. Abraham carregado 2607 BC quando
Terah 70, Terah carregado 2677 BC, Nahor 29 = 2707 BC, dos sothis egípcios novos der um ciclo 2637 BC.

Arphaxad em 35 anos = Jesus envelhece quando começou seu ministério setembro/outubro do ANÚNCIO 29
porque o Jesus deve ter sido o 12 de setembro nascido, 7 BC.

“Serug cresceu acima e residiu em Ur dos Chaldees. e si mesmotomou- uma esposa. .in o trinta-sexto jubileu
na quinta semana no primeiro ano. Deu o nascimento a Nahor, no primeiro ano desta semana.
'No trinta-sétimo jubileu, na sexta semana, no primeiro ano dele si mesmotomou- uma esposa. E deu o
nascimento a Terah no sétimo ano desta semana.” Os livros de Enoch, p.316

Serug era tempo mais ou menos idêntico nascido Ur foi fundado, aproximadamente 2900 BC.

“Mesannepada é o primeiro rei mencionado no rei Sumerian Lista, e parece ter vivido BC no 26o século. Que
Ur era um centro urbano importante já então parece ser indicado por um tipo de selo do cilindro chamado os
selos da cidade.”

en.wikipedia.org/wiki/Ur

Abraham era nascido neste mesmo ano do rei de Ur, 2607 BC. Terah tinha deixado Ur depois que Abraham
era nascido. Então Abraham deixou seu pai Terah em Haran quando Terah morreu, na maneira à terra
prometida, em 75 anos de idade, no ano egípcio 205 dos sothis de 2737 BC, em 2532 BC.

Assim Nahor 37 x 49 = 1813 anos; de 4568 BC = 2755 BC. Nahor pode viver ao ano 119 = 2618 de Sothis do
egípcio BC de aproximadamente estes 2755 BC = aproximadamente 137 anos.

Assim Terah 38 x 49 = 1862; de 4568 BC = 2707 BC = 2700 anos antes do nascimento dos Jesus em 7 BC.
Terah pode ter vivido 175 anos ao ano 205 de Sothis do egípcio de 2737 BC a 2532 BC.

+ 403 anos = 3110 BC + estes 195 Arphaxad a Serug = 3306 BC.

Assim, com uma esta diferença de 403 anos não há nenhum ano faltante de Noah a Abraham.

Da inundação de Noah em 3307 BC a Abraham carregado 2607 são BC 700 anos.
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Os 430 anos podiam ser uma data egípcia dos sothis = 2767 BC. Aquele é o ciclo completo dos sothis 1460
anos = 2737 BC, e 1430 anos = 2767 BC. A terceira geração, Eber, 35 + 30 + 34 = 99 anos. 3304 BC - 99 anos
= 3205 são BC 438 anos a este 1,430th ano em 2767 BC. Jacob entrou em Egipto no 430th ano, 2307 BC. O
430th ano de Eber pode ter previsto Israel que entra em Egipto no ano egípcio 430 de Sothis. O 400th ano
igualaria 2797 BC e seria 1000 anos desde o início do ciclo egípcio de Sothis em 4197 BC.

BC inundação 3307 a 3306 BC, Arphaxad carregado dois anos após = 3304 BC, vivido 35 anos a 3269 BC =
3300 anos à crucificação dos Jesus no ANÚNCIO 33. Joseph e Mary sairam de Bethlehem com medo de Herod
quando o Jesus tinha dois anos velho. Estes 3304 BC de Arphaxad, 3307 BC a inundação menos um ano à etapa
fora da arca, menos dois anos para que Arphaxad seja carregado, podem ser como os 4 BC em abril quando
Herod morreu, e Joseph e Mary retornaram a Nazareth com Jesus.

O Jesus deve ter sido nascido sobre o 12 de setembro, 7 BC dois anos após os nove sóis apareceu China o 10
de fevereiro, 9 BC no dia lunar hebreu 17. As datas chinesas são exactas. Assim, nós não precisamos de saber
os astrónomos chineses obtiveram esta data para este evento, contanto que o registro deste evento ocorreu, a
data devem estar correctos. Se este era um teste padrão da inundação de Noah, a seguir deve haver um milagre
do sol o mesmo dia lunar 17, 150 dias para trás Sothis anos novos do 11 de julho = do 10 de fevereiro arménios.
Tudo descrito na génese 6, 7 e 8.

Então o nascimento dos Jesus igualmente, o 17o dia do 7o mês, o teste padrão da inundação de Noah. E como
Arphaxad eram dois anos depois que a inundação, para ser um tipo e um teste padrão, Jesus deve ser carregada
dois e uma metade dos anos após o milagre do sol do 10 de fevereiro, 9 nascidos BC.

O milagre do sol do 10 de fevereiro, 504 BC = o terceiro dia de Adar quando o segundo templo foi terminado
igualmente iguala o 10 de fevereiro.

Note o 10 de fevereiro, registro de 504 eclipses na parte inferior desta página do eclipse. O 10 de fevereiro,
504 não era BC um eclipse solar. Was'nt mesmo uma lua nova, ele era o terceiro dia de Adar. O ano e o dia são
do ciclo 60, e assim a data está correcta. Um eclipse solar no meio-dia em China é um eclipse solar no nascer do
sol em Israel - somente este não era um eclipse solar!

Dois registros do eclipse solar não são visíveis e não são eclipses: o eclipse solar para 591 não é BC visível, e
o eclipse solar para 544 não é BC visível. O eclipse solar o 7 de setembro, 591 é BC a queda do Jerusalém - não
um eclipse. O eclipse solar de 544 é BC quando o rei de Manasseh de Judah era 55 de 600 BC, e deve ser um
milagre do sol 38 anos antes de 507 BC que iguale os 38 anos da vida perfeita dos Jesus no reverso a seu
nascimento sobre o 12 de setembro, 7 BC. Igualmente 507 BC = 500 anos a 7 BC, eram o segundo ano de



Darius quando a fundação do segundo templo foi colocada. Igualmente, o milagre do sol do 10 de fevereiro,
504 era BC o sexto ano de Darius, o terceiro dia do mês de Adar quando o templo foi terminado.

O sol retornou o 15 de fevereiro de 1240 BC = o 10 de fevereiro, 504 BC; porque 1240 BC - 504 = 736 anos
divididos em 128 anos um dia é perdido BC = 5 dias = 15 de fevereiro de 1240 BC ao 10 de fevereiro, 504 BC.

Talvez os 430 anos foram cumpridos com o Jacob que entra em Egipto no ano egípcio 430 de Sothis, 2307
BC, 2300 anos antes do nascimento de Cristo em 7 BC.

Há alguns traços de actividade solar nestes primeiros anos. A prova física do movimento do sol é dificil de
encontrar. Os traços de ciclos solares não são relacionados muito provavelmente aos movimentos do sol. Não
obstante, está aqui uma amostra dos resultados da pesquisa solar:

Do Sun a tempo:

Um ciclo solar milenar? “O período médio de oscilliation para os ciclos fortes da salinidade é ~2500 o varve
ano. A variação aumentada associada com este ciclo milenar é distribuída sobre uma faixa do espectro que
corresponde às periodicidades entre 1800 a 3000 anos, com a densidade espectral máxima em algum lugar entre
2500 e 2700 anos do varve (Anderson 1982). .a ciclo de 2400 anos foi identificado em C14 em anéis de árvore.”
The Sun a tempo, p.561.

“o perfil do carbonato do núcleo GT89/3 (que começa em 1690 BC) e os dados do árvore-anel foram dobrados
e superposed. as séries do carbono de .radio têm 3 bem definidos, máximos separados em períodos de
aproximadamente 179 anos, 205 anos, e 226 anos.”
The Sun a tempo, p.572.

Alguns isótopos têm uma meia-vida de 2,3 minutos, alguns milhões dos anos, C14 têm uma meia-vida de
5730 anos. Assim, pode ser possível detectar muito exactamente tempo faltante um dia. Contudo, não há
nenhuma hora faltante de todo. Somente dentro de uma órbita reversa, de um ou dois anos, pode haver um
tempo faltante até 48 ou 96 horas.

A perseguição da prova física pode ser injustificada. Não pode haver nenhuma prova física. A melhor
evidência está na Bíblia, a palavra do deus.

O 8:14 de Daniel “e disseram até mim, até dois mil e três cem dias; o santuário será limpado então.”

Suporte 2300 dias Jesus sacrifício do 3 de abril, 33 que o ANÚNCIO é o ANÚNCIO da Lua cheia sexta-feira
13 de dezembro de 26 quando o Jesus tinha 32 anos velho. O Hanukkah era o 12 de dezembro, 164 BC. O Jesus



era nascido sobre o 12 de setembro, 7 BC e concebido nove meses mais adiantado sobre o 12 de dezembro, 8
BC.

O 40:1 de Ezekiel “nos cinco e vigésimos anos de nosso captiveiro, no início do ano, no décimo dia do mês,
no décimo quarto ano em seguida que a cidade smitten, no dia selfsame a mão do SENHOR era em cima de
mim, e trazido me na direcção de.”

O décimo dia do primeiro mês era o dia onde as crianças de Israel deviam tomar um cordeiro em sua casa por
quatro dias. Então no quarto dia, o 14o dia do mês, as crianças de Israel deviam massacrar o cordeiro e comê-lo
para o passover. Assim mesmo quando as crianças de Israel estavam no captiveiro, o 6 de abril, 568 BC = o
passover, 600 anos ao sacrifício dos Jesus.

Estes números podem ser avariados. -- o décimo mês, o 14o dia, os 25os anos de captiveiro desde o 7 de
setembro, 591 BC - a Lua cheia sexta-feira 18 de dezembro de 567 BC. 568 BC = 600 anos ao sacrifício dos
Jesus. 567 BC/128 anos = 4 dias mais recente no calendário juliano do que nosso calendário gregoriano. Nós
usamos o calendário juliano BC antes de Cristo, e o ANÚNCIO do calendário gregoriano, Anno Domini ano de
nosso senhor. O 18 de dezembro, 567 BC seria então igual ao 14 de dezembro, ANÚNCIO 26.

Ou, contando de 603 BC = ano um após os anos 49 e 50 do Sabat; 605 BC e 604 BC, o primeiro captiveiro,
menos 25 anos a 578 BC; o 14o ano de 591 BC a 578 BC.

25 anos de captiveiro, o 14o Jerusalém do ano smitten deve igualar o mesmo ano, 578 BC.

Assim, contando dos 49 anos jubile em 605 BC menos dois anos, e dos 50 anos jubile em 591 BC = os
mesmos 578 BC.

Para trás Jesus sacrifício do 3 de abril, ANÚNCIO 33 2300 dias = este 14 de dezembro, ANÚNCIO 26 = o
14o dia do mês = a Lua cheia.

2300 dias suportam da Lua cheia = do passover = do 6 de abril, 568 são BC Lua cheia o 16 de dezembro, 575
BC. Ezekiel escreveu da época de Daniel.

2300 dias suportam Lua cheia do 22 de março, 545 são BC a Lua cheia, o 1º de dezembro, 552 BC. Havia um
registro do eclipse solar para o décimo mês em 552 BC ou em 551 BC em China que não era um eclipse, mas
pode estar um milagre do sol. O décimo mês, 17o do ciclo 60, era o 19 de setembro, 552 eram BC a lua nova,
mas nenhum eclipse solar. Assim dezembro 552 BC podia ser este décimo mês chinês que conta da mola.

De 545 BC a 507 são BC 38 anos; apontar aos 38,5 anos da vida dos Jesus.

“Seu (rei rei) ø ano era ting-sze (54th do ciclo 60 =, B.C. 543).
Os clássicos chineses, p.165.

Assim, talvez um milagre do sol em 545 BC que o chinês tomou como um presságio para um imperador novo.

De 591 BC a 552 são BC 39 anos; outra vez os 39 anos podem apontar aos 38,5 anos da vida dos Jesus.

O 17o dia em setembro podia ser como o nascimento dos Jesus o 17o dia do sétimo mês. Do captiveiro ao
primeiro ano de Cyrus são 40 anos, de 591 BC a 552 BC.

Cyrus era rei da Pérsia de 559 BC. Porque Darius o grande reinado de 509 BC e não 522 BC = 13 anos mais
recente, Cyrus deve igualmente reinar de 545 BC. Assim, 545 estavam BC a 500 e 38 anos do nascimento dos



Jesus em setembro de 7 BC. Os 38 anos de Jesus aperfeiçoam a vida no reverso a seu nascimento. Muitos
milagre do sol realizavam-se nos anos que terminam em X45 BC, como o registro do eclipse solar de 645 BC
em China que não era um eclipse na morte do rei Manasseh.

Cyrus pode ter começado seu reino em 552 BC talvez no presságio de um milagre do sol que o deus signifique
ser para essa finalidade. 552 era BC o 40th ano da queda Jerusalém do 7 de setembro, 591 BC.

2 36:22 das crónicas “agora no primeiro ano de rei de Cyrus da Pérsia, de que a palavra do SENHOR falada
pela boca de Jeremiah pôde ser realizada, o SENHOR agitou acima o espírito do rei de Cyrus da Pérsia, que fez
a uma proclamação durante todo todo seu reino, e pô-lo igualmente na escrita, dizer,
Do 36:23 rei da Pérsia, todos os reinos de Cyrus do saith assim do hath da terra o SENHOR deus do céu dado
me; e hath carregou-me construi-lo uma casa no Jerusalém, que está em Judah. Quem está lá entre você de
todos seus povos? O SENHOR seu deus seja com ele, e deixe-o vai acima.”

2300 dias suportam da Lua cheia, o 10 de abril de 1168 BC, primeiro ano do rei Ching, eram 21 de dezembro
de 1175 BC. Dez dias era mais tarde o dia 29 do ciclo 60 e da vitória de Wu.

“e entrado com a nomeação brilhante do céu”
dos iguais de Wu o ano 1174 em segundo BC.

2 de janeiro de 1174 BC devem ser a lua nova, e a vitória de Wu. Então metade de uma órbita mais tarde sol
mover o 8 de julho de 1174 BC.

De Jacob que entra em Egipto no segundo ano de fome, 2307 BC ao nascimento dos Jesus em 7 BC, são 2300
anos.

2300 anos, 2300 dias. 2300 dias suportam Jesus sacrifício do 3 de abril, 33 que o ANÚNCIO é sábado 15 de
dezembro de 25 ANÚNCIO, o quinto dia do mês lunar = 7 anos 110 dias para trás. O Jerusalém caiu o 7 de
setembro, 591 BC em sábado, o sétimo dia do quinto mês.

2300 dias Jesus nascimento do 12 de setembro, 7 BC = o 1º de janeiro, 1 ANÚNCIO = Anno Domini = o ano
de nosso senhor no latim, o calendário que nós nos usamos baseado hoje no nascimento dos Jesus.

Júlio César começou o calendário juliano lua nova o 1º de janeiro, 45 BC. O 15 de março, 45 era BC o
passover, o 15o dia do terceiro mês quando havia um milagre do sol, escuridão no meio-dia, por uma ou três
horas, como lá era estar no meio-dia da crucificação dos Jesus, o 15o dia do terceiro mês, o 3 de abril, o
ANÚNCIO 33 = 38 anos da vida dos Jesus no reverso Jesus nascimento ao 12 de setembro, 7 BC.

O Hanukkah era o 12 de dezembro, 164 BC. O 12 de setembro carregado Jesus, 7 BC meios deve ter sido
concebido em dezembro.

O 33:21 de Ezekiel “e vieram passar no duodécimo ano de nosso captiveiro, no décimo mês, no quinto dia do
mês, que um que tinha escapado fora do Jerusalém veio até mim, dizer, a cidade smitten”

O décimo mês é dezembro = dezembro = 10. Assim, o 15 de dezembro, o ANÚNCIO 25 é o quinto dia do
décimo mês = do 33:21 de Ezekiel

Havia um período frio na terra devido ao sol entre 3200 BC e 2800 BC.

Havia uma situação óptima climática antes de 4000 BP. BP = antes do presente = ANÚNCIO 1950 = 2000
BC.



Havia um período frio de 750 BC a 400 BC.
The Sun a tempo, espectro atmosférico da variação de C.

Assim, 2300 + 2300 anos há = de 2600 BC = o ano do milagre do sol, 2607 BC no nascimento de Abraham.

Havia diversos milagre do sol de 2315 BC a 2000 gravado BC nos clássicos chineses.

A inundação de Noah, e o sol que aumenta no oeste e que ajusta-se no leste pela tradição judaica, no arménio
Sothis do ano 600 devem ocorrer 3307 BC.

Estava três reis antes que Zedekiah com nomes de som similares que parecem ser gravados incorrectamente na
Bíblia. Jehoiachin foi recolhido seu oitavo ano de sua vida, não o oitavo ano de seu reino e de 615 BC. Assim,
nós vemos em seu quinto ano de captiveiro éramos 611 BC o 30o ano que conta para o 50th ano jubile em 591
BC.

- Então, o 7 de setembro, 591 BC deve ser o captiveiro do Jerusalém, no quinto mês, sétimo dia, do ano jubile
qüinquagésimo.

9:1 de Daniel “no primeiro ano de Darius o filho de Ahasuerus, da semente do Medes, que foi feito a rei sobre
o reino dos Chaldeans;
9:2 no primeiro ano de seu reino eu Daniel compreendido por livros o número dos anos, que a palavra do
SENHOR vim a Jeremiah o profeta, que realizaria setenta anos nas desolações do Jerusalém.

Darius o filho de Xerxes = de Ahasuerus, deve ser Darius II de 413 BC. Este pode ser Darius o Mede no fim
da vida de Daniel:

11:1 de Daniel “também mim no primeiro ano de Darius o Mede, mesmo mim, estado para confirmá-lo e
reforçar.”

O 12:13 de Daniel “mas vai mil que thy maneira até a extremidade seja: para o resto do shalt de mil, e o
suporte em thy lote no fim dos dias.”

“para o resto” Daniel do shalt de mil podem ter vivido para ser 230 anos velho.

Velikovsky escreve: “No tempo de Ezra o sumo-sacerdote parece ter sido Jonathon, filho ou neto de Eliashib,
visto que nos dias de Nehemiah o escritório do sumo-sacerdote pertenceu a Eliashib. Ezra veio ao Jerusalém
não no sétimo ano de Ataxerxes mim mas no sétimo ano de Artaxerxes II, sessenta mais tarde… anos de 10:16
de Ezra a estudar = o l'drosh = Darius no escrevente do hebraico. .the podem não compreendem como Darius o
grande poderia ser referido neste contexto.”
Idades no caos, III povos do mar, o mais baixo dos reinos, p.167

O ll de Artaxerxes reigened não de 404 BC mas provavelmente 10 anos mais recente, de 394 BC. O ano do
sétimo de Artaxerxes II seria então 387 BC = 60 semanas ao sacrifício dos Jesus, 420 anos ao 3 de abril, o
ANÚNCIO 33.

“Em seu décimo quinto ano o príncipe de Wei morreu, apreciando sua dignidade 50 anos. Havia um grande
vento, e era crepúsculo no meio-dia. Ele, filho o mais idoso do duque de Tsin, fujido afastado. Em seu 16o ano,
yih-wei = 32 = 385 BC de 2636 BC, o ø ano de Keih.”
Os clássicos chineses, os anais dos livros de bambu, p.170.

“Seu (imperador Ngan) primeiro ano era a kang-canela (17os do ciclo” 60 de 2636 BC) 400 BC.



Assim, um milagre que do sol o chinês pode ter tomado como um presságio aos imperadores da mudança =
exactamente 62 semanas ao sacrifício dos Jesus de 402 BC.

Do primeiro ano do rei Ngan 62 semanas Jesus sacrifício ao 3 de abril, ANÚNCIO 33; 14 anos, 60 semanas,
são este 15o ano = 387 BC. o “crepúsculo no meio-dia” pode igualar um milagre do sol. O dia o mais nebuloso
o mais escuro é cinco vezes mais brilhante do que o escritório o mais brilhante. Assim “crepúsculo no meio-
dia” possivelmente um milagre do sol.

O 8:9 dos Amos “e virão passar nesse dia, saith o senhor DEUS, que eu farei com que o sol vá para baixo no
meio-dia, e eu escurecerei o dia da terra na claro: ”

A palavra hebréia para o meio-dia foi chamada a luz dobro “o sol para ir para baixo no meio-dia”.

Havia um eclipse solar em China, o 26 de novembro, 390 BC, que poderiam ter escurecido o sol do dia do
meio-dia bastante para observar. Como, o dia alvoreceu duas vezes em 894 BC 3d do ciclo 60, e não o eclipse
solar do 24 de agosto, dos 897 BC mesmo três ou quatro anos de diferença entre 896 BC e 890 BC não pode ser
um eclipse solar.

Assim, o mês do jubile - o fim do 50th ano em Yom Kipur, era o 8 de novembro, 591 BC, apenas dois meses
após o captiveiro. Então o jubile seguinte começaria no início do 50th ano, setembro 472 BC. Então o ano
jubile, 50th, seria desde o 22 de setembro BC = o jubile seguinte em agosto/ANÚNCIO do 29 de setembro
porque não há nenhum ano 0.

Assim, o 29 de setembro ANÚNCIO - 30 de setembro o ANÚNCIO deve ser o ano do Jubile. O 23 de
setembro BC deve começar o 49th ano. ciclos de 49 anos contados do ano 49, 1242 vindo BC à crucificação dos
Jesus no ANÚNCIO 33. Josephus deu o ano alqueivado 49 desde o 23 de setembro BC ao 22 de setembro BC.
Então o jubile, o ano qüinquagésimo, desde o 22 de setembro BC ao 21 de setembro BC. Assim, o Jesus falou
Isaiah 61 agosto do ANÚNCIO do 29 de setembro para começar o jubile.

O 6:21 “Blessed de Luke é YE essa fome agora: para o YE será enchido. Blessed é YE que chora agora: para
o YE rirá.”

O 49th ano era um ano alqueivado e o 50th ano era igualmente um ano alqueivado. Assim, aqueles que
mantinham a lei desejaram. Aqueles que chorariam quando o Jesus foi crucificado estariam contentes de vê-lo
vivo após a ressurreição.

19:41 de Luke “e quando foi vindo próximo, viu a cidade, e chorou sobre ela,
19:42 que diz, se hadst de mil conhecido, mesmo mil, pelo menos neste thy dia, as coisas que pertencem até thy
paz! mas são escondidos agora dos olhos do thine.

“Se hadst de mil conhecido” - estes jubiles, os 49 anos e os jubiles de 50 anos aguçado até hoje do ministério
dos Jesus. Josephus escreveu lá era registros de milagre do sol no templo. Os rolos do Essenes escreveram que
nos últimos dias os povos esqueceriam o ano do jubile.

Os coreanos têm um festival Chu Suk significar o centro grande de um livro escrito no ANÚNCIO 32 por Bu
Sik de Kim. É um festival da noite que dura três dias que cai sobre este 15 de agosto. A lua do último trimestre
estaria aumentando em China após o por do sol em Israel. Este é um festival da lua na noite e este seria da meia-
noite em China. A lua olharia o vermelho do sangue de China. O chinês contou os dias após os solstícios e antes
dos equinócios. Também, o 15 de agosto não pode ser confundido porque é sobre o centro do ano chinês.

Chu Suk foi significado estar na Lua cheia. O 7 de outubro, ANÚNCIO 32 era a Lua cheia = metade de uma
órbita - 178 dias Jesus sacrifício ao 3 de abril, ANÚNCIO 33.

http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pt&url=http%3a%2f%2fwww.clickasia.co.kr%2fabout%2fh815.htm


Coreia começou a gravar BC eventos astronômicos de aproximadamente 200.

Coreia tem uma das melhores respostas ao gospel.

Nós usamos o mesmo calendário gregoriano de 1 ANÚNCIO sobre. Assim o chinês combinou seu calendário
com os nossos. A data é exacta. Talvez havia um milagre do sol, não o 16 de agosto, ANÚNCIO 32, mas no
ANÚNCIO 29 no 13os dia lunar = o 9 de setembro chineses, um dia de 29 ANÚNCIOS, não o 15o dia, como
gravado por este Bu Sik de Kim. O dia lunar chinês está contado de quando a lua passa pelo sol. O dia lunar
hebreu é contado da primeira visibilidade da lua dois dias depois. O 10o dia lunar do sétimo mês hebreu seria
sexta-feira 9 de setembro de 29 ANÚNCIO. Este sexta-feira 9 de setembro seria Yom Kipur quando o Jesus
falaria de Isaiah 61 no 50th ano jubile. Podia haver uma noite longa, a seguir um dia longo, seguidos em um dia
curto brilhante. Assim, na luz de Isaiah 9 é saltado acima.

O 9:2 de Isaiah “os povos que andaram na escuridão considerou uma grande luz. Naqueles que viveram na
terra de sombras profundas, a luz brilhou.”

Joshua pediu que o deus parasse o sol no meio do céu e escurecesse o sol.

O spake Joshua do 10:12 de Joshua “então ao SENHOR no dia quando o SENHOR entregou acima do
Amorites antes das crianças de Israel, e disseram na vista de Israel, Sun, mil do suporte ainda em cima de
Gibeon; e mil, lua, no vale de Ajalon.”

Ainda = o damam = escurece.

O seguinte verso no novo testamento hebreu usa a mesma palavra hebréia “represa” para seja ainda.

O 4:39 de Mark “e levantaram-se, e repreenderam-se o vento, e disseram-se até o mar, paz, sejam ainda. E o
vento cessado, e lá era uma grande calma.”

Você pode ver a palavra hebréia para imóvel à esquerda a extrema esquerda, damam, imediatamente antes da
marca de exclamação! Esta é a palavra Joshua e Jesus usado em seu comando.

A segunda palavra abaixo à direita é Hereg, significando morrer, também antes de uma marca de exclamação!

Inorder para deixar à mesma linha coral diária no mar o sol deve ser escurecido quando estêve na posição do
meio-dia. O 8:9 dos Amos o sol do dia do meio-dia é escrito a luz dobro.

O 8:9 dos Amos “e virão passar nesse dia, saith o senhor DEUS, que eu farei com que o sol vá para baixo no
meio-dia, e eu escurecerei o dia da terra na claro: ”

Meio-dia = luz dobro

Então, se esta batalha de Midian de Gideon é o dia longo de Joshua, este sol do dia do meio-dia pode ser
escurecido e igualado esta obscuridade em Isaiah.



O 84:11 do salmo” para o SENHOR deus é um sol e um protector: o SENHOR dará a benevolência e a glória:
nenhuma boa coisa reterá delas que a caminhada ereta.”

Isso pode significar que o SENHOR protegeu o sol quando fez o sol estar ainda no céu.

O 8:22 de Isaiah “e olharão até a terra; e ver o problema e a escuridão, obscuridade da angústia; e serão
conduzidos à escuridão.”

Gideon começou sua batalha na noite. Assim “eles que andaram na escuridão”. O sol aumentou no oeste.
Assim, os egípcios gravaram o sol aumentaram de onde se ajustou. a “luz brilhou”. Aquele era o dia longo de
Joshua também. Assim, o sol estêve ainda no meio-dia por 24 horas = uma grande luz. O sol ajustado no leste.
Assim, os egípcios gravaram o sol ajustado onde aumenta normalmente. Então, o sol de repente e aumentou
brilhante no leste logo depois que = “viram uma grande luz”.

Galilee é um vale profundo, uma terra de sombras profundas.

28:3 do trabalho “ele setteth um fim à escuridão, e searcheth para fora toda a perfeição: as pedras da
escuridão, e a sombra de morte.”

4:16 de Matthew “os povos que se sentaram na escuridão viram a grande luz; e a eles qual sentado na região e
na sombra da luz da morte é saltado acima.”

No lago Hula, apenas acima do mar de Galilee, malária era comum. Mesmo o lago Hula foi drenado na maior
parte há alguns anos atrás para parar a malária. Assim, a associação com a sombra de morte, da malária, no
Jordan Valley profundo de Galilee. Somente o lago Hula servido como uma área aquífera, e agora o mar de
Galilee são escuros porque o lago Hula foi drenado. Quando o erro foi descoberto estava demasiado atrasado
inverter o efeito no mar de Galilee.

Neste ANÚNCIO 29 em China gravou-se “um convidado especial infrinjido contra YUZUO extremamente
pròxima.” YUZUO é a constelação real. Isto pode indicar um milagre do sol em setembro do ANÚNCIO 29.
Arqueologia asiática do leste, p.130.

4:16 de Matthew “os povos que se sentaram na escuridão viram a grande luz; e a eles qual sentado na região e
na sombra da luz da morte é saltado acima.”

A batalha de Gideon igualmente gravada em Isaiah 9, fala de uma grande luz. O sol que aumenta de repente
no oeste 180° de passagem do leste, deve ser brilhante sair da mesma camada coral diária. A maioria de coral
exige grandes quantidades de luz para o crescimento bem sucedido. Isto inclui luz ultravioleta prejudicial. Se a
quantidade de luz solar é aumentada para a mesma camada coral diária durante um dia curto, o tipo de luz deve
ser alterado também.

Aqui você vê um coral do Mar Vermelho. Talvez o Mar Vermelho é nomeado após a cor deste coral
vermelho.





Aqui você vê que a razão exacta o Mar Vermelho está chamada o Mar Vermelho. Israel cruzou o mar de Reed,
a maioria de forquilha do vento do leste do Nile River, quando a água se partiu para Moses. A palavra hebréia
para o junco é este “soof”. Quando o hebraico foi traduzido no grego no Septuagint, o similar soando a palavra
hebréia “saf” foi usado por engano. o “saf” significa o vestíbulo = um recipiente do sangue. Então os tradutores
gregos promovem substituíram o hebraico “saf” para a palavra grega Eruthros que significa o vermelho no



Septuagint grego em 300 BC. Assim o mar de Reed foi substituído pelo mar “vermelho”. Em cada exemplo no
antigo testamento, à exceção de dois erros de ortografia, o mar hebreu do “soof” = o mar de Reed = mar =
juncos da água fresca crescem somente na água fresca, são usados.

Você pode ver o vav hebreu médio da letra pronunciado uau para fazer o soof. Assim os translors do
Septuagint do hebraico ao grego em 300 deixados BC para fora esta letra média que muda o significado do mar
de lingüeta a uma embarcação do sangue ou do vinho e então à palavra grega Eruthros para o vermelho da cor
ao Mar Vermelho.

Aqui você vê o Mar Vermelho no 10:19 do êxodo em outras línguas da Bíblia:

Mar Vermelho igualmente no 13:18 do êxodo, 15:4, 15:22.

O 10:19 do êxodo “e o SENHOR giraram um vento ocidental forte poderoso, que levasse embora os
locustídeo, e moldaram-nos no Mar Vermelho; restante lá não um locustídeo em todas as costas de Egipto.”

As bigas Pharaoh do 15:4 do êxodo do “e o seu hath que do anfitrião moldou no mar: seus capitães escolhidos
são afogados igualmente no Mar Vermelho.”

Da concordância forte:

Aqui você pode ver que o grego para o Mar Vermelho = é simplesmente o vermelho da cor. Um vestíbulo para
o sangue ou o vinho. O vermelho da cor do hebraico “saf” em vez do “soof”. Assim, os tradutores do Septuagint
supor equivocadamente a palavra para o vestíbulo = o saf em vez do soof da palavra para o mar de lingüeta
porque soam e olham muito semelhantes. Então, os tradutores do Septuagint ao latim e então ao inglês



igualmente supor o vestíbulo da palavra e traduziram mais a palavra como o vermelho da cor, assim a tradição
do Mar Vermelho colou. E outra vez no grego do novo testamento os mesmos eruthros da palavra que no
Septuagint são usados no 7:36 dos actos e no 11:29 dos hebraicos.

Do Septuagint:

De uma concordância do Septuagint você pode ver todas as referências ao Mar Vermelho:

Do La Bibbia a Bíblia italiana. O mar do rosso de março é italiano para o vermelho do mar. Similarmente a
palavra romena para o vermelho é rossu, significando um profundo - vermelho como em curvas do Natal.
Assim, a Bíblia inglesa foi traduzida dos latins que foram traduzidos do Septuagint grego.

De morre Bibel a Bíblia alemão. O schilfmeer é alemão para o mar de lingüeta. Assim, a Bíblia alemão foi
traduzida do hebraico.

Da Bíblia polonesa, Pismo Swiete:



O 15:22 “assim Moses do êxodo trouxe Israel do Mar Vermelho, e saíram na região selvagem de Shur; e
foram três dias na região selvagem, e não encontraram nenhuma água.”

Morza Czerwonego = vermelho do mar = latim - março Rosso:

O sol deve aumentar de repente no leste, domingo 25 de agosto de 1241 BC, porque o next day é descrito
como o segundos dia = segunda-feira. Assim, domingo 25 de agosto de 1241 é BC um tipo da ressurreição
domingo. O dia longo de Joshua era o sétimo dia do oitavo mês, o Sabat, o 24 de agosto de 1241 BC, a ascensão
repentina do sol domingo onde o 9o dia do mês se realiza como o dia santamente de Yom Kipur no sétimo mês.
Também, Gideon veria o sol estar ainda sábado 24 de agosto de 1241 por 24 horas no meio-dia, de que BC para
o dia longo de Joshua. Também, uma grande luz.

Assim, o sol que viaja em torno da terra duas vezes mais rapidamente que quando estêve ainda no céu seria
mais efficiant em produzir um 1/2 - dia da hora da hora. Isto é, o sol está passando em cima. Não deve importar
que maneira. O sol tem que estar ainda no céu para um total da rede de 48 horas. Contudo, se o sol viaja para o
leste rapidamente bastante, o resultado é um 1 normal/2 - dia da hora da hora, howbeit, o sol ajustado no leste.
Então, há aproximadamente 36 horas onde o sol pode estar ainda no outro lado da terra oposto a Israel por uma
noite longa. Então o sol pode aumentar no oeste, seja parado no meio-dia por 24 horas, continua para o leste a
ajustar-se, e umas três horas mais adicionais, a seguir o curso 180° do sol ocidentais e a aumentar de repente no
leste. A órbita reversa total que começa com a queda de Jericho: -12 horas, + 36 horas de noite antes do dia
longo de Joshua, + 24 horas, - 12 horas, + 12 horas = 48 horas.

Herod morreu em 4 BC?

O primeiro ano de Herod no Jerusalém:

“Mas a respeito dos homens mais corajosos e mais résistentes, reuniram nos corpos, e caíram roubando uns
outro após várias maneiras, e estas pilharam particularmente os lugares que eram sobre a cidade, e isto porque
havia que nenhum alimento saiu para os cavalos ou os homens; ”
Guerras dos judeus, capítulo 18, P. 449 os trabalhos completos de Josephus.

Isto era quando Herod tomou o Jerusalém. Este era um ano alqueivado tão assim a falta do pão. Tão 7 anos
suportam de 23 são BC 30 BC, 7 anos traseiro de 30 são BC 37 BC. Assim este deve ser 37 BC quando a terra
não devia ser semeada, assim a falta do alimento mais tarde nesse ano. Assim, o 13o ano que conta de 36 BC
pode ser 23 BC. Uma falta do pão traria esta calamidade:

Josephus “1. AGORA neste ano mesmo, que era décimo terceiro o ano do reino de Herod, calamidades muito
grandes veio em cima do país; ”

Estes dois anos alqueivados devem ser os 49th e 50th anos. Do reino de Herod no Jerusalém de 35 BC, seu
13o ano seja este ano 49 = 23 BC e o ano jubile 50 = 22 BC. Este da conquista de Joshua do ano um em 1241
BC, o ano qüinquagésimo era o ano do captiveiro de 70 anos em 591 BC, a seguir 521 era BC o ano um, a 22
BC jubile ao ANÚNCIO 29 jubile. Assim, o primeiro ano de Herod na conquista do Jerusalém em 37 era BC
um ano alqueivado do Sabat e uma falta do pão. Estes 23 eram BC o ano 49, 14 anos antes de um ano
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alqueivado em 37 BC. Há dois ciclos jubile. Um um ciclo de 49 anos desde 1241 BC e o outro um ciclo de 50
anos desde 1241 BC de que é subtraído os 70 anos de captiveiro do ano 50 em 591 BC a começar outra vez em
521 BC, 550 anos, ao primeiro ano dos Jesus de ministério o 9 de setembro, 29, ANÚNCIO = o jubile.

“1. E agora Herod, no décimo oitavo ano de seu reino, e depois que os actos já mencionados, empreenderam
um trabalho muito grande, isto é, construir dsi mesmo o templo do deus,”

O 18o ano de 35 é BC 18 BC que está o ano 49 do Sabat do ano do ciclo do ano da conquista de Joshua, 1241
BC. Assim contar de 35 BC 18 anos ao ciclo de 49 anos é 18 BC.

O 4:24 de Ezra “cessou então o trabalho da casa de deus que está no Jerusalém. Assim cessou até o segundo
ano do reino do rei de Darius da Pérsia.”

O 1:1 de Zechariah “no oitavo mês, no segundo ano de Darius, veio a palavra do SENHOR até Zechariah,
filho de Berechiah, filho de Iddo o profeta, dizer,”

Do recomeço da construção do templo ano de Darius no segundo = 7 BC; 490 anos mais tarde é estes 18 BC.
49 mais anos são Jesus sacrifício o 3 de abril, ANÚNCIO 33. Igualmente, o ano os Jesus crucificação de 3 de
abril, o ANÚNCIO 33 eram o ano 49 desde 1241 BC. Assim, o ano da ressurreição dos Jesus era um ano
jublile. A lua vermelha do sangue imediatamente depois que o sumo-sacerdote foi massacrado deve ter sido a
reflexão de um sol escurecido vermelho durante o milagre do sol que a noite ao mesmo tempo que eclipse lunar
o 15 de setembro, 5 BC. O sol foi escurecido similarmente no dia longo de Joshua: O 10:12 Sun de Joshua está
ainda. Que noite o sol deve ter movido 180° e terra fluiu fora do reverso orbita do sol.

A monge que o Jesus determinado era ANÚNCIO nascido do ano 1, pode ter encontrado que o ano da
crucificação dos Jesus a ser o ANÚNCIO 33 e Jesus supor era 30 quando começou seu ministério.

3:23 de Luke “quando começou seu ministério, o Jesus ele mesmo era aproximadamente trinta anos de idade”

10:13 b de Joshua “assim que o sol estêve ainda no meio do céu, e hasted para não ir abaixo aproximadamente
de um dia inteiro.”

Assim estas palavras pequenas na Bíblia são importantes. “sobre um dia inteiro” “quarenta minutos tiveram
que ser encontrados”.

“sobre” um dia inteiro, também a letra “Kaph” para aproximadamente.

Neste novo testamento hebreu você pode ver a letra hebréia Kaph = aproximadamente. A mesma palavra

hebréia Kaph “por aproximadamente um dia inteiro”. Ler da maneira direita da parte é “kaph” sobre =
quando começou a ser “sobre” trinta.

A primeira letra à direita é igualmente Kaph. Kaph apostou (H935) talvez significa que “entre
aproximadamente” = quando. A letra Kaph olha muito como a aposta da letra. A diferença é uma colisão
minúscula no direito inferior da aposta da letra.

A segunda palavra é sheloshem. Três são shelosh, terminando em m são plurais. Assim, três vezes dez = 30. A
palavra seguinte é ano. Os primeiros meios do kaf da palavra aproximadamente. Esta palavra é
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aproximadamente importante porque o ano deve ser ele começou a ser trinta e cinco. Se o ano era trinta não
haveria nenhuma necessidade do primeiro kaf da letra para aproximadamente.

Isto foi escrito sobre o Jesus do tempo foi baptizado. 40 dias jejuou. Retornou a Nazareth em Yom Kipur. Seu
nascimento deve ser o 17o dia do sétimo mês. Yom Kipur, o dia de expiação, realizava-se no décimo dia do
sétimo mês. Assim, o Jesus começou, que é girado 35 anos velho, apenas dias depois que retornou do baptismo.

Então os três dos Jesus e um Jesus dos meios do ministério dos anos da metade seriam 30 no ANÚNCIO 30
quando começou seu ministério. Contudo, a palavra para 30 pode significar a 30a década = 35 anos velho. E
certamente Herod morreu ao fim de março em 4 BC. E este era o mesmo Herod a que os homens sábios vieram.
E Herod inquiriu quando a estrela apareceu dois anos precedente. O ano de imposto de Augustus no mês
nomeou agosto e no mesmo ano.

A moeda de Augustus é o Capricórnio do sinal do zodíaco. Se você pode representar o sol mover 180° da
Virgem em agosto para o Capricórnio. Augustus criou agosto.

“Augustus não era um homem a ser desanimaado pela morte e pelo falecimento, e o negócio do governo não
pausou. Um recenseamento foi guardarado e a lista do Senado revisou, mais uma vez… em 7 BC, os poderes de
Augustus foi renovada, esta hora por dez anos,”
A vida do primeiro imperador de Roma, Augustus, p.278.

“O plebiscito Lex Pacuvia de mense Augusto rebatizou Sextilis Augustus (agosto) em 8 BC.”
Wikipedia

Este era o ano 746, de que é 7 BC, de fundar de Roma em 752 BC = dois anos antes da morte do rei de Uzziah
de Judah em 750 BC.

No ANÚNCIO 248 eram 1000 anos de fundar de Roma. Assim, Roma foi fundada em 752 BC: 1000 - 248 =
753 BC. A moeda: “Antoninianus de Pacatianus, usurpador do imperador romano Philip em 248. Lê ROMAE
AETER [NAE] [NÃO] mil. [LESIMO] E PRIMO, “a Roma eterno, em seu mil e primeiros anos”.

A “resistência a um recenseamento em Israel por Herod poderia ter atrasado sua aplicação perto por anos,
fazendo a um recenseamento bem documentado em 7 BC um candidato provável.”
A edição do colector de Centenial, o nascimento do Jesus, recenseamento pedido por Caesar Augustus, p.43

Estes mesmos 8 BC Caesar nomearam o mês após si mesmo devido a suas vitórias em “agosto”. Esta era uma
estadia perfeita fazer BC a um recenseamento em agosto o próximo ano em 7 - e em Jesus ser carregado BC
sobre o 12 de setembro, 7.

Augustus morreu no ANÚNCIO do 14 de agosto. Tiberius reinou 15 anos = o ANÚNCIO 29:

3:1 de Luke “agora no décimo quinto ano do reino de Tiberius Caesar, Pontius Pilate que é regulador de
Judaea, e de Herod que é tetrarch de Galilee, e seu tetrarch de Philip do irmão de Ituraea e da região de
Trachonitis, e de Lysanias o tetrarch de Abilene,”
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O 2:1 de Luke “e vieram passar naquela época, isso lá saíram um decreto de Caesar Augustus, que todo o
mundo deve ser taxado.
2:2 (e este taxar foi feita primeiramente quando Cyrenius era o regulador de Síria.)
O 2:3 e todos foram ser taxados, cada em sua própria cidade.
O 2:4 e Joseph igualmente entraram acima de Galilee, fora da cidade de Nazareth, em Judaea, até a cidade de
David, que é chamado Bethlehem; (porque era da casa e da linhagem de David:)
2:5 a ser taxado com a Mary sua esposa desposada, sendo grande com criança.
2:6 e assim era, isso, quando estavam lá, os dias era realizado que deve ser entregada.
O 2:7 e trouxeram adiante seu filho primogênito, e envolveram-no em envolver a roupa, e colocaram-no em um
comedoiro; porque não havia nenhuma sala para eles na pensão.
O 2:8 e lá estava nos mesmos pastores do país que habitam no campo, mantendo o relógio sobre seu rebanho na
noite.”

87:6 do salmo “que O SENHOR contará, quando ele writeth acima dos povos, que este homem era nascido lá.
Selah.”

o 2:2 e a parte do 2:4 estão nos suportes. Cyrenius era regulador de Síria em 6 ANÚNCIOS, 9 anos depois que
Herod morreu. Assim, este imposto de Augustus deve ser antes de 4 BC, e o mais provavelmente em 7 BC. O
ano do recenseamento de Augustus deve ser em agosto de 7 BC e o tempo igualmente seja o sétimo mês, a festa
de tabernáculos em agosto /September = o ingathering dos frutos = do tempo onde os frutos poderiam pagar o
imposto.

Todos foi supor ficar fora nas cabines durante a festa de tabernáculos. Então, a pensão deve ter estado vazia e
pronta para recolher Joseph e Mary para dar o nascimento ao Jesus.

Assim, o Jesus deve ter sido o 12 de setembro nascido, 7 BC na altura deste recenseamento de Augustus, na
estação da criação de animais para carneiros, e na altura da festa de cabines/tabernáculos quando todos era ser
ar livre.

Se o Jesus foi crucificado o 7 de abril, o ANÚNCIO 30: Então contar do 18a de Herod de 38 é BC 21 BC e 46
anos mais tarde é o ANÚNCIO 26 no primeiro ano dos Jesus de ministério quando seria 31. Então Herod
morreria em 4 BC, em Jesus carregado em 7 BC e o 7 de abril crucificado Jesus, ANÚNCIO 30 em 35 anos de
idade. Contudo, os ciclos de 50 e 49 anos desde o início no dia de Joshua não concordam então. Igualmente o
15o ano de Caesar que começou John e o ministério dos Jesus devem ter sido o ANÚNCIO 29 porque Caesar
morreu o 19 de agosto, ANÚNCIO 14.

3:1 de Luke “agora no décimo quinto ano do reino de Tiberius Caesar, Pontius Pilate que é regulador de
Judaea, e de Herod que é tetrarch de Galilee, e seu tetrarch de Philip do irmão de Ituraea e da região de
Trachonitis, e de Lysanias o tetrarch de Abilene,
O 3:2 Annas e Caiaphas que são os sumos-sacerdote, a palavra de deus veio até John o filho de Zacharias na
região selvagem.”

Tiberius era imperador romano do ANÚNCIO 14 ao ANÚNCIO 37. O décimo quinto ano estaria no
ANÚNCIO 29. O ministério de John começou na páscoa judaica na primavera do ANÚNCIO 29 quando o
Jesus foi baptizado. Assim, o Jesus começou seu ministério seis meses mais tarde de agosto/setembro,
ANÚNCIO 29.

O reino de Herod foi contado de 37 BC, 34 anos a 4 BC por Josephus. Seu reino é contado possivelmente às
vezes de 35 BC. Sua morte podia ser o 30 de março, 4 BC. Seu primeiro ano foi supor para ser 40 BC - 36 BC a
olimpíada 185. De 37 BC reinou realmente do Jerusalém. Seu filho Philip reinou 37 anos de 4 BC ao
ANÚNCIO 34. Herod deixou mal seus filhos reinar quando estava ainda vivo. Não obstante, o Jesus ainda
parece ser carregado aproximadamente domingo 12 de setembro de 7 BC, e sexta-feira 3 de abril de 33



ANÚNCIO crucificado. Também, há muitos exemplos na escritura dos reis hebreus que vivem ou que reinam
38 anos, o período da vida dos Jesus desde o 12 de setembro, 7 BC ao 3 de abril, o ANÚNCIO 33.

2:21 de Luke “e quando oito dias eram realizados para a circuncisão da criança, seu nome foi chamado
JESUS, que foi nomeado assim do anjo antes que estêve concebido no ventre.
2:22 e quando os dias de sua purificação de acordo com a lei de Moses eram realizados, trouxeram-no ao
Jerusalém, apresentá-lo ao senhor;
2:23 (como se escreve na lei do senhor, cada homem que o openeth o ventre estará chamado santamente ao
senhor;)
2:24 e para oferecer um sacrifício de acordo com aquele que é dito na lei dos pares do senhor, do A de rolas, ou
de dois pombos novos.
O 2:25 e, vê, havia um homem no Jerusalém, cujo o nome era Simeon; e o mesmo homem era apenas e devoto,
esperando a consolação de Israel: e o espírito santo era em cima dele.
O 2:26 e foram revelados até ele pelo espírito santo, de que que não deve ver a morte, antes que viu Cristo do
senhor.
O 2:27 e vieram pelo espírito no templo: e quando os pais trazidos no Jesus da criança, fazer para ele após o
costume da lei,
O 2:28 tomou-o então ele acima em seus braços, e abençoou-o o deus, e disse-o,
O senhor do 2:29, agora mil o mais lettest thy empregado parte na paz, de acordo com thy palavra:
O 2:30 para os olhos de mina viu thy salvação,
2:31 que o hast de mil preparou antes da cara de todos os povos;
Luz do 2:32 A para iluminar os Gentiles, e a glória de thy povos Israel.”

Simeon mencionou que o Jesus é uma luz para iluminar os Gentiles. Pode ter havido um nascer do sol
brilhante repentino quando o Jesus era nascido. Então o sol estaria no outro lado da terra. Então se Simeon
soube que esse Arcturus que apareceu agora directamente acima na meia-noite em setembro era a estrela do rei
dos judeus, saberia 8 + 33 dias mais tarde, 40 dias mais tarde, que lua nova o 22 de outubro, 7 BC, que o Jesus
estaria trazido no templo e para estar pronto para o cumprimentar.

O 12:3 de Leviticus “e no oitavo dia a carne de seu prepúcio será circuncidado.
O 12:4 e continuarão então no sangue dela que refina três e trinta dias; não tocará em nenhuma coisa
consagrado, nem entrará o santuário, até que os dias dela que refina estejam cumpridos.”

O Jesus deve ser carregado sobre o 12 de setembro, os 7 BC ou o 13 de setembro, 7 BC. Então no oitavo dia
foi circuncidado o 20 de setembro, BC = o equinócio do outono.

No hebraico os sete dias foram numerados, um a sete. Não obstante, o primeiro dia começa logicamente com a
primeira luz solar.

Estes 7 + 33 dias = 40 dias. Desde o 12 de setembro, 7 BC = o 22 de outubro, 7 BC = o último dia do oitavo
mês lunar.

1 6:38 dos reis “e no décimo primeiro ano, no mês Bul, que é o oitavo o mês, era a casa terminada durante
todo todas as peças disso, e de acordo com toda a forma dela. Era assim sete anos em construi-la.”

Os 49 anos jubile a 33 ANÚNCIO, eram 18 BC; de 18 BC o 11o ano é estes 7 BC quando o Jesus era nascido.
Este 1044 BC = o primeiro ano de Solomon = 49th jubile da conquista de Joshua em 1241 BC toda a maneira
Jesus sacrifício ao 3 de abril, ANÚNCIO 33; o mesmo 11o ano dos 49 anos jubile.

O 2:20 de John “disse então os judeus, quarenta e seis anos eram este templo na construção, e murcham a
parte traseira de mil ele acima em três dias?”



Destes 18 o templo era reconstruído BC, 46 anos ao começo do ministério dos Jesus no ANÚNCIO 29 = 49
anos, os 49 anos jubile = sacrfice do Jesus, o 3 de abril, o ANÚNCIO 33.

Muitos milagre do sol realizavam-se nos anos que terminam x68 e algum nos anos X18: Como o imperador
tornando-se do rei Heen de China em 367 BC e morrendo 48 anos mais tarde em 319 BC. Ponto de ambos os
anos aos jubiles de 50 anos Jesus sacrifício ao 3 de abril, ANÚNCIO 33.

De X68 são BC mesmo os anos 50 ao sacrifício dos Jesus. De X07 são BC mesmo os anos 50 ao nascimento
dos Jesus. De X18 são BC mesmo os anos 50 ao sacrifício dos Jesus. De X45 são BC 38 anos a X07 BC e
mesmo os anos 50 ao nascimento dos Jesus. Do X 21 BC e de X71 são BC mesmo os anos 50 ao ministério dos
Jesus.

Alguns X18 são 2318 BC igualmente uns 49 anos jubile ao sacrifício que dos Jesus o ano Joseph foi posto na
prisão em Egipto em 2318 BC. Três anos mais tarde na mola em 2315 Joseph foi tomado BC fora da prisão e
Yao transformou-se imperador quando o sol representou ainda dez dias. No imperador do ano 2218 BC Yao
morreu. Na primavera de 718 BC o imperador Hwan morreu. No ano 518 BC o rei rei do imperador morreu.

1:3 dos hebraicos “quem que são o brilho de sua glória, e a imagem expressa de sua pessoa, e manifestando
todas as coisas pela palavra de seu poder, quando só tinha removido nossos pecados, sentou para baixo no
assistente da majestade na elevação; ”

2:2 de Matthew “que diz, onde é esse é rei nascido dos judeus? para nós vimos seu protagonizar no leste, e
somos vindos adorá-lo.”

2:9 de Matthew “assim quando tinham ouvido o rei, partiram: e o loe, a estrela que tinha visto no leste, foi
antes dela, até que viesse e estivesse sobre o lugar onde o borracho estava.
2:10 e quando viram a estrela, exultaram com uma grande alegria de excesso,
O 2:11 e entrou na casa, e encontrou o borracho com Mary sua mãe, e caiu para baixo, e adorou-o, e openned
seus tesouros, e apresentou-o até ele presentes, ouro, incenso, e myrre.”

O 14:16 de Zechariah “e virão passar, esse cada que é deixado de todas as nações que vieram contra o
Jerusalém irã0 mesmo acima de ano para ano adorar o rei, SENHOR dos anfitriões, e manter a festa de
tabernáculos.”

O Jesus deve ter sido nascido durante a festa de tabernáculos.

Em março o Arcturus apareceria no oeste no por do sol. Então daqui até junho o Arcturus apareceria
directamente acima no por do sol. Daqui até agosto o Arcturus apareceria no leste no por do sol. Assim, os
homens sábios viram protagonizar no leste e viagem para o leste cada noite quando a terra estava na órbita
reversa.

Ambo o eclipse lunar do 15 de setembro, 5 gravados BC por Josephus no momento de Herod que morreu o 1º
de abril, 4 BC, e o eclipse lunar parcial de Aprl 3, ANÚNCIO 33 de marcar a crucificação dos Jesus “dá a Jesus
uma esperança de vida mais longa do que a maioria de autoridades acreditam que teve realmente.”
Moon a sombra, a história do eclipse total, p.73

Não obstante, as datas encontraram aqui o ponto ao Jesus que vive desde o 12 de setembro, 7 BC ao 3 de abril,
o ANÚNCIO 33.

Pode haver uns milagre do sol em 1204 BC seis meses após eclipse lunar o 23 de setembro de 1205 BC =
1200 anos à morte de Herod, 1004 BC = a morte do rei Solomon, a morte do rei Herod em 4 BC. O registro do
eclipse solar no dia 48 ciclo 60 do 16 de fevereiro, 505 de China BC pode um pouco ser um templo do milagre



segundo do sol terminado no ó dia de Adar = de 10 de fevereiro, 504 BC = 500 anos à morte de Herod, o 1º de
abril, 4 BC.

O dia longo de Yao

O seguinte registro em China descreve os astrónomos que usam um tubo da observação do jade apontado em
linha recta acima na estrela que aparece no por do sol no meridiano do céu nocturno. Assim, os wisemen que
vieram adorar o Jesus podem igualmente ter tido tal ferramenta para medir onde o Arcturus passou sobre
Bethlehem na meia-noite. Igualmente no século II China tinha alargado BC seu comércio ao Médio Oriente.
Para viajar de China a Bethlehem deve tomar dois meses = de aparecer do cometa no dia 8 da lua nova do dia
56 da lua do ciclo 60 ao máximo do ciclo 60 = sangue eclipse lunar lua o 15 de setembro, 5 BC.

Contudo, cruzar as montanhas de Himalaya a Israel pode tomar quase dois anos.

O cometa de 5 vistos BC 70 dias desde março, o sol na órbita reversa da terra estava passando da posição de
setembro na Virgem em março à posição de março nos Peixes em setembro. Então a possibilidade que os 70
dias da aparência do cometa podem mandar conduzir a setembro devido à contagem do sol no zodíaco na órbita
reversa.

Contudo, não havia nenhum cometa recoded para setembro de 5 BC. A estrela do Arcturus deve ter sido a
estrela a passagem seguida wisemen directamente acima de Bethlehem.

Uma viagem longa começa com a apenas uma etapa. Para que os wisemen comecem para fora dois anos antes
de fazê-la a Bethlehem, podem ter começado de China e ter seguido a Rota da Seda. Da dinastia de Han com
golpe de Lui em 207 troque BC openned acima de China ao Médio Oriente. Assim, dentro mesmo 200 anos
mais tarde em 7 BC, com muitos muitos milagre do sol sobre milhares de anos com os anos que terminam com
07 BC, com o sol movido para o outro lado da terra e do Arcturus aparece directamente acima em setembro na
meia-noite, nos três Reis Magos, ou em astrónomos talvez chineses, poderia começar em uma viagem a Israel
ao Arcturus da latitude passaria 90° na meia-noite em setembro, e pergunta mais onde Cristo devia ser
carregado no Jerusalém viajar somente dez mais milhas sul a Bethlehem. Para viajar de Anyang China poderia
tomar quase dois anos = pântanos de Herod as crianças de Bethlehem dois e abaixo de quando a estrela
apareceu.

De China a Israel na Rota da Seda eram aproximadamente 5000 milhas. Em dez milhas um o dia que é 500
dias = uma viagem de quase dois anos.

Os wisemen vieram provavelmente sobre o começo do 5 de setembro BC, que era a lua nova. Ou a lua estaria
aumentando após a meia-noite, ou seria uma lua do primeiro trimestre que se ajustasse na meia-noite. Não
obstante, o Arcturus é uma das estrelas as mais brilhantes. Vega é brilho mais ou menos idêntico, simplesmente
Sirius é mais brilhante. Assim, os wisemen teriam a elevação de vista não touble do Arcturus no leste. O sol
deve retornar sobre o eclipse lunar = a Lua cheia, do 15 de setembro, de 5 BC, e de fluxo da terra fora da órbita
reversa do sol.

Os registros em China, do milagre do sol no 57th dia do ciclo 60, no 50th ano do imperador chinês Huangdi de
2656 BC = 2607 BC, contando dias de 60 e anos de 60 lua nova do 26 de janeiro, 2636 BC, do sétimo mês,
décimo sétimo dia, o 18 de outubro, 2607 BC, e muito mais tais como 2307 BC, 907 BC, 507 BC, 207 BC
(golpe de Lui) apontariam ao rei dos judeus, Jesus, nascimento mesmo em 100 ao 12 de setembro, 7 BC.

8.000 estátuas dos guerreiros da terracota, encontradas no túmulo do primeiro imperador, podem ter sido
inspiradas por gregos. Qin Shi Huang viveu entre 259-210BC e transformou-se o primeiro imperador de uma
China unificada. Assim, os milagre do sol neste tempo podem ter sido gravados pelos gregos e pelo chinês.



Porque o comércio com Roma e China igualmente começou neste tempo, há a possibilidade que os wisemen
vieram de tão longe quanto China onde os milhares de anos de milagre do sol foram gravados nos testes padrões
de 50 e 49 anos ao nascimento e ao sacrifício dos Jesus.

O primeiro ano de Yao chinês do imperador começou na mola em que o sol representou ainda 10 dias. Yao
empregou Yi para disparar no sol 9 vezes, salvar um sol, sobre que o sol se moveu outra vez. Fizeram o
imperador de Yao.

A isso Yao determinado conhecer as quatro estações.

Yao comandou o segundo irmão ele residir em Yu-e, no que foi chamado o vale brilhante, e para receber lá
respectfully como um convidado o sol de aumentação, e para ajustar e arranjar os trabalhos da mola.

“O dia,” disse que “é do comprimento médio, e a estrela é Neaou; você pode assim exactamente determinar
midspring. Comandou mais o terceiro irmão ele residir em Nan-keaou, e arranja as transformações do verão, e
observar respectfully o limite extremo da sombra.

“O dia,” disse-o, “está no seu mais longo, e a estrela é Ho; Você pode assim exactamente determinar plenos
Verões.

Comandou separada o segundo irmão Ho residir no oeste, no que foi chamado o vale escuro, e para convoy lá
respectfully o sol de ajuste, e para ajustar e arranjar os trabalhos de terminação do outono. “A noite,” disse, “é
do comprimento médio, e a estrela é Heu; você pode assim exactamente determinar o meados de-outono. Os
povos começam a sentir na facilidade; e os pássaros e os animais têm seus revestimentos nas boas condições.”

40:13 da génese “contudo no prazo de três dias o faraó levantará acima a cabeça do thine, e restaura o thee até
thy lugar: e o shalt de mil entrega o copo do Pharaoh em sua mão, após a maneira anterior quando wast de mil
seu mordomo.”

O 40:20 da génese “e vieram passar o terceiro dia, que era o aniversário do Pharaoh, que fez uma festa até
todos seus empregados: e levantou acima a cabeça do mordomo principal e do padeiro principal entre seus
empregados.”

1º de abril, 2317 eram BC domingo. Era três dias depois este terceiro dia da semana terça-feira. Os anos novos
egípcios não tiveram nenhum o 29 de fevereiro assim que o calendário suportou um dia cada quatro dias, anos
onde novos o aniversário do Pharaoh era o 3 de abril, 2317 BC = de 2727 BC a 2317 BC 410 anos, 420/4 = 105
dias para trás desde o 16 de julho = o 3 de abril, 2317 BC. O Jesus foi crucificado o 3 de abril, ANÚNCIO 33.

Era 1º de abril o aniversário do Pharaoh 107 dias traseiro desde o 16 de julho. Isto é, no ano 430 de Sothis,
430/4 = 107 dias = o ano e o dia, anos novos, Jacob e filhos entraram em Egipto. Os anos novos suportaram
desde o 16 de julho, 2737 BC 430 anos a sexta-feira 1 de abril de 2307 BC. 430/4 = 107 dias = o dia Jacob e sua
família entraram em Egipto.

A permanência passageira de Jacob em Egipto a ser sexta-feira, deve contar 14 dias da última visibilidade da
lua. Assim, sexta-feira 1 de abril de 2307 seja BC o 14o dia do mês lunar egípcio. Assim, sexta-feira 30 de
março de 1281 seja BC o 14o dia do mês hebreu, da Lua cheia e do êxodo.

Então “o dia selfsame” deve significar sexta-feira, deve significar o 14o dia ambas as vezes. Somente a Lua
cheia era domingo 3 de abril de 2307 BC. O 430th ano de anos novos suportou o calendário 430/4 = 107 dias
desde o 16 de julho = o 1º de abril, 2307 BC. Este os mesmos 107 dias suportam desde o 17 de julho, em 1281
eram BC outra vez o 1º de abril. Assim, em tudo, sexta-feira 1 de abril de 2307 BC = sexta-feira 30 de março de
1281 BC.



Represente um globo da terra. Se você gira a base 180° para um movimento do sol de 180° no solstício do
inverno ou de verão para manter a terra na mesma estação; você verá uma metade de 26.000 anos de precessão.
Assim, uma data de 90 dias do outono ou do equinócio vernal produz o deslocamento 180° para manter a terra
na mesma estação. Conseqüentemente, 2 X o número de dias dos equinócios são o número de graus para
deslocar a terra ou o sol. Assim, o 1º de abril, 2307 eram BC 10 dias antes equinócio vernal do 11 de abril, 2307
BC. 26000/360°: = 72 anos. 10 dias = 10° x 72 anos X 2 = 1400 anos mais recente do que o 1º de abril, 2315
BC = 1000 BC céus em vez BC de um céu 2300.

“Mas independentemente deste, nós somos preparados para afirmar que os três dos homens enviados às quatro
beiras de China não poderiam ter visto as estrelas culminar no anoitecer, quando o sol está no primeiro ponto do
cancro, porque deve culminar em 6h. P.M., visto que o sol não se ajustaria em qualquer parte de China nos
plenos Verões muito antes de 7h.p. O M., e as estrelas não seriam visíveis para meias horas após o por do sol.
Este facto estaria ingualmente na maneira, nos equinócios, dos observadores que consideram suas estrelas
culminar, a menos que certamente, a época da observação fosse diversos séculos mais tarde do que a data
atribuída geralmente a Yaouh (B.C. 2356 - 2355; - devem ser 40 anos = de 2316 - uns 2315 mais recentes BC),
de modo que as estrelas a ser observadas cessem de estar exactamente no colure solstitial. O astrónomo que foi
ao norte no inverno é a única pessoa que não teria nenhuma dificuldade deste tipo.”
Os clássicos chineses, a astronomia do chinês antigo, p.92.

Joseph pode ter sido feito a prisioneiro em Egipto em 2319 BC = o ano 49 do ciclo 49 o jubile Jesus sacrifício
ao 3 de abril, ANÚNCIO 33.

Caiaphas assentou bem no sumo-sacerdote no ANÚNCIO 18 quando o Jesus tinha 25 anos velho. Joseph seria
25 nestes 2319 BC. Joseph seria carregado 2345 BC = 39 anos de idade em que Jacob e seus filhos entraram em
Egipto em 2307 BC = a idade do Jesus quando o Jesus deu seu sacrifício.

Joseph deu boas-vindas a seus pai e irmãos em Egipto quando era 38 e em uma metade dos anos velhos. O
Jesus deve ter sido 38 e uma metade dos anos velhos quando nós fomos à cruz. Joseph foi vendido na
escravidão quando tinha 17 anos velho. Então, Joseph foi 23 anos em Egipto antes que seus irmãos vieram
implorando pelo pão. Então o fim destes 23 anos seria 2307 BC = 2300 anos ao nascimento dos Jesus; 100 x 23
= 2300 anos. Também, ano de Jacob do 70th, quando sonhou de uma escada ao céu com os anjos que ascensão
e que descem, em 2368 BC = 2400 anos ao sacrifício dos Jesus, são outra vez 23 anos ao nascimento de Joseph
em 2345 BC.

Do Jesus em 12 anos de idade realizam-se 23 anos a seu primeiro ano no ministério quando tinha 35 anos
velho.

O primeiro ano de Yao deve ser 2315 BC = regulador feito Joseph de Egipto.

Em 1919 observou-se os movimentos de Mercury, o periélio e o aphelion = o mais próximo e mais do sol,
estava leve. Einstein usou os movimentos inexplicados de Mercury para validar sua teoria de relatividade.
Mesmo em 2018 uma segunda correcção foi feita para calcular a órbita de Mercury, igualmente usando a teoria
de Einstein de relatividade.

A lei de Newton que a luz tem a massa prevê os objetos que passam um objeto maciço como o sol será
dobrado em torno do sol. A dobra é somente alguns medidores. Contudo, a gravidade do sol retarda os fotão
claros que criam consideravelmente lensing em torno do sol. A teoria de Einstein de relatividade prevê que os
fotão estarão dobrados duas vezes mais do que a lei de Newton.

A precessão da terra que toma 26.000 anos para terminar foi sabida por James Legge em 1860. Não obstante,
as estrelas nomeadas por Yao não marcariam as quatro estações até que bastante um pouco mais do que os 700
anos de James Legge sugerissem.



1º de abril, 2315 eram BC 10 dias antes do equinócio de mola o 10 de abril, 2315 BC. 2 x 10 dias = 20°. As
quatro estrelas de Yao marcariam as quatro estações 1400 anos mais recentes do que em 2315 BC. Assim, este
registro de Yao não pode ser explicado afastado porque não há 700 anos, mas um descrepancy enorme de 1400
anos. As estrelas de Yao visíveis em suas estações em 2315 BC, não seriam normalmente visíveis em suas
estações até 900 BC.

O Jesus deve ser o 12 de setembro nascido, 7 BC, dez dias antes do equinócio do outono. O dia longo de Yao
= o sonho = o 1º de abril de Joseph, 2315 BC dez dias antes do equinócio vernal = o sol pode retornar o meio
ponto de órbita = também dez dias antes do equinócio do outono. 186 dias, metade de uma órbita, após a Lua
cheia o 1º de abril, 2315 é BC sexta-feira 3 de outubro de 2315 BC o 2ò dia do sétimo mês = o que se
transformaria o último dia da festa de tabernáculos. O nascimento dos Jesus seja o 17o dia do sétimo mês
durante esta festa de sete dias.

“E comemorou lá contudo um outro dia. .and chamado seu nome “adição”, porque este dia foram adicionados,
e os dias onde anteriores chamou “a festa”
Livro antigo dos jubileus, p.118.

O grande dia da festa, antes do nascimento de Benjamin em aproximadamente 2343 BC.

7:37 de John “no último dia, esse grande dia da festa, o Jesus estêve e gritou, dizer, se alguma sede do homem,
o deixou vir até mim, e beber.”

1º de abril, 2315 BC = Jesus sacrifício o 3 de abril, ANÚNCIO 33.



Não obstante, o 1º de abril, 2315 eram BC a Lua cheia = o passover sexta-feira 30 de março de 1281 BC. O
começo do segundo ano de fome deve ser 8 anos mais tarde, 7 anos mais um ano de fome. Assim, o 1º de abril,
2315 BC devem começar os sete anos de abundância.

45:6 da génese “por estes dois anos do hath a fome estada na terra: no entanto há cinco anos, no que lá nem
earing nem colheita.”

Então, a lua nova sexta-feira 29 de março de 2316 BC = a primeira visibilidade hebréia domingo/segunda-
feira de lua nova o 31 de março/o 1º de abril, 2316 BC; pode começar os sete anos de abundância a 2309 BC;
então dois anos de fome a 2307 BC.

Assim, seria inteiramente impossível para os astrónomos chineses nomear estas quatro estrelas para marcar
BC as quatro estações em 2315 a menos que o sol se movesse.

O stele da fome, inscreido em 332 BC para o faraó Djosor, descreve sete anos de fome. Esta pode ser a fome
de Abraham.

12:10 da génese “e havia uma fome na terra: e Abram entrou para baixo em Egipto sojourn lá; para a fome era
grave na terra.”



Abraham deixou Haran/Ur em 2532 BC. Assim, se a cronologia egípcia na altura de Djosor era 100 mais anos
mais recente, este registro de Abraham da fome poderia ser o mesmo ano. Então Abraham veria a grande
pirâmide quando sojourned em Egipto.

O registro do faraó Unas deve ser pelo menos 50 anos mais recente. Então os nómadas esfomeados devem ser
os desconhecido que vêm a Egipto para o pão nos sete anos de fome quando Joseph tinha mantido a grão em
casas da loja dos sete anos de abundância. Então esta fome na época de Joseph e de Unas deve igualar os sete
anos de 2308 BC a 2301 BC.

Relevo que mostra nómadas esfomeados do causewayat Saqqara de Unas.

O 41:56 da génese “e a fome estavam sobre toda a cara da terra: E Joseph abriu todos os depósitos, e vendeu-
os até os egípcios; e a fome encerou dorido na terra de Egipto.
O 41:57 e todos os países entraram Egipto a Joseph para para comprar o milho; porque isso a fome era tão
dorido em todas as terras.”

O baixo Nilo um pouco do faraó Unas estava em 2308 BC. Então o segundo ano de fome = o 430th ano
egípcio 2307 dos sothis BC. Joseph foi feito a regulador sobre Egipto oito anos mais cedo em 2315 BC.

“E Israel entrou no país de Egipto, na terra de Goshen, na lua nova do quarto mês, no segundo ano da terceira
semana do quarenta-quinto jubileu.”
Livro antigo dos jubileus, p.152.

45 x 49 = 2205, + 55; de 4568 BC = 2308 BC. De Adam em 4568 BC = (45 x 49) + (7 x 7) + 7 = 2308 BC.
Assim três semanas = (7 x 7) + 7.

O “segundo ano” de 2308 BC = 2307 BC = ano 430 de Sothis do egípcio.

Assim, James Legge, que escreveu os clássicos chineses em 1860, soube que imediatamente estas estrelas do
ele e Ho não poderiam dizer as estações em 2315 BC. Então Jacob veio para baixo em Egipto no segundo ano
de fome, o 9o ano = 7 anos de abundância - 1 ano de fome a começar BC o segundo ano de fome, 2315 - 8 =
2307 BC.

3 de abril, 2307 eram BC a Lua cheia = o passover sexta-feira 30 de março de 1281 BC = ANÚNCIO do
sacrifício dos Jesus sexta-feira 3 de abril de 33.

Então como a precessão de Mercury foi resolvida pela equação de Einstein, tão igualmente, a precessão
dianteira da terra gravada na época de Yao é resolvida igualmente por estes movimentos do sol.

O primeiro ano de imperador Yao nos clássicos chineses era ser 150 anos antes de Yu em 2168 BC = 2318
BC. Yao reinou 100 anos a evitar. Com 3 anos de sobreposição com evitar, o primeiro ano de Yao deve ser
2315 BC. Yao transformou-se imperador quando o sol representou ainda nove dias na mola. Para combinar com
o aniversário do pharaoh da génese em que Joseph apareceu antes que o faraó estiver o 1º de abril. Assim, o sol
deve estar ainda para nove dias o 1º de abril, 2315 BC.

“da visão de Amram, filho de Qahat, filho de Levi. .in o ano de sua morte. .in o ano cem e trinta e seis, o ano
de sua morte: no ano cem e cinquenta e dois do exilado de Israel a Egipto.”
Os rolos do Mar Morto, edição do estudo, volume 2, p.1085.

http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pt&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fUnas#/media/File:11_louvre.jpg


152 anos da permanência passageira em Egipto em 2307 BC = 2155 BC. De Yao em 2315 BC; 100 anos,
evitam 50 anos, Yu 8 anos, = 2155 BC. Provavelmente havia um milagre do sol nestes mesmos 2155 BC que o
chinês tomou como um presságio para destituir Yu.

Os núcleos do gelo do Monte Kilimanjaro contiveram uma camada da poeira de 2300 BC que combinaram o
baixo Nilo no reino do faraó Unas. = os sete anos de fome em Egipto descreveram na génese. Se houver um
ciclo completo de Sothis de 1460 anos na extremidade do ciclo egípcio de Sothis de 2741 BC a 1281 BC nós
somos 5 anos curtos. Contudo, acredita-se extensamente que este ciclo dos sothis terminou um dia 17 de julho
de 1281 mais adiantado BC porque Sirius pareceu antes do 4:15 AM do sol um dia mais cedo.

13 de agosto de 2019, elevações de Sirius 20 minutos antes que o sol como ele fez nos anos novos, o 16 de
julho, nos 2737 BC e no 16 de julho de 1281 egípcios BC para prever a inundação do Nile River.

Em Qumran, nos rolos do Mar Morto, são seu calendário de 364 dias para combinar as 52 semanas de 7 dias, e
o calendário do ano lunar. O ano novo realizar-se-ia sempre em quarta-feira, o quarto dia, o dia onde o sol foi
criado.

1 15:45 dos Corinthians “e assim escreve-se, o primeiro homem que Adam foi feito a uma alma viva; o último
Adam foi feito a um espírito acelerando.”

Assim, Adam é comparado ao Jesus, ano carregado Adam 800 = 4568 BC = 4600 anos ao sacrifício dos Jesus.

O 5:3 da génese “e Adam viveram cem e trinta anos, e begat um filho em sua própria semelhança, após sua
imagem; e chamado seu nome Seth:
O 5:4 e os dias de Adam depois que tinha criado Seth eram oito cem anos: e ele filhos e filhas do begat:
O 5:5 e todos os dias que Adam viveu eram novecentos e trinta anos: e morreu.”

Assim, Adam de arménio “depois que” anos os sothis 5368 eram BC o ano 800, 4568 BC = jubiles de 44 x 50
anos, 2200, a 2368 BC. 4600 anos ao sacrifício dos Jesus dividido por 144 gerações igualam 32 anos uma
geração.

Estes 2368 BC quando Jacob tinha 70 anos velho. Jacob viveu 77 mais anos a 147 anos; 77 = 2 x 38,5 anos ou
duas vezes a idade do Jesus. Estes 2368 eram BC 44 vezes jubiles de 50 anos de 4568 BC. 2368 BC e 4568
eram BC mesmo 2400 anos e 4600 anos ao sacrifício dos Jesus.

De 2369 BC os Jesus sacrifício ao 3 de abril, 33 ANÚNCIO, são jubliles de 49 x 49 anos. 49 x 49 = 4001
anos. Jacob tinha 69 anos velho em 2369 BC. Isaac tinha 69 anos velho quando Jacob era nascido em 2348 BC
de 2507 BC.

Então de 4568 são BC os jubiles de 44 x 50 anos a 2368 BC. De 2368 realizam-se BC os jubiles de 48 x 50
anos Jesus sacrifício ao 3 de abril, ANÚNCIO 33.

Ano de Adam do 130th, 4568 BC - 130 = 4438 BC. Aquele está a aproximadamente 4440 BC = 3200 anos de
4440 BC à conquista de Joshua em 1241 BC.

Para o Essenes o ano começou no quarto dia, quarta-feira:

O 1:16 da génese “e o deus fizeram duas grandes luzes; a luz maior para ordenar o dia, e pouca luz para
ordenar a noite: fez as estrelas igualmente.
O 1:17 e o deus ajustaram-nos no firmament do céu para dar a luz em cima da terra,



1:18 e à regra sobre o dia e sobre a noite, e para dividir a luz da escuridão: e o deus viu que era bom.
O 1:19 e a noite e a manhã eram o quarto dia.”

O movimento de Essene começou 390 anos após a destruição do Jerusalém, de 591 BC que este é 201 BC.
Havia um milagre do sol testemunhado em China apenas alguns anos antes em 207 BC pelo golpe de Lui.
Os rolos do Mar Morto, por Peter W. Sílex. p.176

Para o Essenes o passover realizava-se sempre em uma quarta-feira. O 26 de março, 8 era BC o passover, e
uma quarta-feira também. John The Baptist pode ter sido nascido no passover, provavelmente o 16 de março,
mas talvez quarta-feira 18 de março de 7 BC.

A metade de uma órbita antes do 17o dia do 7o mês = sábado 12 de setembro de 7 BC, é o 10o dia do primeiro
mês, quarta-feira 11 de março de 7 BC - 186 dias antes.

O primeiro dia do 7o mês, o ano novo civil, quarta-feira 26 de agosto de 7 BC.

Os cursos sacerdotais: Havia 24 cursos sacerdotais. O 24o era Maaziah = Caiaphas. 48 semanas + 4 = 52
cursos. 52 semanas um o ano.

“Este calendário grava que curso sacerdotal está servindo durante a páscoa judaica pelos primeiros cinco anos
do ciclo de seis anos.”
O Mar Morto Scolls, uma tradução nova. p.321.

“No primeiro ano onde os festivais começam no terceiro dia do Sabat (terça-feira) do curso dos filhos de
Maaziah realiza-se a páscoa judaica.”
Os rolos do Mar Morto, o pensamento religioso e as práticas refletidos nos rolos de Qumran, p.170, pelo sílex.

A páscoa judaica 14a do primeiro mês = em terceiro lugar dia de 1/12 a 1/18.

Maaziah era a divisão sacerdotal de Caiaphas, como revelado por um túmulo perto de Bethshemesh
recentemente. A semana do passover da crucificação dos Jesus, o terceiro dia da semana, terça-feira 31 de
março de 33 ANÚNCIO. O passover do ANÚNCIO da crucificação dos Jesus sexta-feira 3 de abril de 33, o 14o
dia do mês lunar.

Assim, Caiaphas seria o sumo-sacerdote que o ano, porque tinha sido por 15 anos, e igualmente sua divisão
sacerdotal, se esta data é a mesma semana, serviria o templo a semana do passover que o Jesus estêve
crucificado.

2737 BC - 1281 BC = 1455 anos. Contudo, a conclusão da revolução é em si mesmo um ano. Os sothis de uns
1460 anos seriam 1461 anos. Assim, os sothis um dia cedo = o 17 de julho, são sothis de 1456 anos.

Então o pai Terah de Abraham morreu no ano 205. Este deve estar o ano 205 dos sothis de 2737 BC = 2532
BC. Então Abraham carregado em 2607 BC teria 75 anos velho quando seu pai morreu em 2532 BC. Abraham
carregado em 2607 BC, Isaac seja carregado em 2507 BC, Jacob carregado quando Isaac era 69, não 60, o
carácter 9 que está sendo omitido, em 2438 BC, e Jacob entra em Egipto quando tinha 130 anos velho em 2307
BC.

Adam viveu a 130 anos, de 4568 BC a 4438 BC ou Adam viveu 230 anos de 4668 BC a 4438 BC. Igualmente
Daniel pode ter vivido 230 anos de 630 BC a 400 BC = 62 semanas dos anos ao sacrifício dos Jesus.



Da morte de Terah, o pai de Abraham, 2532 é BC 2525 anos antes do nascimento dos Jesus em 7 BC. 101
X.25 = 2525 ou aproximadamente 101 gerações, ou 84 gerações de 30 anos. Pode haver 144 gerações de Adam
ao Jesus.

Adam carregado no ano arménio 800 = 4568 dos sothis morreu BC em 130 anos velho em 4538 BC = 1800
anos ao novo começa o ciclo egípcio 2737 dos sothis BC. Ou Adam carregado no ano arménio 700 de Sothis no
Septuagint, e vivido ao ano 930 = Adam pode ter vivido a 230 anos.

O 11:25 da génese “e Nahor viveram depois que ele begat Terah um cem e dezenove anos, e filhos e as filhas
do begat.”

Dos sothis egípcios 2737 BC 119 anos mais tarde é 2618 BC. Então os Jesus sacrifício ao 3 de abril, o
ANÚNCIO 33 são 2650 anos ou 53 jubiles de 50 anos.

Contagem para trás de Jacob que entra em Egipto quando tinha 130 anos velho em 2307 BC ao nascimento de
Joseph em 2345 BC. Porque Joseph tinha 30 anos velho em 2315 BC, carregado 2345 BC. Então contando 2 x 7
anos, os anos Jacob serviram para Rachel, 14 anos, ao primeiro Rueben nascido de Jacob aproximadamente
2360 BC quando Jacob era 77 anos = 7 anos velhos após Jacob deixado para Haran. Jacob era nascido em 2438
BC, e Jacob seria 70 quando chegou para trabalhar para Laban. Assim, Jacob seria aproximadamente 38 quando
tomou a bênção de Esau, e 38 anos mais tarde quando Jacob casou Leah, a filha de Laban. Assim, estes
períodos de 38 anos eram um tipo da vida perfeita dos Jesus, desde o 12 de setembro, 7 BC ao 3 de abril, o
ANÚNCIO 33.

As datas trabalham distante melhor se Abraham deixou Haran quando seu pai morreu, no ano egípcio 205 dos
sothis de 2737 BC = 2532 BC.

Note “o filho que do imperador Che foi destituído após a nomeação nove anos.”
Os clássicos chineses, os anais dos livros de bambu, P.

O rei Che antes de Yao, reinado 10 anos. Todas as coisas que estão correctas, contando o primeiro ano de Yao
após estes 10 anos podem fazer o primeiro ano de Yao no acordo.

A cronologia não trabalha a menos que Jacob entrar em Egipto em 2307 BC = 2300 anos antes do nascimento
de Jesus. Estes 2307 BC devem igualar o egípcio Sothis do ano 430 de 2737 BC. Os sothis completos dão um
ciclo de 2737 BC a 1281 BC de 1456 anos. Primeiro aparecer do 4:15 AM de Sirius antes do alvorecer, anos
novos era o 17 de julho em vez dos iguais dias do 16 de julho em 1282 BC - estes anos de 4 anos desde 1460 =
1456 anos.

Assim, Isaac deve ter sido 69 não 60 quando Jacob era nascido. Assim, Abraham deve ter Haran esquerdo
quando seu pai Terah morreu, quando Abraham tinha 75 anos velho e Terah morreu no ano egípcio 205 dos
sothis, de 2737 BC = 2532 BC. 2532 BC - 75 = 2607 BC = o nascimento de Abraham 2600 anos antes do
nascimento dos Jesus em 7 BC.

Abraham passou através de Palestina em seu 75th ano na seca entraria Egipto quando as três grandes
pirâmides de Giza foram construídas. Khufu, dinastia IV, construiu a grande pirâmide. 2606 BC - 2583 BC.
Deve ser 40 anos mais recente, 2566 BC - 2543 BC. Porque o faraó Unas deve ser 40 anos mais recente para ser
o faraó dos sete anos de fome. Unas deve ter reinado aproximadamente 20 anos, não de 2367 BC, mas de
aproximadamente 2327 BC ao segundo ano de fome em 2307 BC. Há um desenho de pedra dos estrangeiros
esfomeados que vêm ao faraó Unas para o pão. Esta era uma fome larga da propagação no mediterrâneo e
combina a seca e os fogos descritos no Sun de queda do Phaethon.



Estes 40 anos mais recentes podem ser o ciclo dos sothis. O êxodo estava no fim dos sothis de 1460 anos dá
um ciclo em 1281 BC, e não 1321 BC. Assim Unas seja faraó em 2315 BC a começar os sete anos de
abundância.

A grande pirâmide foi construída durante um período de 100 ou 200 anos. Os lados foram alinhados com o
norte verdadeiro. Devido à precessão, os 26.000 anos os pivôs 360° da inclinação do 23.5° de terra, terra
deslocariam um grau cada 72 anos. Assim, os lados da grande pirâmide devem ser e foram movidos
aproximadamente um ou dois graus durante a construção. A grande pirâmide: Medidas da época e da precessão
dos equinócios.

Assim, Abraham em 75 anos velho quando deixou Haran 2531 BC veria esta pirâmide apenas enquanto foi
terminada. Assim, a pedra de tampão de cobre nova brilharia na luz solar.

“Ano de Hwang-te (Huangdi) no 50th (18 de outubro, 2607 BC), no outono, no 7o mês, na Kang-canela do dia
(57 do ciclo 60), (o 17o dia do 7o mês = da arca de Noah descansaram, os 8:4 = 2600 anos antes Jesus
nascimento do 12 de setembro, 7 da génese BC) os phoenixes, o homem e a fêmea chegaram.” Ano de Huangdi
no 20o, da lua nova no início do ano, dia um do ciclo sessenta, o 27 de janeiro, 2636 BC. O sol estava no
Aquário em janeiro 2636 BC. O primeiro das 12 constelações do zodíaco. A data o 17o dia lunar do 7o mês
pode ser um prophesy do Jesus carregado o 17o dia do 7o mês, sobre o 13 de setembro, 7 BC. Assim, Abraham
carregado 2600 anos antes dos Jesus ao dia.

No si ou em di chineses para o rei ou o deus é a mesma palavra que divina. Huangdi = o imperador amarelo.
Também, os vagabundos chineses para o pai são os mesmos que o Abba hebreu.

O 14:36 de Mark “e disseram, Abba, pai, todas as coisas são possíveis até o thee; leve embora este copo de
mim: não obstante não o que eu, mas que mil murcha.”

100 anos antes destes 2636 eram BC o ciclo egípcio 2737 dos sothis BC. O primeiro ano de Huangdi seria
2657 BC, jubiles de 53 x 50 anos de 2650 anos ao nascimento dos Jesus.

O 16:16 da génese “e Abram tinham fourscore e seis anos velhos, quando Hagar Ishmael desencapado a
Abram.”

Abraham carregado em 2607 BC teria 86 anos velho em 2521 BC. Aquele foi 2550 anos, 51 jubiles de 50
anos, antes que o Jesus estêve começar seu ministério em Yom Kipur, os 50 anos jubile, sexta-feira 9 de
setembro de 29 ANÚNCIO.

O 16:3 da génese “e a esposa de Sarai Abram tomaram a Hagar sua empregada doméstica o egípcio, depois
que Abram tinha residido dez anos na terra de Canaan, e deram-na a seu marido Abram para ser sua esposa.”

O 21:5 da génese “e Abraham tinham cem anos velhos, quando seu filho Isaac era nascido até ele.”

18:14 da génese “é alguma coisa demasiado dura para o SENHOR? Então apontado eu retornarei até o thee,
de acordo com a época de vida, e Sarah terá um filho.”

O retorno do ano realizava-se no ano novo, o sétimo mês = setembro/outubro. O Jesus deve ter sido nascido
no 17o dia do sétimo mês, o 12 de setembro, 7 BC.

Assim, quando Abraham era 86 anos velho seriam 2521 BC. 2521 seja BC 2550 anos antes do jubile do
ANÚNCIO 29 quando o Jesus falou de Isaiah 61 para começar seu ministério. Pelo imperador chinês da
legenda Huangdi viveu 100 anos a 2557 BC. Então ano do imperador seguinte no 38th seja estes 2521 BC, e
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talvez um milagre do sol e uma mudança dos imperadores. Então havia 38 mais anos a 2482 BC, ano de Chuen-
Heuh do imperador o primeiro. Então 13 mais anos a 2468 BC, quando Chuen-Heuh mudou o calendário talvez
quando havia um milagre do sol, quando Abraham foi oferecer acima Isaac como um tipo de Cristo, 2500 anos
antes da crucificação dos Jesus o 3 de abril, ANÚNCIO 33. Assim, todos estes períodos de 38 anos apontam à
vida perfeita dos Jesus de 38 anos desde o 12 de setembro, 7 BC ao 3 de abril, o ANÚNCIO 33.

“Cada 20 anos a lua nova pareceu no solstício de inverno no alvorecer. .projecting adiante 19 vezes, 380 anos,
quando os Huang-di se tornaram imortais e ascensão no céu.”
Os registros grandes dos escreventes, volume II, p.236

Do primeiro ano de Huangdi, 2657 BC, 380 anos = 2277 BC. A vida dos Jesus de 38 anos vezes dez. Do
primeiro ano de Yao e de Joseph, 2315 BC a 2277 BC = 38 anos. O Jesus ascensão o 5 de abril, ANÚNCIO 33
quando tinha 38 anos velho.

Ou, de 2635 BC, 380 anos = 2255 BC.

“Ano de Yao no 61st, pediu o barão K'wan de Ts'ung para regular Ho o rio.”

O primeiro ano de Yao era 2315 BC e seu 61st ano era 2255 BC. Um milagre do sol então podia afectar os
testes padrões de tempo e levantar o nível Ho do rio.

Do primeiro ano de Huangdi em 2657 é BC mesmo 60 anos onde os períodos a 17 eram BC à reconstrução do
Herod de começo do templo. O ciclo de 60 anos começou ano de Huangdi no 20o, em 2636 BC. Muitos
imperadores morreram nos anos que terminam X18 BC - provavelmente no presságio de um milagre do sol, e
estiveram mesmo em ciclos de 50 anos ao sacrifício dos Jesus a apontar à vinda dos Jesus. 50 anos mais tarde,
após 18 BC, o 3 de abril, 33 Jesus do ANÚNCIO deram sua vida e aumentaram outra vez domingo 5 de abril de
33 ANÚNCIO.

Ano de Chuen-Heuh no 13o inventou cálculos calendaric provavelmente devido a um milagre do sol na mola
que ano, no 14o dia = o dia da páscoa judaica. Esta data deveu ser 2468 BC = 2500 anos antes que o Jesus
estêve crucificado no ANÚNCIO 33. Isaac carregado em 2507 BC teria 39 anos velho. O Jesus carregado em 7
BC teria quase 39 anos velho no ANÚNCIO 33.

“Um dragão amarelo serviu como o presságio para que Chuen-heuh transforme-se imperador” 13 anos mais
adiantado, 2481 BC, 1200 anos antes do êxodo em 1281 BC.

Este igualmente era o teste padrão por ano de Wu do imperador o primeiro. Wu transformou-se imperador que
12 anos após seu pai macilento morreram. Assim, Wu foi rei para 12 anos antes que se transformou imperador.
= 2ó ano do ciclo 60, 1174 BC.

O êxodo, a Lua cheia, sexta-feira 30 de março de 1281 BC:



Veja quando era o Jesus nascido?

O Jesus deve ter sido sexta-feira 3 de abril de 33 ANÚNCIO
crucificado

3:1 de Luke “agora no décimo quinto ano do reino de Tiberius Caesar, Pontius Pilate que é regulador de
Judaea, e de Herod que é tetrarch de Galilee, e seu tetrarch de Philip do irmão de Ituraea e da região de
Trachonitis, e de Lysanias o tetrarch de Abilene,
O 3:2 Annas e Caiaphas que são os sumos-sacerdote, a palavra de deus veio até John o filho de Zacharias na
região selvagem.”

O décimo quinto ano de Tiberius estava no ANÚNCIO 29 porque Augustus morreu o 19 de agosto, o
ANÚNCIO 14. O Jesus foi baptizado de John aproximadamente no ANÚNCIO do 29 de março. O passover era
provavelmente sexta-feira 18 de março de 29 ANÚNCIO. O Jesus começou seus três e uma meia metade do ano
do ministério do ano um mais tarde sobre seu aniversário o 17 de setembro, 29 ANÚNCIO a seu crucificação o
3 de abril, ANÚNCIO 33.

O 2:20 de John “disse então os judeus, quarenta e seis anos eram este templo na construção, e murcham a
parte traseira de mil ele acima em três dias?”

Alguns sugerem que o Jesus esteja crucificado quinta-feira em vez de sexta-feira para fazer três 24 dias da
hora à ressurreição dos Jesus. O deus que move o sol 3 x 24 horas ocidental para o leste = 3 X 360° com rotação
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da terra, o sexta-feira à noite da crucificação dos Jesus, em sábado, cumpriria estes três dias. O sacrifício dos
Jesus pode somente ser sexta-feira 3 de abril de 33 ANÚNCIO.

Assim, 46 anos suportam da páscoa judaica em 29 que o ANÚNCIO é 18 BC quando o templo foi
reconstruído por Herod em seu 18o ano de 35 BC. O templo era reconstruído continuamente ao ANÚNCIO 70.

O Jesus teria 24 anos velho quando Caiaphas assentou bem no sumo-sacerdote no ANÚNCIO 18. Joseph era
23 anos em Egipto quando seu pai Jacob e seus irmãos vieram em 2307 BC. Annas assentou bem no sumo-
sacerdote no ANÚNCIO 6 quando o Jesus tinha 12 anos velho.

Equação do tempo

De Analemma.com:

AnalemmaCurve.gif

CombinedCharts.gif

Em uma meia órbita de 186,6 dias e de 178,6 dias: A diferença na velocidade da órbita é +8 minutos e -8
minutos. Que adiciona acima a 16 minutos em uns 24 dias da hora. Contudo, sobre 48 horas que adiciona acima
a 32 minutos. Eu acredito que a velocidade da terra é o factor. Porque a órbita reversa da terra é acelerada 48
horas um o ano, a meia órbita da terra mais órbita seguinte da terra a meia - um ano reverso completo da órbita -
deve adicionar acima 48 horas a menos e ainda ser 365 dias e 5 horas. Porque na mesmas velocidade e distância
da órbita de terra no reverso haveria 367,24 dias a menos que a órbita reversa da terra for acelerada dois dias, 48
horas, porque a rotação está contra a órbita na órbita reversa da terra. Então a órbita da primeira metade deve ser
aplicada a 24 horas, metade das 48 horas aceleradas.

A equação do tempo e o Analemma apontam à diferença entre a primeira metade da órbita reversa e a segunda
metade da órbita reversa. Assim, a diferença de 32 minutos não é da órbita normal, mas da metade acelerada de
48 horas espalhe sobre a órbita reversa.

A velocidade da terra deve acelerar 32 minutos ao segundo meio da órbita reversa quando a terra é a mais
próxima o sol. Assim, a órbita da primeira metade é horas do 23:28 mais curtos e a segunda da órbita metade
das horas do 24:32 mais curtos. Dois movimentos 180° ao leste do sol, para começar e terminar uma meia órbita
reversa, adicionam acima a 24 horas. Assim, a órbita da primeira metade está faltando 32 minutos no tempo
decorrido. Contudo, se um meio de órbita é 188 dias, como é da queda de Jericho ao dia longo de Joshua, a
órbita da segunda metade pode ser 177 dias que terminam aproximadamente um ano mais tarde, o 15 de
fevereiro de 1240 BC - o sexto dia do mês chinês desde o 12 de fevereiro em que a lua passou o sol = lua nova,
o primeiro dia, como no sonho Wan do rei.

A época faltante da primeira metade da órbita reversa de 188/365.24 X as 48 horas = não 24 horas 40 minuto
mas 23 horas e 20 minutos. A metade mais rápida é o inverno da queda meio. A terra é a mais próxima sol o 3
de janeiro. Em 1241 BC a terra era a mais próxima o sol em novembro. A meia órbita mais rápida realiza-se no
inverno em que a terra é a mais próxima ao sol. A meia órbita mais acelerada deve ser o inverno meio.

Nós ainda estamos faltando 40 minutos apenas como na história faltante do dia, até que a órbita da outra
metade for adicionada.

A queda de Sonho de Jericho, de Joshua e de Gideon, de Deborah e de
Barak e de rei Wan
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Jericho pode ter caído sábado 17 de fevereiro de 1241 BC. As paredes podem ter caído em conseqüência de
um terremoto causado pelo sol que revolve em torno da terra para um nascer do sol adiantado e repentino no
leste quando Joshua e Israel aumentaram acima cedo esse sétimo dia. Então o dia longo de Joshua 188 dias mais
tarde, - de qual os 50 anos jubile foram contados - sábado 24 de agosto de 1241 BC, e sonho Wan do rei sábado
15 de fevereiro de 1240 BC. Todos os cálculos trabalham a mesma maneira. Então ano Wan do rei o primeiro
podia começar 15 de fevereiro de 1240 BC, no milagre do sol no sexto dia da lua. Escreveu-se o rei macilento
ordenado sobre dois terços de China antes que seu filho Wu se transformou imperador. O eclipse lunar em seu
35o ano era provavelmente o dia 13 de 60, o 23 de setembro de 1205 BC.

Sua batalha com o imperador que Wending no 12o ano Wending, 1240 BC, o primeiro ano de rei macilento,
que dia em que teve a vitória e em que descreveu o milagre do sol em detalhe no que é sabido como o rei sonho
Wan. Assim, o milagre do sol e sua nomeação do céu. Então após 35 anos, um pouco seu 36th ano, indicou que
o eclipse lunar era prematuro. Realizava-se no dia 13 do ciclo 60. Um eclipse lunar realiza-se normalmente no
dia lunar 15. Somente o dia 13 era fora do ciclo de 60 dias. Os milagre e os eclipses de Sun eram presságios ao
chinês para uma mudança no imperador. Assim, este registro do eclipse lunar no dia 13 era provavelmente 23
de setembro de 1205 BC. Se o sol moveu o 15 de fevereiro de 1240 BC, deve ter-se movido para o outro lado
da terra um ano mais adiantada, o 17 de fevereiro de 1241 BC.

Barak e Deborah lutaram no mesmo dia como Joshua na batalha de Merom, o 15 de fevereiro de 1240 BC.
Assim, o sol estêve ainda no meio-dia esse dia igualmente para que Joshua obtenha a vitória.

O 6:15 de Joshua “e vieram passar sobre o sétimo dia, isso aumentou cedo sobre o alvorecer do dia, e
circundou a cidade após a mesma maneira sete vezes: somente nesse dia circundaram a cidade sete vezes. ”

Então nós podemos ter encontrado os 40 minutos na história faltante do dia. o PM o 23 de agosto de 1241 11
BC pode ter sido quando Gideon atacou o Midianites no início do segundo relógio que ano, homens do pântano
120.000 e viajado 60 milhas antes de girar para trás na vitória antes do nascer do sol. Nao possível na
obscuridade e nao possível apenas em poucas horas do crepúsculo da manhã.

Contudo, Gideon pode ter tido o crepúsculo. No 8:13 dos juizes Gideon retornou antes que o sol ascensão. A
imagem é o sol não era no céu todas aquelas horas até que o sol aumentar. Assim, a obscuridade descrita em
Isaiah 9. em agosto lá está a somente cinco horas do relógio médio ao nascer do sol na 3á paralela de Israel.

Os povos podem andar somente aproximadamente 20 milhas um 1/2 - dia da hora da hora. Naquela época os
povos poderiam andar 30 milhas um o dia. Assim, com 36 horas do crepúsculo = o sol que está ainda apenas
abaixo do horizonte ocidental, Gideon poderia viajar estas 60 milhas antes que o sol aumentou no oeste.

Muito provavelmente o crepúsculo era o sol do meio-dia que está sendo escurecido por 24 horas, para deixar a
mesma linha coral diária no oceano para não deixar nenhum traço.

A batalha de Gideon, talvez sendo a mesma hora do dia longo de Joshua, o sol deve passar para o oeste ao
leste. Então no pedido de Joshua, o sol está ainda no meio-dia por 24 horas, a seguir continua ao grupo no leste
que sábado 24 de agosto de 1241 BC. Então domingo 25 de agosto de 1241 BC o sol de repente e brilhante
elevação no oeste.

O dia longo de Joshua deve ser 24 horas do que usual mais longo, e assim os três cem homens com Gideon
igualmente cresceriam fracos.

O 8:5 dos juizes “e disseram até os homens de Succoth, dão, mim rezar-lo, nacos de pão até os povos que me
seguem; para sejam fracos, e eu estou levando a cabo após Zebah e Zalmunna, reis de Midian.
O 8:6 e os príncipes de Succoth disseram, são as mãos de Zebah e de Zalmunna agora na mão do thine, que nós
devemos dar o pão até o exército do thine?”



8:12 dos juizes “e quando Zebah e Zalmunna fujiram, levou a cabo após eles, e tomou os dois reis de Midian,
de Zebah e de Zalmunna, e discomfited todo o anfitrião.
8:13 e Gideon que o filho de Joash retornou da batalha antes que o sol estivesse acima,”

O 3:4 de Habakkuk “e seu brilho eram como a luz (o nascer do sol); teve chifres sair de sua mão: e havia
esconder de seu poder.”

Os homens de Gideon estavam com fome porque este era o dia longo de Joshua, e os homens iriam mais de 24
horas sem alimento. Apenas um mês precedente seria Yom Kipur quando Israel jejuaria por 24 horas.

O next day era domingo o primeiro dia da semana em que o sol ascensão de repente enquanto na ressurreição
dos Jesus, e depois de estava segunda-feira o segundo dia da semana.

O 10:32 de Joshua “e o SENHOR entregaram Lachish na mão de Israel, que o tomou no segundo dia,”

O segundo dia da semana é segunda-feira = Joshua que toma Lachish.

Contudo deve haver uma escuridão quando Gideon lutou sua batalha. Esta escuridão é falada em Isaiah 9. Esta
escuridão combinaria a escuridão do Jesus sexta-feira à noite estava na sepultura. Gideon retornou antes que o
sol ascensão. Se a mesma hora do dia longo de Joshua, o sol pode ascensão no oeste após uma noite longa. Uma
noite longa de aproximadamente 36 horas seria bastante tempo para que Gideon persiga o Midianites 60 milhas.

O sol que aumenta no oeste e que ajusta-se no leste em 12 horas igualaria um dia normal de 12 horas. Assim,
o sol pode viajar 540° para o leste, mas o efeito necessário de 48 horas mais longas para opr dois menos dias no
valor de um ano de uma órbita reversa do sol, pode precisar umas horas ainda mais mais longas. Então uma
noite longa antes do dia longo de Joshua pode ser necessário dar bastante horas, um total da rede de 48 horas de
dias longos.

10:26 de Joshua “e mais tarde Joshua smote os, e massacrou-os, e pendurou-os em cinco árvores: e estavam
pendurando em cima das árvores até a noite.

A palavra para “ir abaixo” de H935bow no 10:27 de Joshua, é diferente do que a palavra para o por do sol
H3996mabow em Joshua 1: 4.

Joshua 1:4b “e untoH5704 o greatH1419 seaH3220 para o downH3996 indo do sol, H8121 deve beH1961 sua
costa. H1366”

O 10:27 de Joshua “e vieram a passH1961 no timeH6256 do downH935 indo do sol, H8121 que JoshuaH3091
comandou, H6680 e tomou-lhe downH3381 fora das árvores, do H4480 H5921 H6086 e do castH7993 eles
intoH413 o caveH4631”

O 10:27 e vieram passar na altura de ir para baixo do sol, esse Joshua comandado, e tomou-o traga fora das
árvores, e molda as na caverna onde tinha sido escondido, e as grandes pedras colocadas na boca da caverna,
que permanecem até este dia mesmo.”

Assim, o sol no fim do dia longo de Joshua pode ter-se ajustado no leste em vez do oeste.

Assim, o dia longo de Joshua era um tipo do enterro do Jesus, quando uma pedra foi rolada à entrada da
caverna. Que dia, sábado 24 de agosto de 1241 BC, = o ANÚNCIO do sábado 4 de abril de 33, o sol pode ter
aumentou no oeste e ajustado no leste.



Escreveu-se que o sol aumentou no oeste e no grupo no leste a semana antes que Noah entrou na arca. Os
egípcios gravaram que quatro diversas vezes o sol aumentou no oeste e no grupo no leste. O sol recuou dez
etapas para Hezekiah, provavelmente o céu inteiro de 10 horas no selector do sol, e iguala o sol deve ter
aumentou no oeste e ajustado no 4 de abril do leste, ANÚNCIO 33 no Sabat em que o Jesus estava na sepultura.
Assim Hezekiah aumentou de sua doença e entrou no templo no terceiro dia. O Jesus aumentou no terceiro dia,
domingo 5 de abril de 33 ANÚNCIO.

A palavra para a “curva” H935, para baixo pode igualmente significar um acto voluntário. Assim, um pouco
do que sendo um por do sol típico, o sol abaixou.

18:9 do salmo “curvou os céus igualmente, e veio para baixo: e a escuridão estava sob seus pés.”

Assim, o sol e a lua e os planetas foram abaixados, em torno da terra. E sendo abaixado não era o oeste
movido mas para o leste.

19:30 de John “quando o Jesus conseqüentemente tinha recebido o vinagre é terminado, disse ele, que: e
curvou sua cabeça, e deu acima o fantasma.”

Como o Jesus curvado sua cabeça e morreu.

Lá sendo escuridão, tão lá nivelando. Após aproximadamente três horas, o sol de repente e brilhante elevação
no leste que ressurreição domingo de manhã, o 5 de abril, o ANÚNCIO 33. Então o sol pode igualmente de
repente e brilhante elevação na manhã aproximadamente três horas depois que o sol ajustar-se no leste,
domingo 25 de agosto de 1241 BC.

A legenda do phoenix é o pássaro do sol morreu e aumentou das cinzas. O phoenix é um anjo, e os anjos não
morrem. Mesmo o phoenix deve mover o sol na manhã da ressurreição para um nascer do sol repentino. Assim,
a conexão da ressurreição com o phoenix.

9:4 de John “eu devo trabalhar os trabalhos dele que me enviaram, quando for dia: o cometh da noite, quando
nenhum homem puder trabalhar.
9:5 contanto que eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo.”

21:11 de Isaiah “a carga de Dumah. Ele calleth a mim fora de Seir, guarda, que da noite? Guarda, que da
noite?
21:12 onde o guarda disse, o cometh da manhã, e igualmente a noite: se o YE inquirirá, inquira o YE: retorne,
venha.”

O domingo os Jesus ressurreição do 5 de abril, o ANÚNCIO 33, podem ter sido um dia curto. Porque o sol
deve de repente aumentar no leste à posição do meio-dia. A luz do dia desse dia pode ter sido não muito mais de
seis horas.

O 28:2 de Matthew “e, vê, havia um grande terremoto: para o anjo do senhor descido do céu, e veio rolar para
trás a pedra da porta, e sentou-se em cima dela.”

Pode igualmente ter havido um terremoto na ressurreição dos Jesus porque o sol se tinha movido de repente. O
sol que viaja para o leste em 30 milhão quilómetros por hora, parando de repente na posição do AM de Israel 3,
saltando então para trás em 20 milhão quilómetros por hora de 180° ocidental de viagem. A tracção maré
gravitacional repentina do sol e da lua deve produzir um terremoto na terra.



“De acordo com o estudo geológico dos E.U. (USGS), terremotos pode ser até três vezes mais provavelmente
durante marés altas.”

A crosta de terra está agitando menos enquanto os povos ficam a casa

Algum pensamento lá deve ser terremotos em uma Lua cheia = em um sol e moon oposto à tracção
gravitacional. Contudo, não havia nenhuma correlação. Não obstante, muitos expor ao sol milagre em China, tal
como o sol que aumenta no oeste em 230 BC, ocorreram ao mesmo tempo que um terremoto que faça a cidade
mure para cair para baixo.

Havia frequentemente uns milagre do sol nos anos que terminam em X68 BC = 100 uniformes Jesus sacrifício
ao 3 de abril, ANÚNCIO 33. De 268 BC a 230 são BC 38 anos. Assim, um milagre do sol em 268 BC pode
marcar os 38 anos da vida dos Jesus ao milagre do sol em 230 BC.

“No quadragésimo ano (267 BC) de rei Chao de Ch'in, o herdeiro morreu.”
Os registros grandes dos escreventes, volume VII, p.311

O imperador foi matado frequentemente devido ao presságio de um milagre do sol. Assim, talvez um milagre
do sol o ano antes em 268 BC.

“O indício o mais importante que liga o tsunami em Japão e o terremoto no noroeste pacífico vem dos estudos
dos anéis de árvore (dendrochronology), que mostram que diversas “florestas do fantasma” de árvores de cedro
vermelho em Oregon e em Washington, matadas abaixando de florestas litorais na zona maré pelo terremoto,
têm os anéis de crescimento ultraperiféricos que formaram em 1699, a última estação de crescimento antes do
tsunami.”

“A pesquisa etnográfica focalizou em um teste padrão regional comum da arte e da mitologia que descrevem
uma grande batalha entre Thunderbird e uma baleia, [9] assim como em signifiers culturais tais como máscaras
e danças rituais terremoto-inspiradas.”

Assim, os terremotos tais como este um desde o 26 de janeiro de 1699 ANÚNCIO podem ser dateable ao dia.
Assim, os terremotos foram associados com o anjo de Thunderbird = de Phoenix = de deus que move o sol em
torno da terra em épocas antigas. O totem tem frequentemente Thunderbird na parte superior = tem igualmente
dois chifres. Apenas Google “totens BC”.

Ogopogo tem dois chifres

Não obstante, este Thunderbird, dinossauro de voo, pode ser o Cadborosaurus = Ogopogo na costa oeste. O
Ogopogo pode voar, como pode o Cadborosaurus, um dinossauro do vôo, e lá é uma conta do Cadborosaurus
lutando uma baleia de assassino em “descobrir Cadborosaurus”.

“Um capitão A M. Davies, relativo seu encontro com uma mar-serpente enorme de San Diego
aproximadamente vinte anos antes (antes de 1932). “Estava lutando com uma baleia. A serpente teve a ferida
seu corpo em torno da baleia duas vezes, e como nós nos aproximamos colou suas cabeça e parte de seu corpo
aproximadamente trinta pés fora da água e examinou calma nosso navio de aproximação”
Discouvering Cadborosaurus, por Paul Leblond, p.28.

“Em 1937, o que é acreditado para ser o espécime de um transportador novo parcialmente digerido foi
encontrado no estômago de uma baleia de esperma no porto de Naden, localizou em uma baía das ilhas da
rainha Charlotte,”
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Uma data específica no passado gostou desta uma que pode ser dateable ao dia, mesmo a hora, estas árvores
foi submergida, poderia igualar a hora em um dia específico antes que Joshua que mostraria a nenhuma hora
decorrida tal como as 24 horas no dia o sol representou ainda Joshua. Assim, alguns povos não acreditariam a
Bíblia.

De “os lockdowns Coronavirus mudaram a maneira que a terra se move. Uma redução no ruído sísmico
devido às mudanças na actividade humana é um benefício para geoscientists.”

Sun Rosa no oeste

O 10:9 de Joshua “e Joshua vieram-lhes de repente, toda a noite tiveram-no ido acima de Gilgal.”

O 9:16 de Joshua “e vieram passar no fim de três dias depois que tinha feito uma liga com ele, isso que se
ouviu que era seus vizinhos, e que residiu entre ele.
O 9:17 e as crianças de Israel viajaram, e vieram até suas cidades no terceiro dia. Agora suas cidades eram
Gibeon, e Chephirah, e Beeroth, e Kirjathjearim.”

A noite terminou no segundo relógio, 11 PM quando o sol aumentou no oeste em Gideon. Um exército pode
escalar de Gilgal a Gibeon nas quatro horas ao nascer do sol no oeste. Contudo, sob o curso normal o trajecto
pode tomar mais de um dia. O sol pareceu ser dirigido para ajustar-se no leste. Então Joshua pediu que o deus
parasse o sol. O sol já estava viajando rapidamente em torno da terra. Joshua pediu que o deus retardasse seu
movimento do sol assim que pararia no meio do céu. Conseqüentemente o debate sobre como retardar um sol
parado é respondido aqui. O sol deve ser tão brilhante como normal quando Joshua convidou a deus a Damam -
pare, não ofuscante, o sol. O sol que está ainda no céu deve ser escurecido para deixar a mesma camada coral
diária. A lua do primeiro trimestre aumentaria normalmente sobre as montanhas no 24 de agosto de 1241 do
leste BC imediatamente antes de 1 PM.

Contudo, o dia que recua ao alvorecer pode ser o dia e dia lunar que recuam da lua do 23 de agosto à lua do 24
de agosto = o mesmo dia como o dia longo de Joshua. Assim, o sol que aumenta no oeste à posição de 12 PM, à
posição do meio-dia, e à lua do primeiro trimestre apenas acima do horizonte oriental.

Então o sol “hasted para não ir abaixo de um dia inteiro” porque o sol movia o leste ocidental e com a lua
visível e se ajustava no oeste, o sol não poderia passar da posição do meio-dia até que os 24 dias da hora
passassem. Assim, o sol estava movendo-se com rotação da terra e não HASTE ajustou-se, isto é, não se moveu
mais rapidamente para o grupo no leste. Assim, o sol seria no meio do céu na posição de 12 PM quando a lua
ficou no vale de Ajalon no leste por 24 horas.

A palavra para “” no vale de Ajalon é a aposta da letra. A aposta significa “de” ou “casa”. Assim, a lua
passaria para o oeste ao leste “” de Ajalon no oeste. É duro manchar as seis elevações da lua do dia no horizonte
oriental no meio-dia. Assim, a aumentação visível da lua no oeste à continuação ao grupo no leste, sobre que
Joshua na vista de toda a Israel pediu que o deus fizesse o sol do dia do meio-dia estar ainda e as seis luas do dia
estão ainda. Então o sol “hasted para não ir abaixo de um dia inteiro” porque o sol movia o leste ocidental e
com a lua visível e se ajustava no oeste, o sol não poderia passar da posição do meio-dia até que os 24 dias da
hora passassem.

Ajloun é uma cidade em Jordânia, 30 milhas norte ao leste de Gibeon. Se a lua aumentou no oeste antes do
sol, o sol do meio-dia sobre Gibeon. Então, as seis luas do dia devem ajustar-se no leste ou no Ajloun próximo
Jordânia.

Ajloun Jordânia é onde Gideon lutou o Midianites no mesmo dia porque o dia longo de Joshua = a terra teve
os mesmos quarenta anos do resto desta batalha.
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Todos estes quarenta anos são o mesmo período de quarenta anos desde 1241 BC a 1201 BC:

O 3:11 dos juizes “e a terra tiveram o resto quarenta anos. E Othniel o filho de Kenaz morreu.”

O 5:31 dos juizes “deixou assim todos os inimigos do thine perecer, SENHOR de O: mas deixe-os que o amor
ele seja como o sol quando goeth adiante em seu pôde. E a terra teve o resto quarenta anos.”

O 8:28 dos juizes “era assim Midian contido antes das crianças de Israel, de modo que levantassem acima suas
cabeças não mais. E o país era na tranquilidade quarenta anos nos dias de Gideon.”

1 4:18 de Samuel “e veio passar, quando fez a menção da arca do deus, que caiu fora do assento para trás pelo
lado da porta, e seu freio do pescoço, e morreram: para era um ancião, e pesado. E tinha julgado Israel quarenta
anos.”

Josephus escreveu lá era registros dos milagre do sol mantidos no templo: “Que o dia lengthed neste tempo, e
era mais longo do que o comum barato, é expressado nos livros colocados acima no templo.”
Os trabalhos de Flavius Josephus, volume 1, p.285

Josephus escreveu: “Quando spake de Joshua, parecido a ele e àqueles com ele, (o sol) estar sobre Gibeon, e a
lua a estar sobre o vale de Ajalon. Este vale com toda a probabilidade, tomou seu nome de alguma cidade
adjacente, mas por outro lado, porque há três Ajalon mencionado na escritura, uma no tribo de Ephraim - 1 6:69
das crónicas, outro em Zabulon - 12:12 dos juizes, e outros em Dan - 19:42 de Joshua, é razoável pensar que o
lugar falado aqui de estava em Dan, a província a mais remota em Gibeon; para nós devemos supr estes dois
lugares estavam em alguma distância considerável, se não Joshua não poderia ver que o sol e para moon ambos
parece ao mesmo tempo, como se era provável eles que ambos estavam em seu olho quando expressou aquelas
palavras.”

Em janeiro o trajecto do sol é baixo no sul. Em junho o trajecto da lua é baixo no sul.

O oeste movente do sol ao leste e agora na posição do meio-dia quando Joshua pediu que o deus fizesse o sol
estar ainda sobre Gibeon por 24 horas. Então, o sol continuaria ao curso para o leste, significando que o sol
estaria nos olhos do Amorites. Assim, o Amorites fujiria tanto mais porque quando enfrentaram Israel o sol
estava em seus olhos.

A noite após o sol tinha-se ajustado no leste daria o momento de Amorites de escapar e reagrupar. Mesmo o
alvorecer repentino no leste daria somente a luz por aproximadamente 6 horas que no dia seguinte.

O Amorites adorou o Baal, o Sun. Assim, quando Joshua na audiência dos hebraicos e em Amorites de
combate pediu que o deus parasse o sol no céu e o sol parou no céu, o Amorites seria terrificado e para temer o
deus do céu. Não longe de Ajalon é a casa do significado de Bethshemesh do Sun. Assim, o Amorites era
adoradores de Sun. Os egípcios adoraram o Sun, Ra. O faraó Ramses foi nomeado após o sol. Seriam
terrificados demasiado quando o sol não aumentou por três dias no nono praga do êxodo.

O 2:10 dos hebraicos “para ele assentou bem nele, para por quem são todas as coisas, e por quem é todas as
coisas, em trazer muitos filhos até a glória, fazer o capitão de seus sofrimentos directos perfeitos do salvação.”

5:13 de Joshua “e veio passar, quando Joshua era por Jericho, que levantou acima seus olhos e olhou, e, ver,
estado lá um homem sobre contra ele com sua espada tirada em sua mão: e Joshua foi até ele, e disse até ele, mil
da arte para nós, ou para nossos adversários?
O 5:14 e disseram, não; mas como o capitão do anfitrião do SENHOR é mim agora venha. E Joshua caiu em
sua cara à terra, e adorou, e disse até ele, que saith meu senhor até seu empregado?
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O 5:15 e o capitão do anfitrião do SENHOR disseram até Joshua, afrouxam thy sapata fora de thy pé; para o
lugar whereon mil o mais standest é santamente. E Joshua fez assim”

1:27 de John “ele é, que vindo depois que eu é preferido antes de mim, cujo o latchet da sapata eu não sou
digno livrar.”

Assim, este capitão poderia ser Jesus, porque Joshua adorou-o. Então, este capitão estaria na parte dianteira da
batalha em Gibeon e ouvir-se-ia quando Joshua pediu que o deus fizesse o sol, e a lua, está ainda no céu. E
podia interceder para Joshua ao deus.

“A construção de um altar após diversos episódios da conquista (8:30 - 8:35) é ficada situada em um lugar
mais adiantado na história em 4Qjosha antes do 5:1 de Joshua immedately após o cruzamento do rio Jordânia.”
O texto o mais adiantado da Bíblia Hebraica, grande escala Differnces, P. 135

Então a possibilidade a batalha de Gideon foi o dia antes que as paredes de Jericho caíram, o 17 de fevereiro
de 1241 BC. Então “viram que uma grande luz” pode igualar o nascer do sol repentino sábado 17 de fevereiro
de 1241 BC.

10:13 de Joshua “e o sunH8121 estado ainda, H1826 e o moonH3394 ficado, H5975 untilH5704 o
peopleH1471 teve avengedH5358 ele mesmo em cima de seus inimigos. H341 é notH3808 thisH1931
writtenH3789 inH5921 o bookH5612 de Jasher? H3477 assim que o sunH8121 stoodH5975 ainda no
midstH2677 do céu, do H8064 e do hastedH213 notH3808 a ir downH935 sobre um dia wholeH8549. H3117”

A palavra estada ainda = H8126 é damam que significa escurecer ou retardar. A palavra ficada = H5975 é
meios do amad estar ou parar. A palavra hasted = H213 é oots e significa apressar-se ou retirar-se. Um dia = um
H8549 “inteiros” são tamiym e significam inteiro. Todos os três parecem descrever o sol que aumenta no oeste
e ao passar ao Joshua do leste pediu que o deus retardasse o movimento do sol para o leste no meio-dia para o
fazer estar ainda no céu para um completo, inteiro, no dia de 24 horas.

A palavra para a lua ficada “” em Ajalon é a letra “apostada”. A “aposta” significa “de”. O carácter é a forma
de uma casa do quarto de solteiro. Assim, a palavra significa a casa. Assim, qualquer coisa que sae da casa é
“de”. Assim, a lua que aumenta do oeste, de Ajalon, antes do sol. Na meia-noite as seis luas do dia estariam
ajustando-se no oeste. Então as seis elevações da lua do dia no oeste, “de” “apostaram” sobre Ajalon, com o sol
90° atrás. Assim, Joshua poderia ter visto toda a lua que a noite e o dia, e pelo meio-dia Joshua o considerariam
ajustado quase no leste.

Lá, a lua de sete dias no horizonte oriental, estando sobre Aijalon em Zebulun. O Ajalon que Joshua falou de,
de “lua mil no vale de Ajalon” pode um pouco ter sido Aijalon em Zebulun ao leste norte.

As seis luas do dia que aumentam no leste são duras de manchar no sol do dia do meio-dia. Assim, Joshua
veria a lua aumentar e a elevação do sol que viaja para o leste. Assim, Joshua poderia apontar ambos ao sol e à
lua quando pediu que o deus os fizesse “escurecer” que é slow down de seu movimento na direcção ocidental. O
sol estaria viajando 40 milhão quilómetros por hora do leste, e para retardar assim a 20 milhão quilómetros por
hora para estar ainda no céu.

O sol estaria ainda no meio-dia ambos para Joshua enquanto perseguiu o Amorites para o oeste abaixo de
Bethoron, e para Gideon como perseguiu o Midianites a leste para baixo monte Tabor. O ajuste do sol no leste.
Assim, os povos estariam olhando do leste para que o sol aumente. Então algumas horas mais tarde, o sol de
repente e brilhante elevação no leste, domingo 25 de agosto de 1241 BC. Este nascer do sol repentino seria um
tipo da ressurreição domingo dos Jesus. Assim, a ressurreição domingo no fim do dia da vida.



5:14 “Wherefore de Ephesians saith, mil acordado que o mais sleepest, e levanta-se dos mortos, e Cristo dará a
luz do thee.”

1 2:9 de Peter “mas o YE é uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santamente, um pessoa
peculiar; esse YE deve shew adiante os elogios dele que o hath lhe chamou fora da escuridão em sua luz
maravilhosa: ”

O segundo relógio em que Gideon atacou começaria imediatamente antes da meia-noite em agosto. O sol
aumentaria de repente no leste ou para o oeste, provavelmente no oeste, aproximadamente 11 PM no início do
segundo relógio. É muito incomum lutar uma batalha na noite. Deve ter havido mais do que o luar. Assim, o sol
deve ter aumentado no oeste shortly after o começo do segundo relógio. Assim, Gideon poderia perseguir o
Midianites na luz do dia.

“139 BC o 11 de junho China. O “imperador Wu de Han, ò ano do período do reino de Jianyuan, verão, 4o
mês, dia wushen [45]. Havia uma luz brilhante como se o sol apareceu na noite.”
Arqueologia asiática do leste, p.89.

Uma bola de fogo do meteoro pode iluminar o céu como o sol, como last night o 5 de dezembro de 2016, em
Sibéria. Contudo, algum grava o estado que o sol saiu na noite.

“Quando Bhagavan Aditya [o sol] illumines a montanha do deus, circundando continuamente, aquece somente
a metade da terra até a montanha de Lokaloka, e cobre a metade [com escuridão]. Não aprovando disto,
Priyavrata, acumulando o poder humano super a adoração do senhor, [pensado] “eu farei a noite no dia”. Com
uma biga construída da luz da mesma velocidade, foi sete vezes em torno de seguir o movimento do sol como
um segundo sol.”
Verso 5.1.30 de Bhagavatam, mistérios do universo sagrado, p.58

2:12 de Ruth “a recompensa do SENHOR thy trabalho, e uma recompensa completa seja dada o thee do
SENHOR deus de Israel, sob cuja a arte de mil das asas venha confiar.”

O 18:10 do salmo “e montaram em cima de um querubim, e voaram: sim, voou em cima das asas do vento.”
18:11 fez a escuridão seu lugar secreto; seu pavilhão ao redor dele era águas escuras e nuvens grossas dos céus.
18:12 no brilho que era antes que ele que suas nuvens grossas passaram, a saraiva apedreja e os carvões do
fogo.”

O 33:2 de Deuteronomy “e disseram, o senhor veio de Sinai, e brilhou em cima de nós de Seir; aumentou
acima da montagem Paran; veio com dez milhares de Saint em seu assistente.”

33:26 “não há nenhuns gosta até o deus de Jeshurun, que o rideth em cima do céu em thy ajuda, e em sua
excelência no céu.”

O chinês igualmente gravou a luz do dragão era mais brilhante do que o sol - você não poderia olhá-lo, e
rápido como o relâmpago.

A lua deve ficar em sua mesma distância aparente do sol. Assim o sol pode aparecer sete vezes mais brilhante,
e a lua tão brilhante quanto o sol. O sol que viaja com rotação da terra ou que move-se antes da rotação da terra,
teria a lua seguir igualmente.

Em 85 BC: “No consulship de Lucius Valerius e de Gaius Matius que um protector ardente que dispersa
faíscas correu através do céu no por do sol do oeste ao leste.”
Plínio: Livro de história natural II, capítulo XXXIV



Em 133 BC: “Sob o consulado de Africanus e de Fabius, o sol era brilho visto na meia-noite.”

Isto foi sugerido que fosse um cometa que ano. Não obstante, os estados gravados era o sol.

Possivelmente o sol aumentou no oeste imediatamente depois do por do sol. Assim, o que viram era um não
segundo sol, mas o sol que move 180°. Isto podia igualmente descrever o sol que está ainda por 7 horas X12,
revolvendo em torno da terra 7 X 180° com rotação da terra como no:

28:1 de Matthew “no fim (G3796) do Sabat, G4521 como começou a dawnG2020 towardG1519 o dia
firstG3391 da semana, G4521 cameG2064 MaryG3137 MagdaleneG3094 andG2532 theG3588 otherG243
MaryG3137 ao sepulcro de seeG2334 theG3588. G5028,”

O primeiro “dia” da ressurreição em todos os quatro gospéis está nos itálicos porque a palavra “dia” não está
lá. Simplesmente, o dia começado após o por do sol. Assim, o fim do sétimo dia e do começo do primeiro dia
estava no por do sol quando não era luz do dia, não era “Yom”, não era “dia”.

Os três dias da escuridão no êxodo são sete dias no Midrashim. Simplesmente, 7 horas X12 = três dias + 12
horas. O número tem que ser um número impar para que o sol esteja no outro lado da terra, e do fluxo da terra
ou fora de uma órbita reversa.

A lua nova era quinta-feira 15 de março de 1281 BC. O Sabat começou sexta-feira à noite, o 16 de março de
1281 BC. Assim, este Sabat perto da lua nova, o 17 de março de 1281 BC, poderia ser um tipo da escuridão
talvez a sexta-feira à noite, uma noite longa, quando o Jesus estava na sepultura, o 3 de abril, o ANÚNCIO 33.

Um Sabat de sete Sabat o Jesus da noite foi crucificado. Sete Sabat foram contados do Sabat da páscoa judaica
50 dias ao domingo de Pentecostes. Não obstante, o dia longo de Yao onde o sol estêve ainda em China para 9 x
1/2 - dias da hora da hora sábado 31 de março; Sobre que Joseph foi feito a regulador sobre todo o Egipto. Anos
novos, o 1º de abril, 2315 eram BC a Lua cheia. O segundo ano de fome começaria oito anos mais tarde em
2307 BC. Assim, o sol que está ainda em China e que não aumenta em Israel para 7 X12 = 84 horas = o
Sabbaton. O 15 de março de 1281 era BC a lua nova. Assim, com o sol e a lua junto no outro lado da terra,
Egipto podia ser mantido na escuridão total.

Um crepúsculo longo pode nem sequer muito ter sido observado tanto quanto uma escuridão total longa, salvo
que um longo período do tempo tinha passado. Se o sol não aumentou nem não se moveu, os relógios de sol não
diriam a passagem do tempo.

O 14:5 de Zechariah “e o YE fujirão ao vale das montanhas; para o vale das montanhas alcançará até Azal: o
sim, YE fujirá, como como YE fujido antes do terremoto nos dias do rei de Uzziah de Judah: e o SENHOR meu
deus virá, e todos os Saint com thee.
O 14:6 e virão passar nesse dia, aquela a luz não será clara, nem obscuridade:
O 14:7 mas será um dia que será sabido ao SENHOR, não ao dia, nem à noite: mas virá passar, isso no tempo
onde da noite será luz.”

Do século VIII o terremoto do “restos BC terremoto em seis locais (Hazor, Deir 'Alla, Gezer, Lachish, diz
Judeideh, e 'En Haseva), é limitado firmemente stratigraphically ao meio do século VIII BC, com datar erros de
~30 anos”

112:4 do salmo “até da verticalidade a luz do ariseth lá na escuridão: é gracioso, e completo da piedade, e
íntegro.”

O 28:2 de Matthew “e, vê, havia um grande terremoto: para o anjo do senhor descido do céu, e veio rolar para
trás a pedra da porta, e sentou-se em cima dela.”
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O 24:29 de Luke “mas forçou-o, dizer, habita connosco: para ela realiza-se para a noite, e o dia é gastado
distante. E foi dentro ficar com eles.”

O 24:33 de Luke “e aumentaram acima a mesma hora, e retornaram ao Jerusalém, e encontraram-nos os onze
recolhidos junto, e que eram com eles,
24:34 que diz, o senhor é aumentado certamente, e o hath apareceu a Simon.
O 24:35 e disseram que coisas foram feitas na maneira, e como foi conhecido delas na quebra do pão.
24:36 e como assim spake, Jesus ele mesmo estiveram no meio deles, e o saith até eles, paz fosse até você.”

Essa noite os dois na maneira a Emmaus que encontrou o Jesus, na noite, podem ter tido o crepúsculo a andar
perto naquele oito milhas para trás de Emmaus.

Igualmente o terramoto da terra professied em Zechariah pode ter sido cumprido na ressurreição dos Jesus,
descrita em Matthew 28: 2." vêem, haviam um grande terremoto”.

Israel veria o sol apenas ajustado e que senta-se abaixo do horizonte e da elevação da Lua cheia apenas acima
do horizonte. Roma veria o sol apenas acima do horizonte ocidental. Se o sol era vermelho a lua seria vermelho
do sangue igualmente. O eclipse lunar que a noite em 7PM em Israel estava parcial e nao completa, assim que a
lua não devem naturalmente parecer vermelhos como no meio de um eclipse lunar total.

Então isso sexta-feira à noite pode ter sido prolongado, o sol que move-se com rotação da terra no outro lado
da terra. Então a lua de aumentação pode reflectir um sol vermelho, assim uma lua do sangue. Além disso, esta
Lua cheia pode ficar aérea para múltiplos de 12 horas. Mesmo, aquela sexta-feira à noite pode ser 7 horas X12
mais por muito tempo do que o normal, e a lua do sangue mesmo o mais notável.

2:31 de Joel “o sol será transformado na escuridão, e na lua no sangue,”

19:31 de John “os judeus conseqüentemente, porque era a preparação, que os corpos não devem permanecer
em cima da cruz no dia do Sabat, (para esse dia do Sabat eram um dia alto,) Pilate besought que seus pés
puderam se quebrar, e que puderam ser levados embora.”

Não obstante, o 1º de abril, 2315 eram BC oito anos antes da permanência passageira de Jacob em Egipto em
2307 BC. Assim, o dia longo de Yao de nove dias deve ter estado na Lua cheia do 1º de abril, 2315 BC.

Os 9 sóis de Yao, do sol estado ainda no céu para 9 dias, ou 9 horas X12, podiam igualmente ter o 1º de abril
ocorrido, 2315 BC. Então a metade um órbita de um 2 de outubro mais atrasado, 2315 BC que o sol pode
mover, e envia outra vez. Enterre o fluxo fora da órbita reversa do sol, então de novo em uma órbita reversa do
sol. O 2 de outubro, 2315 era BC o 17o dia do 7o mês hebreu. Assim, poderia ter havido um milagre do sol no
mesmo 17o dia do 7o mês hebreu em 2315 BC, como o 13 de setembro, 7 BC, como quando o Jesus pode ter
sido nascido.

O 11:8 de Ecclessiastes “mas se um homem vive muitos anos, e exulta neles todos; contudo deixe-o recordam
os dias da escuridão; para serão muitos. Todo esse cometh é vaidade.”

O 8:22 de Isaiah “e olharão até a terra; e ver o problema e a escuridão, obscuridade da angústia; e serão
conduzidos à escuridão.”

O 9:2 de Isaiah “os povos que andaram na escuridão considerou uma grande luz: essa interrupção na terra da
sombra de morte, em cima deles hath a luz brilharam.”



O 58:10 de Isaiah “e se mil prolonga thy alma ao com fome, e satisfaz a alma afligido; deva então thy
elevação clara na obscuridade, e thy escuridão seja como o meio-dia: ”

1:5 de Ecclessiastes “do sol o ariseth igualmente, e o goeth do sol para baixo, e hasteth a seu lugar onde se
levantou.”

O 33:2 de Deuteronomy “e disseram, O SENHOR veio de Sinai, e aumentou acima de Seir até ele; brilhou
adiante da montagem Paran, e veio com dez milhares de Saint: de seu assistente foi uma lei impetuosa para
eles.”

A manhã da ressurreição pode ser sida o ajuste do sol no leste, então três horas mais tarde o sol que aumenta
de repente no leste. Então também, talvez o sol que está ainda no céu do dia do meio-dia por 12 horas,
continuando ao grupo no oeste como o normal quando os dois andados com o Jesus a Emmaus (provavelmente
perto de Gibeon onde o sol estado ainda) no por do sol. Então a luz do dia esse dia seja aproximadamente 18
horas ditas toda.

O 60:2 de Isaiah “para, vê, a escuridão cobrirá a terra, e a escuridão bruta os povos: mas o SENHOR levantar-
se-á em cima do thee, e sua glória será considerada em cima do thee.”

1:79 de Luke “para dar-lhes a luz que se sentam na escuridão e à sombra da morte, para guiar nossos pés na
maneira de paz.”

O Jesus do 12:35 de John “então disse até eles, contudo é por pouco tempo a luz com você. Ande quando o
YE tiver a luz, a fim de que não a escuridão venha em cima de você: para ele esse walketh no knoweth da
escuridão não whither ele goeth.”

Sopro YE do 2:1 de Joel o “a trombeta em Zion, e soa um alarme em minha montanha santamente: deixe
todos os habitantes da terra tremer: para o dia do cometh do SENHOR, porque ele é nigh à mão;
Dia do 2:2 A da escuridão e da lugubridade, um dia das nuvens e da escuridão grossa, como a manhã espalhada
em cima das montanhas: um grande pessoa e um forte; lá o hath não sido nunca The Like, nenhuns será mais
após ele, mesmo aos anos de muitas gerações.”

2:10 de Joel “a terra tremerá antes delas; os céus tremerão: o sol e a lua serão escuros, e as estrelas retirarão
seu brilho: ”

O 2:30 de Joel “e eu shew maravilhas nos céus e na terra, o sangue, e o fogo, e as colunas de fumo.
2:31 onde o sol será transformado na escuridão, e a lua no sangue, antes do grande e dia terrível do SENHOR
vem.”

Estes versos podem descrever a escuridão no meio-dia quando o Jesus estava na cruz; a Lua cheia que reflete
um sol do vermelho do sangue; o sol que aumenta no oeste e que ajusta-se no leste à posição da manhã; o sol
então que aumenta de repente no leste com ressurreição dos Jesus.

E igualmente quando o sol representou ainda aproximadamente 10 x 1/2 - dias da hora da hora, provavelmente
9 horas X12 e terras fluíram ou fora de uma órbita reversa, em China ano dos parentes do imperador no oitavo
aproximadamente 1731 em BC. 490 anos mais tarde era a conquista de Joshua em 1241 BC. 490 anos desde
1731 BC = de 2221 traseiros BC = o milagre que o primeiro ano de imperador evita de China e do milagre do
sol o 14o ano Shun em 2207 BC = 2200 anos ao nascimento dos Jesus sobre o 12 de setembro, 7 do sol BC. O
mesmo direito do ciclo de 49 anos Jesus sacrifício ao 3 de abril, ANÚNCIO 33.

Levi viveu 137 anos. Se Levi era nascido quando Joseph era nascido em 2345 BC, a seguir morreria em 2207
BC; 2200 anos ao nascimento dos Jesus = um tipo do sacerdócio.



O 6:16 do êxodo “e estes são os nomes dos filhos de Levi de acordo com suas gerações; Gershon, e Kohath, e
Merari: e os anos da vida de Levi eram cem trinta e sete anos.”

O 18:30 dos juizes “e as crianças de Dan estabelecem a imagem graven: e Jonathan, o filho de Gershom, o
filho de Manasseh, e seus filhos eram padres ao tribo de Dan até o dia do captiveiro da terra.”

Gershon era o filho de Moses, não Manasseh. Aqui você pode ver a peça da parede desta cidade em Dan.

1 12:30 dos reis “e esta coisa transformaram-se um pecado: para os povos foi adorar antes de esse, mesmo até
Dan.”

1 13:2 dos reis “e gritaram contra o altar na palavra do SENHOR, e disseram, altar de O, altar, assim saith o
SENHOR; Ver, uma criança será carregado até a casa de David, Josiah por nome; e em cima do thee deva ele
oferece os padres dos lugares altos que queimam o incenso em cima do thee, e os ossos dos homens serão
queimados em cima do thee.”

2 22:1 “Josiah dos reis tinham oito anos velhos quando começou a reinar, e reinou trinta e uns anos no
Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jedidah, filha de Adaiah de Boscath.”

Então Josiah tinha 39 anos velho, o mesmo Jesus da idade era.

2 23:5 os altos dos reis “e colocaram os padres idolátricos, quem os reis de Judah tinham ordenado para
queimar o incenso nos lugares nas cidades de Judah, e nos lugares ao redor do Jerusalém; eles igualmente que
queimaram o incenso até o Baal, ao sol, e à lua, e aos planetas, e a todo o anfitrião de céu.”

2 23:11 dos reis “e levaram embora os cavalos que os reis de Judah tinham dado ao sol, em entrar dentro da
casa do SENHOR, pela câmara de Nathanmelech Chamberlain, que estava nos subúrbios, e tinham queimado as
bigas do sol com fogo.
O 23:12 e os altares que estavam na parte superior da câmara superior de Ahaz, que os reis de Judah tinham
feito, e os altares que Manasseh tinha feito nas duas cortes da casa do SENHOR, fez o rei para bater para baixo,
e trava as para baixo de dali, e moldaram a poeira delas no ribeiro Kidron.”

“Seu ø ano era o KE-teixo (46th do ciclo 60, = B.C. 611)”
Os clássicos chineses, p.164.

De 642 são os 31 anos onde Josiah reinou a 611 BC. Assim, pode ter havido um milagre do sol quando Josiah
morreu em 611 BC.

1:1 de Ezekiel “agora veio passar no trigésimo ano, no quarto mês, no quinto dia do mês, porque eu estava
entre os cativos pelo rio de Chebar, que os céus estiveram abertos, e eu vi visões do deus.”

O ano do thirtieh dos cinqüênta jubiles desde 1241 BC = 611 do ano BC; 20 mais anos ao captiveiro e à
destruição do Jerusalém em 591 BC.

“Seu (rei Seang) ano 32d era o pecado-ch'ow, o ø ano de E-kaon, o duque Ling de T'sin.”
Os clássicos chineses

“ano 32d de duque Jing de Qi. Uma estrela da vassoura apareceu… duque Jing disse: Uma estrela da vassoura
apareceu no nordeste. Isto corresponde ao espaço astrológico [o estado de] de Qi.”
Asiático do leste Archaeoastronomy, p.110.
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Este deve ser 616 BC não 516 BC.

“Seu (rei Ting) ø ano era o yih-maou (52d do ciclo 60, = B.C. 605 BC).
Os clássicos chineses, p.164.

Assim, os 49 anos jubile em 605 BC = o primeiro captiveiro do Jerusalém.

Os 49 anos jubile deste 1731 são BC 49 anos a 1682 BC = o começo dos 400 anos de escravidão em Egipto
êxodo ao 30 de março de 1281 BC.

“Em seu (parentes do imperador) 8o ano, havia um presságio infausto no céu; - dez sóis apareceram junto.
Nesse ano o imperador morreu.”
Os clássicos chineses, os anais dos livros de bambu, p.124

O significado dos dez sóis é que o sol estêve ainda no céu por dez dias, ou 10 horas X12. O sol em China, = o
sol estado ainda no outro lado da terra de Israel por dez ou nove ou sete dias = os mesmos dias lá seria
escuridão em Israel. 103 dias do solstício de inverno ao 3 de abril, ANÚNCIO 33 = o festival de luz em China.

1731 são BC mesmo jubiles de 50 anos ao êxodo em 1281 BC. Ano de Chung K'ang do imperador o primeiro
pode ser 2131 BC, também mesmo jubiles de 50 anos a 1281 BC.

Esse imperador K'ung-Kea do ano veio ao trono no 6o do ciclo 60 = 1731 BC. Os 49 anos jubile à
crucificação dos Jesus, o 3 de abril, 33 ANÚNCIO, eram em 1731 BC.

Os Jesus sacrifício o 3 de abril, ANÚNCIO 33 realizavam-se igualmente em um ano 6 do ciclo 60. Esse Sabat
sábado pode ter sido um dia longo ou um crepúsculo longo = talvez 7 horas X12 mais por muito tempo, como
este dia de 10 dias de comprimento. Os 10 dias = 9 horas X12 mais o dia de 12 horas.

Estes versos da Bíblia podiam igualmente descrever o sol que revolve 7 X 180° do leste, deixando uma noite
longa em Israel, dia longo em China, do ANÚNCIO do por do sol sexta-feira 3 de abril de 33 ao sol que
aumenta no oeste e que ajusta-se no 4 de abril do leste, o ANÚNCIO 33. Então o sol pode ter aumentado de
repente no leste que a ressurreição domingo após somente algumas horas da obscuridade após o sol se tinha
ajustado no leste.

17:12 do trabalho “mudam a noite no dia: a luz é curto devido à escuridão.
17:13 se eu espero, a sepultura é casa da mina: Eu fiz minha cama na escuridão.”

A manhã da ressurreição pode ter considerado o sol aumentar no oeste e ajustar-se de repente e brilhante no
ANÚNCIO do leste sábado 4 de abril de 33 - então após algumas horas da escuridão, o sol elevação na divisão
ocidental do leste e da passagem para domingo 5 de abril de 33 um ANÚNCIO curto.

Depois que o sol se tinha ajustado no leste o Jesus de sábado estava na sepultura, algumas horas depois que a
obscuridade, depois que o Jesus aumentou dos mortos, o sol aumentaria de repente no leste. Assim, a noite seria
curto e o dia da ressurreição de domingo fosse curto.

A Lua cheia aumentaria então no 180° ocidental do sol, e aumenta sobre 45° ou aproximadamente três horas
que igualam o grupo do sol no leste por três horas. A lua no ponto 45° no céu ocidental tornar-se-ia de repente
tão brilhante quanto o sol, refletindo a luz do sol que é sete vezes mais brilhante, e ajustar-se-ia de repente no
oeste. O sol de repente tornar-se-ia sete vezes mais brilhante e aumentar-se-ia no leste.



9:6 do trabalho “que o shaketh a terra fora de seu lugar, e as colunas treme disso.
9:7 que commandeth o sol, e ele riseth não; e sealeth acima das estrelas.”

O 30:26 do trabalho “quando eu olhei para sempre, a seguir o mal vieram até mim: e quando eu esperei a luz,
veio escuridão.
30:27 minhas entranhas fervidas, e descansadas não: os dias da aflição impediram-me.
30:28 eu fui lamentar sem o sol: Eu levantei-me, e eu gritei na assembleia.”

Assim, o sexta-feira à noite depois que o Jesus foi crucificado pode ter durado muitas horas mais longo e o sol
não pode ter aumentado que o dia apenas como este trabalho do dia descreve. Os dias gravados chineses quando
era escuro e claro contudo nenhuma estrela ou nenhuma Via Láctea apareceram - isto nos dias em que não havia
nenhuma poluição clara. Os chineses têm tradições de dias longos e de noites longas.

O “trabalho pode ser baseado em um drama mais adiantado e nao israelita na origem.” “Todos os livros
restantes escritos neste roteiro, paleo-Hebraico, estão entre os livros de Moses.”
A Bíblia do rolo do Mar Morto

A referência de trabalho ao phoenix, HOL no ninho, sugere que a terra esteja em uma órbita reversa naquele
tempo.

29:18 do trabalho “então eu disse, eu morrerei em meu ninho, e eu multiplicarei meus dias como o HOL
(Phoenix).”

A palavra chinesa para Phoenix igualmente era o HOL, ou Ho, que fez um P'o sadio. P'o.

O didst mil do 74:15 do salmo de “fende a fonte e a inundação: driedst de mil acima dos rios poderosos.
74:16 o dia é thine, a noite é thine: o hast de mil preparou a luz e o sol.
O hast de mil do 74:17 ajustou todas as beiras da terra: o hast de mil fez o verão e o inverno.”

Mil Hast do 38:12 do trabalho de “comandou a manhã desde thy dias; e causado dayspring para conhecer seu
lugar;
O 38:13 que pôde tomar a posse das extremidades (asas) da terra, de que o mau pôde ser agitado fora dela?
38:14 onde é girado como a argila para o selo; e estão como um vestuário.”

Mil Hast do 38:18 do trabalho de “percebeu a largura da terra? declare se mil o mais knowest ele todo.
38:19 onde está a maneira onde dwelleth da luz? e quanto para à escuridão, onde está o lugar disso,
38:20 que mil o mais shouldest lhe toma ao limite disso, e que mil o mais shouldest conhece os trajectos à casa
disso?”

Os homens sábios encontraram Jesus e adoraram-no na casa em Bethlehem. Igualmente, o passover devia ser
realizado na casa. O lugar de culto é estar na casa.

12:22 do trabalho “ele coisas profundas do discovereth fora da escuridão, e bringeth para fora para iluminar a
sombra de morte.”

17:12 do trabalho “mudam a noite no dia: a luz é curto devido à escuridão.”

O 30:26 do trabalho “quando eu olhei para sempre, a seguir o mal vieram até mim: e quando eu esperei a luz,
veio escuridão.”



Zechariah falou do dayspring, talvez de um milagre do sol, quando pedido para nomear BC John The Baptist
em março de 7:

1:78 de Luke “com a mercê macia de nosso deus; por meio de que dayspring no hath da elevação (deva) nos
visitou,
1:79 para dar-lhes a luz que se sentam na escuridão e à sombra da morte, para guiar nossos pés na maneira de
paz.”

A nota nos estados de NKJV “visitar-nos-á” então, os wisemen testemunharia do “a mola dia” Jesus
nascimento o 12 de setembro, 7 BC. Assim, os dois anos de setembro precedente de 5 BC o Arcturus da estrela
apareceria directamente sobre Bethlehem na meia-noite em setembro.

John The Baptist ministrou no templo na altura do passover quando o anjo apareceu:

O 1:5 de Luke “lá realizava-se nos dias de Herod, rei de Judaea, um determinado padre nomeado Zacharias,
do curso de Abia: e sua esposa era das filhas de Aaron, e seu nome era Elisabeth.”

O 1:8 de Luke “e vieram passar, isso quando executou o escritório do padre antes do deus na ordem de seu
curso,
O 1:9 de acordo com o costume do escritório do padre, seu lote era queimar o incenso quando entrou no templo
do senhor.”
O 1:10 e a multidão inteira dos povos estavam rezando sem na altura do incenso.
1:11 e parecido lá até ele um anjo do senhor que está no lado direito do altar do incenso.
1:12 e quando Zacharias o viu, foi incomodado, e o medo caiu em cima dele.
O 1:13 mas o anjo disse até ele, medo não, Zacharias: para thy oração é ouvido; e thy esposa Elisabeth carregará
o thee um filho, e a chamada do shalt de mil seu nome John.
O 1:14 e o shalt de mil têm a alegria e a alegria; e muitos exultarão em seu nascimento.
1:15 para será grande na vista do senhor, e beberá nem o vinho nem a bebida forte; e será enchido com o
espírito santo, mesmo do ventre da sua mãe.
O 1:16 e muitos das crianças de Israel devem ele giram para o senhor seu deus.
O 1:17 e irã0 antes dele no espírito e no poder de Elias, girar os corações dos pais para as crianças, e o
desobediente para a sabedoria do justo; para fazer pronto um pessoa preparado para o senhor.
O 1:18 e Zacharias disseram até o anjo, por meio de que devo eu conhecer este? para eu sou um ancião, e minha
esposa golpeada bem nos anos.
O 1:19 e a resposta do anjo disseram até ele, mim são Gabriel, que suporte na presença do deus; e am enviado
para falar até o thee, e para shew o thee estas notícias contentes.
O 1:20 e, vêem, o shalt de mil possa mudo, e nao falar, até o dia que estas coisas estarão executadas, porque mil
o mais believest não minhas palavras, que serão cumpridas em sua estação.
O 1:21 e os povos esperaram Zacharias, e admiraram-se que ficou tão por muito tempo no templo.
1:22 e quando saiu, não poderia falar até eles: e perceberam que tinha visto uma visão no templo: para acenou
até eles, e permaneceu sem-palavras.
O 1:23 e vieram passar, isso, assim que os dias de seu ministration fossem realizados, ele partiram a sua própria
casa.”

Há 24 cursos, 8 Abia e 16 Zadok, Mazziah são os 24os.

Assim havia 8 mais cursos, de Abia, após o 24o de Mazziah. Zechariah deve ser o oitavo curso, do 12o ao 18o
de Sivan, o terceiro mês. O oitavo curso de Abia; 8 x 7. Josephus disseram que os cursos correram do Sabat ao
Sabat = ao 23 de maio, 8 BC ao 31 de maio BC.

Isto significaria que Elizabeth conceberia logo após o 18o de Sivan para que John The Baptist esteja carregado
nove meses mais tarde sobre a época do passover em março de 7 BC.



“No terceiro dia do Sabat (terça-feira) do curso dos filhos de Maaziah realiza-se a páscoa judaica.”
Os rolos do Mar Morto, o pensamento religioso e as práticas refletidos nos rolos de Qumran, p.170, pelo sílex.

A páscoa judaica 14a do primeiro mês = em terceiro lugar dia de 1/12 a 1/18. = a semana do passover em que
o Jesus foi crucificado = 1/14. Caiaphas o sumo-sacerdote era do 24o curso, Mazziah. Então Caiaphas
inscreveria pelo menos o templo em seus sete dias do serviço, e vê o véu do santamente do aluguel santamente
em twain, talvez primeiramente - mão, quando o Jesus foi crucificado e aumentou dos mortos.

O 8o curso de Abia pode começar ou logo após no domingo de Pentecostes.

O passover em 8 BC pode ser a Lua cheia, quarta-feira 26 de março, ou terça-feira 25 de março. 50 dias após
são domingo de Pentecostes, quinta-feira 16 de maio ou sexta-feira 16 de maio de 8 BC.

Assim, contando do terceiro dia da semana, o 24o curso de Mazziah pode terminar na páscoa judaica. Então
sete cursos de sete dias de Abia após, ao primeiro dia do curso de Zachariah, o oitavo curso, podem igualar
quarta-feira, e sexta-feira 16 de maio de 8 BC, sejam domingo de Pentecostes.

O domingo de Pentecostes pode ser o dia Zachariah viu o anjo no templo. No domingo de Pentecostes ou
apenas nos dias após o domingo de Pentecostes. Então Zachariah teria diversos mais dias do serviço no templo.

O Jesus aumentou do ANÚNCIO dos mortos domingo 5 de abril de 33 quando o sol aumentou de repente e
brilhante no leste.

38:13 do trabalho “esse pôde tomar a posse das extremidades (asas) da terra, de que que o mau pôde ser
agitado fora dela?
38:14 onde é girado como a argila para o selo; e estão como um vestuário.”

“girado como a argila ao selo” pode ser girada para trás ou para a frente. O selo pode ser as estrelas do zodíaco
= a terra em uma órbita reversa ou normal do sol. “asas da terra” porque as órbitas de terra o sol. Assim, a terra
pode orbitar para trás ou para a frente em torno do sol.

Os povos antigos da Bíblia souberam que a terra teve as asas e revolva em torno do sol. Joshua soube o deus
movia o sol do oeste para o leste o dia onde pediu que o deus parasse o sol que se transporta através do céu do
oeste ao leste. Assim, o dia pode começar com o sol que aumenta no oeste ou no leste. Assim, o sol pode ter
aumentado brilhante no leste no ANÚNCIO da ressurreição domingo 5 de abril de 33.

65:8 do salmo “igualmente essa interrupção nas peças máximas estão receosos em thy símbolos: mil o mais
makest os outgoings da manhã e da noite a exultar.”

A crucificação que dos Jesus do dia que segue o sol pode ter aumentou no oeste e ajustado no leste. O Jesus
aumentou dos mortos imediatamente depois da obscuridade sábado à noite, o 4 de abril, o ANÚNCIO 33.
Assim, o que parte da manhã e da noite. Assim, o júbilo da ressurreição!

O 8:9 dos Amos “e virão passar nesse dia, saith o senhor DEUS, que eu farei com que o sol vá para baixo no
meio-dia, e eu escurecerei o dia da terra na claro: ”

5:14 do trabalho “encontram a escuridão no dia, e tateam no meio-dia como na noite.”

O sol não vai para baixo em um eclipse do sol. O sol tem seis horas a ir para baixo do meio-dia. Para que o sol
“vá abaixo” dele deve seja movido de repente. Para que o sol ajuste-se no leste ou ocidental, se o sol viajou na



velocidade da luz da posição do meio-dia, tomaria menos do que um quarto de uma hora, menos de 15 minutos,
ao grupo no oeste.

1:1 dos Amos “as palavras dos Amos, que estava entre os herdmen de Tekoa, que viu a referência de Israel
nos dias do rei de Uzziah de Judah, e nos dias de Jeroboam o filho do rei de Joash de Israel, dois anos antes do
terremoto.”

Azariah é confundido com o Uzziah. Estes são dois reis separados. Os Amos podem ter vivido no reino de 52
anos de Uzziah de 802 BC a 750 BC. Contudo, a menção de Jeroboam II de 852 BC e de Azariah de 840 BC, e
põe o ajuste do 1:1 dos Amos após 840 BC. Note Azariah reinou 38 anos de 840 BC a 802 BC = os 38 anos da
vida perfeita dos Jesus.

Antes de Uzziah, Azariah deve ter começado seu reino aproximadamente 840 BC. Este 13o ano do rei Le seria
estes 840 BC. Um presságio do sol seria uma causa para uma época.

“Em seu 13o ano de 852 BC (100 anos antes que Uzziah morreu em 752 BC) = 840 BC, o rei estêve em Che;
e Ho, o barão de Kung, administrou nota dos deveres imperiais”: Isto é denominado o período de Kung. Esta é
uma certo época, reconhecida por todos os chronologists chineses.”
Os clássicos chineses, os anais dos livros de bambu, p.154

Jeroboam II começou seu reino, na morte de seu pai Jehoash, o mesmo ano como era ano do rei Amaziah o
15o = 852 BC. Amaziah reinou 29 anos, de 868 BC a 840 BC; 868 BC Jesus sacrifício ao 3 de abril, ANÚNCIO
33 = 900 anos ao sacrifício dos Jesus.

“Em seu ø ano, que era a segar-canela (45th do ciclo = 852 BC), quando veio ao trono.”
Os clássicos chineses, os anais dos livros de bambu, p.153.

Assim talvez um milagre do sol em 867 BC e em 852 BC que eram presságios o chinês tomou para mudar seu
imperador. O rei Heaou começou seu reino em 869 BC = 900 anos ao sacrifício dos Jesus.

Assim também Israel e Judah podem ter mudado seus reis também, rei de Amaziah de Judah em 867 BC e rei
de Jeroboam II de Israel em 852 BC.

2 14:16 dos reis “e Jehoash dormiram com seus pais, e foram enterrados em Samaria com os reis de Israel; e
Jeroboam seu filho reinou em seu lugar.
14:17 e Amaziah o filho do rei de Joash de Judah viveu após a morte do filho de Jehoash do rei de Jehoahaz de
Israel quinze anos.”

28:1 de Matthew “no fim do Sabat, enquanto começou a alvorecer para o primeiro o dia da semana, veio
Maria Madalena e a outra Mary para considerar o sepulcro.
O 28:2 e, vê, havia um grande terremoto: para o anjo do senhor descido do céu, e veio rolar para trás a pedra da
porta, e sentou-se em cima dela.”

A ressurreição dos Jesus é a parte importante. O grande terremoto era um sinal importante. Os terremotos são
gravados frequentemente quando havia um milagre do sol, talvez devido às forças violentas envolvidas em
mover o sol em torno da terra. A parte importante é os milagre do sol e os terremotos apontam à ressurreição
dos Jesus.

O sol deve retornar eclipse lunar o 15 de setembro, 5 BC dois anos após Jesus nascimento o 12 de setembro, 7
BC. Talvez havia terremoto um 15 de setembro, 7 BC.



Os registros do 8:9 dos Amos o sol iriam para baixo no meio-dia. A paralela é as três horas da escuridão no
meio-dia quando o Jesus estava na cruz. Este registro é de mover-se do sol. O deus moveu o sol 360° em torno
da terra para que o sol esteja ainda no céu na posição do meio-dia por 24 horas para Joshua provavelmente o 24
de agosto de 1241 BC. Então, quando o Jesus estava na cruz no meio-dia, o deus pode outra vez ter movido o
sol 360°, mas dentro de uma hora. Assim, porque o sol ser escuro o sol tem que travell na velocidade da luz =
no tempo parados no sol. Se o sol foi movido na velocidade da luz, o sol tornar-se-ia escuro porque o tempo no
sol pararia.

“Em seu 13o ano, o rei estava em Che; e Ho, o barão de Kung, administrou os deveres imperiais.”

Nota: Esta é uma certo época, reconhecida por todos os chronologists chineses. Em vez lá de ser somente um
regente, contudo, como estes anais diga, as contas mais comuns fazem para fora dois, Kung e Ho, os duques da
comida e Shaou.”
Os clássicos chineses, os anais dos livros de bambu, p.154

De 852 BC, de seu 13o ano = 840 BC e de um milagre do sol que = 400 anos do dia longo de Joshua em 1241
BC que = o primeiro ano do rei de Judah Azariah = 38 anos de reino = a idade do Jesus. Geralmente somente
uma pessoa pode ser rei. Assim, em vez de um co-reino, os reinos do rei podem correr em ordem, e enchem
assim os desaparecidos 120 anos.

O eclipse lunar no dia 13 do ciclo 60, o 23 de setembro de 1205 BC ano Wan do rei no 35o desde 1240
confirma BC uns desaparecidos 120 anos entre o rei Ch'aou e o rei Muh.

Os desaparecidos 120 anos entre Chao em 1088 BC e no rei Muh 968 BC podem aparecer entre datas dos
milagre do sol que apontam ao Jesus.

Talvez da morte de Kang em 1105 BC 60 anos, um ciclo completo de 60 anos, é 1045 BC = a morte de David
e o primeiro ano de Solomon = 38 anos antes de 1007 BC = 1000 anos antes do nascimento dos Jesus em 7 BC.
1045 BC - uma diferença de 60 anos - 19 anos de Ch'aou = 968 BC = 1000 anos ao sacrifício dos Jesus.

O primeiro ano de Ch'ao era 37 do ciclo 60. Tão 120 anos suportam de 980 são BC 1100 BC. Seu 14o ano
1087 BC - sobre o tempo David transformou-se rei de Judah. Seu 19o ano 1081 BC sobre quando David se
transformou rei sobre toda a Israel. Assim, pode haver uns milagre do sol naquelas datas.

80 anos de Ching em 1168 BC; 35 anos, Kang 26 anos, Ch'ao 19 anos = 80 anos; O primeiro ano 1168 de
Ching BC; 35 anos, Kang 26 anos, então o primeiro ano 1107 de Ch'ao BC = 1100 anos ao nascimento dos
Jesus em 7 BC. De Ch'ao o 1088 no ano passado BC; 120 anos abrem, dois ciclos de 60 anos, a Muh em 968
BC. Assim, os anos de fósforo do ciclo.

O primeiro ano de Ch'ao deve realizar-se no ano 30 do ciclo 60, não 37th do ciclo = 1107 BC. O primeiro ano
de Kang deve ser 2d do ciclo, não 11o do ciclo = 1133 BC. O primeiro ano de Ching deve ser 28o do ciclo, não
34o do ciclo, = 1168 BC.

Deve haver duas sessenta diferenças do ciclo do ano para um total de 120 anos faltantes nos clássicos chineses
ao rei Muh em 968 BC. Deve igualmente haver umas sessenta diferenças do ano aproximadamente 2054 BC a
1994 BC.

Pode ter havido um milagre do sol, o presságio para um imperador novo, quando o imperador Heaou veio ao
trono em 868 BC = 900 anos antes do sacrifício dos Jesus no ANÚNCIO 33. 868 + 32 = 900.

Este era o mesmo ano onde Amaziah se transformou rei de Judah.



O rei E morreu em seu 25o ano = 868 BC. Nota: Os movimentos do rei E eram sem regulamento apropriado;
as ordens de seu governo eram inoportunas; o suporte do tempo-frasco não atendeu a seu dever: - e a
conseqüência era que os príncipes começaram a perder sua virtude.”
Os clássicos chineses, os anais dos livros de bambu, p.152

Então deve haver um milagre do sol em 868 BC que o chinês tomou como um presságio para um imperador
novo. O rei E morreu sobre a época do passover, o primeiro mês da mola chinesa = o fim do ano, o duodécimo
mês de Adar e o começo do ano de mola com a páscoa judaica = a conexão ao sacrifício dos Jesus. O erro no
frasco do tempo pode ser o sol que revolve 360° em torno da terra na velocidade da luz em uma hora, e talvez
realize-se como as três horas da escuridão quando o Jesus estava na cruz. Ou o sol pode ter movido 180° para a
frente ou esse passover. O Tempo-Frasco pode ter sido um pulso de disparo da ampulheta ou da areia.

2 24:22 das crónicas “assim, Joash o rei recordou não a bondade que Jehoiada seu pai lhe tinha feito, mas
massacrou seu filho. E quando morreu, disse ele, o olhar do SENHOR em cima dele, e exija-o.
O 24:23 e vieram passar no final do ano, isso que o anfitrião de Síria veio acima contra ele: ”

Para trás de Uzziah 802 BC 52 anos a 750 BC. Azariah 840 BC a 802 BC. Amaziah 869 BC a 840 BC. O
milagre do sol do 8:9 dos Amos possivelmente pode ter ocorrido nestes 868 BC, na altura do passover. E seja
assim um tipo das três horas da escuridão quando o Jesus estava na cruz igualmente no meio-dia. Então o
depositário do frasco do tempo, talvez de uma ampulheta, seria fora da sincronização pelo menos esta hora da
escuridão nestes mola chinesa e passover judaico de 868 BC. Assim, Amos na época de Jeroboam o filho de
Joash, talvez também de Amaziah o filho de Joash.

O 14:5 de Zechariah “e o YE fujirão ao vale das montanhas; para o vale das montanhas alcançará até Azal: o
sim, YE fujirá, como como YE fujido antes do terremoto nos dias do rei de Uzziah de Judah: e o SENHOR meu
deus virá, e todos os Saint com thee.
o 14:6 “e virão passar nesse dia, naquele que a luz não será clara, em H3368 nem em obscuridade: H7087”

A palavra para claro é preciosa. A palavra para a obscuridade é dois significados das palavras condensados e
congelation = a raiz para Caiaphas o sumo-sacerdote. Todas as três palavras começam com a letra Qof.

A palavra para “” nesse dia é apostada, significando desse dia. Na noite começaria o dia.



Haveria frio como não haveria nenhum sol por 12 mais horas = uma noite de 24 horas, ou uns múltiplos de 12
mais horas. Assim, a palavra para a geada.

Sexta-feira à noite, o 3 de abril, o ANÚNCIO 33 após o por do sol no oeste, o sol pode aumentar no oeste para
estar ainda = Israel no crepúsculo. Depois que muitas horas o sol pode continuar do oeste ao grupo no leste -
então de repente e brilhante aumentar no leste a manhã da ressurreição.

O título do salmo 22" traseiro gama da manhã” de uns gamos + de um alvorecer, greyness do crepúsculo da
manhã = a manhã da ressurreição.

O 14:7 de Zechariah “mas será um dia que será sabido ao SENHOR, não ao dia, nem à noite: mas virá passar,
isso no tempo onde da noite será luz.”

Pode ter havido três dias do crepúsculo um pouco do que a escuridão no Sabat para igualar um sabbaton de
sete dias = 7 horas X12, antes da ressurreição dos Jesus no primeiro dia da semana.

O 3:4 do trabalho “deixou esse dia ser escuridão; não consideração deixada do deus de cima de, nenhuns
deixou o brilho claro em cima dela.”

O 3:9 do trabalho “deixou as estrelas do crepúsculo disso ser escuras; deixais lhe procure a luz, mas não tenha
nenhuns; nenhuns deixaram-na ver o alvorecer do dia: ”

12:22 do trabalho “ele coisas profundas do discovereth fora da escuridão, e bringeth para fora para iluminar a
sombra de morte.”

O 30:26 do trabalho “quando eu olhei para sempre, a seguir o mal vieram até mim: e quando eu esperei a luz,
veio escuridão.”

O 13:16 de Jeremiah “dá a glória ao SENHOR seu deus, antes que cause a escuridão, e antes de seus pés
tropece em cima das montanhas escuras, e, quando o YE procurar a luz, transforma-a na sombra de morte, e
faz-lhe a escuridão bruta.”



O 24:29 de Luke “mas forçou-o, dizer, habita connosco: para ela realiza-se para a noite, e o dia é gastado
distante. E foi dentro ficar com eles.”

1 2:8 de John “outra vez, um mandamento que novo eu escrevo até você, que a coisa é verdadeira nele e em
você: porque a escuridão é perto, e o shineth verdadeiro da luz agora.”

Este domingo à noite podia igualmente ser um milagre do sol. Havia um Sabat de sábado e de domingo.
Assim, para o por do sol em domingo terminaria esse Sabat, e os povos estariam livres andar mais do que a
viagem de um dia do Sabat. Então, este domingo à noite haja bastante luz por 12 mais horas do crepúsculo para
que os dois discípulo andem estas oito milhas, jantem com Jesus, e retornem as oito milhas ao Jerusalém no
crepúsculo. O dia é passado distante pode referir um dia curto, ou pode referir umas 12 horas longas do
crepúsculo que ressurreição domingo à noite. O sol pode mover 180°: - - ocidental do leste para um fluxo
repentino do nascer do sol e da terra de novo em uma órbita reversa do sol. Então, na noite que domingo, o sol
pode mover 180° para o oeste para o leste com rotação da terra, para estar ainda apenas abaixo do horizonte
ocidental por 12 horas, e do fluxo da terra fora da órbita reversa do sol.

Joash o rei de Israel reinou 40 anos. Isto deve ser de 907 BC a 868 BC. Assim, pode igualmente ter havido um
milagre do sol em 907 BC para marcar seu reino novo. 907 são BC 900 anos antes do nascimento dos Jesus em
7 BC.

2 11:19 dos reis “e tomaram as réguas sobre centenas, e os capitães, e protector, e todos os povos da terra; e
derrubaram o rei da casa do SENHOR, e vieram a propósito da porta do protector à casa do rei. E sentou-se no
trono dos reis.
O 11:20 e todo o pessoa da terra exultada, e a cidade estavam no silêncio: e eles pântano Athaliah com a espada
ao lado da casa do rei.
11:21 sete anos velho eram Jehoash quando começou a reinar.”

O Jesus teria sete anos velho em 1 ANÚNCIO.

Assim, Jehoash reinou sobre o Jerusalém de 907 BC. Para marcar sua inauguração, o deus pode ter movido o
sol. Assim, um milagre em setembro 907 do sol BC preveria o nascimento dos Jesus o 12 de setembro, 7 BC.
Assim, o chinês tomou o milagre do sol como um presságio e mudou imperadores em 907 BC.

O spake Elisha do 8:1 de 2 reis “então até a mulher, cujo o filho tinha restaurado à vida, dizer, se levanta, e vai
agregado familiar de mil e do thine, e sojourn a permanência passageira do canst de mil do wheresoever: para o
hath do SENHOR chamado para uma fome; e igualmente virá em cima da terra sete anos.”

Esta fome de sete anos pode ser de 914 BC ao primeiro ano de Jehoash em 907 BC. Assim, pode ter havido
um milagre do sol no fim dos sete anos em 907 BC que o chinês tomou como um presságio ao imperador da
mudança então.

“Em seu, imperador Muh, 51st ano, fez o código do leu em punições, e deu uma carga ao príncipe de P'oo em
Fung.”

“Em seu, imperador Muh, 59th ano, morreu no palácio de Che.”

Seu 59th ano = 907 BC. Seu 51st ano = 914 BC. Jehoash era nascido em 914 BC e assentava bem no rei de
Judah em 907 BC. Ambos os eventos podem ter sido identificados por meio de milagre do sol.

O teste padrão nas datas de Jehoash que é sete anos velho quando se transformou rei em 907 BC é como nosso
calendário hoje 1 ANÚNCIO que data do nascimento dos Jesus. O Jesus deve ter sido sete anos nascidos de um
de 1 ANÚNCIO mais adiantado em 7 BC.



2 12:1 dos reis “no sétimo ano de Jehu Jehoash começaram a reinar; e quarenta anos reinaram ele no
Jerusalém. E o nome da sua mãe era Zibiah de Beersheba.”

Quarenta anos de 907 são BC 868 BC. De 868 BC ao sacrifício dos Jesus são 900 anos ao ANÚNCIO 33.

O mesmos 868 BC 28 do ciclo 60 na primavera = passover, rei Heaou começaram a reinar em China. Assim,
um milagre do sol para marcar o sacrifício dos Jesus 900 anos mais tarde, o chinês tomaria como um presságio
aos imperadores da mudança.

O fim do ano pode ser Yom Kipur o 15 de setembro, 868 BC. Se o sol aumentou no oeste e o grupo no leste
no primeiro dia do primeiro mês na mola como o sol tinha feito na dedicação do altar por Nehemiah em 458 BC
e pelo Maccabees em 164 BC, a seguir o sol pode mover 186 dias mais tarde, metade de uma órbita mais tarde,
em Yom Kipur. Assim, o tempo-frasco do rei E não diria o tempo em que o sol aumentou no oeste em China.

O 4:4 de Ezra “então os povos da terra enfraqueceu as mãos dos povos de Judah, e incomodou-os na
construção,
4:5 e conselheiros contratados contra eles, para frustrar sua finalidade, todos os dias do rei de Cyrus da Pérsia,
mesmo até o reino do rei de Darius da Pérsia.
O 4:6 e no reino de Ahasuerus, no início de seu reino, escreveu-lhes até ele uma acusação contra os habitantes
de Judah e de Jerusalém.
O 4:7 e nos dias de Artaxerxes escreveu Bishlam, Mithredath, Tabeel, e o resto de seus companheiros, até o rei
de Artaxerxes da Pérsia; e a escrita da letra foi escrita na língua síria, e interpretada na língua síria.”

Havia 70 anos do captiveiro em 591 BC ao retorno ao Jerusalém em 521 BC = Cyrus = jubiles de 50 anos à
realização dos Jesus quando falou em Luke 4 de Isaiah 61.

A fundação do templo foi colocada então em 507 BC, segundo ano de Darius, = 500 anos ao nascimento dos
Jesus. Além disso, Darius II, seu segundo ano era 410 BC.

Spake Haggai do 1:13 de Haggai “então o mensageiro do SENHOR na mensagem do SENHOR até os povos,
dizer, eu sou com você, saith o SENHOR.
O 1:14 e o SENHOR agitaram acima o espírito de Zerubbabel o filho de Shealtiel, regulador de Judah, e o
espírito de Joshua o filho de Josedech, o sumo-sacerdote, e o espírito de todo o resto dos povos; e vieram e
trabalharam na casa do SENHOR dos anfitriões, seu deus,
1:15 nos quatro e vigésimos dias do sexto mês, no segundo ano de Darius o rei.”

Dia 24 do sexto mês = domingo 25 de agosto de 507 BC = metade de uma órbita após a Lua cheia = o
passover, sexta-feira 22 de fevereiro de 507 BC.

10:4 de Daniel “e nos quatro e vigésimos dias do primeiro mês, porque eu era pelo lado do grande rio, que é
Hiddekel; ”

Este é supor para ser o terceiro ano de Cyrus o grande. Não obstante, a contagem pode ser de Darius II. Então,
se o sol moveu o 25 de agosto, 507 BC, o sol podem mover o 22 de fevereiro, 506 BC, no dia lunar 24 no
duodécimo mês, entre o décimo primeiro mês e o primeiro mês.

Darius II, enviado seu filho Cyrus a Atenas porque Atenas se revoltou. Então, este terceiro ano de Cyrus, o
filho de Darius II, pode contar de aproximadamente 400 BC, mais exactamente 402 BC.

O 9:25 de Daniel “sabe conseqüentemente e compreende, aquela de ir adiante do mandamento restaurar e
construir o Jerusalém até Messiah o príncipe será sete semanas, e threescore e duas semanas: a rua será
construída outra vez, e a parede, mesmo em épocas troublous.”



Assim, 62 x 7 = 434 anos; Jesus sacrifício ao 3 de abril, ANÚNCIO 33 = 402 BC. Este terceiro ano de Cyrus o
filho de Darius II, deve ser aproximadamente 400 BC porque toda a data deve ser movida para a frente 10 anos.
Assim, o filho de Darius II, Cyrus datado a 409 BC deve ser aproximadamente 400 BC.

O 2:1 de Haggai “no sétimo mês, no um e vigésimo dia do mês, veio a palavra do SENHOR pelo profeta
Haggai, dizer,”

O 2:10 de Haggai “nos quatro e vigésimos dias do nono mês, no segundo ano de Darius, veio a palavra do
SENHOR por Haggai o profeta, dizer,”

Este 24o dia do nono mês, domingo 24 de novembro de 7 BC, é igual ao dia 25 do nono mês quando se
realizava a vitória do Maccabees, Hanukkah, o 12 de dezembro, 164 BC.

Eram então Ahasuerus = Xerxes que reinou 20 anos de 477 BC a 458 BC. A parede do Jerusalém foi
terminada em 458 BC = 490 anos Jesus sacrifício ao 3 de abril, ANÚNCIO 33.

O 4:24 de Ezra “cessou então o trabalho da casa de deus que está no Jerusalém. Assim cessou até o segundo
ano do reino do rei de Darius da Pérsia.”

Este Darius II reinou de 413 BC a 394 BC; 10 anos mais recente do que a cronologia comum porque a parede
do Jerusalém foi construída ano 458 de Xerxes no 20o BC, não 468 BC. Ano de Darius II o segundo seria 412
BC, seu quarto ano em 409 BC = o jubileu de 49 anos, seu sexto ano = 407 BC = 400 anos antes do nascimento
dos Jesus.

Assim, há dois homens pelo nome Darius; Darius mim de 509 BC, e Darius II de 413 BC.

O terceiro dia de Adar pode igualmente igualar um eclipse solar ao dia 60 um ano de mais tarde. Assim, a lua
nova o 23 de fevereiro, 408 é BC o dia 25 do ciclo 60. O mesmo dia de 60, o dia 25, é o terceiro dia de Adar, é
domingo 18 de fevereiro de 407 BC.

27 de janeiro, 411 era BC um eclipse solar no dia 41 do ciclo 60. Assim, o mesmo dia 41 do ciclo 60 um ano
mais tarde; O 22 de janeiro, 410 BC, realizar-se-ia no terceiro dia de Adar. E pode igualar o sexto ano de Darius
II de 415 BC.

O 6:15 de Ezra “e esta casa foram terminados no terceiro dia do mês Adar, que era no sexto ano do reino de
Darius o rei.”

Daniel deve ser carregado aproximadamente 630 BC = os 50 anos jubile, e seja aproximadamente 20 no
terceiro ano de Joaikim, 611 BC no captiveiro. Então se Daniel estava vivo quando Darius II assentou bem no
rei em 413 BC, Daniel viveria a aproximadamente 230 anos.

8:2 de Ezra “dos filhos de Phinehas; Gershom: dos filhos de Ithamar; Daniel: dos filhos de David; Hattush.”

O 10:1 de Nehemiah “agora aqueles que selaram era, Nehemiah, o Tirshatha, filho de Hachaliah, e de
Zidkijah,”

10:6 “Daniel de Nehemiah, Ginnethon, Baruch,”

2:22 de Daniel “ele revealeth as coisas profundas e secretas: ele knoweth o que está na escuridão, e o dwelleth
claro com ele.”



Adam carregado no ano 700 no Septuagint e vivido ao ano 930, poderia significar que Adam viveu 230 anos.
Isaac viveu 180 anos de 2507 BC a 2327 BC.

1:1 de Nehemiah “as palavras de Nehemiah o filho de Hachaliah. E veio passar no mês Chisleu, no vigésimo
ano, porque eu era em Shushan o palácio,”

O 5:14 de Nehemiah “além disso do tempo que eu estive apontado para ser seu regulador na terra de Judah, do
vigésimo ano mesmo até os dois e trigésimos anos de Artaxerxes o rei, isto é, doze anos, I e meus irmãos não
comeram o pão do regulador.”

Assim, pode haver um milagre do sol o 20o ano em 458 BC = 490 anos ao sacrifício dos Jesus.

Após Xerxes, seu filho Artaxerxes reinou a 445 BC. De 445 BC = 38 anos da vida dos Jesus a 407 BC = 400
anos ao nascimento dos Jesus em 7 BC. Apenas como o presságio dos ides de março do homicídio Júlio César
do 15 de março, 45 BC = 38 anos da vida dos Jesus a seu nascimento em 7 BC.

Os 49 anos jubile estavam em 409 BC.

“Duque Li de Qin, 34o ano (deve ser o ano 33d). The Sun foi eclipsado. Tornou-se escuro no dia e as estrelas
foram vistas.”
Asiático do leste Archaeoastronomy, eclipses solares, p.31.

O eclipse solar de outubro 444 passado BC através de China mas era anular e nao total. Assim, as estrelas não
devem aparecer.

O Partenon começou a ser construído BC em 447. De cada lado/canto do telhado era a biga do sol - saiu, e a
biga da lua - direito. Pela interpretação quando o sol e a lua encontrados no meio eram a lua nova = a
construção do mês lunar começou. As bigas podem igualmente descrever o sol e a lua que estão sendo movidos.
O ano que é sobre estes 445 BC, o ano 32 de Xerxes (12o ano de seu filho) = 38 anos a 407 BC = os 38 anos de
Jesus aperfeiçoam a vida.

http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pt&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fParthenon






2:41 de Luke “agora seus pais foram ao Jerusalém cada ano na festa do passover.
2:42 e quando tinha doze anos velho, foram acima ao Jerusalém após o costume da festa.”

2 21:1 “Manasseh dos reis tinham doze anos velhos quando começou a reinar, e reinavam cinqüênta e cinco
anos no Jerusalém.”

Manasseh deve ser carregado em 700 BC, e assentar bem no rei 12 anos mais tarde na morte de Hezekiah em
688 BC. Assim, Hezekiah foi prometido 15 mais anos do sol que recua dez etapas em 703 BC.

Então domingo 31 de março de 703 BC, o terceiro dia, o dia da páscoa judaica - a Lua cheia, o sol pode ter
brilhante e aumentou de repente no leste sobre que Hezekiah foi curado. De acordo com a tradição judaica,
Hezekiah foi curado no primeiro dia da páscoa judaica. A crucificação dos Jesus era o 3 de abril, um tempo
mais ou menos idêntico de 33 ANÚNCIOS do ano. Assim, a conexão à ressurreição domingo em que o Jesus
aumentou dos mortos. Então também 15 anos mais tarde ao dia, Hezekiah pode ter o 28 de março morrido, 688
BC no pecado mao do dia = 28 do ciclo 60, quando as estrelas caíram como a chuva em China provavelmente
quando o sol se moveu para o outro lado da terra, meteorito se tornando dos asteróides enquanto se moveram no
trajecto da terra. 688 é BC o ano 28 de pecado-mao igualmente do ciclo 60 de 2636 BC.

Da festa de cabines, a festa de tabernáculos = o nascimento dos Jesus estão a 12 anos de 458 BC a 445 BC.

8:16 de Nehemiah “assim os povos foram adiante, e trouxeram-nos, e fizeram-se as cabines, cada em cima do
telhado de sua casa, e em suas cortes, e nas cortes da casa de deus, e na rua da porta de água, e na rua da porta
de Ephraim.”

“Em seu primeiro ano, que era o pecado-maou (28o do ciclo 60 869 BC ou 868 BC), na primavera, no
primeiro mês, quando (rei Heaou) veio ao trono.”
Os anais dos livros de bambu, p.152.

2 24:20 das crónicas “e o espírito do deus vieram em cima de Zechariah o filho de Jehoiada o padre, que
estêve acima dos povos, e disseram até eles, assim o deus do saith, por que transgride o YE os mandamentos do
SENHOR, que o YE não pode progredir? porque o YE deixar para lá o SENHOR, ele hath igualmente deixar
para lá lhe.
O 24:21 e conspiraram contra ele, e apedrejaram-no com as pedras no mandamento do rei na corte da casa do
SENHOR.
24:22 assim Joash o rei recordou não a bondade que Jehoiada seu pai lhe tinha feito, mas massacrou seu filho. E
quando morreu, disse ele, o olhar do SENHOR em cima dele, e exija-o.
O 24:23 e vieram passar no final do ano, isso que o anfitrião de Síria veio acima contra ele: e vieram a Judah e a
Jerusalém, e destruíram todos os príncipes dos povos entre dos povos, e enviaram todo o entulho deles até o rei
de Damasco.
O 24:24 para o exército dos sírios veio com uma pequena empresa dos homens, e o SENHOR entregou um
anfitrião muito grande em sua mão, porque tinham deixar para lá o SENHOR deus de seus pais. Assim
executaram o julgamento contra Joash.”

Esta era a mesma mola em que o rei Heaou veio ao trono, quando Joash morreu, em 868 BC = Jesus sacrifício
o 3 de abril, o ANÚNCIO 33.

Assim, o milagre do sol que era o presságio para que o chinês mude imperadores ocorreu sobre o primeiro dia
do primeiro mês lunar da mola. Sábado 12 de março de 868 BC e o retorno do sol no final do ano, metade de
uma órbita mais tarde, em Yom Kipur, o 13 de setembro, 868 BC.



Amaziah começou a reinar BC em 868. Assim, o deus pode ter feito um milagre do sol então, Zechariah o
filho de Jehoiada que é como um tipo de Cristo o filho do deus. Assim, este milagre do sol exactamente 900
anos antes Jesus crucificação do 3 de abril, ANÚNCIO 33.

Ou o sol pode ter-se movido no passover, sábado 26 de março de 868 BC, e ter movido no último dia da festa
de tabernáculos, o 27 de setembro, 868 BC.

2 14:23 dos reis “no décimo quinto ano de Amaziah o filho do rei de Joash de Judah Jeroboam que o filho do
rei de Joash de Israel começou a reinar em Samaria, e reinou quarenta e uns anos.”

2 15:1 dos reis “nos vinte e sétimos anos de rei de Jeroboam de Israel começaram o filho de Azariah do rei de
Amaziah de Judah a reinar.”

O 38th ano de Azariah de seu reino em 841 BC = 802 BC. Jeroboam não viveu no reino de Uzziah. O 38th
ano = a idade do Jesus quando foi crucificado.

Jeroboam + 14 anos de Amaziah, + 38 anos de Azariah = 52 anos, não 41 anos. Azariah 38 anos, Jeroboam 52
anos, Uzziah 52 anos.

Assim, Jeroboam reinou 14 anos de Amaziah e 38 anos de Azariah a 802 BC. Este ano, 838 BC, eram ano do
Le do imperador o 14o em que:

“Em seu ano 22d de 852 BC = 830 BC, havia uma grande seca. Nota: Isto é denominado o período de Kung-
ho. Notas: “A seca tinha continuado tão por muito tempo; que todas as cabanas estiveram queimadas acima.
Quando o rei divertimento morreu, consultaram pela concha de tartaruga o espírito do sol, e foram respondidos
que o Le tinha sido feito à morte por alguma coisa monstruoso. Quando os duques comida e Shaou tinham
aumentado seu filho mais idoso Tsing para o trono, Ho de Kung retornou a seu estado. Era o homem da grande
virtude.”

“Em seu 13o ano (de 852 BC = 840 BC = o 50th ano = o jubileu desde 1241 BC em Israel. 840 BC = o
primeiro ano de rei Azariah de Judah), o rei estava em Che; e Ho, o barão de Kung, administrou os deveres
imperiais”

“Em vez lá de ser somente um regente, contudo, como estes anais diga, as contas mais comuns fazem para
fora dois, Kung e Ho, os duques da comida e Shaou.”

Se havia somente um imperador e não dois ao mesmo tempo, alguns registros podem preencher a diferença de
120 anos de nenhuma história em China desde 1087 BC demasiado 968 BC. Os reis não gostam de compartilhar
do poder. História que são seqüencial e não uma série de co-reinos.

o “duque teixo de Ch'in morreu.” = 830 BC quando Azariah tinha 38 anos velho, a idade do Jesus quando foi
crucificado. Este então deve ser o 38th ano da vida de Azariah um pouco do que seu reino. Um milagre do sol
foi seguido frequentemente por uma seca, porque os sistemas do tempo na terra foram afectados pelo sol que
move ao redor a terra.

Os clássicos chineses, os anais dos livros de bambu. p.154

Assim, o terremoto e o milagre do sol dos Amos podem ter aproximadamente 838 ocorridos BC ano de
Azariah no segundo. Não obstante, o grande terremoto é calculado aproximadamente 759 BC, + ou - 50 anos,
que pode significar que o terremoto estava em 800 BC.



Frome a conquista de Joshua em 1241 BC a 838 era BC aproximadamente 400 anos, e assim uns 50 anos
jubile, depois de 1241 BC.

Isaiah era o filho de Amoz. Soletrar ordena dentro das datas onde a Bíblia foi escrita variada extremamente.
Assim, Amoz e os Amos podem ser a mesma pessoa. Os Amos devem ter vivido na época de Jeroboam antes de
800 BC. Então há a possibilidade Isaiah que está a próxima geração estava o filho dos Amos o profeta.

O grande terremoto foi datado a aproximadamente 759 BC. O rei Uzziah morreu em 752 BC. Assim, a
possibilidade Isaiah era o filho do profeta Amos.

1:1 dos Amos “as palavras dos Amos, que estava entre os herdmen de Tekoa, que viu a referência de Israel
nos dias do rei de Uzziah de Judah, e nos dias de Jeroboam o filho do rei de Joash de Israel, dois anos antes do
terremoto.”

O 29:6 de “shalt de Isaiah mil seja visitado do SENHOR dos anfitriões com trovão, e com terremoto, e grande
ruído, com tempestade e tempestade, e a chama do fogo de devoramento.”

Deve igualmente haver um outro terremoto.

O 14:5 de Zechariah “e o YE fujirão ao vale das montanhas; para o vale das montanhas alcançará até Azal: o
sim, YE fujirá, como como YE fujido antes do terremoto nos dias do rei de Uzziah de Judah: e o SENHOR meu
deus virá, e todos os Saint com thee.”

O grande terremoto de 759 é mencionado BC. Zechariah 14 deve ter sido escrito aproximadamente 470 BC.
Assim, o segundo terremoto foi previsto após 470 BC, provavelmente o terremoto na ressurreição dos Jesus. O
nascer do sol repentino no leste na manhã da ressurreição podia causar este terremoto:

O 28:2 de Matthew “e, vê, havia um grande terremoto: para o anjo do senhor descido do céu, e veio rolar para
trás a pedra da porta, e sentou-se em cima dela.”

19:1 do salmo “ao músico principal, um salmo de David. Os céus declaram a glória do deus; e o sheweth do
firmament seu handywork.
Dia do 19:2 até o discurso do uttereth do dia, e noite até o conhecimento do sheweth da noite.
O 19:3 lá não é nenhuma discurso nem língua, onde sua voz não é ouvida.
O 19:4 sua linha é saído com toda a terra, e suas palavras à extremidade do mundo. Nelas hath ajustou um
tabernáculo para o sol,
19:5 que é como um noivo que sai de sua câmara, e rejoiceth como um homem forte para correr uma raça.
O 19:6 seu que vai adiante é do fim do céu, e de seu circuito até as extremidades dele: e não há nada escondido
do calor disso.”

1 9:24 dos Corinthians “conhece o YE não que que correm em uma raça correm tudo, mas o um receiveth o
prêmio? Corra assim, esse YE pode obter.”

3:14 dos Philippians “eu pressiono para a marca para o prêmio da chamada alta do deus em Jesus Cristo.”

12:1 “Wherefore dos hebraicos que vê nós somos circundados igualmente aproximadamente com tão grande
uma nuvem das testemunhas, deixados nos colocar de lado cada peso, e o pecado que o doth nos sitiou tão
facilmente, e deixados nos correr com paciência a raça que é ajustada antes de nós,”

O verso no salmo 19:5b “e no rejoiceth como um homem forte para correr uma raça” fala de mover o sol
rapidamente, como a corrida em uma raça.



A natureza diz o gospel. Os milagre de Sun igualmente dizem o gospel. Eu acredito que esse rei David que
escreveu este salmo 19 soube que terra girada, não o sol revolvido, cada dia. David saberia que havia os dias
excepcionais em que o deus moveu o sol em torno da terra. David saberia que muitas vezes estes dias
excepcionais dos milagre do sol aguçado ao nascimento, a vida, e a crucificação do filho do deus porque soube
que o deus prometeu Cristo viriam de sua linhagem.

Quando Joshua pediu que o deus parasse o sol, o sol provavelmente estava viajando para o oeste ao leste. O
deus pode ter feito o sol aumentar o mesmo dia no oeste essa noite no relógio médio de Gideon nos juizes 7 do
dia longo de Joshua. Assim, Joshua soube que o deus movia o sol e o deus perguntado para parar o sol na
posição do meio-dia no meio do céu. Assim, Joshua e David devem ter sabido que a terra gira cada dia e o sol já
está estando ainda. David deve conhecer os tempos dos milagre do sol aguçado à vinda dos Jesus.

1 cronica o 29:30 “com todo seu reino (David) e seu pôde, e os tempos que foram sobre ele, e sobre Israel, e
sobre todos os reinos dos países”

Muitos povos em tempos da Bíblia em terras da Bíblia compreenderiam que a terra gira diário e não o sol
revolve em torno da terra.

18:15 do salmo “os canais de águas foram considerados então, e as fundações do mundo foram descobertas em
thy repreensão, SENHOR de O, na explosão da respiração de thy narinas.”

Este salmo de David fala de milagre do sol. As fundações do mundo podem aplicar-se à órbita de terra,
zodíaco, em torno do sol. Mais coisas mudam, mais que permanecem os mesmos. Assim, como Israel observou
estes muitos milagre que do sol viriam compreender a terra gira cada dia, não o sol revolve. Porque quando o
deus moveu o sol isto era excepcional, a terra deve girar.

Assim, este salmo 19 e outro declara o poder do deus quando o deus moveu o sol em torno da terra.

Moreso, deus que move o sol frequentemente no 17o dia do 7o mês para apontar ao nascimento dos Jesus para
vir o 12 de setembro BC, a 7, e mesmo a jubiles de 50 anos aos três dos Jesus e a um meio ANÚNCIO do
ministério do ano desde o 29 de agosto, e à crucificação dos Jesus no 49th ano jubile, o 3 de abril, ANÚNCIO
33. E deus que move o sol mesmo em 100 anos para o nascimento dos Jesus em 7 BC e mesmo 100 anos para a
crucificação dos Jesus no ANÚNCIO 33.

Nós sabemos que o sol parece se mover enquanto a terra gira. Contudo, este salmo está descrevendo o deus
que move o sol como fazem estes outros versos da Bíblia também:

O 5:31 dos juizes “deixou assim todos os inimigos do thine perecer, SENHOR de O: mas deixe-os que o amor
ele seja como o sol quando goeth adiante em seu pôde.”

4:2 de Malachi “mas até você que o medo meu nome o Sun da rectidão se levantará com cura em suas asas; e
o YE irá adiante, e cresce acima como vitelas da tenda.”

Se o sol tem as asas, o sol não é estacionário, mas o deus moveu o sol.

28:1 de Matthew “no fim (G3796) do Sabat, G4521 como começou a dawnG2020 towardG1519 o dia
firstG3391 da semana, G4521 cameG2064 MaryG3137 MagdaleneG3094 andG2532 theG3588 otherG243
MaryG3137 ao sepulcro de seeG2334 theG3588. G5028”

retardamento dos meios do fim (G3796). O Sabat, G4521 significa um Sabat de sete Sabat. Talvez esse Sabat
o sol aumentou no oeste e no grupo no leste.



O 30:26 do trabalho “quando eu olhei para sempre, a seguir o mal vieram até mim: e quando eu esperei a luz,
veio escuridão.”

Talvez o sol saiu na noite:

“os três tribos de Miao estavam na grande desordem e o céu decretou sua destruição. O sol saiu na noite e por
três dias choveu o sangue. Um dragão apareceu no templo ancestral e os cães urraram no mercado…”

Ano Shun no 3ò, comandou o príncipe de Hea tomar a superintendência dos povos, que visitaram a isso as
montanhas dos quatro quartos. Em seu 3ó ano, na primavera, no primeiro mês, o príncipe de Hea, Yu, recebeu a
nomeação para ser sucessor, no templo do antepassado espiritual; e restaurado a divisão do império em nove
províncias. Em seu 35o ano Shun comandou o príncipe de Hea, Yu, conduzir uma expedição punitiva contra o
Teixo-maeou. O príncipe do Teixo-maeou veio fazer a homenagem.
Os clássicos chineses III, os anais dos livros de bambu, p.116

As quatro montanhas = os quatro vales e Ho foi enviado à fim determinar BC as quatro estações após o
milagre do sol Yaou do 1º de abril, 2315.

33 anos do primeiro ano Shun em 2222 eram BC este milagre do sol aproximadamente 2191 BC no co-reino
de Yu e Shun. 2222 BC = o jubile de 50 anos no ANÚNCIO 29 de 22 BC. 2191 BC = o jubile de 50 anos da
conquista 1191 de Joshua BC.

2369 era BC uns 49 anos jubile. Então 2222 BC igualmente eram uns 49 anos jubile; 2369 BC - 147 anos (3 x
49) = de 2222 BC.

Ano Shun do 50th em 2172 realizam-se BC os jubiles de 50 anos a 22 BC e 50 mais anos ao ANÚNCIO 29 =
ao ANÚNCIO do 29 de setembro quando o Jesus começou seus três e a um meio ministério do ano. Para trás os
jubileus de 49 anos a 4672 são BC 4 anos antes de Adam no ano arménio 800 = 4568 dos sothis BC, são
igualmente jubiles de 49 anos Jesus sacrifício ao 3 de abril, ANÚNCIO 33. Há uns jubiles de 50 anos de 4568
BC ao 3 de abril, ANÚNCIO 33.

O primeiro ano Shun em 2222 era BC 490 anos ano 1732 do rei Parentes ao 8o BC, era 490 anos à conquista
de Joshua em 1242 BC, era 490 anos a Uzziah no ano passado em 752 BC = a fundação de Roma = 16 x 49
anos mais Jesus sacrifício ao 3 de abril, ANÚNCIO 33.

Do primeiro ano de Yao em 2315 ao primeiro ano de Yu é supor BC em 2168 BC para ser 150 anos = 100
Yao e 50 evitam. Não obstante, havia uma sobreposição de três anos entre ano de Yao o 100th e ano Shun o
primeiro.

O primeiro ano de Yu era em 2168 BC, foi baseado provavelmente em um milagre que do sol o chinês tomou
como um presságio para fazer o imperador de Yu. Este evento em China pode ser 2200 anos antes Jesus
crucificação do 3 de abril, ANÚNCIO 33, neste primeiro mês da mola. O dragão que o chineses dizem eram
mais brilhantes do que o sol igualmente apareceu.

O 1:14 de Ezekiel “e as criaturas vivas correram e retornaram como a aparência de um flash de relâmpago.
O 1:15 agora como eu vi as criaturas vivas, vê uma roda em cima da terra pelas criaturas vivas, com suas quatro
caras.
1:16 a aparência das rodas e de seu trabalho era como até a cor de um berilo: e quatro tiveram uma semelhança:
e sua aparência e seu trabalho eram como se era uma roda no meio de uma roda.”

Um vizinho, Andrew Lindsey, um homem idoso aproximadamente 1996, disse que viu estas rodas dentro das
rodas na noite que olha para baixo no vale de Okanagan de Glenrosa, Kelowna ocidental.



18:12 do salmo “no brilho que era antes que ele que suas nuvens grossas passaram, a saraiva apedreja e os
carvões do fogo.”

O 28:2 de Isaiah “vê, o hath do senhor um poderoso e o forte, que como uma tempestade da saraiva e de um
destruição atacam, como uma inundação das águas poderosas que transbordam, moldará para baixo à terra com
a mão.”

“Para que o céu gire a obscuridade no meio-dia e brilhem brilhante na noite”
Huai Nan Tzu 5a.7

Isto podia descrever um eclipse solar e uma Lua cheia. Contudo, esta frase pode igualmente descrever milagre
do sol.

Se o sol tem as asas deve mover-se. A manhã da ressurreição pode ser depois que o sol aumentou no oeste e
ajustado no leste, na posição da manhã, a seguir na escuridão para algumas horas, e a elevação do sol outra vez
de repente e brilhante no leste.

139:9 do salmo “se eu tomo as asas da manhã, e interrupção nas partes máximas do mar;
O 139:10 mesmo lá thy mão conduzir-me-á, e thy assistente guardarar-me-á.
O 139:11 se eu digo, certamente a escuridão cobrir-me-á; mesmo a noite será clara sobre mim.
Sim do 139:12, o hideth da escuridão não do thee; mas o shineth da noite como o dia: a escuridão e a luz são
ambo o semelhantes ao thee.”

“as partes máximas do mar” podem estar ao oeste: Marrocos e Espanha onde os povos judaicos se
estabeleceram. Os povos judaicos estabeleceram-se no ANÚNCIO de Escócia em 1290, e o gospel reviveu com
o espírito santo no ANÚNCIO de Escócia em 1897.

Evenso, “as asas da manhã” falam do sol de aumentação que tem as asas. Isto é, o sol ajustado no oeste o
Sabat, o 4 de abril, ANÚNCIO 33 = o sol que passa do meio-dia no leste de China à posição de 9 AM em China
para estar sobre o Pacífico “o mar máximo”. Então o sol transforma-se ocidental do leste brilhante e do curso - -
para aumentar de repente em Israel a ressurreição domingo de manhã, o 5 de abril, o ANÚNCIO 33.

4:2 de Malachi “mas até você que o medo meu nome o Sun da rectidão se levantará com cura em suas asas; e
o YE irá adiante, e cresce acima como vitelas da tenda.”

Outra vez o sol tem as asas porque o deus moveu o sol. A terra tem as asas porque as órbitas de terra o sol.
“Esse pôde tomar a posse das asas da terra” porque o deus moveria o sol para o outro lado da terra e do fluxo da
terra em uma órbita reversa do sol; porque o deus deve guiar a terra no reverso ao mesmo ângulo ao sol que
normalmente; porque o deus deve acelerar a órbita reversa da terra 48 horas um o ano reverso da órbita = da
“posse tomada”.

38:13 do trabalho “esse pôde tomar a posse das asas da terra”

26:7 do trabalho “ele stretcheth para fora o norte sobre o lugar vazio, e hangeth a terra em cima de nada.”

A terra pendura em cima de nada porque órbitas de terra o sol.

O 7:8 de Micah “exulta não contra mim, inimigo da mina de O: quando eu caio, eu levantar-me-ei; quando eu
me sento na escuridão, o SENHOR será uma luz até mim.
7:9 eu carregarei a indignação do SENHOR, porque eu sinned contra ele, até que defenda minha causa, e
executo o julgamento para mim: trar-me-á adiante à luz, e eu verei sua rectidão.”



O sol que aumenta de repente no leste apenas algumas horas após o sol ajustado no leste na ressurreição dos
Jesus = assim o sol tem as asas = as asas da manhã. Esse Jesus da noite revelou-se a seus discípulo no
Jerusalém, quando o sol se ajustaria no oeste. Assim o sol “nas partes máximas do mar”.

O 11:12 de Isaiah “e estabelecerão uma bandeira para as nações, e montarão os proscritos de Israel, e
recolhem junto dispersado de Judah dos quatro cantos da terra.”

Os quatro cantos da terra são as quatro asas da terra. As asas da manhã são as asas do sol.

Gideon pode ter lutado com uma noite longa. E retornado antes do sol aumentou. A paralela ao Jesus podia ser
uma longa sexta-feira à noite, a seguir a elevação do sol no oeste e ajustada no leste. Então o sol aumenta de
repente no leste.

Se o mesmo dia como o dia longo de Joshua; Joshua pode ter ido acima de toda a noite de Gilgal em Jordânia
a Gibeon. Então Joshua lutado demasiado na escuridão em Gibeon. Então a elevação do sol no oeste, está ainda
no meio-dia para 24 horas, e grupo no leste. Então o sol aumenta de repente no leste. Assim, a vitória da batalha
da noite de Gideon antes do sol estava acima. A ressurreição dos Jesus igualmente foi antes que o sol estêve
acima domingo 5 de abril de 33 do ANÚNCIO.

Contudo, mais provável, o sol aumentou no oeste que noite, imediatamente depois que o começo do segundo
relógio. Então os homens de Joshua teriam a luz do dia para escalar 18 milhas de Gilgal a Gibeon. E alcance
Gibeon de Joshua no meio-dia.

A referência ao 139:9 do salmo é Malachi 4: 2. Que o sol tem meios das asas o sol moveu-se.

16:2 de Mark “e muito cedo na manhã o primeiro dia da semana, vieram até o sepulcro na aumentação do sol.”

Na aumentação do sol na noite do sétimo dia deve significar o sol ajustado no leste, ele tornou-se escuro. E
logo após o sol ascensão de repente no leste.

1:5 de Ecclesiastes “do sol o ariseth igualmente, e o goeth do sol para baixo, e hasteth a seu lugar onde se
levantou.”

8:17 de Ecclesiastes “então eu vi todo o trabalho do deus, de que que um homem não pode encontrar o
trabalho que é feito sob o sol: porque embora um trabalho do homem para o procurar para fora, contudo não o
encontrarão; sim mais; embora um homem sábio pensa para saber ele, contudo não poderá encontrá-lo.”

O 111:2 do salmo “os trabalhos do SENHOR é grande, procurado de tudo o que tem o prazer nisso.”

104:19 do salmo “apontou a lua por estações: o knoweth do sol seu que vai para baixo.”

“o knoweth do sol seu que vai abaixo” isto é, do sol que viaja para o oeste ao leste sábado 24 de agosto de
1241 BC, “o sol acelerou não ir abaixo de” para Joshua; Joshua significado soube que o deus movia o sol, e o
sol que viaja para o oeste ao leste não era giro apenas da terra e o sol que não se move. O significado deste
“acelerado não ir abaixo de” ao lugar o sol levantou-se, foi-se o sol deve aumentar no oeste o ANÚNCIO do
sábado 4 de abril de 33 quando o Jesus estava na sepultura a se ajustar no leste. Então, a escuridão por algumas
horas e o primeiro dia começariam quando Mary foi ao túmulo depois que o Jesus aumentou dos mortos. Então
o sol de repente e brilhante a elevação no leste, o lugar o sol aumentou normalmente.

53:11 de Isaiah “fora da penúria de sua alma verá a luz, e será satisfeito: ”



30:26 de Isaiah “além disso a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol será séptupla, como a luz de sete
dias, no dia que o bindeth do SENHOR acima da ruptura de seus povos, e healeth o curso de sua ferida.”

A ressurreição domingo de manhã consideraria a lua aumentar no oeste enquanto o sol se ajustou no leste.
Algumas horas depois que o sol ajustado no leste, sol do sol deve brilhante brilho = a lua para ser tão brilhante
quanto o sol, a lua aparece no oeste momentaneamente, a seguir o sol aumenta de repente brilhante essa manhã
da ressurreição de domingo.

Bernardino Sahagun gravou a história de criação asteca - “havia dois sóis, mas o resto dos deuses não quis
dois sóis nos céus, assim um dos deuses agarrou um coelho e jogou-o para o segundo sol para diminuir seu
brilho; isso é como um coelho aterrou na lua e permaneceu lá.”

“a luz de sete dias” pode referir o Sabat que está sendo chamado o Sabbaton = sete Sabat = o dia/noite que
dura sete 1/2 - dias da hora da hora = 7 horas X12 = Jesus nos três dias inteiros graves.

O sol sete vezes mais brilhante no resurrecton domingo de manhã = sexta-feira à noite quando o Jesus era nos
sete tempos graves mais por muito tempo, isto é, uma noite de 7 horas X12 mais longa = os três dias da
escuridão no êxodo = 3 x 24 horas.

O 3:5 de Zephaniah “O SENHOR justo está no meio disso; não fará a iniquidade: cada doth da manhã traz seu
julgamento para iluminar-se, ele faileth não; mas o knoweth injusto nenhuma vergonha.”

O sol sete vezes mais brilhante reflectiria fora da lua como se a lua era o sol. A elevação do sol na ressurreição
dos Jesus deve ser esta sete vezes mais brilhantes. O sol deve aumentar no oeste que o Jesus do Sabat estava na
sepultura, o 4 de abril, no ANÚNCIO 33, e no grupo no leste. O sol deve continuar a mover-se para o leste para
a posição de 3 AM Israel = a Lua cheia acima de Israel no oeste. Assim, Israel veria a lua tão brilhante como o
sol antes que o sol aumentou de repente e brilhante no leste.

O dia não é feito normalmente mover-se do sol. o “hasteth a seu lugar onde se levantou” pode apontar ao
ajuste do sol no leste quando o Jesus estava no túmulo. Então o sol levantou-se de repente no leste na
ressurreição dos Jesus. Assim, o significado destas palavras de Solomon seja a ressurreição dos Jesus.

Assim, Joshua pedindo que o deus faça o sol estar ainda e a estada da lua no horizonte oriental no vale de
Ajalon, Joshua estava perguntando a deus que o movimento do sol não da posição do meio-dia ajustar-se no
leste porque o sol e a lua devem juntar. Assim, o sol seria no meio do céu na posição de 12 PM quando a lua
ficou no vale de Ajalon no leste por 24 horas. O sol “hasted para não ir abaixo” dos meios Joshua soube que o
sol se estava movendo quando viajou o leste ocidental. É por isso Joshua conheceu o que estava rezando ao
deus para, isso que o sol escureceria e retardaria em seu leste ocidental do movimento e pararia no meio do céu.
O sinal da manhã da ressurreição seria o sol ajustado no leste, e houvesse escuro por aproximadamente três
horas.

Sobre que o sol de repente e brilhante elevação no leste. Então o Amorites podia escapar às cidades próximas
na obscuridade. Assim, a oração de Joshua por mais horas da luz.

Saberia que o sol não se move normalmente quando parece viajar leste-oeste. Mas quando o sol viajou o leste
ocidental para fazer um 1/2 - dia da hora da hora o sol deve mover 40 milhão quilómetros por hora. Quando
parou no meio do céu que dia tem viajado 40 milhão milhas um a hora e retardado a 20 milhão quilómetros por
hora. 24 horas mais tarde hasted outra vez para ajustar-se no leste que dobra sua velocidade de 20 milhão
quilómetros por hora a 40 milhão quilómetros por hora. 6 horas + 24 horas + 6 horas = 36 horas de luz do dia
que dia. O curso da noite do sol de 11 PM sexta-feira 23 de agosto de 1241 BC ao nascer do sol = no 90°
ocidental e o curso da noite do por do sol = no 90° do leste que adicionam a 180° assim, o movimento total do
sol eram 5 leste de X 180° e o sol no outro lado da terra.



A terra podia fluir fora da órbita reversa do sol. Em seguida os 180° imediatamente movidos sol para o oeste a
de repente aumentam no leste à posição do meio-dia e começam uma outra meia órbita reversa do sol não
deixar nenhum minuto faltante líquido.

Algumas equações da astronomia são imediatas. Assim, a física de mover o sol imediatamente, e não
gradualmente de pegarar a velocidade. O sol deve alcançar vinte ou trinta milhão quilómetros por hora dentro
de um minuto. Mesmo o sol deve alcançar a velocidade da luz dentro de um minuto em que o sol for escurecido
em seu ir adiante.

O 15:1 do êxodo “cantou então Moses e as crianças de Israel esta canção até o SENHOR, e spake, dizer, eu
cantarei até o SENHOR, porque hath triunfou gloriosa: H1342 H1342 o cavalo e seu hath do cavaleiro jogado
no mar.”

“triunfado gloriosa: Meios de H1342 H1342” montar acima. Talvez o sol aumentou no oeste, ou aumentou de
repente no leste.

Sun ajustou-se no leste

Aqui você vê o por do sol no dia longo de Joshua. 10:27 de Joshua

O 10:27 de Joshua “e vieram passar na altura de ir para baixo do sol, esse Joshua comandado, e tomou-o traga
fora das árvores, e molda as na caverna onde tinha sido escondido, e as grandes pedras colocadas na boca da
caverna, que permanecem até este dia mesmo.”

Grupo do sol de meios de Ereb 6153. Isto podia sol ingualmente médio ajustar-se no leste. Nos meios da noite
entre as noites do por do sol e a obscuridade. A curva 935 significa ir para baixo ou ajustar-se do sol. A curva
835 pode igualmente significar o significado mais profundo curvar-se para baixo; para ajustar-se no leste. Para
vir ou retornar. Quando o grupo do sol no leste que retornou ao leste. Esta palavra parece como a origem das
palavras gregas para que o sol curve-se para baixo no leste antes do nascer do sol adiantado da ressurreição no
leste. E também, o sol a curvar-se para baixo no oeste nos dois que viajam a Emmaus com Jesus, quando
disseram ao Jesus “o dia é gastado distante”.

O sol podia viajar 45° para o leste da posição de 11 PM à posição de 8 PM em agosto, a seguir ao curso 180°
do sol para o leste a aumentar no oeste à posição do meio-dia = a 180° em seis horas; , ficar então na posição do
meio-dia para 24 horas = 360°, a seguir no sol ajustado no 180° do leste em seis horas, a seguir no movimento
do sol um 45° mais adicional do leste à posição de 3 AM, à terceira hora da noite = uma semelhança à manhã da
ressurreição e o ataque de Gideon no segundo relógio, o relógio romano sobre o túmulo. Então que domingo 25
de agosto de 1241 BC o sol pararia e inverteria o oeste do curso e do curso 180° da posição de 9 AM China =
uma posição de 3 AM Israel à posição de 3 PM Israel.



Agora nós precisamos de tomar dos 40 minutos. Nós encontramos uma diferença 40 minuto entre o
comprimento das duas meias órbitas reversas aplicadas às 48 horas aceleradas tempo porque a órbita de terra é
elíptica. Para encontrar agora uma referência ao começo da segunda metade da órbita reversa: Nos juizes que o
8:13 Gideon retornou antes do sol ascensão, talvez de repente no leste no brilho séptuplo. Então a terra podia
fluir em uma órbita reversa do sol para que a órbita do reverso do inverno parcialmente tome dos 40 minutos ao
15 de fevereiro de 1240 BC.

Joshua pode ter estado ciente que o sol pelo leste ocidental móvel estava revolvendo em torno da terra que dia.
Assim quando Joshua pediu que o deus parasse o sol conheceu o que falava sobre.

Joshua pode ter estado receoso que o sol que aumenta no oeste, agora no meio-dia em Gibeon, se ajustaria no
leste em seis horas, e haja escuro por aproximadamente três horas, e o Amorites possa fujir às cidades e
reagrupar. Assim, Joshua rezou o sol acima e as seis luas do dia no leste, estada ainda no céu. Assim, talvez o
mesmo teste padrão pode ter sido o Jesus do Sabat estava na sepultura. O sol que aumenta no oeste e que ajusta-
se no leste, o Sabat terminou na obscuridade quando os três Mary foram preparar o corpo dos Jesus com
especiarias. Então o sol aumentou de repente no leste. Assim, Joshua pode ter estado ciente deste teste padrão
de milagre do sol, e o deus perguntado para prolongar o dia antes de lá seja escuro.

Joseph, o pai de Joshua 1088 anos mais cedo em 2329 sonhados BC, e lá era um milagre do sol para Joseph
quando estava em Egipto. Isto pode ter sido quando o sol estêve ainda no céu por 10 dias em China, sobre que
Yao foi feito a imperador sobre o regulador de China e de Joseph sobre Egipto em 2315 BC. Joshua estaria
ciente do sonho do seu pai, e assim com seu pedido ao deus fazer o sol estar ainda, cumpriu isto prophesy outra
vez em sua vida.

O 37:9 da génese “e sonharam contudo um outro sonho, e disseram-lhe seus irmãos, e disseram-nos, ver-los,
mim sonharam um sonho mais; e, ver, o sol e a lua e as onze estrelas feitos reverência a mim.”

5:45 de Matthew “esse YE pode ser as crianças de seu pai que está no céu: para ele maketh seu sol a aumentar
no mal e chuva na boa, e do sendeth no justo e no injusto.”

o “maketh seu sol a aumentar-me” Jesus dos meios não disse que o sol se move em torno da terra cada dia.
Para fazer para aumentar deve ser compreendida para fazer com que a terra gire 360° cada dia.

O 113:3 do salmo “da aumentação do sol até ir para baixo o nome do mesmos do SENHOR deve ser
elogiado.”

Na margem de minha Bíblia que de Cambridge este é o Jesus do hino cantou antes que estêve traído. O sol
pode aumentar no oeste e ajustar-se no leste que o Jesus do Sabat estava no túmulo. O sol deve de repente
aumentar no leste na ressurreição dos Jesus.

O sol deve de repente aumentar no leste, o 25 de agosto de 1241 BC. Então haveria uma segunda metade da
órbita reversa de 177,6 dias right after a primeira cobre a metade a mais curto da órbita elíptica da terra.
177.5/365.25 X 48 = horas do 23:20. Assim, ambas as meias órbitas: horas do 23:20 + horas do 24:40 = 48
horas que faltam o tempo. Nós encontramos os desaparecidos 40 minutos.

48 horas de tempo decorrido opor em 48 horas que faltam o tempo. O tempo decorrido: + 12 horas de 17 de
fevereiro de 1241 BC + (36 horas totalizam a luz 12 + 24 do dia, esse 24 de agosto de 1241 BC) 60 horas no
movimento oriental do sol - expor ao sol a elevação no ocidental estão ainda no meio-dia para 24 horas e grupo
= nas 36 horas do leste da luz do dia - a noite de sexta-feira 23 de agosto de 1241 BC - menos 12 domingo 25 de
agosto de 1241 BC horas de movimento 180° do sol ocidental e + 12 horas de 15 de fevereiro de 1240 BC o sol
está ainda no meio-dia outra vez.



O começo do segundo relógio pode ser o tempo onde o sol aumentou no oeste e estêve ainda no céu por 24
horas.

Então o grupo do sol no oeste e aumentou de repente no leste no 8:13 dos juizes no brilho séptuplo como Jesus
ressurreição o 5 de abril, ANÚNCIO 33.

2 1:10 de Timothy “mas são feitos agora manifestos aparecer de nosso salvador Jesus Cristo, que o hath abuliu
a morte, e o hath trouxe a vida e a imortalidade para se iluminar através do gospel: ”

5:14 “Wherefore de Ephesians saith, mil acordado que o mais sleepest, e levanta-se dos mortos, e Cristo dará a
luz do thee.”

O PM no 23 de agosto de 1241 11 BC o sol deve viajar 45° para o leste à elevação no oeste na posição de 8
PM que passa então 180° em seis horas à posição do meio-dia. Então o sol 360° de viagem a estar ainda no
meio-dia por 24 horas. Então o sol 180° de viagem ao grupo no leste em Israel em seis horas. Então o sol 45° de
viagem à posição em China, posição de 9 AM de 3 AM em Israel. Enterre temporariamente o fluxo fora da
órbita reversa do sol. Então o sol que inverte 180° do curso, e de repente e brilhante da viagem para o oeste à
posição de 3 PM posição - ou do meio-dia devido a algumas horas para viajar o 180°.

Quando o sol viajou 45° do leste e 180° então 360° e estêve ainda no céu então 180° e grupo no leste em
Israel, a seguir o movimento 45° do sol promove o leste à posição de 3 AM Israel. E quando o sol viajou 180°
ocidental talvez o sol foi iluminado sete vezes.

Então quando a terra fluiu fora segunda metade órbita do 15 de fevereiro de 1240 reverso BC, os trajectos do
eclipse na superfície de terra seriam exactamente onde nós preveríamos que a estar para trás a tempo e as linhas
corais diárias seriam exactamente porque nós os esperaríamos ser cada dia. Sim, você pode encontrar se o sol se
ajustou o 24 de agosto de 1241 BC no crescimento diário em um coral. Contudo, se o sol foi escurecido a
camada pode parecer como qualquer outro camada diária. O sol pode ter sido escurecido quando estêve ainda
no céu para sair da mesma linha coral diária, os pólipos corais estabelece anéis de crescimento diários. “Se um
anel é adicionado cada dia poderia estar aquele em um dia com particularmente mau tempo que nenhum anel é
adicionado”.

Não obstante, o dia o mais nebuloso é cinco vezes mais brilhante do que o escritório o mais brilhante. Eu vi o
coral azul e roxo quarenta pés para baixo em Havaí que deve receber bastante luz solar para fazer os anéis
corais.

Sobre um dia inteiro

10:13 b de Joshua “assim que o sol estêve ainda no meio do céu, e hasted para não ir abaixo aproximadamente
de um dia inteiro.”

A palavra para “sobre” é a letra Kaph e significa “como” ou “sobre”. O texto lê “o sol estado ainda por quase
um dia inteiro” aproximadamente 24 horas. Assim, a palavra gosta de um dia inteiro. - Um dia, Yom, pode
significar uma escala de cores claras do nascer do sol ao por do sol. Assim, a palavra “sobre” um dia de 12
horas como lá é 10 horas na luz do sol do inverno e 14 horas expor ao sol a luz no verão. Contudo, um dia
inteiro inclui a noite e o dia e é uma revolução completa de 24 horas um pouco do que aproximadamente 12
horas da luz do sol. Assim, o sol estêve ainda no céu para como a revolução completa de um dia inteiro de 24
horas. A órbita da primeira metade é 40 minutos curtos em tempo faltante nas 24 horas aceleradas hora para a
órbita da primeira metade.

http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pt&url=http%3a%2f%2fwww.astro.utoronto.ca%2f%7emhvk%2fAST221%2fverbunt.pdf
http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pt&url=http%3a%2f%2fwww.astro.utoronto.ca%2f%7emhvk%2fAST221%2fverbunt.pdf
http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pt&url=http%3a%2f%2fwww.astro.utoronto.ca%2f%7emhvk%2fAST221%2fverbunt.pdf


Então os 40 minutos faltantes podem ser aplicados às 24 horas o 24 de agosto de 1241 BC ainda estado sol.
Assim, o termo o sol estado ainda no céu para “sobre” um dia inteiro é muito exacto. O sol representou ainda
horas do 23:20 quando o sol revolveu em torno da terra 350°. O termo “da metade terra dos meios do céu”
estava já em uma órbita reversa do sol que move 180° seis meses mais adiantado. Da metade de meios do céu
da posição do sol entre as estrelas. Desde o 17 de fevereiro de 1241 realiza-se BC a metade de uma órbita ao 24
de agosto de 1241 BC quando o sol deve retornar e o céu nocturno da noite do 24 de agosto de 1241 esteja BC
180° diferente do que a noite antes que como o sol estava no outro lado da terra.

Esta palavra para meio dia é a mesma que a palavra aqui em Nehemiah “meio-dia”

O 8:3 de Nehemiah “e leram nisso antes que a rua que era antes da porta de água da manhã até o meio-dia,
antes dos homens e das mulheres, e aquelas que poderiam compreender; e as orelhas de todos os povos eram
atentas até o livro da lei.”

“da manhã até o meio-dia” = da iluminação ao de meio dia. Podia haver um milagre do sol este dia. O texto
não disse que o sol aumentou no leste como de costume.

A terra em uma órbita reversa desde o 17 de fevereiro de 1241 BC, significado o sol moveu 180° para o
zodíaco de agosto, a seguir continuou em seis meses, metade de uma órbita, ao zodíaco de fevereiro em agosto.
O sol estêve ainda da metade do céu, o meio-dia, que dia por 24 horas. Se o sol viajou um trajecto recto em
torno da terra, o sol apareceria em sua posição do meio-dia, para aumentar 23° a seguir diminui 23°. O sol no
seu mais heighest alcançaria 80°, 10° menos do que o meio.

Então se você pode representar o sol revolver em torno da terra 350° com rotação da terra para estar ainda no
tempo de Israel do meio-dia por horas do 23:20, aproximadamente um dia inteiro. Aquela é 24 mais horas da
luz do dia. Assim, os desaparecidos 40 minutos na história faltante do dia.

Jesus do 11:9 de John “respondido, não há doze horas no dia? Se alguma caminhada do homem no dia, ele
stumbleth não, porque ele seeth a luz deste mundo.
11:10 mas se uma caminhada do homem na noite, ele stumbleth, porque há nenhuma luz nele.”

O sol estado ainda “no meio” do céu é traduzido literalmente como “da metade” do céu”

A aposta vermelha da letra, é pensada para ter significado originalmente “de” em vez de “em” ou “com”.

Se você olha pròxima, a aposta vermelha da letra olha como uma casa de uma sala, que seja seu significado. O
sol seria na casa do zodíaco da Virgem onde normalmente seria 24 de agosto de 1241 BC, mas de encontrar a
mesma casa momentaneamente na órbita reversa da terra. Metade de uma órbita depois que a queda de Jericho,
o 17 de fevereiro de 1241 BC, era o dia longo de Joshua, o 24 de agosto de 1241 BC. O sol revolveria o aroud a
terra 360° por 24 horas, parando outra vez no meio ponto de órbita do 24 de agosto de 1241 BC. O sol pode
então continuar ao grupo no leste, após algumas horas, aumenta de repente no leste para parar outra vez outra
vez neste meio ponto de órbita, o sol no outro lado da terra, e do fluxo da terra outra vez em uma órbita reversa
do sol. Então sol retorno o 15 de fevereiro de 1240 BC e fluxo da terra fora da órbita reversa.



- 719b forte. Esta letra “apostada”, primeiramente do direito, significou originalmente “” de apenas como do
primeiro capítulo da Bíblia, 1:4 da génese

O 1:4 da génese “e o deus consideraram a luz, de que que era bom: e o deus dividiu a luz da escuridão.”

O 14:16 do êxodo “mas mil do elevador acima de thy haste, e estica para fora o thine cede o mar, e divide-o: e
as crianças de Israel atravessarão na terra seca o meio do mar.”

O 12:41 do êxodo “e vieram passar no fim (de) dos quatro cem e trinta anos, mesmo o dia onde selfsame veio
passar, que todos os anfitriões do SENHOR saíram da terra de Egipto.”

Apenas como a letra “apostou” significado de, da permanência passageira no ano 430 de Egipto Sothis - 1º de
abril, 2307 BC ao fim do ano civil egípcio 1456 de Sothis, êxodo na Lua cheia = no passover, sexta-feira 30 de
março de 1281 BC, do 12:40 do êxodo

- para não ser confundido com a letra de vista similar Kaph do “no tamiym kayom” abaixo. Que noite os
israelitas devem ter visto estrelas da outra metade do céu.

Alguns afirmam o termo do “tamiym kayom” - “sobre o dia inteiro” - notam a primeira letra do direito são
Kaph = aproximadamente.



- como o dia como nas horas mornas - no 10:13 de Joshua - significa o dia o mais longo do ano - o solstício de
verão. Os observadores adiantados acreditaram que o sol viajou para o norte (acima) ao solstício de verão, a
seguir parado e viajado para o sul (para baixo) em seu movimento sazonal. Isto é, o sol aumentou mais
altamente no céu para o verão então mais baixo em seguida. O sol aumentou e ajustou-se mais ao norte cada
verão de aproximação do dia então ao inverno de aproximação sul. Os dias cresceram incremental mais longos,
a seguir pararam de crescer, a seguir cresceram mais curtos. Igualmente os dias pararam de encurtar no solstício
de inverno.

O sol de meios do solstício morreu. O sol no inverno viajaria o sul o mais adicional. O sol no verão viajaria o
norte o mais adicional. Assim, o sol morreu, e começou a aparecer no outro sentido. Joshua dia 24 de agosto de
1241 longo era BC 38 dias antes do equinócio do outono, e 51 dias após o solstício de verão. 5 dias mais cedo
do que o 24 de agosto de 1241 era BC meia maneira entre o solstício de verão e o equinócio de queda.

Aparece sol milagre um 25 de janeiro, 2636 BC ano de Huangdi no 20o na lua nova, e começa dia da
contagem 60 e do ano da contagem 60. O 25 de janeiro, 2636 era BC somente 10 dias após o solstício de
inverno. Uma metade do ano do milagre do sol um, metade de uma órbita, mais tarde igualmente seria 10 dias
após o solstício de verão. Assim se o sol parado no skiy em janeiro, isto poderia ser chamado o sol morreu.

Quando o sol estêve ainda no céu, pode ser denominado o sol morreu. Assim, o dia longo de Joshua e outros
milagre similares do sol, podem ter dado o significado do solstício, ambos os milagre do sol no inverno em
janeiro e no verão em julho. Assim, Joshua pediu que o deus parasse o sol - de oeste movente ao leste - por 24
horas de 24 de agosto de 1241 BC, e outra vez o deus parou o sol por 12 horas de 15 de fevereiro de 1240 BC.
Sun parou iguais que o sol morreu sostice dos iguais.

Contudo, nós vemos a solução aqui como o sol movido 180° = 12 horas que não deixam nenhuma evidência
como a terra fluiu em uma órbita reversa do sol. O sol que está ainda no meio do céu escalado à posição do
solstício de verão na oitava hora do 1/2 - milagre da hora da hora. A reversão do leste e ocidental no zodíaco de
Dendera pode descrever o sol que move 180° e o deslocamento do zodíaco. O leve deslocamento no zodíaco
pode ter sido a razão que o escritor escreveu a terra era de cabeça para baixo.

A língua de Canon de Yao quando Yao o enviou e Ho para determinar as quatro estações, necessária para a
agricultura, por quatro novos protagoniza na órbita reversa, 2315 BC, sugere uma órbita reversa depois que o
sol moveu 9 X 180° (nove são um número impar não um número uniforme, assim o sol parados no outro lado
da terra após 9 móveis X 189°) para estar ainda em China por nove dias sobre que Yao foi feito a imperador e
comissão ele e Ho.

As quatro estrelas eram nem sequer visíveis nos equinócios e nos solstícios porque o sol tinha movido o 1º de
abril, 2315 BC, 10 dias antes do equinócio de mola, o 11 de abril, 2315 BC. Toma 26.000 anos para que a terra
precess 360°. O efeito de mover o sol diz no solstício de inverno, 90 dias antes do equinócio de mola, é mover o
sol 180° para o outro lado da terra. Assim, 90 dias = 180° significam 10 dias = 20°. Isto significa o efeito de
mover o sol para o outro lado terra do 1º de abril, 2315 é BC = a 2 x a 10/365 x 26.000 anos = 1400 anos de céu
mais recente do zodíaco. Então, todos os quatro protagonizam em Canon de Yao marcariam as quatro estações.

Não há nenhuma outra solução a Canon de Yao.

Tudo aponta a um zodíaco reverso para Joshua também.

Então o dia longo de Joshua era longe de um fenômeno natural. Este era muitos milagre muito extremos que
trabalham junto para fornecer uma semelhança da normalidade.

Se o sol se moveu com rotação da terra 12 horas, aquela é meia maneira, Israel veria estrelas da outra metade
do céu que noite. Ao demonstrar a minha esposa, no verão de 1999, o sol que move 180° em torno da terra para



estar ainda no céu, mim moveu um globo da terra para a frente, a seguir ocorreu-me que a terra continuaria a
mover-se mas agora no reverso. O grego clássico e os registros chineses descrevem a terra em uma órbita
reversa. Você verá que o sol pode ter estado ainda no céu por 12 horas como ele moveu 180° para o outro lado
da terra. Somente este não era o dia longo de Joshua em Gibeon. O primeiro dia do sétimo mês pode ter sido
quando Joshua falou a bênção e maldizer da lei na montagem Ebal e na montagem Gerizim, domingo 21 de
julho de 1241 BC.

O 11:29 de Deuteronomy “e virão passar, quando o SENHOR thy hath do deus trouxe o thee dentro até a terra
whither mil o mais goest possuir o, que o shalt de mil pôs a bênção em cima da montagem Gerizim, e a praga
em cima da montagem Ebal.”

Assim, o dia longo de Joshua seja o sétimo dia do oitavo mês, o 24 de agosto de 1241 BC.

O 23:24 de Leviticus “fala até as crianças de Israel, dizer, no sétimo mês, no primeiro dia do mês, YE terá um
Sabat, um memorial do sopro das trombetas, uma convocação santamente.
O 23:25 YE não fará nenhum trabalho servil nisso: mas o YE oferecerá um oferecimento feito pelo fogo até o
SENHOR.”

Talvez então os israelitas retornaram a Gilgal o next day.

Então o seguinte mês, o primeiro dia lunar do oitavo mês, o Gibeonites encontrou Joshua em Gilgal. Em
seguida, no terceiro dia, da semana, terça-feira, do mês lunar, o 21 de agosto de 1241 BC. Então alguns dias
mais tarde os cinco reis do Amorites atacaram Gibeon, e Gibeon enviado para Joshua, e Joshua ascensão sexta-
feira à noite para vir ao auxílio de Gibeon.

O 9:16 de Joshua “e vieram passar no fim de três dias depois que tinha feito uma liga com ele, isso que se
ouviu que era seus vizinhos, e que residiu entre ele.”

O sol deve retornar seis meses após o dia longo de Joshua e ser a luz extra Joshua do dia necessário na batalha
de Merom e de terra fluiu fora de uma órbita reversa um ano após a queda de Jericho. Igualmente, a noite após o
dia longo de Joshua os israelitas veriam estrelas da outra metade do céu.

Estas palavras pequenas na Bíblia são importantes, a palavra aproximadamente, a letra Kaf:

O 3:23 de Luke “e o Jesus ele mesmo começaram a ser aproximadamente trinta anos de idade,”

Ou, o Jesus começou seu ministério quando era aproximadamente trinta anos de idade,

O Jesus foi carregado provavelmente o 17o do sétimo mês, de acordo com o teste padrão da inundação de
Noah na génese 7 e na génese 8, sábado 12 de setembro de 7 BC. O Jesus começou seu ministério público no
ANÚNCIO de Yom Kipur sábado 10 de setembro de 29, o 10o dia do sétimo mês, e com seu aniversário alguns
dias mais tarde, o 17o do sétimo mês, o 17 de setembro, o ANÚNCIO 29. Ou simplesmente seu aniversário o 12
de setembro, 7 BC quase iguais ao 10 de setembro, ANÚNCIO 29.

O Jesus começou a ser 35 neste 17 de setembro, ANÚNCIO 29. Não há nenhum ano zero. Assim, o Jesus
começou a ser aproximadamente trinta anos de idade. O original de Luke pode ter sido hebreu.

Então a letra Kaph = aproximadamente. Esta palavra está aproximadamente apenas como o registro quando o
sol estado ainda por aproximadamente um dia menos 40 minutos, sobre um dia inteiro, Jesus começou seu
ministério cinco anos depois que girou trinta, na primavera/verão em que foi baptizado. Assim, a idade dos



Jesus em Luke realizar-se-ia ano dos Jesus no 34o antes do Jesus girou 35 anos velhos, o 17 de setembro, o
ANÚNCIO 29. O Jesus teria 34 anos velho, girando 35 anos velhos, o 17 de setembro, o ANÚNCIO 29.

2 20:31 das crónicas “e Jehoshaphat reinaram sobre Judah: tinha trinta e cinco anos velho quando começou a
reinar, e reinou vinte e cinco anos no Jerusalém. E o nome da sua mãe era Azubah a filha de Shilhi.”

2 15:19 das crónicas “e não havia não mais guerra até os cinco e trigésimos anos do reino do Asa.”

O Jesus começou seu ministério no ANÚNCIO do 29 de setembro quando era trinta e cinco.

Muitas datas na Bíblia apontam a 40 e 39 e 38 anos. Assim, a finalidade da Bíblia apontar à vida de Cristo.

Assim o Jesus seria 34 e uma metade na páscoa judaica no Jerusalém sexta-feira 18 de março de 29 no
ANÚNCIO. O significado pode ser Jesus realizava-se em sua 30a década em que foi baptizado.

Literalmente, a década de três = Strongs 5144 + Strongs 5140. Assim, 35 anos velho são incompletos com a
30a década. Assim, 35 anos são exactamente a 30a década. Os versians de Syriac e de Persic saem para fora da
palavra começaram porque é redundante. O Jesus começou oficialmente seu ministério no início do ANÚNCIO
jubile de 50 anos, que deve ser - sexta-feira 9 de setembro de 29 quando em Luke 4 falou de Isaiah 61.

Você verá que o probable era que o sol revolveu ao outro lado da terra para um nascer do sol adiantado para
que Joshua conquiste Jericho no Sabat, o 17 de fevereiro de 1241 BC.

Sun de descida

Veja o sinal de Hezekiah

Aqui nós vemos como o sol estêve ainda na posição do meio-dia para Joshua para “sobre” um dia inteiro de
24 horas. O tempo faltante era 40 minutos menos de 24 horas. Talvez o sol revolveu em torno da terra 350° que
está ainda no céu pelo tempo decorrido das horas do 23:20. Então quando o sol retornou o 15 de fevereiro de
1240 BC no tempo de Israel do meio-dia, este era tempo de 6 PM China para o rei macilento. Então as seis luas
do dia seriam acima e o sol tinha-se ajustado e as estrelas do colmilho/Scorpius saíram com os planetas. Então o
sol representou ainda 12 horas na posição do meio-dia sobre Israel na batalha de Merom, e na posição
crepuscular do por do sol sobre China. Então o sol moveu um 10° mais adicional para o leste para compensar
pelas horas do 24:40, 40 minutos que faltam o tempo, ao segundo meio da órbita reversa.

Assim, o sol moveu 190° e ascensão no oeste à posição do por do sol. Isto é, o sol ajustado no oeste em China
a noite de sábado 15 de fevereiro de 1240 BC, aumentou então no 10° ocidental dentro de 12 horas enquanto o
sol estêve ainda no meio-dia em Israel. Assim, o sol moveu 190° em 12 horas. Assim, os ambos macilentos do
rei viram as estrelas sair, a seguir o sol sai. Assim, sonhou-o foi vestido no sol e na lua.

A referência na história faltante do dia à sombra do sol que desce para trás em 2 reis 20:9-11 era a palavra
hebréia Mahaleh, para ascensão também. Talvez a segunda referência ao ajuste do sol no leste é ingualmente
aplicável ao dia longo de Joshua. O sol descido, ascensão então. O sol ascensão no 8:13 dos juizes em que
Gideon retornou antes que o sol estêve acima, antes que o sol ascensão para uma segunda metade da órbita
reversa, corrigir para o este 40 minutos. Também, da nota é a referência ao sol que vai para trás. Que o sol
ascensão, talvez ele tinha descido. O sol pôde ter ido para trás aumentar/desce do oeste PM no 23 de agosto de
1241 11 BC no Sabat que é o hebraico sábado, estêve ainda no meio-dia por 24 horas, a seguir ajustado no leste
e então no 25 de agosto de 1241 BC de repente ascensão no leste.

http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pt&url=https%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fHezekiah.html


Talvez o sol foi iluminado a sete vezes quando ascensão no leste à posição do meio-dia, e escureceu quando
estêve ainda 24 horas, a seguir ajustou-se no leste. O nascer do sol repentino no leste domingo 25 de agosto de
1241 era BC como o nascer do sol repentino adiantado na ressurreição dos Jesus. Talvez o sol aumentou no
oeste a noite do 23 de agosto de 1241 BC que ajusta-se finalmente nas 36 horas do leste mais tarde - um dia de
36 horas de comprimento. O sol aumentaria no oeste ao meridiano em China antes oeste de repente e brilhante
movente para um por do sol repentino em China no oeste e ao nascer do sol no leste em Israel. Então a lua
ajustar-se-ia no leste e o dia parece não ofuscante como ele faz em um dia nebuloso pesado. Então este dia pode
realizar-se como a manhã da ressurreição.

Joshua pode direita ter pensado que o sol agora no meio-dia se ajustaria no leste em seis horas, a seguir
haveria três horas da escuridão e o inimigo obtem afastado. Então o sol aumentaria de repente no leste por um
dia curto de aproximadamente seis horas. Vitória necessário de Joshua que o dia, e 24 mais horas da luz do dia
era que ele realmente necessário.

1 5:8 de Thessalonians “mas deixa-nos, que são do dia, seja sóbrio, pondo sobre o breastplate da fé e do amor;
e para um capacete, a esperança do salvação.”

1 9:26 de Samuel “e levantaram-se cedo: e veio passar sobre a mola do dia, esse Samuel chamado Saul à parte
superior da casa, dizer, acima de, que eu posso enviar o thee afastado. E Saul levantou-se, e saíram ambos eles,
ele e Samuel, no exterior.”

“a mola do dia” era o alah da palavra, significando ascensão. Assim, o sol pode ter ascensão de repente no
leste após o ajuste no leste por somente algumas horas. Assim, o amanhecer. E assim o teste padrão da
ressurreição domingo.

10:14 de Joshua “e não havia nenhum dia como aquele antes dele ou após ele, aquele o SENHOR hearkened
até a voz de um homem: para o SENHOR lutado por Israel.”

O verso seguinte, 10:15 de Joshua, não aparece no Septuagint.

O 10:15 de Joshua “e Joshua retornaram, e toda a Israel com ele, até o acampamento a Gilgal.”

Aquele lá não era nenhum dia como ele para Joshua que o deus hearkened a um homem deve ter significado
que era quase blasfémia em outras épocas para comandar o sol para estar ainda e o deus não hearken para
equipar em outras épocas. Contudo, Joshua pode ter pretendido pedir que o deus faça o sol estar ainda quando
incitou os israelitas ir acima imediatamente e conquistar a terra prometida logo após os israelitas saiu de Egipto:

O 84:10 do salmo “por um dia em thy cortes é melhor do que mil. Eu tive um pouco ser um porteiro na casa
de meu deus, do que para residir nas barracas da perversidade.
O 84:11 para o SENHOR deus é um sol e um protector: o SENHOR dará a benevolência e a glória: nenhuma
boa coisa reterá delas que a caminhada ereta.”

Não há nenhuma máscara no sol do dia do meio-dia. As nuvens podem cobrir o sol, protector do sol. Assim,
Thunderbird = o Phoenix norte-americanos. O deus pareceu tão brilhante que as nuvens de trovão cobriram o
céu no salmo 18:

18:12 grosso do salmo “no brilho que era antes que ele que suas nuvens passaram, a saraiva apedreja e carvões
do fogo.
18:13 O SENHOR igualmente trovejado nos céus, e o mais alto deu sua voz; pedras da saraiva e carvões do
fogo.”



Rebelde não YE do 14:9 dos números “somente contra o SENHOR, nenhum medo YE os povos da terra; para
são pão para nós: sua máscara é partida deles, e o SENHOR é connosco: tema-os não.”

A palavra “que sua máscara é partida deles” Joshua pode ter significado um nascer do sol e o sol que estão
ainda no meio-dia por 24 horas quando obtiveram a vitória. Como sábio, o rei do pântano de Midianites Gideon,
Zalmunna, significa a “máscara levada embora”.

O sol deve ter movido 7 X 180° para os três dias escuridão do 15 de março de 1281 BC. Então, um e uma
metade dos anos mais tarde, o segundo ano, deve ser quando os doze espiões retornaram no ingathering do fruto
no sétimo mês, um ano e 186 dias mais tarde = 17 de setembro de 1280 BC = o 17o dia do sétimos mês = o 12
de setembro, 7 BC, também o 17o dia do sétimo mês em que o Jesus deve ter sido nascido. O sol pode mover na
meia órbita e na órbita completa = no sexto mês e no duodécimo mês.

Não obstante, as primeiras uvas maduras são em maio /June.

1:1 dos números “e o spake do SENHOR até Moses na região selvagem de Sinai, no tabernáculo da
assembleia, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano depois que foram saídos a terra de Egipto, dizer,
O 1:2 toma a YE a soma de toda a assembleia das crianças de Israel, após suas famílias, pela casa de seus pais,
com o número de seus nomes, cada homem por suas votações; ”

Este segundo mês do segundo ano começou lua nova o 3 de abril de 1280 BC; mês o 5 de abril de 1280 novo
hebreu BC = Jesus crucificação o 3 de abril, ANÚNCIO 33 e sua ressurreição, o 5 de abril, ANÚNCIO 33.

Mesmo quando Isaiah rezou o sol para recuar dez etapas, era o deus que comandou Isaiah pedir Hezekiah se a
sombra diminuir dez etapas, recua dez etapas.

Julga o 5:20 “que lutaram do céu; protagoniza em seus cursos lutados contra Sisera.”

Protagoniza em seus cursos pode simplesmente significar o sol movido para o outro lado da terra que dia.
Então que a noite Israel consideraria estrelas da outra metade do céu. As estrelas seriam vistas para ajustar-se no
oeste e para desaparecer no oeste enquanto a terra orbitou o sol em sua órbita sentido horário do contador
normal. Na órbita reversa antes disto as estrelas pareceriam cada vez mais do oeste cada noite. Assim,
“protagoniza em seus cursos lutados contra Sisera” era como um turnpike que não deixe Sisera completamente.

5:20 onde dos juizes de Septuagint “as estrelas do céu se ajustaram na disposição, ajustam-se à luta com o
Sisara fora de seus trajectos.”

Este verso grego pode sugerir que os cinco planetas estejam vistos igualmente para ser fora do lugar que noite
em Israel enquanto foram vistos na junção no colmilho/Libra em China essa noite no sonho Wan do rei.

Que o dia, o 16 de fevereiro de 1240 Saturn estêve supor BC para estar no Touro, mas era 180° afastado em
Scorpius. Todos os cinco planetas eram remotos movido do sol, “fora de seus trajectos”. A luz de Saturn toma
80 minutos para obter à terra. Assim Saturn apareceu em Scorpius por 80 minutos após o deus começado mover
o sol = o conjuction de cinco planetas em Scorpius. O “rei Macilento era como o brilho do sol e da lua, os
quartos ocidentais.”

“Em seu (Yao) 70th ano (2245 BC). Os cinco anciões (os cinco planetas) neste voaram ausente como estrelas
de fluxo e ascensão na constelação Maou (o Touro).”
Os clássicos chineses, imperador Yao



O 5:31 dos juizes “deixou assim todos os inimigos do thine perecer, SENHOR de O: mas deixe-os que o amor
ele seja como o sol quando goeth adiante em seu pôde.”

A referência a 2 reis 20:9-11 pode estar correcta. O sol deve aumentar no oeste e ajustar-se no leste para
Hezekiah. Assim, 180° do céu são representados por 10 etapas.

O livro de Daniel fala das horas do dia. Assim, nestes 703 BC, apenas 110 anos antes de Daniel em 590 BC,
as divisões das horas podem ter sido sabidas. Em Egipto havia 24 divisões = 24 horas. do dia no tecto do
celestianl de Senmut. Assim, as dez etapas no selector superior de Ahaz podiam simplesmente descrever dez
horas, quase 180°

Assim, o sinal de Hezekiah era similar ao Sabbaton os discípulo descansados - o sabbaton era uma sexta-feira
à noite de sete noites e o sol desceu do oeste para ajustar-se no leste que sábado. Talvez essa noite era 36 horas
mais longa. Talvez o sol estêve ainda aquele sábado ao meio-dia por 24 horas enquanto revolveu em torno da
terra 360° e se realizou como o dia longo de Joshua. Então que sábado, luz do dia, duraria 36 horas. Eu não sei
quanto tempo o dia durou sábado 4 de abril de 33 o ANÚNCIO. Poderia ter sido um dia longo, um 1/2 - o dia da
hora da hora, ou algumas horas do dia iluminam-se. Não obstante, provavelmente o sol aumentou no oeste e no
grupo no leste que dia. Então o sol aumentou no leste de repente e brilhante essa ressurreição domingo de
manhã.

A ressurreição pode ser comparada à cura do sol séptuplo que ascensão de repente do leste. Assim, a sombra
ambos iria para trás então enviar 10 etapas = 180 graus = 10 horas. Assim, Hezekiah pode ter sido curado por
um sol séptuplo no nascer do sol, após três dias da escuridão e o sol que aumenta no oeste e que ajusta-se no
leste, um sinal da ressurreição. Assim, o dia longo de Joshua era muito similar. Há o sinal do Hezekiah da
possibilidade estava em 703 BC, provavelmente com o mesmo teste padrão de milagre do sol que conduzindo à
ressurreição dos Jesus. Assim, a referência II aos reis 20 trabalha.

30:26 de Isaiah “além disso a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol será séptupla, como a luz de sete
dias, no dia que o bindeth do SENHOR acima da ruptura de seus povos, e healeth o curso de sua ferida.”

“a luz de sete dias” pode indicar uma noite e um dia longos depois que o Jesus foi crucificado. Alguns
sugerem que o Jesus esteja crucificado em quinta-feira para dar três dias a domingo. Contudo, os três dias
podem ter sido realizados movendo o sol para igualar 3 x 24 horas à ressurreição dos Jesus.

O 113:3 do salmo “da aumentação do sol até ir para baixo o nome do mesmos do SENHOR deve ser
elogiado”

Herodotus, um historiador grego, escreveu que os padres egípcios relataram:

“Assim, o número inteiro dos anos [de história egípcia adiantada] é 341 pharaohs, em que o espaço inteiro,
eles disse, nenhum deus tinha aparecido nunca em um formulário humano; nada deste tipo tinha acontecido sob
os reis egípcios anteriores ou sob mais atrasados. O sol, contudo, teve dentro deste período de tempo, em quatro
diversas ocasiões, movidas de seu curso wonted, aumentando duas vezes aonde se ajusta agora, e ajustando-se
duas vezes aonde aumenta agora. Egipto estava em nenhum grau afetado por estas mudanças; as produções da
terra, e do rio, permaneceram as mesmas; nem havia qualquer coisa incomum nas doenças ou nas mortes.”
A história de Herodotus, capítulo 2

Herodotus igualmente escreveu que nenhuma reversão do nascer do sol ocorre durante o ciclo dos sothis. Isto
pode indicar que o sol aumentou no oeste e no grupo no leste o ano do êxodo, sexta-feira 30 de março de 1281
BC no fim dos sothis de 1460 anos dá um ciclo. Então do ANÚNCIO 148 a extremidade do ciclo de Sothis foi
simbolizada pelo Phoenix nas moedas minted. O ciclo de Sothis terminou realmente 1460 anos no ANÚNCIO
180. Os 49 anos jubile e os 50 anos jubile desde 1241 BC e os sothis egípcios dão um ciclo coincidido no
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ANÚNCIO 180. Talvez a data desta moeda com o phoenix na extremidade do ciclo egípcio dos sothis é
realmente estes 180 BC. Talvez havia um milagre do sol no ANÚNCIO 180. Do nascimento dos Jesus em 7 BC
ao ANÚNCIO 180 são 187 anos. Methuselah viveu 187 anos.

O ciclo jubile judaico de 50 anos e o ciclo de 49 anos coincidem com os 179 BC e os 180 BC: ANÚNCIO 29
+ ANÚNCIO 50 + 50 + 50 = 179. ANÚNCIO 33 + ANÚNCIO 49 + 49 + 49 = 180. Do êxodo à crucificação
dos Jesus 1281 BC - ANÚNCIOS 33 = 1313 anos = 13 x 101. Do nascimento de Abraham em 2607 BC ao
êxodo em 1281 são BC 1313 anos + 13. Do nascimento de Abraham em 2607 BC ao nascimento dos Jesus em
em 7 BC = 2607 - 7 = 2600; 2600/13 = 200. Se o faraó Merneptah morreu em 3,5, 3 meses traseiros do fim mês
dos dias para a frente = 3,5 dos 30 e 5 de junho; este seria 3 de abril de 1281 BC. O Jesus foi crucificado o 3 de
abril, o ANÚNCIO 33 e aumentou do 5 de abril inoperante, ANÚNCIO 33. Igualmente a permanência
passageira em Egipto era 1026 anos. 2 x 513 anos. Methuselah viveu ao ano 969 = 800 + 13 x 13.

Ou 51 x 19 anos. Os ciclos lunares repetem cada 19 anos. Adam dos sothis arménios 5368 BC no ano 800 =
sothis arménios 4568 BC - 969 anos de Methuselah = 3599 BC = ano 600 dos sothis egípcios 4199 BC. Estes
3599 BC que são um outro ano 600 ao lado dos sothis arménios 3307 do ano 600 BC da inundação de Noah. Se
Methuselah era 3599 nascidos BC, a seguir Lamech seria carregado 3494 BC quando Methuselah tinha 105
anos velho, a viver BC 182 anos a 3312 = sothis arménios do ano 595.

Apenas porque Lamech morreu em 3312 BC, há uns jubiles de 49 anos do primeiro ano de Joseph como o
regulador de Egipto em 2315 BC a 12 BC; 5 mais anos ao nascimento dos Jesus em 7 BC. 47 x 49 = 2303 anos.
De 2310 BC, no sexto ou sétimo ano de abundância em Egipto, 2310 BC - 2303 anos = 7 BC, o nascimento dos
Jesus. Igualmente 49 x 49 = 2401 anos. De 2369 BC, quando Jacob era 69, 2401 anos = Jesus sacrifício o 3 de
abril, ANÚNCIO 33.

Ou o ano 600 Methusaleh morreu, pôde ser supor o ano 600 da inundação de Noah. Methusaleh mais provável
morreu no ano 969 de Adam = 3599 BC, e a inundação de Noah era muito provavelmente 3307 que apontam
BC ao nascimento dos Jesus 3300 anos mais tarde. O teste padrão dado a Noah especialmente aponta ao facto a
arca descansada no 17o dia do 7o mês e era um tipo do nascimento dos Jesus o 17o dia lunar do sétimo mês.

O Jesus viveu a 38 e a uma metade dos anos. Este é ciclos de 2 x 19 anos. Há muitos milagre do sol nos anos
que terminam com 68 e ano 7. Assim 38 + 38 + 23 = 100. O Jesus seria 23 quando Caiaphas assentou bem no
sumo-sacerdote.

De 5368 BC em jubiles de 49 anos: 3408 BC = Noah 100 anos à inundação 3307 BC = 3300 anos ao
nascimento dos Jesus. 49 jubiles mais a um milagre e a um presságio do sol em 468 BC = “os povos de Ts'e e
Wei atacado Ch'ing.” O rei Yuen de China morreu. 500 anos mais tarde de Jesus foram crucificados o 3 de
abril, ANÚNCIO 33. Assim, ano um da Bíblia = 5368 BC ao ano 800 = o nascimento 4568 de Adam BC;
jubiles de 49 anos a 468 BC = 500 anos ao sacrifício dos Jesus. Todo o ponto dos milagre do sol ao Jesus.

Enoch carregado 300 sothis arménios = 3607 BC, 57 anos a Methuselah, 57 anos a Lamech, 182 anos de vida
ao ano arménio 595 = 3312 dos sothis BC. Então Lamech seja 50 quando teve Noah aproximadamente 3440
BC, assim Noah seja aproximadamente 40 quando teve Shem, que era 102 em 3305 BC quando deixou a arca.

“E no duodécimo jubileu, na sétima semana disso [582-588 AM], si mesmotomou- uma esposa.”
Livro antigo dos jubileus, p.25

Se este é o ano 300 de Enoch 3607 BC de 3907 BC, 588 anos suportam = 4195 BC = o ciclo novo de Sothis
do egípcio, 1460 anos a 2737 BC.

O Jesus da noite foi traído era quinta-feira, o 13o dia do mês lunar, o 2 de abril, o ANÚNCIO 33.



O calendário egípcio é 40 anos mais recente do que publicado. Simplesmente, a data de Sothis do começo era
não 1320 BC, mas 1281 BC = a extremidade do calendário e o êxodo. Assim, mesmo o calendário de Sothis do
egípcio começou outra vez o ANÚNCIO 179 no ANÚNCIO e não 140.

Velikovsky escreve: “Mas se um grande ano terminado e outro começaram + em 139, o evento deve ter
ocorrido na vida de Claudius Ptolemy, realmente no meados de-período da escrita prolífico (+127 +151) deste
grande astrónomo da antiguidade. Claudius Ptolemy era um residente de Alexandria. Em nenhuma parte em
suas escritas está o evento mencionado nunca; nenhuns fizeram ele indicam uma consciência. Vivendo em
Alexandia e ocupando-se com estas matérias, de como poderia ser inconsciente ou silencioso sobre o advento
do grande ano novo em Egipto em sua vida?”
Idades no caos III: Povos do mar. p.239

Ao mesmo tempo, os reinos dos pharaohs são 76 anos ainda mais para trás. Os 76 anos mais os 40 anos = 115
anos = uns 30 meses completo esses combinam o eclipse solar datam perfeitamente = 6 x 19 = 115 anos; 115/4
anos suportam um dia = 30 dias e um fósforo perfeito de datas do eclipse ao mês. Contudo os reinos dos
pharaohs são empurrados para trás 76 anos. Assim, a data da separação das igrejas Católicas no ANÚNCIO 550
para marcar a data de começo do calendário arménio dos sothis deve ser empurrada para trás os mesmos 76
anos de cronologia como os sothis egípcios calendar.

Mais provavelmente o ajuste ao calendário de Sothis do arménio é 76 anos ainda mais para trás do que 115
anos dianteiro mais adicional, apenas porque o calendário de Sothis do egípcio tem 76 anos traseiro. Todas as
datas do eclipse solar de En Aten de Akhu são 76 anos ainda mais para trás.

Porque as datas egípcias são 76 anos ainda mais para trás, as datas arménias podem ser igualmente. Então
simplesmente 1281 BC + 1313 + 1313 = 3907 BC. 3907 BC + 32 anos ao sacrifício dos Jesus o 3 de abril,
ANÚNCIO 33 = 3939 anos. O Jesus viveu 38 e uma metade dos anos desde o 12 de setembro, 7 BC ao 3 de
abril. ANÚNCIO 33. Assim, o significado de 39 anos que aponta à vida perfeita dos Jesus. 2010 ANÚNCIO -
1460 - 1460 - 1460 - 1460 - 76 = 3907 BC. 3907 são BC 3900 anos antes do nascimento dos Jesus.

101 X 39 = 3939. 3907 + 32 = 3939. 101 X 13 = 1313. 1281 BC - ANÚNCIOS 1313 = 33.

Adam no arménio Sothis do ano 800 = 3907 BC - 1460 + 800 = 4568 BC. 4600 anos antes do sacrifício dos
Jesus.

A Lua cheia, sexta-feira 11 de maio de 4568 BC juliana = o 3 de abril, ANÚNCIO 33 no calendário tropical.
4568/128 anos = deslocamento de 36 dias no calendário juliano ao equinócio tropical do calendário. 10 + 26 =
36. 30 de abril - 26 = 4o ou ó dia de abril = de 3 de abril, ANÚNCIO 33. Assim, Adam era nascido um tipo da
redenção do Jesus.

A metade de uma órbita depois do 11 de maio, 4568 é BC 186 dias, o 23 de novembro, 4568 BC. Adam viveu
arménio Sothis do ano 800 ao ano 930. Primeiro aparecer de Sirius = de Sothis, era o 16 de julho em Egipto. Os
anos novos tinham suportado desde o 16 de julho a este 25 de novembro nestes 930 anos. 930/4 = 233 dias
sobre este 25 de novembro, 4438 BC.

Assim, o deus soube que Adam pecado antes que Adam estêve nascido. Que a disposição para o pecado se
realizaria seu filho sacrifício o 3 de abril, ANÚNCIO 33. Assim, o nascimento de Adam se em 4568 estava BC
uma profecia do sacrifício dos Jesus no ANÚNCIO 33.

A semana de sete dias deve já ter sido na existência para a Lua cheia = o 14o dia da lua, 14o dia do mês, =
sexta-feira 11 de maio de 4568 BC = o ano Adam era nascida no arménio Sothis do ano 800. Assim, Adam
viveu 130 anos do ano 800 ao ano 930. Jacob viveu 130 anos à permanência passageira em Egipto 2307 BC.
Este, é muito mesmo como nós dizemos que este é o ano 2016 hoje. Assim, ambos a semana de sete dias foram



mantidos da criação, e o começo de nosso calendário, ano de nosso senhor, ANÚNCIO = Anno Domini, foi
contado do nascimento de Cristo.

Somente, a maioria de datas contam do ano 700 de Sothis do arménio, 4668 BC; o significado Adam pode ter
vivido a 230 anos, ao ano 930.

Se o ano 800 era 4568 BC, a seguir o ano 1 deve ser 5367 BC. O exemplo que 800 anos suportam BC do 14
de maio 3768 é a Lua cheia 4568 BC. Assim, o 24 de setembro a Lua cheia 4567 BC 800 anos traseiro é Lua
cheia o 20 de setembro, 5367 BC, = 13o dia do mês hebreu + 4 dias = sábado 24 de setembro de 5367 BC.

Ano uns, 5367 BC = 5399 anos antes do sacrifício dos Jesus no ANÚNCIO 33. Assim, a data a mais adiantada
da Bíblia aponta ao sacrifício dos Jesus. A data onde egípcia a mais adiantada 1460 anos suportam de 4198 é
BC 5658 BC. Se traseiro 10 mais anos, = 3 dias suportam, 3 dias X 4 anos = 12 anos, ele seriam 5668 BC =
5700 anos antes do sacrifício dos Jesus no ANÚNCIO 33.

O equinócio de queda seria lua nova o 3 de novembro, 5367 BC. Então o 17o dia hebreu lunar seria o 22 de
novembro, 5367 BC. Ano 930 de Adam no 930th/4 = 232 dias, parte traseira desde o 16 de julho = anos novos o
26 de novembro, 4438 BC = o mesmo 22 de novembro, 5367 BC = 17o dia do equinócio de queda = 17o dia do
mês lunar.

Então estes 5367 BC = 5360 anos antes do nascimento dos Jesus em 7 BC.

O 1:59 de Luke “e vieram passar, isso no oitavo dia onde veio circuncidar a criança; e chamaram-no
Zacharias, após o nome de seu pai.”

O 7:22 “Moses de John deu conseqüentemente até você a circuncisão; (não porque é de Moses, mas dos pais;)
e o YE no dia do Sabat circuncida um homem.”
7:23 se um homem no dia do Sabat recebe a circuncisão, de que a lei de Moses não deve quebrar-se; está o YE
irritado em mim, porque eu fiz um homem cada whit inteiro no dia do Sabat?
O juiz do 7:24 não de acordo com a aparência, mas julga o julgamento íntegro.

O Jesus deve ter sido carregado sábado 12 de setembro de 7 BC = 10 dias antes queda equinócio do 22 de
setembro, 7 BC. Sábado 19 de setembro de 7 realizam-se BC apenas alguns dias antes outono equinócio do 19
de setembro, 7 BC. Então do mesmo modo, o 22 de outubro, 5367 BC = o começo do calendário arménio de
Sothis = 5400 anos Jesus sacrifício ao 3 de abril, ANÚNCIO 33; e seja 10 dias antes queda equinócio do 3 de
novembro, 5367 BC e seja o 17o dia lunar. Igualmente, o Jesus seja circuncidado no oitavo dia sobre o
equinócio do outono.

Se o arménio Sothis do ano um é 3907 BC, o ano 600 da inundação de Noah seria 3307 BC. O sol a mover-se
no dia 10 do segundo mês, Noah para entrar mais tarde na arca um dia 17 da semana. O dia 10 do movimento
do sol, sábado 16 de março de 3307 BC. Mover do sol um meio de órbita mais tarde o 17o dia do sétimo mês,
domingo 15 de setembro de 3307 BC = o 13 de setembro, 7 BC. Então o movimento do sol next day o 16 de
setembro, os 3307 BC, e o movimento para trás um ano completo mais tarde, domingo 16 de março de 3306
BC. Noah deixa então a arca uma semana mais tarde, sábado 22 de março de 3306 BC.

“No ano seis cem da vida de Noah, no segundo mês, no primeiro dia da semana, em seu décimo sétimo dia,
nesse dia todas as molas do grande abismo eram separação e as comportas do céu abriram.”
Os rolos do Mar Morto, volume da edição do estudo mim, p.501. 4Q252.

Domingo = o primeiro dia da semana = do 24 de março, 3307 era BC o 17o dia do mês lunar hebreu, março o
segundo mês desde fevereiro; 150 dias suportam desde o 10 de julho.



Porque a aproximação a mais próxima da terra do sol, periélio, se realizava sobre o 1º de novembro, 3307 BC,
a seguir 90 dias eram mais tarde o 1º de fevereiro, 3307 BC. 90 dias após o periélio = o dia o sol pode mover
180° para o outro lado da terra e essa meia órbita desse dia, o 10 de fevereiro, 3307 BC, seja o máximo de 187
dias + dois dias a obter do Sabat ao Sabat. Assim, 150 dias suportam do ano novo dos sothis arménios =
primeiro aparecer de Sirius imediatamente antes que o alvorecer no 4:15 AM o 11 de julho, 3307 BC, é sábado
9 de fevereiro de 3307 BC. Então a metade de uma órbita é mais tarde sábado 17 de agosto de 3307 BC juliana
= o 17o dia do sétimo mês lunar. Em nosso calendário gregoriano isto realiza-se sobre o 20 de julho, 3307 BC.

A lua nova, primeiramente aparecer da lua, era quarta-feira 6 de fevereiro de 3307 BC. Quarta-feira é o quarto
dia da semana. O sol e a lua foram criados no quarto dia.

O 1:14 da génese “e o deus disseram, deixaram lá sejam luzes no firmament do céu para dividir o dia da noite;
e deixe-os realize-se para sinais, e por estações, e por dias, e anos: ”

O 1:19 da génese “e a noite e a manhã eram o quarto dia.”

O Essenes marcou este quarto dia, quarta-feira, porque o sol e a terra foram criados no quarto dia.

“E colocaram o sol como um grande sinal acima da terra para os dias, os Sabat, os meses, as festas, os anos, as
semanas dos anos e os jubileus e para todos os ciclos dos anos”
Os rolos do Mar Morto estudam a edição, volume II, p.463

Assim os sinais de milagre do sol, dos jubiles, das semanas dos anos, e dos ciclos dos anos = dos anos da
órbita do reverso.

Os sothis ano novo o arménio do 11 de julho, e o egípcio do 16 de julho no calendário juliano nos anos BC,
são similares a nosso 16 de julho gregoriano no ANÚNCIO dos anos.

As dimensões da arca de Noah são similares às dimensões da arca da obrigação contratual. O teste padrão das
datas, a inundação em março = o sacrifício dos Jesus, a terra secou um ano mais tarde e o arco-íris = a
ressurreição, a arca descansou o 17o dia do sétimos mês = Jesus nascimento o 12 de setembro, 7 BC.

Neste calendário juliano, o 15 de setembro, 3307 eram BC o mesmo 17o dia do 7o mês. Assim, o milagre do
sol não somente no 17o dia do mês lunar, mas no 17o dia do mês estático de setembro no calendário juliano de
Sothis. O calendário tinha suportado 600 anos = 600/4 = 150 dias. 150/30 = 5 meses. Mês 7 + 5 meses = um ano
12 meses.

O equinócio de mola era o 19 de abril, 3307 BC que igualmente era a Lua cheia. Assim, a inundação de Noah
era um tipo do sacrifício dos Jesus Lua cheia o 3 de abril, ANÚNCIO 33.

O conto de Gilgamesh diz do Aquário da constelação que está sendo associado com a grande inundação. O sol
estaria no Aquário em janeiro 3300 BC, provavelmente o primeiro mês na génese 7. Se o sol se moveu para o
outro lado da terra no segundo mês, o Aquário pareceria aéreo na meia-noite que mês, o zodíaco que progride
no reverso.

O sol pode mover sete dias antes de Noah entrou na arca e no deus fechados a porta em sábado o 17o dia do
segundo mês lunar. Então o sol pode mover 186 dias mais tarde, metade de uma órbita mais tarde, o 17o dia
lunar do sétimo mês. Então o ajuste do calendário arménio de Sothis, 3907 BC, ao calendário egípcio de Sothis,
4198 BC, seja 310 anos.



Noah nos melhores ajustes do ano 600 3307 BC = 3300 anos antes do nascimento dos Jesus. Muitas datas da
Bíblia que apontam ao trabalho do Jesus muito bem.

O 5:21 da génese “e Enoch viveram sessenta e cinco anos, e begat Methuselah:
O 5:22 e Enoch andaram com deus depois que ele begat Methuselah três cem anos, e filhos e filhas do begat:
O 5:23 e todos os dias de Enoch eram três cem sessenta e cinco anos:
O 5:24 e Enoch andaram com deus: e não era; para o deus tomou-o.”

Os 365 anos apontam ao calendário de 4 x 365 sothis do ano. Não tiveram nenhum ano de pulo do 29 de
fevereiro. O calendário dos sothis suportou um dia cada quatro anos.

“Enoch depois que nós lhe tínhamos ensinado. jubileus de .six dos anos.”
4Q227

Seis jubiles dos anos = 300 anos. Da data de começo do calendário arménio de Sothis, de 3907 BC a 3607 BC
ao nascimento dos Jesus em 7 BC. Então 300 mais anos a Noah no ano 600 = 3307 BC. Enoch no ano 365 =
3542 BC. = o jubile em 1241 BC no cruzamento de Jordânia.

O 44o jubile de Adam, em 2368 BC quando Jacob tinha 70 anos velho, deve ter sido contado o que seriam
mesmo centenas de anos de 4568 BC Jesus sacrifício ao 3 de abril, do ANÚNCIO 33. O sexto jubile
provavelmente quando Enoch era nascido um tipo de Cristo, seria mesmo centenas de anos do começo seguinte
dos sothis arménios dá um ciclo em 3907 BC = 300 anos a 3607 BC, Jesus nascimento ao 12 de setembro, 7
BC. Assim, os dois jubiles que apontam ao nascimento e ao sacrifício dos Jesus.

O ano Enoch foi casado então fosse o 65th ano de seus vida = ano 300 mais 65 anos = ano 365, o mesmo ano
onde Methuselah era nascido, o mesmo ano Enoch andou com deus. Então de 3907 BC - 365 anos = 3542 BC =
anos jubile de 49 anos 3545 BC 3 mais. Então Methuselah viveu 187 anos a 3358 BC. Jubiles de 5 x 49 anos a
3300 BC. De 3545 BC 3 x 49 = 3398 BC, 40 mais anos a 3358 BC como os 39 anos da vida dos Jesus. O jubile
seguinte em 3349 BC, 9 anos mais tarde, esse após = 3300 BC.

Se o calendário arménio de Sothis para combinar o calendário ambos de Sothis do egípcio foi movido 76 anos:
2010 ANÚNCIO - 76 - 1460 - 1460 - 1460 - 1460 = 3907 BC. Então o ano de Sothis do arménio do começo
seria 3907 BC. Então este ano 300 de Enoch seria 3607 BC. Todos os previsão Jesus nascimento o 12 de
setembro, 7 BC.

O 5:18 da génese “e Jared viveram cem sessenta e dois anos, e ele begat Enoch: ”

162 anos suportam do arménio Sothis do ano 300: 3607 BC - 162 anos = 3767 BC = 3700 anos à crucificação
dos Jesus. Também, 162 anos para a frente de 3707 BC = 3545 BC = 3507 BC + 38 anos da vida dos Jesus.

O ano novo de Sothis era quando Sirius apareceu primeiramente antes do alvorecer. Sothis 365 de 3907 BC
deve ser a Lua cheia, o 18 de abril, 3543 BC, contando para trás Sothis ano novo do 16 de julho egípcio. 365
dias divididos em quatro = 92 dias para trás. Contudo, contando para trás dos anos novos arménios de Sothis, o
10 de julho, 92 dias para trás, os anos novos devem ser a Lua cheia domingo 7 de abril de 3542 BC. Assim,
Enoch foi tomado provavelmente em anos novos em domingo, na altura do ano, e de mês, do sacrifício dos
Jesus e da ressurreição. Assim, a tradução de Enoch era um tipo da ressurreição de Cristo.

Enoch no ano 365 = 3542 de Sothis BC, era 2300 anos antes da conquista de Joshua de Palestina em 1241 BC.

O ciclo egípcio de Sothis de aproximadamente 1460 anos terminou no êxodo em 1281 BC. A parte traseira
1456 anos o ciclo começou 2737 BC. A parte traseira 1458 anos o ciclo começou 4196 BC. Envie 310 anos = o
arménio começam de seus sothis, 3907 BC.



Desde o início do ciclo egípcio de Sothis em 4198 são BC 310 anos ao começo do ciclo arménio 3907 de
Sothis BC. 365 anos de Enoch significam o calendário de Sothis que o calendário suporta 365 dias em 4 x 365
anos.

De 4202 são BC os jubiles de 49 anos à crucificação dos Jesus no ANÚNCIO 33. De 4202 são BC 1464 anos
= um dia extra, o calendário suportam um dia cada 4 anos, a 2737 BC.

O calendário arménio é significado. E o arménio do ano 300 seja o nascimento de Enoch = 3607 BC. Assim,
Enoch pode ter sido traduzido no equinócio em anos novos = em Jesus ressurreição o 5 de abril, ANÚNCIO 33.

Lamech viveu 182 anos. Se Lamech era nascido na data egípcia 777 de Sothis BC, 3421 BC, a seguir morreu
182 anos mais tarde, que seria 3239 BC. Então se Lamech morreu 192 anos mais tarde e não 182 anos mais
tarde, Lamech morreria o ano da inundação de Noah igualmente, 3230 BC. Então Methuselah e Lamech
poderiam ter morrido o ano da inundação de Noah se em 3230 BC.

Lá onde dois calendários dos sothis, o arménio com uma data de começo 3907 BC e para trás 1460 anos a
5367 BC. O egípcio, com uma data de início 4198 suporta BC 1460 anos de 2737 BC. Se Lamech viveu 111
anos, não 182 anos; a diferença de 777 anos e de 595 anos é 182 anos. A diferença pode ser dos dois calendários
diferentes.

777 anos suportam do ano arménio dos sothis 595 = 4089 BC = 182 anos traseiro do ano arménio 3907 dos
sothis do começo BC.

182 anos suportam da extremidade dos sothis do calendário egípcio 1456 anos desde 1281 BC = de 7 BC
quando o Jesus era nascido.

4089 é BC aproximadamente 4091 BC que combina os 50 anos jubile da conquista de Joshua em 1241 BC 50
anos a 1191 BC.

Assim, os 777 anos. O número 666 está incompleto a menos que for adicionado 111 = 777 anos.

Então Lamech seja egípcio nascido do ano 777 de 4200 BC = 3422 BC, e viva 112 anos, não 182 anos, para
morrer BC em 3311 = arménio do ano 595 de 3907 BC.

777 anos suportam de 3312 BC = 4089 BC; jubiles de 49 anos a 22 BC = 49 anos ao ANÚNCIO 29 e o
começo dos três dos Jesus e um meio ministério do ano. 1150 estão BC um ano 49 de 4089 BC = o milagre do
sol no 18o ano de rei Ching em China.

4089 BC devem ser os sothis arménios do ano 1278 de 5367 BC. O êxodo na extremidade do calendário
egípcio dos sothis em 1281 é BC parte traseira mais ou menos idêntica da distância do nascimento dos Jesus em
7 BC porque 1278 anos são dianteiros de 5367 BC.

Também, destes 4089 BC os 49 anos jubile em 168 marcam BC o começo dos três e uma metade dos anos os
gregos desicrated o templo com Apollo. Desde 1241 BC os 49 anos jubile eram 164 BC no Hanukkah quando o
templo foi limpado e dedicado. Quando o sol aumentou no oeste ao meridiano em China. Esses 164 combinam
BC jubiles de 49 anos de 2368 BC e 2467 BC = 2400 anos e de 2500 anos Jesus sacrifício ao 3 de abril,
ANÚNCIO 33.

Havia 2200 anos de Adam em 4568 BC a Jacob em 70 em 2368 BC = 2400 anos Jesus sacrifício ao 3 de abril,
ANÚNCIO 33. 2200 anos de 2368 BC a 168 BC quando o templo foi tomado sobre pelos gregos. Então, em



164 BC o Maccabees consagrou o templo em Hannukah = 4 x 49 anos ao sacrifício dos Jesus e o Jesus disse
que elevaria acima do templo naqueles três dias.

Contudo, Isaac viveu 180 anos. Tão não há nenhuma razão Lamech não poderia viver 182 anos e Methuselah
vive 187 anos. Uma geração é frequentemente 70 anos. Assim, se Lamech viveu 182 anos a 3312 BC, e era
nascido quando Methuselah era 70, a seguir Methuselah seria carregado em 3564 BC. Então Enoch viveria ao
ano arménio 365 = 3542 dos sothis BC. Enoch seria carregado então no ano 300 = 3607 BC, e Methuselah fosse
carregado quando Enoch tinha aproximadamente 40 anos velho.

777 anos suportam de 3312 BC = 4089 BC. (Xth) o jubile, nos rolos do Mar Morto, em 1241 BC quando
Joshua se cruzou o rio Jordão poderia ser destes 4090 BC. 4090 BC - 1241 BC = 1700 anos. Adam pode ter
vivido de 4568 BC 130 anos a 4438 BC, também aproximadamente deste 4440 BC anos jubile, jubiles de 64 x
50 anos a 1241 BC. Ou Adam era nascido no ano 700, 4668 BC e vivido ao ano 930 = 230 anos.

Se Lamech viveu 182 anos a 3312 BC, Lamech pode ter sido 68 quando teve Noah. Noah pode ter sido 120
anos nascidos antes da inundação em 3427 BC.

“No ano quatro cem e oitenta da vida de Noah, Noah alcançaram a extremidade deles. E o deus disse: Meu
espírito não residirá no homem para nunca. Seus dias serão fixos em cem e vinte anos até o final das águas da
inundação.”
Os rolos do Mar Morto estudam a edição, volume mim, p.501

Assim, o ano 480 estava o ano arménio dos sothis de 3907 BC.

O 6:3 da génese “e o SENHOR disseram, meu espírito não se esforçará sempre com homem, porque isso
igualmente é carne: contudo seus dias serão cem e vinte anos.”

777 anos suportam de 3427 são BC 4203 BC = o ciclo egípcio dos sothis = 1466 anos (1460 + 6 anos) ao ciclo
novo em 2737 BC. 120 anos após 3427 são BC aproximadamente 3307 BC.

A inundação de Noah trabalha melhor para a data 3307 BC = 3300 anos antes de Cristo. Da data egípcia 4200
dos sothis BC à data arménia 3907 dos sothis são BC aproximadamente 300 anos. De Enoch no ano 300 = 3607
BC - Methuselah 90 quando teve Lamech, Lamech 90 quando teve Noah, 120 anos à inundação = 3307 BC.
Noah 20 quando teve Shem. Shem era 100 quando deixou a arca após a inundação. = Shem carregado em 3407
BC 3400 anos ao nascimento dos Jesus em 7 BC. Shem é a palavra de raiz para o sol Shemesh. Assim,
provavelmente havia um milagre quando Shem era nascido, um tipo do sol de Cristo.

O 11:11 da génese “e Shem viveram depois que ele begat Arphaxad cinco cem anos, e filhos e as filhas do
begat.”

Os sothis egípcios de 4198 BC a 2737 BC. 1460 anos a 2737 BC. 500 anos suportam do ano 900 = 3302 BC =
a inundação em 3307 BC.

3907 BC - 600 anos = 3307 BC. 120 anos a 3307 BC de 3427 BC. 180 anos suportam 3427 BC = 3607 BC =
Enoch no ano 300.

Methuselah em 187 e Lamech em 182 anos, podem igualmente apontar aos dias entre movimentos do sol. Do
equinócio de mola ao equinócio de queda = à metade de uma órbita, são 186 dias. Igualmente do solstício de
verão ao solstício de inverno, a metade de uma órbita, é 182 dias.



Se Methuselah era nascido em 3607 BC = 3600 anos antes dos Jesus, a seguir viveria 187 anos a 3420 BC.
969 anos suportam de 3420 BC = 4389 BC. 187 anos para a frente de 4389 BC = 4202 BC = o Sothis egípcio
começa data. Assim, ambos os fins de ano 969 teriam 187 anos.

De 969 - 187 - 187 = 595. A geração de Methuselah era 187 de 969, Lamech era 182 de 777 = de 595.

Do nascimento de Adam no BC arménio do ano 800 = 4568 de Sothis, 969 anos a 3600 BC. Os 969 anos
podiam apontar do nascimento de Adam ao nascimento de Methuselah. Então Methuselah pode ter tido Lamech
em seu 105th ano em 3494 BC, e Lamech morre em 182 anos velho em 3312 BC.

BC data de início de Sothis do egípcio 4198 - 777 anos = 3421 BC. São aproximadamente 120 anos à
inundação de Noah em 3307 BC.

Contando gerações para trás; Methuselah viveu 187 anos, morreu no ano 969. Se Methuselah era 70 quando
teve Lamech, deve ser carregado 3564 BC e viver a 3377 BC.

A inundação de Noah no ano 600 significa que o calendário suportou 150 dias dos anos novos dentro do 11 de
julho ao 9 de fevereiro.

“Cem e cinqüênta dias fizeram as águas guardaram o balanço sobre a terra, até o décimo quarto dia no sétimo
mês, o terceiro dia da semana. No fim dos cem e cinqüênta dias, as águas vieram abaixo (durante) de dois dias,
do quarto e quinto dia, e o sexto dia a arca descansada nas montanhas de Hurarat, era o décimo sétimo dia do
sétimo mês.
Os rolos do Mar Morto, edição do estudo, volume mim, p.503.

13 de agosto, 3307 eram BC ambos o terceiro dia da semana, de terça-feira, e do 14o dia do mês lunar = a Lua
cheia. Então o 17o dia deve ser sexta-feira 16 de agosto de 3307 BC. 186 dias suportam desde o 16 de agosto,
3307 BC = o 11 de fevereiro, 3307 BC. 150 dias suportam dos anos onde novos dos sothis arménios o 11 de
julho é sábado 9 de fevereiro de 3307 BC e é duas semanas antes do dia 17 lunar sábado 23 de fevereiro de
3307 BC.

O Botai domesticou o cavalo em 3500 BC apenas ao norte do mar de Aral onde estava o mais provavelmente
a inundação de Noah. A idade do gelo tinha terminado apenas, assim havia muito gelo de água nas montanhas
acima do mar de Aral. O Botai viveu em um banco de rio que fosse destruído pela inundação antes de 3100 BC,
talvez nestes 3307 BC, em Kazahkstan.

A inundação do rio que varreu afastado os povos de Botai poderia ter estado em 3307 BC na inundação do
mesmo Noah. Mesmo se o Botai foi inundado e destruído em 3100 BC, Noah poderia ter preservado seu cavalo
domesticado na arca em 3307 BC. Com a destruição do Botai, o cavalo doméstico da única sobrevivência dois
pode ter sido a bordo da arca de Noah.

O local de Botai é ficado situado no rio de Iman-Burluk, um tributário do rio de Ishim. O local tem pelo
menos 153 pithouses. O pagamento foi destruído em parte pelo banco de rio íngreme de corrosão “

Assim, o rio de Iman-Burluk transbordaria durante a inundação de Noah ao lado da bacia de Aral.

147:16 do salmo “neve do giveth gosta de lãs: scattereth a geada gosta de cinzas.
147:17 casteth adiante seu gelo gosta de pedaços: quem pode estar antes de seu frio?
147:18 ele sendeth para fora sua palavra, e melteth eles: causeth seu vento a fundir, e as águas fluem.”
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“O Cáspio é somente o resto de muito corpo de água quaternário maior, que igualmente incluiu o mar de Aral.
O general que abaixa a tendência parece ter sido parado no 4o milênio b.c. ”

7:20 da génese “quinze cubits fizeram para cima as águas prevalecem; e as montanhas foram cobertas.”

A inundação aumentou 15 cubits = 23 pés. Na imensidade do mar as montanhas e os montes não seriam
visíveis sobre o horizonte. Esta inundação repentina no mar de Aral cabe facilmente o registro geological.

Assim, as geleiras que derreteram de repente no mar de Aral, no quarto milênio BC - 4000 BC a 3000 BC
poderiam ser a inundação de Noah, 3307 BC. As geleiras de derretimento e a chuva inundaram o mar de Aral.
A elevação rápida da água era muito perigosa para os povos que vivem lá naquele tempo porque a terra em
torno do mar de Aral é lisa para muitas milhas.

O mar Cáspio e de Aral era um mar. Ao sul das oliveiras do mar Cáspio cresceu.

O 8:11 da génese “e a pomba entraram-lhe na noite; e, o lo, em sua boca era um pluckt verde-oliva da folha
fora: assim Noah soube que as águas estiveram diminuídas fora da terra.”

17:26 de Luke “e como se realizava nos dias de Noe, assim realizar-se-á igualmente nos dias do filho do
homem.
O 17:27 onde comeram, eles bebeu, eles casou esposas, eles foi dado na união, até o dia que Noe entrado na
arca, e a inundação vieram, e destruiu-as todas.”

Era assim muito perigoso = destruiu-os todos.

2 3:5 de Peter “para este são disposta ignorantes de, aquele pela palavra de deus os céus era de velho, e da
terra que está fora da água e na água:
3:6 por meio de que o mundo que era então, sendo transbordado com água, perecida: ”

Assim, Noah deve ter vivido perto do mar de Aral.

A inundação de Noah poderia ter-se realizado no ano egípcio 600 dos sothis de 4197 BC = 3598 BC. E Noah
pode ter salvar o cavalo domesticado que o Botai adotou por 3500 BC.

Não obstante, o calendário da Bíblia no dia de Noah deve ter sido o calendário arménio dos sothis, não o
calendário egípcio dos sothis.

Kazahkstan era a área da inundação de Noah na bacia de Aral e do mar Cáspio.

O primeiro mês da inundação de Noah deve estar em fevereiro nos calendários do indiano arménio e do leste.

A inundação de Noah era mais provável em 3307 BC, 3300 anos antes de Cristo.

Pode haver um significado em 777 dias. 777 dias suportam Jesus sacrifício do 3 de abril, 33 que o ANÚNCIO
é o 15 de fevereiro, ANÚNCIO 31 = o terceiro dia de Adar = quando o segundo templo foi terminado em 504
BC = quando havia um eclipse solar gravado em China para o dia 48 do cylcle 60 que não era o eclipse solar do
16 de fevereiro, 505 BC, mas o milagre do sol do 10 de fevereiro, 504 BC = o terceiro dia de Adar.

Ano arménio 777 = 4589 dos sothis BC. A Lua cheia era o 3 de abril, 4589 BC. A mesma data tropical que o
sacrifício dos Jesus no passover a Lua cheia, sexta-feira 3 de abril de 33 ANÚNCIO era sobre a Lua cheia,
sexta-feira 2 de maio de 4589 BC. Assim, o ano 777 era um tipo da vinda dos Jesus.
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A permanência passageira em Egipto foi escrita do 430th ano (de Sothis) à extremidade (do calendário de
Sothis). Assim, de 2307 BC, o 430th ano de 2737 BC, ao êxodo em 1281 BC a extremidade dos 1460 (1456)
calendários de Sothis do ano. O calendário egípcio dos sothis não teve nenhum ano de pulo do 29 de fevereiro.
O dia de anos novos era o 16 de julho em que Sirius apareceu primeiramente no 4:15 AM. Assim, Sirius
desapareceria por 70 dias e reapareceria o 16 de julho. Cada quatro anos o calendário suportaria um dia. Em
quatro anos de anos novos seja o 15 de julho, quatro mais anos onde os anos novos seriam o 14 de julho. Em 4 x
365 dias = 1460 anos, os anos novos suportariam ao 16 de julho e a primeiro aparecer de Sirius no 4:15 AM.

A permanência passageira seria escrita como a Tav-Shin-Shin-Aposta-Vav (400+300+300+20+6) = 1026
anos. Assim, se os anos totais foram escritos assim, simplesmente o ano 400 pode ter sobrevivido e o restante
26 anos seja supor 30 anos. A extremidade do calendário de Sothis foa para sido 1460 anos.

Assim, se o primeiro ano da permanência passageira em Egipto era 430 Sothis, a extremidade do calendário de
Sothis quando o calendário tinha suportado 365 dias do 16 de julho ao 16 de julho, realmente para trás do 16 de
julho ao 17 de julho porque Sirius aumentou primeiramente antes do alvorecer um o dia cedo = 4 anos
adiantado, o 17 de julho de 1282 BC = ciclo de Sothis 1456 anos = permanência passageira 1026 anos, porque
os egípcios não tiveram o ano de pulo do 29 de fevereiro igualaria 4 x 365 = 1460 anos. Assim, a permanência
passageira poderia ser escrita no hebraico 400 (300 + 300) 30.

Os desaparecidos rotulam 300 + 300 400 + 30 saindo. Veja o judaísmo 101, alfabeto hebreu. Assim, do ano
430 de Sothis em 2307 BC à extremidade do ciclo de Sothis é o que foi escrito. Contudo a duração podia ser
escrita no hebraico 400. 30 também. Assim, a confusão dos anos 430: O captiveiro era 400 anos, os últimos 400
anos da permanência passageira de 1026 anos em Egipto.

15:12 da génese “e quando o sol estava indo para baixo, um sono profundo caiu em cima de Abram; e, o lo,
um horror da grande escuridão caiu em cima dele.
O 15:13 e disseram até Abram, sabem de uma garantia que thy semente será um desconhecido em uma terra que
não fosse dela, e o servirá; e afligi-los-ão quatro cem anos;
15:14 e igualmente essa nação, quem servirão, mim julga: e deva mais tarde eles saem com grande substância.”

O 10:22 do êxodo “e Moses esticaram adiante sua mão para o céu; e havia uma escuridão grossa em toda a
terra de Egipto três dias: ”

Este “horror da grande escuridão” pode igualar três dias = 3 x 24 horas. O sol deve fluir fora ou em uma órbita
reversa. Então a escuridão deve igualar um número impar, assim 7 horas X12.

“A terra estava na grande aflição. O mal caiu nesta terra… que era um grande upheavl na residência…
ninguém saiu do palácio durante nove dias, e durante estes nove dias da agitação havia tal tempestade que nem
os homens nem os deuses poderiam ver as caras do seu seguinte.”
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Um granito preto inscreido com hieróglifos - o monólito de EL-Arish, tradução em Immanuel Velikovsky,
idades no caos mim, do êxodo ao rei Akhnaton, p.59

Os três dias da escuridão podem = 3 x 24 horas, ou 7 horas X12, ou 9 horas X12.

Ou este nove dias podem ser os nove dias onde o sol estêve ainda em China quando Yao se transformou o
imperador 2315 BC = escuridão em Egipto, ou o sol estêve ainda dez dias em China = em escuridão em Egipto
no oitavo ano de rei Parentes 1731 BC, ou se este escrito no século II BC pode ser os oito dias Hanukkah do 12
de dezembro, 164 BC = 7 horas X12.

O 8:13 da génese “e vieram passar no seis centésimos e primeiro ano, no primeiro mês, o primeiro dia do mês,
as águas foram secadas acima da terra: e Noah removeu a coberta da arca, e olhou, e, ver, a cara da terra estava
seco.”

A lua nova no primeiro dia do primeiro mês deve ser o dia, o tempo, lá era escuridão em Egipto por três dias.
Então, a lua seria com o sol e quando o sol e a lua foram movidos em torno da terra 3 X 360° com rotação da
terra para ficar no outro lado da terra - Egipto - então a lua não apareceria em Egipto tampouco.

O 40:2 do êxodo “no primeiro dia do primeiro mil do shalt do mês estabelece o tabernáculo da barraca da
assembleia.
O 40:3 e o shalt de mil põem nisso a arca do testemunho, e cobrem a arca com o vail.”

O 8:13 da génese “e vieram passar no seis centésimos e primeiro ano, no primeiro mês, o primeiro dia do mês,
as águas foram secadas acima da terra: e Noah removeu a coberta da arca, e olhou, e, ver, a cara da terra estava
seco.”

Isto podia realizar-se imediatamente antes do dia de expiação, mas pode ser o primeiro dia da mola = 8:13 da
génese e êxodo 40: 2.

O 23:56 de Luke “e retornaram, e prepararam especiarias e pomadas; e descansado o dia do Sabat de acordo
com o mandamento.”

O dia do Sabat = o sabbaton = sete dias = 7 horas X12.

Aparecer Sirius 4:15 AM do 19 de julho deve ter terminado os anos do ciclo de Sothis em 1460 desde 1281
BC no ANÚNCIO 179.

Havia uma moeda golpeada em Alexandria no ANÚNCIO 138 no reino de Antoninus Pius. Alguns tinham
calculado que o ciclo novo dos sothis deve começar então. Contudo, os egípcios tinham perdido a trilha do
tempo e esta era uma avaliação. Os 1460 anos reais depois de 1281 BC seriam o ANÚNCIO 178. 144 anos após
a crucificação dos Jesus no ANÚNCIO 33 são o ANÚNCIO 177. Havia uma moeda minted em Antioch com o
Phoenix na cara, Constantius II AE3. 348-350 ANÚNCIO. Talvez Phoenixes apareceu nestes anos. Tácito
escreveu o phoenix apareceu no ANÚNCIO 33 em Egipto. Assim, deve ter havido um milagre do sol na altura
da crucificação dos Jesus. O Bennu egípcio, phoenix, é chamado o senhor dos jubileus. Clemente escreveu
sobre o Phoenix no ANÚNCIO 180 talvez inspirado por um milagre do sol que ano.

Não obstante, o sol foi dito ter aumentou no oeste e ajustado nos sete dias do leste antes da grande inundação
de Noah no ano 600 do ciclo dos sothis. O mar de Aral pode ser o local da grande inundação de Noah. Um
grande lago formou lá momentaneamente aproximadamente 3500 BC. Ano arménio 600 = 3307 dos sothis BC.
Aralkum - um deserto sintético, p.18
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Se a morte de Terah nos sothis 205 do ano era quando Abraham era 75 em 2532 BC. Então os sothis novos
dão um ciclo 205 + 2532 = 2737 BC

O 5:30 da génese “e Lamech viveram depois que ele begat Noah cinco cem noventas e cinco anos, e filhos e
filhas do begat:
O 5:31 e todos os dias de Lamech eram sete cem setenta e sete anos: e morreu.”

O calendário arménio começou aproximadamente 5367 BC. Então 1460 anos mais tarde era 3907 BC o ciclo
seguinte dos sothis. O ciclo egípcio dos sothis começou outra vez em 4198 BC. Esta é uma diferença de 300
anos.

Dos sothis do egípcio comece a data 5657 BC ao nascimento dos Jesus são 113 x 50 jubiles. Do nascimento de
Abraham em 2607 são BC 13 x 4 x 50 anos ao nascimento dos Jesus.

O Jesus pode ter sido crucificado quando era 38 anos seis meses. Dobre isto é 77 anos.

Adam estava no ano 700 no Septuagint. Então duas vezes a época da vida de um Jesus de 38 e de uns anos de
uma metade iguala os sothis arménios do ano 777.

Os 777 anos de Lamech podem apontar ao Jesus. Jacob tinha 77 anos velho quando teve Reuben. Jacob tinha
70 anos velho em 2368 BC = 2400 anos Jesus sacrifício ao 3 de abril, ANÚNCIO 33, quando começou o
trabalho para Laban, a trabalhar para que Leah seja sua esposa. Isaac tinha 69 anos velho quando teve Jacob.

Sirius foi observado por 7000 BC em Arménia.

Os povos antigos podem ter compreendido que a terra gira para produzir dia e noite. Então quando o sol
aumentou no oeste, estêve ainda, e grupo no leste, para aumentar de repente no leste; O deus tinha movido o sol
em velocidades óptimos. Também, Joshua esperou o sol que aumenta no oeste ao grupo no leste em 12 horas.
Pode ter compreendido depois que se ajustando no leste o sol de repente e brilhante elevação no leste por um
dia curto. Ele necessário um dia longo para obter a vitória. Assim, a oração de Joshua ao deus para que o sol
esteja ainda.

“[99 BC] quando C. Murius e L. Valerius eram os cônsules, em Tarquinia, caíram lá em lugares diferentes…
uma coisa como uma tocha flamejante, e veio de repente do céu. Para o por do sol, um objeto redondo gosta de
um globo, ou o protector circular redondo tomou seu trajecto no céu, do oeste ao leste.”

“[90 BC] no território de Spoletium (65 milhas romanas ao norte de Roma, em Úmbria) um globo do fogo, da
cor dourada, caiu à terra, girando. Então pareceu aumentar em tamanho, aumentou da terra, e ascensão no céu,
onde obscureceu o disco do sol, com sua luminosidade. Revolveu para o quadrante oriental do céu [Harold T.
Wilkins, pires de vôo no ataque, pp.164-69]”

Há uma lista longa de objetos muito brilhantes, mais brilhante do que o sol, mistérios do inexplicado, p.207.

Então talvez às vezes um anjo brilhante, ou mesmo o deus, mais brilhante do que o sol, podem parecer
aumentar no oeste na noite. Isto pode parecer sugerir que o que foi gravado eram um anjo e não o sol. Contudo,
o phoenix brilhante voou ao sol para movê-lo quando havia um milagre do sol. Assim, este pode ser o sol que
ascensão do oeste ao leste. Não obstante, não há nenhum giro para trás quando nós vemos a luz brilhante do
deus.

Actua o 26:13 “no meio-dia, rei de O, mim viu na maneira uma luz do céu, acima do brilho do sol, brilhando
ao redor de mim e deles qual viajou comigo.”
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O 8:4 da génese “e a arca descansaram no sétimo mês, no décimo sétimo dia do mês, em cima das montanhas
de Ararat.
O 8:5 e as águas diminuíram continuamente até o décimo mês: no décimo mês, no primeiro dia do mês, eram as
partes superiores das montanhas consideradas.”

Assim, o teste padrão = o Jesus a ser carregado o 17o dia do 7os mês = o 12 de setembro, 7 BC. O Jesus deve
ser concebido do espírito santo nove meses mais adiantado = o primeiro dia do décimo mês na génese 8: 5.
Isaac deve ser carregado no fim do verão no sétimo mês. Isaac a ser concebido o 10o mês, 9 meses mais tarde é
o 7o mês. Jesus igualmente a ser concebido o 10o mês para igualar o teste padrão da inundação de Noah.

8:5 dos hebraicos “quem o saque até o exemplo e a sombra de coisas celestiais, como Moses foi advertido do
deus quando estava a ponto de fazer o tabernáculo: para, veja, saith ele, que mil faz todas as coisas de acordo
com o teste padrão shewed ao thee na montagem.”

3:6 do livro de Josephus: 4" e grande eram a surpresa daqueles que viram estas cortinas (do tabernáculo) em
uma distância, porque pareceram de forma alguma diferir da cor do céu.”

O 4:12 dos números “e tomarão todos os instrumentos do ministério, quais ministra no santuário, e põe-nos
em um pano do azul, e cobre-os com uma coberta das peles dos texugos, e põe-nas sobre uma barra”

Diz-se que a cor do céu não está na Bíblia. Contudo a cor do santuário de acordo com Josephus era a cor do
céu, azul.

Não obstante, a cor das peles da ram deve ser vermelha.

O 26:14 do êxodo “e o shalt de mil fazem uma coberta para a barraca das peles das ram tingiram o vermelho, e
uma coberta acima das peles dos texugos.”

Este 17o dia do 7o mês pode ser uma imagem do nascimento dos Jesus, o 15 de setembro, 3307 BC. Assim, a
inundação de Noah pode ser um teste padrão do nascimento dos Jesus.

A fé limitada que o deus está limitado a parar a terra é errada

Se a terra parou ou inverteu sua rotação, os problemas são imensos. Se você para a terra do giro, você deve
então começá-lo girar outra vez. Se a terra retardou em sua rotação um minuto em uns 24 períodos da hora, os
oceanos no equador deixariam cair 800 pés. Se a terra parou de girar, a terra seca soaria o equador. Se o giro
parado terra por 24 horas lá seria 24 horas de faltante cronometram. Se o sol revolveu em torno da terra 360° lá
seria outra vez 24 horas de faltante cronometra. Se o sol se moveu incompletamente em torno da terra em uma
série de 4 milagre do sol não haveria nenhum líquido cronometra. Nenhuma evidência deixada.

A palavra para - assim o sol estado ainda no “meio” do céu - é literalmente meia, “da metade do céu”. Dos 126
tempos é usada na Bíblia, 108 vezes que é traduzida como “parcialmente” e 8 vezes como o “meio”. Se você
está contando nas estrelas do céu como seu guia, a única maneira que o sol pode estar ainda da metade do céu é
se o sol revolveu em torno da terra à outra metade do céu. Que a noite Israel consideraria estrelas da outra
metade do céu.

Maior fé que o deus movido o Sun é direito

Se o sol moveu não 360° mas 180° as estações mudariam. A terra fluiria em uma órbita reversa do sol e deve
deslocar em sua linha central ou o sol deve mover-se para cima ou para baixo assim como mover o 180° para



manter-se na mesma estação, a menos que no equinócio vernal ou do outono. Muito provavelmente o sol
moveu-se para cima ou para baixo após ter movido o 180° e as órbitas dos planetas inclinados com o sol e
nenhum deslocamento do pólo eram necessárias. Simplesmente, o sol deve mover-se para o trajecto do zodíaco.
Se o sol moveu 180° de Capricornus para Gêmeos, o sol deve mover para Gêmeos, contudo a altura do sol na
terra pareceria como se estava em Capricornus. Conseqüentemente, o sol deve mover seis sinais para o sexto
sinal exacto do zodíaco e a terra manter-se-ia na mesma estação.

O trajecto do zodíaco seria o mesmo somente removida incompleta e movendo-se no reverso.
Conseqüentemente, a terra não veria mais ou menos estrelas, somente um céu do verão no inverno. A terra não
precisaria de deslocar em sua linha central para manter-se na mesma estação. Isto trabalha tão perfeitamente e
eu sou surpreendido exactamente que ninguém descobriu o perfectness da terra em uma órbita reversa.

Se o 180° movido sol a aumentar de repente no leste na manhã de 17 de fevereiro de 1241 BC em Jericho que
o sol deve abaixar para manter a mesma inclinação à terra. Então a terra manter-se-ia na mesma estação. O sol
pode simplesmente manter sua inclinação à terra enquanto viajou em torno da terra. Talvez o sol moveu ao
longo do exacto o mesmo trajecto do zodíaco, somente no reverso. Nós podemos ser certos que a inclinação do
sol à terra estêve mantida. As variações e a base de dados orbitais da insolação (busca e lido acima nela sob
“variações orbitais” ou da “base de dados insolação”) mostram que as estações e a intensidade do sol não
mudaram. Este modelo não sae de nenhuma evidência. Se o sol não se moveu para cima ou para baixo depois
que movendo 180° para manter a terra na mesma estação, lá seria nenhuma influência na terra.

Igualmente, a metade de uma órbita mais tarde, o sol deve aumentar no oeste na meia-noite à posição do meio-
dia e ficar na posição do meio-dia por 24 horas sobre o dia longo de Joshua, a seguir o sol continua ao grupo no
leste. Então algumas horas mais tarde a elevação do sol de repente no leste apenas como o sol teve de repente
aumentou no leste em Jericho, e no fluxo da terra de novo na órbita reversa do sol. Então, metade de uma órbita
mais tarde que o sol está ainda no meio-dia por 12 horas na batalha de Merom = do sonho Wan do rei, e fluxo
da terra fora da órbita reversa do sol sem um traço.

Isto é um pouco de diferente do que o sol que move 180° quatro vezes. Sim, o sol deve mover-se para o outro
lado da terra, e o fluxo da terra, então a metade de uma órbita em mais tarde - fora de, então em e então um ano
mais tarde, fora da órbita reversa do sol. A elevação do sol de repente no do leste = negativo 12 horas, a
elevação do sol no oeste a ajustar-se no do leste = positivo 36 horas, o sol está ainda no céu para 24 horas =
positivo 24 horas, a elevação do sol de repente no do leste = negativo 12 horas, o retorno do sol um ano mais
tarde = positivo 12 horas = 48 horas de dias longos = as 48 horas acelerou a órbita reversa = nenhuma hora
faltante líquida.

O nascer do sol repentino Jericho no 17 de fevereiro de 1241 BC e o nascer do sol repentino em Gibeon
domingo 25 de agosto de 1241 BC podem ser um tipo da manhã da ressurreição.

A terra deve orbitar a mesma distância do sol na mesma órbita que elíptica teria. A terra deve ser deixou para
girar exactamente porque teria. Assim, a órbita de terra deve com cuidado ter sido controlada não deixar
nenhum traço biológico.

Registros chineses do êxodo

O seguinte registro não era um registro de um eclipse solar:

“De yi-mao (dia 52) à manhã seguinte adiantada havia névoa, a seguir três chamas comeram o sol, as estrelas
grandes foram vistas.”
Heji 11506



Um eclipse solar total passou com Yin o 4 de março de 1250 BC no dia 52 do dia 53 não. O eclipse solar o 5
de junho de 1302 total BC, era o seguinte dia, dia 52 do dia 53 não. O 3 de março de 1307 era BC a lua nova e o
dia 53 do ciclo 60 em China. Possivelmente havia um milagre do sol para começar o que fosse ser o mês do
passover em um ano que termina 07, esteja assim mesmo 100 ao nascimento dos Jesus. Assim, um milagre do
sol em 1307 BC seria 1300 anos ao nascimento dos Jesus em 7 BC. O 3 de março de 1307 BC podia combinar o
mês e o ano do nascimento de John The Baptist seis meses antes do nascimento dos Jesus, o 12 de setembro, 7
BC.

O Jesus do Sabat estava na sepultura pode ter sido três dias por muito tempo, mesmo escuro talvez por 7 horas
X12 = 3 x 24 horas. O 13 de março de 1252 era BC o dia 52 do ciclo 60, o 12 de março de 1252 era BC a Lua
cheia = o passover; o next day, dia 52 do ciclo, o 13 de março de 1252 BC igualaria o dia depois que o passover
= o Jesus do Sabat era na sepultura o dia após o passover. Então, este três dias comeram o sol que o chinês
descrito como o sol era aumentação tão longa no ele desejou. O 12o ano de Wending era 1240 BC = o primeiro
ano de rei macilento = sonho Wan do rei, o 15 de fevereiro de 1240 BC. O primeiro ano de Wending então deve
ser 1252 BC, e na primavera, como todos os imperadores chineses. Então, este milagre do sol de uma noite
longa no passover pode ter sido o que foi gravado, um pouco do que um eclipse solar.

O jubile era 1291 BC, o ano Ramses II morreu. Então o 39th ano do jubile era 1252 BC = os 38,5 anos da vida
dos Jesus = o passover de seu sacrifício.

O 35o ano completo para o rei macilento, de seu primeiro ano no 12o ano Wending, mola no 15 de fevereiro
de 1240 BC, eclipse lunar ao 23 de setembro de 1205 BC. 35 + 1205 BC = 1240 BC. Conseqüentemente, uns 12
anos completos suportam desde 1240 BC = 1252 BC. Mesmo, os 35 anos foram contados 35,5 anos de 15 de
fevereiro de 1240 BC ao 23 de setembro de 1205 BC.

Wuding: “Em seu 50th ano… em seu 9o ano, morreu.”
Os clássicos chineses, os anais dos livros de bambu. p.136.

Estes nove anos adicionados ano de Wuding ao 50th parecem nao necessários. Wuding começaria seu ano 44
do reino em 1393 BC de ciclo. Kang em 1334 BC 43d de Tsoo- do ciclo. Tsoo- Keah em 1323 54 do ciclo. 27o
do Fung-pecado em 1290 BC do ciclo. Kang-ting em 1286 BC o 3ø do ciclo. Corteje-yih em 1278 BC o 39th do
ciclo. Querendo em 1243 BC o 14o do ciclo.

Correcção de nove anos: 1393 BC 44 do ciclo correcto. Agora: Tsoo-kang em 1343 BC. Tsoo-Keah em 1332
BC. Fung-pecado em 1299 BC. Kang-ting em 1295 BC. Corteje-yih em 1287 BC. Querer em 1252 BC.

Assim, Wuding começou seu reino correctamente em 44 do ciclo 60. 9 anos foram adicionados então a
Wuding, e os reinos do seguinte rei falsificaram em 9 anos.

Assim, o milagre do sol em 1252 BC para começar o reino de Wanding.

A finalidade para procurar água com varinha de rabdomante para o dia 52 deve ser Jesus seria o 12 de
setembro nascido, 7 BC no dia 52 do ciclo 60.

Também, a realização do jubile em Yom Kipur, quando o Jesus falou de Isaiah 61 em Luke 4 em Nazareth
para começar seu ministério, deve ser o 9 de setembro, o ANÚNCIO 29 = o dia 52 do ciclo 60 em China.

Não obstante, se não um milagre do sol, então este pode ser um registro de um eclipse solar.

O primeiro ano Wending deve ser 1252 BC. Frequentemente havia um imperador novo em China quando
havia um milagre do sol.



Um bom livro no período de 1250 BC no Médio Oriente é: 1177 BC, a civilização do ano desmoronou, uma
história dizendo da fome, terremoto, invasões dos povos do mar, corte das rotas que de comércio estas
civilizações dependeram sobre. Tão severo tomou séculos para recuperar. Do êxodo à entrada de Joshua na terra
prometida, havia em nenhuma parte alimento ou segurança no Médio Oriente.

Os desaparecidos 76 anos têm que ser após o faraó Sheshenq. Sheshenq lutou Israel ano de Rehoboam no
quinto = 1000 BC, não 925 BC. Assim, Merneptah morreu em 1281 BC não 1205 BC = os mesmos 76 anos.
Assim, os reinos faltantes dos pharaohs de 76 anos devem ser após o faraó Sheshenq.

A data 1177 BC iguala realmente 1253 BC porque as datas egípcias devem ser corrigidas 76 anos ainda mais
para trás. Havia um grande terremoto sobre esse tempo em Pylos. Os terremotos são conectados frequentemente
aos milagre do sol em China, tal como dentro 230 BC quando o sol aumentou no oeste ao meridiano.
Frequentemente a terra agitou em um milagre do sol.

Claude Schaeffer, “a máquina escavadora original de Ugarit, pensamento um terremoto causou a destruição
final da cidade.” “O pensamento actual põe a data deste terremoto em 1250 BC.”

A fome é gravada no Médio Oriente neste 1260 BC. Assim, havia uma fome toda em torno dos israelitas
durante os quarenta anos na região selvagem.

“O ano era 1177 BC. Era o oitavo ano de reino de Ramses III do faraó” que os povos do mar vieram. Assim,
1177 são BC 1252 BC.

Assim, Egipto desmoronou após os dez pragas do êxodo em 1281 BC, e desmoronou mais após esta batalha
com os povos do mar 28 anos mais tarde.

O 12o ano Wending era sonho Wan do rei, rei primeiro ano 15 de fevereiro de 1240 Wan BC. Assim, o
primeiro ano Wending pode ter começado em 1252 BC, talvez com um milagre do sol. E este seja o presságio
para um imperador novo, Wending.

Havia um eclipse solar total China no 4 de março de 1250 BC. Mas este era dois anos após Wending
transformou-se imperador.

“Então o período da noite do sétimo jisi do dia (dia 6) lá era (a) a estrela nova grande que foi vista ao lado de
Huo Antares.”
Heji 11503b

De Xueshun Liu:
“Quanto para à inscrição que se publica na imagem abaixo, você mencionou duas traduções. Primeiro traduziu
os primeiros quatro carácteres como “no 7o dia do mês, um dia do qui-szu (a lua do último trimestre)…”
Segundo traduz aqueles carácteres como “naquele tempo o período da noite do sétimo jisi do dia (dia 6)…”
Parece que a segunda tradução está correcta devido a duas razões. Primeiramente, não há nenhum carácter yue,
“mês” entre aqueles quatro carácteres. Se não há nenhum yue, como poderia um ser certo que era o sétimo dia
do mês? Do “o jisi do dia dos meios sétimo dia” da frase somente estava o sétimo dia de qualquer dia
começaram contar. Em segundo, se o jisi é certamente o sétimo dia do mês, deve ser o primeiro trimestre do
mês. Aquele é o princípio de calendário lunar chinês.
Conseqüentemente, a tradução “o 7o dia do mês (lua do último trimestre)” é errada. Sem mais informação da
inscrição, não é possível determinar a que quarto do jisi do dia da lua pertence.
Agora, deixe-nos girar para eclipses. Primeiramente, “três chamas comeram (palavra do tempo) o sol, e uma
grande estrela foi vista que” em seu email citado abaixo e “no primeiro registro de uma proeminência solar
estêve encontrado em uma inscrição da concha de tartaruga, que descrevesse “três fogos de repente de estouro
que comem um pedaço do sol”, que aparece no Web site http://www.china.org.cn/e-gudai/6.htm mencionado



em seu email ontem, referem a mesma inscrição. Não é considerada um registro do eclipse solar por peritos na
astronomia chinesa adiantada e na história chinesa adiantada.
Quando eu era um estudante do Ph.D em China e em UBC, meus conselheiros incluem eruditos na academia de
ciências sociais chinesa, que é a instituição académico a mais prestigiosa em China, prof. Keightley em Uc
Berkeley, prof. Takashima em UBC, e prof. Pankenier na universidade de Lehigh. Eu igualmente tenho amigos
na academia de ciências chinesa. Todos estes eruditos não pensam que a inscrição é um registro do eclipse.”

Há dois registros do eclipse lunar “após sete dias, dia 56 a dia 57; a lua foi eclipsada.” “Após 6 dias, na noite
do dia 55, a lua foi eclipsada.”

Então contar sete dias era mais tarde o eclipse lunar, no dia 56 do ciclo 60, perto da época do êxodo.

3 de março de 1307 BC, a lua nova, realizava-se no dia 53 do ciclo 60, e no momento dos ossos de factura do
oráculo de procurar água com varinha de rabdomante. Se este era um milagre do sol, a época da lua nova
trabalharia melhor porque a lua não é mencionada. 1307 eram BC 1300 anos antes do nascimento dos Jesus em
7 BC. Assim, este registro não pode ser um eclipse solar, mas, como acima, pode descrever um milagre do sol.
O sol que não aumenta, e assim sendo Hungria não comeram até que o sol aumentasse após três dias, sobre que
sacrificaram. Este podia ser um milagre do sol como os três dias da escuridão em Egipto. O sol 180° do meio-
dia Israel estaria ou antes da posição de alvorecer do sol no leste em China.

Possivelmente os três dias do 10:21 do êxodo da escuridão eram lua nova o 14 de fevereiro de 1281 BC = o
dia 53 do ciclo 60, ou morelikely lua nova o 15 de março de 1281 BC. O faraó endureceu seu coração porque
havia uma pausa, mais tempo.

Esta podia ser uma metade de mês e lua nova do 14 de fevereiro de 1281 BC, ou uma metade um do mês lua
nova do 15 de março de 1281 BC, ao êxodo sexta-feira 30 de março de 1281 BC.

O 10:27 do êxodo “mas o SENHOR endureceu o coração do Pharaoh, e não o deixaria ir.”

15 de março de 1281 BC podia ser o nono praga da escuridão duas semanas antes do passover. Mas não seja o
dia 53 do ciclo 60.

9:7 do trabalho “que commandeth o sol, e ele riseth não; e sealeth acima das estrelas.”

1307 são BC 26 anos antes do êxodo em 1281 BC. Assim, 101 x 13 = 1313 anos. As 1281 BC + crucificação
de 33 Jesus do ANÚNCIO = 1313 anos. 1307 são BC 2 x 13 anos ainda mais para trás.

2:41 de Luke “agora seus pais foram ao Jerusalém cada ano na festa do passover.
2:42 e quando tinha doze anos velho, foram acima ao Jerusalém após o costume da festa.”

Wu transformou-se imperador 12 anos após a morte de seu pai macilento. O primeiro ano Wan era o milagre
do sol do 15 de fevereiro de 1240 BC no 12o ano de Wending do imperador.

Assim, os 13 ou 12 anos da vida dos Jesus podem ser o ponto do símbolo dos anos 13 em milagre do sol. O
Jesus viveu 38 e uma metade dos anos. 13 + 13 + 12,5 = 38,5 anos.

Meu avô acreditou que nós vivemos idades de sete anos. Então 5 x 7 = 35. O Jesus estaria girando 35 no
ANÚNCIO do 29 de setembro quando falou de Isaiah 61 para cumprir o 50th ano jubile. Então três e uma
metade dos anos do ministério dos Jesus ao 3 de abril, ANÚNCIO 33. O Jesus seja tomado então até o céu a lua
nova, sábado 16 de maio de 33 ANÚNCIO.



Se este era um milagre do sol na páscoa judaica X100 anos antes da crucificação dos Jesus, este não poderia
ser um milagre do sol na Lua cheia em 1268 BC, = 1300 anos antes do sacrifício dos Jesus no ANÚNCIO 33, lá
é nenhum ano zero. O 5 de fevereiro de 1268 era BC a Lua cheia no dia 52 do ciclo 60. Assim, um milagre do
sol pode ter sido o que foi gravado e não um eclipse solar.

Wu Yi transformou-se imperador aproximadamente 1283 BC. Moveu seu capital em seu terceiro ano, o ano
do êxodo. Moveu outra vez seu capital em seu 15o ano, 1268 BC. Assim, este registro do osso do oráculo não
pode ser de um eclipse natural, mas de um milagre do sol. Quando o Jesus foi crucificado havia uma escuridão
gravada por três horas. Um eclipse solar dura somente 7 minutos no máximo. Assim, um ou outro o sol foi
movido em torno da terra na velocidade da luz - tempo parado no sol e em nenhuma luz solar. Ou, o sol foi
coberto que sombreia a terra. Assim, um milagre similar do sol a esse na crucificação dos Jesus pode ter
ocorrido 1300 anos mais adiantado, para apontar em 1268 BC ao Jesus.

Procurado água com varinha de rabdomante no wuxu do dia [35]: “A forma do hui (cometa) mudou; talvez a
escuridão partirá. (Verificação:) era um dia claro.” [Heji, 32915]

Se os três dias da escuridão eram imediatamente antes da páscoa judaica e o êxodo, a seguir pode ter sido o dia
35 do ciclo 60, quarta-feira 28 de março de 1281 BC. Assim, os israelitas escolheram um cordeiro o 10o dia,
domingo 25 de março de 1281 BC e mantiveram-no em suas casas ao 14o dia, o 30 de março de 1281 BC
quando sacrificaram o cordeiro para a páscoa judaica. Pode ter havido um milagre do sol seis meses mais
adiantado no que seria Yom Kipur o décimo dia do sétimo mês 30 de setembro de 1282 BC. Ou o sol moveu-se
para o outro lado da terra nos três dias da escuridão lua nova o 15 de março de 1281 BC. 187 dias do primeiro
dia do primeiro mês são o 10o dia do sétimo mês.

Há algumas outras possibilidades. O sol pode mover-se para o outro lado da terra e do fluxo da terra em uma
órbita reversa do sol, a seguir do 28 de março de 1281 BC, do movimento do sol para trás e do fluxo da terra na
órbita normal do sol.

Contudo, os três dias da escuridão podem ter estado na lua nova, o 15 de março de 1281 BC.

O sol pode mover-se no cruzamento do Reed/Mar Vermelho por uma noite longa, sobre o 5 de abril de 1281
BC, e/ou na batalha de Amalek por um dia longo, o êxodo 17, em maio de 1281 BC.

24:7 de Joshua “e quando gritaram até o SENHOR, pôs a escuridão entre você e os egípcios, e trouxe o mar
em cima deles, e cobriu-os; e seus olhos viram o que eu fiz em Egipto: e o YE residiu na região selvagem um a
estação longa.”

Mais provavelmente o sol moveu-se mais de 3 X 360° por três dias da escuridão para o outro lado da terra lua
nova no 15 de março de 1281 BC. Assim, não haveria nenhum luar nos três dias da escuridão. Então o sol pode
ter movido 187 dias mais tarde no levantamento acima do tabernáculo no 10o dia do sétimo mês, o 20 de
setembro de 1281 BC.

O 10:28 do êxodo “e o faraó disseram até ele, obtêm o thee de mim, tomam a atenção ao thyself, vêem minha
cara não mais; para nesse mil do dia o mais seest meu shalt de mil da cara morre.
O 10:29 e Moses disseram, hast de mil falado bem, mim verão thy cara outra vez não mais.”

Assim, o wuxu 35 do dia, o 26 de março de 1281 BC, pode ser os três dias da escuridão e os quatro dias os
israelitas deviam tomar um cordeiro em suas moradias onde tiveram a luz.

Se o êxodo era sexta-feira 30 de março de 1281 BC, a seguir a lua nova era 13 de março de 1281 BC. A lua
nova o 14 de fevereiro de 1281 era BC o dia 52 do ciclo 60 em China. Este era 45 dias antes do êxodo o 30 de
março de 1281 BC. O sol pode mover aproximadamente 180 dias outra vez. Então também, durante uma órbita



reversa, talvez o sol pode mover 90 dias outra vez e 45 dias outra vez. Assim, o 14 de fevereiro de 1281 BC. 30
de março de 1281 BC, o 15 de maio de 1281 BC no início do terceiro mês imediatamente depois do por do sol
longo de Moses:

Ou, do cruzamento do vermelho/Reed mar 5 de abril de 1281 BC - talvez quando o sol aumentou de repente
no leste que cega os egípcios; são 45 dias ao domingo de Pentecostes domingo 20 de maio de 1281 BC - talvez
quando o sol representou ainda 12 horas no por do sol quando Moses sustentou suas mãos. Domingo de
Pentecostes neste terceiro mês:

O domingo de Pentecostes deve ter sido domingo 20 de maio de 1281 BC, 50 dias após o êxodo sexta-feira 30
de março de 1281 BC. Assim, domingo 20 de maio de 1281 era BC o teste padrão para o domingo de
Pentecostes igualmente domingo 24 de maio de 33 em um ANÚNCIO.

O Essenes manteve um ano de 364 dias de modo que os dias de festa caíssem sempre no mesmo dia da
semana. O Jerusalém manteve um calendário lunar de modo que os dias de festa caíssem no mesmo dia do mês
lunar, geralmente em um dia diferente da semana. Não obstante, domingo 20 de maio de 1281 BC e domingo 24
de maio de 33 o ANÚNCIO caiu no domingo de Pentecostes neste calendário lunar.

Assim, o domingo de Pentecostes em um domingo, e em um ano jubile 49 da conquista de Joshua em 1241
BC, era um sinal da vinda de Cristo.

Os 49 anos jubile foram mantidos 49 ciclos ano de Isaac do 70th em 2369 BC. Esse ano era 44 jubliles de
Adam no arménio do ano 800, 4568 BC, mais 44 anos. Desde o início do calendário arménio em 5358 são BC
110 ciclos de jubiles de 49 anos ao sacrifício dos Jesus o 3 de abril, ANÚNCIO 33.

jubiles de 50 anos dos sothis arménios que começam o ciclo 5368 BC = 5400 anos ao sacrifício dos Jesus.
Adam no ano 700, 4668 BC, ano 800, 4568 BC, e em muitos anos X68 jubliles de BC 50 anos mesmo a 100
Jesus sacrifício ao 3 de abril, ANÚNCIO 33. Então igualmente havia muitos jubiles de 50 anos do ciclo arménio
de 3907 BC, a inundação de Noah em 3307 BC, os anos X07 ao nascimento dos Jesus em setembro do
ANÚNCIO 29. Então, havia uns jubiles de 50 anos da conquista de Joshua em 1241 BC - o captiveiro de 70
anos (591 BC a 521 BC) - de 521 jubiles de BC 50 anos ao ministério dos Jesus no ANÚNCIO 29.

45 dias traseiro são desde o 4 de abril o 18 de fevereiro - lua nova o 15 de fevereiro de 1281 BC. A escuridão
de três dias deve estar na lua nova, o 15 de fevereiro ou 15 de março de 1281 BC. O mais provavelmente os três
dias da escuridão eram lua nova o 15 de março de 1281 BC e os êxodos 14 dias mais tarde, sexta-feira 20 de
março de 1281 BC.

O 19:1 do êxodo “no terceiro mês, quando as crianças de Israel foram idas adiante fora da terra de Egipto, veio
o mesmo dia eles na região selvagem de Sinai.
19:2 para foram partidos de Rephidim, e vindos ao deserto de Sinai, e tinham lançado dentro a região selvagem;
e lá Israel acampou antes da montagem.”

“Inquérito feito no ren-ji do dia (49th dia do ciclo): O sol terá o zhi no jia-yin do dia.” (51st dia ou dois dias
depois)
Heji 33703

O chinês pode ter tentado prever mais tarde o retorno do sol aproximadamente 180 dias, assim em um dia
mais ou menos idêntico de 60.

“A adivinhação estava no jen-tzu do dia [49]. Havia um chih do sol no chia-yin do dia [51]”
(Yi-ts'un, 384)



Igualmente, o chinês pode ter tentado prever o retorno do sol aproximadamente 180 dias após o primeiro
milagre do sol. Este pode ter sido 13 de fevereiro de 1281 BC. O sol pode revolver em torno da terra sete vezes
a leste se o sol chamejou, chih, do 180° na direcção ocidental do leste nos primeiros três tempos, a seguir sobre
retornou a quarta vez revolver em torno do sol 3 + 4 = 7 X 180°. O sol que aumenta de repente no leste gosta do
Phaethon. Assim, este modelo pode não explicar a conta do chinês e nenhuma hora faltante líquida. Assim, os
trajectos do eclipse eram os mesmos antes e depois de que os milagre do sol como nós os projectaríamos ser de
hoje.

Se o dia 7 era um dia do chia-tzu, a lua do último trimestre, esta poderia ser um milagre do sol no dia onde as
crianças de Israel cruzaram o Mar Vermelho/mar de Reed, em talvez sete dias após o êxodo. Assim, talvez a
terra da razão foi descrita como sendo upsidedown.html e as horas desorganizado após os pragas e o término da
devastação no êxodo fora de Egipto, porque a terra estava em uma órbita reversa.

As marés aumentam e caem somente dois pés na extremidade norte do Mar Vermelho porque a tracção da lua
é somente leste-oeste. Os israelitas cruzaram o mar de Reed, não o Mar Vermelho de qualquer maneira.

A data da morte de Mernaptah do faraó é colocada aproximadamente 2 de maio de 1203 BC de acordo com
Wikipedia. Se este historiador alemão datado os sothis dá um ciclo a 1280 BC, a seguir a morte de Merneptah
em 1203 BC seria 80 anos mais tarde. O calendário suportaria então 20 dias, 20 x 4 = 80. Então a data do 2 de
maio de 1203 BC, III Shemu 5, seria realmente 20 de maio de 1281 BC. Domingo 20 de maio de 1281 era BC o
dia do domingo de Pentecostes. Isto seria escrito I Shemu 13 um pouco do que II Shemu 13. Assim, Merneptah
pode ter morrido um mês mais adiantado no vermelho/mar de Reed durante o pão ázimo na semana da páscoa
judaica, no meio sexta-feira 30 de março de 1281 BC e sábado 7 de abril de 1281 BC; em vez do 2 de maio.
Contar o 1º de julho como o 30o dia do 4o mês, o 2 de maio, pode ser o 5o dia do ó mês. Contudo, contar 3
meses para trás é desde o 1º de julho o 1º de abril. E contar para a frente 5 dias é o 5 de abril. Assim, o faraó
Merneptah morreu não o 2 de maio, mas sobre o 5 de abril, ou o 13 de abril, e o aquele em 1281 BC.

A data real é abril maio de 1205 BC que deve ser 76 anos ainda mais para trás abril de maio de 1281 BC.
Então, data o 2 de maio, em 1205 realiza-se BC sobre o dia lunar 19. O 3 de abril de 1205 realiza-se BC sobre o
dia lunar 19. Aplique esta data lunar 19 1281 BC, o 3 de abril de 1281 seja BC cinco dias após o êxodo da Lua
cheia no dia lunar hebreu 19 = sobre quando Israel alcançaria o mar de Reed próximo a onde o canal de Suez
está agora. Data o 2 de maio usando o dia egípcio do mês - o mês lunar egípcio começado da última visibilidade
da lua, seria o dia lunar 21. O 3 de abril de 1281 BC igualmente seria iguais egípcios do dia lunar 21 a morte do
faraó Merneptah e de todo o exército egípcio na tentativa do egípcio de cruzar o Reed/Mar Vermelho.

Ou passando para trás os sothis ano novo do 16 de julho, a data 3,5 podem igualar 3 x 30 + 5 = 95 dias para
trás desde o 16 de julho. Isto iguala sábado 14 de abril de 1281 BC. O fim dos sete dias do pão ázimo no 7 de
abril de 1281 BC = Sabat outra vez o 14 de abril de 1281 BC. O calendário dos sothis move um dia cada quatro
anos. Assim uma data que passa para trás para igualar 3,5 deve ser 14 de abril de 1281 BC.

A diferença é 40 anos, o fim dos sothis em 1281 BC e não 1321 BC. E 76 anos suportam da morte de
Merneptah em 1205 BC a 1281 BC. Estes 40 anos + 76 anos adicionam acima a 115 anos. O calendário dos
sothis suportou quatro anos cada dia. Assim, o 2 de maio de 1205 BC para a morte de Merneptah devem ser
115/4 = 29 dias ainda mais para trás. Então, a morte de Merneptah do faraó no cruzamento do vermelho/mar de
Reed, deve ser 3 de abril de 1281 BC. Isto iguala o êxodo na passagem sobre sexta-feira 30 de março =
ANÚNCIO do sacrifício dos Jesus sexta-feira 3 de abril de 33 e ANÚNCIO da ressurreição dos Jesus domingo
5 de abril de 33.

Então da noite de sexta-feira 30 de março de 1281 são BC 4 dias a obter ao Reed/Mar Vermelho.

http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pt&url=https%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fupsidedown.html


O 15:19 do êxodo “para o cavalo do faraó entrou dentro com suas bigas e com seus cavaleiro no mar, e o
SENHOR trouxe outra vez as águas do mar em cima deles; mas as crianças de Israel foram na terra seca no
meio do mar.”

Havia um eclipse solar parcial visto em Egipto, o 14 de abril de 1281 BC:

O 33:7 dos números “e removeram de Etham, e giraram outra vez até Pihahiroth, que é antes de Baalzephon: e
lançaram antes de Migdol.
O 33:8 e partiram antes de Pihahiroth, e passaram com o meio do mar na região selvagem.”



Baalzephon = frio, ou Sun = senhor e zephon = obscuridade. Zephon gosta do typhon = da tempestade. Talvez
havia este eclipse solar parcial no cruzamento do mar de Reed cedo na manhã como descrito. Então, a
temperatura deixaria cair diversos graus Célsio.

Se o cruzamento do Mar Vermelho estava mais atrasado este daria aos israelitas um o mês para marchar 350
milhas a Aqaba de Ramesses. Contudo, o cruzamento do vermelho/mar de Reed/deve ter sido antes do décimo
quinto do segundo mês. Veja o êxodo 16:

O 16:1 do êxodo “e tomaram sua viagem de Elim, e toda a assembleia das crianças de Israel veio até a região
selvagem do pecado, que está entre Elim e Sinai, no décimo quinto dia do segundo mês após sua partida fora da
terra de Egipto.”

Este deve ser 1º de maio de 1281 BC. O 2 de maio de 1203 era BC data da morte de Merneptah do faraó dada
por um Egyptologist alemão. Merneptah morreu em 1281 BC, provavelmente em abril. O Midrash indica que o
faraó era o único sobrevivente.

Merneptah morreu em seus anos 70. Era idoso e não pode ter entrado no vermelho/mar de Reed. Então
Merneptah cresceria acima com Moses, e Moses em 40 fujiria o faraó quando Merneptah se realizava em seus
anos 30.

Não obstante, seu corpo pode ter sido recuperado do vermelho/mar de Reed. O Dr. Maurce Bucaille
determinou-o morreu afogando.

“O crânio da mamã de Merneptah é um furo feito por um instrumento afiado”
G. Elliot Smith: As mamãs reais, p.62. James Harris e semanas de Kent, radiografando os Pharaohs, p.157.

Seu crânio é dito ter um furo nele, indicando ele foi matado, ou assassinado.

14:30 do êxodo “assim o SENHOR salvar Israel esse dia fora da mão dos egípcios; e Israel viu os egípcios
absolutamente em cima da costa de mar.”

Contudo, o cavalo do pharaoh dos estados da Bíblia foi afogado no mar.

O 15:19 do êxodo “para o cavalo do faraó entrou dentro com suas bigas e com seus cavaleiro no mar, e o
SENHOR trouxe outra vez as águas do mar em cima deles; mas as crianças de Israel foram na terra seca no
meio do mar.”

Data o 2 de maio pode equivocadamente ser tomado desde 1203 BC que deve ser 1281 que significam BC
como obtiveram a data por 76 anos demasiado recente podem significar que o faraó Merneptah poderia ter
morrido um mês mais adiantado. Alguns examinaram o corpo de Merneptah, e pelo menos uma pessoa indicou
que Merneptah morreu afogando e na água salgada. Contudo, a embalsamação das mamãs é feita com sal, e o
faraó afogar-se-ia na água fresca. Assim, nenhum data o 2 de maio tem que ser verdadeiro e nenhum o sal tem
que ser do Mar Vermelho qualquer um, e nenhum faz Merneptah tem que ter entrado no vermelho/mar de Reed.

Merneptah reinou 10 anos, Ramses II reinou 66 anos suposta desde 1279 BC - de 76 = 1203 BC. Um ano
diferente = a morte de Merneptah em 1204 BC.

Era 2 de maio a lua nova em 1204 BC. Merneptah morreu em 1281 BC (76 anos a 1205 BC). Então, o
cruzamento do Reed/Mar Vermelho pode estar na lua nova e no eclipse solar na manhã de 14 de abril de 1281
BC.



Isto significa que devem ter cruzado o Mar Vermelho em menos de um mês, isto é, antes do décimo quinto dia
do segundo mês, o 27 de abril de 1281 BC. O 2 de maio de 1203 é BC o 10o dia do mês lunar. O 24 de abril de
1281 é BC igualmente o décimo dia do mês lunar.

Contudo, a melhor suposição é o cruzamento Reed mar do 5 de abril de 1281 BC no fim da festa de iguais que
do pão ázimo a tradição Moses cruzou o Reed/Mar Vermelho no sétimo dia desde o êxodo.

Ou um milagre do sol lua nova no 14 de abril de 1281 BC que pode igualar 3,5 = em terceiro lugar parte
traseira do mês Sothis dia do 16 de julho, 5 dias para trás = 3 x 30 + 5 = 14 de abril de 1281 BC.

“Procurado água com varinha de rabdomante no guiyou do dia [10]: O sol foi eclipsado na noite; será
favorável. Procurado água com varinha de rabdomante no guiyou do dia [10]: O sol ou a lua foram eclipsados
na noite; será desfavorável.”
Heji, 33694

“Procurado água com varinha de rabdomante no guiyou do dia [10]: O sol foi eclipsado na noite; nós devemos
relatá-lo ao antepassado Shang Jia.”
Heji, 33695

O dia 10 do ciclo 60 podia ser a Lua cheia, um precursor ao passover, o 20 de março de 1307 BC ou ao dia
lunar 17 do 7os mês = 16 de setembro de 1307 BC. = presságio do dia lunar 17 do nascimento dos Jesus do 7o
mês, o 12 de setembro, 7 BC. Assim, 1307 sejam BC 1300 anos, ao dia, antes do nascimento dos Jesus em 7
BC. O deus que move o sol pode ser gravado como um eclipse solar em China em um osso do oráculo. Assim, o
sol no meio-dia em Israel está no por do sol em China. Assim, a Lua cheia escurecida no por do sol em China,
ou no sol escurecido no por do sol em China. O sol escurecido quando o Jesus estava na cruz no meio-dia no
passover em Israel = o sol escurecido no por do sol em China. Talvez este era o mesmo milagre do sol no
precursor passover ao 20 de março de 1307 BC.

Este eclipse solar do 26 de maio de 1217 é supor BC para ser o eclipse solar o mais cedo gravado. Como você
vê acima de um eclipse solar estêve gravado no dia 10 do ciclo 60 enquanto este 26 de maio de 1217 é BC.
Contudo, como você pode ver o eclipse solar era mal se mal visível em China. O registro é de um eclipse solar
da noite. Nivelando eclipses solares seja raramente visível. Há uma possibilidade que o eclipse solar foi
considerado em China. Não obstante, não há nenhum dia faltante na contagem chinesa de 60 antes ou depois do
dia longo de Joshua. Assim, o dia longo de Joshua não podia ser descoberto pela contagem chinesa de 60 dias.

Além disso, este registro do eclipse em um osso do oráculo em um dia 10 do ciclo 60 não dá nenhum ano.
Assim o fósforo do 26 de maio de 1217 BC é especulativo. Há alguns registros do eclipse solar em Egipto antes
de 1281 BC que combinam a escala de tempo correcto. Não há nenhum dia faltante lá tampouco. Assim
descobrir o dia longo de Joshua através deste método não trabalha.

A evidência directa para o dia longo de Joshua é sonho Wan do rei, metade de uma órbita, seis meses após, no
15 de fevereiro de 1240 BC ano Wan do rei no primeiro = 1240 BC porque em seu 35o ano gravou um eclipse
lunar no dia 13 do ciclo 60, o 23 de setembro de 1205 BC. O sol moveu 180° no sonho Wan do rei após um ano
de uma órbita reversa. O sol pode mover no meio fluxo do ponto e da terra de órbita fora da órbita reversa.
Assim, o dia longo de Joshua no meio ponto de órbita. O sol aumentou de repente no leste no 8:13 dos juizes o
next day e a terra fluiu de novo em uma órbita reversa até o 15 de fevereiro de 1240 BC quando o sol moveu.

China mal podia observar o eclipse solar, no dia 10 do ciclo 60, do 26 de maio de 1217 BC. Então este registro
do eclipse solar em um osso do oráculo no dia 10 do ciclo 60, se não um eclipse solar deve ser um registro de
um milagre do sol.



O sol do meio-dia no passover em Israel seja escurecido como nas três horas da escuridão quando o Jesus
estava na cruz, um tipo de Cristo que vem, seria um ajuste, sol da noite, em China. Como o dia 10 ciclo 60 do
19 de março de 1204 BC.

Você pode mal ver qualquer parte de China neste eclipse solar traçar:

O eclipse solar do eclipse do 4 de março de 1250 BC no dia 53 do ciclo 60 era total no Capitólio de China.
Assim, a reivindicação o registro o mais adiantado do eclipse solar era 26 de maio de 1217 BC depois que o dia
longo de Joshua está no erro para este eclipse não era visível em China. Assim, o eclipse solar do 4 de março de
1250 é verificado BC aqui, e pre-datar o dia longo de Joshua do 24 de agosto de 1241 BC.

Provavelmente, o cruzamento do mar de Reed realizava-se entre o 1º de abril e o 5 de abril de 1281 BC.
Mover a data da extremidade do ciclo dos sothis 40 anos mais recente desde 1321 BC para 1281 BC podia
igualmente mover esta data do 2 de maio de 1205 BC um o mês mais adiantado para o 1º de abril de 1281 BC
no dia 38 do ciclo 60 em China com a Israel no lago amargo pelo canal de Suez no terceiro dia. A data do 2 de
maio então que é um mês completo para fora. As datas egípcias são todos os um mês completo para fora, como
o 8 de agosto eram realmente o 7 de setembro.



Se contando para trás de aparecer de Sirius 4 AM o 17 de julho; então 16 dias + 3 x 30 - 5 = 102 dias
suportam = 5 de abril de 1281 BC. Assim, a data da morte de Merneptah do faraó podia estar no cruzamento do
Mar Vermelho/mar de Reed alguns dias após o êxodo sexta-feira 30 de março de 1281 BC. Assim, o faraó pode
ter-se afogado no Mar Vermelho/mar de Reed. Além disso, a data 3,5 pode igualar o 7 de abril de 1281 BC o
sétimo dia dos sete dias do pão ázimo. Assim, o cruzamento do vermelho/mar de Reed pode ter estado no fim
dos sete dias da páscoa judaica.

A data no livro: O DES Pharaonischen Egypten de Chronologie, Mainz, (1997), pp.190, ao lado do faraó
Merneptah foi dado 3,5 que foi interpretado como o 2 de maio de 1203 BC. Contudo, 3,5 = III Shemu 5 em
1281 eram BC o 21 de maio. Na data tradicional dos sothis novos dê um ciclo em 1320 BC e a morte de
Merneptah em 1203 BC. A extremidade dos sothis era 1281 BC. Assim, desde 1320 BC a 1203 BC = 117
anos/4 anos um o dia = 30 dias mais traseiro, menos 10 dias na diferença de 1320 BC e de 1281 BC. A data do
2 de maio de 1203 BC corrigiu 20 dias adiante ao 21 de maio de 1281 BC. Contudo, a morte do Pharaoh no 6 de
abril de 1281 parece BC ser a melhor avaliação.

3,5 = o 16 de abril + 10 (10 dias dos sothis terminam em 1281 BC um pouco do que em 1320 BC. 1320 BC -
1281 BC = 40 dias years/4 um o ano = 10 dias. + 5 dias de 3,5 = de III Shemu 5) = o 16 de abril + 10 + 5 = 2 de
maio de 1203 BC. A data correcta da morte de Merneptah parece ser o dia após domingo 20 de maio de 1281
BC. Um erro de arredondamento poderia colocar a morte faraó Merneptah do 19 de maio de 1281 BC o terceiro
mês de Shemu e o quinto dia egípcio dos sothis data e a data lunar.

20 de maio de 1281 era BC o dia do domingo de Pentecostes, 50th dia páscoa judaica do 31 de março de 1281
BC. O 40th dia a páscoa judaica do 21 de março de 1280 BC seria 2 de maio de 1280 BC. Talvez Merneptah
morreu um ano mais adiantado, o 2 de maio de 1281 BC.

O 23:15 de Leviticus “e o YE contarão até você do dia seguinte após o Sabat, do dia que o YE trouxe a polia
do oferecimento da onda; sete Sabat estarão completos:
O 23:16 mesmo até o dia seguinte após o sétimo Sabat deve YE numera cinqüênta dias; e o YE oferecerá uma
carne nova que oferece até o SENHOR.”

Assim, igualmente o pentecost depois que o Jesus aumentou dos mortos realizava-se igualmente no primeiro
dia da semana, sete Sabat até o dia seguinte = domingo 25 de maio de 33 ANÚNCIO.

O 2:15 dos actos “para estes não é bêbedo, como o YE supor, vendo que é mas a terceira hora do dia.
O 2:16 mas este é aquele que foi falado pelo profeta Joel; ”

Assim, “do dia seguinte após o Sabat” = a terceira hora do dia de domingo = 9 AM o 25 de maio, ANÚNCIO
33. O domingo de Pentecostes era umas 24 festas da hora.

3,5 podem igualar 3 x 30 meses do dia para trás. Então 16 dias talvez traseiros do 16 de julho ao 30 de junho,
então 3 x 30 dias de volta ao 1º de abril, então 5 dias adiante ao 5 de abril de 1281 BC quando as crianças de
Israel cruzariam o vermelho/mar de Reed e o faraó e seu cavalo afogam-se quando as águas partidas retornaram.

Então a data do 2 de maio pode ser dos sothis novos dá um ciclo em 1281 BC um pouco do que 1320 BC.
Então o calendário egípcio suportaria 19 dias = 76 anos divididos em 4 = 19 dias. Então suporte anos novos do
16 de julho, 30 dias ao 16 de junho, 30 dias ao 16 de maio, parte traseira os 19 dias ao 26 de abril e envie os 5
dias ao 2 de maio. Assim, o 2 de maio de 1203 é BC a data errada para a morte de Merneptah do faraó e o 5 de
abril de 1281 BC pode ser a data direita para a morte de Merneptah do faraó.

O ciclo egípcio de Sothis de 1460 anos de fim era 1281 BC não 1320 BC. Assim, a morte de Merneptah III em
Shemu 5 era não 2 de maio de 1203 BC mas 20 de maio de 1281 BC. Você pode ver os mesmos 10 dias = 40
anos, no meio deste ficheiro do pdf, corrigindo a data do ano 44 de faraó Amasis.

http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pt&url=https%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fEclipseDatesA1.pdf


O 15:8 do êxodo “e com a explosão de thy narinas as águas foi recolhido junto, o floodsH5140 estado ereto
como um montão, e as profundidades foram congeladas no coração do mar.”

“inunda” H5140 refere geralmente a água corrente. Assim, as crianças de Israel podem ter cruzado um oriental
a maioria de forquilha do Nile River.

O 17:5 do êxodo “e o SENHOR disseram até Moses, vão sobre antes dos povos, e tomam com o thee das
pessoas idosas de Israel; e thy haste, quais mil o mais smotest o rio, recolhe a mão do thine, e vai.”

66:6 do salmo “transformou o mar na terra seca: atravessaram a inundação a pé: lá nós exultamos nele.”

O 74:12 do salmo “para o deus é meu rei do salvação velho, trabalhando no meio da terra.
Partilha do didst de mil do 74:13 o mar por thy força: mil o mais brakest as cabeças dos dragões nas águas.
Mil do 74:14 o mais brakest as cabeças do leviathan nas partes, e mais gavest ele a ser carne aos povos que
habitam a região selvagem.
O didst de mil do 74:15 fende a fonte e a inundação: driedst de mil acima dos rios poderosos.
74:16 o dia é thine, a noite igualmente é thine: o hast de mil preparou a luz e o sol.”

Este mar pode estar o oriental a maioria de forquilha do Nile River pelo canal de Suez, pelos lagos amargos, o
mar de lingüeta onde os juncos crescem, um pouco do que o Mar Vermelho. Assim, a referência à inundação do
rio.

Este rio pode igualmente referir o cruzamento das crianças de Israel, como fez aos pragas dos egípcios. Assim,
outra vez as crianças de Israel podem ter cruzado um oriental a maioria de forquilha do Nile River.

O 11:15 de Isaiah “e o SENHOR destruirão totalmente a língua do mar egípcio; e com seu vento poderoso
deva ele agitam sua mão sobre o rio, e smite a nos sete córregos, e fazem homens ir sobre dryshod.
11:16 e haverá uma estrada para o resto de seus povos, que serão deixados, do Assyria; como porque era a Israel
no dia que veio acima fora da terra de Egipto.”

O cruzamento do Nile River no retorno de Israel, como o mar de Reed = água fresca, é conectado à divisão de
Moses do mar. Moses deve ter partido o oriental a maioria de forquilha do Nilo = água fresca e não o Mar
Vermelho.

No 11:15 de Isaiah o Nile River é secado aqui igualmente acima para que as crianças de Israel para cruzar-se.



Uma busca no cruzamento das voltas da evidência do Mar Vermelho acima de muitas páginas que alegam o
cruzamento das crianças de Israel estava em Aqaba com prova de muitos ossos dos cavalos e das bigas.
Contudo, toda a esta é uma paródia, e as reivindicações são extensamente ficção circulada. Veja Snopes.

O ciclo de Sothis começou outra vez em 1281 BC não 1320 BC, uma diferença de 40 anos;

o ano 44 de Amasis, a primeira data (II Shemu 13) é lunar e a segunda
(I Shemu 15) é civil e como a data civil caiu o 21 de setembro 558 BC
a data lunar caiu em 9 (= 21 -12) setembro 558 BCE
qual era um dia da Lua cheia de acordo com a astronomia, não ?a invisibilidade as “brilhos”.
41 anos mais tarde a ?a invisibilidade da lua estava II em Shemu 13
9 de setembro deve mover 10 dias mais tarde no mês. 201 dias - 191 dias = 10 dias.
40 years/4 = 10 dias. Se IV Shemu do 30 de julho de 17, 1281 BC + 5 dias.
= o 19 de setembro, 517 BC que era o ø desaparecimento da lua
quando Cambyses conquistou Egipto. , Era assim a ?a invisibilidade as “brilhos”.
O sol no 8:13 dos juizes; “heres” = brilhando. O sol sete vezes e a lua como o sol = brilho e um milagre do sol.

Adicione desde o 17 de julho para trás:
1281 BC - 517 BC = 764, 764 dias de /4 =191
5 + 17 + 30 + 31 + 30 + 31 + 28 + 29 = 201; 201 - 191 = 10 dias.
2 de janeiro = 191 dias = IV Shemu 30
3 de dezembro = III Shemu 30
3 de novembro = II Shemu 30
4 de outubro = 1 Shemu 30
4 de setembro = 1 Shemu 1
19 de setembro = 1 Shemu 15; 17 de outubro = II Shemu 13

Assim, o faraó Merneptah deve ter o 20 de maio de 1281 morrido BC, ou o quinto dia de três meses para trás
do 1º de julho = do 5 de abril de 1205 BC = uma viagem de três dias ao mar de Reed onde o faraó e seu exército
pereceram. Este ano do êxodo esteja no fim dos sothis de 1460 anos dá um ciclo, um pouco do que o 2 de maio
de 1203 BC.

Domingo 20 de maio de 1281 era BC igualmente o dia do domingo de Pentecostes, o 50th dia de domingo 1
de abril de 1281 BC. O 50th dia do ANÚNCIO da ressurreição dos Jesus domingo 5 de abril de 33 era domingo
24 de maio de 33 ANÚNCIO = a doação do espírito santo no domingo de Pentecostes. 50 dias de domingo 1 de
abril de 1281 BC = domingo 20 de maio de 1281 BC.

Assim, talvez havia um milagre do sol no primeiro dia mês lunar do 16 de maio de 1281 BC, 45 dias depois
do 1º de abril de 1281 BC, no terceiro mês em que as mãos de Moses foram sustentadas quando o sol se estava
ajustando e Joshua lutou Amalek e os egípcios destituíram e executaram o faraó Merneptah 5 dias mais tarde
devido ao presságio de um por do sol longo.

O 17:12 do êxodo “mas as mãos de Moses era pesados; e tomaram uma pedra, e puseram-na sob ele, e sentou-
se depois disso; e Aaron e Hur ficaram acima suas mãos, essa por um lado, e a outro no outro lado; e suas mãos
eram constantes até ir para baixo do sol.”

O deus poderia ter movido o sol 360° em torno da terra por uns 24 dias mais longos da hora. A terra talvez que
está em uma órbita reversa precisaria de acelerar essa órbita reversa, de um ano ou de metade um do ano, 24
horas = nenhuma hora faltante líquida. 24 horas aceleraram o tempo = 24 horas de tempo decorrido.

O deus poderia ter movido o sol 180° para estar ainda por 12 horas. Então a terra fluiria ou fora de uma órbita
reversa.



Os 50 dias do domingo de Pentecostes contam do dia após o passover. O passover no 14o dia, o Sabat no 15o
dia:

O 23:7 de Leviticus “no primeiro dia YE terá uma convocação santamente: o YE não fará nenhum trabalho
servil nisso.”

Assim, o primeiro dia após o 14o e 15o dia do passover é um Sabat também = o primeiro dia. A ressurreição
dos Jesus neste primeiro dia = também o primeiro dia da semana. Assim há 50 dias dos de domingo a domingo,
e não dos de sábado a sábado.

Eu dei a uma conversa em calendários os depositários do tempo ao grupo local da astronomia, ocrasc.ca, em
setembro de 2016 na faculdade de Okanagan. Meu ponto em todo o ele era o egípcio Sothis que o calendário
começou em 2737 BC, não 2777 BC.

O faraó de Amasis de Egipto morreu em 517 BC quando Cambyses da Pérsia conquistou Egipto. Esta era a
data mim Shemu 15, o 19 de setembro, 517 BC no dia os “brilhos” no último visibiility da lua. Então se Amasis
morreu sobre I Shemu 15 esta data pode reforçado dobro como I Shemu 15 desde o 1º de abril de 1281 BC
quando os egípcios se afogaram no Reed/Mar Vermelho. Uma noite longa do curso quando o sol revolvido em
torno da terra sexta-feira 30 de março de 1281 BC quando a coluna da luz os conduziu, poderia tomar aos
israelitas as 50 milhas ao mar de Reed no canal de Suez de hoje daqui até o 1º de abril de 1281 BC.

“(Prefácio:) no gengzi do dia [37]: (Carga:) nós devemos executar um yi-sacrifício à estrela do pássaro (Niao
que xing). (Postface:) 7o mês.” [Heji, 11500]

“(Prefácio):) Rachadura-fazendo no jihai do dia [36], na noite: (Carga:) no geng do dia [37], nós devemos
executar um bi-sacrifício ao Dipper [do norte] (dou); (Verificação:) choveu continuamente. Rachadura que faz
na noite do gengzi do dia [37]: nós devemos executar um bi-sacrifício ao Dipper [do norte] (dou) no dia xin
[38]…” Heji, 21350

O calendário de Yin do chinês começou em setembro. Assim, o sétimo mês seria este dia 38, domingo 1 de
abril de 1281 BC talvez o tempo onde os israelitas cruzaram o mar de Reed = o mar da água fresca onde os
juncos crescem, (Mar Vermelho).

66:6 do salmo “transformou o mar na terra seca: atravessaram a inundação a pé: lá nós exultamos nele.”

Assim, o oriental a maioria de forquilha do Nile River era a inundação que os israelitas passaram
completamente, não o Mar Vermelho.

O deus pode ter movido o sol para dar aos israelitas a hora de cruzar-se. Talvez o sol aumentou no oeste e no
grupo no leste sábado 31 de março de 1281 BC. Então depois que as crianças de Israel tinham cruzado o
Reed/Mar Vermelho o sol pode ter de repente e aumentou brilhante no leste domingo 1 de abril de 1281 BC.
Então pode ter havido o mesmo teste padrão de milagre do sol no êxodo como na crucificação e na ressurreição
dos Jesus. O dia Gengzi 37 foi comemorado igualmente na lua nova um o dia do brilho domingo 17 de abril de
1170 BC, quando os vassels confirmaram o reino ao imperador Wu.

Assim, talvez o sol aumentou no oeste depois que os israelitas cruzaram o mar de Reed no terceiro dia êxodo
do 29 de abril de 1281 BC. A ressurreição dos Jesus era domingo 5 de abril de 33 ANÚNCIO. Então o sol pode
ter aumentado no leste de repente e brilhantemente como na ressurreição dos Jesus domingo 1 de abril de 1281
BC no dia 38 de 60 Gengzi. Então este dia Gengzi, dia 37 do ciclo, domingo 17 de abril de 1170 BC pode ter
sido um dia em que o sol aumentar de repente e brilhantemente no leste também e for tomado como um
presságio para se submeter ao imperador Wu que recebeu o mandato do céu que dia. No êxodo o Ursa Maior,
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dou, apontaria em linha recta acima na meia-noite sábado 31 de março de 1281 BC talvez quando o sol
aumentou no oeste e no grupo no leste. Então a terra fluiu fora da órbita reversa do sol.

Então o sol ascensão de repente no leste e na seguinte noite o passo aguçado do Ursa Maior para baixo no
norte na meia-noite, que nunca faz em uma órbita normal. 180 dias mais cedo, a metade de uma órbita mais
cedo, o 3 de outubro de 1282 BC o sol pode ter-se movido para o outro lado da terra, também em um dia 37.
Assim, o dia 37, gengzi, transformar-se-ia um dia supersticioso e o teste padrão de milagre do sol na
crucificação dos Jesus fosse repetido assim.

Domingo 17 de abril de 1170 eram BC 1202 anos ao sacrifício e à ressurreição dos Jesus. Assim,
aproximadamente 1200 anos mais tarde o mesmo dia de 37 do ciclo podem ter sido proféticos.

Igualmente o ano 451 BC desde 1320 BC (o Sothis egípcio terminou 1281 BC não 1320 BC) não iguala o 14o
ano de Xerxes. Xerxes começou seu reino em 477 BC. Seu 14o ano seria 464 BC.

Havia um grande terremoto em Sparta em 464 BC. A cronologia deve ser dez anos mais recente. Assim, 464
BC podem ser 454 BC.

A data para a batalha dos salames deve ser o 12 de setembro, 470 BC. Isto traz à cronologia inteira oito anos
mais recente de 478 BC a 470 BC. O registro do eclipse solar, suposta do 1º de agosto, 477 BC, pode ser o
eclipse solar do 1º de setembro, 469 BC talvez visíveis no império oriental de Xerxes = a borda ocidental da
Índia. Você pode busca Xerxes de google mim império persa ver que a beira oriental era esta borda ocidental da
Índia = a borda ocidental do eclipse solar do 1º de setembro, 469 BC.

O céu escurecido no meio do dia na mola, poderia sido um milagre do sol no passover como havia quando o
Jesus se realizava no 3 de abril transversal, o ANÚNCIO 33 = a escuridão no meio-dia por umas ou várias
horas. Assim, escuridão repentina no por do sol em China em 468 BC = 500 anos ao sacrifício dos Jesus. China
removeu seu imperador, rei Yuen para o rei Ching-Ting na primavera de 468 BC ou de 467 BC, possivelmente
no presságio de um milagre do sol.

“Um eclipse anular do Sun ocorreu em Sardis o 17 de fevereiro, 478 BC, quando Xerxes estava partindo para
sua expedição contra Grécia, porque Herodotus gravou. Herodotus igualmente relata que um outro eclipse solar
estêve observado em Sparta durante o próximo ano, o 1º de agosto, 477 BC. O céu escureceu-se de repente no
meio do dia, bem após as batalhas de Thermopylae e de salames, depois que a partida de Mardonius a Thessaly
no início da mola de (477 BC) e de seu segundo ataque em Atenas, após o retorno de Cleombrotus a Sparta.”
McGill
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1:3 de Esther “no terceiro ano de seu reino, fez uma festa até todos seus príncipes e seus empregados; o poder
da Pérsia e dos meios, os nobres e príncipes das províncias, sendo antes dele:
1:4 quando shewed as riquezas de seu reino glorioso e da honra de sua majestade excelente muitos dias, mesmo
cem e dias do fourscore.
O 1:5 e quando foram expirados actualmente, o rei fez uma festa até todos os povos que estaram presente em
Shushan o palácio, até grande e pequeno, sete dias, na corte do jardim do palácio do rei; ”

“Em seu primeiro ano, do rei Yuen, que era o sibilo-yin (ó do ciclo 60, 474 BC = ano de Xerxes o ó de 477
BC), o duque Ting de Tsin morreu.”
Os clássicos chineses, os anais dos livros de bambu, p.166.

Da fundação colocada no segundo ano de Darius mim em 507 BC = 500 anos Jesus nascimento possivelmente
ao 12 de setembro, 7 BC.

1 3:11 dos Corinthians “para a outra fundação pode nenhum homem colocado do que aquele é colocado, que é
Jesus Cristo.”

O 4:24 de Ezra “cessou então o trabalho da casa de deus que está no Jerusalém. Assim cessou até o segundo
ano do reino do rei de Darius da Pérsia.”

3:10 de Ezra “e quando os construtores colocaram a fundação do templo do SENHOR, ajustaram os padres em
seu facto com trombetas, e o Levites os filhos de Asaph com pratos, para elogiar o SENHOR, após a ordenação
do rei de David de Israel.

De 507 BC a 474 são BC 34 anos. Do nascimento dos Jesus possivelmente o 12 de setembro, no ANÚNCIO 7
BC ao começo de seu ministério Yom Kipur o 9 de setembro, 29 ou o 7 de outubro, ANÚNCIO 29 quando o
Jesus começou a ter 35 anos velho.

Pode ter havido um milagre do sol em 477 BC quando Xerxes assentou bem no rei; pode ter havido uns
milagre do sol em 1677 BC e em 1177 BC em China = 1200 anos e 700 anos a 477 BC.

Pode ter havido um milagre do sol ano 474 de Xerxes no terceiro BC que o chinês tomou como um presságio
aos imperadores da mudança:

“Em seu 44o ano, o rei (rei o rei) morreu.”
“Em seu (rei Yuen) ø ano, que era o sibilo-yin (3d do ciclo, = B.C. 474 BC), o duque Ting de Tsin morreu.”
Os clássicos chineses, p.166.

Quando havia um milagre do sol o chinês tomou-o como um presságio aos imperadores da mudança, como
nós vemos aqui. Uma queda a saltar meia órbita é 180 dias. Uma meia órbita da mola a cair é 187 dias. Os
fósforos do ano exactamente a 474 BC.

O milagre seguinte do sol aparece sobre o 14o ano de Xerxes.

Assim, seu 14o ano deve ser 465 BC. Assim, contando dos sothis novos dê um ciclo desde 1281 BC a 465 BC
= 816 anos. 816/4 = 204 dias o calendário suportaram. 204/30 = 6,8 .8 x 30 = 24. Isto iguala o 25o de
Phamenoth 204 dias para trás desde o 16 de julho. Assim, poderia ter havido um milagre do sol no 13o de Adar
em Esther no ano novo e na Lua cheia egípcios o 28 de dezembro, 465 BC. O significado desta data no 14o ano
de Xerxes não o 12o ano, seja o dia de Purim. Veja harvardhouse.com, datas bíblicas.
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20 de fevereiro, 466 eram BC sexta-feira. Este era uma Lua cheia e o 13o dia do mês lunar de Adar = 12o
mês, e o 12o ano de Xerxes.

De 504 BC a 466 são BC 38 anos. O sol milagre o 10 de fevereiro, 504 BC sol milagre ao 20 de fevereiro, 466
é BC 38 anos. os ciclos de 38 anos podem realizar-se como os 38 anos da vida perfeita dos Jesus.

3:7 de Esther “no primeiro mês, isto é, o mês Nisan, no duodécimo ano de rei Ahasuerus, moldaram Pur, isto
é, o lote, antes de Haman de um dia para o outro, e da revista mensal, ao duodécimo mês, isto é, o mês Adar.”

Assim, isto o próximo ano, ano Haman de Xerxes o 13o fez o lote. O primeiro ano de Yu-Yueh's era 467 BC o
kwei-teixo 10ns do ciclo de 2636 BC. Seu quarto ano 464 BC. O primeiro ano 477 de Xerxes BC, seu 14o ano
464 BC = o 13o (a Lua cheia) de Adar (Adar é o duodécimo mês) - judeus teve a luz e a alegria = o 11o mês
Luh-ching sucedeu Bronzeado-ching - quando o sol aumentou no oeste e passou através de três mansões
solares. Luh-ching pode ser Lu-Yang e pode igualar a Lua cheia quinta-feira 28 de dezembro de 465 BC,
sábado 28 de janeiro de 464 BC ou segunda-feira 27 de fevereiro de 464 BC. A festa de Purim.

O primeiro ano 467 de Yu-Yuen BC pode ter sido devido a um milagre do sol em 468 BC = 500 anos Jesus
sacrifício ao 3 de abril, ANÚNCIO 33; que o chinês tomou como um presságio para assassinar seu imperador
Yuen. Igualmente, estes 464 eram BC um sétimo ano, ano alqueivado, e sete mais anos eram um 49th ano
jubile, 70 semanas dos anos ano de Xerxes do 20o - 458 BC ao sacrifício dos Jesus no ANÚNCIO 33. Também,
300 anos de 464 BC a 164 BC e o milagre do sol em China no Hanukkah. E esses 164 BC um jubileu de 49
anos ao sacrifício dos Jesus também. O trabalho no templo começou um ano mais adiantado, em Darius mim
em segundo ano = 507 BC quando a fundação foi colocada = 500 anos ao nascimento dos Jesus.

40 anos mais adiantado, domingo 9 de fevereiro de 506 BC ou segunda-feira 10 de fevereiro de 506 BC, foi
dois anos antes que o registro do eclipse solar para o 10 de fevereiro, 504 BC que não era um eclipse, estêve o
dia lunar 13 neste mês Adar quando o sol pode se ter movido para o outro lado da terra, e dois anos de mais
tarde sol milagre um 10 de fevereiro, 504 BC e o sol moveram e a terra fluiu fora da órbita reversa do sol.
Assim, a data do 13a de Adar pode ter sido um teste padrão 40 anos mais adiantado.

O 6:19 de Ezra “e as crianças do captiveiro mantiveram o passover em cima do décimo quarto dia do primeiro
mês.”

O passover, o mês próximo = o primeiro mês, em 504 BC, deve ser domingo 20 de março de 504 BC. O
equinócio de mola em 504 era BC o 24 de março, 504/128 = 4 mais dias recente.

2:6 de Haggai “para assim o saith o SENHOR dos anfitriões; Contudo uma vez, é por pouco tempo, e eu
agitarei os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca;
O 2:7 e eu agitaremos todas as nações, e o desejo de todas as nações virá: e eu encherei esta casa com a glória,
saith o SENHOR dos anfitriões.”

12:26 dos hebraicos “cuja a voz agitou então a terra: mas agora hath prometido, dizer, contudo uma vez mais
mim agita não a terra somente, mas igualmente o céu.
12:27 e esta palavra, contudo uma vez mais, o signifieth a remoção daquelas coisas que são agitadas, até à data
das coisas que são feitas, que aquelas coisas que não podem ser agitadas pode permanecer.”

Assim, o milagre da escuridão, o terço do sol de Adar, deve ser deus movido o sol. E quando o deus moveu o
sol havia frequentemente uns terremotos.

9:1 de Esther “agora no duodécimo mês, que é o mês de Adar, décimo terceiro no dia do dia do mesmos,
quando o comando e o édito do rei estavam a ponto de ser realizada, no dia mesmo em que os inimigos dos



judeus esperados ganhar o domínio sobre eles, o reverso ocorreram: os judeus ganharam o domínio sobre
aqueles que os diaram.”

“o reverso ocorreu” meios de H2015 Haphak girar aproximadamente. O deus pode ter movido o sol em que o
dia por um dia longo, e a terra fluiu ou fora de uma órbita reversa do sol. Assim “o reverso ocorreu”

8:16 de Esther “os judeus tiveram claro, e alegria, e alegria, e honra.”

Havia cometa Halley gravado no verão de 467 BC em Grécia, órbitas de 76 anos para trás de 12 BC. Mover o
sol pode fazer com que os asteróides golpeiem a cabeça da terra sobre na órbita reversa da terra, de que foi
gravado com o cometa.

“Os astrónomos chineses descreveram primeiramente o cometa em 240 BC, mas em Grécia antigo em 466-
467 BC autores gregos descreveu um meteoro o tamanho de um vagão que deixasse de funcionar na região de
Hellespont de Grécia do norte durante horas de luz do dia, amedrontando a população e criando uma atracção
turística que durasse cinco séculos. Os autores antigos descrevem um cometa no céu naquele tempo.”
A primeira observação do cometa de Halley empurrou para trás dois séculos, phys.org

Halley fez a sua aparência cada 76 anos. 12 BC a parte traseira, 164 era BC o ano de Hanukkah e o jubile e o
sol recuaram ao meridiano e o rei de China começou seu ano régio de 17 a transformar-se 1.

O cometa de Halley foi supor para retornar BC em 164, mas não há nenhum registro. Quando o deus moveu o
sol pode ter alterado a órbita do cometa de Halley enquanto o cometa passou perto do sol quando o deus moveu
o sol. Então o deus pode ter restaurado a órbita de Halley.

O cometa era um presságio mau. Alguns funcionários chineses morreram o ano do cometa de Halley. “Em seu
9o ano, duque que Leeh de Tsin morreu (392 BC)” “o rei (Yuen) morreu. (468 BC)” “em seu 27o ano (544 BC),
(o rei Ling) morreu.” “Em seu 3ø ano (620 BC), duque Seang de Tsin morreu.” “Em seu 2ó ano (696 BC), no
terceiro mês, no dia yih-wei, o rei (Hwan) morreu.” “Em seu (rei Le) ó ano (848 BC). Shan o duque de Heen de
Ts'ee morreu.” “Em seu (rei Ching) 18o ano (1152 BC) Phoenixes fez sua aparência. “Em seu (Te-pecado do
rei) 9o ano (1228 BC) morreu.” “Em seu 12o ano (1379 BC), (Cortejar-ting) ofereceu um sacrifício dos
agradecimentos que dão a Shang-keah Wei.”

“Historicamente eram objetos temidos, pensaram frequentemente como de presságios maus. A tapeçaria de
Bayeux que descreve a batalha de Hastings (em 1066 ANÚNCIO), cometa Halley das mostras sobre a batalha.
A aparência do cometa inspirou realmente as forças de William a conquista antes de sua invasão, o presságio
era a morte de Harold II.”
Estrelas de queda, um guia aos meteoros e meteorito, p.4.

Phoenixes do ano 1152 de Ching do imperador os 18os BC, Halley 1152 BC, Te-pecado começaram a reinar
desde 1226 BC = Halley em 1228 BC; K'ea Kea desde 1458 BC e Halley em 1456 BC; Yung-KE desde 1606
BC e Halley desde 1608 BC; (1607 eram BC 1600 anos ao nascimento dos Jesus em 7 BC) Seang desde 2062
BC e Halley 2064 BC; Chung-kang desde 2142 BC e Halley 2140 BC; Evitar de 2220 BC e de Halley 2216 BC;
Jacob em 70 no Bethel (casa de deus) 2368 BC e Halley 2368 BC.

9:17 de Esther “no décimo terceiro dia do mês Adar, e no décimo quarto dia do mesmos, descansaram e
fizeram-lhe um dia do deleite e da alegria.”

Assim, o 13o dia e o 14o dia sejam o Sabat, o sétimo dia da semana em que descansou.

Outra vez:
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8:16 de Esther “os judeus tiveram claro, e alegria, e alegria, e honra.”

Assim, havia um milagre do sol em Purim!

Este 25o de Phamenoth iguala 6 meses 25 dias até o 16 de julho quando Sirius aparece primeiramente em 4
AM = ano novo egípcio suportado ao 25 de dezembro, 465 BC. Assim, este registro lua nova do 1º de dezembro
de 1834 BC em Egipto, usa o mesmo calendário para obter uma data exacta: “Para a fixação a tempo os {reino
médio egípcio} e de períodos precedê-lo, a data chave é o sétimo ano do reino do rei Sesostris III da duodécima
dinastia. Neste ano, uma aumentação helicoidal da estrela Sothis (nosso Sirius) foi gravada em 16. VIII do
calendário civil de 365 dias, um facto que, os agradecimentos ao deslocamento regular deste calendário, com
relação ao ano astronômico verdadeiro, reserve o ano na pergunta ser colocado BC entre 1876 e 1864, com cada
probabilidade que favorece 1872 BC.”

Ou contar para a frente o 25o de Phamenoth igualmente seria este 25 de dezembro, 465 BC ao contar o último
mês de julho, 16 dias a aparecer de Sirius.

A etiqueta de uma garrafa de vinho errada datado a 1872 BC, a lua nova 225 dias ao 16 de julho = ao 1º de
dezembro. 76 anos mais de volta a correcto o calendário egípcio dos sothis, 1872 BC + 76 anos = 1948 BC. O
1º de dezembro de 1948 era BC esta lua nova, 225 dias antes do 16 de julho.

O Stele de Merneptah:

“Os príncipes são prostrados, dizer, “paz!”
Não um está levantando sua cabeça entre as nove curvas.
Agora que Tehenu (Líbia) veio arruinar,
Hatti é pacificado;
O Canaan foi pilhado em cada meio consternação:
Ashkelon foi superado;
Gezer foi capturado;
Yano'am é feito inexistente.
Israel é desperdício colocado e sua semente não é;
Hurru é assentado bem em uma viúva devido a Egipto.”

Este stele realizava-se ano de Merneptah no quinto, 1286 BC. Os israelitas estavam já na terra.

Havia um eclipse solar parcial, 70%, no meio-dia, o 15 de junho de 1284 BC.

Merneptah pode ter matado os israelitas em Israel do sul. Então havia israelitas em Israel do norte quando
Joshua conquistou Israel do sul. Assim, o dia longo do 10:12 de Joshua pode ter sido o mesmo dia longo da
vitória nos juizes 4,5,6,7,8.

15:16 da génese “mas na quarta (quadragésima) geração virão hither outra vez: para a iniquidade do Amorites
não está ainda completo.”

O 3:16 dos hebraicos “para algum, quando se tinham ouvido, provocou: howbeit não todo o que saiu de
Egipto por Moses.”

Assim, os hebraicos estavam já em Israel como prometido na 40th geração, 1000 anos após a permanência
passageira em Egipto em 2307 BC. 40 anos X.25 a uma geração = 1000 anos.



Assim, não havia nenhum israelita em Israel do sul quando Joshua invadiu porque o faraó Merneptah os tinha
destruído 45 anos antes da conquista de Joshua em Israel do sul de acordo com Joshua 10.

O livro de juizes dá a imagem dos israelitas já em Israel do norte quando Joshua começou a conquistar Israel
do sul. Assim, as batalhas de Debra e de Barak nos juizes 4, 5; e a batalha de Gideon nos juizes 6, 7, 8;
realizavam-se ao mesmo tempo que o dia longo de Joshua no 10:12 de Joshua.

11:32 dos hebraicos “e que deve I mais dizer? pelo tempo me não disse de Gedeon, e de Barak, e de Samson, e
de Jephthae; de David igualmente, e de Samuel, e dos profetas:
11:33 que com a fé conteu reinos, rectidão feita, promessas obtidas, paradas as bocas dos leões,
O 11:34 extinguiu a violência do fogo, escapada a borda da espada, fora da fraqueza foi feito valente forte,
encerado na luta, girada para migrar os exércitos dos estrangeiros.”

Evidencie para o recorde do eclipse do 4 de março de 1250 BC no dia
53 do ciclo 60:



Veja o trajecto do eclipse. Do milênio cinco de eclipses solares, NASA. Protagonizar no trajecto do eclipse é
sobre onde Yin estava. Assim, este era um eclipse total nesse lugar como os estados do gráfico. Isto pode fazer
ao eclipse solar o eclipse solar dateable o mais adiantado. O argumento que nenhum registro de um eclipse solar
estêve encontrado até agora antes que o dia longo de Joshua estiver derrotado. Havia uma lua nova no dia 53 de
Bingshen no primeiro ano de Wu como o imperador. O quarto mês, o 19 de maio de 1173 era BC a lua nova no
dia 53. Este seria ano de Wu o décimo terceiro, primeiro ano como o imperador, quando o reino se tornou
estabelecido. Para que o chinês considere o dia 53 Bingshen um o dia supersticioso, deve ter havido um eclipse
solar total dentro da memória recente nessa data. O rei Macilento tomaria a nota dela.



Isto e o primeiro ano 1251 BC ao Wending Wu Yi substituída e o eclipse solar no primeiro ano Wending
sugira o chinês gravaram o eclipse solar no dia 53, o 4 de março de 1250 BC. O argumento que nenhum evento
de interferência tal como o dia longo de Joshua pode ser detectado sem uma data mais adiantada do eclipse
solar é derrotado então. Assim, sabendo que os trajectos do eclipse eram onde nós os esperaríamos estar, mesmo
se projectando antes do dia longo de Joshua, este modelo é necessário e explica como pode haver uns dias
longos contudo nenhuma hora faltante. Isto explica como o sistema solar pode ser posto para trás no lugar como
se nada aconteceu.

Do mesmo lugar um eclipse total não é considerado outra vez por 375 anos.

Veja datas do eclipse na história revisar a cronologia actual. Veja como os peritos a têm toda erradamente:
EclipseDatesA1.pdf, EclipseDatesA1.ppt. A versão mais longa: EclipseDatesAAA.ppt, EclipseDatesAAA.pdf

O cruzamento de Mar Vermelho e o ajuste do sol quando as mãos de
Moses forem sustentadas.

O 14:27 do êxodo “e Moses esticaram adiante sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força quando a
manhã apareceu; e os egípcios fujidos contra ele; e o SENHOR overthrew os egípcios no meio do mar.”

15:12 de “stretchedst outH5186 do êxodo mil thy assistente, H3225 o earthH776 swallowedH1104 eles.”

A palavra para o assistente, lado direito = H3225 = yamiyn= sul. Assim, Moses pode ter testemunhado o sol
aumenta de repente no leste à posição do meio-dia = para o sul = para o assistente, sobre que, o Reed/Mar
Vermelho afogou os egípcios.

A páscoa judaica deve ser de sexta-feira. Talvez havia na hora da escuridão no meio-dia sexta-feira em que o
cordeiro da páscoa judaica deve ser matado. Então o next day sábado o sol pode aumentar no oeste e ajustar-se
no leste. Sobre que as crianças de Israel cruzaram o Reed/Mar Vermelho sábado. Então o sol pode aumentar de
repente no leste domingo 1 de abril de 1281 BC depois que as crianças de Israel se tinham cruzado, e cegando
os egípcios.

Antes do terceiro mês, seja quando Joshua lutou Amalek:

Pode ter havido um outro milagre do sol em 1281 BC, quando Moses sustentou suas mãos no por do sol. A
terra não pode manter-se fluir e fora de órbitas reversas antes do meio ponto de órbita. Então talvez se havia um
milagre do sol no Mar Vermelho, o sol revolveu 360° em torno da terra e a órbita de terra não foi mudada até a
batalha de Joshua com Amalek.

O 17:1 do êxodo “e toda a assembleia das crianças de Israel viajaram da região selvagem do pecado, após suas
viagens, de acordo com o mandamento do SENHOR, e de pitchedH2583 em Rephidim: e não havia nenhuma
água para que os povos bebam.”

H2583 ch-ana-h, khaw-naw:
Uma raiz primitiva (compare H2603); para inclinar-se correctamente; implicitamente para diminuir (dos raios
de inclinação da noite); para lançar especificamente uma barraca; para acampar geralmente (para o domicílio ou
o cerco):- habite (nas barracas), acampamento, interrupção, acampam, vêm uma extremidade, encontram-se,
lançam-se (barraca), resto na barraca.

Esta batalha deve ter-se realizado antes do terceiro mês, talvez no vinte-primeiro do segundo mês lunar sobre
o 3 de maio de 1281 BC. O primeiro dia do terceiro mês deve ser domingo 29 de abril de 1281 BC. Este seria o
domingo de Pentecostes, o 50th dia da páscoa judaica.

http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pt&url=https%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fEclipseDatesA1.pdf
http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pt&url=https%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fEclipseDatesA1.ppt
http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pt&url=https%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fEclipseDatesAAA.ppt


O 17:12 do êxodo “mas as mãos de Moses era pesados; e tomaram uma pedra, e puseram-na sob ele, e sentou-
se depois disso; e Aaron e Hur ficaram acima suas mãos, essa por um lado, e a outro no outro lado; e suas mãos
eram constantes até ir para baixo do sol.”

Então um ano mais tarde o sol deve retornar. A estação de primeiras uvas maduras realiza-se no mês de
maio/junho em Israel. Assim, Joshua pode ter retornado de espiar para fora a terra e de trazer ao conjunto de
uvas um ano após a batalha de Joshua com Amalek:

Rebelde não YE do 14:9 dos números “somente contra o SENHOR, nenhum medo YE os povos da terra; para
são pão para nós: sua defesa H6738 é partida deles, e o SENHOR é connosco: tema-os não.”

H6738, tse-l, tsale.
De H6751; máscara, se literalmente ou figurativa: - defesa, máscara (- ow).

O 84:11 do salmo “para o SENHOR deus é um sol e um protector: o SENHOR dará a benevolência e a glória:
nenhuma boa coisa reterá delas que a caminhada ereta.”

Assim, Joshua pode ter esperado o sol retornar um ano mais tarde, e o deus para dar-lhes um dia prolongado
no meio-dia para conquistar Palestina. O 3 de maio de 1281 era BC o dia 10 do ciclo 60. Um ano mais tarde,
sábado 27 de abril de 1280 era BC igualmente o dia 10 do ciclo 60. Então o sábado antes que o maná caiu
pudesse ter sido o cruzamento do Mar Vermelho, ou o 27 de abril de 1281 fosse BC a batalha de Joshua contra
Amalek e um o ano mais tarde dia 10 do 27 de abril de 1280 BC de 60 foi o 40th dia da páscoa judaica quando
os espiões retornaram e Joshua disse, “deixou-nos ir acima de imediatamente” e havia um milagre do sol
quando o sol deve retornar um ano mais tarde que ao chinês era como um eclipse.

As primeiras uvas maduras são em maio /June.

Ou o sol pode ter estado ainda para Moses e Joshua sábado 12 de maio de 1281 BC. Quando o sol retornou um
ano mais tarde o 12 de maio de 1280 BC é o dia 25 de 60 e pode ser o dia 25 quando havia um defeito em zhi
no sol.

“Procurado água com varinha de rabdomante no wuzi do dia [25]: (Carga:) The Sun tem um defeito, este deve
talvez ser relatado [senhor do amarelo] ao rio.
Heji 33699

Talvez o sol retornou o dia após o dia do domingo de Pentecostes - a celebração da colheita, o 12 de maio de
1280 BC. = o retorno dos 12 espiões com as primeiras uvas maduras. Contudo, se o sol movido na batalha de
Rephidim no início do terceiro mês, o 17 de maio de 1281 BC, o sol pode se mover para o outro lado da terra o
next day, o 18 de maio de 1281 BC e Joshua esperou o sol mover mais tarde um ano a Lua cheia sábado 18 de
maio de 1280 BC. Assim, um dia longo levaria embora a sombra/máscara/defesa dos palestinos.

Há a possibilidade que este osso seguinte do oráculo é do mesmo reino de Wending. Assim, os números
similares de Heji: Heji 11506 e Heji 11503b. Mesmo podem ambos ocupar uma parte do mesma osso ou data do
oráculo do mesmo tempo e foram encontrados assim junto. Talvez Wending o sucessor de Wu Yi estava
receoso dos presságios do céu que lhe deu o trono e o inscreeu este osso do oráculo o dia após eclipse solar o 4
de março de 1250 total BC. No dia do êxodo, o dia 37 de 60, - o dia 7 da semana de 10 dias - sexta-feira 30 de
março de 1281 BC, lá pode ter sido uma hora da escuridão no tempo de Egipto do meio-dia, como a hora da
escuridão quando o Jesus estava no ANÚNCIO da cruz e do meio-dia sexta-feira 3 de abril de 33. A escuridão
no meio-dia em Egipto significaria uma escuridão repentina no por do sol em China.

Esta inscrição é um exemplo do dia chinês que começa na noite após o por do sol que é importante
correctamente em datar o eclipse lunar ano Wan do rei no 35o:



“Então o período da noite do sétimo jisi do dia (dia 6) lá era (a) a estrela nova grande que foi vista ao lado de
Huo Antares.”
Heji 11503b

A Lua cheia estaria movendo-se para Antares no ciclo 60 do dia 7 (37), o 30 de março de 1281 BC. O êxodo,
o 30 de março de 1281 BC dia 37 - podia ser contado como o dia 7 da semana de 10 dias. Assim, isto podia
descrever um milagre do sol no dia 7 da semana de 10 dias. O 29 de abril de 1281 BC seria o dia 7 do ciclo 60:

O 17:12 do êxodo “mas as mãos de Moses era pesados; e tomaram uma pedra, e puseram-na sob ele, e sentou-
se depois disso; e Aaron e Hur ficaram acima suas mãos, essa por um lado, e a outro no outro lado; e suas mãos
eram constantes até ir para baixo do sol.”

A lua do último trimestre terminou na sábado 12 de maio de 1281 BC. Esta pode ser a época desta batalha
Joshua lutado contra Amalek. Antares aumentaria no leste então o sol se ajustou no oeste. Então na altura do
por do sol em Israel, Antares estaria no céu meados de em China, excedente da noite no meio e no nascer do sol
em seis horas. Somente o sol moveu 180° para o leste para estar ainda no céu ocidental egípcio. Assim, o sol
não aumentou em seis horas em China. Aumentou em 18 horas. Então o chinês sacrificou a Antares a estrela do
fogo quando o sol aumentou finalmente. O nome Antares significa as apostas de Marte, a outra estrela
vermelha.

Veja problemas dos mecânicos nos ossos do oráculo da geodinâmica. - “Três chamas comeram o sol”

Este 3 de maio de 1281 BC, se esta é uma data fixa egípcia da morte de Merneptah ao 3 de maio de qualquer
ano, estaria para trás desde o 3 de maio, 144 dias + 144 dias + o 17 de julho - aparecer de Sirius. Ou
simplesmente 77 dias suportam desde o 16 de julho. Assim, Sirius não apareceu para os 77 dias do 3 de maio ao
16 de julho. Talvez a morte de Merneptah estava não no desaparecimento Sirius do 3 de maio de 1281 BC mas
em um milagre do sol talvez no cruzamento do vermelho/mar de Reed alguns dias após o êxodo. Assim, a data
egípcia da morte de Merneptah do faraó em 3,5 deve ser 3 meses para trás desde o 1º de julho, é o 1º de abril.
Então 5 dias dianteiro são 5 de abril de 1281 BC.

“Você deve saber que a aumentação de Sothis ocorre no 16o do 8o mês. Anuncie-a aos padres da cidade de
Sekhem-Usertasen e de Anubis na montanha e de Suchos. E tenha esta letra arquivada nos registros do templo.”

Além disso, para trás desde o 1º de julho, 3 meses são o 1º de abril. Forwar 5 dias é 5 de abril de 1281 BC = a
morte de Merneptah do faraó. Assim, o cruzamento do oriental a maioria de forquilha do Nile River por Suez 5
dias após as crianças de Israel saiu de Ramses.

O primeiro ano de Wending do imperador

Wu Yi morreu em 1251 BC: “O rei estava caçando entre Ho e o Wei, quando foi amedrontado à morte por um
grande temporal.” em seu 35o ano.
Os clássicos chineses III, os anais dos livros de bambu, p.138

Os temporais ocorrem freqüentemente em janeiro em China. O 14 de janeiro de 1251 era BC a lua nova e um
dia do kea-tsze, dia 1 do ciclo 60. Prophesied em um dia quando havia um milagre do sol, presságio do kea-
tsze:

“Em seu (Te-pecado) 2ò ano, no inverno, teve a grande caça ao longo do Wei.” “No dia do kea-tsze, no
último mês do outono, um pássaro vermelho veio a Fung. Meu antepassado, registrador Ch'ow, procurado água
com varinha de rabdomante uma vez para Yu sobre a caça; e então encontrou-se com Kaou-yaou, - de um
presságio como isso que tem ocorrido agora.”

http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pt&url=http%3a%2f%2fbooks.google.ca%2fbooks%3fid%3dEbU8vHw9D4wC%26pg%3dPA472%26lpg%3dPA472%26dq%3dMechanics%2bproblems%2bin%2bgeodynamics%2boracle%2bbones%26source%3dbl%26ots%3dl3_6OGpZLH%26sig%3dq0vTf5Y8VJOnVHRvLd1yjg_Gpfs%26hl%3den%26sa%3dX%26ei%3dnGRLUZz1DsWgiQLa5oFQ%26ved%3d0CC4Q6AEwAA#v=onepage&q=Mechanics%20problems%20in%20geodynamics%20oracle%20bones&f=false


Este milagre do sol deve ser 16 de novembro de 1207 BC.

A data do eclipse solar total no primeiro ano de rei Wending, o 4 de março de 1250 BC, confirma a cronologia
dada aqui. A data do 15 de fevereiro de 1240 BC do milagre do sol do sonho Wan do rei realizava-se ano
Wending do imperador no 12o. Assim, Wending reinou desde 1251 BC e seu 12o ano em 1240 BC. A ênfase do
dia 53 e de um presságio ano de Wu do imperador no primeiro como o imperador igualmente no dia 53.

4 de março de 1250 realiza-se BC no dia 53 Bingshen. Os três dias da escuridão no nono praga de Egipto
devem ser 28 de março de 1281 BC, apenas 3 dias antes do êxodo, sexta-feira 30 de março de 1281 BC.

“Em seu 11o ano (Wending), (1241 BC) KE-leih atacou as hordas de E-t-oo, e tomando seus três grandes
chefes, veio com eles à corte relatar sua vitória. O rei pôs KE-leih à morte.”
Os clássicos chineses III, os anais de bambu, P.138

Este era o ano do milagre do sol da queda do dia longo de Jericho e de Joshua. O milagre do sol pode ter feito
Wending ciumento de KE-leih, assim que pô-lo à morte.

12o ano Wending

O rei Wan 15 de fevereiro de 1240 ideal era BC quando era meio envelhecido e na batalha contra o rei
Wending. Então do 12o ano Wending 1240 BC seja ano Wan do rei primeiro quando os phoenixes apareceram
na metade de uma órbita de K'e da montagem após o dia longo de Joshua, o 24 de agosto de 1241 BC.

“No 12o ano Wending, phoenixes recolheu na montagem K'e.” Nota: Este era o primeiro ano de rei macilento.
Os clássicos chineses. p.138.

Assim, estes phoenixes são os mesmos que os phoenixes no sonho Wan do rei, o 15 de fevereiro de 1240 BC.

Phoenixes pode ter sido visto com o sol de ajuste em China que estêve ainda no meio-dia para a batalha de
Merom. O Phoenix era o anjo do pássaro do grande fogo que voou ao sol para o levar ao outro lado da terra.
Assim, o rei macilento pode ter tido mais luz para lutar a dinastia de Shang que dia. Tudo porque o deus fez o
dia mais longo para que Joshua lute a batalha de Merom que dia.

“35o ano de rei Wen de Zhou, ø mês, bingzi 13 do dia, durante a adoração da Lua cheia o rei anunciado, “o
muitos… eclipses é prematuro, você deve começar a planear para a sucessão. “”
Shu de Yi Zhou. Kai jie de Xiao. ch.17



Este deve ser o eclipse lunar visível imediatamente depois do por do sol China no 23 de setembro de 1205 BC
no dia 13 do ciclo 60 o primeiro mês que começa em setembro. A confusão pode simplesmente ser este eclipse
lunar realizava-se no dia 13, dia 13 do ciclo 60. Os eclipses lunares podem somente ocorrer no dia 15 do mês
lunar. Assim, o rei macilento reivindicava este eclipse lunar um milagre do sol e da lua, um presságio para que
seja imperador de China. Assim, a adoração da Lua cheia realizar-se-ia no dia 15, e um eclipse lunar não pode
acontecer no dia 13 do mês lunar chinês. Os eclipses lunares podem somente ocorrer no dia lunar 15 do mês
chinês. Assim, foi pensado pelo rei macilento para ser prematuro porque se realizava no dia 13 quando os
eclipses lunares se realizam sempre no dia lunar chinês 15.



O rei Macilento pode ter sido direito, e este não era um eclipse lunar, este era um milagre do sol. Pelo menos
há uma paralela a um eclipse lunar em 1205 BC e a um eclipse lunar em 5 BC. O registro do eclipse lunar por
Josephus sexta-feira 15 de setembro de 5 parece BC ser o sol e a lua que movem. O rei Macilento acreditou que
milagre do sol mostrou sua nomeação do céu para ser imperador e começar uma dinastia nova. Este dia 13
realizava-se do ciclo de 60 dias e não do dia lunar.

Assim, o rei da razão macilento indicou que um eclipse lunar era prematuro pode ter sido ele confundiu o dia
13 do ciclo 60 para ser o dia 13 do mês lunar. Talvez 13 eram um número supersticioso ao chinês. Este registro
de um eclipse lunar no 23 de setembro de 1205 era BC o 36th ano, e não o 35o ano, desde Joshua conquistou na
batalha de Merom, o 15 de fevereiro de 1240 BC, um ano após a queda de Jericho, o 17 de fevereiro de 1241
BC. Três vezes nos juizes que indica que a terra teve o resto 40 anos - os mesmos 40 anos do dia longo de
Joshua. Em 1207 BC o dia um do ciclo 60 era o 21 de setembro de 1207 BC que era o 17o dia do sétimo mês
lunar. O Jesus pode ter sido nascido no 17o dia do sétimo mês lunar, o 13 de setembro, 7 BC. Assim a
finalidade do deus para o milagre do sol pode ter sido apontar ao nascimento dos Jesus.

Diversos eclipses solares gravados ocorreram em uma Lua cheia e não foram assim eclipse solar. Um exemplo
é a escuridão associada com o homicídio de Júlio César no Ides de março, a Lua cheia no 15o dia lunar:

“era não somente por causa de nossa competição com eles, mas por causa de toda a humanidade na terra
comum, que nós tomamos a vingança naqueles que foram os autores da grande injustiça para homens, e da
grande perversidade para os deuses; para quais nós supor ele era que o sol girou afastado sua luz de nós.”
Josephus, as antiguidade dos judeus/livro XIV, capítulo 12, verso 22.

A Lua cheia no passover = o Ides de março, o 15 de março em 45 BC = o 1º de janeiro, 45 BC a lua nova = o
Julius Caeasar introduziu o calendário juliano; 15 de março = Lua cheia assim o 15 de março = 77 anos antes da
crucificação dos Jesus. Assim, 38 anos após 45 Jesus seriam carregados BC. O Jesus viveria 38 anos de 7 BC ao
ANÚNCIO 33. Assim, um milagre do sol no Ides de março deve apontar ao nascimento e à vida dos Jesus, e à
crucificação.

Assim, se havia uma escuridão no meio-dia em Israel, 11 AM em Itália, este podem prever a escuridão no
meio-dia, sexta-feira 3 de abril de 33 ANÚNCIO, quando o Jesus estava na cruz, e ser este sinal quando Júlio
César foi assassinado, o sábio no jogo de Shakespear:

Caesar: “Os ides de março são vindos.”

Sooth: “Ay, Caesar, mas não ido.”

Júlio César começou o ano, então o 21 de março, a ser o 1º de janeiro, 45 BC = a lua nova, o Kalends de
janeiro, adicionando 81 dias ao calendário. Assim nós temos o calendário juliano que nós usamos por anos antes
de Cristo = BC, o calendário gregoriano por anos Annos Deos; Latim pelo “ano de nosso senhor” = ANÚNCIO.
O Natal em 1 ANÚNCIO foi supor para ser o nascimento do Jesus, o 1º de janeiro, 1 ANÚNCIO, mas a monge
não incluiu esse Herod que o grande morreu em 4 BC porque o gospel de Luke disse o Jesus era 30 (a 30a
década = 35o ano) quando enfiou seus três e um meio ministério do ano, monge que sabe que o Jesus estêve
crucificado o 3 de abril, ANÚNCIO 33; 33 anos inverso são 1 ANÚNCIO.

Um cometa brilhante foi gravado isto 45 BC nos meses após a morte de Julius Ceaeser. Isto foi gravado
durante os jogos Octavian realizado no reconhecimento de Julius após sua morte. O cometa pareceu brilhante
por sete dias. O cometa pareceu no leste imediatamente depois que por do sol, e assim foi directamente aéreo na
meia-noite em setembro. Isto foi gravado nas moedas romanas de 44 BC. Um tipo da estrela do nascimento dos
Jesus. Assim, anos brilhantes antes Jesus nascimento do 12 de setembro, 7 de um cometa em cima em setembro
de 38 BC. Este cometa deve ser similar à estrela que os homens sábios viram nos 38 anos do leste mais tarde.
Assim, o mesmo período de 38 anos da vida dos Jesus.



O cometa de Caesar foi sabido aos escritores antigos como o astrum de Sidus Iulium (“estrela juliana”) ou de
Caesaris (“estrela de Caesar”). O cometa brilhante, luz do dia-visível apareceu de repente durante o festival
conhecido como o Ludi Victoriae Caesaris - para qual a iteração 45 foi considerada BC por muito tempo ter
sido realizada no mês de setembro. De acordo com Suetonius, como celebrações estavam obtendo corrente, “um
cometa brilhado por sete dias sucessivos, aumentando sobre a décima primeira hora, e foi acreditado para ser a
alma de Caesar.”

Aumentando a 11a hora do dia = 6 PM = o ajuste do sol no oeste, e o cometa que passa despesas gerais, acima
de Bethlehem, na meia-noite 38 anos antes que o Jesus estava o 12 de setembro nascido, 7 BC. O Jesus viveu 38
anos ao 3 de abril, ANÚNCIO 33.

O cometa do Halley de 12 BC pode ter sido escrito para baixo, registros chineses foi escrito após a morte do
imperador, isto é, após o imperador novo de 7 BC, e ser a estrela dos wisemen em 5 BC. Assim, este mesmo
setembro de 38 anos antes de 7 BC = 45 BC. Então os wisemen podem ter visto um cometa em julho, do dia 8
da lua nova do ciclo 60, o 20 de julho, 5 BC, ao máximo o dia 56 da lua do ciclo 60, o 15 de setembro, 5 BC;
outra vez um cometa, esse condu-los aos Jesus. O registro o mais adiantado do cometa de Caesar de 45 BC
igualmente era em julho. O cometa Gêmeos o 20 de julho que passa ao Arcturus como o céu da noite aumentou
mais altamente com órbita reversa da terra = 45 dias o sol Peixes o 15 de setembro, os 5 BC e o cometa e o
Arcturus directamente acima de Bethlehem na meia-noite em Septemer de 5 BC.

O cometa não deve ser visível pelo sol no meio-dia em setembro. Este Arcturus o chinês escreveu que o
cometa passado era pelo sol no meio-dia em setembro. Assim, apenas como o sonho Wan do rei, o sol é descrito
como sendo 180° afastado.

“Uma das correlações as mais claras e as mais adiantadas de Caesar a um cometa ocorreu durante os jogos
temporais de 17 BC”

Além disso, 17 eram BC os 49 anos jubile Jesus sacrifício ao 3 de abril, ANÚNCIO 33. Assim, pode
igualmente haver um evento astronômico em 17 BC demasiado.

Havia um cometa gravado como o cometa Halley em 12 BC. Contudo, os dias do ciclo 60 combinam datas
lunares para julho-setembro de 5 BC. Além disso, o fundo stars = zodíaco = terra em uma órbita reversa = o
mesmo sinal do zodíaco em julho mas terra que progride no reverso. Herod inquiriu quando a estrela apareceu,
dois anos precedente. O 5 de setembro BC deve ser quando os homens sábios vieram ao Jerusalém e ao
Bethlehem adorar o Jesus, o rei dos judeus. Os cometas aparecem somente por alguns meses. Talvez o Arcturus
era a estrela que viram o 12 de setembro, 7 BC porque o sol estaria no outro lado da terra quando o deus moveu
o sol 180°. China teve um imperador novo em 7 BC. China assassinou frequentemente seu imperador quando
havia um milagre do sol porque pensaram que era um presságio mau, e um presságio para um imperador novo.

O imperador Chengdi reinou de 33-7 B.C. e de imperador Aidi de 7 BC a 1 BC. Assim, deve ter havido um
evento celestial em 7 BC quando o Jesus era visível nascido em China.

O registro para o cometa de Halley em 12 é BC exacto e não pode ter havido um cometa no céu quando os
wisemen vieram a Bethlehem. A estrela os wisemen seguidos deve ser o Arcturus que passou directamente
sobre Bethlehem - o sol movido para o outro lado da terra em setembro e do Arcturus directamente acima pode
ter sido o sinal que os wisemen procuravam.

“Houve uma taxa inaudita de eclipses solares nos últimos anos, mais freqüente do que alguns dentro dias do
passado da desordem. E é sabe bem que a queda de dinastias passadas estêve precedida por presságios
astronômicos claros, de que dá exemplos. E então diz: Mas os eclipses solares têm ocorrido agora com
freqüência extrema, e houve um hsing-po em Tung ching, com as chamas de Shi T'i que alcança até Tzu wei, de
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modo que não houvesse nenhuns entre os altos funcionários que não são agitadas mal”
O cometa de Halley e o evento de Ghost de 10BC

Assim, a razão para gravar o cometa de Halley em 10 BC quando não havia nenhum cometa em 10 BC. Não
havia nenhum registro do cometa em setembro de 5 BC.

“Houve uma taxa inaudita de eclipses solares nos últimos anos” pode referir mais milagre do sol antes do
nascimento dos Jesus. Assim, se os wisemen vieram de China, teriam a razão acreditar que um milagre do sol
em setembro de 7 era BC o sinal do nascimento do rei dos judeus.

“Os povos de Kumanso foram progredir, até que nove sóis estiveram vistos no céu, seguido por grande
Ch'aous.” 10 de fevereiro, 9 BC.
As maravilhas no céu, p.45 - compartimento dos irmãos (Japão) No.III, 1964 - não forneceram umas citações
de uma fonte real.

Este 10 de fevereiro, 9 era BC três dias após a Lua cheia, e assim podia ser um milagre do sol imediatamente
depois do passover. Sábado 10 de fevereiro de 9 BC pode ser uma paralela sábado 4 de abril de 33 ao
ANÚNCIO. O sabbaton de sete que a noite da crucificação dos Jesus pode significar sexta-feira à noite era 7
horas X12 = 84 horas, uma noite mais longa. Então se o sol representou ainda nove ou sete dias, X12 9, ou 7
horas X12, na manhã em China, isto poderia igualar a mesma escuridão de 7 horas X12 sexta-feira à noite, o 9
de fevereiro, 9 BC, em Israel.

Havia uns eclipses solares visíveis em China: 29 de março, 15 BC, o 18 de março, 14 BC, o 31 de agosto, 13
BC, o 30 de junho, 10 BC, o 19 de junho, 9 BC, que é somente normal. Precisaria de estar uns milagre do sol
para que os presságios celestiais sejam mais do que o normal.

Muitos milagre do sol aconteceram em um ano que termina X45 BC = 38 anos da vida dos Jesus destes 7 BC
para a frente ao ANÚNCIO 33. os jubiles de 50 anos de X45 são repetidos BC em milagre do sol muitas vezes.
Como o milagre do sol ano de Yao no 70th no primeiro mês na mola = na hora da escuridão = o sacrifício de
Jesus no meio-dia, o 3 de abril, ANÚNCIO 33. O 70th ano dos sóis de Yao dez em uma mola de 2315 BC a
2245 BC. Assim, escuridão no por do sol em China = em escuridão no meio-dia em Israel no passover em 2245
BC.

Note os detalhes nesta conta em 2245 BC:

“Em seu 70th ano, na mola, o primeiro mês, fez com que o chefe das quatro montanhas transportasse para
evitar de Yu sua carga a suceder ao trono.
Nota: quando o imperador tinha estado no trono por 70 anos, uma estrela brilhante emitiu da constelação Yih, e
os phoenixes apareceram nos pátios do palácio; a relvado da pérola cresceu. o sol de .the e a lua apareceu como
um par de gemas, e os cinco planetas olharam como as pérolas rosqueadas. .when que as águas inundadas foram
saciadas, o imperador, atribuindo o mérito daquele para evitar, desejado renunciar em seu favor. Entre as ilhotas
do Ho, havia cinco anciões que andam aproximadamente, que eram os espírito dos cinco planetas. Disseram a
um outro, “o esquema do rio virá dizer o imperador do tempo. Que nos conhece é o Yaou amarelo pupilled
dobrado.”
Os cinco anciões neste voaram ausente como estrelas de fluxo e ascensão na constelação Maou (Touro). No 2d
mês, no dia da pecado-comida, entre a obscuridade e a luz, todas as cerimónias foram preparadas; e quando o
dia começou a diminuir, uma luz lindo veio adiante do Ho, e 'os vapores bonitos encheram todo o horizonte; as
nuvens brancas aumentaram acima, e os ventos de retorno fundiram toda aproximadamente. Então um cavalo
do dragão apareceu, carregando em sua boca um cuirass escamoso, com linhas vermelhas em uma terra verde,
ascensão o altar, estabelecido o esquema e partiu. Os cuiass eram como uma concha de tartaruga, nove cubits
largos. O esquema conteve um registro da gema branca, em um caixão de uma gema vermelha, coberto com o
ouro amarelo, e o limite com uma corda verde. No registro eram as palavras, “com a atitude satisfeito dada ao
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imperador evitam.”
Disse igualmente que Yu e Hea devem receber a nomeação do céu… dois anos mais tarde, no 2d mês, ele
conduziram para fora todos seus ministros, e deixaram cair um peih no Lo. A cerimónia sobre, aposentou-se, e
esperou-se a diminuição do dia, a seguir uma luz vermelha apareceu; uma tartaruga aumentou das águas, com
escrita com linhas vermelhas em sua parte traseira, e descansou no altar. A escrita disse que deve renunciar o
trono para evitar, que em conformidade o imperador fez.”
Os clássicos chineses

Esta não era a junção planetária de 1953 BC.

É aqui o céu na primavera de 2245 BC. Note que Júpiter está em Gemni, em Saturn e no sol pelo Áries, Vênus
no Pleiades. Então o sol deve apenas ter movido 180° da Virgem para o Áries e os cinco planetas fluíram em
Maou/Touro.







O sol e lua a lua junto = quase nova. Os cinco planetas como pérolas rosqueadas = os planetas eram remotos
movido do sol quando o deus moveu o sol para o outro lado da terra 70 anos após 2315 BC = 2245 BC; 2245
BC = 38 anos no reverso a 2207 BC; 2200 anos ao sacrifício dos Jesus = os 38 anos de Jesus aperfeiçoam a
vida. Igualmente, no sonho Wan do rei os cinco planetas tiveram uma junção no colmilho/Escorpião quando o
deus moveu os planetas imediatamente antes que moveu o sol, o 16 de fevereiro de 1240 BC.

O dia da pecado-comida, dia 38 = a lua nova - meios os planetas mais visíveis em ambos os lados do sol, este
dia 38 = sexta-feira 21 de abril de 2245 BC. Marte está em Hercules = em 180° de Maou/Touro. O sol está em
Maou/Touro o 21 de abril, 2245 BC.

Dois anos mais tarde, o sol deve retornar, domingo 21 de abril de 2243 BC. A paralela pode ser ao ANÚNCIO
do sacrifício dos Jesus sexta-feira 3 de abril de 33 e ao ANÚNCIO da ressurreição dos Jesus domingo 5 de abril
de 33.

O equinócio de mola em 2245 era BC o 7 de abril. Os Jesus sacrifício o 3 de abril, ANÚNCIO 33 eram 14 dias
após mola equinócio o 20 de março, ANÚNCIO 33. Assim, o 22 de abril, 2245 são BC 14 dias após o equinócio
de mola. Um milagre do sol na lua nova gosta o 26 de janeiro, 2636 BC.

O dia 38 do ciclo 60 2245 BC 38 anos em mais tarde ano Shun ao 14o de 2222 é BC 2207 BC = os 38 anos da
vida perfeita dos Jesus.

O sol deve retornar dois anos mais tarde de dia 48 do ciclo 60, o 21 de abril, 2243 BC. O registro do eclipse
solar para o dia 48 do ciclo 60 não era o eclipse solar, o 16 de fevereiro, 505 BC mas era um milagre do sol o 10
de fevereiro, 504 BC, o terceiro dia de Adar quando o segundo templo foi terminado.

O dia Gengzi 37, como a Pecado-Comida 38, foi comemorado igualmente na lua nova um o dia do brilho
domingo 17 de abril de 1170 BC, quando os vassels confirmaram o reino ao imperador Wu. Assim, um milagre
do sol em uma data mais ou menos idêntica da lua nova em abril. Divida o ano BC em 128 anos para obter os
dias adicionados ao equinócio de mola o 20 de março, 1 ANÚNCIO para obter BC o equinócio de mola nos
anos. O equinócio de mola em 2245 era BC o 7 de abril. O equinócio de mola em 1170 era BC o 30 de março.
Assim, o 27 de abril, 2245 são BC iguais ao 17 de abril de 1170 BC.

Um ano mais tarde, o 22 de abril, 2244 BC, são o dia lunar 10 quando o cordeiro devia ser tomada na casa
antes do passover.

Phoenixes apareceu ano do rei Ching no 18o, provavelmente 1150 BC. Ano do rei Ching no 24o = 1145 BC,
“o chefe de Yu-yueh veio fazer sua submissão” - talvez devido ao presságio de um milagre do sol em 1145 BC.

Joseph era 2345 nascidos BC a viver 38 anos a seu pai Jacob e a irmãos que entram em Egipto 2307 BC.

Nos 110 anos de Joseph de sua vida 2235 BC, o passover deve ser sexta-feira 19 de março de 2235 BC ou
sábado 17 de abril de 2235 BC.

“E Joseph morreu no quarenta-sexto jubileu, na sexta semana, o segundo ano…”
O livro antigo dos jubileus, 46.Joseph's death.p.154.

47 x 49 + 35 + 1 = 2339 anos. Para trás de 2235 BC = 4574 BC. Assim, de Adam no ano 800 de 5372 são BC
4572 BC, e somente uma diferença de dois anos.

O milagre do sol o 70th ano de Yao de 2315 era BC 2245 BC. Igualmente, evitar 50 anos + 3 anos de 2222
BC a 2168 BC = 2200 anos ao sacrifício dos Jesus. As assistências de Yu evitam em seu 14o ano = 2207 BC =



45 anos à morte de Yu em 2161 BC; Yu começa em 2168 BC -8 Yu -14 K'e = o primeiro ano de 2145 BC - T'ae-
k'ang do imperador.

O primeiro ano 1647 Yuh-Ting BC. Yung-KE 1607 BC. Nan-Kang 1445 BC. 1445 são BC 45 anos a 1407 BC
= 1400 anos ao nascimento dos Jesus em 7 BC. 1445 BC a 1407 BC = os 38 anos da vida dos Jesus. Um
milagre do sol em 1445 BC pode ter sido um milagre que do sol o chinês tomou como um presságio para fazer
o imperador de Nan-Kang.

Solomon começou seu reino 1045 BC, quatro anos antes dos 240 anos de êxodos 1281 BC = 50 anos jubile
em 1041 BC desde 1241 BC.

Havia um registro do eclipse que poderia ser um milagre do sol em China 647 BC = o ano onde choveu o
ouro. Havia um eclipse solar equivocado em 645 BC que poderiam ter sido um milagre do sol. 645 são BC 38
anos até 607 BC = 600 anos ao nascimento dos Jesus em 7 BC. Pode ter havido um eclipse solar que os
senadores tomem como um presságio para matar Júlio César o 15 de março, 45 BC. Igualmente, este eclipse
solar em China para 645 BC pode ser uma hora da escuridão = um milagre do sol, como as três horas, ou uma
hora, quando o Jesus se realizava no 3 de abril transversal, o ANÚNCIO 33. Isto podia realizar-se como a vida
dos Jesus de 38 anos no reverso.

Sexta-feira 19 de março de 645 eram BC a Lua cheia e o passover. Desde novembro março era o quinto mês.
O chinês gravou o eclipse solar para o quinto mês, 545 BC ou 544 BC. Não havia nenhum eclipse solar, assim
que o registro deve ser um milagre do sol.

O ano 22d do rei Heen = ciclo 50, de 367 BC = exactamente 346 BC - devem ser o ano 12 de reino do rei
Heen, ou o ano 11 do ciclo 60, é dado os sessenta numbe jin-yin do ciclo = 39. Segunda-feira 12 de fevereiro
de 346 BC ou quinta-feira 13 de abril de 346 BC, estavam o dia 39 do ciclo 60, e a Lua cheia = o passover =
escuridão no meio-dia em Israel apenas porque havia uma escuridão no meio-dia quando o Jesus estava na
cruz.

O ano era 12 do ciclo 60. O número 39 pode somente ser um dia do ciclo 60. A razão gravar este dia = o
passover, deve ser devido ao presságio da escuridão repentina no por do sol em China.

Todo o estes expor ao sol milagre apontam ao Jesus.

Quarenta anos do dia longo de Joshua:

Estes estão os mesmos quarenta anos do primeiro ano de Joshua em 1241 BC:

O 3:11 dos juizes “e a terra tiveram o resto quarenta anos. E Othniel o filho de Kenaz morreu.”

O 5:31 dos juizes “deixou assim todos os inimigos do thine perecer, SENHOR de O: mas deixe-os que o amor
ele seja como o sol quando goeth adiante em seu pôde. E a terra teve o resto quarenta anos.”

Julga o 8:28 “assim, era Midian contido antes das crianças de Israel, de modo que levantem acima suas
cabeças não mais. E o país era na tranquilidade quarenta anos nos dias de Gideon.”

Numera o 32:11 “certamente que nenhuns dos homens que vieram acima fora de Egipto, de vinte anos velhos
e ascendentes, considerarão a terra que sware de I até Abraham, até Isaac, e até Jacob; porque não me
seguiram completamente: ”



1 4:15 “agora Eli de Samuel tinha noventa e oito anos velho; e seus olhos eram não ofuscantes, isso que não
poderia ver.”

Eli 20 anos velho em 1281 BC, carregado 1300 BC, teria 98 anos velho em 1201 BC. Da conquista de Joshua
em 1241 são BC 40 anos (“tinha julgado Israel quarenta years.")

1 4:18 de Samuel “e veio passar, quando fez a menção da arca do deus, que caiu fora do assento para trás
pelo lado da porta, e seu freio do pescoço, e morreram: para era um ancião, e pesado. E tinha julgado Israel
quarenta anos.”

1 7:2 de Samuel “e vieram passar, quando a arca habitou em Kirjathjearim, que o tempo era longo; para ele
eram vinte anos: e toda a casa de Israel deplorou após o SENHOR.”

1 12:2 de Samuel “e agora, vê, o walketh do rei antes de você: e eu sou idoso e grayheaded; e, ver, meus
filhos são com você: e eu andei antes que você de minha infância até este dia.”

Samuel que é aproximadamente sete anos velho no fim dos 40 anos da conquista de Joshua. Do nascimento de
Samuel aproximadamente 1207 BC = um tipo de Cristo: Saul reinou 40 anos desde 1124 BC a 1084 BC. Então
se Samuel morreu em 1087 BC Samuel viveria 120 anos.

Actuam o 3:24 “sim, e todos os profetas de Samuel e aqueles que siga após, tanto como como falaram,
previram do mesmo modo de actualmente.”

Desde 1207 BC à nomeação do deus de Saul como o rei de Israel em 1124 BC, Samuel teria 83 anos velhos, e
“velhos e grayheaded.”

O fim dos vinte anos a arca habitada em Kirjathjearim, deve ser 1181 BC = ano de Xin do imperador o 48th
em que uma cabra de E = um milagre de phoenix = de sol, aparecido.

Da conquista de Joshua em 1241 BC aproximadamente 38 anos 1200 BC, 20 anos a arca foi deixada em
Kirjathjearim, 38 anos ano do rei Ching ao 18o em 1145 BC. Todos estes 38 anos que apontam a Cristo.

O 31:10 de Deuteronomy “e Moses comandaram-nos, dizer, no fim de cada sete anos, na solenidade do ano
de liberação, na festa de tabernáculos,
O 31:11 quando toda a Israel é vinda aparecer antes que o SENHOR thy deus, no lugar ele escolhesse, shalt de
mil leu esta lei antes de toda a Israel em sua audição.”

O 24:14 de Joshua “agora teme conseqüentemente o SENHOR, e servir-lo em toda a sinceridade e verdade: e
posto afastado os deuses seus pais servidos sobre o outro lado da inundação, e em Egipto, e em saque YE o
SENHOR.
O 24:15 e se parece má para que você serva o SENHOR, escolhe-o este dia quem o YE servirá; se os deuses
que seus pais serviram que estavam no outro lado da inundação, ou nos deuses do Amorites, cuja na terra YE
resida: mas quanto para a mim e a minha casa nós serviremos o SENHOR.”

Esta pesquisa é feita na sinceridade e na verdade.

4:13 de Ephesians “até nós todos vimos na unidade da fé, e do conhecimento do filho do deus, até um homem
perfeito, até a medida da estatura do fulness de Cristo: ”

Esta pesquisa é feita para a unidade da fé no Jesus.



O 35o ano de macilento era o ano alqueivado do sétimo Sabat. A festa de tabernáculos realizava-se neste
setembro nesta Lua cheia do eclipse lunar. Talvez isto era quando Joshua recolheu Israel junto e raio em
Joshua 24 quando tinha idoso e quase 110 anos idoso. Joshua talvez que é sob 40 quando espiou para fora a
terra imediatamente depois do êxodo. Joshua 38 em 1280 BC, seja 77 em 1241 BC e seja 110 em 1207 BC.

Este pode ser um momento de um milagre do sol, um sinal do céu selar a obrigação contratual. Assim, o
eclipse lunar seria um sinal mais adicional do rei do céu macilento tomou para declarar ao imperador de
Shang: “você deve planear para a sucessão”.

O eclipse lunar o 24 de setembro de 1205 é BC do milênio Canon dos cinco da NASA de eclipses lunares.

Da lua nova, o 26 de janeiro, 2636 são BC a data de início ano de Huangdi no 20o de 2656 BC.

De 2656 BC 35 anos a 2621 BC. Os Jesus nascimento do 7 de setembro BC ao ANÚNCIO jubile do 29 de
setembro para começar seu ministério são 35 anos.

2636 BC - 1205 BC = 1431 anos. X 365,25 = 522672,75. Subtraia .75 = 522672. /60 = 8711,2. Agora .2 x 60
= 12. Agora 12 + o 26 de janeiro + 5 + o 29 de fevereiro + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 23 = 253. 253 dias
- 240 = 13. Assim, o eclipse lunar a noite de do 23 de setembro ao 24 de setembro de 1205 era BC o dia 13 do
ciclo 60. Assim, o eclipse lunar azarado ocorreu em sexta-feira o 13o!

Este dia 13 da data do ciclo 60 a este evento adiciona acima. O primeiro mês é geralmente mola, fevereiro.
Contudo, o ano novo civil chinês realiza-se neste setembro.

o primeiro ano talvez 1227 dos Te-pecados BC, ou o 1221 BC. Assim, seu terceiro ano talvez em 1223 BC. O
êxodo realizava-se no ano 35 do ciclo 60 em 1281 BC de 2636 BC em China. Josephus escreveu Joshua morreu
no 25o ano da conquista 1216 de Israel BC.

Josephus escreveu Joshua viveu 25 anos após a conquista da terra prometida. Então, joshua teria 105 anos
velho em 1221 BC, ano dos Te-pecados o sexto. Então, Joshua pode ter falado as palavras gravadas em Joshua
24, talvez em Yom Kipur, e vividas cinco mais anos a 110 anos. Então, 1221 BC, talvez em Yom Kipur - o dia
do jubile, estando mesmo em jubiles de 50 anos aos Jesus que falam de Isaiah 61 Luke 4 talvez o 7 de outubro,
ANÚNCIO 29.

Então também, Joshua seria 45 quando saiu espiar em 1280 a terra BC.

Para que Joshua seja 40 e um homem novo quando os 12 espiaram para fora a terra, então deve ter vivido 30
mais anos de seu 80th ano no ano de conquista. Assim, Joshua pode ter morrido em 1216 BC ou 1211 BC em
110 anos de idade.

Se Joshua era a idade do Jesus no primeiro ano de êxodo, pode ser 38 em 1280 para viver BC, e assim BC a
1207 = 1200 anos ao nascimento dos Jesus.

Contudo, poderia ter havido um milagre do sol para marcar em 1207 a morte de Joshua, antes que o rei
macilento estêve encarcerado, BC.

“Em seu (Te-pecado) ano 3d um pardal produziu um falcão.” - no fim do 2ø ano de Joshua, o sétimo ano de
liberação quando a lei devia ser lida.

Simplesmente o primeiro ano 36th de Te-sin do ciclo 1101 BC, mais 120 anos de correcção é 1221 BC.
Suporte os 52 anos de Te-pecado, do imperador Wu em 1174 BC a 1226 BC, seu sexto ano seria 1222 BC.



Josephus disse que Joshua viveu 25 anos após a conquista de Joshua em 1241 BC. Então, talvez havia um
milagre do sol para marcar BC a morte de Joshua aproximadamente 1215. Se a morte de Joshua era em 1223
BC, esta está mesmo em jubiles a 23 BC + 50 anos ao Jesus jubile cumpridos, Isaiah 61 de 50 anos, em
agosto/ANÚNCIO do 29 de setembro.

Este deve ser 1221 BC 5 anos desde 1226 BC = 52 anos para trás desde 1174 BC. o Ts-pecado encarcerou o
rei macilento em cima de sua declaração no eclipse lunar do 24 de setembro de 1205 BC em seu 23d ano.
Assim, o primeiro ano dos Ts-pecados deve ser 1227 BC.

“Em seu 5o ano. Havia um chuveiro da terra em Poh. Em seu 6o ano, o chefe do oeste ofereceu o sacrifício
pela primeira vez a seus antepassados em Peih” (um peih era um disco do jade seis polegadas
transversalmente com um furo no meio para significar o sol).
Os clássicos chineses, os anais dos livros de bambu, p.139

O trajecto da terra da órbita significa a cabeça no dobro de Meteriods após a meia-noite. Uma mudança em
meteoriods diferentes dos meios da órbita de terra está no trajecto da terra, nos mais meteoros do que normal e
na mais cabeça em meteoriods do que o normal.

Porque o deus está movendo o sol em torno da terra, o trajecto directamente na frente da terra que teria
meteoros directos do impacto que é geralmente 12 AM a 6 AM não pode ser supor. Também, o trajecto novo em
torno do sol igualmente seria todos os meteoriods novos, e assim mais meteoriods do que usual, e talvez mais
cabeça em colisões = umas bolas de fogo mais brilhantes. Assim, o chinês descreveu frequentemente
considerar meteoros cair à terra e encontrar suas sobras = às vezes ouro dos asteróides = dos meteorito do
ouro encontrados na terra quando havia um milagre do sol.

Assim, os mundos de Velikovsky na colisão são um título exacto para expr ao sol milagre.

Do primeiro ano 36 dos Te-pecados de ciclo 60 = 1101 + 120 anos = 1221 BC a este 6o ano = 1215 BC =
Joseph 25 anos após a conquista da terra prometida desde 1241 BC = Joseph em 110 anos velho = a
probabilidade de um milagre do sol que o ano devido a este chuveiro de meteoro produzisse pela terra em uma
órbita reversa que bate a cabeça em asteróides e em poeira = o chuveiro da terra. Igualmente o sacrifício de
um peih que fosse oferecido frequentemente quando havia um milagre do sol.

Normalmente os chuveiros de meteoro acontecem após a meia-noite porque então o lado da terra que
enfrenta a parte dianteira do trajecto da terra que bate meteoros dirige directamente está ligada visível da
meia-noite alvorecer. Na órbita reversa da terra o lado do título da terra em meteoros realiza-se na noite entre
o por do sol e a meia-noite. Mais povos são acima após o por do sol do que antes do nascer do sol. Também,
com uma órbita reversa uma ardósia nova dos meteoros está no trajecto da terra. Assim, nos chuveiros de
meteoro reversos da órbita seja mais provável ser observado e gravado.

Joshua viveu para ter 110 anos velho. 25 anos desde 1241 BC = de 1215 BC.

Talvez havia um milagre do sol neste sétimo ano e o falcão era realmente o phoenix. Josephus escreveu que
Joshua viveu ao 20o ano desde a conquista. Assim, Joshua pode ter feito a declaração de Joshua 24 no décimo
quarto ano do ciclo chinês 60.

Contudo, Joshua deve ter sido quarenta quando os doze foram espiar para fora a terra. Então Joshua seja
oitenta quando conquistou a terra prometida. Então viveria trinta mais anos a ter 110 anos velho quando
morreu em 1207 BC. Este porque Joshua pode ter sido 38 em 1282 BC, 78 em 1241 BC, a seguir quando tinha
110 anos velho quando morreu seriam 1207 BC. 1207 são BC 1200 anos ao nascimento dos Jesus.



Na época de Hwang-te, tinha havido um prophesy de maneira que “o chefe do oeste deve se transformar o rei
em um determinado ano do kea-tze”.”
Os clássicos chineses

“Em seu 2ò ano, no inverno, teve a grande caça ao longo do Wei.” “No dia do kea-tsze, no último mês do
outono, um pássaro vermelho veio a Fung. Meu antepassado, registrador Ch'ow, procurado água com varinha
de rabdomante uma vez para Yu sobre a caça; e então encontrou-se com Kaou-yaou, - de um presságio como
isso que tem ocorrido agora.”

O milagre do sol pôde ter ocorrido ano dos Te-pecados no 2ò, dia um do ciclo sessenta, o 16 de novembro de
1206 BC, o ano antes que o rei macilento fez esta indicação “eclipse fosse prematuro” talvez devido ao
milagre do sol apenas precedente o eclipse lunar em 1205 BC. O 16 de novembro é igualmente o 45th dia
desde o equinócio do outono sobre o 30 de setembro naquele tempo em 1206 BC, o último dia do outono
chinês, e o 90th dia do outono. Um eclipse solar pode ocorrer na lua nova. Contudo, não havia nenhum eclipse
solar visível de China naquelas anos ou datas. Então seu 2ó ano era em 1205 BC quando o rei macilento estêve
encarcerado, imediatamente depois que sua declaração, “eclipse é prematuro” porque igualmente havia um
sinal do céu esse muito dia que era não somente um eclipse lunar.

Talvez um milagre do sol no dia 13 do ciclo 60 era um presságio azarado. Então o milagre do sol na altura
do eclipse lunar no dia 13 do ciclo 60, o 23 de setembro de 1205 era BC demasiado. Feltro do rei Macilento
obrigado declarar seu mandato do céu.

“Em seu 29o ano liberou o chefe do oeste, que foi encontrado por muitos dos príncipes, e foi acompanhado de
volta a Ch'ing.”

Este 29o ano era 1200 BC e estava o 42nd ano da conquista de Joshua e realizava-se no sétimo ano de
liberação quando um milagre do sol poderia ser esperado. O rei Macilento pode ter sido liberado devido a um
milagre do sol que ano. Desde 1240 BC a 1200 BC Israel tiveram o resto. Então tornaram-se prisioneiros. Um
milagre do sol poderia ser esperado neste 29o ano, 1200 BC, um sinal a Israel do descontentamento do deus
em enviá-los no captiveiro e tão logo depois que Joshua advertiu d. Assim, no milagre do sol significado para o
captiveiro de Israel, o mesmo milagre do sol em China significou a liberação Wan do rei.

Do Web page desta NASA: “A validez e o poder com carácter de previsão desta equação são bem
documentados e podem ser considerados cada dia: um exemplo recente é o eclipse lunar que era visível a muito
do mundo domingo passado. Este cálculo não cobriria em qualquer altura que antes do presente, tão algum dia
faltante muitos séculos há, se tinha ocorrido, não poderia ser descoberto com este método.”

Você verá que aqui o eclipse lunar do 23 de setembro de 1205 BC ano Wan do rei no 35o parece até agora
sonho Wan do rei 34 anos de volta a 1239 BC. Contudo este sol milagre registro um pouco 9 de maio de 1206
BC, datas 35 anos do rei primeiro ano 15 de fevereiro de 1240 Wan BC. Vendo que um milagre do sol o 9 de
maio de 1206 BC e o eclipse lunar o 23 de setembro de 1205 estavam BC ambos no dia 13 do ciclo 60, estes
podem ter sido demasiado para o rei macilento. Pelo menos um dos dois deve ser um milagre do sol e não um
eclipse lunar natural. E assim sua indicação que teve o mandato do céu. E assim o primeiro milagre do sol no
dia 13 do ciclo 60 no início do ano, na mola, o 9 de maio de 1206 realizava-se BC em seu 35o ano desde o 15
de fevereiro de 1240 BC. Não obstante, sua indicação realizava-se após eclipse lunar o 23 de setembro de 1205
BC.

Usar os mecânicos orbitais simples demonstrou aqui, data o dia longo de Joshua ao 24 de agosto de 1241
BC. Os homens do espaço na história faltante do dia poderiam fazer todos estes cálculos apenas do sonho Wan
do rei. Este eclipse lunar ocorreu domingo à noite, o 24 de março de 1997, o dia antes que esta página da
NASA estêve escrita. O poder com carácter de previsão trabalha para trás assim como como para a frente. O



eclipse solar um dia 53 do 4 de março de 1250 BC é evidência Joshua dia 24 de agosto de 1241 longo não
deixou BC nenhum efeito durável em órbitas.

Além disso, estes registros do eclipse solar provam-no que pode ir para trás e para a frente antes e depois do
dia longo de Joshua, e todos os eclipses trabalharão:

Eclipse total
Akhet-Aten

14 de maio de 1338 BC
14 de junho de 1414 BC

25 anos 2 de Shemu
II

Akhetaten inspirado a comemorar
heb-sed em Karnak

Eclipse anular
Egipto do
norte

13 de março de 1335 BC
11 de abril de 1411 BC

24 anos 5 de Peret IV
Akhetaten inspirado para encontrar a
cidade
de Akhet-Aten

Lua nova
12 de março de 1334 BC
1º de abril de 1410 BC

13 anos 6 de Peret IV
Limite Stelae de Akhet-Aten
Primeiro aniversário lunar do eclipse

Lua cheia

26 de novembro de 1333
BC
26 de dezembro de 1409
BC

8 Peret mim ano 8
Limite Stelae de Akhet-Aten
Repetição do juramento

Eclipse total
Nubia

30 de dezembro de 1332
BC
29 de janeiro de 1407 BC

12 anos 9 de Peret II

Igualmente, os eclipses solares nos clássicos chineses após o dia longo de Joshua, desde o início 26 de
janeiro, 2636 BC, ocorrem no dia e no ano correctos do ciclo 60.

Tudo era controlado reservando os dias longos e não deixando nenhum traço. Todas as especulações do
eclipse lunar não combinam ano Wan do rei o 35o no dia 13 de 60. Mesmo o 23 de setembro de 1205 era BC o
dia 13 do ciclo 60.

Contudo, o rei macilento da ênfase feito devia que havia um eclipse lunar no dia lunar 13 e o dia nao lunar 15
e assim sugeriu que este fosse um milagre do sol, presságio para ele, rei macilento, transformar-se imperador. O
sol pode ter-se movido no dia 13 do ciclo 60, o 9 de maio de 1206 BC metade de uma órbita, metade um do
ano, após sol milagre novembro de 1207 BC. Assim, os eclipses lunares não ocorrem no dia chinês 13, mas no
dia chinês 15.

Deixe-nos fazer a matemática: 1500 BC - 1065 BC = 435, 435 x 365,25 = 158883,75 observam o .75, uma
fracção mais e este é o dia 14 certamente. 158883/60 = 2648,05, .05 x 60 = 3, 3 mais 29 mais dias do 2 de
janeiro ao 31 de janeiro, + 29 anos de pulo, + 13 = 74 - 60 = 14. Se o .75 dia não é ainda ano de pulo, a seguir
este é ainda o dia 14 porque o dia começa com o por do sol.

O eclipse lunar data o 13 de março de 1065 realizava-se BC no dia 14 de 60 não porque esse ano era ano de
pulo e o seguinte do dia era o dia 15, mas porque o dia 14 começou no por do sol a noite do eclipse lunar. O dia
foi contado do por do sol. Assim a noite do 13 de março de 1065 é BC o dia 14, não dia 13. 1065 é BC maneira
fora do 35o ano real de rei macilento.

Talvez o sonho do rei Wan era sábado 15 de fevereiro de 1240 BC, o mesmo dia como a batalha de Merom
em Joshua 11 e a batalha de Deborah e de Barak nos juizes 4 e 5.

Praga YE Meroz do 5:23 dos juizes a “, disse o anjo do SENHOR, praga YE amargamente os habitantes disso;
porque vieram não à ajuda do SENHOR, à ajuda do SENHOR contra o poderoso.”



Meroz pode ser Merom. Assim, os juizes 4, 5, podem igualar Joshua 11.

Veja que Jabin o rei de Hazor está mencionado no 11:1 de Joshua e julga o 4:2, 4:7, 4:17, 4:23, 4:24:

11:1 de Joshua “e veio passar, quando o rei de Jabin de Hazor tinha ouvido aquelas coisas, que enviou ao rei
de Jobab de Madon, e ao rei de Shimron, e ao rei de Achshaph,”

O 4:24 dos juizes “e a mão das crianças de Israel progrediram, e prevaleceram contra Jabin o rei de Canaan,
até que destruiu o rei de Jabin de Canaan.”

A batalha de Gideon contra o dia longo de Midian = de Joshua:

3:7 de Habakkuk “eu vi as barracas de Cushan na aflição: e as cortinas da terra de Midian tremeram.”

3:11 de Habakkuk “o sol e a lua estiveram ainda em sua habitação: na luz de setas do thine foram, e no brilho
de thy lança de brilho.
O março do didst de mil do 3:12 através da terra na indignação, didst de mil trilha o selvagem na raiva.”

Sonho do rei Wan

O “rei Macilento sonhou que estêve vestido com o sol e a lua. Um pacto de phoenix cantou na montagem K'e.
No primeiro mês da mola, no 6o dia, os cinco planetas tiveram uma junção no colmilho. Mais tarde um homem
e uma fêmea phoenix foram capital aproximadamente Wan com uma escrita em seus bicos, que disseram: “O
imperador de Yin não tem nenhum princípio, mas oprimir-lo e desordens o império. O grande decreto é
removido: Yin não pode apreciá-lo mais por muito tempo. Os espírito poderosos da terra deixaram-no; todos os
espírito são assobiados afastado. A junção dos cinco planetas no colmilho ilumina tudo dentro dos quatro mares.
“”
Os anais dos livros de bambu, parte V a dinastia da comida p.143, os clássicos chineses.

O sol deve ter movido da Virgem no 15 de fevereiro de 1240 BC 180° para os Peixes que noite. A terra
continuou a revolver assim que colmilho/Scorpius ajustado em seis horas com o sol no oeste. Seis mais horas, o
sol ainda no oeste e na vinda a uma parada final, o sol estaria no Aquário/Peixes, um 180° completo. Então seis
mais horas que a noite, Scorpius aumentaria no leste. Assim, “a junção dos cinco planetas no colmilho ilumina
tudo dentro dos quatro mares.” Porque Saturn e o Júpiter ainda estariam em Scorpius e não teriam o tempo para
terminar 180° de Scorpius ao Touro. Porque Saturn não poderia viajar mais rapidamente do que a velocidade da
luz. Mesmo haveria um tempo de atraso para a luz refletida do sol de Saturn para alcançar a terra.

Assim, nesses por do sol/noite longos Scorpius aumentaria acima antes do nascer do sol, e Saturn pelo menos
ainda aparece em Scorpius: “A junção dos cinco planetas no colmilho ilumina tudo dentro dos quatro mares.”

“todos os espírito são assobiados afastado” podem referir o vento criado pelo sol que está ainda, e o calor, ao
oeste de China. O vento e os terremotos são mencionados frequentemente em relação aos milagre do sol. O
vento pode igualmente ser poder divino por meio de que “os espírito poderosos da terra o deixaram; todos os
espírito são assobiados afastado.”

Então o dia longo de Joshua deve ter sido sábado 24 de agosto de 1241 BC metade de uma órbita mais cedo. A
metade de uma órbita mais cedo, 177 dias, realiza-se igualmente no sexto dia do mês lunar. O dia longo de
Joshua é descrito frequentemente nas seis luas do dia para que a lua seja visível com o sol do dia do meio-dia.
Talvez a lua e o sol aumentaram no oeste que dia. Então Joshua estaria bem ciente de onde a lua estava, isso
está ajustando-se no leste.
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45:6 de Isaiah “esse podem saber da aumentação do sol e da protecção, aquele lá não é nenhum ao lado de
mim. Eu sou o SENHOR, e não há nenhuns mais.
45:7 eu formo a luz, e crio a escuridão: Eu faço a paz, e crio o mal: Eu o SENHOR faço todas estas coisas.”

O 59:19 de Isaiah “deve assim elas teme o nome do SENHOR da protecção, e sua glória da aumentação do
sol. Quando o inimigo entrará como uma inundação, o espírito do SENHOR levantará acima um padrão contra
ele.”

Joshua vitória 24 de agosto de 1241 BC pode ser conectado ao Jesus que está até fala de Isaiah 61 em Luke 4
no mesmo dia do ano, no início do sétimos mês = o 28 de agosto, 29 ANÚNCIO Rosh Hashanah, ou o ano
novo, sexta-feira à noite o Sabat, o 9 de setembro, 29 o ANÚNCIO Yom Kipur. O nome real dos Jesus é
salvação do significado de Joshua. Se você quer o salvação venha à reunião do gospel.

Estes são duramente factos e cálculos frios. Mesmo sem a história faltante do dia as datas e os cálculos são as
mesmas. Então a indicação da NASA, esse “este cálculo não cobriria em qualquer altura que antes do presente”,
quando o evento no 10:13 de Joshua pode ser datado de um eclipse tão lunar: Do 24 de setembro de 1205 ano
Wan do rei BC o 35o desde o 16 de fevereiro de 1240 BC, é derrotado. Você pode fazer o cálculo você mesmo.
Se o 15 de fevereiro de 1240 movido sol BC então o sol se moveu primeiramente para o outro lado da terra um
ano mais adiantada, o 17 de fevereiro de 1241 BC. Se você tem um globo você pode simular este. Mova o sol
para o outro lado do globo. Desloque agora a linha central de terra torcendo a base para manter o mesmo
declive do sol à terra.

Agora, metade de uma órbita mais tarde você pode deslocar o globo para trás pela mesma quantidade, o
movimento do sol para trás e a inclinação do sol à terra são o mesmo e a terra pode fluir fora da órbita reversa
do sol. Somente à exceção nos equinócios há uma leve desigualdade do número de dias da meias órbita e
metade de um ano. Mesmo nos equinócios há uma diferença de tempo faltante entre as duas meias órbitas
reversas porque a órbita de terra é elíptica.

Assim, com diferença de diversos dias, 188 dias a 177 dias, este esclarecem os desaparecidos 40 minutos nos
24 dias da hora aplicados à meia órbita. A terra não deslocou, o sol movido para cima ou para baixo após
mover-se para o outro lado da terra. Neverless, este permite que o sol mova-se para a frente e para trás no meio
ponto de órbita. Mesmo os planetas podem ingualmente mover 180° para a frente e para trás no meio ponto de
órbita e ser onde nós o esperaríamos naquele tempo e o posicionamos no céu embora as estrelas sejam tudo do
fundo diferentes. Assim, você pode ver o sol mover 5 para trás de viagem X 180° para o leste no dia longo no
oitavo mês, sétimo dia = Sabat de Joshua, para Joshua dia o 24 de agosto de 1241 longo BC, metade de uma
órbita depois do 17 de fevereiro de 1241 BC.

Manter então mesmo uma rede 48 horas dos dias longos que ano reverso da órbita, o sol deve aumentar de
repente no 180° movente do leste para o oeste para um negativo 12 horas de 17 de fevereiro de 1241 BC e o 24
de agosto de 1241 BC o sol continuou aumentar no oeste, para estar ainda no céu por 24 horas, a seguir ajustou-
se no leste para 5 X 180° = +60 horas, a seguir o sol aumentou de repente no leste para umas -12 horas;
permitindo um dia longo de 12 mais horas quando o sol moveu na batalha de Merom, o 15 de fevereiro de 1240
BC: -12 horas + 60 horas -12 horas + 12 horas = 48 horas.

O eclipse lunar no dia 56, o 29 de agosto de 1352 BC, era durante o reino do rei Wuding mais adicional
confirmando a cronologia do primeiro ano do rei Wen em 1240 BC. “Este era (agosto) o 12o mês era o mês do
calendário de Yin. Era diversos meses mais lento do que nosso calendário actual.”
Xueshun Liu

Assim, a Lua cheia do 23 de setembro de 1205 era BC o primeiro mês neste calendário de Yin. Contudo, o
registro descreve o primeiro mês mola do 26 de abril de 1206 BC.



Cronologia chinesa sobre a época de Joshua.

“Após sete dias, do jiwei (dia 56) a gengshen naquele tempo (dia 57), a lua foi eclipsada.” foi dado errada data
o 14 de agosto de 1166 BC. O 14 de agosto era o dia 57. Entre o dia 56 e o dia 57 era o eclipse. Assim, porque
este a ser o eclipse que correcto isto deve ler entre o dia 57 e o dia 58 a lua foi eclipsada.

12 de agosto de 1269 BC realizava-se no dia 54 com .75 de um dia assim que podia-se ser o dia 55. Xueshun
Liu enviou-me por correio electrónico que era uma possibilidade porque a noite começou com o dia 56. Este
eclipse não pode ter sido visível de Anyang de acordo com o eclipse lunar Canon da NASA. Nenhum era este
dia o dia direito.

O eclipse lunar o 29 de agosto de 1352 realizava-se BC no dia 56. Este cumpre todas as exigências porque
entre o dia 56 e o dia 57 eram o eclipse lunar. Assim a noite do dia 56 do 29 de agosto era o nascer do sol do
eclipse então no dia 57.

A cronologia de bambu do livro que adiciona dois ciclos de 60 anos a Wu em 1050 BC a Wu em 1174 BC:
Assim, você vê que Wuding/Cortejar-ting desde 1393 BC a 1334 BC.

Querer/Wending reinado desde 1251 BC. Assim, 12o ano Wending 1240 BC = os phoenixes na montagem K'e
do sonho = do 15 de fevereiro de 1240 Wan do rei BC.

Wending é supor para ser 1123 BC + 120 anos = 1243 BC, mas traseiro do primeiro ano em 1174 BC + 52 + 9
+ 15 = 1251 de Wu BC = 12o ano Wending em 1240 BC = o rei primeiro ano 15 de fevereiro de 1240 Wan BC,
para trás ano Wan do rei do 35o no eclipse lunar, o dia 13 do ciclo 60, do 24 de setembro de 1205 BC. Assim, 7
anos devem ser adicionados para trás aos reinos precedentes, pelo menos alguns reis para trás.

Os desaparecidos que 8 anos podem simplesmente ser 9 mais anos de Cortejar-ting, 50 a 59. Então os anos de
60 que a parte traseira de Cortejar-ting o primeiro ano devem combinar o ano real = 1393 BC. Então também,
Ching do ano 1174 de Wu o primeiro ano de primeiro BC - 6 anos a 1168 BC -; é gravado 1043 BC + 120 anos
e mais 5 anos; assim o ajuste de 8 anos de Cortejar-ting a continuação de um ajuste de 5 anos ao imperador
Ching.

Então Wending em 1123 BC deve ser 8 mais anos + os 120 anos. Então 9 mais anos de Cortejar-ting 50 a 59,
podem igualar isto os mesmos 8 mais anos. , Cortejar-ting assim pode ter reinado apenas 50 anos.

De Yu a Kwei são 471 anos da dinastia de Hea. Mas T'ang começou a dinastia de Shang em seu 18o ano.
Assim de Yu em 2168 BC - 471 anos = 1697 BC; 20 mais anos 1677 BC. Assim de Yu a T'ang são 490 anos.
490 anos são um número bíblico 49 x 10 e são considerados da parede do Jerusalém no 20o ano de Xerxes ao
sacrifício dos Jesus; de 458 BC ao ANÚNCIO 33 = 490 anos (nenhum ano zero). Este 1677 BC podem começar
os 400 anos de escravidão das crianças de Israel em Egipto ao êxodo em 1281 BC.

Pelo rei Kung em 906 BC, 51 do ciclo 60, o ano de 60 fósforos. Mesmo o rei antes do rei Kung reinou 60 anos
de não 50, de 967 BC a estes 906 BC. Assim, o mantimento do ciclo 60 anos e 60 dias continuação ano de
Huangdi do 20o, o 25 de janeiro, 2636 BC, mas os registros misrecorded em diversos anos por várias centenas
anos.

“Em seu 9o ano, na primavera, no dia ting-hae (24o do ciclo), o rei feito Leang, o registrador do interior,
transportam uma carga a Ts'een, o barão de Maou.”
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Em 899 BC o 24o do primeiro mês deve ser a lua nova, o 20 de fevereiro, 899 BC = uns 49 anos jubile. Ts'een
pode ser Sagitário e Maou pode ser Touro seis meses e 180° distante. Este pode ser um milagre do sol, o sol que
move 180° do Sagitário para o Touro.

Há uma lua super de uma Lua cheia a um ANÚNCIO da Lua cheia = do 26 de janeiro de 1948 ao ANÚNCIO
do 14 de novembro de 2016 = quase 69 anos. Então um milagre do sol, talvez de uma lua super nova a uma lua
super nova, quando o rei Muh se transformou imperador na primavera da lua nova do 3 de maio, 968 BC à lua
nova o 20 de fevereiro, 899 BC pode igualar este ciclo lunar, e as marés lunares da lua super que seria esperada
podem esconder as marés criadas movendo o sol e a lua naqueles dias = lua nova = marés solares e lunares
junto.

Provavelmente não uma lua super em 968 BC, contudo da lua nova gosta da Lua cheia = o sol e a lua de cada
lado, ou do sol em um lado e da lua no outro; ambos que criam uma maré dobro = o mesmo ciclo de 68,8 anos,
e talvez a maré dobro que esconde os milagre do sol.

As datas gravadas nos livros de bambu parecem ter sido mudadas, de modo que o comprimento de um reino
de um rei sobre rided o ano do ciclo 60, fazendo muitos dos seguintes reinos para fora nos mesmos 8 ou 5 anos.
Mesmo, o primeiro ano de Wu foi mudado a 1049 BC apenas para caber então o calendário lunar. O primeiro
ano de Wu era 1174 BC = + 120 anos + 5 anos a 1049 BC.

Igualmente as datas da Bíblia foram mudadas em muitos lugares, para fazer quatro gerações em Egipto em vez
de 40 gerações. Para fazer à duração da permanência passageira em Egipto 430 anos em vez do 430th ano de
Sothis do egípcio. Para fazer ao período de juizes 300 anos antes de Jephthah em vez de 90 anos. Igualmente, a
Bíblia e os clássicos chineses tiveram suas datas manipuladas deliberatly.

Cortejar-ting 1393 BC

Tsoo-kang 1343 BC

Tsoo-keah 1332 BC

Fung-pecado 1296 BC

Kang-ting 1293 BC

Corteje-yih 1285 BC

Querer 1251 BC

Te-yih 1235 BC

Te-pecado 1226 BC

Wu 1174 BC

O filho Wu do rei Wan transforma-se imperador

“No primeiro mês, a jin-canela do dia seguiu imediatamente a extremidade da lua que enfraquece-se.”
- o ano Woo/Wu transformou-se imperador.

1º de março de 1174 BC é o dia 29 e é último enfraquecer-se da lua. Importante este dia 29 o ciclo 60 do 1º de
março de 1174 foi quando a lua apenas se estava tornando invisível alguns dias antes que passou o sol.

60 dias é mais cedo o dia 29 do 2 de janeiro de 1174 BC igualmente do ciclo 60. Então, igualmente o dia 37
no quarto mês pode igualmente ser 8 de julho de 1174 BC - 186 dias mais tarde. Assim, o sol pode mover-se
para o outro lado terra do 2 de janeiro de 1174 BC, e a metade de uma órbita do movimento do sol para trás
mais tarde, o 8 de julho de 1174 BC = o quarto mês desde março.
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A outra data dia do 29 de janeiro de 27, 1122 BC a lua está aparecendo como uma lua nova. Se é agora visível
como uma lua nova como é último se enfraquecer da lua? Igualmente 60 dias mais tarde, o 26 de março de 1122
BC, a lua é visível como uma lua nova igualmente.

1050 BC não podem ser o primeiro ano de imperador Wu. Dois ciclos de 60 anos faltam como é dado no texto
dos clássicos chineses. Wu é 120 anos ainda mais para trás. 1122 BC não podem ser o primeiro ano da dinastia
de Zhou. Então o imperador Wu deve ter o imperador tornado de China em 1174 BC.

Havia uma lua nova no dia 53 de Bingshen no primeiro ano de Wu como o imperador. O quarto mês, o 19 de
maio de 1173 era BC a lua nova no dia 53. Este seria ano de Wu o décimo terceiro em que o reino se tornou
estabelecido.

O Júpiter foi gravado para estar no Leão da constelação do fogo das codorniz imediatamente antes que Wu se
transformou imperador. Assim, o Júpiter está na Virgem/Leão em 1045 BC/1046 BC. Assim, o homem tem a
data da conquista de Wu errada. Wu transformou-se imperador de China em 1173 BC não 1045 BC. O Júpiter
estava na constelação do fogo das codorniz entre Hydrae e Crateris em 1177 BC ano de Wu no nono. O sol
passou com Hydrae e Crateris em setembro de 1177 BC, com o Júpiter que aparece lá antes de setembro e então
depois de setembro. Então havia um milagre do sol ano de Wu no nono também:

“Quando o rei Wu era se cruzar Ho, um peixe branco saltou em seu barco no midstream. O rei Wu dobrou-se
para baixo e escolheu-se o até o uso como um sacrifício. Após o cruzamento, havia um fogo que viesse abaixo
de qual veio para baixo de cima ao telhado da residência do rei e transformado em um corvo. Sua cor era ocre.
Sua chamada foi “P'o-p'o-p'o”. Neste tempo os senhores feudais que se encontraram no Meng-queixo sem
nenhuma predeterminação numeraram oito cem. Todos os senhores feudais disseram, a “comida pode ser
castigada!” O rei Wu disse, “você não conhece o mandato celestial. Não pode ser castigado até agora. “Então
retirou suas tropas e foi em casa.” 1177 BC.
Os registros do escrevente grande, volume 1, p.60.

Foi dado seu ó ano porque o imperador era a nomeação do céu. A batalha em 1174 era BC a 2á do ciclo 60
anos. Este pode ser desde 1173 BC à nomeação brilhante do céu no 28o ano de ciclo 60 anos, 1170 BC.

“Em seu 12o ano o rei conduziu os tribos do oeste e dos príncipes atacar Yin, e derrotou a mostra na região
selvagem de Muh. Tomou com seu próprio prisioneiro da mostra da mão na torre de Nan-bronzeado; e
participado na participação da nomeação brilhante do céu (lua do sol), estabelecendo-se para continuar os
sacrifícios de seus antepassados, Luh-foo, filho da mostra, conhecido como Cortejam-kang. No verão, no quarto
mês, retornou a Fung e sacrificado no templo ancestral.”
Os anais dos livros de bambu, a dinastia da comida, p44

“No alvorecer do dia do chia-tzu do segundo mês, rei Wu chegou na manhã em MU-yeh.” E Wu derrotou a
comida.

Veja por favor os anais de bambu revisitados. Problemas do método em usar a crónica como uma fonte para
uma cronologia de Zhou adiantado.

Você pode comparar as datas para Wu para 1045 BC e ver os mesmos fósforos para Wu aqui em 1174 BC.
Assim, há 120 anos de falta dos reinos dos imperadores em China. A data correcta para Wu é 1174 BC, não
1045 BC.

“No jiazi do dia [1], no sol e na lua foram ligados como annuluses do jade e os cinco planetas eram como
pérolas ligadas. No rei Wu da manhã alcançou Muye nos subúrbios de Shang e seguiu o céu [comando] em
punir [rei] Zhou [de Shang]. Daqui as lâminas das armas não eram ensanguentados e tudo sob o céu foi
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pacificado.”
[Zhong do lun de Xin]. Asiático do leste Archaeoastronomy, conjuntos dos planetas múltiplos, p.241.

Assim, os cinco planetas foram movidos outra vez na junção remoto do sol.

“Quando o rei Wu [de Zou] conquistou o rei Zhou [de Shang], uma estrela da vassoura apareceu e ofereceu
seu punho a Yin.”
[Huainanzi] ch. 15. Asiático do leste Archaeoastronomy, cometa Halley, p.110.

Wu moveu sua lança em 1274 BC e havia a como o milagre do sol como havia para Lu Yang, talvez em 464
BC, quando o sol de ajuste inverteu três tendas. Este é Luh-ch'ing que sucedeu seu pai Bronzeado-chih em 464
BC. O sol pode ter-se movido com rotação da terra para dar aos judeus mais luz no 13a e no 14a de Adar
quando se vingaram em Esther. Esta data pode ser o 13o dia do 12o mês hebreu de Adar, sábado 9 de janeiro, e
domingo 10 de janeiro de 465 BC do 12o ano de Xerxes/Ahasuerus de Esther de 477 BC. Ou isto pode ser
sexta-feira 27 de janeiro de 464 BC = sexta-feira/sábado/domingo = Adar 13,14,15.

O Lu Yang pode ser o rei em 467 BC quando igualmente o cometa Halley apareceu. Havia um milagre do sol
a nomeação brilhante do céu para Wu em 1174 BC = 707 anos a 467 BC.

Um cometa pode ter aparecido como o cometa Halley apareceu em 467 BC. O Lu Yang foi comparado ao
imperador Wu.

O Lu Yang balançou sua lança no sol de ajuste, possivelmente também em um cometa. O Lu Yang pode ser o
rei Yuen do imperador que morreu na batalha em seu 7o ano em 467 BC.

“Em seu (rei Yuen) sétimo ano (467 BC), nos povos de Ts'e e de Ch'ing, Wei atacado. O rei morreu.”
Os clássicos chineses, p.167.

O Lu Yang igualmente estava na batalha quando fez sinal ao sol de ajuste e a um cometa igualmente com seu
spera. O cometa Halley visto em Grécia em 467 BC = órbitas uniformes de 76 anos para trás de 12 BC e de 240
BC; pode ter sido este cometa do Lu Yang que era similar ao cometa do imperador Wu igualmente na batalha, e
igualmente “da nomeação brilhante do céu” = um milagre do sol, como quando o sol aumentou no leste para Lu
Yang e passado através de três mansões solares.

Na lua nova, dia 1 do ciclo 60, o 1º de abril de 1174 BC - o mês do passover, Jesus sacrifício o 3 de abril,
ANÚNCIO 33:

“No jiazi do dia, em 1, no sol e na lua eram como annuluses ligados do jade e os cinco planetas eram como
pérolas ligadas. No crepúsculo da manhã no rei Wu do alvorecer alcançou Muye nos subúrbios de Shang e
seguiu o comando do céu em punir o rei Zhou de Shang. Daqui as lâminas das armas não eram ensanguentados
e tudo sob o céu foi pacificado.”
Arqueologia asiática do leste, p.241.

Na maneira ocidental de Changsha a ChangNing, aproximadamente uma movimentação de 3 horas, à direita lá
era um sinal “Lu Yang” em inglês. Assim, era provavelmente o local onde o Lu Yang testemunhou o sol que
aumenta no oeste. A terra é quase lisa, com lotes das árvores. Assim, o sol aumentaria no próximo ocidental o
horizonte em Lu Yang.

465 realizavam-se BC sete anos antes dos 49 anos jubile em 458 BC = 490 anos antes do sacrifício dos Jesus.
Assim, 465 BC podiam ser o sétimo ano de liberação. O sol estaria no Sagitário, Kow-ts'een, o 1th mês = o 11o
moath - erro tipográfico - em China. O 16 de fevereiro, 463 era BC a Lua cheia e o dia 13 do mês lunar do
twelveth. O 12o mês de Adar pode ter sido outono em China quando o sol aumentou no oeste e recuou três



tendas para Lu Yang. Assim, o sol que inverte três tendas pode ser o sol que move-se de volta ao Sagitário o
11o mês em China. Contudo, 458 eram BC o 10o ano do imperador de China de 467 BC quando Luh Ch'ing -
provavelmente Lu Yang - morreu na batalha. A limpeza do altar por Nehemiah.

O sol que move realizar-se-ia então no 25o dia do mês Adar, o 9 de janeiro, 464 BC. Assim, a lua pode ter-se
ajustado antes do sol. O sol pode ter aumentou no oeste que o Jesus de sábado estava na sepultura a se ajustar
no leste e a aumentar de repente no leste na ressurreição dos Jesus.

Este milagre do sol na lua do último trimestre, e outra vez um ano mais tarde a lua do primeiro trimestre,
realizam-se muito como a queda Jericho do 17 de fevereiro de 1241 BC na lua do último trimestre e na batalha
de Merom/rei 15 de fevereiro de 1240 ideal Wan BC na lua do primeiro trimestre.

Este pode ser o sol que move-se para o outro lado da terra, o 8 de maio de 1175 BC, o dia do chia-tzu - lua do
último trimestre, aumentando antes do sol no segundo mês. Então um ano mais tarde o sol deve mover, no sexto
dia do terceiro mês - o milagre do sol que dia que começa o mês no quarto mês, o 8 de maio de 1174 BC.

Ou, o sol pode mover o 8 de julho de 1175 BC, o 2 de janeiro de 1174 BC, e o 8 de julho de 1174 BC. = tudo
em meios pontos de órbita.

Em Wu 28o do ano do ciclo nos anais de bambu = 1170 BC quando os vassals submetidos novamente eram a
data cíclica do quarto mês da lua nova eram o dia 37 do ciclo 60, o 17 de abril de 1170 BC. Assim,
submeteram-se porque quatro anos mais adiantado, foram derrotados. Talvez havia a nomeação do céu, um
milagre do sol em Israel lua nova no 17 de abril de 1170 BC, o 37th dia de 60 em China.

Igualmente seu primeiro ano foi contado porque o ano 24. 1174 era BC o 24o ano do formulário 2636 do ciclo
60 BC.

“Mais relevante é “o 23rd-year” registro “no bao” capítulo de Feng, incluído equivocadamente entre entradas
a respeito do reino do rei Wen.” Este 2ó ano deve ser o 2ó ano do ciclo 60 = 1175 BC. Assim, Wu era 12 anos
um o rei da morte do seu pai em 1186 BC a transformar-se em 1174 imperador de China BC.

Você pode fazer a matemática: Desde o primeiro dia, o 27 de janeiro, 2636 - 1170 = 1466, 1466 x 365,25 =
535456,5, deixam cair o restante, 535456/60 = 8924,2466, .2466 x 60 = 16. + o 26 de janeiro, + 5 = o 31 de
janeiro + 28 + 31 + 17 = 97 - 60 = dia 37.

Pode ter havido um milagre do sol o 30 de março de 1281 BC o êxodo, em um dia 37, o dia do gengzi, que se
transformou um presságio para o dia 37 lua nova o 17 de abril de 1170 BC para o imperador Wu. O carácter
para o sol e a lua estão indicando junto a lua nova neste dia 37 do ciclo 60 = 17 de abril de 1170 BC. Apenas
como pode ter havido um presságio para Wending no dia 53 Bingchen, o eclipse total do 4 de março de 1250
BC e o dia 53, o 19 de maio de 1173 BC para o imperador Wu.

Os livros de bambu não referem o imperador Wu do nome, somente ao receptor do mandato do céu presságio
do 17 de abril de 1170 BC. Assim, havia provavelmente um milagre do sol que dia.

Você pode ver a lua nova no dia um de 60, ano um de 60, no ano novo chinês de janeiro/fevereiro. Qual
igualmente começou no dia de um milagre = dos phoenixes e do sacrifício do sol em China. Então a metade um
órbita de um 2 de agosto mais atrasado, 2636 BC no 10o dia do sétimo mês, o sol pode mover e fluxo da terra
fora da órbita reversa do sol. E o movimento do sol outra vez e fluxo da terra em uma órbita reversa outra vez.
Então um ano mais tarde o 27 de janeiro, 2635 BC, o movimento do sol para trás e fluxo da terra fora da órbita
reversa, no 10o dia do primeiro mês.



Veja por favor os anais de bambu revisitados. Problemas do método em usar a crónica como uma fonte para
uma cronologia de Zhou adiantado.

Queda de Jericho

O 6:15 de Joshua “e aconteceram no sétimo dia, aumentou cedo, no alvorecer do dia, e circundou a cidade sete
vezes.”

Assim, o primeiro dia do primeiro mês seja 27 de janeiro de 1241 BC. O dia no fim da terceira semana seja 17
de fevereiro de 1241 BC.
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Meios de H 7925 carregar acima cedo. A mesma palavra igualmente significa ombros. Assim, o sol que
aumenta acima dos ombros das montanhas no leste. 7837* é a palavra Ayin aleijado, que significa aumentar
acima ao ponto da diminuição. Pode igualmente significar o deus, elétrico. A letra na parte dianteira é apostada
de que significa. A palavra seguinte 7837 é realmente uma palavra diferente e significa alvorecer. Assim, o sol
que aumenta acima das montanhas está agora directamente de cima de e diminuindo ao oeste. Assim, isto
significa um “alvorecer repentino”. Também, o sol deve continuar naturalmente ao grupo no oeste. A montanha
derramou uma sombra sobre a cidade de Jericho no solstício de verão. O 8 de fevereiro, posição do sol 180°
mais tarde, nas montanhas do ajuste ao noroeste, pôde ter-se realizado como o 15 de agosto, posiciona até que o
sol abaixou para manter a terra na mesma estação.

Assim, a cidade conquistada que pode ter sido em respeito pela sombra do solstício pode outra vez realizar-se
incrédulo no 17 de fevereiro de 1241 BC quando o sol pode ter de repente aumentou no leste. No ANÚNCIO da
ressurreição domingo 5 de abril de 33, o ajuste do sol no oeste sobre esta montanha pode ter moldado uma
sombra sobre Jericho porque o sol não tinha abaixado ainda quando se estava movendo para o outro lado da
terra. O sol em um trajecto directo navegaria altamente acima de Jericho perto do ponto da posição do solstício
de verão como se tinha movido mais de 90° pelo por do sol para terminar 180° antes do nascer do sol de
segunda-feira. Assim, a sombra desta montagem da tentação, podia cair em Jericho. Esta montanha pode ter
sido a montagem da tentação quando o Jesus jejuou quarenta dias e foi vitorioso sobre Satã o 28 de agosto, o
ANÚNCIO 29 no início do 7o mês, ou do 9 de setembro, ANÚNCIO 29 no ano novo Yom Kipur.

O Jesus era vitorioso sobre a morte quando o sol pode ter aumentado outra vez de repente no leste.

Há as casas do tijolo da argila ao lado da parede de Jericho que têm a ligação alguns a acreditar que Jericho
teve uma parede interna. Não obstante, em China há uma cidade tão antiga com paredes internas. Também, a
torre em Jericho é 8000 anos datado há.

Este osso do oráculo pode descrever a versão de China do sol que move-se na queda de Jericho, se não na hora
da escuridão no êxodo:

“Então o período da noite do sétimo jisi do dia (dia 6) lá era (a) a estrela nova grande que foi vista ao lado de
Huo Antares.”
Heji 11503b



Então este dia sete seria a lua do último trimestre, os últimos sete dias, um dia do chia-tzu. A lua do último
trimestre seria ao lado de Antares essa manhã em China no 17 de fevereiro de 1241 BC. Talvez o sol viajou
180° para o oeste. Então Antares pode ter sido aparecido directamente em cima no por do sol/obscuridade em
China. Antes do 17 de fevereiro de 1241 BC o Júpiter apareceria 15° acima do sol enquanto o sol se ajustou no
oeste. O Júpiter ajustaria uma hora depois que o grupo do sol. Então o Júpiter nos Peixes moveria 180° para a
Libra. O sol moveria 180° da primeira parte dos Peixes para a Virgem. Assim, o Júpiter, o planeta o mais
brilhante, apareceria na Libra ao lado de Antares. Então o Júpiter podia ser a estrela nova brilhante ao lado de
Antares. 17 de fevereiro de 1241 BC o sol era direito sobre Marte.

Wuding grava uma batalha começada por seu general Chu tarde no dia e continuada nas horas adiantadas do
chia-tzu seguinte. Uma batalha não pode facilmente ser lutada na obscuridade. Possivelmente este era um
registro do sol que está sendo movido que forneceu a luz à luta.
Guerra chinesa antiga, capítulo 9, p.166.

Estão aqui os exemplos das crianças de Israel que lutam na noite, a noite antes do dia longo de Joshua, a
mesma noite que Gideon lutou. Há alguns registros do sol que sai na noite. Assim, o sol pode ter aumentou no
oeste, estado ainda por 24 horas no meio-dia, grupo no leste. Então o sol de repente e ascensão brilhante no
leste.

O 10:9 “Joshua de Joshua veio conseqüentemente até eles de repente, e foi acima de Gilgal toda a noite.”

13:12 dos romanos “a noite é passada distante, o dia é à mão: deixe-nos moldam conseqüentemente fora os
trabalhos da escuridão, e deixam-nos pôr sobre a armadura da luz.”

Joshua em Gilgal deve ter estado ciente do plano de Gideon, e de Gideon atacar muito essa noite. Então,
Joshua pode ter pedido que o deus faça a lua estar ainda sobre Ajloun em Jordânia por Penuel e por Succoth
onde Gideon perseguiu o Midianites que dia, o dia longo de Joshua.

Julga o 7:19 “assim Gideon, e os cem homens que eram com ele, vieram até a parte externa do acampamento
no início do relógio médio; e tiveram mas ajustaram recentemente o relógio: e fundiram as trombetas, e travam
os jarros que estavam em suas mãos.”

Sim do 139:12 do salmo “, o hideth da escuridão não do thee; mas o shineth da noite como o dia: a escuridão e
a luz são ambo o semelhantes ao thee.”

O 2:8 de Luke “e lá estava nos mesmos pastores do país que habitam no campo, mantendo o relógio sobre seu
rebanho na noite.
O 2:9 e, lo, o anjo do senhor vieram em cima deles, e a glória do senhor brilhou ao redor deles: e estavam
receosos dorido.
O 2:10 e o anjo disseram até eles, medo não: para, ver, mim trazem-lhe as boas notícias da grande alegria, que
serão a todos os povos.
2:11 para até você é nascido este dia na cidade de David um salvador, que seja Cristo o senhor.
O 2:12 e este serão um sinal até você; O YE encontrará o borracho envolvido em envolver a roupa,
encontrando-se em um comedoiro.
2:13 e de repente havia com o anjo uma multidão do anfitrião celestial que elogia o deus, e dizer,
Glória do 2:14 ao deus no mais alto, e na paz da terra aos homens da benevolência.
O 2:15 e vieram passar, como os anjos foram entrados longe dele no céu, os pastores disseram um a outro,
deixe-nos vão agora mesmo até Bethlehem, e vêem esta coisa que é vinda passar, que o hath do senhor tornou
conhecido até nós.
O 2:16 e vieram com HASTE, e encontraram Mary, e Joseph, e o borracho que encontra-se em um comedoiro.”



Está aqui uma imagem tomada dos campos Bethlehem do 13 de setembro mais ou menos idêntico como o
Jesus era nascido, de que realiza-se sobre o 18 de setembro de 2010.



O relógio médio é da meia-noite. O sol pode ter aumentado de repente no oeste na meia-noite para Gideon, e
dar a luz para que Joshua escale até Gibeon. O significado pode ter sido o sol que aumenta de repente na meia-
noite quando o Jesus era nascido, a luz da vida.

9:4 de John “eu devo trabalhar os trabalhos dele que me enviaram, quando for dia: o cometh da noite, quando
nenhum homem puder trabalhar.”

Esta batalha que parece ser lutada na noite, no relógio médio da meia-noite, pode ter sido lutada no nascer do
sol no oeste na meia-noite. É nigh a impossível lutar uma batalha na obscuridade.

Assim, este osso do oráculo se descrevendo o milagre do sol do 17 de fevereiro de 1241 BC, não deve indicar
que uma estrela nova brilhante estêve vista ao lado de Marte, que é vermelho como a estrela Antares Huo do
fogo, a menos que Marte não se mover no uníssono com o sol. Não obstante, se o sol se moveu de repente e
Marte e Júpiter esquerdos atrás, o Júpiter poderia aparecer ao lado de Marte.

As escavações arqueológicos em Jericho não têm encontrado uma camada de habitação para 1241 BC.
Embora fizessem para a cidade de Hazor para 1240 BC, que Joshua queimou à terra. O deus não pode ter saido
qualquer coisa de Jericho dessa cidade má. Igualmente o deus não pode ter deixado qualquer coisa de Sodom ou
de Gomorrah. Não obstante, a data desta destruição no Mar Morto é antes de 2300 BC, provavelmente 2500 BC
= entre 2600 BC e 2350 BC. Abraham tinha 99 anos velho em 2508 BC quando Sodom e Gomorrah foram
destruídos. Este era um evento. Assim pode somente haver uma data para a destruição de Sodom e de
Gomorrah.

As ruínas de Numeira são aqui, no lado de Jordânia, este lado sul do Mar Morto. Aqui você pode ver o sul do
Mar Morto muito provavelmente onde Sodom estava. À esquerda era igualmente Zoar:



Aqui você pode ver o norte do Mar Morto, também talvez onde Sodom estava. Esta vista é da montagem
Nebo:

O 34:1 de Deuteronomy “e Moses foram acima das planícies de Moab até a montanha de Nebo, à parte
superior de Pisgah, que se acaba contra Jericho. E o SENHOR shewed o toda a terra de Gilead, até Dan,”
34:2 e todo o Naphtali, e a terra de Ephraim, e Manasseh, e toda a terra de Judah, até o mar máximo,
34:3 e o sul, e a planície do vale de Jericho, a cidade das palmeiras, até Zoar.”

Da montagem Nebo você pode ver directamente para o sul, a extremidade sul do Mar Morto onde Zoar estava.

O Jerusalém é directamente através do Jordan Valley. A linha do céu parece muito majestosa! A parte superior
da montanha à direita superior deve ser sobre onde o Monte das Oliveiras antes do Jerusalém está.



“Todos os locais estavam perto do Mar Morto com evidência da queimadura e traços de enxofre. Contudo, de
acordo com Thomas Shaub, que escavou no ehd Dhura de Bab, Numeira foi destruído em 2600 BC, em um
período de tempo diferente do que o ehd Dhura de Bab, 2350 BC - 2067 BC.”

Assim, se esta destruição no Mar Morto é um e o mesmo, ocorreu ao mesmo tempo. Então há somente uma
data para a destruição de Sodom, 2508 BC.

Assim, 2600 têm BC 100 anos demasiado adiantados e 2350 são BC 150 anos a recente, 2067 têm BC 441
anos demasiado recentes. A inundação que destruiu os povos de Botai em Cazaquistão é datado a 3100 BC.
Neverthless, se este evento era a inundação de Noah, igualmente a data correcta pode ser 200 anos ainda mais
para trás = de 3307 BC de acordo com o ano arménio 600 dos sothis e o 27o jubileu ano de cinco semanas um
quinto no livro antigo dos jubileus.

A erupção de Thera pode datar-me Ahmose a 1680 BC = Ahmose mim, 2ò ano em 1659 BC, datando Ahmose
que eu suporto 130 anos de sua cronologia egípcia de 1550 BC. Igualmente, os povos de Botai que
domesticaram o cavalo estiveram varridos afastado quando o rio inundado, que era datado a 3115 BC, pode ser
a inundação de Noah em 3307 BC, 290 anos ainda mais para trás. Igualmente a data da destruição de Sodom e
de Gomorah; datas: “Numeira foi destruído em 2600 BCE em um período de tempo diferente do que o edh-
Dhra de Bab (2350-2067 BCE)” Wikipedia. A destruição é uma data. Abraham era 100 em 2507 BC, assim que
a destruição de Sodom tem que ser 2508 BC. Este é 100 anos mais recente de 2600 BC e mais de 200 anos mais
ainda mais para trás do que uma data entre 2350 BC - 2067 BC. Assim, a inundação pode ser uma data
igualmente.

Há uns registros do faraó Ahmose que tomam cativos do Levant (Israel) e que põem os na escravidão em
Egipto.

O 1:8 do êxodo “levantou-se agora lá acima de um rei novo sobre Egipto, que conheceu não Joseph.”

1:12 do êxodo “mas o mais afligidos eles, mais multiplicaram e cresceram. E foram afligidos devido às
crianças de Israel.”

http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pt&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fSodom_and_Gomorrah
http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pt&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fSodom_and_Gomorrah
http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pt&url=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fSodom_and_Gomorrah


Este rei pode ser ambo Ahmose mim em 1681 BC = os 400 anos de escravidão, e Seti I em 1368 BC (iguais
1400 anos Jesus sacrifício ao 3 de abril, ao ANÚNCIO 33)

1:15 do êxodo “e o rei do spake de Egipto às parteiras hebréias, de que o nome de esse era Shiphrah, e do
nome do outro Puah:
O 1:16 e disseram-nas, quando o YE faz o escritório de uma parteira às mulheres hebréias, e vêem em cima dos
tamboretes; se for um filho, a seguir o YE matá-lo-á: mas se for uma filha, a seguir ela viverá.”

Este rei de Egipto = de Seti I, o faraó que pediu todos os homens carregados de Israel matou, e Ramses II
quem reinou desde 1358 BC era ele que construiu a cidade do tesouro de Ramses.

O 14:10 da génese “e o vale de Siddim estavam completos dos slimepits; e os reis de Sodom e de Gomorrah
fujidos, e caíram lá; e que permaneceram fujiram à montanha.”







O 6:24 de Joshua “e queimaram a cidade com fogo, e tudo que era nisso: somente a prata, e o ouro, e as
embarcações do bronze e do ferro, puseram no Tesouraria da casa do SENHOR.”

1 18:36 dos reis “e vieram passar na altura do oferecimento do sacrifício da noite, esse Elijah o profeta veio
próximo, e disse, SENHOR deus de Abraham, Isaac, e de Israel, deixe-a fosse sabido este dia que deus da arte
de mil em Israel, e que eu sou thy empregado, e que mim fizeram todas estas coisas em thy palavra.
O 18:37 ouve-me, SENHOR de O, ouve-me, que este pessoa pode conhecer essa arte de mil o SENHOR deus, e
que o hast de mil girou sua parte traseira do coração outra vez.
18:38 então o fogo do SENHOR caiu, e consumiu o sacrifício queimado, e a madeira, e as pedras, e a poeira, e
lambeu-o acima da água que estava na trincheira.”

O deus consumiu mesmo as pedras. Conseqüentemente, o deus poderia não deixar nenhum traço de Jericho,
ou Sodom ou Gomorrah.

Elijah chamou para três e uma metade dos anos de fome para trazer os povos de volta ao deus, que fez neste
verso. Ahab começou seu reino no 38th ano de Asa, 944 BC. 945 são BC 38 anos da vida dos Jesus no reverso a
907 BC, 900 anos ao nascimento de Jesus em 7 BC. A cronologia da Bíblia não inclui 38 anos para Azariah,
mas faz Azariah e Uzziah a mesma pessoa. Estes são dois reis separados de Judah. Assim, deve haver uma seca
de três e uma metade dos anos aproximadamente 933 BC.

De aproximadamente 950 - 900 BC a temperatura em Samaria tornaram-se mais frescos e mais molhados.
Assim, esta seca de Elijah deve ser somente alguns mais anos mais recente de 950 BC, talvez incompletamente
no reino de Ahab de 944 BC a 922 BC = 933 BC, e na seca realmente ocorra.

Aqui você pode ver uma relação a uma cronologia de níveis da seca do mar de Galilee. Exactamente BC na
linha 950, a partilha entre a idade do ferro eu e a idade do ferro II, você posso ver o nível da seca de Elijah:

Um de baixo nível em 2500 combina BC o tempo Abraham viajou para o sul a Egipto para o alimento. Um de
baixo nível em 2300 combina BC os sete anos de seca em que Joseph deu boas-vindas a sua família em Egipto
em 2307 BC.

A crise de bronze atrasada do clima = o período seco em 1250 BC a 1150 BC pode incluir os dez anos de
fome em Bethlehem desde 1200 BC a 1190 BC, ao fogo e à batalha de Gideon no 24 de agosto de 1241 BC = o
calor e a seca do verão, em Isaiah 9.

O 9:5 de Isaiah “para cada batalha do guerreiro é com ruído confuso, e vestuários rolados no sangue; mas isto
será com queimadura e combustível do fogo.”

Ruth que o 1:1 “agora ele veio passar nos dias quando os juizes ordenaram, de que lá era uma fome na terra. E
um determinado homem de Bethlehemjudah foi sojourn no país de Moab, ele, e sua esposa, e seus dois filhos.”

1 18:45 dos reis “e vieram passar no meio quando, aquele o céu era preto com nuvens e vento, e havia uma
grande chuva. E Ahab montou, e foi a Jezreel.
O 18:46 e a mão do SENHOR estavam em Elijah; e girded acima de seus lombo, e correu antes de Ahab à
entrada de Jezreel.”

Elijah é dito ter viajado vinte milhas à entrada de Jezreel. Assim, quando o sol retornado, lá dever ser claro
correr e não tropeçar. Gideon atacou no terceiro relógio = o meio da noite. Ambos para Gideon e Joshua = 24 de
agosto de 1241 BC, o sol devem estar ainda no céu enquanto revolve em torno da terra.

Os povos judaicos tiveram três relógios. Assim, o relógio médio.

http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pt&url=https%3a%2f%2fwww.naturepagan.com%2fhistory-changing-droughts


“Shalmaneser III documentou 853 BC que derrotou uma aliança de dúzia reis na batalha de Qarqar; ”
Wikipedia

Isto inclui Ahab. O pharaoh egípcio reinado 76 anos mais adiantado. Assim, 853 BC - 76 anos = 929 BC.
Ahab reinou de 944 BC a 922 BC.

1 20:26 dos reis “e vieram passar no retorno do ano, esse Benhadad numerado os sírios, e foram acima a
Aphek, lutar contra Israel.”

O ano novo realizava-se no sétimo mês em setembro. O “retorno do ano” pode referir o sol. O sol pode ter-se
movido para o outro lado da terra por um dia longo na primeira batalha com os sírios. Então a terra fluiria em
uma órbita reversa do sol. Então na segunda batalha com os sírios um o ano mais tarde a mesma data, o sol pode
ter movido e fluxo da terra fora da órbita reversa do sol. A importância de setembro pode ter sido o nascimento
dos Jesus sobre o 12 de setembro, 7 BC.

Agosto/setembro era os dias de cão do verão “traz tal matança”, quando Sirius apareceria primeiramente o 16
de julho. Eram os cinco dias azarados do ano novo. A época da guerra era frequentemente em agosto
/September = Joshua dia 24 de agosto de 1241 longo BC.

Joram o filho de Ahab, começou seu reino ano de Joshaphat no 18o, Ahab reinou 22 anos ano do Asa do 38th
- ano do Asa o 42nd - ano de Joshaphat o 18o. Então Ahab deve começar seu reino em 944 BC a 922 BC, e
Joram seu filho, de 922 BC 12 anos a 910 BC.

Assim, Ahab morreu em 922 BC = 950 anos aos Jesus, quando o Jesus falou no jubile, o 29 de setembro
ANÚNCIO. Assim, igualmente o Jesus da conexão disse dos três e de uma metade dos anos de fome de Elijah
nos dias de Ahab, quando falou em Luke 4.

“Em seu 35o ano (967 BC = 933 BC), os povos do rei inscreveram Seu, quando Ts'een, barão de Maou
(constelação do Touro = do verão, talvez o começo dos três e uma metade dos anos de fome em Israel na época
de Elijah). Em seu 39th ano, montou os príncipes na montagem T'oo.”
Os clássicos chineses, os anais dos livros de bambu, p.151.

Assim, três e uma metade dos anos desde setembro 933 BC a março 929 BC. Ahab reinou de 944 BC (38 anos
da vida dos Jesus a 907 BC) a 922 BC (jubiles de 50 anos a 22 BC e a ANÚNCIO 29).

O 50th jubile desde 1241 BC = 941 BC, ano do 3d de Ahab. 934 BC seja um ano do Sabat desde 1240 BC,
ano alqueivado, = nenhuma colheita, e uma necessidade ser preparado para nenhum alimento que ano. Então
haveria dois e uma metade de mais anos de nenhum alimento devido à grande fome.

“Em seu, imperador Muh, 17o ano. No outono, no 8o mês, determinadas hordas foram removidas a T'ae-
Yuen. Em seu 18o ano, na primavera, no ø mês, residiu no palácio de Che, aonde os príncipes vieram fazer a
homenagem.”
Os clássicos chineses, os anais dos livros de bambu, p.151

Havia igualmente um milagre do sol em 164 BC ano de Wen do imperador no 17o.

O imperador Muh reinou 59 anos de 968 BC a 907 BC. 968 BC = 1000 anos ao sacrifício dos Jesus. 907 BC =
900 anos ao nascimento dos Jesus. Assim, seu 18o ano seria 950 BC, sobre o primeiro ano de rei Ahab. As
datas gostam do 8o mês, o ø mês, sugerem talvez os milagre do sol seis meses separados.



2 15:10 das crónicas “assim recolheram-se junto no Jerusalém no terceiro mês, no décimo quinto ano do reino
do Asa”

Solomon desde 1044 BC 40 anos a 1004 BC. Rehoboam 17 anos desde 1003 BC a 986 BC. Abija 3 anos a
984 BC. O ciclo arménio dos sothis começou outra vez em 984 BC. Ano do Asa o 15o = 969 BC = o primeiro
ano de imperador Muh de China.

2 15:12 das crónicas “e participaram em uma obrigação contratual para procurar o SENHOR deus de seus pais
com todo seu coração e com toda sua alma; ”

Assim, um milagre do sol pode ter marcado este 969 BC = 1000 anos ao sacrifício dos Jesus. Este seria um
presságio em China para mudar imperadores = o primeiro ano de imperador Muh.

O calendário arménio dos sothis de 550 corrigidos BC para trás os mesmos 76 anos que o calendário egípcio
dos sothis, a 474 BC, para trás um ciclo dos sothis de 1460 anos a 986 BC.

2 12:2 das crónicas “e vieram passar, isso no quinto ano de rei Rehoboam Shishak que o rei de Egipto veio
acima contra o Jerusalém, porque tinham transgredido contra o SENHOR,”

O quinto ano de Rehoboam = 998 BC = 507 BC + 490 anos.

Abijah 3 anos a 983 BC. Ano do Asa o 15o = 968 BC = 1000 anos ao sacrifício dos Jesus.

“No inverno, no 10o mês, construiu o palácio de Che em Nan-ch'ing.”
Os clássicos chineses, o Annal dos livros de bambu, p.149.

No primeiro ano do rei Muh, a metade de uma órbita para trás do 10o mês é este terceiro mês no décimo
quinto ano, 968 BC. Talvez havia um milagre do sol sobre domingo de Pentecostes o 10 de maio, os 968 BC e
um milagre do sol 6 meses mais tarde na Lua cheia, o 12 de novembro, 968 BC. Então o sol pode retornar Lua
cheia o 10 de maio, 967 BC.

Uma objeção a uma fome e a um baixo mar de Galilee após 950 foi feita BC. Sua cronologia para a seca de
Elijah era uns 38 anos demasiado recentes, assim sua objeção devido a sua data errada.

Assim, a idade do Jesus quando foi crucificado, 38 anos velho, foi reforçada na cronologia dos reis. E apenas
enquanto os 38 anos para Azariah foram escondidos, a camada da habitação de Jericho na altura de Joshua foi
escondida.

A queda de Jericho deve ter sido marcada por um nascer do sol repentino. Então a terra fluiu em uma órbita
reversa do sol. Então a metade de uma órbita mais tarde, 188 dias mais tarde, o sol aumentou no oeste no
segundo relógio na noite aproximadamente 11 PM no 23 de agosto de 1241 BC. Esta era a noite Joshua foi
chamada para ajudar Gibeon e a noite Gideon foi oferecida do deus para atacar o Midianites. Então as batalhas.
O sol estava passando para o oeste ao leste e estava na posição do meio-dia quando Joshua pediu que o deus
fizesse o sol e a lua estar ainda. A lua do primeiro trimestre aumentou antes do sol no oeste, e agora ajustou-se
no leste. Assim, Joshua perguntou que o sol e a lua estão ainda. O sol revolveu então quase 360° em torno da
terra para estar ainda no céu por um dia inteiro.

Conseqüentemente a lua que estava a ponto de se ajustar no leste, estada ainda no vale de Ajalon. Mais tarde,
o sol igualmente ajustou-se no leste. Então aumentou brilhante e de repente no leste domingo de manhã, o 25 de
agosto de 1241 BC. A terra tinha fluído fora de uma órbita reversa do sol e agora de novo em uma órbita
reversa do sol. Então a metade de uma órbita mais tarde, o 15 de fevereiro de 1240 BC, o sol revolveu em torno



da terra 180° com rotação da terra para estar ainda no céu do meio-dia por 12 horas na batalha de Merom. Então
a terra fluiu fora da órbita reversa do sol. A órbita de terra era normal de 100%, nenhum traço foi saida. Mesmo
não havia nenhuma hora faltante líquida.

Os trajectos do eclipse solar eram os mesmos antes e depois de que que previstos pelo modelo de computador.
As órbitas bem são compreendidas e podem ser projectadas para a frente ou para trás. E o evento de
interferência foi descoberto aqui usando mecânicos simples da órbita.

O Jesus enviado os doze apóstolos em todo o mundo para proclamar a luz da vida dos Jesus apenas como a luz
do sol ilumina o 1/2 - o dia 360° da hora da hora em todo o mundo. O sol que está ainda para Joshua por 24
horas realizava-se igualmente como o dia eterno de uma eternidade salvar no céu.

Você é convidado a vir ouvir o gospel e para seguir a luz da vida, o Jesus humilde.

Joshua pode ter cruzado o rio Jordânia domingo 4 de fevereiro de 1241 BC quando Jordânia estava na
inundação, o 10o dia do mês lunar. Jordânia é naturalmente dentro inundação em janeiro. Então o maná cessou
segunda-feira 5 de fevereiro de 1240 BC o next day. Então comeram do fruto da terra prometida. Então Joshua
pode ter mantido a páscoa judaica, quinta-feira 8 de fevereiro de 1241 BC. Então as paredes de Jericho podem
ter caído sábado 17 de fevereiro de 1241 BC.

Paredes de Jericho:







Talvez o sol aumentou de repente no sábado do leste o sétimo dia, o 17 de fevereiro de 1241 BC.

O 6:12 de Joshua “e Joshua aumentaram cedo na manhã, e os padres furam a arca do Jeová.
O 6:15 e aconteceram no sétimo dia, aumentou cedo, no alvorecer do dia, e circundou a cidade sete vezes.
O 6:20 e os povos shouted, e fundiram com as trombetas, e aconteceu quando os povos ouviram o som da
trombeta, os povos shouted um grande grito. E a parede caiu sob ela; e os povos entraram acima na cidade, cada
homem na frente dele; e capturaram a cidade.”

2 6:6 de Samuel “e quando vieram ao threshingfloor de Nachon, Uzzah puseram adiante sua mão à arca do
deus, e tomaram a posse dela; para os bois agitou-a.
O 6:7 e a raiva do SENHOR foram inflamados contra Uzzah; e o deus smote o lá para seu erro; e lá morreu pela
arca do deus.
O 6:8 e David foram desagradados, porque o SENHOR tinha feito uma ruptura em cima de Uzzah: e chamou o
nome do lugar Perezuzzah até hoje.
6:9 e David estava receoso do SENHOR que o dia, e dizia, como deve a arca do SENHOR vir-me?
O 6:10 assim que David não removeriam a arca do SENHOR até ele na cidade de David: mas David levou-a de
lado na casa de Obededom o Gittite.
O 6:11 e a arca do SENHOR continuaram na casa de Obededom o Gittite três meses: e o SENHOR abençoou
Obededom, e todo seu agregado familiar.
O 6:12 e disse-se o rei David, dizer, o hath do SENHOR abençoou a casa de Obededom, e todo esse pertaineth
até ele, devido à arca do deus. Assim David foi trazer acima a arca do deus da casa de Obededom na cidade de
David com alegria.
6:13 e ele era assim, isso quando que descobrem a arca do SENHOR tinham ido seis ritmos, ele sacrificou bois
e fatlings.
O 6:14 e David dançaram antes do SENHOR com todo o seu puderam; e David girded com um ephod de linho.
O 6:15 assim que David e toda a casa de Israel trouxeram acima a arca do SENHOR com gritaria, e com o som
da trombeta.”

O 25:14 do êxodo “e o shalt de mil põem as pautas musicais nos anéis pelos lados da arca, de que que a arca
pode ser carregada com eles.
25:15 as pautas musicais estarão nos anéis da arca: não serão tomados dela.
O 25:16 e o shalt de mil põem na arca o testemunho que eu darei a thee.
O 25:17 e o shalt de mil fazem um assento de mercê do ouro puro: dois cubits e uma metade serão o
comprimento disso, e um cubit e uma metade da largura disso.”

25:22 do êxodo “e lá eu encontrarei o thee, e eu commune com o thee de cima do assento de mercê, entre dos
dois cherubims que são em cima da arca do testemunho, de todas as coisas que eu darei a thee no mandamento
até as crianças de Israel.”

A arca devia ser carregado pelo Levites, pelos dois e pelos dois. Jesus enviado seus apóstolos dois e dois. Os
mensageiros do deus devem ir dois e dois a fim ter a bênção do Espírito Santo.

Do Sabat ao Sabat realiza-se o 17 de fevereiro de 1241 BC ao 23 de agosto de 1241 BC e ao 15 de fevereiro
de 1240 BC. Todas estas batalhas se realizavam no Sabat.

Então a metade de uma órbita mais tarde em 11 PM sexta-feira à noite = o Sabat, o 23 de agosto de 1241 BC,
no sol pode ter aumentou no oeste. Gideon atacou no início do segundo relógio, Joshua foi acima toda a noite de
Gilgal a Gibeon. Aqui você vê as palmeiras sobre onde Gilgal estava:



“Em conformidade, Joshua apressou-se com seu exército inteiro para ajudar-lhes, e marchando dia e noite, na
manhã onde caiu em cima dos inimigos enquanto estavam indo acima ao cerco; e quando os tinha derrotado,



seguiu-os, e levou-os a cabo abaixo da descida dos montes. O lugar é chamado Beth Horon; onde igualmente
compreendeu que o deus lhe ajudou, que declarou pelo trovão e pelos raios, como também pela queda usual
maior da saraiva de do que. Além disso, aconteceu que o dia estêve alongado, que a noite não pôde vir em
demasiado logo, e seja uma obstrução ao zelo dos hebraicos em levar a cabo seus inimigos; insomuch esse
Joshua aos reis, que foram escondidos em uma determinada caverna em Makkedah, e postos os à morte. Agora,
isso o dia foi alongado neste tempo, e era mais longo do que o comum barato, é expressado nos livros colocados
acima no templo.”
Josephus, 5:1 do livro: 17

Assim pelo meio-dia sábado 24 de agosto de 1241 BC, o sol passava o leste ocidental sobre Gibeon onde
Joshua estava lutando. Então Joshua pode ter pedido que o deus faça o sol estar ainda, a lua de cinco dias que
ajusta-se quase no leste. Assim, Joshua estaria ciente da lua porque apenas não aumentou no leste, mas teria
cor-de-rosa no oeste e tinha viajado do oeste ao leste. Assim, Joshua comandou o sol e a lua porque estavam
viajando para o oeste ao leste. Então pode ter havido 24 horas extra da luz do dia que dia.

O ano novo no sétimo mês é comemorado como o tempo Joshua conquistou os cinco reis em Gibeon. A
conquista deve ter-se realizado no oitavo mês, o sexto dia do mês, o 24 de agosto de 1241 BC. Assim, a
conexão a Yom Kipur o holyday nacional está aproximadamente correcta.

O retorno do ano realizava-se no sétimo mês, setembro. Agosto/setembro era o momento usual de ir à guerra.
Assim, os cinco reis vieram lutar Gibeon e Joshua, o 24 de agosto de 1241 BC.

1 20:22 dos reis “e o profeta vieram ao rei de Israel, e disseram até ele, vão, reforçam o thyself, e marcam, e
vêem que mil o mais doest: para no retorno do ano o rei de Síria virá acima contra o thee.”

1 20:26 dos reis “e vieram passar no retorno do ano, esse Benhadad numerado os sírios, e foram acima a
Aphek, lutar contra Israel.”

A batalha de Joshua pode ter estado na sexta lua do dia. O ano novo na 9a lua do dia. Então um ou outro o sol
ajustou-se no oeste ou no leste. Assim Joshua pode ter lutado no Sabat, sábado 24 de agosto de 1241 BC. Este
mesmo dia Gideon pode ter lutado o Midianites. Joshua e Gideon eram fracos mas levando a cabo:

O 10:19 de Joshua “e a estada YE não, mas levam a cabo após seus inimigos, e smite o mais hindmost dele;
sofra-os para não participar em suas cidades: para o SENHOR seu hath do deus entregou-os em sua mão.”

O 8:4 dos juizes “e Gideon vieram a Jordânia, e passaram sobre, ele, e os três cem homens que eram com ele,
fracos, contudo levando a cabo os.”

Então talvez Gideon retornou antes que o sol ascensão de repente no leste domingo 25 de agosto de 1241 BC.

O 10:29 de Joshua “e Joshua passaram sobre, e toda a Israel com ele, de Makkedah a Libna. E lutou com
Libna.
O 10:30 e o Jeová igualmente deram o na mão de Israel, e seu rei. E golpearam a pela boca da espada, e cada
pessoa nela; não deixou um sobrevivente nela. E fez a seu rei como fez ao rei de Jericho.”

o 10:32 “e o Jeová deram Laschish na mão de Israel e capturou-a no segundo dia.”

Para que Joshua viaje a Makkedah do meio-dia em Gibeon, deve viajar mais de 30 milhas nas seis horas ao
por do sol. Assim, dado 24 mais horas, Joshua teve o tempo para obter a vitória antes que o inimigo poderia
obter ausente e reagrupar.



O 10:28 de Joshua “e esse dia Joshua tomaram Makkedah, e smote o com a borda da espada, e rei disso que
destruiu totalmente, ele, e todas as almas que eram nisso; não deixou nenhuns permanecer: e fez ao rei de
Makkedah como fez até o rei de Jericho.”

Não somente Joshua obteve a Makkedah pelo por do sol, ele igualmente smote toda a cidade. Para fazer todo
este Joshua precisaria mais do que as 6 horas do meio-dia ao por do sol.

Sim, há algumas batalhas a este segundo dia, segundo dia da semana do dia longo de Joshua sábado 24 de
agosto de 1241 BC, então o primeiro dia da semana domingo, então o segundo dia da semana segunda-feira.
Não obstante, estas cidades são próximas junto na terra lisa do vale de Ajalon.

Eu fui acima da estrada de Jericho ao Jerusalém pelo autocarros. O terreno para caminhar para cima é
geralmente liso. O Jordan Valley é 1.200 pés abaixo do nível do mar. Assim a caminhada até Gibeon seria
4.500 pés acima de e aproximadamente 18 milhas. Eu corri os 3.000 pés subida seis milhas e seis milhas para
trás em aproximadamente duas horas, nenhum problema. Aos povos acostumados ao passeio em toda parte esta
caminhada de Gilgal a Gibeon deve ser nenhum problema demasiado. Não obstante, para viajar umas 30 ou 40
milhas mais adicionais a Azekah de Gibeon no meio-dia em apenas 6 horas até que o por do sol não for possível
a menos que o dia estiver alongado.

“como fez ao rei de Jericho” pode referir igualmente a como o nascer do sol repentino no leste na conquista de
Jericho e gostar da vitória.

Assim, o dia longo de Joshua seja sábado 24 de agosto de 1241 BC. Joshua toma a Libna o next day, domingo
o primeiro dia da semana, o 25 de agosto de 1241 BC. Então Joshua toma a Laschish o next day, o segundo dia
da semana, o 26 de agosto de 1241 BC.

O nascer do sol repentino de Gideon pode ter-se realizado no primeiro dia da semana, domingo 25 de agosto
de 1241 BC, porque era quando o Jesus aumentou dos mortos. Assim, o segundo dia da semana era o next day,
o segundo dia.

8:13 dos juizes “e Gideon, filho de Joash, retornado da batalha na subida do sol.”

“à vista de sua glória, e alegra-nos. .telling nós. .holy da glória dos holies. .his. E quando o sol ascensão para
iluminar a terra, abençoarão”
Os rolos do Mar Morto, edição do estudo, volume 2, p.1105

O 27:51 de Matthew “e, vêem, o véu do templo eram aluguel em twain da parte superior à parte inferior; e a
terra tremeu, e as rochas alugam; ”

O 9:7 dos hebraicos “mas no segundo foi o sumo-sacerdote apenas uma vez que cada ano, não sem sangue,
que ofereceu para si mesmo, e para os erros dos povos:
O 9:8 o espírito santo esta significação, de que que de toda a maneira no mais santamente não foi feita ainda
manifesta, quando como o primeiro tabernáculo estava estando ainda: ”

O 9:24 dos hebraicos “para Cristo não é entrado nos lugares santos feitos com mãos, que são as figuras do
verdadeiro; mas no céu próprio, para aparecer agora na presença do deus para nós: ”

A paralela ao santamente de holies pode ser um ANÚNCIO do milagre do sol domingo 5 de abril de 33,
quando o sol pode de repente ascensão no leste na meia-noite para a manhã da ressurreição.



O 14:18 dos juizes “e os homens da cidade disseram até ele no sétimo dia antes que o sol foi para baixo, o que
são mais doces do que o mel? e que é mais forte do que um leão? E disse até eles, se o YE não tinha arado com
minha bezerra, YE não tinha encontrado meu crivo.”

Samson significa a luz solar. A palavra para o sol Cheres está a mesma que no 8:13 dos juizes. O sol ajusta-se
normalmente no oeste. Contudo, este Sabat pode ser um tipo da ressurreição dos Jesus onde o sol ajustado no
leste para aumentar logo de repente no leste. Assim, o nome “luz solar” de Samson.

Igualmente o sol pode ter de repente aumentou em Jacob no mesmo lugar de Penuel:

O 32:30 da génese “e Jacob chamaram o nome do lugar Peniel: para eu vi o deus cara a cara, e minha vida é
preservada.
32:31 e como passou sobre Penuel o sol aumentou em cima dele, e parou em cima de sua coxa.”

Aqui você pode ver através do rio Jordão, ao lado de Jordânia. Ao sul, aproximadamente 40 milhas, são sobre
onde Gideon massacrou os dois reis:

Aqui você pode ver o leste norte da montagem Nebo, para onde Gideon massacrou os dois reis:

“a subida de Heres” é a não o subida de um vale mas a subida do sol.

Julga o 8:13 “então Gideon que o filho de Joash retornou da batalha pela subida de Heres.”

“a subida de Heres” pode somente ser a subida do sol, o mais provavelmente, a subida repentina e brilhante do
sol”

O 9:2 de Isaiah “os povos que andaram na escuridão considerou uma grande luz: ”

Para que Gideon viaje quase 100 milhas precisaria mais tempo do que um 1/2 - dia da hora da hora. A imagem
que nós somos dados é Gideon atacado no relógio médio = na meia-noite = 6 horas da meia-noite a alvorecer. A
batalha inteira foi terminada quando o sol aumentou seis horas mais tarde! Mesmo se a batalha estava a seis



horas da meia-noite a alvorecer, a seguir um dia de 12 horas, e 12 horas de noite, antes do sol aumentaram no
leste. A maioria da batalha foi lutada na noite!

Simplesmente você não pode viajar muito rapidamente na obscuridade sem tropeçar.

Se a batalha de Gideon era o dia longo de Joshua, haveria 24 mais horas da luz do dia = pelo menos 36 horas
da luz do dia para perseguir o Midianites 100 milhas à vitória.

Jesus do 11:9 de John “respondido, não há doze horas no dia? Se alguma caminhada do homem no dia, ele
stumbleth não, porque ele seeth a luz deste mundo.
11:10 mas se uma caminhada do homem na noite, ele stumbleth, porque há nenhuma luz nele.”

Dos juizes 6,7,8, pareceu que Gideon perseguiu o Midianites monta para baixo Tabor no relógio médio = na
meia-noite, perseguidos lhes através de Jordânia e para baixo passado Penuel, pelo menos 60 milhas, pântano os
dois reis, e começou a retornar antes que o sol aumentou. Todo o isto apenas nas seis horas da meia-noite ao
nascer do sol!

Os juizes que 8:18 “o disseram então até Zebah e Zalmunna, que maneira dos homens eram quem o YE
massacrou em Tabor? E responderam, como a arte de mil, eram assim eles; cada um assemelhou-se às crianças
de um rei.”

Se uma pessoa pode andar 20 milhas um o dia, com 24 mais horas que a pessoa pode andar 60 milhas na luz
do dia. Olhar um mapa Gideon teria que viajar pelo menos 60 milhas.

Assim a imagem tem que ser o sol aumentou no oeste na meia-noite, no início do relógio médio, do sol que
passam para o oeste ao leste para um 1/2 - dia da hora da hora, do sol que para no meio do céu para umas 24 luz
do dia das horas, a seguir de 6 mais horas para Gideon a finlandês ele fora e o sol ajustado = nas 36 horas do
leste da luz do dia esse dia sábado 24 de agosto de 1241 BC. Então algumas horas da escuridão, e Gideon
começam a retornar quando o sol ascensão = no sol vermelho repentino e brilhante de Cheres, sol carmesim.

Joseph era 2345 nascidos BC e seu irmão mais novo Benjamin aproximadamente 2341 BC = 1100 anos à
conquista de Joshua e ao dia longo de Joshua em 1241 BC.

Assim, um milagre do sol do sol que aumenta de repente no leste em Penuel ambas as vezes como um tipo da
ressurreição dos Jesus quando nós veremos o Jesus cara a cara.

O 11:30 de Deuteronomy “é eles não no outro lado Jordânia, a propósito onde o goeth do sol para baixo, na
terra dos Canaanites, que residem no campo sobre contra Gilgal, ao lado das planícies de Moreh?”

O sol pode ter-se ajustado no leste quando Gideon perseguiu o Midianites sobre o rio Jordânia. Gideon
passaria para o leste onde o rio de Jabbok encontra o rio Jordão oposto a Gilgal. Gideon levaria a cabo então
eastwards a Succoth e a Penuel “a propósito onde o goeth do sol para baixo” = o sol se ajustou no leste que dia.
O sol pode ter aumentado no oeste e no grupo no leste quando o Jesus estava na sepultura. Assim, este verso
esse aponta a “a propósito onde o goeth do sol para baixo” pode apontar à ressurreição dos Jesus.

O 12:1 de Joshua “agora estes é os reis da terra, que as crianças de Israel smote, e possuiu sua terra no outro
lado Jordânia para a aumentação do sol, do rio Arnon até o Monte Hermon, e toda a planície no leste:
O rei de Sihon do 12:2 do Amorites, que residiu em Heshbon, e ordenou de Aroer, que é em cima do banco do
rio Arnon, e do meio do rio, e de meio Gilead, mesmo até o rio Jabbok, que é a beira das crianças de Ammon;
12:3 e da planície ao mar de Chinneroth no leste, e até o mar do liso, mesmo o mar de sal no leste, a maneira a
Bethjeshimoth; e do sul, sob Ashdothpisgah: ”



O rio Jabbok é o mesmo lugar como Penuel.

A cronologia longa começada com o imperador Huangdi em 2696 BC e o Yao em 2356 BC. Há umas sessenta
correcções do ano. O ciclo de 60 anos começado em 2636 BC não 2696 BC. Do primeiro ano de Huangdi
(equivocadamente) 2697 BC ao primeiro ano de Yao (equivocadamente) 2356 BC = 340 anos. 2356 BC = 340
anos. O primeiro ano de Huangdi era 2657 BC mas o primeiros ano e dia de 60 eram o 26 de janeiro, 2636 BC.
Assim, 2636 BC não 2696 BC. Huangdi reinou de 2656 BC, 40 anos mais recente. Então do mesmo modo Yao
deve ter reinado 40 anos mais recente de 2356 BC e pelo contrário Yao reinaram de 2315 BC.

Contagem do primeiro ano de Huangdi em 2656 BC os mesmos 340 anos ao primeiro ano de Yao em 2315
BC = o dia longo de Yao.

Isto significa o milagre do sol, dia 57 do ciclo 60. O 17 de outubro, 2607 BC deve ser o dia Abraham era
nascido ano de Huangdi no 50th. Huangdi reinou 100 anos. Então ano do imperador seguinte no 50th seja o
nascimento de Isaac, outono de 2507 BC. Então estes jubiles de 50 anos apontariam Jesus nascimento ao 12 de
setembro, 7 BC.

O esquema comum nos clássicos chineses, o bambu registra, a página 184, tabela da cronologia, começa com
o Yao em 2356 BC. Huangdi o 20o ano o 27 de janeiro, 2636 BC, começou o ciclo 60 anos e 60 dias. Então 40
anos mais recente também para Yao de 2356 BC = 2315 BC.

Contando os imperadores para trás de Yao/Joseph em 2315 BC, + 9 anos + 63 anos = 2387 BC = o primeiro
ano de Gaoxin. “Em seu 45th ano, conferiu o príncipe de T'ang a nomeação a ser seu sucessor.” = 2343 BC = o
ano Jacob deixaram Haran. Abraham deixou Haran 2532 BC, 190 anos precedente. Joseph foi nascido em 2346
BC, 30 anos antes que se transformou regulador sobre Egipto em 2315 BC. O milagre do sol de Joseph e de
Yao pode ter ocorrido na Lua cheia, o 2 de abril, 2315 BC. Então a metade de uma órbita mais tarde, o 2 de
outubro, 2315 BC seria o 17o dia do 7o mês hebreu quando o sol pode mover, e envia outra vez. O 2 de
outubro, 2315 era BC o dia 14 do ciclo 60. Os anos 1207 BC, 507 BC e 207 têm BC o 17o dia do 7o dia hebreu
14 do mês do ciclo 60 em China.

2345 BC = ano de Kuh do imperador o 45th, um milagre do sol no nascimento de Joseph pode ter alertado o
imperador Kuh apontar o príncipe de T'ang para ser seu sucessor, = o nascimento de Joseph = 38 anos a Jacob
que entra em Egipto no segundo ano de fome = 7 BC = os 38 anos da vida a seu crucificação o 3 de abril, dos
Jesus ANÚNCIO 33. A paralela, Júlio César morreu Lua cheia o 15 de março, 45 BC, talvez foi assassinado
devido a um presságio aproximadamente 10 AM em Itália = antes que Júlio César estêve assassinado. (Júlio
César tinha começado apenas o ano com o 1º de janeiro = a lua nova e assim o 15 de março = a Lua cheia 45
BC) = três horas da escuridão no tempo de Israel do meio-dia prever as três horas da escuridão quando o Jesus
estaria na cruz. (Maio foi uma hora, o sol que reaparece na posição de 3 PM em Israel após ter terminado 360°
em torno da terra)

“Fez homens cegos bater cilindros, e golpeia sinos e pedras do som, em que os phoenixes batidos suas asas, e
cabriolados.”
Os clássicos chineses, os anais dos livros de bambu, p.111

China do 5 de junho, BC eclipse 2344 solar:







China do 22 de outubro de 2137 do eclipse BC:







Ano de Kuh do imperador o primeiro seria 2387 BC; 2316 BC + 10 + 63 = 2390 BC = seu 45th ano 2345 BC.

21 de abril, 2344 eram BC a Lua cheia = passover o 3 de abril, ANÚNCIO 33. 2345 BC/128 anos = uma
diferença de 18 dias. Assim, se o sol foi escurecido no meio-dia em Israel, o sol seria escurecido de repente no
por do sol em China. Então esta escuridão em China pode ser um milagre do sol que aponta ao Jesus.

Havia um jubile em 1241 BC quando Joshua cruzou Jordânia na terra prometida. 2390 BC - 1240 BC = 1150
anos = 23 x 50 anos.

O rio Jordão começou a inundar no quarto mês, deve ser do ano novo no sétimos mês = setembro + 4 meses =
dezembro/janeiro em que Joshua cruzou o rio Jordão na inundação completa.

O ano novo chinês começou às vezes em janeiro, às vezes em novembro. O ano novo mudou desde janeiro até
novembro aproximadamente 607 BC. Lua nova o 15 de novembro, 606 BC um mês lunar antes inverno
solstício do 25 de dezembro, 606 BC. O 17o dia do sétimo mês o 13 de novembro hebreu, 607 BC. Assim, pode
ter havido um milagre do sol 600 anos antes do nascimento dos Jesus, o 17o dia do 7o mês lunar, o 13 de
setembro, 7 BC = a razão que o calendário chinês foi mudado.

2 24:12 dos reis “e Jehoiachin o rei de Judah saiu ao rei de Babylon, ele, e sua mãe, e seus empregados, e seus
príncipes, e seus oficiais: e o rei de Babylon tomou-o no oitavo ano de seu reino.”

Jehoiachin o rei de Judah reinou de 614 BC, seu oitavo ano 607 BC = 600 anos ao nascimento dos Jesus em 7
BC. Pode ter havido um milagre do sol para marcar o começo do captiveiro.

Pode haver um segundo milagre do sol dois anos após os primeiros. Isto seria como um milagre do sol no
nascimento dos Jesus sobre o 12 de setembro, os 7 BC, e o retorno do sol Lua cheia o 15 de setembro, 5 BC.
Então talvez sol milagre um 14 de novembro, 607 BC e 16 de novembro, 605 BC.

O rei Lata “seu primeiro ano era o yih-maou (52d do ciclo 60 = 605 BC)
Os clássicos chineses, os anais dos livros de bambu, p.164

O chinês mudou frequentemente seus imperadores no presságio de um milagre do sol.

Assim, fluxo da terra e fora da órbita reversa aniversário data o 16 de novembro, 605 em BC.

605 era BC uns 49 anos jubile, como era 556 BC. jubiles de 50 anos de 556 BC ao nascimento dos Jesus em
setembro de 7 BC. 605 BC e 556 eram BC o 35o ano dos 50 anos jubile. 5 x 7 = 35. Assim, estes jubiles de 49
anos eram igualmente uns 7 anos jubile dos 50 anos jubile. O primeiro ano de Cyrus igualmente um 7o ano. 591
BC a 529 BC = o 63rd ano = 9 x 7 anos. Um 7o Sabat do ano.

O número 12 e 7 é encontrado frequentemente na Bíblia. 12 x 7 = 84. 84 dias após os 50 anos 690 BC = 605
jubile BC. 84 dias após os 50 641 BC = 556 jubile BC.

Igualmente 605 eram BC os 49 anos jubile desde 1241 BC quando o Jerusalém foi cercado por
Nebuchadnezzar. Então Jerusalém destruído em 591 BC os 50 anos jubile desde 1241 BC.

O 8:4 de Isaiah “para antes que a criança tiver o conhecimento a gritar, meu pai, e minha mãe, as riquezas de
Damasco e o entulho de Samaria serão levados embora antes do rei do Assyria.”



O 37:30 de Isaiah “e este serão um sinal até o thee, YE comerão este ano tal como o groweth dse; e o segundo
ano isso que springeth do mesmos: e na terceira porca YE do ano, e colha, e vinhedos da planta, e coma o fruto
disso.”

Os 49 anos jubile estavam em 703 BC que caberiam o sincronismo cercar do Jerusalém perfeitamente. Os 50
anos jubile estavam em 691 BC imediatamente antes que Hezekiah passou afastado 15 anos após estes 703 BC.
Isto é, os 50 anos jubile estavam em 691 BC da conquista de 1241 BC do dia longo de Joshua. Assim, o terceiro
ano de 691 era BC BC dia pecado-mao 28 do 28 de março 688 do ciclo 60, a lua nova. Este seja quinze anos, os
quinze anos de Hezekiah prometido deus, após o sinal de Hezekiah e seja quando Hezekiah morreu.

No sétimo ano, no verão, na quarta lua, no pecado mao do dia, durante a noite, as estrelas fixas não
apareceram, embora a noite era clara (sem nuvens). No meio da noite as estrelas caíram como a chuva.”

O ano 48 e 49 era alqueivado dos 49 anos jubile, o terceiro ano onde poderiam semear. Igualmente o ano 49 e
50 dos 50 anos jubile era alqueivado, o terceiro ano onde poderiam semear. Quando o captiveiro viria
realmente, não estariam lá semear no terceiro ano.

507 BC + 49 anos = 556 BC:

“Seu (rei Ling) ø ano era o kang-yin (27o do ciclo = 570 BC) em seu 14o ano, duque que Taou de Tsin
morreu. Seu 15o ano era a kea-canela, ø ano do duque P'ing de T'sin.”

China mudou imperadores frequentemente quando havia um milagre do sol. O 14o ano de rei Ling era 556 BC
= uns 49 anos jubile. Muitos jubliles de 49 anos à crucificação dos Jesus foram marcados por milagre do sol.

Joseph seria 38 e uma metade dos anos velhos na Lua cheia do 1º de abril, 2307 BC, o 14o dia do mês lunar =
do passover o terceiro dia da semana e do aniversário do Pharaoh. O Jesus era 38 e um ANÚNCIO 33 velho dos
anos da metade quando foi crucificado o 3 de abril, de seu nascimento o 12 de setembro, 7 BC - não há nenhum
ano zero.

O 40:20 da génese “e vieram passar o terceiro dia, que era o aniversário do Pharaoh, que fez uma festa até
todos seus empregados: e levantou acima a cabeça do mordomo principal e do padeiro principal entre seus
empregados.”

1º de abril, 2317 eram BC terça-feira o terceiro dia da semana. O 1º de abril era sempre o aniversário do
Pharaoh = 430th sothis do ano. Os anos novos tinham suportado 430/4 dias 107 dias do 17 de julho ao 1º de
abril. Então o milagre do sol de Yao pode ter sido o 1º de abril, 2315 BC = o mesmo dia Joseph foram tomados
fora da prisão e fizeram o regulador sobre Egipto.

O 41:1 da génese “e vieram passar no fim de dois anos completos, esse faraó sonhado: e, ver, ele estêve pelo
rio.”

Dois anos inteiros mais tarde, o 1º de abril, 2315 são BC a Lua cheia = o dia onde o sol representou ainda 9
dias em China quando Yao foi feito a imperador, e Joseph fez o regulador de Egipto.

Então alguns anos depois que Joseph era Jacob nascido chegaram em Peniel em aproximadamente 2343 BC.
Assim, o sol ascensão de repente em Peniel aproximadamente 2343 BC ano de Gaoxin do imperador no 45th
que era um presságio para que aponte um sucessor.
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2315 eram BC 2308 anos o Jesus do befire que era nascido. A permanência passageira de Jacob em Egipto
estêve em 2307 BC, 2300 anos antes que o Jesus estêve nascido. Subtraia então jubiles de 49 anos: 2309 - 490 -
490 - 490 - 490 = 349 anos. 5 x 50 anos = 350 anos a 7 BC. Ou 5 x 49 anos = 245 anos a 12 BC.

Imediatamente depois que o sol ascensão de repente no leste no 8:13 dos juizes:

O 8:17 dos juizes “e bateram para baixo a torre de Penuel, e o pântano os homens da cidade.”

Então o sol pode ter retornado sábado 15 de fevereiro de 1240 BC e esta seja as seis luas do dia do sonho Wan
do rei no primeiro mês da mola chinesa e o sol pode ter estado ainda 12 horas no meio-dia. Assim, todas as 48
horas faltantes da órbita reversa acelerada da terra são opor; menos 12 horas de 17 de fevereiro de 1241 BC,
mais 60 horas (36 horas da luz do dia) de 24 de agosto de 1241 BC, menos 12 horas de 25 de agosto de 1241
BC, mais 12 horas de 15 de fevereiro de 1240 BC = 48 horas.

Talvez a batalha de Merom foa neste dia. Então os israelitas podido ter perseguido o Midianites em Síria, o 15
de fevereiro de 1240 BC e este seja o presságio Assyrian:

“Se em Adar que o sol está ainda no meio do noontime: a terra experimentará a miséria do cerco (e).”

O ano antes no 17 de fevereiro de 1241 estava BC em Nissan. Cada três anos um o segundo mês de Adar
foram adicionados. O dia longo de Joshua era o sexto dia do oitavo mês. Então se não um segundo mês, mas um
terceiro mês, de Adar foi adicionado: 13 de dezembro = Adar 1, o 11 de janeiro = Adar 2, o 10 de fevereiro de
1240 BC = Adar 3. Assim, dois meses de Adar podem ter sido adicionados. Então a passagem sobre ocorreria o
28 de março de 1240 BC a mesma data que o êxodo, o 30 de março de 1281 BC. Júlio César fez a mesma coisa
adicionando três meses no final do ano para trazer para trás o calendário lunar na linha. Então haveria um cerco
e a miséria no mês de Adar como Joshua invadiu Síria que dia.

Simplesmente, o 12o mês de Adar poderia ser contado lua nova do 12 de fevereiro de 1240 hebreu BC = o sol
que está ainda abaixo do horizonte ocidental em China, e no meio-dia em Israel = o cerco e a miséria quando
Joshua perseguiu os Assyrians em Síria e até Zidon.

O ano novo começou em setembro em Egipto como uma contagem regressiva à redenção com páscoa judaica
o 30 de março - o fim do 430th ano. O final do ano nos sothis que o ano 430 dos sothis novos dá um ciclo em
2737 era BC o dia lunar hebreu 14, o 1º de abril, 2307 BC. Assim o êxodo realizava-se o mesmo dia no fim dos
1460 anos de 2741 BC, ou em 1456 anos de 2737 BC - Sirius pareceu começar mais cedo o ciclo dos sothis um
dia desde o 17 de julho em vez do 16 de julho = 4 anos mais adiantado, ciclo 1281 dos sothis BC. Também,
Sirius é uma estrela binária. Este meios em uma sua órbita de 50 anos pode aparecer o 16 de julho ou o 17 de
julho segundo a fase de sua órbita. Assim, o 17 de julho de 1282 BC Sirius deve ter sido visível no 4:15 AM
terminar o ciclo velho dos sothis. 2741 BC - 1460 = 1281 BC. Ou 2737 BC - 1456 anos = 1281 BC.

Igualmente o Jesus começou seu ministério em Luke 4 Rosh Hashanah o 28 de agosto, 29 ANÚNCIO ou Yom
Kipur o 9 de setembro, ANÚNCIO 29, como uma contagem regressiva a sua crucificação, ressurreição e
redenção para três e uma metade dos anos mais tarde.

O 40:20 da génese “e vieram passar o terceiro dia, que era o aniversário do Pharaoh, que fez uma festa até
todos seus empregados: e levantou acima a cabeça do mordomo principal e do padeiro principal entre seus
empregados.”

O 41:1 da génese “e vieram passar no fim de dois anos completos, esse faraó sonhado: e, ver, ele estêve pelo
rio.”



O terceiro dia era o aniversário do Pharaoh, sexta-feira 1 de abril de 2318 BC. Assim, o padeiro foi pendurado
em uma cruz no mesmo dia sexta-feira enquanto o Jesus foi crucificado. O mês lunar egípcio começou com a
última visibilidade da lua. Este era o 19 de março, 2318 BC. Então o 14o dia do mês, quando a páscoa judaica
seria guardarada, era sexta-feira 1 de abril de 2318 BC. Os egípcios tiveram uma semana fixa de 10 dias. Tão
IV Shemu 30 seriam o 16 de julho. Então eu Shemu 1 seria o 20 de março, 2318 BC. Então eu Shemu 10 seria o
29 de março, 2318 BC. Então o terceiro dia de uma essa semana de 10 dias seria o 1º de abril, 2318 BC. Este
cálculo não era dependente do ano, mas trabalha por cada ano porque este era o calendário fixado do egípcio. O
fim do ano em 2315 BC era o ano 422 e era o 2 de abril, 105 dias suporta desde o 16 de julho.

Era 1º de abril o dia do nascimento do Pharaoh pela tradição. Assim, Joseph foi feito a regulador sobre Egipto
após dois anos completos na prisão no fim dos dois anos completos, anos novos o 2 de abril, 2315 BC.

O aniversário do Pharaoh era sempre o 1º de abril. Assim, o dia Joseph transformou-se regulador sobre Egipto,
o 1º de abril, 2315 estava BC no aniversário do Pharaoh. Igualmente este era o dia onde o sol estêve ainda em
China sobre que Yao foi feito a imperador. Este era 11 dias antes equinócio vernal do 12 de abril, 2315 BC e
assim as quatro estrelas que marcaram as quatro estações eram 1400 anos mais recentes na precessão. Isto é
porque toma 1400 anos para que o equinócio suporte do 12 de abril ao 1º de abril no calendário juliano. Assim,
o sol moveu-se para o outro lado da terra e a terra fluiu em uma órbita reversa do sol e o trajecto da terra através
do zodíaco mudou as estrelas que marcam as estações a 1400 anos no futuro.

Os 50 anos jubile de 2368 BC seriam 2318 BC. Joseph pode ter sido posto na prisão em 2318 BC. Então deve
haver mais de dois anos a este 1º de abril, 2315 BC quando Joseph foi chamado para interpretar o sonho do
Pharaoh e se transformou regulador sobre todo o Egipto.

De 2369 realizam-se BC os jubiles de 49 anos, 49 anos a 2320 BC, Jesus sacrifício ao 3 de abril, o ANÚNCIO
33. Igualmente de 2368 são BC os jubiles de 50 anos, 50 anos a 2318 BC, ao sacrifício dos Jesus. Muitos expor
ao sol o milagre realizavam-se em anos X68 = 100 dos anos ao sacrifício dos Jesus. Muitos jubiles de 49 anos
foram gravados, 490 anos da construção da parede do Jerusalém em 458 BC Jesus sacrifício ao 3 de abril, o
ANÚNCIO 33.

Mesmo do ano Jacob entrou Egipto o 1º de abril, 2307 são BC os jubiles ao nascimento dos Jesus sobre o 12
de setembro, 7 de 50 anos BC.

Então o quadragésimo ano realizava-se desde o 30 de março de 1281 BC ao duodécimo mês lunar do 40th
ano, em dezembro de 1242 BC.

O faraó Merneptah morreu 2 de maio de 1203 BC de acordo com fontes contemporâneas. Contudo, como
visto aqui, Merneptah morreu em 1281 BC. Contudo o êxodo o 30 de março de 1281 BC ao 2 de maio de 1281
é BC 32 dias. 14 dias são uma hora demasiado curto de viajar a Aqaba. 32 dias são apenas suficientemente
longos para as crianças de Israel viajar o terreno áspero mais de 350 milhas de Ramesses a Aqaba onde podem
ter cruzado o Mar Vermelho. O 2 de maio de 1281 seria III Shemu 15. O 2 de abril de 1281 BC seria II Shemu
15. Assim, o 2 de abril de 1281 BC as crianças de Israel podem ter cruzado o mar de Reed, II Shemu 15.

Abaixo de você verá três datas da âncora, II Shemu 25, o 14 de maio de 1338 BC e IV Peret 12, o 30 de
dezembro de 1332 BC. Cada 19 anos a data lunar combinará a data egípcia fixa. Adicione assim 76 anos ao 14
de maio de 1338 BC e nós temos eclipse solar o 14 de junho de 1414 BC = II Shemu 25.

O faraó Seti I pode ter reinado 11 anos não 15 anos. Assim, os pharaohs reinam antes sejam 4 anos mais tarde.
Então o En Aten de Akhu do faraó pode ter reinado 76 anos para trás, não para trás desde 1341 BC a 1417 BC,
mas 76 anos de volta a 1414 BC. Então, o En Aten de Akhu pode ter reinado os 17 anos desde 1430 BC a 1413
BC.



O primeiro ano de Seti I seria 1368 BC = 1400 anos ao sacrifício dos Jesus.

Amen Hotep III deve ter reinado desde 1468 BC 39 anos a 1430 BC. Assim, outra vez pode ter havido um
milagre do sol em 1468 BC, 1500 anos ao sacrifício dos Jesus. E outra vez 39 anos mais tarde um milagre do
sol em 1430 BC que igualasse os 38 anos da vida perfeita dos Jesus. E dê a Akhenaten um motriz para adorar o
sol.

Pode ter havido um milagre do sol neste 1368 BC, sobre que Ramses mim morreu e Seti I se transformou
faraó. Seti I colocou uma rebelião em Nubia em seu 8o ano = 1361 BC = o ano Moses era nascido.

1368 BC também = Cortejar-ting 32d e 34o ano em que o imperador chinês conteu as regiões do demónio.

Igualmente adicione 76 anos ao 30 de dezembro de 1332 BC e nós temos eclipse solar o 29 de janeiro de 1407
BC = IV Peret 12. Merneptah morreu alguns meses curtos de um reino de dez anos completo que começa em
julho ou junho. Sua morte deve ser em abril de 1281 BC.

O filho Messuwy de Merneptah seria o sucessor provável. O filho do meio de Mes das letras.

Kraus conjecturou que Messuy tinha tomado o poder em Egipto do sul após um reino curto de Sety-
Merenptah, o filho e o herdeiro de Merenptah.”
Wikipedia

O 12:29 do êxodo “e vieram passar, isso na meia-noite que o SENHOR smote todo o primogênito na terra de
Egipto, do primogênito do faraó isso sentado em seu trono até o primogênito do cativo que estava no Dungeon;
e todo o primogênito do gado.
O 12:30 e o faraó aumentaram acima em noite, ele, e todos seus empregados, e todos os egípcios; e havia um
grande grito em Egipto; para não havia uma casa onde não houvesse os mortos um.
O 12:31 e chamaram para Moses e Aaron na noite, e disseram, aumentam acima, e obtêm-no adiante entre de
meus povos, YE e as crianças de Israel; e vá, servir o SENHOR, como o YE disse.”

Veja: Para uma cronologia absoluta para Egipto antigo. William McMurray (billmcmurray@aol.com)

Eclipse total
Akhet-Aten

14 de maio de 1338 BC
14 de junho de 1414 BC

25 anos 2 de Shemu
II

Akhetaten inspirado a comemorar
heb-sed em Karnak

Eclipse anular
Egipto do
norte

13 de março de 1335 BC
11 de abril de 1411 BC

24 anos 5 de Peret IV
Akhetaten inspirado para encontrar a
cidade
de Akhet-Aten

Lua nova
12 de março de 1334 BC
1º de abril de 1410 BC

13 anos 6 de Peret IV
Limite Stelae de Akhet-Aten
Primeiro aniversário lunar do eclipse

Lua cheia

26 de novembro de 1333
BC
26 de dezembro de 1409
BC

8 Peret mim ano 8
Limite Stelae de Akhet-Aten
Repetição do juramento

Eclipse total
Nubia

30 de dezembro de 1332
BC
29 de janeiro de 1407 BC

12 anos 9 de Peret II
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Aqui você vê os dois trajectos do eclipse. Recorde que não há nenhum ano 0, e Fortran da NASA conta um
ano 0. Então todas as datas são um ano ainda mais para trás. Você pode ver que o eclipse solar do 14 de junho
de 1414 é BC visível no por do sol em Egipto. O por do sol é quando a maioria de povos olhariam o sol. O
eclipse solar do 29 de janeiro de 1407 é BC visível no nascer do sol em Egipto. Isto é igualmente quando muitos
povos estariam olhando o sol. Assim, a cronologia egípcia deve ser movida 76 anos ainda mais para trás, 4 x 19
anos. Então nós temos alguns dos registros os mais antigos do eclipse solar. Estes igualmente pre-datar o dia
longo de Joshua. Assim, o eclipse datas antes do dia longo de Joshua é onde nós os esperaríamos estar.

Este registro do eclipse para o 14 de junho de 1414 BC, II Shemu 25, como calculados aqui pode ser o eclipse
real o mais adiantado no registro. Cinco o milênio Canon de eclipses solares e dos eclipses lunares que
projectam-se a onde devem ser inversos a tempo está completamente correcto.

Aqui você vê o trajecto do eclipse para eclipse solar o 11 de abril de 1411 BC, em vez do 13 de março de 1335
BC. Este é os 24 anos 5. de Peret IV. Observação como o eclipse solar é visível de Egipto do norte:



A lua nova o 1º de abril de 1410 BC ocorreria no aniversário do Pharaoh = o dia da entrada de Jacob em
Egipto no 430th ano, anos novos. Também, pode ter havido muitos milagre do sol o 1º de abril com os séculos a
apontar Jesus crucificação ao 3 de abril, ANÚNCIO 33. Assim, a importância desta lua nova o 1º de abril.

Aqui você vê o trajecto do eclipse para eclipse solar o 29 de janeiro de 1407 BC, em vez do 30 de dezembro
de 1332 BC.



A nota 1407 é BC 1400 anos antes do nascimento dos Jesus. Certamente os fósforos do registro do eclipse.
Contudo, um milagre do sol o mesmo ano seria tomado também como um presságio por Akhetaten em seu 9o
ano. Não há não mais registro de Akhetaten após o segundo mês de seu duodécimo ano. Um milagre do sol em
1407 BC pode ser tomado como um presságio auspicous para Akhetaten, o faraó do sol que morreu alguns anos
mais tarde.

Observação como os 76 anos trabalham. Havia 66 anos para Ramses II e 10 anos para Merneptah = os
mesmos 76 anos. Assim, da morte de Merneptah calculada em 1205 BC, isto trabalha perfeitamente com 1281
BC 76 anos mais adiantado. Eis porque você verá a data de 1281 BC para a morte de Seti I do faraó em 1281
BC. Conseqüentemente a data de 1281 está BC correcta para a data do êxodo. Somente o faraó é Merneptah,
não Seti I.

“não há nenhuma data gravada para Seti I após sua fonte Wikipedia do stela de Gebel Barkal do ano 11” -

Para trás do faraó Merneptah 1281 dez anos, Ramses II 66 anos = 1357 BC, para trás 11 anos ano de Seti I do
faraó ao primeiro = 1368 BC = 1400 anos Jesus crucificação ao 3 de abril, ANÚNCIO 33. Pode ter havido um
milagre do sol em 1368 BC que seja tomado como um presságio para destituir o faraó Ramses 1. meios que de
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Ramses o Ra o fura = o sol o fura. Assim, um milagre do sol em 1368 BC pode começar o reino de onze anos
de Seti I.

O eclipse solar do 29 de janeiro de 1407 BC pode marcar o ano 1400 anos ao nascimento dos Jesus por um
milagre do sol igualmente que ano.

Cada 19 anos o ciclo lunar é a mesma data. Assim, 4 x 19 = estes 76 anos e datas do eclipse solar. Então
também, nos 38 anos dos Jesus o ciclo lunar em seu primeiro ano deve combinar o ciclo lunar em seu 38th ano.
Também, Jesus carregado o 17o dia do sétimo mês, o 12 de setembro, 7 BC a sua crucificação o 14o dia do
primeiro mês.

O nascimento dos Jesus talvez sábado 12 de setembro de 7 BC no 17o dia lunar do sétimo mês; = 2 x 19 anos
o 17o dia lunar do sétimo mês era sexta-feira 12 de setembro de 32 ANÚNCIO. A metade de uma órbita antes
do sacrifício dos Jesus o 3 de abril, o ANÚNCIO 33 era a Lua cheia, quarta-feira 7 de outubro de 32 ANÚNCIO
= o 15o dia da festa de tabernáculos.

Se o Essene Yom Kipur era uma sexta-feira = o dia lunar 10, a seguir a festa dos tablernacles, dia lunar 15, era
uma quarta-feira.

Igualmente, o Jesus foi crucificado o ANÚNCIO da Lua cheia sexta-feira 3 de abril de 33. 2 x 19 anos mais
adiantado, a Lua cheia era domingo 4 de abril de 6 BC.

Moses deve ter sido carregado em 1361 BC. Então a prática de meninos hebreus da matança terminaria com a
morte de Seti I em 1357 BC quando Moses tinha quatro anos velho.

Esta cronologia significa que o ciclo novo dos sothis começou o ano do êxodo 1281 BC. Isto porque II Shemu
25 eram 14 de junho de 1414 BC. IV Shemu deve terminar o 16 de julho. Assim, IV Shemu terminou o 14 de
junho + 5 + 30 + 30 = 17 de agosto de 1414 BC. Suporte então é do 17 de agosto ao 16 de julho 33 dias. 33 x 4
= 132 anos. 1414 - 132 anos = 1282 BC o ano dos sothis novos dá um ciclo. Assim, o êxodo era o começo do
ciclo novo dos sothis de 1460 anos em Egipto.

12:40 do êxodo “agora sojourning das crianças de Israel, que residiram em Egipto, era dos quatro cem e trinta
anos.
O 12:41 e vieram passar no fim dos quatro cem e trinta anos, mesmo o dia onde selfsame veio passar, que todos
os anfitriões do SENHOR saíram da terra de Egipto.”

Do 430th ano dos sothis com o primeiro ano 2737 BC e o 430th ano 2307 BC. O fim do 430th ano é a
extremidade do ciclo de Sothis de 1460 anos. Assim, o êxodo estava no fim dos sothis dá um ciclo, 2741 BC -
1460 anos são 1281 BC. Ou um pouco, 2737 BC - 1456 anos = 1281 BC. O fim do ano no 430th dos sothis era
sexta-feira 1 de abril de 2307 BC. Assim, o êxodo a noite sexta-feira 30 de março de 1281 BC do dia selfsame.

A palavra “apostada” não significa que “para” ela significa “de”. A aposta do carácter é dada forma como uma
casa de uma sala. O significado da aposta é casa. No 430th ano de Sothis do egípcio = 430/4 = 107 dias
suportam desde o 16 de julho = o 1º de abril. O sol realizava-se Áries constelação o 1º de abril. A casa do
zodíaco no Áries o 1º de abril. O êxodo era quando o sol estava nesta mesma casa que a permanência passageira
Egipto o 1º de abril.

A Lua cheia era domingo 3 de abril de 2307 BC. O dia selfsame pode ser domingo 3 de abril de 2307 BC em
vez de sexta-feira 1 de abril de 2307 BC. O Jesus era sexta-feira 3 de abril de 33 ANÚNCIO crucificado. O 3 de
abril, 2307 realizava-se BC sobre o dia 53 do ciclo 60. O dia 53 foi mencionado como um presságio algumas
vezes. Se o sol se moveu para o outro lado terra do 3 de abril, 2307 BC, o sol podem mover a metade de uma
órbita mais tarde, 186 dias mais tarde, no dia 60 do ciclo 60, também um dia do ciclo de um presságio.



O 3:17 de Galatians “e este que eu digo, isso a obrigação contratual, de que foram confirmados antes do deus
em Cristo, a lei, que eram quatro cem e trinta anos após, não podem disannul, de que deve fazer à promessa de
nenhuns o efeito.”

A lei foi dada na extremidade, a extremidade do calendário egípcio dos sothis. A permanência passageira do
ano 430 ao êxodo no ano 1456.

O êxodo deve ter sido sexta-feira 30 de março de 1281 BC e o cruzamento do mar de Reed três dias depois.
Contudo, as crianças de Israel podem ter cruzado o Mar Vermelho pelo contrário diversos dias mais tarde.

Os seguintes são registros egípcios. São baseados no fim dos sothis dão um ciclo para ser 1320 BC que está 40
anos mais adiantado do que a extremidade real do ciclo 1281 dos sothis BC. Também, a cronologia real está 76
anos mais adiantada do que estas datas. (76 + 40)/4 = 29. Assim, o dia do mesmo egípcio um mês de 30 dias é o
mesmo e a fase lunar, 29,5 dias, dessa data são os mesmos. Assim, estes provam que Merneptah era o faraó do
êxodo:

Alguns consideram Seti I ser o faraó que se afogou no Mar Vermelho 1279 BC do êxodo porque alguma data
Ramses II para ter em 1213 BC uma data demasiado atrasada morrida para o êxodo porque os quarenta anos na
região selvagem trariam a invasão de Canaan a 1173 BC, uma data demasiado recente da maneira. Contudo,
parece ter estado um milagre do sol, sonho Wan do rei, nessa data. Em caso afirmativo, o corpo de Seti I deve
ter sido recuperado da costa de mar. Contudo, há algum faraó Merneptah da indicação morreu do afogamento:
O “Dr. Bucaille descobriu que Merneptah tinha recebido muito violento sopros a diversas partes de seu corpo e
tinha sofrido um cardíaco de ataque maciço.

Surpreendente, estes são os resultados que ocorrem quando alguém morre do afogamento!” “Em 1898, o
corpo mumificado de Merneptah foi encontrado no vale dos reis em Egipto. Em 1975, o Dr. Maurício Bucaille
com outros doutores recebeu a permissão examinar a mamã de Merneptah, os resultados de que provado esse
Merneptah morreu provavelmente do afogamento ou de um choque violento qual precedeu imediatamente o
momento do afogamento.” “Em 1975, o Dr. Maurício Bucaille com outros doutores recebeu a permissão
examinar a mamã de Merneptah, os resultados de que provado esse Merneptah morreu provavelmente do
afogamento”

Então há uma possibilidade que Merneptah era o faraó do êxodo. Podem ser direitos nesse Merneptah podem
ser o faraó que morreu quando o livro do êxodo começa. Possivelmente Merneptah não se afogou no mar de
Reed com seu exército no êxodo. Então o faraó poderia ter sido o sucessor imediato de Merneptah. Que este
faraó não está gravado pode ser devido ao curto período de tempo onde era faraó e o ódio os egípcios teriam
para ele após atravessar os 10 pragas dos êxodos e da anarquia que desenvolveriam após sua morte.

Merneptah era o faraó a 1281 BC. Merneptah morreu abril/maio = o êxodo no passover e o cruzamento do
mar de Reed ao sétimo dia do pão ázimo. A menos que um caso incomum puder ser feito, aquele faz a
Merneptah o faraó do êxodo.

Havia colonos israelitas já na terra, com referência ao Merneptah Stela, e a data lunar por ano de Ramses II o
52nd deve trabalhar. Isto significaria que Ramses II deve ter começado seu reino 76 anos mais adiantado em
1355 BC.

Ano de Ramses II o 52nd era datado no 28o dia lua do 20 de dezembro de 1228 BC = 20-XII-1228 B.C. (prt II
28 do ano 52). Os 30 meses fixos do dia começaram o 22 de julho e o 20 de dezembro começou um mês novo
no 28o dia da lua.

“Com referência aos aumentos o cofre o primeiro dia na segunda parte de peret (prt). Aquele deve ser o 21 de
dezembro”
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Contudo, o 20 de dezembro de 1304 é BC igualmente o 28o dia da lua. (Mais exactamente o 18 de dezembro é
o 28o dia da lua egípcia e do começo do peret II) 1279 BC (êxodo) - umas 1203 BC (Merneptah afogado) =
diferenças de 76 anos. Então 76 + 1279 BC = 1355 BC e ano de Ramses II 52nd podem ser 1304 BC.

Veja: Para uma cronologia absoluta para Egipto antigo. William McMurray (billmcmurray@aol.com)

Tipo: 3,70 Alabastro Stela de Seti I, ano 1 (o Cairo CG 34501), P. 249 (276) Thebes, arredores de Karnak de
Amen-Re: “Erigiu oposto à mansão do príncipe, no lugar das aparências da encarnação do re, um santuário do
telhado que servisse como o santuário do princípio do re em Karnak onde o formulário da manhã do deus de sol
apareceu.”
Ano 1, II Akhet 1
Se ano 2 em vez de 1: Lua nova, o 8 de agosto de 1289 BC (I Akhet 29)?
A data deve estar 76 anos mais adiantada em 1365 BC. - deve ser a lua nova II em Aket 1. A lua nova para II
Aket 1 é 7 de setembro de 1365 BC.

Isto significaria que o faraó que teve os hebraicos moldou seus filhos no Nile River seria Seti I. Moses estaria
carregado em 1361 BC. Então Seti eu morreria quatro anos mais tarde em 1357 BC e a prática de matar as
crianças hebréias deve ter terminado.

Tipo: 3,128 Limite Stela, ano 4, P. 319 (346) perto dos oásis de Kurkur: Cinzelado no relevo afundado em
uma laje do arenito; retrata Seti I que curva-se antes do deus Khnum: “Neste dia, agora sua majestade é alegre
em estabelecer os limites de Ta-Sety.”
Ano 4, III Peret 20
Lua cheia, o 26 de janeiro de 1286 BC - deve ser Lua cheia 26 de fevereiro de 1362 BC.

Tipo: 3,109 Rocha Stela, ano 6, P. 296 (323) Gebel Silsila do leste: Comemora uma expedição para quarry o
arenito para projectos imobiliários. Texto conhecido somente das cópias do século XIX, desconhecido do lugar
actual.
Ano 6, IV Akhet 1
Lua cheia, o 7 de outubro de 1285 BC (III Akhet 30) - deve ser a Lua cheia 1361 BC 7 de novembro de 1361
BC.

Tipo: 3,6 Stela de Ashahebused, ano 8 (no. 249), P. 135 (162) Sinai, EL-Khadim de Serabit: Grande, stela
ereto livre estabelecido na aproximação ao santuário de Hathor, feito por um oficial nomeado Ashahebused, que
fez diversas expedições às minas de turquesa no Sinai.
Ano 8, I Peret 2
Se ano 7 em vez de 8: Lua nova, o 9 de novembro de 1284 BC (I Peret 3)? - deve ser o 9 de dezembro de 1360
BC.

Cozinha: Revolta no sul profundo, pp. 30-31 o exército chegou na fortaleza “chupeta das duas terras” para
suprimir uma revolta de Nubian em Irem.Year 8, III Peret 13 - nenhum fósforo lunar, como deve ser esperado
para movimentos militares. Cozinha: Os desertos e as pedreira, P. 31 escavaram bem e construíram o templo em
Kanais para ouro-mineiros no deserto de Edfu.
Ano 9, III Shemu 20
Lua nova, o 25 de maio de 1282 BC - deve ser 25 de junho de 1358 BC

Tipo: 3,151 Stela fragmentário de Seti I, ano 11 (Khartoum 1856), P. 335 (362) descreve alguns projectos
imobiliários que o rei iniciou para vários deuses no templo de Amen em Gebel Barkal em Nubia, e no templo da
Benben-pedra em Heliopolis. (A data conhecida a mais alta de Seti I)
Ano 11, IV Shemu 12/13
Lua cheia, o 15 de junho de 1280 BC (IV Shemu 12) - deve ser 15 de julho de 1356 BC
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Marque e outro propor III Shemu 27 (31 de maio de 1279 BC) como a data de adesão de Ramesses II.
Contudo, eu acredito que seu mês da adesão é provavelmente mim Akhet (em julho de 1279 BC), para caber a
data do ano 34 abaixo. Em qualquer dos casos, isto implica que Seti I morreu cedo em seu 12o ano do regnal.
Cozinha: O “ouro nos aqueles Far Hills”, poço do P. 49 escavou para ouro-mineiros no deserto oriental em
Akuyati em Nubia.
Ano 3, I Peret 4
Lua cheia, o 7 de novembro de 1277 BC (I Peret 3) - deve ser 7 de dezembro de 1353 BC

Tipo: 4.2.3 Manshiet es-Sadr Stela em relação ao trabalho na estátua colossal, P. 341-2 (368-9)
Ano 8, II Peret 8
Lua cheia, o 12 de dezembro de 1272 BC (II Peret 9) - deve ser Lua cheia 10 de janeiro de 1347 BC.

Cozinha: Contos e turismo em Ramesside Egipto, pp. 147-8
Inscrição na pirâmide do rei Khendjer (~1740 BC) pelo escrevente Nashuyu.
Ano 34, IV Shemu 24, dia do festival de Ptah
Lua cheia, o 18 de junho de 1245 BC - deve ser Lua cheia, o 18 de julho de 1321 BC.

Assim, você vê que há uma prova que ampla o êxodo estava então no fim dos 1460 anos, um um dia cedo de
2737 BC = 1456 anos, um ciclo dos sothis em 1281 BC na altura do ano novo na permanência passageira em
Egipto no ano 430, BC o 1º de abril 2307, e assim êxodo no mesmo dia o 30 de março de 1281 BC. Então
também, há muita evidência que o faraó do êxodo era Merneptah. Após Merneptah Egipto sofreu a diminuição
íngreme a respeito de seja esperado com a destruição dos pragas do êxodo.

O faraó Merneptah deve datar 76 anos mais adiantado. Isto poria o rei Tut décimo e no ano passado 1407 BC.
Pode ter havido um milagre do sol então, 1407 está BC 1400 anos antes do nascimento dos Jesus em 7 BC. Um
milagre do sol pode ter sido tomado para um presságio ao rei Tut da matança.

“Nós demos o crédito à indicação de Censorinus a respeito da data de Sothis que aumenta heliacally no
primeira do mês Thoth em +139 (“no ano do segundo consulship do determinado apoio do imperador Antonius
Pius e do Brutus Praesens.") para esta data foi encontrado na data de calendário da aumentação de Sothis no ano
do decreto de Canopus.”

“Mas se um grande ano terminou e outro começou em +139, o evento deve ter ocorrido na vida de Claudius
Ptolemy, realmente no meados de-período da escrita prolífico (+127 +151) deste grande astrónomo da
antiguidade. Claudius Ptolemy era um residente de Alexandria. Em nenhuma parte em suas escritas está o
evento mencionado nunca; nenhuns fizeram ele indicam uma consciência da computação de Sothic embora
residiu em grande detalhe com matérias astronômicas e do calendário de sua própria idade e de séculos
precedentes, estudando mesmo os registros Babylonian dos eclipses 800 anos antes de seu tempo. Vivendo em
Alexandria e ocupando-se com estas matérias, de como poderia permanecer inconsciente ou silencioso do
evento do grande ano em Egipto em sua vida?”
Idades no caos, III: Povos do mar, p.238

Simplesmente, o grande ano deve terminar no ANÚNCIO 179 = 40 anos mais recente. Havia a indicação a
“que grande bandeja está inoperante” que foi pensada para significar que Sirius já não aumentou antes sol do 16
de julho. O êxodo estava no fim do Sothis em 1281 BC, não 1320 BC, 1460 anos depois de 1281 é BC O
ANÚNCIO 179.

O ciclo dos sothis deve ter sido mantido 1460 anos deste 1281 BC do êxodo ao ANÚNCIO 179. Os pragas
eram assim que o seveer que os egípcios não podem ter quis recordar o ciclo novo dos sothis. Não gravaram 76
anos de sua história e de seus pharaohs, porque Merneptah morreu em 1281 BC no vermelho/mar de Reed, e
não em 1205 BC. Mesmo o faraó Shoshenq é 76 anos mais de volta ao fósforo Solomon e à sua invasão no
quinto ano de Rehoboam.



Veja Shishak: 1 11:40 dos reis, 14:25 e 2 crónicas 12:2-9.

Solomon reinou 40 anos desde 1044 BC a 1004 BC, 240 anos do êxodo em 1281 BC a seu que constrói o
templo no Jerusalém em 1041 BC. Seu filho Rehoboam reinou 17 anos a 987 BC.

O ciclo de Sothis do arménio começou 987 BC 1460 anos traseiro do ANÚNCIO 476. Menos 76 anos de
egípcio e arménio. ANÚNCIO 552 menos 76 anos = ANÚNCIO 476.

12:40 do êxodo “agora sojourning das crianças de Israel, que residiram em Egipto, era quatro cem e trinta
anos.
O 12:41 e vieram passar no fim dos quatro cem e trinta anos, mesmo o dia onde selfsame veio passar, que todos
os anfitriões do SENHOR saíram da terra de Egipto.”

Do 430th do Sothis 2737 BC = 2307 BC do segundo ano de fome em Egipto de Joseph, 40 gerações, ao êxodo
no fim do Sothis calendar 1281 BC.

Do ano novo, 430/4 = 107 dias suportam desde o 16 de julho = o 1º de abril, 2307 BC ao êxodo, sexta-feira 30
de março de 1281 BC - 1º de abril = o 30 de março = o dia selfsame e também = ANÚNCIO do sacrifício dos
Jesus sexta-feira 3 de abril de 33.

Batalhas no Sabat

4:8 dos hebraicos “para se Joshua lhes tinha dado o resto, a seguir não mais tarde falaria de um outro dia.”

O dia longo de Joshua deve ter-se realizado no Sabat para cumprir a escritura:

4:4 dos hebraicos “para spake em um determinado lugar do sétimo dia neste sábio, e no deus descansou o
sétimo dia de todos seus trabalhos.
4:5 e neste lugar outra vez, se participarão em meu resto.
4:6 que vêem conseqüentemente o remaineth que alguns devem incorporar nisso, e eles a quem foi pregado
primeiramente entrado não dentro devido à descrença:
4:7 outra vez, ele limiteth um determinado dia, dizer em David, ao dia, após tão por muito tempo um momento:
como se diz, ao dia se o YE ouvirá sua voz, endureça não seus corações.
4:8 para se Joshua lhes tinha dado o resto, a seguir não falaria de um outro dia.
Do 4:9 remaineth lá conseqüentemente um resto aos povos do deus.”

O dia longo de Joshua pode ter-se realizado no Sabat, sábado 24 de agosto de 1241 BC. Joshua não poderia
dar a resto de Israel esse dia porque estavam lutando para conquistar a terra prometida. Igualmente quando o sol
retornou sábado 15 de fevereiro de 1240 BC na batalha de Merom. Têm sido contados sábado 15 de fevereiro
de 1240 BC como o dia seis pelo chinês para o sonho Wan do rei. Assim, mesmo a batalha de Merom pode ter
sido lutada no Sabat. Assim, todas as três datas, a batalha do dia longo de Jericho, de Joshua, e da batalha de
Merom foram lutadas no Sabat. O Jesus não poderia dar a seus discípulo o resto quando estava na sepultura no
Sabat, sábado, depois que foi crucificado porque seus discípulo lamentavam sua morte até sua ressurreição
domingo ao princípio da manhã.

Quatro milagre de Sun, pescam 48 horas de comprimento - a terra
acelerou 48 horas = nenhuma hora faltante líquida



Veja a animação passo a passo da apresentação do ponto de poder do modelo acima. Ou o joshua.pdf.

A terra acelerou 48 horas
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Você pode ver nas órbitas acima que a terra em uma órbita reversa tem 2 mais dias um o ano. Isto significa
que a terra deve acelerar em sua órbita reversa 48 horas, 2 x 24 dias da hora, para manter 365,2422 dias um o
ano. Ou então haveria 367,2422 dias um o ano. Isto é, a terra deve acelerar de 105.000 quilômetros um a hora a
105.570 quilômetros uma hora.

Igualmente, a lua na órbita reversa da terra tem dois meses mais lunares um o ano. Assim, a lua deve retardar
duas órbitas um o ano reverso da órbita. Há 27,322 dias um a órbita lunar. Então em uma órbita reversa a lua
deve retardar 54,644 dias um o ano para manter os 12 meses lunares normais um ano. Porque a terra é acelerada
48 horas um o ano, a lua deve acelerar 48 horas um ano também. Assim a lua deve retardar 52,644 dias em sua
órbita da terra em um ano reverso da órbita para manter os mesmos 12,36 meses lunares um o ano. Isto é, a lua
deve retardar de 3.600 quilômetros um a hora a 3.100 quilômetros uma hora.

A lua deve retardar sua órbita mensal em quatro dias = 48 horas ainda para ter 29,5 dias um o mês lunar. Isto
é, a lua orbita a terra em 27,3 dias = 2 dias menos do que um mês lunar como visto da terra. Então 2 dias o outro
sentido de 27,3 dias a 25,3 dias = um total de uma órbita lunar de 4 dias mais lenta para igualar 29,5 dias



lunares na terra. Cada mês lunar seria quatro horas mais rápido para igualar 48 horas mais rápido em 12 meses
lunares em um ano reverso da órbita da terra.

Todas estas órbitas são terra relativa a. As marés etc. seriam exactamente as mesmas relativo ao dia. Medida
dos cientistas quantas marés = órbitas lunares um o ano no sedimento. Podem então calcular o comprimento do
dia. Contudo, nesta órbita reversa controlada o número de órbitas lunares um o ano é exactamente o mesmo que
o normal. A maré lunar e a maré solar que o dia deve combinar a camada do sedimento que dia. O comprimento
do ano com dias longos é exactamente o mesmo também. Nenhuma evidência foi deixada.

Disparador da luz vermelha da NASA

Luz vermelha na sala de computador da NASA de 50 anos de NASA.

O programa especial começou em sério em 1958 assim em 1969 quando Harold que o monte ouviu a NASA
faltante do dia era capaz da descobrir. De acordo com a NASA do monte de Harold descobriu-a na missão
espacial dos anos 60 à lua. Simplesmente encontrar um resultado que fosse um erro poderia fazer com que a luz
vermelha venha acima. Tal resultado poderia ser que o sol era 180° longe de onde deve ser, como no sonho
Wan do rei, faria com que o programa parasse.

O livro azul do projecto começou em 1952 quando a NASA investigou relatórios do UFO. Foi terminado em
1970. Assim, se a NASA fazia toda esta pesquisa naquele tempo a história faltante do dia saiu em 1969, tanto
mais NASA da razão igualmente olharia nos clássicos chineses. Tomou-me somente uma matéria dos meses de
ler os clássicos chineses em 1999 para descobrir a órbita reversa da terra.

Os clássicos chineses, o volume III, o rei do Shoo ou o livro de originais históricos, foram publicados em
1960, das bibliotecas de Universidade do Michigan, imprensa da universidade de Hong Kong.

O sol retornou um ano após a queda de Jericho, seis meses após o dia
longo de Joshua.

O “rei Macilento sonhou que estêve vestido com o sol e a lua. Um pacto de phoenix cantou na montagem K'e.
No primeiro mês da mola, no 6o dia, os cinco planetas tiveram uma junção no colmilho. Mais tarde um homem
e uma fêmea phoenix foram capital aproximadamente Wan com uma escrita em seus bicos, que disseram: “O
imperador de Yin não tem nenhum princípio, mas oprimir-lo e desordens o império. O grande decreto é
removido: Yin não pode apreciá-lo mais por muito tempo. Os espírito poderosos da terra deixaram-no; todos os
espírito são assobiados afastado. A junção dos cinco planetas no colmilho ilumina tudo dentro dos quatro mares.
“”
Os anais dos livros de bambu, parte V a dinastia da comida, os clássicos chineses.

Luas do dia de Joshua seis em Israel estavam acima em China, sol do meio-dia de Joshua estavam ajustando-
se em China. A metade de uma órbita mais tarde, 176 dias mais tarde - 15 de fevereiro de 1240 BC - lá era lua
de seis dias igualmente. A mola chinesa era 45 dias antes do equinócio de mola. O equinócio de mola em 1240
era BC 2 de abril de 1240 BC. Assim, a mola era 15 de fevereiro de 1240 BC. Assim, mês lunar o começo o 10
de fevereiro de 1240 BC, era o primeiro mês da mola onde o sol milagre o 15 de fevereiro de 1240 fosse BC o
primeiro dia dos 45 dias ao equinócio de mola - o primeiro da mola. A celebração chinesa do ano novo de 15
dias terminou na Lua cheia, o 13 de março de 1240 BC. O sonho do rei Wan ocorreu imediatamente depois do
por do sol em China. Assim, o sexto dia do mês começou com o por do sol que sábado 15 de fevereiro de 1240
BC = tempo de sábado Israel do meio-dia.
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O domingo de Pentecostes marcou aproximadamente 45 dias antes verão solstício do 20 de junho. Em 1240
BC o solstício de verão era o 30 de junho no calendário juliano.

Os planetas estavam no colmilho/Libra, o sol na Virgem - uma constelação da queda. O sol está na Virgem em
setembro. Assim setembro de modo algum podia ser chamado Mola! Esta era a posição o sol, lua e os planetas
eram dentro antes do por do sol longo Wan do rei. A data era a primeira semana do primeiro mês da mola
quando o sol deve estar nos Peixes mas estava na Virgem!

Na história faltante do dia, pode ter havido uma verificação do computador que dê um erro quando a estação
errada do ano foi incorporada com respeito à posição do sol. A queda era a resposta que o computador
procurava. A mola foi incorporada. Então a luz vermelha. Uma vez que obtiveram a data onde a terra era a mais
próxima o sol em 1240 BC e a data Assyrian do presságio de Adar, janeiro/fevereiro - a mesma data que a mola
chinesa, para o sol que está ainda no meio-dia, poderiam calcular os desaparecidos 40 minutos em uma regra de
corrediça.

188/365,25; 180/360 = .5; 8/5,25 = 1,52; .5152 X 48 = 24,7; .7 X 60 = 42 minutos.

Quando olhar a aterragem lunar 50 anos há, em julho de 1969, lá era lotes dos cientistas na escrita do controlo
da missão com uma pena e um papel. Podiam fazer esta matemática com uma pena e forrá-la muito facilmente.
Cada terminal teve um teclado igualmente com um teclado numérico, de que podia fazer esta matemática como
uma calculadora. Imediatamente conheceriam uma meia órbita de 188 dias multiplicados contra 48 horas da
órbita acelerada da terra, igualados 24 horas e 40 minutos. A órbita da primeira metade foi acelerada 23 horas e
20 minutos. = os desaparecidos 40 minutos.

O presságio Assyrian era para a batalha de Merom quando Joshua perseguiu os Assyrians em Sidon um o ano
após a queda de Jericho quando o sol deve retornar. De Megiddo/Merom a Sidon são aproximadamente 70
milhas. É mal possível perseguir os Assyrians 70 milhas em um 1 normal/2 - dia da hora da hora.

Contudo, com 12 mais horas, este era uns 24 dias da hora e era muito possível para Joshua perseguir os
Assyrians a Sidon. O sonho Wan Assyrian do presságio e do rei e o dia longo de Joshua eram para 1241
BC/1240 BC. Alguns dos povos talentosos empregados na missão à lua podem ter sido esses para descobrir o
dia faltante.

Ou então eu sou o primeiro para descobrir o modelo do dia longo de Joshua.

Deslocamento da órbita

A posição dos planetas TheSky no 15 de fevereiro de 1240 BC:

Vista superior. Você pode ver que os planetas estão deixados atrás para formar uma junção no oeste enquanto
o sol revolve 180 graus de pulso de disparo contrário sábio em torno da terra no céu da noite acima do sol de
ajuste em China. Assim, se todos os cinco planetas moveram, apareceriam primeiramente em Scorpius/colmilho
directamente acima no por do sol em China:
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A posição lateralmente da terra, do sol e dos planetas antes do sol moveu, o 15 de fevereiro de 1240 BC:



A posição da terra, do sol e de planetas após o sol moveu, o 15 de fevereiro de 1240 BC:

O sol no tempo de 6 PM China estava no Corvus, os planetas apareceu acima Scorpius no 15 de fevereiro de
1240 BC. Assim, no início do milagre do sol os planetas estavam em Scorpius. Então o sol no Corvus moveu
180° com rotação da terra para o Aquário/Peixes. Assim, no início do por do sol longo em 6 PM China
cronometre os planetas estavam acima em Scorpius como foram gravados. Este registro na mola é impossível
sem terra que está em uma órbita reversa do sol que move-se para o outro lado da terra um ano mais adiantada.
O Júpiter e Saturn estariam ainda acima do céu ocidental e ajustar-se-iam no Áries e no Touro onde deve ser 15
de fevereiro de 1240 BC.



Contudo, a luz de Saturn - à terra, tomaria aproximadamente 80 minutos. Assim, Saturn ainda apareceria em
Scorpius/colmilho por oitenta minutos - ou mais longo, após o por do sol em China. Assim, todos os cinco
planetas apareceriam primeiramente no colmilho/Scorpius, e ficam lá. O sol estêve apenas abaixo do horizonte
ocidental por 12 horas em China. Então a terra fluiu fora da órbita reversa do sol sem um traço. Então nas
próximas 12 horas da noite, depois que aproximadamente 24 horas no total, em China, Saturn pode terminar o
movimento ao Áries. Igualmente o Júpiter apareceria com Saturn em Scorpius, antes do milagre do sol, antes de
180° móvel ao Áries, e o Júpiter ficaria na constelação do colmilho/Scorpius, antes lentamente de mover-se para
o Áries em aproximadamente 12 horas.

Cada dia em uma órbita reversa deve ser 8 minutos mais curto do que teria em uma órbita reversa porque a
terra deve ser acelerada 2 dias, 48 horas, um ano para manter 365,24 dias um o ano porque a rotação está contra
a órbita. A quantidade diária de irradiação térmica do sol deve ter sido ajustada para deixar a nenhum traço
biológico no este 8 minutos menos um dia, 4 minutos menos luz do dia um o dia. A não ser mover o sol na
velocidade clara próxima, não há nada sobre esta física actual não pode acomodar ou esperar lá estar uma prova
física deixada. Se a física trabalha e não deixa nenhuma evidência e cabe a observação antiga, a seguir ser
cuidadoso se você for tão inclinado zombar o que pode muito jorrar seja o trabalho do deus. Se a NASA está
dizendo que não há nenhum traço, nenhuma prova física que o sol se moveu, são provavelmente direitos.

Contudo, a NASA pode dizer que não há nenhuma evidência qualquer do sol que está sendo movido em torno
da terra. Então a abundância de evidência documentada neste Web page contradiz directamente essa indicação.
Se o sol se moveu para o outro lado da terra, o impulso dianteiro da terra levaria a terra em uma órbita reversa
do sol. A terra deve combinar sua órbita elíptica no reverso perfeitamente. A terra quase certamente não podia
seser- deixada. A órbita reversa deve muito skillfully ter sido controlada manter ao mesmo tempo a mesma
intensidade sazonal do sol, porque teria, ao longo do ano que acelera a órbita anual 48 horas para manter os 365
dias em um ano porque as rotações estão contra a órbita. Se a terra movida sol deve fluir em um reverso orbite.

Isto responde a ambos os interesses: A terra está girando em 1.000 mph no equador e está apressando-se em
70.000 mph em torno do sol.

Você lerá aqui de muitos zodíacos/órbitas reversos. Alguns povos têm uma dificuldade que acreditam que o
deus poderia mover o sistema solar em torno da terra. Bem, deixe-os. Esta é a verdade, e se não a acreditarão,
são responsáveis. A evidência nesta página é segura.

O deus escondeu completamente estes milagre do sol. As estações da terra continuaram o mesmos nas órbitas
reversas que na órbita natural.

O 8:21 da génese “e o SENHOR cheiraram um gosto doce; e o SENHOR disse em seu coração, mim não
maldirá outra vez a terra any more para a causa do homem; para a imaginação do coração do homem é mau de
sua juventude; nenhuns eu smite outra vez any more cada vida da coisa, como eu fiz.
8:22 quando o remaineth, o seedtime e a colheita, e o frio e o calor, e o verão e o inverno da terra, e dia e noite
não cessarão.”

“dia e noite não cessará” não significa que o deus não pode fazer o dia mais longa, a noite mais longa, o dia
mais curto, a noite mais curto, ou a retirada do sol através do céu. A promessa era deus não destruiria outra vez
a terra com água, e a terra continuaria. O deus fez dias longos, contudo os dias continuaram.

As estações continuariam na órbita reversa exactamente o mesmos como de costume. Os dias seriam 8
minutos mais curtos, adicionando acima a 48 horas de dias longos uma órbita reversa - mal discernable. As
estações continuariam, inverno, mola, verão e queda, na órbita reversa a mesma maneira que fizeram na órbita
usual da terra.



Inclinação da órbita de terra para manter a terra na mesma estação.

Aqui você vê o plano liso de sistema solar da órbita:

Aqui você vê como quando o sol deixa cair para baixo 18° a inclinação da órbita deve deixar cair também:

Nós podemos ver que o deus manteve todas estas promessas ao mesmo tempo mover o sol 180° em torno da
terra e de um pouco para cima ou para baixo para manter a terra na mesma estação. Mover o sol em torno da
terra nos mesmos meios da distância lá não seria nenhuma mudança à temperatura da terra.

Contudo, em um eclipse solar total a temperatura pode deixar cair mais de 5 graus. Os relatórios do eclipse
total E.U. no 21 de agosto de 2017 são que a temperatura deixou cair visivelmente de 29° C a 17° C em cinco
minutos. De onde eu controlava um telescópio do coronado para o público, a temperatura de refrigeração
visivelmente durante o máximo 83% a lua cobriu o sol. Um vizinho relatou que a temperatura em Kelowna
deixou cair seis graus de celcius durante o eclipse solar de 83%. Havia muito poucas nuvens, e que nuvens lá
eram, eram muito claro.



A terra que enfrenta longe do sol por 24 horas obteria normalmente muito fria. A temperatura precisaria de ser
compensada. Em pássaros repentinos da escuridão giraria dentro para a noite, e as plantas fechar-se-iam acima
para a noite. O lado ensolarado da terra por 24 horas positivas exigiria o sol escurecer de modo a para não
superaquecer a terra. Assim, Joshua pediu que o deus escurecesse o sol assim como parasse o sol. O sol pode já
ter estado o leste ocidental de viagem que dia. Assim Joshua pediria que o deus retardasse o sol para fazer o sol
estar ainda no middel do céu. Yao gravou em 2315 BC, o milagre do sol de Joseph na génese 37, o sol estado
ainda por dez dias e a terra foi chamuscada.

Dia e noite dependido de onde o sol estava e ver a terra continuou a girar dia e noite continuado. O dia era
quando o sol apareceu. Assim, se para o leste geralmente o dia 180°/noite movidos sol era 12 horas mais longos
ou se o dia 180°/noite ocidentais movidos sol era 12 horas mais curtos. A terra continuada a girar exactamente
como ela teria sem tocar. Além disso, 12 horas de luz do dia de um dia normal eram um sinal da brevidade da
vida. Não obstante, havia muitos dias de milagre do sol na história com 12 horas mais luz do dia, ou 36 horas,
ou 60 horas, ou mesmo 84 horas, mais luz do dia. Em dois anos de órbita reversa, os dias longos devem
adicionar acima a 96 horas de dias longos.

Alguns dirão que este não está na Bíblia. Minha resposta é, oh sim, ele é. Muitos de estão actualmente na
Bíblia. E os milagre gravados chineses do sol no mesmo dia e data como aqueles na Bíblia. O modelo da órbita
reversa está na Bíblia:

10:13 b de Joshua “que o sol estêve ainda no meio do céu por aproximadamente um dia inteiro”

Este verso lê literalmente o sol estado ainda da metade do céu por aproximadamente um dia inteiro. Isto
significa o sol revolvido em torno da terra como a terra girada da meia maneira de volta à meia maneira de estar
ainda para a frente no céu por 24 horas e a terra levada impulso da terra, e finalmente fora de uma órbita reversa
do sol.

Órbita reversa





O zodíaco progride normalmente à esquerda: Aquário, Peixes, Áries, Touro, Gêmeos, cancro, Leão, Virgem,
Libra, Scorpius, Sagitário, Capricórnio.

O zodíaco progride no reverso à direita: Leão, cancro, Gêmeos, Touro, Áries, Peixes, Aquário, Capricórnio,
Sagitário, Scorpius, Libra, Virgem.

Você pode ver faz não somente o progresso do zodíaco no reverso em uma órbita reversa, mas igualmente
salta seis constelações do zodíaco. Os planetas internos Mercury e o Vênus e igualmente Marte devem
igualmente saltar seis constelações. O zodíaco chinês progride no reverso talvez porque havia tão muitas órbitas
do reverso o pensamento que chinês eram normais.

Esta pesquisa não seria necessária se somente os povos leram suas Bíblias. Você não pode pegarar a Bíblia
sem ler pelo menos alguma sugestão de milagre do sol. A maioria de povos responderão imediatamente que o
deus parou a terra do giro. Contudo, o deus parou o sol não a terra. O sol pode ter aumentado na descida
ocidental no leste. Assim, quando Joshua pediu que o deus parasse o sol deve ter retardado seu movimento do
sol assim que pareceu estar ainda no céu do dia do meio-dia.



A luz vermelha da NASA

Uma letra de formulário da NASA, Goddard Space Flight Center, DM 20771 do cinturão verde (do Internet):

Nós não conhecemos nada do Sr. Harold Monte e de modo algum podemos corroborar “perdemos a referência
do dia” no artigo.

Os efeitos de eventos da época tais como o ano de pulo, perturbação seqüenciais do calendário Babylonian,
etc., são considerados no desenvolvimento de programas informáticos decorrida. Nós somos limitados um tanto
que muitos de nossos cálculos terminam com eventos Babylonian do calendário (4.000 anos há), mas este nunca
deu a programadores todas as dificuldades inesperadas.

Embora nós utilizássemos posições planetárias como necessário na determinação da nave espacial
orbitássemos em nossos computadores, eu não encontrei que algum os “astronautas e os cientistas de espaço no
cinturão verde” estiveram envolvidos “na história do dia perdido” atribuída ao Sr. Monte.

Obrigado para seu interesse.

Sinceramente,

Pedreiro de Edward, chefe
Escritório dos assuntos oficiais

Esta pode ser a luz vermelha na história faltante do dia. Os computadores da NASA colocaram
frequentemente uma luz vermelha e tiveram que ser vistos:

Luz vermelha na sala de computador da NASA de 50 anos de NASA.

Sim, a NASA utilizou posições planetárias. Sim, estavam indo para trás 4.000 anos. Tudo que teria que fazer
era abrir os clássicos chineses e vir a este registro do sonho Wan do rei na mola. Imediatamente o computador
colocaria uma luz vermelha que o sol não pode estar no Leão na mola! As seis luas do dia directamente acima e
a junção dos cinco planetas no oeste no colmilho/Libra no por do sol não poderiam ter sido vistas com o sol nos
Peixes. Esta junção de cinco planetas no colmilho/Libra significou que o sol estava no Leão que é 180° do sol
nos Peixes em janeiro /February da mola chinesa. Alguns notaram a discrepância e tentaram-na explicá-la
afastado. Talvez misnamed a queda, mola! Isto não pode ser explicado afastado.

Põe isto sobre o registro e tome a nota: o sonho Wan do rei dá os cálculos do dia faltante de Joshua como
descrito na história faltante do dia. A mola chinesa foi contada sempre com o mês lunar em janeiro
/February/March.

A órbita normal da terra faz o sol aparecer nos Peixes na mola. Alguns mil anos há o sol estava em Airies na
mola. Agora a precessão está movendo o equinócio dos Peixes para o Aquário. Assim, a canção a idade do
Aquário.

Este registro do sonho Wan do rei era tudo que era necessário descobrir o dia longo de Joshua de 24 horas e de
40 minutos. 24 horas 40 minutos mais 23 horas 20 minuto = 48 horas = a órbita de terra acelerada = o mesmo
ano de 365 dias no reverso.

A mola chinesa foi calculada 45 dias antes do equinócio de mola, o 2 de abril de 1240 BC, 90 dias que
marcam a estação total. Um computador indicaria o óbvio: o sol tinha estado na Virgem no por do sol e em 180°
movido aos Peixes, estando ainda abaixo do horizonte, então aumentar pouco dentro o oeste sobre um 1/2 -

http://127.0.0.1:51457/?fluid=1&gui=ie&lp=en_pt&url=https%3a%2f%2fsunnyokanagan.com%2fjoshua%2fredlight.jpg


período da hora da hora. Assim, o rei macilento foi vestido com o sol e a lua. O Júpiter e Saturn foram supor
para ter no Áries e no Touro 1240 BC. O Touro sido 180° longe do colmilho/Libra! Mercury é um destes cinco
planetas descritos no colmilho/Libra. Órbitas de Mercury muito perto ao sol. Como podia Mercury estar no
colmilho/Libra 180° longe do sol nos Peixes e ainda ser ao lado do sol? Nenhuma maneira! Nenhuma maneira
podia Mercury ser conjuntamente com os outros planetas em Scorpius.

Junto com seis dias moon este registro parece descrever os planetas no oeste apenas abaixo da lua e apenas
acima do sol no por do sol.

Um técnico do servço informático da NASA que começou o trabalho imediatamente depois que a história
faltante do dia saiu enviou-me por correio electrónico de um fórum de discussão aproximadamente no
ANÚNCIO do ano 2000 a que estes computadores colocaram frequentemente uma luz vermelha e tiveram que
ser vistos. Quis saber frequentemente o que poderia ter provocado a luz vermelha talvez na mesma sala que
trabalhou somente alguns anos precedentes. Tinha ouvido a história faltante do dia em 1969 e quando veio
trabalhar em 1970 para a NASA quis saber o que eram os cálculos reais.

Yigael Yadin calculou que Hazor estêve queimado 1266 - 1233 BC ao fazer escavações lá em 1958 e 1968. O
êxodo foi correctamente datado a 1280 BC por muitos anos. 40 anos mais tarde era verão longo do dia de
Joshua de 1241 BC. Todos os astronautas teriam que fazer devem procurar ano Wan do rei o primeiro. Ano do
rei Wan o 35o foi gravado no eclipse lunar, dia 13 do ciclo 60, do 23 de setembro de 1205 BC = mola Wan do
ano do rei uma primeira de 1240 BC. O segundo dia longo de Joshua Merom no 15 de fevereiro de 1240 BC
quando Joshua perseguiu o Midianites em Síria até Sidon que estava a mais distância que viaja do que 12 horas
ou 6 horas da luz do dia reservaria.

Este milagre do sol em fevereiro era sonho Wan do rei que ocorre ao mesmo tempo que a batalha de Merom.
Podem ter conectado o sonho Wan do rei ao ano do dia longo 1241 BC/1240 de Joshua BC. Então o
computador dir-lhes-ia que esta junção no primeiro mês da mola chinesa e no 6o dia da lua e estar no Áries e no
Touro poderia somente ser 15 de fevereiro de 1240 BC. Para produzir a junção que planetária os planetas
seriam remotos movido do sol como ela moveu 180°. Assim, os cinco planetas apareceram na junção no
colmilho/Scorpius quando as estrelas apareceram. Os grupos do sol em 5 PM em fevereiro.

Assim, o sol que está ainda 90° afastado no meio-dia em Israel significaria uma noite estrelado em China, até
que o sol recuasse 10° no ocidental = os desaparecidos 40 minutos. Assim, o sol moveu 190° que é 10° mais do
que 180°. Isto é, o sol aumentou 10° momentaneamente nas 12 horas ocidentais mais tarde de China.

Em seguida veriam que a junção estêve gravada no colmilho/Scorpius 180° afastado, e realizar imediatamente
os cinco planetas tinha movido 180° com o sol do colmilho/Scorpius. Com o sol 180° afastado descobririam a
órbita reversa. Uma vez que descobriram a órbita reversa, descobririam que a terra deve acelerar 48 horas um o
ano, 24 horas em uma meia órbita em um meio de um ano.

Quando olhavam presságios Assyrian encontrariam o presságio:

Um presságio Assyrian: “Se em Adar que o sol está ainda no meio do noontime: a terra experimentará a
miséria do cerco (e).”

Adar é janeiro/fevereiro. O 15 de fevereiro de 1240 é BC provavelmente quando o sol estêve ainda no tempo
do meio-dia para Joshua em Merom em Joshua 11, e talvez julga 4 e 5; e este seja sonho Wan do rei. Então o
sol pode ter estado ainda em Gibeon para Joshua dia o 24 de agosto de 1241 longo BC. Então o sol deve
retornar na mesma data um ano mais tarde após a queda Jericho do 17 de fevereiro de 1241 BC na batalha
Merom do 15 de fevereiro de 1240 BC onde havia um cerco e uma miséria. Dia o 15 de fevereiro de 1240 BC
poderia ter durado 12 horas mais longo e Joshua dia 24 de agosto de 1241 longo BC, horas do 23:20 mais por



muito tempo. Assim, o sol pode ter estado ainda quando retornou também quando Joshua perseguiu o
Midianites em Síria. E assim transformou-se um presságio Assyrian.

E assim a NASA teve todos os registros ele necessário para encontrar o dia faltante e os desaparecidos
restantes 40 minutos com a ajuda da Bíblia. Estes eram cientistas em uma missão. Tudo que procurava é
qualquer coisa astronômico. O livro seguinte após Joshua é juizes. Robert G. Boling escreveu esse Joshua e os
juizes começaram ao mesmo tempo. Esse os juizes cobririam um período de aproximadamente cem anos. Seu
dia não foi feito até que os 40 minutos fossem encontrados. Uma vez que se encontrou não precisaram de gravar
seus resultados. Sua missão era encontrar problemas ao programa especial. E desde que este problema tinha
sido resolvido e não levantou nenhum risco ao programa especial não precisou de ser relatada.

Um grande pêndulo pesado ao balançar, mover-se-á para a frente e para trás em uma linha que gire 360° em
24 horas. Assim, a terra não parou de girar quando o deus fez o sol para estar ainda para Joshua. Um pêndulo
que o dia igualmente giraria 360° que está realmente ainda na mesma linha, terra que move-se embaixo.

Pesquisa sobre sistemas solares do planeta do exo longe de nossos, comportamento de Ch'aoutic da mostra dos
reboquees da gravidade dos planetas em se. Nosso sistema solar é muito mais estável e é assim incomum. Não
obstante, o deus deve ter movido o sol em torno da terra muitas vezes.

O deus moveu o Sun e os planetas sem um traço. Esta é a parte fundamental porque o poder do deus é
escondido.

Simplesmente mover o sol em torno da terra afectaria mal a terra. Os terremotos foram gravados e esperados.
O tempo pode mudar também, e este foi gravado igualmente. Os asteróides seriam puxados no trajecto da terra
e os chuveiros de meteoro da causa, este foram gravados igualmente. Os “mundos na colisão” são nomeados
direita. Não somente movendo os planetas, remotos do sol, mas igualmente de mover o sol próprio em torno da
terra. Deus que move o sol para o outro lado da terra, e da terra que flui em uma órbita reversa do sol - nenhum
problema à terra.

Uma experiência de uma estrela de passagem através do sistema solar empurrou o Júpiter em uma órbita
reversa do sol e interrompeu as órbitas dos outros planetas. O deus que move o sol significou que esse deus
controlou os planetas também.

Aldrin do zumbido “nós fomos toda a maneira da terra à lua e de volta à terra dentro de uma metade um do
segundo do tempo distribuiu por nosso plano de vôo.”

Os movimentos no espaço podem precisamente ser calculados. Taiwan pode seguir e mover seus satélites para
um ponto do pino de uma moeda de dez centavos. Para que o deus esconda estes movimentos da ciência, o deus
deve manter a terra na órbita reversa exactamente como na órbita normal da terra. Os movents do sol e dos
planetas igualmente devem ter sido muito precisos.

A outra parte a considerar é os dez de milhões de toneladas de energia para mover imediatamente o sol
ascendente de 40 milhão quilómetros por hora. Mesmo o deus deve ter movido o sol na velocidade da luz para
que o “sol vá para baixo no meio-dia”. Paradas do tempo na velocidade da luz. O tempo para = nenhuma luz do
sol. Somente o deus tem esses poder e habilidade.

Não obstante, os astronautas na estação espacial internacional disseram que as toneladas moventes de
equipamento no espaço são como mover uma mala de viagem. O deus que move o sol através do espaço é não
somente a única solução, ele é uma solução muito prática.

Nos mundos de Velikovsky na colisão: “Mais recentemente, a ausência de material de apoio no núcleo do gelo
estuda (como os núcleos de Gronelândia Dye-3 e de Vostok), dados do anel de pinheiro do bristlecone, varves



suecos da argila, e muitas centenas de núcleos tomados dos sedimentos do oceano e do lago do mundo inteiro
ordenaram para fora toda a base para a proposição de uma catástrofe global da dimensão propor dentro da idade
Holocene atrasada.”
Wikipedia

“Assim, o número inteiro dos anos [adiantado egípcio de história] é 341 pharaohs, em que inteiro o espaço,
elas disse, nenhum deus tinha aparecido nunca em um formulário humano; nada deste tipo tinha acontecido sob
os reis egípcios anteriores ou sob mais atrasados. O sol, contudo, teve dentro deste período de tempo, em quatro
diversas ocasiões, movidas de seu curso wonted, aumentando duas vezes aonde se ajusta agora, e ajustando-se
duas vezes aonde aumenta agora. Egipto estava em nenhum grau afetado por estas mudanças; as produções da
terra, e do rio, permaneceram as mesmas; nem havia qualquer coisa incomum nas doenças ou nas mortes.”
A história de Herodotus, capítulo 2

O modelo apresentado aqui não sae de nenhuma evidência, nem sequer nenhuma hora faltante líquida. O facto
nenhuma evidência foi encontrado que apenas o deus dos meios é aquele esperto e aquele poderoso. Isto deve
dar-nos a fé completa no deus.

O 3:4 de Habakkuk “e seu brilho eram como a luz; teve chifres sair de sua mão: e havia esconder de seu
poder.”

O 1:14 da génese “e o deus disseram, deixaram lá sejam luzes no firmament do céu para dividir o dia da noite;
e deixe-os realize-se para sinais, e por estações, e por dias, e anos: ”

“O movimento aparente do sol é referido freqüentemente nos termos que implicariam sua realidade (10:13 de
Joshua, 2 20:11 dos reis, 1:5 do salmo 19, do Ecclessiastes, o 3:11 de Habakkuk)
O dicionário novo da Bíblia de Ungers, Sun, p.1225.

Os escritores da Bíblia souberam provavelmente que o sol normalmente não se moveu. Quando escreveram
“do movimento aparente do sol”, provavelmente estavam escrevendo sobre um milagre do sol. A maioria destes
milagre do sol ocorreram em datas esse aguçado ao Jesus.

2 13:8 dos Corinthians “para nós podemos não fazer nada contra a verdade, mas para a verdade.”

Com respeito a todas estas coisas, lembra-nos da verdade espiritual que o deus moverá o céu e a terra para
salvar uma alma. Como sobre você?

Se você quer uma fé inquebrável que questione não, envie-me por correio electrónico, Andrew Bennett:
sunnyokanagan@telus.net

A dúvida não tem nenhuma resposta, fé não tem nenhuma pergunta.

A verdade responde a mais perguntas do que cria.

Com respeito a todas estas coisas, lembra-nos da verdade espiritual que o deus moverá o céu e a terra para
salvar uma alma. Como sobre você?

A fé não tem nenhuma pergunta. A dúvida não tem nenhuma resposta.
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Se você quer uma fé inquebrável que questione não, envie-me por correio electrónico, Andrew Bennett:
sunnyokanagan@telus.net

A ciência rende mais perguntas do que responde. A fé responde a todas as coisas.

Leia mais: O dia longo de Joshua - a versão longa
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A terra girou de cabeça para baixo
As datas de Sothis na Bíblia apresentaram ao centro de RASC Okanagan
A inundação de Noah
Phaethon
Seneca
O Phoenix
A aumentação de Phoenix apresentou ao centro de RASC Okanagan
O dia longo de Joshua apresentado a OAS

A sociedade astronômica real da assembleia geral de Canadá Kelowna no maio de 2005. Minha exposição do
cartaz.

O centro de Okanagan da sociedade astronômica real “da apresentação dos fenômenos solares” de Canadá, o
1º de setembro de 2009. As seguintes apresentações do ponto de poder foram usadas: earthsift.ppt, joshua.ppt,
KingWansDream.ppt, moses.ppt, Orbits.ppt, Reverse.ppt, SolarPhenomena.ppt, YaosCanon.ppt. Alguém
perguntou que parte o phoenix fez. Eu respondi o phoenix era o anjo que voou ao sol e moveu o sol para o outro
lado da terra.

Apresentação de EclipseDatesA1.pdf ou de EclipseDatesA1.ppt ao centro de RASC Okanagan, o 11 de
fevereiro de 2014.

A apresentação dos depositários do tempo ao centro de RASC Okanagan, o 20 de setembro de 2016.

Email Andrew Bennett: sunnyokanagan@telus.net

Copyright © 30 de novembro de 1999 - 2020. Registo número 1058489 de Copyright. Andrew Bennett. Todos
os direitos reservados.
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