Corona and Messiah

Corona en Messias

How Does Gematria Work?
Let’s take for example, the ladder in the famous story
of Jacob’s dream: Sulam ()סֻ לָּם. It has a numerical
value of 130 (40 =  מ,30 =  ל,60 = )ס. The Hebrew word
for “Sinai” ( )סיניhas the same numerical value,
although it consists of different letters. Thus,
according to gematria, Jacob’s ladder represents the
giving of the Torah on Mount Sinai.

Hoe werkt Gematria?
Neem bijvoorbeeld de ladder in het beroemde verhaal
van Jacob's droom: Sulam ()סֻ לָּם. Het heeft een
numerieke waarde van 130 (40 =  מ,30 =  ל,60 = )ס. Het
Hebreeuwse woord voor "Sinaï" ( )סיניheeft dezelfde
numerieke waarde, hoewel het uit andere letters
bestaat. Zo stelt de Jakobsladder volgens de gematria
het geven van de Thora op de berg Sinaï voor.

Corona’s Numerical Value
What is the numerical value of the word Corona
( ?)קורונהIt’s 367 ( + 50= נ+ 6= ו+ 200= ר+ 6= ו+ 100=ק
5=)ה. Of course, we can find different words and
combinations with the same numerical value, but the
one that immediately caught my attention, was the
expression “Messiah, Come” )משיח בוא: (358= + 40=מ
9= ; בוא358 = ( משיח8= ח+ 10= י+ 300=ש
367=358+9 ;(9=1=א+6=ו+2= )ב.

Corona's Numerieke Waarde
Wat is de numerieke waarde van het woord Corona
( ?)קורונהDat is 367 50= נ+ 6= ו+ 200= ר+ 6= ו+ 100=ק
(5= ה+). Natuurlijk kunnen we verschillende
woorden en combinaties vinden met dezelfde
numerieke waarde, maar degene die onmiddellijk
mijn aandacht trok, was de uitdrukking "Messiah,
Come" משׁיח בוא: (8= ח+ 10= י+ 300= שׁ+ 40= )מ+
(1= א+ 6= ו+ 2= = )ב358 + 9 = 367.

Discover the mystery of hidden connections
So, the Hebrew word for “Corona” has the same
numerical value as the expression “Messiah, come”!
isn’t that the prayer, from both the Christian and
Jewish world today in these hard times of Corona?
Enroll in our live online Biblical Hebrew course and
discover how the original language of the Bible will
help unlock the mysteries of the Scriptures and even
of this current situation!

Ontdek het mysterie van verborgen verbanden
Dus, het Hebreeuwse woord voor "Corona" heeft dezelfde
numerieke waarde als de uitdrukking "Messias, kom"! is dat
niet het gebed, van zowel de Christelijke als de Joodse
wereld vandaag de dag in deze moeilijke tijden van Corona?
Schrijf je in voor onze live online Bijbelse Hebreeuwse cursus
en ontdek hoe de oorspronkelijke taal van de Bijbel zal
helpen om de mysteries van de Schrift en zelfs van deze
huidige situatie te ontsluiten!

Learn Biblical Hebrew online

Leer bijbels Hebreeuws online

(lp.israelbiblicalstudies.com)
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