TRÈS LOIN DANS LE UN
« Un » se dit « E’had » en hébreu.
אחד
Guematria pleine = 963
אלף חית דלת
Le 1er mot de la Bible ayant pour valeur numérique 963 est
« VeRishonot » (« et les Premières », Isaïe / Yechayahou 43:9) ורר אאשנתנותת
« Apprends-nous donc à compter nos jours, pour que nous acquérions un
cœur ouvert à la sagesse. » (Psaumes 90:12)
חכרמהה
לאמרנותת יהמןינו ןכ ןןן הותדבע ו רנהבאא לרבבב ה
Guematria du verset = 963
#ApprendreÀCompter #NombreEtNom
Guematria pleine de la guematria pleine (milouï dans le milouï) du mot
E’had = 2024
אלף למד פא חית יוד תו דלת למד תו
« Rappelez-vous les Premiers Temps, car je suis le Tout-Puissant, il n’en
est pas d’autre, je suis Dieu, et nul n’est comme moi. » (Isaïe /
Yechayahou 46:9)
אפסס כ ןהמותנ אי
אלתהאים ו ר ס
אנתכ אי אןל וראןין עותד ל
 כ ןאי ה:זאכ ררו ןר אאשנתנותת מןעותל הם
Guematria du Verset = 2024
#Un #Premier #HashemEhad
Guematria pleine de la guematria pleine de la guematria pleine de
« E’had » (on va loin…)
אלף למד פא למד ממ דלת פא אלף חית יוד תו יוד וו דלת תו וו דלת למד תו למד מם
דלת תו וו
= 4694
#LouerLeUn #LoueUn #Loin

« Si le chemin, trop long pour toi, ne te permets pas ce transport,
éloigné que tu seras du lieu choisi par l’Éternel, ton Dieu, comme siège
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de son nom, et parce que l’Éternel, ton Dieu, t’aura comblé de biens. »
(Deutéronome 14:24)
אלתהסיך ה
אשנסר יברחבר ירהו הה ל
מהקותם ש
ה ן
מרך ה ב
מ ן
בדר סך ר כ ןאי לתא תוןכ בל שאראןתות כ ןאי יררחבק א
מרך ה ה ןס
מ ן
ורכ אי יררבןסה א
אלתהסיך ה
 כ ןאי ירבהרסכ רך ה ירהו הה ל:להשאוןם שנרמות שנהם
Guematria du verset = 4694
#CheminLong #LoueUn
« Les gens ne pouvaient distinguer les clameurs joyeuses des sanglots
bruyants du peuple; car le peuple poussait de grands cris, dont l’écho se
faisait entendre au loin. » (Ezra 3:13)
תררוןעה ה ג רדותל הה
מר איעא ים ן
 כ ןאי ההעה ם ר:מחהה ל רק ותל בר ןכ אי ההעה ם
השןא ר
תררוןעב ת ב
וראןין ההעה ם מבכ ןאיר אים קותל ן
מר החותק
הקןותל נאשנרמבע עב ד ל ר ן
ור ב
Guematria du verset = 4694
#EntendreAuLoueUn
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