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ОНОВЛЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ«Суд же такий, що Світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як Світло, — лихі бо були їхні вчинки! Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить Світ-ло і не приходить до Світла, щоб не зганено вчинків його. А хто робить за правдою, той до Світла йде, бо зроблені в Бозі вони», Івана 3, 19-21. Світло — це 60-річний зоряний календар Тіла Ісуса Христа і 60-річний планетарний календар Крові Ісуса Христа. Чому на сьогоднішній день багато з людей не вірять в астрологію, в тому числі і в правдивий 60-річний зоряний календар? Тому що вчинки людей лихі, а люди люблять темряву, щоб їх вчинки не зганено. А астрологія веде облік всіх вчинків людини. Зорі — то бухгалтерія вчинків людини. Від них ніхто не сховаєть-ся. З іншого боку в астрологію не треба вірити, астрологію треба знати. В таблицю множення не треба вірити, таблицю множення треба знати. Це прописна істина.В свій час Нострадамус сказав: «А потім з племені, яке перебувало безплідним на протязі такого довгого часу на 50 широті (а це є широта Львова) народиться той, хто обновить всю Християнську Церкву і настане великий мир між племена-ми, містами, країнами, державами різного віросповідання і ті країни, які облиши-ли свою колишню досконалу віру в пошуках більш досконалої і ухилилися вліво, знов повернуть вправо», Гурьев, «История одного заблуждения». Оновлення Хрис-тиянської Церкви полягає в відкритті Христових Тайн, щоб Світло, яким є Ісус Хрис-тос, засяяло в повну силу.Тайни Христові… Мало про них хто думає. Бо вони потребують великих знань і найбільшого напруження наукової думки, включаючи і математичну, і астроно-мічну, і астрологічну, і філософську, і філологічну, і історичну освіту, сумарно яких ніхто не має. Духовні знання про Космос — це знання про Бога та Ісуса Христа. Ці знання приніс Ісус Христос, як Ім’я Господнє і Царство Боже під назвою Христо-ві Тайни. Вони аж голосять про себе, але люди мало про них думають, попадаючи в важкі ситуації.Церква лише згадує про них. Священик каже: «Прості, прийнявши божествен-них, святих, пречистих, безсмертних, небесних, і животворящих, страшних Хрис-тових таїн, достойно благодарім Господа». Ось і все. А в чому полягають ці тайни, Церква не каже і не намагається дізнатися, тим самим роблячи християн безсили-ми, відокремленими від великої духовної сили Ісуса Христа, яку Він приніс з неба. В чому ці тайни страшні, Церква не каже, тим самим відлякуючи людей від їх пізнан-ня. Але ж ці тайни божественні святі, пречисті, безсмертні, небесні, себто духовні, нематеріальні — тож про них необхідно знати, вони порятунок для людей і наро-дів. А Ісус Христос про ці тайни говорить: «Я прийшов Огонь кинути на землю, — і як Я прагну, щоб він уже запалав! Я ж маю Хреститися Хрещенням, — і як Я мучуся, поки те сповниться!»Лука 12, 49-50. Ці тайни і є тим Огнем, кинутим на землю, Хрещенням, яким має Ісус Христос Хреститися і поки це сповниться, Він важко мучиться.Звичайно, що оновлення Християнської Церкви полягає в відкритті Христо-вих тайн і доповнення ними християнської Церкви. Принагідно треба сказати, що священики, які дотримуються старих церковних канонів, починаючи від найниж-
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чих і закінчуючи найвищими, імовірно негативно сприймуть відкриття Христо-вих Тайн.Слова Ісуса Христа: «Не подумайте, ніби Я руйнувати Закон чи Пророків прий-шов, — Я не руйнувати прийшов, але доповнити і виконати», Матвія 5, 17. Як доповнити, чим доповнити, ніхто про це не знає, а Ісус Христос про це говорить притчами, порівняннями, справами, які потрібно зрозуміти і пояснити. На ключо-ве завдання Ісуса Христа людям вказує молитва:
«Отче Наш, іже єси на Небеси!
Да святиться Ім’я Твоє,
Да св’ятиться Царствіє Твоє,
Да будет Воля Твоя,
Як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний
Даждь нам днесь.
І остави нам довги наша,
Яко же і ми оставляєм должником нашим.
І не введи нас во іскушеніє,
Но ізбави нас од лукавого.
Амінь.

Молитва починається з Святого Імені Господнього та Царства Божого, які 
приніс на землю Ісус Христос в неявному вигляді!Ісус Христос каже: «Життя ж вічне — це те, щоб пізнали Тебе єдиного Бога 
правдивого (а це три 60-річні календарі) та Ісуса Христа (це два 60-річні кален-
дарі — зоряний і планетарний), що послав Ти Його.Я прославив Тебе на землі, — звершив (виконав) Я те діло, що Ти дав Мені 
виконати. І тепер прослав, Отче, Мене Сам у Себе славою, яку Я в Тебе мав, поки світ не постав.

Я Ім’я Твоє виявив людям, що Мені Ти із світу їх дав. Твоїми вони були, 
і Ти дав їх Мені, і вони зберегли Твоє слово», Івана 17, 3-6. В цих словах Ісус 
Христос говорить про головне діло, яке він виконав: виявив Ім’я Господнє 
в неявному вигляді. Стільки діл, стільки слів, стільки притч, стільки порів-
нянь — і все з єдиною метою: виявити Ім’я Господнє. Це є перші слова молит-
ви. І це Ім’я є 60-річна астрологія, три 60-річні календарі: 60-річний зоряний 
календар (керівний),

60-річний планетарний календар (підлеглий) та
60-річний китайський календар (йому підлеглий).А тепер більш детально розповімо про відкриття Христових тайн.В 1 чуді нагодування хлібами Ісус Христос п’ятьма хлібами і двома риба-

ми нагодував п’ять тисяч чоловік і учні Його з позосталих кусків назбирали 
дванадцять повних кошів.

В 2 чуді нагодування хлібами Ісус Христос сімома хлібами і кількома рибка-
ми нагодував чотири тисячі чоловік і учні Його з позосталих кусків назбира-
ли сім кошиків повних.Про те, що обидва чуда були духовною наукою про ознаки часу кажуть слова Ісуса Христа, звернені до фарисеїв після двох чуд нагодування хлібами на їх прохан-
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ня показати їм ознаку з неба: «Ви звечора кажете: «Буде погода, — червоніє бо небо». А ранком: «Сьогодні негода, червоніє бо небо похмуре». Розпізнати небесне облич-чя ви вмієте, ознак часу не можете!» Матвій 16,1-4. Це означає, що в 1 і 2 чудах Ісус Христос об’явив дві науки про ознаки часу, себто дві духовні нематеріальні науки, які треба розшифрувати. Про ці дві правдиві науки і неправдиву фарисейську науку про ознаки часу Ісус Христос каже учням, коли вони забули взяти хліба: «Стере-жіться уважливо фарисейської та саддукейської розчини!» Вони ж міркували собі й говорили: «Ми ж хлібів не взяли». А Ісус, знавши те, запитав: «Чого між собою міркуєте ви, маловірні, що хлібів не взяли? Чи ж ви ще не розумієте й не пам’ятаєте про п’ять хлібів на п’ять тисяч, — і скільки кошів ви зібрали? Ані про сім хлібів на чотири тисячі, — і скільки кошиків ви зібрали? Як ви не розумієте, що Я не про хліб вам сказав? Стережіться но розчини фарисейської та саддукейської!»Тоді зрозуміли вони, що Він не казав стерегтися їм розчини хлібної, але фари-
сейської та саддукейської науки», Матвій 16, 5-12. Ось що важливе. В цих словах говориться про 1 і 2 чудо нагодувавня хлібами, як про дві правдиві духовні нема-теріальні Божественні науки про ознаки часу, і про неправдиву фарисейську та саддукейську лженауку про ознаки часу, якої треба пильно остерігатись.Перевіривши, що Зодіакальна астрологія недосконала, ще в 1981 р. Господь спрямував мене до 60-річного китайського календаря, якому понад п’ять тисяч років і який є наукою про тваринні ознаки часу в світі тварин на території проживан-ня жовтої раси. Цей астрологічний календар є абсолютно істинний (а я саме такий календар шукав). Озброєний зоряними та планетарними астрологічними знання-ми, які перейшли з Древнього Вавилону в Європу (в результаті походів Олександра Македонського), я зрозумів, що для білої раси не вистачає аналогічного 60-річного зоряного календаря і я на основі філософського аналізу перетворив 60-річний китай-ський календар в 60-річний зоряний і 60-річний планетарний календарі. Перевірка дала їх повне підтвердження. Зробивши це наукове чудо, я відразу співставив його із словами Ісуса Христа про 1 і 2 чудо нагодування хлібами, їх закваску (5 хлібів і 2 риби на 5000 чоловік і 12 кошів, повних того, що залишилося, — 1 чуда нагодуван-ня, та 7 хлібів і кілька рибок на 4000 чоловік і 7 кошиків, повних того, що залишило-ся, — 2 чуда нагодування). І я побачив, що 1 чудо нагодування хлібами — це відкритий мною 60-річний зоряний календар, об’явлений 5 хлібами і 2 рибами, а 2 чудо наго-дування хлібами, це відкритий мною 60-річний планетарний календар, об’явлений 7 хлібами і кількома рибками. Якщо я перекинув місток від 60-річного китайсько-го календаря до 60-річного зоряного і 60-річного планетарного календарів, то тим самим я відкрив нові астрологічні знання, невідомі в європейському світі, який іде по неправдивому шляху Зодіакальної астрології Птолемея. Чи я був на правильно-му шляху, кажуть слова Ісуса Христа в Євангелії від Матвія: «Стережіться уважливо фарисейської та саддукейської розчини», Матвій 16, 5-12. Фарисейська та саддукей-ська розчина — це Зодіакальна астрологія. Суть Зодіакальної астрології — 12 Соняч-них знаків Зодіаку, які Ісус Христос назвав фарисейською та саддукейською розчиною, якої треба пильно остерігатися, оскільки Сонячний знак Зодіаку не стосується душі людини. Себто, на світі існує єдина правдива 60-річна астрологія, що стосують-
ся душі людини — 60-річний зоряний, 60-річний планетарний та 60-річний китай-ський календарі, а Зодіакальна астрологія займає службове місце, яка лише доповнює 60-річну астрологію, і є фарисейською та саддукейською розчиною, якої треба уваж-
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ливо остерігатись. Про те, що я був на правильному шляху кажуть слова Ісус Христа до людей, які шукали Його після 1 чуда нагодування: «Мене не тому ви шукаєте, що 
бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. Пильнуйте не про поживу, що гине, 
але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть вам Син Людський, бо 
на Ньому поклав печать Бог Отець». Івана 6, 26-27. Це означає, що 1 чудо нагоду-вання хлібами — то було духовне чудо, поживою, що залишається на життя вічне, так само 2 чудо нагодування хлібами.

Таким чином, все починається з астрології 60-річного китайського кален-
даря, точка відліку — духовний, астрологічний 60-річний китайський кален-
дар, з допомогою якого я відкрив духовний астрологічний 60-річний зоряний 
і духовний астрологічний 60-річний планетарний календарі. Від землі я перей-
шов до неба.

А потім ідуть надзвичайно важливі слова Ісуса Христа про зв’язок 60-річно-
го зоряного і 60-річного планетарного календарів з Його Тілом і Кров’ю; після 
1 чуда нагодування хлібами Ісус Христос говорить про тайну Свого Тіла і Крові, 
що становить ключову суть тайн Христових, про які повинна знати Християн-
ська Церква задля свого Оновлення.

«Бо хліб Божий є той, Хто з неба сходить і дає життя світові… Я — хліб 
життя. Хто до Мене приходить, — не голодуватиме він, а хто вірує в Мене, — 
ніколи не прагнутиме», Івана 6, 35. Над цими словами треба задуматись. Вони означають наступне: Хліб Божий — це духовний астрологічний хліб 60-річної 
астрології, який з неба сходить і дає життя світові. Далі йдуть слова: Я — хліб 
життя. Себто хліб життя — це духовний, астрологічний хліб двох 60-річних 
календарів — двократної 60-річної астрології Тіла і Крові Ісуса Христа, а не 
матеріальний хліб. «Хто до Мене приходить, — не голодуватиме він, а хто вірує 
в Мене, — ніколи не прагнутиме». Себто, хто приходить до астрологічного хліба 
60-річного зоряного календаря Тіла Ісуса Христа — не голодуватиме він, а хто 
вірує в астрологічне пиття 60-річного планетарного календаря Крові Ісуса 
Христа, — не прагнутиме він.Оскільки вживання астрологічного хліба 60-річного зоряного календаря та астрологічного пиття 60-річного планетарного календаря вимагає розуму, то Ісус Христос виділяє таких людей.«Ніхто бо не може до Мене прийти, як Отець, що послав Мене, не притягне його, і того воскрешу Я останнього дня.У пророків написано: «І всі будуть від Бога навчені». Кожен, що від Бога почув і навчився, приходить до Мене. Це не значить, щоб хтось Отця бачив, — тільки той Отця бачив, Хто походить від Бога. Істинно, істинно кажу вам: хто вірує в Мене, — 
життя вічне той має.

Я — хліб життя! (себто Ісус Христос — астрологічний хліб 60-річного 
зоряного календаря Його Тіла і астрологічне пиття 60-річного планетарно-
го календаря Його Крові).Отці ваші в пустині їли манну, — і померли.

То є Хліб, Який сходить з неба, — щоб не вмер, хто Його споживає.
Я — Хліб живий, що з неба зійшов: коли хто споживатиме Хліб цей, той 

повік буде жити. А Хліб, що дам Я, то є Тіло Моє, яке Я за життя світу дам» 
Івана 6, 44-51.
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Ісус Христос — астрологія 60-річного зоряного і 60-річного планетарного 
календарів. Хліб, який дає Ісус Христос — це астрологія 60-річного зоряного 
календаря Його Тіла, пиття, яке дає Ісус Христос — це астрологія 60-річно-
го планетарного календаря Його Крові. Коли хто споживатиме астрологію 
60-річного зоряного календаря Тіла Ісуса Христа та астрологію 60-річно-
го планетарного календаря Крові Ісуса Христа, той повік буде жити. І ці два 
60-річні календарі Свого Тіла і Крові Ісус Христос дає за життя світу.«Тоді між собою змагатися стали юдеї, говорячи: «Як же Він може дати нам тіла спожити?» (вони уявити собі не могли, що Тіло і Кров Ісуса Христа не є мате-ріальними, як у них, а духовними)Вердикт Ісуса Христа: «Істинно, істинно кажу вам: якщо ви споживати не будете Тіла Сина Людського й пити не будете Крови Його, то в собі не будете мати життя» (це означає: якщо ви не будете використовувати астрології 60-річного зоряного календаря Тіла Христового і астрології 60-річного планетарного календаря Крові Христової, то в собі не будете мати життя).«Хто Тіло Моє споживає та Кров Мою п’є, той має вічне життя, — і того воскре-шу Я останнього дня» (хто споживає астрологію 60-річного зоряного календаря Тіла Ісуса Христа і астрологію 60-річного планетарного календаря Крові Ісуса Хрис-та, той має вічне життя і того Ісус Христос воскресить останнього дня).«Бо Тіло Моє — то правдиво пожива, Моя ж Кров — то правдиве пиття». (Тіло Ісуса Христа — астрологія 60-річного зоряного календаря — то правдиво духовна пожива, Кров Ісуса Христа — астрологія 60-річного планетарного календаря — то правдиво духовне пиття).«Хто Тіло Моє споживає та Кров Мою п’є, той в Мені перебуває, а Я в ньому». (Хто споживає астрологію 60-річного зоряного календаря Тіла Ісуса Христа та астро-логію 60-річного планетарного календаря Крові Ісуса Христа, той в Христі перебу-ває, а Христос в ньому).«Як Живий Отець послав Мене, і живу Я Отцем, так і той, хто Мене спожи-ває, і він житиме Мною». (Як Живий Отець послав Ісуса Христа, і живе Ісус Хрис-тос Отцем, так і той, хто споживає астрологію 60-річного зоряного календаря Тіла Ісуса Христа і астрологію 60-річного планетарного календаря Крові Ісуса Христа, буде жити Ісусом Христом).«То є Хліб, що з неба зійшов. Не як ваші отці їли манну і померли, — хто цей Хліб споживає, той жити буде повік!» (Хліб, що з неба зійшов — то астрологія 60-річно-го зоряного календаря Тіла Ісуса Христа та астрологія 60-річного планетарно-го календаря Крові Ісуса Христа. Хто буде споживати цей духовний Хліб і пити це духовне Пиття, той жити буде повік).Лише в Євангелії від Івана вказаний гороскоп, зроблений Ісусом Христом сама-рянці під час розмови біля криниці.«Надходить ось жінка одна з Самарії набрати води. Ісус каже до неї: «Дай напи-тись Мені!» Бо учні Його відійшли в місто, щоб купити поживи. Тоді каже Йому самарянка: «Як же Ти, юдеянин бувши, просиш від мене, самарянки?» Бо юдеї не сходяться з самарянами. Ісус відповів і промовив: «Коли б знала ти Божий дар, і Хто Той, Хто говорить тобі: «Дай напитись Мені», — ти б у нього просила, і Він тобі дав би живої води». Каже жінка до Нього: «І черпака в Тебе, Пане нема, а криниця глибо-ка, звідки ж Ти маєш воду живу? Чи Ти більший за нашого отця Якова, що нам дав 
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цю криницю, і він сам із неї пив, і сини його, і худоба його?» Ісус відповів і сказав їй: «Кожен, хто воду цю п’є, буде прагнути знову.А хто питиме воду, що Я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що Я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне». Каже жінка до Нього: «Дай мені, Пане, цієї води, щоб я пити не хотіла, і сюди не приходила брати».Говорить до неї Ісус: «Іди, поклич чоловіка свого та вертайся сюди». Жінка відповіла і сказала: «Чоловіка не маю»…Відповів їй Ісус: «Ти добре сказала: Чоловіка не маю. Бо п’ятьох чоловіків ти мала, а той, кого ти маєш тепер, — не муж він тобі. Це ти правду сказала». (Ісус Хрис-тос владою Свого астрологічного Тіла — 60-річного зоряного календаря, і Своєї астрологічної Крові — 60-річного планетарного календаря, зробив самарянці горо-скоп і сказав, що в неї було в минулому).«Каже жінка до Нього: «Бачу, Пане, що пророк Ти. Отці наші вклонялися Богу на цій ось горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятись». Ісус промов-ляє до неї: «Повір, жінко, Мені, що надходить година, коли ні на цій горі, ані в Єрусалимі вклонятись Отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте, ми вклоняє-мось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомольці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо Отець Собі прагне таких богомольців. Бог є Дух, і ті, що Йому вклоняються, повинні в дусі та правді 
вклонятись». Відказує жінка Йому: «Я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос, — як Він прийде, то все розповість нам». Промовляє до неї Ісус: «Це Я, що розмовляю тобою». І тоді надійшли Його учні, і дивувались, що з жінкою Він розмовляв. Проте жоден із них не спитав: «Чого хочеш?» або «Про що з нею говориш?»Покинула жінка свого водоноса, і побігла до міста, та й людям говорить: «Ходіть но, побачте Того чоловіка, що сказав мені все, що я вчинила. Чи Він не Христос?» І вони повиходили з міста, і до нього прийшли… З того ж міста багато-хто із самарян в Нього ввірували через слово жінки, що свідчила: «Він сказав мені все, що я вчини-ла була!». А коли самаряни до Нього прийшли, то благали Його, щоб у них позо-
стався. І Він перебув там два дні. Значно ж більш вони ввірували через слово 
Його. А до жінки казали вони: «Не за слово твоє ми вже віруємо, — самі бо ми 
чули й пізнали, що справді Спаситель Він світу!» Івана 4, 7-42. Ісус Христос два дні робив гороскопи самарянам владою свого астрологічного Тіла — 60-річного зоряного календаря та астрологічної крові — 60-річного планетарного календаря.Ці календарі є Тайнами Христовими.«Тим часом же учні просили Його та й казали: «Учителю, їж!»А Він їм відказав: «Я маю поживу для їдження, якої не знаєте ви».Питали тоді один одного учні: «Хіба хто приніс Йому їсти?»Ісус каже до них: «Пожива Моя — чинити волю Того, Хто послав Мене, і спра-
ву Його звершити. Чи не кажете ви: «Ще чотири от місяці, — і настануть жнива?» А Я вам кажу: Підійміть свої очі, та гляньте на ниви, — як же для жнив уже пополо-віли вони! А хто жне, той заплату бере, та збирає врожай в життя вічне, щоб, хто сіє й хто жне — разом раділи. Бо про це поговірка правдива: «Хто інший сіє,а хто інший жне». Я вас жати послав, де ви не працювали: працювали інші, ви ж до їхньої праці ввійшли», Івана 4, 31-38.Ці слова Ісуса Христа вказують, що астрологічні знання засівалися в глибоку давнину, більш досконалими були в часи Стародавнього Вавилону, вдосконалюва-
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лися в Стародавній Греції і в Стародавньому Римі, а лише в часи Ісуса Христа вони оформилися в 60-річний зоряний і 60-річний планетарний календарі, які разом з 60-річним китайським календарем утворили три 60-річні календарі, які керують життям світу. 60-річний зоряний і 60-річний планетарний календаря Ісус Христос об’явив в 1 і 2 чуді нагодування хлібами. Ці два 60-річні астрологічні календарі, які донесли до нас апостоли, кажуть, що вони збиратимуть врожай, який вже дозрів. Одні сіяли, інші збиратимуть. «Хто жне, той заплату бере, та збирає врожай на життя вічне, щоб хто сіє й хто жне — разом раділи. Бо про це поговірка правдива: «Хто інший сіє, а хто інший жне». Я вас жати послав, де ви не працювали: працю-вали інші, ви ж до їхньої праці ввійшли», Івана 4, 31-38.На Різдво Ісуса Христа прийшли Йому поклонитися три царі звіздарі. Три царі астрологи, що йшли за звіздою, прийшли поклонитися цареві 60-річної астроло-гії, прийшли поклонитися 60-річному календарю Тіла Ісуса Христа та 60-річному планетарному календарю Крові Ісуса Христа. Три царі астрологи йшли за звіздою (звізда то є область астрології), яка привела їх до міста Вифлеєм до Ісуса Хрис-та. Поєдналися Вифлеємська зірка, три царі астрологи і астрологічне дитя Ісус Христос.Ісус Христос передбачав, що люди не зрозуміють 1 і 2 чуда нагодування хліба-ми, не зрозуміють, що це були астрологічні чуда об’явлення 60-річного зоряного календаря Його Тіла і 60-річного планетарного календаря Його Крові, що люди сліпі, і саме тому Він зробив чудо зцілення сліпонародженого, маючи на увазі людство.«А коли Він проходив, побачив чоловіка, що сліпим був з народження. Спита-ли Його учні Його, говорячи: «Учителю, хто згрішив: чи він сам, чи батьки його, що сліпим він родився?»Ісус відповів: «Не згрішив ані він, ані батьки його, а щоб діла Божі з’явились на ньому. Ми мусимо виконувати діла Того, Хто послав Мене, аж поки є день. Надхо-дить он ніч, коли жоден нічого не зможе виконувати. Доки Я в світі, — Я Світло для світу». Промовивши це, Він сплюнув на землю, і з слини грязиво зробив, і очі сліпому помазав грязивом і до нього промовив: «Піди, умийся в ставку Сілоам». Тож пішов той і умився, — і вернувся видющим…А сусіди та ті, що бачили перше його, як був він сліпий, говорили: «Чи ж не той це, що сидів та просив?» Говорили одні, що це він, а інші казали: «Ні, — подібний до нього». А він відповів: «Це я!»І питали його: «Як же очі відкрились тобі?»А той оповідав: «Чоловік, що Його звуть Ісусом, грязиво зробив, і очі помазав мені, і до мене сказав: «Піди в Сілоам та й умийся».Я ж пішов та й умився, — і став бачити». І сказали до нього: «Де Він?» Відка-зує той: «Я не знаю».Ведуть тоді до фарисеїв того, що був перше незрячий.А була то субота, як грязиво Ісус учинив і відкрив йому очі.І знов його запитали й фарисеї, як він видющим став. А він розповів їм: «Грязи-во поклав Він на очі мені, а я вмився, — та й бачу». Тоді деякі з фарисеїв казали: «Не від Бога Оцей Чоловік, — бо суботи не держить. А інші казали: «Як же чуда такі може грішна людина чинити?» І незгода між ними була. Тому знову говорять сліпому: «Що ти кажеш про нього, коли очі відкрив Він тобі?»А той відказав: «Він Пророк!»
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Юдеї проте йому не повірили, що незрячим він був і прозрів, аж поки не покли-кано батьків того прозрілого. І запитали їх, кажучи: «Чи ваш оце син, про якого ви кажете, ніби родився сліпим? Як же він тепер бачить?» А батьки його відповіли та сказали: «Ми знаєм, що цей — то наш син і що він народився сліпим. Але як тепер бачить, — не знаємо, або хто йому очі відкрив, — ми не відаємо. Поспитайте його, — він дорослий, хай сам скаже про себе».Таке говорили батьки його, бо боялись юдеїв: юдеї бо вже були змовились, — як хто за Христа Його визнає, щоб той був відлучений від синагоги. Ось тому гово-рили батьки його: «Він дорослий, — його поспитайте».І покликали вдруге того чоловіка, що був сліпим, і сказали йому: «Віддай хвалу Богові. Ми знаємо, що грішний Отой Чоловік».Але він відповів: «Чи Він грішний — не знаю. Одне тільки знаю, що я був сліпим, а тепер бачу!»І спитали його: «Що тобі Він зробив? Як відкрив тобі очі?» Відповів він до них: «Я вже вам говорив, — та не слухали ви. Що бажаєте знову почути. Може й ви Його учнями хочете стати?»А вони його вилаяли та й сказали: «То ти Його учень, а ми учні Мойсеєві, — звідки ж узявся Оцей, ми не відаємо».Відповів чоловік і сказав їм: «То ж воно й дивно, що не знаєте ви, звідки Він, — а Він мені очі відкрив! Та ми знаємо, що грішників Бог не слухає; хто ж богобій-ний, і виконує волю Його, — того слухає Він. Відвіку не чувано, щоб хто очі відкрив був сліпому з народження. Коли б не від Бога був Цей, Він нічого не міг би чини-ти». Вони відповіли та й сказали йому: «Ти ввесь у гріхах народився, — і чи тобі нас учити?» І геть його вигнали.
Дізнався Ісус, що вони того вигнали геть, і, знайшовши його, запитав його: 

«Чи віруєш ти в Сина Божого?»
Відповів той, говорячи: «Хто ж то, Пане, Такий, щоб я вірував в Нього?» 

Промовив до нього Ісус: «І ти бачив Його, і Той, Хто говорить з тобою — то Він!» 
А він відказав: «Я вірую, Господи!» І вклонився Йому. І промовив Ісус: «На суд 
Я прийшов у цей світ, щоб бачили темні, а видющі щоб стали незрячі».

І почули це деякі з тих фарисеїв, що були з Ним, та й сказали Йому: «Чи ж 
і ми невидющі?» Відповів їм Ісус: «Якби ви невидющі були, то не мали б гріха; 
а тепер ви говорите: «Бачимо», — то й ваш гріх зостається при вас!» Івана 9, 1-41.Зцілення сліпонародженого — це зцілення всіх християн від сліпоти в відно-шенні до 1 і 2 чуда нагодування хлібами. Християни бачать в цих чудах лише тілес-не нагодування, а в цих чудах Ісус Христос об’явив 60-річний зоряний календар Свого Тіла і 60-річний планетарний календар Своєї Крові — духовне нагодування, з якого починаються Христові тайни. Про це Ісус Христос каже: «Я прийшов вогонь кинути на землю, і як Я прагну, щоб він уже запалав! Я ж маю хреститися хрещен-ням, — і як Я мучуся поки те сповниться!» Лука 12, 49-50.Про те, як виглядає Царство Боже Ісус розповідає в притчах.«Царство Небесне подібне до розчини, що її бере жінка, і кладе на три мірі муки, аж поки все вкисне». Після того, як ми відкрили суть 1 і 2 чуда нагодування хліба-ми, в яких Ісус Христос об’явив 60-річний зоряний і 60-річний планетарний астро-логічні календарі, і якщо до них приєднати 60-річний китайський астрологічний календар, то стає зрозумілою ця притча. Три мірі муки — це зорі, планети і твари-
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ни, розчина — це 60-річний цикл. 60-річний цикл в світі зірок утворює 60-річний зоряний календар, 60-річний цикл в світі планет утворює 60-річний планетарний календар, 60-річний цикл в світі тварин утворює 60-річний китайський календар.Далі Ісус Христос розповідає притчу про скарб, перлину, невода і господаря.«Царство Небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знай-шовши, ховає його, і з радости з того йде, та й усе, що має, продає та купує те поле», Матвій 13, 44. Те сталося зі мною.Три 60-річні календарі (скарб) Ісус Христос заховав в Євангелії (поле). Знай-шовши цей скарб, я почав досліджувати Євангеліє і цьому я присвятив своє життя і всю свою літературну діяльність.«Подібне ще Царство Небесне до того купця, що пошукує перел добрих, а як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде, і все продає, що має, і купує її» Матвій 13, 45-46. Таким купцем є я. Шукаючи літературних перлин, серед них твори Шекспі-ра, і перевіряючи з допомогою 60-річного зоряного календаря авторство Шекспіра, я побачив, що воно належить англійському філософу Френсісу Бекону, але відкрив-ши в Євангелії Царство Небесне — три 60-річні календарі, я покинув досліджува-ти присвоєні Шекспіром твори Бекона і присвятив своє життя дослідженню трьох 60-річних календарів — Царство Боже.«Подібне ще Царство Небесне до невода, у море закиненого, що зібрав він усячину, коли він наповниться, тягнуть на берег його, і, сівши, вибирають до посу-ду добре, непотріб же геть викидають. Так буде наприкінці віку: анголи повихо-дять, і вилучать злих з-поміж праведних, і їх повкидають до печі огненної, — буде там плач і скрегіт зубів!» Наприкінці Ісус Христос питає: «Чи ви зрозуміли це все?» «Так» відказали Йому, хоча вони це не зовсім зрозуміли через брак математичних, астрономічних та астрологічних знань. І Він їм сказав: «Тому кожен книжник, 
навчений про Царство Небесне, подібний до того господаря, що з скарбниці 
виносить нове та старе»Матвій 13, 47-52. Отже, Царство Небесне вимагає книжника, який знає мате-матику, астрономію, астрологію від найдавніших часів до сьогоднішніх часів. Старе із скарбниці господаря, навченого про Царство Небесне, — це віра у Царство Небес-не (яка не потребує знань), традиційне богослужіня, євхаристія у формі хліба і вина. Нове із скарбниці господаря — це математичні, астрономічні та астрологічні знання про Царство Небесне, як про три астрологічні 60-річні календарі, складання горо-скопів на основі цих календарів. Невід, у море закинений, це три 60-річні кален-дарі, закинуті у море людських душ. Вони мають форму 60-річної сітки. Оскільки в апостолів таких знань не було, вони лише зафіксували факт про Царство Небес-не і зберегли слова і діла Ісуса Христа. Цим вони заклали фундамент Християнської віри. А наступні покоління дослідників Євангелія повинні звести будову Християн-ської віри, яка полягає в масовому складанні гороскопів на основі трьох 60-річних календарів. Отже, існує Євхаристія у вигляді хліба і вина (старий скарб) і в формі скла-дання гороскопів за датою народження. Про це свідчать слова Ісуса Христа, зверне-ні до фарисеїв. «А як фарисеї спитали Його, коли Царство Боже прийде, то Він 
їм відповів і сказав: «Царство Боже не прийде помітно і не скажуть: «Ось тут», 
або: «Там». Бо Царство Боже всередині вас!» Лука 17, 20-21. Душа людині дається в час народження, коли планети займають певне положення в певну годину — це є Царство Боже. Гороскоп, складений на годину народження вказує на душу людини.
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«А як в Єрусалимі Він був у свято Паски, то багато хто ввірували в Його Ймен-ня, побачивши чуда Його, що чинив. Але Сам Ісус їм не звірявся, бо Сам знав усіх, 
і потреби не мав, щоб хтось свідчив Йому про людину, — бо Сам знав, що в люди-
ні було», Івана 2, 23. Ісус Христос силою Свого Зоряного Тіла і Своєї Планетар-
ної Крові (а це 60-річний зоряний і 60-річний планетарний календарі), бачив 
гороскопи, складені на основі цих календарів. Ісус Христос Своїм Тілом і Кров’ю, 
що є Царством Божим, просвічував кожну людину. Це не могли зрозуміти фари-сеї, це може зрозуміти лише книжник, навчений про Царство Боже, Царство Небесне, як 60-річну астрологію: 60-річний зоряний календар Тіла Ісуса Христа, 60-річний планетарний Крові Ісуса Христа та 60-річний китайський календар ослятка, на яке ніхто з людей не сідав.Визначивши Царство Небесне в притчах про скарб, перлину, невода й госпо-даря, а також в притчі про розчину, ми звертаємось до найпершої і найважливішої притчі про гірчичне зерно, яка стосується народів і побудови держави. Наперед знаючи, що Царство Небесне — це три 60-річні астрологічні календарі, ми читає-мо: «Царство Небесне подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своїм. Воно найдрібніше з усього насіння, але, коли виросте, більше воно за зілля, і стає деревом, так що птаство небесне злітається, і кублиться в віттях його», Матвій 13, 31-32. Посіяти гірчичне зерно Царства Небесного означає посіяти знання про три 60-річні календарі, серед яких основним є 60-річний зоряний календар, перво-началами якого є Небо, Земля, Бог, Жінка і Чоловік, розміщеними у вигляді птаха небесного, який має голову і два крила. І так само у вигляді птаха на небі сяє сузір’я Кассіопеї, п’ять головних зірок якого розміщені у вигляді птаха Небесного. Сузір’я Кассіопеї є сузір’ям Святого Духа, що входить у пресвяту Трійцю: Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, що від Нього походить Ісус Христос. Тому це сузір’я є неоцінен-ним в побудові будь-якої держави, п’ять складових частин якої є: Небо, Земля, Бог, Жінка і Чоловік, або Наука, Сільське господарство, Релігія Нового Завіту, Суспіль-ство і Економіка, які взаємодіють між собою у формі птаха. Закон дії крила птаха: м’яз діє єдино, монолітно, махові пера діють індивідуально. Дія м’яза і махових пер може мінятися місцями. Маємо два види птахів. Праве крило може бути первинним, ліве — вторинним, і, навпаки, ліве крило може бути первинним, а праве — вторин-ним. Маємо ще два види птахів. Таким чином, маємо чотири види небесних птахів сузір’я Кассіопеї, чотири дії сузір’я Кассіопеї на всі народи світу.

Ось в чому полягає важливість притчі Ісуса Христа про гірчичне зерно. Малість гірчичного зерна означає, що знання про Царство Небесне мінімальні, відомі лише одній людині — дослідникові Євангелія на підставі математичних, астрономічних, астрологічних, філософських, економічних знань і застосуванні їх в дослідженні Євангелія. Щоб поширити ці знання серед людей і публікується ця маленька книжечка під назвою «Світло Ісуса Христа — 60-річна астрологія. Хрис-тові Тайни».
Р.S.Серце людини в середньому б’ється 60 разів в хвилину. Одна година має 60 хвилин, одна хвилина має 60 секунд (а це є кількісний вимір часу). 1 доба має 24 години (існують дванадцять знаків Зодіаку, кожний з яких ділиться на два, разом двадцять чотири напівзнаки Зодіаку). Ісус Христос розповідає притчу про таланти, 
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а один талант має 60 мин. Ще Він розповідає притчу про посіяне зерно, з якого вроди-лося один раз в 30, другий раз в 60, а третій раз в 100 раз. Число 30 стосується пері-оду обертання Місяця. Число 60 стосується трьох 60-річних календарів — Царства Небесного, число 100 стосується 1 чуда нагодування хлібами, в якому апостоли розсадили людей рядами по 50 чоловік, рядів було 10, 10х50=500 чоловік в одно-му ряді, 500х10=5000 чоловік в 10 рядах. 10х10=100 по 50 чоловік, а 100х50=5000. В 1 чуді нагодування хлібами Ісус Христос брав п’ять хлібів і дві риби. Подібно Він каже: «Чи ж не п’ять горобців продають за два гроші?» Лука 12, 6. В притчі про багату вечерю Ісус розповідає про чоловіка, що спорядив багату вечерю. «І послав Він свого раба часу вечері сказати запрошеним: «Ідіть, бо вже все наготовано»… А другий сказав: «Я купив собі п’ять пар волів, — і йду спробувати їх. Прошу тебе, — вибач мені!» Лука 14, 16-20.Дуже важливими є згини на руках і ногах людини. На руках їх 30, на ногах їх 30. Разом 60.В молитві говориться: «Отче Наш, іже єси на Небеси, да святиться Ім’я Твоє, да прийдет Царствіє Твоє да будет Воля Твоя, як на Небі, так і на Землі». Ми дослі-дили Царство Небесне та Ім’я Господнє. В молитві напередодні Своєї мучениць-кої смерті Ісус Христос говорить: «Звершив Я те діло, яке Ти дав Мені виконати… Я Ім’я Твоє виявив людям, що Мені Ти із світу їх дав». І для того, щоб виявити Ім’я Господнє, треба звернутися до Тіла і Крові Ісуса Христа, який урочисто в’їхав в Єрусалим за тиждень до своїх страждань і смерті на хресті. Ми дослідили, що Тіло Ісуса Христа — 60-річний зоряний календар, це є Храм Тіла Ісуса Христа, Світ-ло Тіла Ісуса Христа, що Кров Ісуса Христа — 60-річний планетарний календар, це є храм Крові Ісуса Христа, Світло Крові Ісуса Христа. Об’являючи Ім’я Господнє, Ісус Христос сів на осля, на яке ніхто з людей не сідав. За велінням Ісуса Христа в осля увійшов 60-річний китайський календар. Оскільки Тіло Ісуса Христа — 60-річний зоряний календар, Кров Ісуса Христа — 60-річний планетарний календар, а в осля увійшов 60-річний китайський календар, то Ісус Христос верхи на осляті — то були три 60-річні календарі во плоті поруч. «А як Він наближався вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи: «Благословен Цар, що йде у Господнє Ім’я! Мир на небе-сах і слава на висоті!» Лука 19, 37-38. Таким чином, Ім’я Господнє, як і Царство Небесне — це три 60-річні календарі: 60-річний зоряний, 60-річний планетарний і 60-річний китайський календарі.Те, що Ісус Христос їхав верхи на осляті, на яке ніхто з людей не сідав і в яке, за наказом Ісуса Христа увійшов 60-річний китайський календар каже, що Ісус вивчав цей календар в штаті Кашмір в монастирі Тибету, себто з 12 до 36 років Ісус Хрис-тос перебував в монастирі Тибету. В 4 р. Ісусові було 12 років, в 28 році — 36 років, 6 січня 29 року відбулося Хрещення і Богоявлення (вік 36 років для кожного чоло-віка — рік духовного народження, рік хрещення).Отже, життя вічне — це пізнання єдиного Бога правдивого, та Ісуса Христа, що послав Господь на землю, пізнання трьох 60-річних астрологічних календарів, що є Іменем Господнім і Царством Небесним.Диявол каже: щоб зруйнувати християнську Церкву, треба увійти в неї. Жорсто-кості диявола нема меж. Убивши фізично Ісуса Христа, диявол убив науку Ісуса Хрис-та. В першу чергу він спотворив те завдання, яке прийшов виконати Ісус Христос: 
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об’явлення Імені Господнього і Царства Небесного, хоча молитва каже: да святиться Ім’я Твоє да прийде Царство Твоє. Диявол і одночасно Церква називає Бога іменем Саваот. Де ж тут святе означення, духовне, невидиме означення? Де ж тут зв’зок з урочистим в’їздом на осляті в Єрусалим? Де ж тут зв’язок з Тілом і Кров’ю Ісуса Христа? Немає. Царство Небесне диявол визначає примітивно на всілякі матеріальні потреби життя, а де ж поділися духовні ознаки часу, які керують життям світу і про які говорить Ісус Христос і які становлять суть Царства Небесного? Нема. Народ ходить в темряві без того Світла, що приніс на землю Ісус Христос. Ось чому Ісус Христос каже: «Я прий-шов огонь кинути на землю, — і як Я прагну, щоб він уже запалав! Я ж маю Хрести-тися Хрещенням, — і як Я мучуся, поки те сповниться!» Лука 12, 49-50. Огонь, який кинув Ісус Христос на землю — це Ім’я Господнє: три 60-річні календарі, пов’язані з Тілом і Кров’ю Ісуса Христа. (Тіло Ісуса Христа — 60-річнний зоряний календар, Кров Ісуса Христа — 60-річний планетарний календар) та з Ослятком, в яке за наказом Ісуса Христа увійшов 60-річний китайський календар, що діє у світі тварин, а також Царство Боже — ті самі три 60-річні календарі. Хрещення, яким повинен Хрестити-ся Ісус Христос — це поширення в цілому світі знань про Ім’я Господнє, як про три 60-річні календарі, про Тіло Ісуса Христа, як про 60-річний зоряний календар, про Кров Ісуса Христа, як про 60-річний планетарний календар, про Царство Небесне, як про 60-річний зоряний календар Тіла Ісуса Христа, про 60-річний планетарний календар Крові Ісуса Христа, про 60-річний китайський календар, який ввійшов за наказом Ісуса Христа в ослятко, на яке з людей ніхто не сідав.
ІСУС ХРИСТОС — ДАТА НАРОДЖЕННЯ І ВІКДля всіх визначних письменників і діячів Стародавньої Греції та Римської імперії, що жили за часів Ісуса Христа, відомі дати народження і смерті, але за нез’ясованих причин дата народження найвизначнішої людини, яка потрясла цілий світ, невідома.Це настільки неприродно і фальшиво, що закрадається підозра, що цю дату навмисно стерли з усіх літературних джерел з метою підставити під особу Ісуса Христа, якусь іншу особу, яка б задовольняла інтереси вбивць Ісуса Христа. Неда-ремно кажуть, що для того щоб зруйнувати якусь релігію, треба очолити цю релігію. Для того щоб зруйнувати християнство, треба очолити християнство. Християн-ство народилося в Іудеї. Первосвященники та фарисеї вбили Ісуса Христа, а щоб вбити науку Ісуса Христа, що є суттю християнства, первосвященики та фарисеї очолили християнство. Оскільки християнство невпинно зростало і перетворюва-лося в наймогутнішу релігію в світі, необхідно було стерти з пам’ яті людства рік Різдва Христового і на його місце поставити дату народження, ну, звичайно, вбив-ці Ісуса Христа, яким був Юда Іскаріотський. Всім відомо, що від дати народжен-ня людини залежить її доля, а від дати народження Ісуса Христа залежить доля не однієї людини, а всіх християн, всієї християнської віри і всього людства. Якщо ж на місце дати народження Ісуса Христа поставити дату народження Юди Іскарі-отського і назвати її датою народження Ісуса Христа, то всі християни, все Хрис-тиянство і весь світ буде залежати від року народження Юди Іскаріотського, від року вбивці Ісуса Христа, від року вбивці християнства, від року вбивці світу. Ось що несе з собою дата народження диявола Юди Іскаріотського.
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Ісус Христос прекрасно знав, що буде введене літочислення від Юди і на протязі 2000 років світом керуватиме диявол. На цю цифру Він вказав, коли зробив надзви-чайно важливе для людства чудо, вигнавши 2000 бісів з чоловіка із могильних печер на землі Гадаринській, що мав духа нечистого, дозволивши їм увійти в стадо свиней, які кинулись з кручі в озеро і потопилися, Марко 5, 1-19. В противагу цим духам Ісус Христос послав людям Утішителя — Духа Святого, Духа Правди, який на протязі 2000 р. розвивав науку та робив наукові відкриття. Після цих 2000 р. влада диявола впаде, світ викриє злочин первосвящеників, фарисеїв і таки встановить правдивий рік Різдва Христового та вік Ісуса Христа.Єдина наука, яка точно характеризує рік, є китайська астрологія і 60-річний китай-ський (тваринний) календар, який виник у 3000 році до Різдва Христового. В цьому календарі кожному рокові відповідає певне число від 1 до 60. Знаючи число, під яким стоїть рік Різдва Христового, без труднощів можна визначити цей рік незалежно від будь-якого літочислення. Тому Ісус Христос призначив Зшестя Святого Духа на той день, число якого відповідає рокові Його Різдва в 60-річному циклі. Він вознісся на небо на 40 день після свого Воскресіння і наказав апостолам чекати на Зшестя Свято Духа. І на 49 день після свого Воскресіння, в неділю на апостолів зійшов Дух Святий уже без Нього. Ось це число 49 в 60-річному циклі вказує на 9 р. до «нашої» ери, вказує на рік Різдва Христового. Ось таким чином Ісус Христос вказав на Свій рік Різдва, вказавши на 49 рік в 60-річному циклі 49 днем після Свого Воскресіння, з’єднавши Зшестя Свято-го Духа з роком Свого Різдва, вказавши на Вселенську важливість цього Року для того, щоб християнська віра ішла дорогою року Різдва Христового, дорогою правдивого Бога, і зійшла з дороги диявола, дороги 1 року «нашої» ери, року народження Юди Іскаріот-ського, тому що «наша» ера означає, що Юда наш, диявол — наш. Ось про що говорить 49 день після Христового Воскресіння — день Зшестя Святого Духа — Зелені Свята.9 рік до «нашої» ери визначає програму християнської віри, її долю, її суть. Але диявольські сили зробили все, щоб 60-річний китайський календар, який викриває обман нашого літочислення, не був відомий в християнському світі. Тому ніхто не знає про роль числа 49 в 60-річному китайському календарі. Всі християни свят-кують свято Зшестя Святого Духа і ніхто не знає, чому саме на 49 день, що означає 49 день в 60-річному численні. Так само сім тижнів посту перед Воскресінням — 49 днів вказують на 9 р. до н. е. в 60-річному китайському календарю.Ісус Христос говорив виключно притчами, порівняннями і використовував істо-ричні факти. В одному з таких історичних фактів Він зашифрував Свій вік, кажучи: «Та правдиво кажу вам: багато вдовиць перебувало за днів Іллі серед Ізраїля, коли на три роки і шість місяців небо було зачинилося, так що голод великий настав був по всій цій землі», Лука 4-25. Три роки і шість місяців становлять 3х12+6=42 міся-ці, себто на 42 місяці небо було зачинилося, так що голод великий настав по всій тій землі. І саме такий вік Ісуса Христа — 42 роки.Факт року розп’яття Ісуса Христа та самогубства Юди Іскаріотського скри-ти неможливо, він відомий. Це був 34 рік. Якщо від 34 відняти 9 р. до н. е. = –8 рік астрономічного числення, то одержимо цифру 42 — вік Ісуса Христа. А якщо від 34 відняти 1 рік «нашої ери», то одержимо 33 — вік Юди Іскаріотського. Ось чому іудейські антихристи нав’язали людям думку, що Ісус Христос жив 33 роки, хоч це число не фігурує ні в Євангелії, ні в жодному святому письмі, настільки примітив-ним є цей обман.
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Апостоли за порадою Ісуса Христа під час полову риби закинули невід право-руч човна і зловили багато риби. Тягнучи невода, вони вийшли на землю і бачать розложений жар, а на нім рибу й хліб. «Ісус каже до них: «Принесіть тієї риби, що оце ви вловили!» Пішов Симон Петро, та й на землю витягнув невода, повного великої 
риби, сто п’ятдесят три, і хоч скільки було її, не продерся проте невід», Івана 21, 1-11. В цьому епізоді дивує ретельно порахована риба — 153, що її принесли за наказом Ісуса Христа. На простонародному рівні, на рівні малоосвічених християн можна виконати такі дії: 1+5+3 = 9 і ми одержимо рік Різдва Христового в історич-ному численні. Поділивши 153 на 9, одержимо 17, після чого додамо 1+ 7 = 8. Це рік Різдва Христового в астрономічному численні. 9 = (–8). Стає зрозумілою маніпуля-ція числами 9 і 8 при встановленні ери «від створення світу». Перша ера — 5509 р. до н. е., друга ера — 5508 р. до н. е. Тут ера від року народження Юди фігурує, як «наша» ера, але початок літочислення ведеться «від створення світу». Дияволові конче було потрібно створити еру тільки від року народження Юди Іскаріотсько-го, що видав Ісуса Христа на розп’яття.Еру від року народження диявола Юди Іскаріотського в 525 р. створив монах-антихрист Діонісій, який ніде не пояснив, з яких міркувань, на основі яких розра-хунків він відніс початок своєї ери на те, а не інше місце в неперервній ході років. Цей лис добре пам’ятав про рік Різдва Христового і про рік народження Юди Іска-ріотського. І він відніс початок ери не до року Різдва Христового, а до року наро-дження Юди Іскаріотського. Він ще не знав, що на світі існує істинний 60-річний китайський календар, який показує, що 1 рік «нашої ери», себто ери диявола Юди, — то був 58 рік в 60-річному циклі — рік подвійного Півня, подвійного знаку Скорпі-она, знаку подвійної смерті, війни, зброї, ненависті, вбивства, продажності, зради, грабіжництва, перелюбства, мук, страждання, гвалтування — рік народження Юди Іскаріотського.Керівний Марс під знаком Близнят в гороскопі Юди Іскаріотського давав любов до Бога і момони (грошей) в 11 домі друзів, колосальний інтелект, що перетворю-вав друзів в ворогів, а ворогів в друзів. Широко поширений день сміху 1 квітня. Виявляється, що в такий спосіб відзначається день народження диявола Юди Іска-ріотського. Гороскоп, складений на 1 квітня 1 року нашої ери на 12 годину Єруса-лимського часу повністю відображає життя Юди Іскаріотського, його диявольську душу.В той час як 49 рік в 60-річному циклі — 9 р. до е. е. — рік Різдва Христово-го був роком 60-річної астрології: 60-річного зоряного, 60-річного планетарного і 60-річного китайського календарів, роком друзів, свободи, любові, миру, праці, наукових досліджень, винаходів, товарного виробництва, одягу — рік подвійної Водяної Миші, подвійного знаку Водолію, що несе мир, любов до друзів, взаєморозу-міння між людьми і народами, розділеними кордонами держав, інтелект і 60-річну астрологію — три 60-річні календарі — Царство Небесне. Керівний Уран під знаком Водолію в 6 домі проявляв ці властивості в сфері слуг, рабів, лікування, зцілення, служіння, думки і т. д.І от еру від народження диявола Юди Іскаріотського антихрист Діонісій назвав ерою від Різдва Христового. Але він не врахував, що цар Ірод помер і 4 р. до н. е. і його обман буде викрито. В повній мірі цей обман виявив 60-річний китайський календар. Сівши на осля, Ісус Христос вказав на цей календар.
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Апостоли знали, що дату народження та вік Ісуса Христа буде стерто з усіх літературних та історичних джерел. Тому євангелісти Матвій та Лука зашифрува-ли вік Ісуса Христа в Євангелії. Але найбільш детально вік Ісуса Христа зашифру-вав апостол і євангеліст Іван Богослов в своєму Євангелії та Об’явленні.Ісус Христос говорив притчами, що відповідає року Його Різдва — 9 р. до н. е. — року Водяної Миші, подвійної Миші. Миша зберігає свої таємниці і відкри-ває їх лише друзям. Наперед знаючи, що християнською Церквою будуть керувати іудейські антихристи, Його апостоли зашифрували вік Свого Вчителя Ісуса Хрис-та наступним чином.1.Найпростіше вік Ісуса Христа зашифрував апостол Матвій — через родовід Ісуса Христа від Авраама до Христа Він пише: «А всіх поколінь від Авраама аж до Давида чотирнадцять поколінь,і від Давида аж до Вавилонського переселення чотирнадцять поколінь, і від вавилонського переселення до Христа поколінь чотирнадцять», Матвій 1, 17. Про те, що поколінь від Авраама до Христа — сорок два покоління — Матвій не пише, залишаючи нам зробити цю дію. 14 х 3 = 42. Цифра 42 означає вік Ісуса Христа.2. Через родовід Ісуса Христа зашифрував вік Ісуса Христа апостол Лука, але зовсім інакше. Він склав родовід навпаки: від Ісуса Христа до Адама, причому розбив його на дві частини. Перша його частина — від Ісуса Христа до Давида — налічує 42 покоління, а друга частина — від батька Давидового Єссея до Адама — 33 поко-ління. 42 покоління вказують на вік Ісуса Христа — 42 роки. 33 покоління вказу-ють на вік Юди Іскаріотського — 33 роки.Це єдиний раз зашифровки віку Юди Іскаріотського. Лука 3, 23-38.3. Євангелист Лука наводить слова Ісуса Христа, Який вказує на Свій вік під час проповіді: «Та правдиво кажу вам: багато вдовиць перебувало за днів Іллі серед Ізраїля, коли на три роки і шість місяців небо було зачинилося, так що голод вели-кий настав був по всій тій землі», Лука 4, 25. Легко порахувати, що три роки і шість місяців = 42 місяці. Число 42 вказує на вік Ісуса Христа. Спосіб шифровки числа 42 через цифру три з половиною та через «півчверта» застосував апостол і євангеліст Іван в Об’явленні, про що буде сказано далі.4. Апостол Іван зашифрував вік Ісуса Христа в двох своїх книгах. В Євангелії він дав ключ до розшифрування віку Ісуса Христа та межу цього віку. Ключ до розшифру-вання Іван дав тоді, коли Ісус «вигнав з храму всіх, вівці й воли. А міняльникам гроші розсипав і поперевертав їх столи… І обізвались юдеї і сказали Йому: «Яке знамено покажеш, що Ти можеш робити таке?» Ісус відповів і промовив: «Зруйнуйте цей храм і за три дні Я поставлю його!» А Він говорив про Храм Тіла Свого», Івана 2, 15-21. Ключем до розшифрування віку Ісуса Христа в Об’явленні є Храм Тіла Ісуса Христа.5. Межу віку Ісуса Христа Іван Богослов вказав в Євангелії в розділі 8, 56-57, в якому Ісус Христос говорить юдеям: «Отець ваш Авраам прагнув із радістю, щоб побачити день Мій, і він бачив і тішився». А юдеї до Нього сказали: «Ти й п’ятдесяти років не маєш іще, і Авраама Ти бачив»? Ці слова вказують, що Ісусові вже було понад сорок років, але п’ятдесяти Він ще не мав. Бо кому кажуть: «Ти ще п’ятдесяти років не маєш?» Безперечно тому, хто вже має сорок років, а п’ятдесяти ще не має. Себто, Ісус Христос мав понад сорок років.6. Давши ключ до розшифрування віку Ісуса Христа в Євангелії в словах «Храм Тіла Ісуса Христа» Іван Богослов використовує його в Об’явленні своєрідно: «І дано 
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тростину мені, подібну до палиці, і сказано: «Устань, і зміряй Храма Божого й 
жертівника і тих, хто вклоняється в Ньому. А двір за храмом лиши та не міряй його, бо він даний поганам, і сорок два місяці будуть топтати вони святе місто». Храм Божий — це Храм Тіла Ісуса Христа. Зміряти Храм Божий означає зміряти вік Ісуса Христа. Наприкінці вказана цифра сорок два місяці. Залишається з’єднати початок і кінець: вимірювання Храму Божого і сорок два місяці — Ісус Христос жив сорок два роки!7. Далі в Об’явленні Івана Богослова Ісус Христос каже: «І звелю Я двом проро-кам Своїм, і будуть вони пророкувати тисяча двісті й шістдесят день, зодягне-ні в волосяницю», Івана 11,3. Зробимо дію 1260 = 42 х 30.Тисяча двісті шістдесят день — це сорок два місяці. Число сорок два вказує на вік Ісуса Христа.8. «І багато з народів, і з племен, і з язиків, і з поган будуть дивитися півчвер-
та дні на їх трупи, не дозволять покласти в гроби їхніх трупів», Івана Об’явлення 11, 9. Півчверта — це три з половиною. Три з половиною, помножене на дванад-цять, дорівнює сорок два. Згадаймо три з половиною роки, які дорівнюють сорок два місяці, які вказують на вік Ісуса Христа і про які говорив Ісус Христос. Лука 4,25.9. «А по півчверта днях дух життя ввійшов у них від Бога, і вони повставали на ноги свої і напав жах великий на тих, хто дивився на них!» Об’явлення 11, 11. Вдруге Іван Богослов використовує число півчверта, що дорівнює три з полови-ною. Три з половиною, помножене на дванадцять, дорівнює сорок два –вік І суса Христа.10. Далі Іван Богослов розповідає про Божу Матір: «А жінкавтекла в пустиню, де вона мала місце, від Бога для неї вготоване, щоб там годували її тисяча двісті шістдесят день», Об’явлення 12, 6. Вдруге Іван Бого-слов використовує шифр тисяча двісті шістдесят день, що дорівнюють 42 х 30 = 1260 — сорок два місяці. Число сорок два вказує на вік Ісуса Христа.11. «І жінці були дані дві крилі великого орла, щоб від змія летіла в пустиню до місця свого, де будуть її годувати час і часи і півчасу», Об’явлення 12, 14. Під словом «часи» треба розуміти «два часи». Тут Іван Богослов використовує шифр «час і два часи і пів часу». Разом виходить три з половиною часи. А три з половиною, помно-жене на дванадцять, дає сорок два роки — вік Ісуса Христа.12. «І вклонилися змієві, що дав владу звірині, і вклонилися звірині, говорячи «Хто до звірини подібний, і хто воювати з нею може?» І їй дано уста, що говорили зухвале та богозневажне. І їй дано владу діяти сорок два місяці», Об’явлення 13, 5. Тут уже прямо дається число сорок два, яке вказує на вік Ісуса Христа.Іван Богослов починає числом сорок два при вимірюванні Храму Божого (віку Ісуса Христа) і закінчує тим же числом сорок два (сорок два місяці діяла звірина).Передбачаючи, що первосвященники скриють від людства рік Різдва Христо-вого та вік Ісуса Христа з метою ввести в обман людство і насадити літочислення від вбивці Ісуса Христа диявола Юди Іскаріотського, апостоли Матвій, Лука та Іван Богослов вищенаведеними шифровками донесли до нас вік Ісуса Христа для того, щоб ми викрили цей обман і ввели літочислення від правдивого Різдва Христового.Отже, весь християнський світ, нічого не знаючи про вік Ісуса Христа — сорок 
два роки і про рік Різдва Христового 9 рік до нашої ери, веде літочислення від року народження диявола і грошолюба Юди Іскаріотського, якому було на час його самогубства в 34 році 33 роки. 34-1 = 33.
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Який початок ери, така доля християнства. Ера від року народження диявола Юди Іскаріотського почалася в 1 році. Йому дає характеристику 60-річний китай-ський календар. Це є рік смерті, війни, вбивства, гонки озброєнь, грабіжництва, мародерства, грошолюбства та загибелі світу в ядерній війні.Ера від Різдва Христового почалася в 9 р. до н. е. Це рік в першу чергу 60-річної астрології: 60-річного зоряного, 60-річного планетарного і 60-річного китайсько-го календарів, астрологічних досліджень, друзів, любові, миру, праці, промисло-вості, товарного виробництва, інтелектуального розвитку, свободи. І, звичайно, що ера від Різдва Христового, яка почалася в 9 р. до н. е. — це ера життя і спасіння людства. Щоб одержати рік від Різдва Христового, треба до всіх років нашої ери додати цифру 9. Зараз є 2017 + 9 =2026 рік від Різдва Христового.Характеристика 9 р. до н. е. — це в першу чергу 60-річна астрологія: 60-річний зоряний календар, 60-річний планетарний календар та 60-річний китайський календар.Оскільки Храм Тіла Ісуса Христа, Храм Тіла Сина Божого, Світло Тіла Ісуса Хрис-та, Світло Тіла Сина Божого — 60-річний зоряний календар, Храм Крові Ісуса Христа, Храм Крові Сина Божого, Світло Крові Ісуса Христа, Світло Крові Сина Божого — 60-річний планетарний календар, то Ісус Христос справді є Цар 60-річної астрології, Світло 60-річної астрології — невидимої, нематеріальної, духовної, зоряної науки і дорогу трьом царям звіздарям зі Сходу присвічувала і вказувала Вифлеємська 
зірка, яка вела їх до Вифлеєму, до новонародженого Сина Божого Царя 60-річної астрології, Світла 60-річної астрології — Ісуса Христа. Те, що царів звіздарів було троє, серед них один чорношкірий, представник кольорової раси, другий мусуль-манин — представник планетарної раси, третій — білошкірий, представник зоря-ної раси, то вони представляли три 60-річні календарі. Чорношкірий представляв 60-річний китайський календар, мусульманин представляв 60-річний планетар-ний календар, а білошкірий представляв 60-річний зоряний календар.Оскільки Ісус Христос — Цар 60-річної астрології, Світло 60-річної астро-логії, яка представляє собою суть Тайн Христових, то постає питання гороскопу Ісуса Христа. Існує хибна думка, що не можна складати гороскоп Ісусові Христові, оскільки Він Син Божий. Але ж Він Бог-Чоловік і в момент Його народження зірки і планети займали певне положення стосовно години народження, які вказували на Його долю, про яку Він неодноразово говорив. Це тільки Всевишньому Бого-ві скласти гороскоп неможливо, оскільки в момент народження Господа із Тарта-ру з центру Землі (згідно грецької міфології) не було ні зірок, ні планет, ні неба, ні землі, ні тварин, ні Ангелів Небесних, ні часу. Тому складання гороскопу Боголю-дині — Синові Бога Всевишнього Ісусові Христові, що зійшов на Землю до людей, щоб навчити людей пізнанню Бога Всевишнього та Сина Божого Ісуса Христа, яке полягає в пізнанні трьох астрологічних 60-річних календарів, є справою надваж-ливою, обов’язковою і вкрай необхідною. В першу чергу потрібно охарактеризу-вати рік Різдва Христового — 9 рік до н. е. — рік Водяної Миші. Цей рік аналогічний до найближчого нам 1972 року.Те, що цей рік був роком Води, відобразилося в гороскопі Ісуса Христа, в Його Хрещенні, в Його апостолах, що були рибалками і закидали сіті, а Царство Небесне подібне до невода, закинутого в море людських душ. Жінка самарянка йшла наби-рати води. Стихія Води пов’язана з соленим смаком, а про сіль наголошує Ісус Хрис-
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тос, кажучи апостолам: «Ви сіль землі. Коли сіль ізвітріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже нінащо, хіба що надвір була висипана та потоптана людьми.Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на вершині гори. І не запалюють світла, щоб поставити його під посудину, але на підсвічник, — і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла, та прославляли Отця вашого що на небі», Матвій 5, 13-16.Ісус Христос пов’язує світло з оком і тілом: «Око — то світильник для тіла. Тож як око твоє буде здоровим, то й усе тіло твоє буде світле. А коли б твоє око лихе було, то й усе тіло твоє буде темне.Отож, коли світло, що в тобі, є темрява, — то яка ж то велика та темрява!» Матвій 6, 22-23.Оскільки Ісус Христос є Світлом, то Він світло тіла кожної людини пов’язує з світлом її ока. Початок йде від світла ока. А світло ока пов’язується з розумом.Стихія Води керує слухом, тому Ісус Христос каже: «Хто має вуха, нехай слухає».
В китайській астрології існує векторне кільце: Миша — Кінь, Кінь — Кабан, Кабан — Дракон, Дракон — Кіт, Кіт- Півень, Півень — Собака, Собака — Бик, Бик — Тигр, Тигр — Вівця(Коза), Коза (Вівця) — Змія, Змія — Мавпа, Мавпа — Миша.На першому — господар, на другому — слуга.Тварина Ісуса Христа — Миша, яка керує друзями і 60-річною астрологією, господар тварини Миша — тварина Мавпа, яка керує одруженням, молодою, моло-дим. Дуже важливі слова Ісуса Христа про одруження, про жінку і чоловіка.«Ви чули, що сказано: «Не чини перелюбу». А я вам кажу, що кожен, що на жінку подивиться із пожадливістю, той уже вчинив із нею перелюб у серці своїм», Матвій 5, 27-28. Слова «Ви чули» стосуються слуху. «Також сказано: «Хто дружи-ну свою відпускає, нехай дасть їй листа розводового». А я вам кажу, що кожен, хто пускає дружину свою, крім провини розпусти, той доводить її до перелюбу. І хто з відпущеною побереться, той чинить перелюб», Матвій 5, 31-32.«Кожен, хто дружину свою відпускає, і бере собі іншу, той чинить перелюб. І хто побереться з тією, яку хто відпустив, той чинить перелюб», Лука 16, 18.«І підійшли фарисеї і спитали, Його випробовуючи: «Чи дозволено чолові-кові свою дружину відпускати?» А Він відповів їм і сказав їм: «Що Мойсей заповів вам?» Вони ж відказали: «Мойсей заповів написати листа розводового, та й відпус-тити». Ісус же промовив до них: «То за ваше жорстокосердя він вам написав оцю заповідь. Бог же спочатку творіння «створив чоловіком і жінкою їх. Покине тому чоловік свого батька та матір і стануть обоє одним тілом», тим то немає вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог спарував, — людина нехай не розлучує!» А вдома про це учні знов запитали Його.І Він їм відказав: «Хто дружину відпустить свою, та й одружиться з іншою, той чинить перелюб із нею. І коли дружина покине свого чоловіка, і вийде заміж за іншого, то чинить перелюб вона», Марко 10, 2-12.«І підійшли дехто із садукеїв, що твердять, ніби немає воскресіння, і запи-тали Його та сказали: «Учителю, Мойсей написав нам: «Як умре кому брат, який має дружину, а помре бездітний, — то нехай його брат візьме дружину, і відновить насіння для брата свого».Було ж сім братів. І перший, узявши дружину, бездітний умер.
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І другий узяв був ту дружину, та й той вмер бездітний. І третій узяв був її, так само усі семеро, — і вони дітей не позоставили, та й повмирали. А по всіх умер-ла жінка. А в воскресінні котрому із них вона дружиною буде. Бо семеро мали за дружину її».Ісус же промовив у відповідь їм: «Женяться і заміж виходять сини цього віку. А ті, що будуть достойні того віку й воскресіння з мертвих. — не будуть ні жени-тись, ні заміж виходити, ні вмерти вже не можуть, бо рівні вони Анголам, і вони сини Божі, синами воскресіння бувши. А що мертві встають, то й Мойсей показав — при кущі, — коли він назвав Господа «Богом Авраамовим, і Богом Ісаковим, і Богом Якововим». Бог же не є Богом мертвих, а живих, бо всі в Нього живуть. Дехто із книжників відповіли та сказали:«Учителю, — Ти добре сказав!» І вже не насмілювалися питати Його ні про що», Лука 20, 27-40.З іншого боку Ісус Христос порівнює Себе з молодим.«Тоді приступили до Нього Іванові учні (а Іван народився того ж таки року, що Ісус Христос — 24 червня 9 р. до н. е. — році Водяної Миші) та й кажуть: «Чому постимо ми й фарисеї, а учні Твої не постять?»Ісус же промовив до них: «Хіба можуть гості весільні сумувати, поки з ними молодий? Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, — тоді й постити будуть вони.До одежі ж старої ніхто не вставляє латки з сукна сирового, — бо збіжиться воно, і дірка стане ще гірша.І не вливають вина молодого в старі бурдюки, а то бурдюки розірвуться, і вино розіллється, і бурдюки пропадуть; а вливають вино молоде до нових бурдюків, — і одне й друге збережеться»,Матвія 9, 14-17. Одежа і вино, рівно ж виноград належать до року Водяної Миші — 9 р. до н. е. Старе вино і старі бурдюки — це Старий Завіт, молоде вино і нові бурдюки — це Новий Завіт (три 60-річні календарі).Іван Хреститель народжений теж в році Водяної Миші — 24 червня9 року до н. е., а Миша (друзі) слуга Мавпи (одруження). Тому Іван порівнює себе з дружкою молодого, а Ісуса Христа — з молодим і каже, що дружко дуже радіє за молодого.«Хто має заручену, той молодий. А дружко молодого, що стоїть і його слухає, дуже тішиться з голосу молодого. Така радість моя оце здійснилась! Він має рости, я ж маліти. Хто зверху приходить, — Той над усіма. Хто походить із землі, то той земний, і говорить по-земному. Хто приходить із неба, Той над усіма, і що бачив і чув, те Він свідчить, — та свідоцтва Його не приймає ніхто. Хто ж прийняв свідоцтво 
Його, той ствердив тим, що Бог правдивий.

Бо Кого Бог послав, Той Божі слова промовляє, — бо Духа дає Бог без міри. 
Отець любить Сина, і дав усе в Його руку.

Хто вірує в сина, той має вічне життя; а хто в Сина не вірує, той життя не 
побачить — а гнів Божий на нім перебуває», Івана 3, 29-36.«А Ісус, відповідаючи, знов почав говорити їм притчами, кажучи: «Царство Небес-не подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого. І послав він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений, — та ті не хотіли прийти.Знову послав він інших, рабів, наказуючи: «Скажіть запрошеним: Ось я приго-
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тував обід свій, закололи бики й все відгодоване, — і все готове. Ідіть на весілля!» Та вони злегковажили та порозходились, — той на поле своє, той на торг. А остан-ні, похапавши рабів його, знущалися та й повбивали їх. І розгнівався цар, і послав своє військо, — і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив.Тоді каже рабам своїм «Весілля готове, але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя і кого тільки спіткнете, — кличте їх на весілля».І вийшовши раби ті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали, — злих і добрих. І весільна кімната гістьми переповнилась.Як прийшов же той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка, в одежу 
весільну не вбраного, та й каже йому: «Як ти друже, ввійшов сюди, не мавши одежі 
весільної?» Той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: «Зв’яжіть йому ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви, — буде плач там і скрегіт зубів».Бо багато покликаних, — та вибраних мало», Матвія 22, 1-14.«А третього дня весілля справляли в Кані Галілейській, і була там Ісусова мати. На весілля запрошений був теж Ісус та учні Його. Як забракло ж вина, то мати Ісусо-ва каже до Нього: «Не мають вина!» Ісус же відказує їй: «Що Тобі, жоно, до Мене? Не прийшла ще година Моя!» А мати Його до слуг каже: «Зробіть усе те, що Він вам скаже!» Було там шість камінних посудин на воду, що стояли для очищення юдей-ського, що відер по дві чи по три вміщали. Ісус каже до слуг: «Наповніть водою посу-дини». І поналивали вщерть. І занесли. Як весільний же староста скуштував воду, що стала вином, а він не знав, звідки воно, — знали ж слуги, що води наливали, — то староста тоді кличе молодого та й каже йому: «Кожна людина подає перше добре вино, а як понапиваються, тоді гірше; а ти добре вино аж на досі зберіг». Такий початок чудам зробив Ісус в Кані Галілейській, — і виявив славу Свою. І ввірували в Нього учні Його» Івана 2, 1-11.«Ісус же на гору Оливну пішов. А над ранком прийшов знов у храм, — і всі люди збігались до Нього. А Він сів і навчав їх. І ось книжники та фарисеї приводять до Нього в перелюбі схоплену жінку, в посередині ставлять її, та й говорять до Нього: «Оцю жінку, Учителю, зловлено на гарячому вчинку перелюбу. Мойсей же в зако-ні звелів нам таких побивати камінням. А ти що говориш?»Це ж казали вони, Його спокушуючи, та щоб мати на Нього оскарження. А Ісус нахилився додолу, по землі писав пальцем. А коли ті не переставали питати Його, Він підвівся і промовив до них: «Хто з вас без гріха, — нехай перший на неї той каме-нем кине!» І Він знову нахилився додолу, і писав по землі.А вони, це почувши й сумлінням докорені, стали один по одному виходити, почавши з найстарших та аж до останніх.І підвівся Ісус, і нікого, крім жінки, не бачивши, промовив до неї: «Де ж ті жінко, що тебе оскаржили? Чи ніхто тебе не засудив?»А вона відказала: «Ніхто, Господи»… «Не засуджую й Я тебе. Іди собі, але біль-ше не гріши!» Івана 8, 1-11«І знову Ісус промовляв до них, кажучи: «Я Світло для світу (60-річний зоря-
ний календар Тіла Ісуса Христа та 60-річний планетарний календар Крові Ісуса 
Христа). Хто йде вслід за Мною, не буде ходити в темряві той, але матиме Світло 
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життя» (хто буде йти шляхом 60-річного зоряного і 60-річного планетарного 
календарів, не буде ходити в темряві той і матиме Світло життя!!!), Івана 8, 12.І сказав їм Ісус: «Короткий ще час Світло з вами. Ходіть, поки маєте Світло, щоб вас темрява не обгорнула. А хто в темряві ходить, не знає, куди він іде. Аж доки ви маєте Світло, то віруйте в Світло, щоб синами Світла ви стали». Промовивши це, Ісус відійшов, і сховався від них», Івана 12, 35-36. Світло Тіла Ісуса Христа — 60-річний зоряний календар, Світло Крові Ісуса Христа — 60-річний планетарний календар.

«Я, Світло (60-річний зоряний календар Тіла Мого та 60-річний плане-
тарний календар Крові Моєї), на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в Мене, 
у темряві не зостався. Коли б же хто слів Моїх слухав та не вірував, Я того не суджу, бо Я не прийшов світ судити, але щоб спасти світ.Хто цурається Мене, і Моїх слів не приймає, той має для себе суддю: те слово, що Я говорив, — останнього дня воно буде судити його! Бо від Себе Я не говорив, 
а Отець, що послав Мене, — то Він Мені заповідь дав, що Я маю казати та гово-
рити.

І відаю Я, що Його ота заповідь — то вічне життя. Тож що говорю, то так 
говорю, як Отець Мені розповідав» Івана 12, 46-50.«На початку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово.Воно в Бога було на початку. Усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без Нього.І життя було в Нім, а життя було Світлом людей. А Світло у темряві світить, 
і темрява не обгорнула його (Світло Тіла Ісуса Христа — 60-річний зоряний 
календар, Світло Крові Ісуса Христа — 60-річний планетарний календар 
в темряві світять).Був один чоловік, що від Бога був посланий, — йому ймення Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про Світло, щоб повірили всі через нього.Він тим Світлом не був, але свідчити мав він про Світло.

Світлом правдивим був Той, Хто просвічує кожну людину, що приходить 
на світ.

Воно в світі було (60-річний зорний календар Тіла Ісуса Христа та 60-річний 
планетарний календар Крові Ісуса Христа), і світ через Нього повстав, але світ 
не пізнав Його. До свого Воно прибуло, — та свої відцурались Його.

А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що 
вірять у Ймення Його, що не з крови, ані з пожадливості тіла, ані з пожадли-
вості мужа, але народились від Бога. І Слово сталося Тілом і перебувало між 
нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як Однородже-
ного від Отця.Іван свідчить про Нього, і кликав, говорячи: «Це був Той, що про Нього казав я: Той, Хто прийде за мною, існував передо мною, бо був перше, ніж я».А з Його повноти ми одержали всі, — а то благодать на благодать.Закон через Мойсея був даний, а благодать та правда з’явилися через Ісуса Христа.Ніхто Бога ніколи не бачив, Однороджений Син, що в лоні Отця, Той Сам виявив був», Івана 1, 1-18.
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«А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав: «Коли прагне хто 
з вас (?) — нехай прийде до Мене та й п’є! (60-річний зоряний календар Мого 
Тіла та 60-річний планетарний календар Моєї Крові). Хто вірує в Мене, як каже 
писання, то ріки Живої води потечуть із утроби його» Івана 7, 37-38.

«Хто слухає слова Мого, і вірує в Того, Хто послав Мене — життя той вічне 
має, але перейшов від смерти до життя. Істинно, істинно кажу вам: наступає 
година і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почу-
ють, оживуть.

Бо як має Отець життя Сам в Собі, так і Синові дав життя мати в Само-
му Собі. І Він дав Йому силу чинити і суд, бо Він Людський Син. Не дивуйтесь 
цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, — Його голос почують, 
і повиходять ті, що робили добро, на воскресіння життя, а котрі зло чинили, 
на воскресіння Суду.Я нічого не можу робити Сам від Себе. Як Я чую, суджу, і Мій суд справедли-вий, — не шукаю бо волі своєї, але волі Отця, що послав Мене», Івана 5, 25-30.

«Бо ті справи, що Отець Мені дав, щоб Я виконав їх, ті справи, що Я їх чиню, 
самі свідчать про Мене, що Отець Мене послав!» Івана 5, 36.

1 чудо нагодування хлібами, в якому Ісус Христос об’явив 60-річний зоря-
ний календар, який є Його Тілом, та 2 чудо нагодування хлібами, в якому Ісус 
Христос об’явив 60-річний планетарний календар, який є Його Кров’ю, — це 
ті справи, які Бог Отець доручив виконати Ісусові Христові.

«А через шість день забирає Ісус Петра, і Якова, і Івана, брата Його, та й 
веде їх осібно на гору високу.

І Він перед ними переобразився (прийняв інший вигляд):
Обличчя Його, як те Сонце, засяяло, а одежа Його стала біла, як Світло», 

Матвія 17, 1-2
В Преображенні Ісус Христос приймає вигляд Світла 60-річного зоряно-

го і 60-річного планетарного календарів, які є Його Тілом і Кров’ю, що керу-
ють світом.

Новий рік Коня за 60-річним численням почався 7 лютого 34 року 
о 22 год. 33 хв. 49 сек. Новий Місяць і Повне Сонячне затемнення відбуло-
ся 9 березня 34 року о 6 год. 30 хв. 7 сек. Повний Місяць і Часткове Місячне 
затемнення відбулося 23 березня 34 року о 18 год. 28 хв. 37 сек. Ісуса Хрис-
та розп’яли 26 березня 34 року о 9 год. Це був 18 Місячний день. О 15 год. Він 
помер на хресті.

Преображення Ісуса Христа відбулося за сорок днів до страждання на 
хресті, себто 26+28-40=54-40=14 лютого в неділю, а 15 лютого люди святку-
ють свято Стрітення, яке фактично є святом Преображення Ісуса Христа.Оскільки Миша господар Коня, а кінь керує дітьми, творчістю, то Ісус Хрис-тос Миша неодноразово казав, щоб апостоли були, як діти, що Царство Небесне належить дітям.«А первосвященики й книжники, бачивши чуда, що Він учинив, і дітей, що 
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в храмі викрикували: «Осанна Сину Давидовому», обурилися та й сказали Йому: «Чи Ти чуєш, що кажуть вони?» А Ісус відказав їм: «Так, чи ж ви не читали ніколи: Із уст немовлят, і тих, що ссуть, Учинив ти хвалу»?І покинувши їх, Він вийшов за місто в Віфанію, — і там ніч перебував», Матвія 21, 15-17.«Підійшли до Ісуса тоді Його учні, питаючи: «Хто найбільший у Царстві Небес-нім?» Він же дитину покликав, і поставив її серед них, та й сказав: «Істинно кажу вам: коли не навернетесь, і не станете, як ті діти, — не ввійдете в Царство Небесне! Отже, хто впокориться, як дитина оця, той найбільший у Царстві Небеснім. І хто прийме таку дитину одну в Моє Ймення, той приймає Мене. Хто ж спокусить одне з цих малих, що вірують в Мене, то краще б такому було, коли б жорно млинове на шию йому почепити — і його потопити в морській глибині. Від спокус горе світо-ві, — бо мусять спокуси прийти; надто горе людині, що від неї приходить спокуса!» Матвій 18,1-7.«До Нього ж приносили й немовлят, щоб до них доторкнувся, а учні, побачив-ши, їм докоряли. А Ісус їх покликав та й каже: «Пустіте дітей, — бо таких Царство Боже. Істинно кажу вам: Хто Божого Царства не прийме, як дитя, той у нього не ввійде!» Лука 18, 15-17.«І прибули вони в Копернаум. А як був він у домі, то їх запитав: «Про що мірку-вали в дорозі?» І мовчали вони, — сперечалися бо проміж себе в дорозі, хто найбіль-ший.А як сів, то покликав дванадцятьох, і промовив до них: «Коли хто першим бути бажає, — нехай буде найменшим із усіх і слуга всім!»І взяв Він дитину, і поставив її серед них. І обнявши її, Він промовив до них: «Коли хто в Ім’я Моє прийме одне з дітей таких, той приймає Мене. Хто ж приймає Мене, — не Мене він приймає,а Того, Хто послав Мене!» Марко 9, 33-37.В гороскопі, складеному на 25 грудня 9 р. до н. е., 0 год. Єрусалимського часу Плутон перебував в 7 28 Діви 12 домі. Огляд градуса: «Людина, стискуючи перо своєю правою рукою, а меч — лівою, стоїть біля входу в палац». — Вказує на людину з напористим і агресивним розумом. Енергійно і рішуче вона рветься вперед. Його твердження не так-то легко заперечити, а у всіх своїх відносинах з оточуючими вона вимагає відповіді тільки «Так», або «Ні», тому, що її свідомість не знає серед-ини. Така людина візьме на себе величезні зобов’язання і буде успішно приймати участь в суперечках і дискусіях. Це символ впевненості в собі і вимогливості.Ісус Христос каже: «Ваше ж слово хай буде: «так-так», «ні-ні». А що більше над це, то те від лукавого», Матвія 5, 37.В Асценденті Ісуса Христа було 22 33 Діви. Огляд градуса: «Діва Астрея з зав’язаними очима, яку ведуть ангели геть із світу, переповненого кров’ю, злид-нями, несправедливістю і злодіяннями».Вказує на м’яку і одухотворену людину, яка гостро відчуває зіпсуття цього заблудшого світу, який дійсно міг би стати Божим Раєм, де люди могли б бути чесними і добрі одне до одного. Така людина не повинна дозволяти іншим втягу-вати себе в ризиковані справи і у різноманітні форми азартних ігор. Вона ідеаліст в душі і наділена достатніми здібностями пророка, щоб передбачити, що може відбутися. Це символ співпережиття.
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А господар 1 дому життя — Меркурій 15 14 під знаком Стрільця в третьому домі братів вказував на особливе ставлення до братів.«І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колоди ж у своєму власному оці не чуєш? Або як ти скажеш до брата «Давай вийму я заскалку з ока твого», коли он колода у власному оці? Лицеміре, — вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата свого.Не давайте святого псам, і не розсипайте перел своїх перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми, і, обернувшись, щоб не розшматували й вас», Матвія 7, 3-6.Слова Ісуса Христа «Ніхто двом панам служити не може, — бо або одного знена-видить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити і момоні», (Матвія 6, 24) стосуються Юди Іскаріотського, який хотів служити і Богові і момоні (грошам) — земному багатству одночасно.«Уважайте на себе! Коли провиниться твій брат, докори йому,А коли він покається, то вибач йому. І коли б сім раз денно він провинивсь проти тебе, говорячи: «Каюся», — вибач йому!»Лука 17, 3-4. Таке важливе значення для Ісуса Христа мали брати інших людей, оскільки керівна планета Його 1 дому життя Меркурій під знаком Стрільця пере-бував в 3 домі братів.«А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди й йому викажи поміж тобою та ним самими; як тебе він послухає, — ти придбав свого брата. А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб «справа всіляка ствердилась устами двох чи трьох свідків». А коли не послухає їх, — скажи Церкві; коли ж не послухає Церкви, — хай буде тобі, як поганин і митник!Істинно, істинно кажу вам: Що тільки зв’яжете на землі, зв’язане буде на небі, і що тільки розв’яжете на землі, розв’язане буде на небі. Ще істинно кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ. То коли вони будуть просити за неї, станеться їм від Мого Отця, що на небі! Бо де двоє чи троє в Ім’я Моє зібра-ні, — там Я серед них»Петро приступив тоді та запитав Його: «Господи, — скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому? Чи до семи раз?» Ісус промовляє до нього: «Не кажу тобі — до семи раз але аж до семидести раз по семи!», Матвій 18, 15-22.«А Я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судо-ві. А хто скаже на брата свого: «рака» (ледащо), підпадає верховному судові, а хто скаже «дурний», підпадає геєнні огненній. Тому, коли принесеш ти до жертівни-ка свого дара, та тут і згадаєш, що брат твій щось має на тебе, — залиши отут дара свого перед жертівником, і піди, примирись перше з братом своїм, — і тоді повер-тайся, і принось свого дара.Зо своїм супротивником швидко мирися, доки з ним на дорозі, щоб тебе супро-тивник судді не віддав, а суддя щоб прислужникові тебе не передав, і щоб тебе до в’язниці не вкинули. Істинно кажу тобі: Не вийдеш звідси, поки не віддаси ти й останнього шеляга!»Матвій 5, 22-26. Таке велике значення в гороскопі Ісуса Христа мав знак Діви на Асценденті (першому домі — домі життя) і його планета Меркурій під знаком Стрільця в 3 домі братів.
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«Тим то Царство Небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зроби-ти з своїми рабами (раби стосуються шостого дому гороскопу Ісуса Христа, в якому перебувала керівна планета Уран під керівним знаком Водолію).Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був десять тисяч талантів (один талант має 60 мин — число, яке відповідає 60-річній астро-логії, що є Царством Небесним та Іменем Господнім).А що він не мав із чого віддати, наказав пан продати його, і його дружину та діти, і все, що він мав, — і заплатити.Тоді той раб упав до ніг, і вклонявся йому та благав: «Потерпи мені, — я віддам тобі все!»І змилосердився пан над рабом тим, — і звільнив його, і простив йому борг. А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому сто динаріїв. І, схопивши його, він душив та казав: «Віддай, що ти винен!»А товариш його впав у ноги йому, і благав його, кажучи: «Потерпи мені, — і я віддам тобі!»Та той не схотів, а пішов і всадив до в’язниці його, — аж поки він боргу не верне.Як побачили товариші його те, що сталося, то засмутилися дуже, і прийшли і розповіли своєму панові все, що було.Тоді пан його кличе його й говорить до нього: «Рабе лукавий, — я простив був тобі ввесь той борг, бо просив ти мене.Чи й тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою змилувався?»«І прогнівався пан його, — і катам його видав, аж поки йому не віддасть всього боргу. Так само і Отець Мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить 
своєму братові з серця свого їхніх прогріхів», Матвій 18, 23-35.В Ісуса Христа керівна планета Уран перебувала в 25 1 24 керівного знаку Водо-лію. Огляд градуса:«Три яскравих вогні, що сяють над трьома пагорбами трикутної форми, над ними три мечі, що плинуть в повітрі».Вказує на людину із схильністю до містики і яка прагне перетворити себе. Невидимі сили можуть зробити на неї такий вплив, в результаті якого вона повинна буде виконати на землі певну роботу, але вона не повністю усвідомлює призначе-ну їй роль. Крім сильної волі ця людина наділена розумовими здібностями, силою і хоробрістю, і тому все, що вона схоче зробити, вона обов’зково зробить. Їй ніко-ли не слід дозволяти гіпнотизувати себе або вводити себе в транс, і вона не пови-нна віддаватися у владу іншої людини, неважливо — фізичну або ментальну. Це символ призначення.Важливим для Ісуса Христа було розміщення Сонця (чоловічої планети) в 2 4 27 знаку Козерога. Огляд градуса наступний.«Стара людина сидить на троні посеред хмар; її права рука спочиває на мечі. Над нею велетенська яскрава зірка, по обидві сторони від неї — два світлових стов-пи». — Вказує на геніальну людину, чиї таланти вознесуть її високо над мирським справами, надаючи їй можливість осягати за межами захмарне. Все, що вона знає і почуває, вона прагне одягнути в пульсуючі кольорові одежі, з тим, щоб нести красу дітям землі, підносячи їх до споглядання істинної величі, що перебуває за межами будь-якої раціональної думки і звичного розуміння. Це символ безсмертя.
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В Ісуса Христа керівний знак Водолію перебував на вершині 6 дому (слуги, здоров’я і харчування, робота, підлеглі на роботі, раби, послуги, домашні улюбленці, звички). Якщо на Асценденті сходив знак Діви, ви горді тим що, що працюєте біль-ше і старанніше інших, але це не обов’зково означає, що ви добре організовані. По суті, ви можете дуже нервувати, оскільки хочете так багато зробити, що вам здаєть-ся, що у вас ніколи не вистачить часу для здійснення всього задуманого. Ви зможе-те дуже добре показати себе на роботі, і ви можете бути справжнім природженим реформатором. Ви любите таку роботу, в якій можете служити комусь — нещас-ним, всьому людству — ви готові це зробити добровільно і навіть безкоштовно. Якщо ваші зусилля не спрямовані на роботу і служінню іншим, ви будете прояв-ляти надмірну турботу про своє здоров’я і харчування. Оскільки у вас достатньо активна нервова система, особливо, якщо на Асценденті Діва, буде краще, якщо ви спрямуєте свою енергію в більш позитивне русло. Якщо сходив знак Раку, ви зможе-те проявляти великий інтерес до всеможливих рецептів здорової, природної їжі, а також до роботи, пов’язаної з медициною.Знак Діви на вершині 1 дому (особистість, зовнішній вигляд, тіло). Ви здраво-мисляча ініціативна людина; ви акуратні і організовані, але схильні зводити себе непотрібними речами. Вам відома таємниця вічної молодості, ви також наділені здібністю бачити чужі слабості і користуєтесь цим. Звичайно, ви робите це тактов-но і дипломатично; інші люди часто не усвідомлюють цього вашого таланту. Якщо Меркурій має викличні аспекти, можете бути крохобором. Успіх може прийти до вас через професію коментатора, коміка або актора. Ваш проникливий розум може визначити, що вплинуло на розвиток особистості інших людей, і які їх слабості, особливо, якщо Меркурій має добрі аспекти.Маріон Марч, книга 2, стор. 220.В Ісуса Христа керівний Уран перебував під керівним знаком Водолію (ключо-ве слово — філантропія).Коли Уран перебуває під своїм знаком, він стає дуже сильним, наполегливим, винахідливим, схильним до науки і окультизму. Ви відчуваєте глибоку потребу в здійсненні перемін на благо людства. При цьому ваш підхід до життя може бути ексцентричним, а ви, очевидно, твердо вирішили бути яскравою особистістю. Ви також володієте здібностями керівника. Як вільний мислитель і людина, відкри-та новим ідеям, ви дуже інтелектуальні, стримані і навіть надто незалежні. Люби-те співпрацювати з найрізноманітнішими людьми. Якщо є важкі аспекти, можете бути нетрадиційними, непрактичними і навіть надто гарячими. Маріон Марч, кн.1, ст. 262.Пісня співає: «Він Спас, Він спить, не знаючи тривог,А в Небі тихо-тихо плаче Бог».В 8 домі Ісуса Христа — домі смерті — перебував Місяць під знаком Тельця (гроші). А Місяць був господарем 11 дому — дому друзів. В опозиції до Місяця пере-бував Нептун під знаком Скорпіона. Це означало, що один з друзів Ісуса Христа зрадить Його і призведе до смерті. Це був Юда Іскаріотський — грошолюб і сексо-ман — хитрющий, як сам диявол і сексуально стурбований. Коли Марія Магдалина вилила на голову Ісуса Христа пахуче дорогоцінне миро, Юда оскаженів від ревно-
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щів і жадібності і відразу погнав до фарисеїв з пропозицією, що він видасть їм Ісуса Христа зі словами: «Що мені дасте, як я вам Його видам?» Йому заплатили трид-цять срібняків. І під час Тайної вечері він привів озброєних людей до місця, де був Ісус Христос і апостоли, Ісуса Христа зв’язали, а апостоли повтікали. Оскільки Юда був подвійний Скорпіон, його рік народження 1 рік нашої ери був роком подвій-ного Скорпіона (подвійної смерті, подвійної сексуальності), то він повісився і все його нутро вилилось.А Ісуса Христа почали жорстоко бити, а потім розіп’яли на хресті.І весь цей час на небі тихо-тихо плакав Бог. Господи помилуй!!!Чому Ісус Христос не вберігся від Юди? Та ж він просвічував душу кожної люди-ни. Ось яка велика влада гороскопу. Ісус Христос про це знав і тричі попереджував апостолів про Свою смерть. Ось звідки походить літочислення від Юди Іскаріот-ського під брехливою назвою Різдва Христового. А Юду треба було просто напросто вигнати геть! Чому Ісус Христос цього не зробив?! І в небі не плакав би Бог Отець. А Ісус Христос жив би до сьогодні. І після того, як в 1991 році впала в світі влада диявола, Ісус Христос відкрив би Свої тайни, розшифрував би Свої притчі, зокрема притчу про гірчичне зерно, про чотири типи небесних птахів, чотири типи держав.1 вид небесного птаха — 1 тип держави, сільськогосподарський тип.Україна, Білорусія, Молдова, Румунія, Хорватія, Грузія.Праве крило первинне. Махові пера правого крила — приватна земля, приват-не сільське господарство — область індивідуалізму.М’яз правого крила — державна наука — область колективізму.Ліве крило вторинне. Махові пера лівого крила — індивідуальна жінка, інди-відуальна сім’я. М’яз лівого крила — державні фабрики, заводи, капітал, планова економіка — область колективізму. Ринкова економіка на Україні — це горе укра-їнського народу2 вид небесного птаха, 2 тип держави, суспільний тип держави. Росія, Сербія, Монголія, Китай.Ліве крило первинне. Махові пера лівого крила: жінка, діти, сім’я, людина, суспільство людей — область індивідуалізму.М’яз лівого крила державні фабрики, заводи, капітал, планова економіка — область колективізму.Праве крило вторинне. Махові пера правого крила — приватна земля, приват-не сільське господарство, область індивідуалізму.М’яз лівого крила — державна, безкоштовна наука — область колективізму.Ринкова економіка в Росії — це горе російського народу.З вид небесного птаха, 3 тип держави, індустріальний тип держави.Франція, Бельгія, Італія, Іспанія, Португалія, Англія, США, ПольщаЛіве крило первинне. Маховими перами лівого крила є приватні фабрики, заводи, капітал, ринкова економіка — область індивідуалізму.М’язом лівого крила є державна сім’я, жінка, діти, людина — область колек-тивізму.Праве крило вторинне. Маховими перами правого крила є індивідуальна, плат-на наука — область індивідуалізму.М’язом правого крила є державна земля, державне сільське господарство — область колективізму.
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4 тип небесного птаха, 4 тип держави, науковий тип держави.Німеччина, Австрія, Швейцарія, Нідерланди, Данія, Швеція, Норвегія, Фінлян-дія, Угорщина.Праве крило первинне. Маховими перами правого крила є приватна, платна наука — область індивідуалізму.М’язом правого крила є державна земля, державне сільське господарство — область колективізму.Ліве крило вторинне, Маховими перами лівого крила є індивідуальні фабри-ки, заводи, капітал, ринкова економіка — область індивідуалізму.М’язом лівого крила є державна сім’я, жінка, діти, людина — область колек-тивізму.Оскільки п’ять зірок сузір’я Кассіопеї народили чотири види небесних птахів, існують чотири дії цього сузір’я на народи світу.Назви п’яти Великих озер в Північній Америці відображають назви п’яти зірок сузір’я Кассіопеї та пов’язані з первоначалами 60-річного зоряного календаря:назва озера Верхнє вказує на первоначало Небо-повітря-наука,назва озера Мічіган вказує на первоначало Земля-урожай, назва озера Гурон вказує на первоначало Бог-Зорі-Ангели Небесні, назва озера Ері вказує на первона-чало Жінка-діти, назва озера Онтаріо вказує на первоначало Чоловік-виробництво.На мене в Євангелії вказав Ісус Христос. Я згадав сон, коли вночі мені приснило-ся, що на моєму сірому одягу ззаду на плечах написано було «Ісус Христос». Я дуже здивувався і забув про нього, вважаючи його випадковим, не знаходячи нічого в собі від Ісуса Христа. Це було 15 листопада 1997 року в Повню. 1997 рік — це рік знаку Риб, який керує 12 домом. А в 12 домі в моєму гороскопі перебували дві керівні планети — Місяць і Марс. Але? Зараз, відкривши суть символів Ісуса Христа, відо-мих під назвою Тайн Христових, уважно читаючи Євангеліє, я знов знайшов там свої сліди: «Оце посилаю Я вас, як овець між вовки. Будьте ж мудрі, як змії, і невинні, як голубки», Матвій 10, 16. Голубка і змія відносяться до 1941 року — року металічної Змії, мого року народження. В такий рік в 1881 році народився німецький біофізик Фр. Десауэр (1881-1968), який передбачував: «Якщо на протязі останніх 70 років на нас звалиться шквал відкриттів і винаходів, то це означає лише, що Бог-Творець говорить з нами голосніше, ясніше, ніж коли-небудь в минулому». Але Ісус Хрис-тос дав обмеження на строки, коли світом буде керувати диявол. Про це кажуть дві тисячі свиней, які кинулись в озеро і втонули, (Марко 5, 13). Якщо врахувати, що Ісус Христос народився в 9 р. до н. е., то дві тисячі свиней, які вказували на дві тисячі років, протягом яких світом керував диявол, втратили свою силу в 2000-9 = 1991 році. До цього часу відбулися дві світові війни і вибух в Чорнобилі. Кінець влади диявола ознаменувався розпадом диявольської держави СРСР. Фр. Десауэр (1881-1968) не вклався в цей термін. Тим не менше рік Змії дав таких людей, як Юлій Цезар, Коперник.Другою важливою ознакою, на яку тричі вказує Ісус Христос, 18 номер року Голубки і Змії в 60-річному численні. Про цю цифру Ісус Христос говорить відразу після слів: «Я прийшов огонь кинути на землю, — і як Я прагну, щоб він уже запа-лав! Я ж маю хреститися хрещенням, і як Я мучуся, поки те сповниться!» Лука 12, 49-50. Під вогнем треба розуміти інтелектуальний астрологічний вогонь.
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І, цілком логічно, Ісус Христос вказує на число вісімнадцять, як на умову інте-лектуального загоряння вогню і Свого Хрещення — так само інтелектуального. «Або ті вісімнадцять, що башта на них завалилась була в Сілоамі й побила їх, — чи думаєте, що ті винні були більш за всіх, що в Єрусалимі живуть?» Лука 13, 4.«І навчав Він в одній з синагог в суботу. І ось там була одна жінка, що вісімнад-
цять років мала духа немочі і була скорчена, і не могла ніяк випростатись. А Ісус, як побачив її, то покликав до Себе. І сказав їй: «Жінко, — звільнена ти від недуги своєї!» Він руки на неї поклав, — і вона зараз випросталась, — і стала славити Бога!Озвався ж старший синагоги, обурений, що Ісус уздоровив у суботу, і сказав до народу: «Є шість день, коли працювати належить, — приходьте тоді й оздоров-люйтеся, а не дня суботнього». А Господь відповів і промовив до нього: «Лицемі-ре, — хіба ж не відв’язує кожен із вас у суботу свого вола чи осла від ясел, і не веде напоїти? Чи ж цю дочку Авраамову, яку сатана був зв’язав вісімнадцять ось років, не належить звільнити її суботнього дня від цих пут?» А як Він говорив це, — засо-ромилися всі його супротивники. І тішився ввесь народ всіма славними вчинками, які Він чинив» Лука 13, 10-17.І відразу після того, як Ісус Христос вказав на число вісімнадцять, як на умову загоряння ідеологічного астрологічного вогню та Свого Хрещення трьома 60-річни-ми календарями, Він пов’язує це число з притчею про Царство Боже і Птахами Небесними в цьому Царстві.«Він же промовив: «До чого подібне Царство Боже, і до чого його прирівняю. Подібне воно до гірчичного зерна, що взяв чоловік і посіяв його в своїм саді. І воно виросло, і деревом стало, і «кублилось птаство небесне на віттях його»»», Лука 13, 18-19. Зерно гірчичне, з якого виростає Царство Боже — три 60-річних календарі, головним серед яких є 60-річний зоряний календар. Птахи небесні в цьому кален-дарі — це чотири типи народів і відповідно чотири типи держав. Ця притча найваж-ливіша серед притч Ісуса Христа, тому що стосується народів і їх держав. Чотири типи народів ми розглянули вище.Вказавши на число вісімнадцять Ісус Христос вказав на мене і я в міру своїх сил виконую наказ Ісуса Христа. Можливо, що я помиляюсь. У всякому разі я, як астролог, єднаюся з наукою Ісуса Христа про Царство Боже, як три 60-річні кален-дарі, про Ім’я Господнє, як ті самі три 60-річні календарі, про Тіло Ісуса Христа, як про 60-річний зоряний календар, про Кров Ісуса Христа, як про 60-річний плане-тарний календар. Основою цих календарів є 60-річний китайський календар, знайдений жовтою расою в 3000 році до н. е. Тому саме в Західному Китаї, в штаті Кашмір, в монастирі Хедос перебував Ісус Христос, де з 12 років до 36 років вивчав 60-річний китайський календар, при допомозі якого складається 60-річний зоря-ний і 60-річний планетарний календарі, необхідні для життя білої раси і планетар-ної раси: мусульман, євреїв, індусів. На 60-річний китайський календар Ісус Христос вказав при Об’явленні Імені Господнього, сівши на осля, на яке ніхто з людей не сідав і в яке за Його наказом ввійшов 60-річний китайський календар.Надзвичайно важливим є те, що саме на шістдесятий день після Христового Воскресіння люди святкують свято Божого Тіла у вигляді віночка. Віночок вказує на Зодіакальний круг 60-річного зоряного календаря, який є Тілом Ісуса Христа. Віночок — це відображення Зодіаку — дванадцяти Зодіакальних сузір’їв. Дванад-цять Зодіакальних сузір’їв керують зорями всього зоряного неба. Дванадцять Зоді-
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акальних сузір’їв є вертикальною частиною 60-річного зоряного календаря. Його горизонтальною частиною є п’ять первоначал — Небо-повітря, Земля-урожай, Бог-Ангели Божі, Жінка-діти, чоловік-виробництво товарів. Тіло Ісуса Христа — 60-річний зоряний календар, утворений п’ятьма горизонтальними первоначалами і дванадцятьма вертикальними Зодіакальними сузір’ями, вказаними віночком на 
шістдесятий день (!) після Христового Воскресіння. Цей віночок, що вказує на Зодіакальний круг, незмірно важливий, оскільки Тіло Христове — 60-річний зоря-ний календар, — створило світ, себто 60-річний зоряний календар створив світ. До нього додається Кров Ісуса Христа –60-річний планетарний календар. До Тіла і Крові Ісуса Христа додається Осля, на яке ніхто з людей не сідав і в яке за наказом Ісуса Христа ввійшов 60-річний китайський календар. Разом три 60-річні календарі є Іменем Господнім і Царством Божим, які створили світ.Оскільки людство не знає року Різдва Христового — 9 р. до н. е., то воно не знає і дня Різдва Христового 25 грудня 9 р. до н. е. А це, виявляється, була середа. Одно-часно потрібно знати, що 8 вересня 24 р. до н. е. — день народження Божої Мате-рі — припав на вівторок. А день народження диявола Юди Іскаріотського 1 року нашої ери, 1 квітня 12 год. Єрусалимського часу припав на п’ятницю, тому всі хрис-тияни постять в п’ятницю. Розп’явши Ісуса Христа в п’ятницю, первосвященники пов’язали день смерті Ісуса Христа з днем народження Юди Іскаріотського. Щоб повністю вбити науку Ісуса Христа про Ім’я Господнє і Царство Небесне, юдейські первосвященники в 585 р. ввели літочислення від року народження диявола Юди Іскаріотського, зухвало збрехавши, що це літочислення від Різдва Христового і до сьогодні тримаючи світ в лабетах диявола. Дві тисячі років світом керував диявол. З розпадом СРСР його влада скінчилася і настала можливість встановити рік Різд-ва Христового, сказати правду про Ім’я Господнє та Царство Боже.Вірую в Господа Ісуса Христа Чудотворця!!!24 червня 2017 року, м. Львів, астролог Богдан Гарасим.
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Український державний ладУкраїнський державний лад будується на основі найпершої притчі Ісуса Христа про гірчичне зерно: «Царство Небесне подібне до зерна гірчичного, що взяв чоло-вік і посіяв на полі своїм. Воно найдрібніше з усього насіння, але, коли виросте, більше воно за зілля, і стає деревом, так що птаство небесне злітається, і кублить-ся в віттях його», Матвій 13, 31-32.Царство Небесне — три 60-річні календарі, в якому головним є 60-річний зоря-ний календар, первоначалами якого є Небо-повітря, Земля-урожай, Бог-Ангели Божі, Жінка-діти і Чоловік-виробництво товарів, розміщеними у вигляді птаха небесного.Зерно, посіяне в народі, — 60-річний зоряний календар. З нього виростає дерево Української держави, в віттях якого кублиться небесний птах Української держави, який має два крила: одне праве, друге ліве, одне керівне, друге підлегле. Крилами керує голова. Голова — це національна релігія. Кожне з крил має м’яз і махові пера. М’яз представляє собою об’єднання певних сил народу в партію чи союз. Махові пера представляють собою індивідуальні сили народу, які приводять-ся в рух даною партією чи союзом, завдяки чому утворюється держава і відбува-ється національний прогрес.Праве крило Української держави — головне, ведуче. Маховими перами цього крила є приватна земля, індивідуальне сільське господарство. М’язом цього крила є об’єднання вчених, союз вчених, партія вчених (небувале явище в історії держа-ви), яка своєю колективною науковою діяльністю приводить в рух приватне сіль-ське господарство — махові пера правого крила.Ліве крило Української держави — вторинне, підлегле правому. Маховими перами цього крила є індивідуальна жінка, індивідуальна сім’я, людина. М’язом цього крила є державні фабрики, заводи, капітал, планова економіка, об’єднання робітників, союз робітників, партія робітників, яка здійснює об’єднання економі-ки в єдиний м’яз, єдиний організм, єдиний механізм, який служить індивідуаль-но кожній жінці в створенні щасливої сім’ї, забезпечує житлом, одягом, товарами, всіма умовами, ліквідує залежність від грошей, здійснює соціальне забезпечення, охорону здоров’я, материнства, збільшує кількість часу для занять з дітьми і їх вихо-вання, дає право на працю і відпочинок — все те, що було і його потрібно віднови-ти, але вже не на тоталітарній основі, а на основі розшифрування Христових Тайн, а найперше відкриття 60-річного зоряного календаря, об’явленого в 1 чуді нагоду-вання хлібами. Найважче побудувати праве крило. В умовах національного гніту і астрологічної темряви нема з чого починати. Лише розшифрування Христових Тайн приведе до астрологічної просвіти в області 60-річного зоряного календаря і допоможе створити праве крило Української держави.
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Російський державний ладРосійський державний лад будується на основі найпершої притчі Ісуса Хрис-та про гірчичне зерно: «Царство Небесне подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своїм. Воно найдрібніше з усього насіння, але, коли вирос-те, більше воно за зілля, так що птаство небесне злітається і кублиться в віттях його», Матвій 13, 31-32.Царство Небесне — три 60-річні календарі, в якому головним є 60-річний зоря-ний календар, первоначалами якого є Небо-повітря, Земля-урожай,Бог-Ангели Божі, Жінка-діти, Чоловік-виробництво товарів, розміщеними у вигляді птаха небесного.Зерно, посіяне в народі, — 60-річний зоряний календар. З нього виростає дере-во Російської держави, в віттях якого кублиться небесний птах Російської держави, який має два крила: одне ліве, друге праве, одне керівне, друге підлегле. Крилами керує голова. Голова — це національна релігія.Кожне з крил має м’яз і махові пера. М’яз представляє собою об’єднання певних сил народу в партію чи союз. Махові пера представляють собою індивідуальні сили народу, які приводяться в рух даною партією чи союзом, завдяки чому утворюєть-ся держава і відбувається національний прогрес.Ліве крило Російської держави — головне, ведуче. Його маховими перами є індивідуальна жінка, індивідуальна сім’я, людина. М’язом лівого крила є державні фабрики, заводи, капітал, планова економіка, об’єднання робітників, союз робіт-ників, партія робітників, яка здійснює об’єднання економіки в один єдиний м’яз, єдиний організм, єдиний механізм, який служить індивідуально кожній жінці в ство-ренні щасливої сім’ї, забезпечує житлом, одягом, товарами, всіма умовами, лікві-дує залежність від грошей,здійснює соціальне забезпечення, охорону здоров’я, материнства, збільшує часу для занять з дітьми і їх виховання, дає право на працю і відпочинок — все те, що було і його потрібно відновити, але вже не на тоталітарній основі, а на основі розшифрування Христових Тайн, а найперше відкриття 60-річного зоряного кален-даря, об’явленого в 1 чуді нагодування хлібами.Праве крило Російської держави — вторинне, підлегле лівому.Маховими перами цього крила є приватна земля, індивідуальне сільське господарство. М’язом цього крила є об’єднання вчених, союз вчених, партія вчених (небувале явище в історії держави), яка своєю колективною науковою діяльніс-тю приводить в рух приватне сільське господарство — махові пера лівого крила.В умовах астрологічної темряви трудно щось починати. Лише розшифруван-ня Христових Тайн приведе до астрологічної просвіти в області 60-річного зоря-ного календаря і допоможе створити Російську державу.
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Польський державний ладПольський державний лад будується на основі найпершої притчі Ісуса Христа про гірчичне зерно: «Царство Небесне подібне до зерна гірчичного, що взяв чоло-вік і посіяв на полі своїм. Воно найдрібніше з усього насіння, але, коли виросте, більше воно за зілля, і стає деревом, так що птаство небесне злітається і кублить-ся в віттях його», Матвій 13, 31-32.Царство Небесне — три 60-річні календарі, серед яких головним є 60-річний зоряний календар, первоначалами якого є Небо-повітря, Земля-урожай, Бог-Ангели Божі, Жінка-діти, Чоловік-виробництво товарів, розміщеними у вигляді птаха небесного.Зерно, посіяне в народі, — 60-річний зоряний календар. З нього виростає дере-во Польської держави, в віттях якого кублиться небесний птах Польської держави, який має два крила: одне ліве, друге праве, одне керівне, друге підлегле. Крилами керує голова. Голова — це національна релігія.Кожне з крил має м’яз і махові пера. М’яз представляє собою об’єднання певних сил народу в партію чи союз. Махові пера представляють собоюіндивідуальні сили народу, які приводяться в рух даною партією чи союзом, завдяки чому утворюється держава і відбувається національний прогрес.Ліве крило Польськ ої держави (а також Франції, Бельгії, Італії, Іспанії, Порту-галії, Англії, США, Канади) — головне, ведуче. Його маховими перами є приватні фабрики, заводи, капітал, ринкова економіка, індивідуальна праця, індивідуальне виробництво товарів, підприємництво, бізнес, конкуренція, збагачення, капіта-лізм. М’язом лівого крила є об’єднання жінок, союз жінок, партія жінок, яка об’єднує все суспільство в єдиний м’яз, єдиний організм, єдиний механізм (Річ Посполита). Жіноцтво своєю красою, пристрастю, бажанням мати сім’ю збуджують до праці кожного чоловіка, до виробництва товарів, підприємництва, бізнесу, збагачення (злотих, доларів). Сім’я служить праці. Діти змалечку привчаються до праці. Причи-ною одруження є багатство. Воно є причиною повторних одружень. Мета життя — радість індивідуальної праці та багатства, які спричинює кохання, краса жінки. У США прообразом такої партії є Голлівуд.Праве крило Польської держави вторинне, підлегле лівому. Маховими пера-ми правого крила є індивідуальна, платна наука, індивідуальні наукові відкриття, видатні вчені, науковці, письменники, митці, лікарі, композитори. М’язом правого крила є державне сільське господарство, планове сільське господарство, об’єднання селян, союз селян, партія селян, яка об’єднує все сільське господарство в єдиний м’яз, єдиний організм, єдиний механізм, який забезпечує продуктами харчування кожного вченого, професора, науковця, письменника, митця, композитора, худож-ника, лікаря, які є маховими перами правого підлеглого крила. Мета життя — науко-ва творчість, яку збуджує сила землі та її продукти. Єдине сільське господарство збуджує індивідуальну наукову творчість. При цьому дуже важливими є транспорт і дороги.
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Чеський державний ладЧеський державний лад будується на основі найпершої притчі Ісуса Христа про гірчичне зерно: «Царство Боже подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своїм. Воно найдрібніше з усього насіння, але, коли виросте, біль-ше воно за зілля, і стає деревом, так що птаство небесне злітається в і кублиться в віттях його», Матвій 13,31-32.Царство Небесне — три 60-річні календарі, серед яких головним є 60-річний зоряний календар, первоначалами якого є Небо-повітря, Земля-урожай,Бог-Ангели Божі, Жінка-діти, Чоловік-виробництво товарів, розміщеними у вигляді птаха небесного.Зерно, посіяне в народі, — 60-річний зоряний календар. З нього виростає дере-во Чеської держави, в віттях якого кублиться небесний птах Чеської держави, який має два крила: одне праве, друге ліве, одне керівне, друге підлегле. Крилами керує голова. Голова — це національне релігія.Кожне з крил має м’яз і махові пера. М’яз представляє собою об’єднання певних сил народу в партію чи союз. Махові пера представляють собою індивідуальні сили народу, які приводяться в рух даною партією чи союзом, завдяки чому утворюєть-ся держава і відбувається національний прогрес.Праве крило Чеської держави (а також Німеччини, Австрії, Швейцарії, Нідер-ландів, Данії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Угорщини) головне, ведуче. Його махови-ми перами є індивідуальна, платна наука, індивідуальні наукові відкриття, видатні вчені, науковці, письменники, митці, лікарі, композитори. М’язом правого крила є державне сільське господарство, планове сільське господарство (щось на зразок колгоспів в колишньому СРСР), об’єднання селян, союз селян, партія селян, яка об’єднує все сільське господарство вєдиний м’яз, єдиний організм, єдиний механізм, який забезпечує продуктами харчування кожного вченого, професора, науковця, письменника, митця, компо-зитора, художника, лікаря, які є маховими перами правого керівного крила. Мета життя — наукова творчість, яку збуджує сила землі та її продукти. Єдине сільське господарство збуджує індивідуальну наукову творчість. При цьому важливим є транспорт і дороги.Ліве крило Чеської держави вторинне, підлегле правому. Маховими перами лівого крила є приватні фабрики, заводи, капітал, ринкова економіка, індивідуаль-на праця, індивідуальне виробництво товарів, підприємництво, бізнес, конкурен-ція, збагачення, капіталізм. М’язом лівого крила є об’єднання жінок, союз жінок, партія жінок, яка об’єднує все суспільство в єдиний м’яз, єдиний організм, єдиний механізм. Жіноцтво своєю красою, пристрастю, бажанням мати сім’ю збуджує до праці кожного чоловіка, до виробництва товарів, підприємництва, бізнесу, збагачен-ня. Сім’я служить праці. Діти змалечку привчаються до праці. Причиною одружень здебільшого є багатство. Воно є причиною повторних одружень. Мета життя — радість індивідуальної праці та багатства, які спричинює кохання і краса жінки.
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