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Paunang salita) ito ay ang mahiwaga 
kasabihan na si Jesus, ang 
pamumuhay, nagsasalita, at kung aling 
mga Didymos (Kambal) Isinulat ni 
Judas, na tinawag na Thomas,. (Pagitan 
ng 8-40 na araw matapos ang kanyang 
pagkabuhay na mag-uli.) 

1) at sinabi niya, ang sinumang 
nakikinig ng mga salita (at) 
nadiskubre ang kanilang mga 
kahulugan (mga gawain at nakakakita 
na buhay – tingnan – talata 58) ay hindi 
kailanman tikman ng kamatayan (ang 



pagkawala ng mga kahulugan ng mga 
salita). 

2) ni Hesus, ang isa naghahangad 
na (para sa mga kahulugan ng mga 
salita) dapat hindi talikuran, (ngunit) 
patuloy na paghahangad (para sa 
ito) hanggang sa makakita siya (ang 
hiwaga). Kapag nakita niya (Ang ibig 
sabihin, ang mga hiwaga), siya ay 
mabagabag (Labor at maghanap buhay 
– talata 58) (at) ay mamangha. Kapag 
siya ay naguguluhan (at) nang siya ay 
namamangha, pagkatapos ay siya ay 
mabigla, (sapagka 't) siya ay 
mamumuno (sa mundo) (at) ang 
namuno sa lahat ng (talata 4). At kapag 
siya ay namahala pagkatapos siya ay 
magpahinga (Ang Sabbath 
magpahinga, sa ika-7 Milenyo). 



3) si Jesus ay sinabi, dapat sa mga 
taong sa-akit (at) aakay sa inyong 
sinasabi, ' Masdan, ang kaharian ay up 
sa kalangitan (mauunawaan ito lamang 
ang mga lider ng relihiyon),' 
pagkatapos ay ang mga ibon sa 
himpapawid (pinuno ng relihiyon, 
ubusin na ang binhi, o salita ng 
Diyos) ng uunahan mo na ito (itago 
ang mga susi at magdaya sa inyo nito – 
talata 39; Lucas 11:52). Kung sabihin 
nila sa iyo, ' ito ay sa ilalim ng 
lupa(Napapailalim sa lupa, o masusing 
turo), (O) sa dagat (Napapailalim sa 
mga turo ng Simbahan), ' saka ang mga 
isda sa dagat (Mga lider ng 
Kristiyano) uunahan mo ng na ito. Ito 
ay sa halip na ang kaharian ay sa inyo 
at walang (hindi mo kailangan ang 
lider na makita ang mga ito). Sa inyo 



na malaman sa inyong sarili (Buhay, 
liwanag, kapangyarihan, 
katotohanan) hanapin (sa 
pamamagitan ng paggawa at 
paghahanap buhay) na ito ay 
totoo. Kapag kayo (nagtrabaho, 
at) alamin kung sino ka, ikaw ay 
pagkatapos ay naging kilala (sa mga 
Biblikal na kahulugan, kapag si Jesus 
ay nagiging mo – talata 108), at 
makikilala na ikaw ay ang anak ng 
buhay na Ama (talata 106). Ngunit 
kung hindi ninyo (Labor at Halika 
na) malaman sa inyong sarili, kayo ay 
nananahan sa (Laman) kahirapan at sa 
inyo ay inyong sarili na 
kahirapan (Laman). 

4) si Jesus ay sinabi, hayaan ang lalaki 
na nasa edad sa araw na ito (relihiyon 
ng mga tao sa dulo ng edad) hindi nag-



atubiling ng pitong araw sa isang 
maliit na bata (The ihalal, sa ika-7 
Milenyo) tungkol sa mga lugar ng 
buhay (talata 50), at siya (sa 
pamamagitan ng pagtatanong ng mga 
hinirang sa araw ng Sabbath na iyon 
ng pamamahinga) ay dumating 
buhay (sa pamamagitan ng paglapit 
upang maunawaan ang kahulugan ng 
mga salita). Para sa marami na ang 
unang (Mga naimpluwensyahan ng 
mga impiltrador, Judas 4 
etcetera)magiging huling (Abased, 
hinubaran ng kanilang kaharian), at 
ang huli (Hinirang), unang (Exalted, 
nakataas, ibinigay upang 
maghari). Sila ay tunay ngang 
magiging iisa (Darating na sumasang-
ayon sa mga hinirang). 



5) sinabi ni Jesus, alamin kung ano ang 
inyong harapan (ang lihim na mensahe 
ay naka-encode sa loob ng mga banal 
na kasulatan) at kung ano ay 
nagtatago (ang susi sa wikang ito lihim 
– talata 39; Lucas 11:52) mula sa ikaw 
ay ihahayag sa inyo. Sapagkat walang 
maililihim (sa pamamagitan ng mga 
eskriba at mga Fariseo – talata 
39; Lucas 11:52; at pagkatapos sa 
Simbahan) hindi na ihahayag, (ang 
mga susi ay ipinanumbalik) o 
anumang inilibing (sa ilalim ng lupa 
na pagtuturo) ay hindi na 
magbabangon (Seen sa higher-level 
ang kahulugan nito). 

6) tinanong siya ng kaniyang mga 
alagad at sinabi sa kanya, paano mo 
gusto tayong mag-ayuno? (Gawin nang 
hindi ang logo) Kung paano tayo 



mananalangin? (Para sa kahariang 
darating) Paano natin ibibigay ang 
limos? (sa sarili nating yaman sa halip 
ng Diyos) anong pagkain ang 
ipangingilin natin? (Canon ay 
tanggapin natin) ni Jesus ay 
sinabi, sabihin mo ang 
kasinungalingan (tungkol sa nakasulat 
sa mga banal na kasulatan), o gawin 
ang galit mo (sa pamamagitan ng 
paghahangad sa mga bagay ng 
mundong ito), sapagkat lahat ng bagay 
ay malinaw sa 
paningin (interpretasyon) ng 
langit (ang mataas na 
kahulugan), ibinubunyag ang lahat ng 
bagay bago ang katotohanan (na kung 
saan ay kung bakit hindi ka 
nagsisinungaling). Sapagkat walang 
maililihim (katulad ng mga susi) na ay 



hindi ipaaalam, at walang sakop (ng 
mga eskriba, Fariseo at kalaunan, ang 
mga Kristiyano) hindi na maaaring 
wala nang takip (Ni sa iboto) . 

7) si Jesus ay sinabi, pinagpala ay ang 
leon (maling Simbahan na ay kinain ni 
Satanas-1 Pedro 5:8) na nagiging 
lalaki (An ihalal ang isa, ay nagiging 
enlivened) kapag nauubos (kinuha sa 
ibabaw) ng lalaki (Ang hinirang na ito 
sa katapusan ng edad); at isinumpa ang 
lalaki (ng mga naunang 
Simbahan) kung sino ang leon (Si 
Satanas) consumes (Ginamit; Judas 4, 
etcetera), at ang leon (ang diyablo, na 
ang Espiritu ng anticristo) ay nagiging 
tao (Mga Kristiyanismo sa pagbabago 
sa kanyang imahe). 

8) at sinabi niya, ang kaharian ay tulad 
ng isang matalinong mangingisda na 



itapon na ang kanyang mga lambat sa 
dagat (Christian era) at iginuhit ito 
mula sa dagat (Christian edad) puno ng 
maliliit na isda (iba 't ibang Christian 
denominations). Sa kanila ang 
matatalino mangingisda natagpuan ng 
multa (Tandaan na 'malaki' ay isang 
susi na may kinalaman sa 
'fine') malaking isda (Isahan pagtuturo, 
tunay na turo ni Cristo).Ibinuhos niya 
ang lahat ng maliliit na isda 
pabalik (Christian denominations) sa 
dagat (Edad ng mga bansang 
Kristyano) at pinili ang mga 
malalaking isda (ayos lang) (Christian 
pagtuturo) nang walang hirap.(Dahil 
kitang-kita kung saan ang isa ay ang 
finest) kahit sino ay may (Dalawa) ang 
mga tainga para marinig,(Talata 



33) ipaalam sa kanya marinig (Itaas at 
mas mababang mga turo). 

9) si Jesus sinabi, ngayon ang 
manghahasik (mga anak ng 
tao) lumabas, kumuha ng isang dakot 
(ng binhi (The Word)), at nakakalat 
sila (sa kabila ng edad). Ilang (para sa 
mga aklat na ito) ay nahulog sa 
daan(Maagang Simbahan, 
naiimpluwensyahan ng mga 
kaugalian (kalsada) ng mga eskriba at 
mga Fariseo; tingnan – talata 39; Lucas 
11:52); ang mga ibon (Ang mga lider 
na, inspirado ni Satanas, ubusin ang 
mga binhi, o salita) dumating at 
tinipon (Ang nasamsam ng Diyos 
salita at tinanggal ito.) iba ay 
bumagsak sa bato(Ang mga naunang 
Simbahan), ay hindi kumuha ng ugat 
mga (Stony, hindi handa) lupa, at hindi 



gumawa ng mga tainga (Bunga). At ang 
iba ay nahulog sa dawagan (Mga 
tinukso ng mga kayamanan ng daigdig 
na ito);maiinis sila ng mga binhi (Ang 
salita) at ang uod (Ang 
Protestants) kinain ang mga ito (Na 
inalis na ang Apocripa mula sa 
Biblia). At ang iba ay nahulog sa 
mabuting lupa (Ang ihalal ng ika-7 
araw) at mabuting bunga (Mga 
tainga) : ito ay nagdala ng animnapu 
kada panukalang (Para sa mga ang 
6,000 na taon) at isang daan at 
dalawampung bawat panukalang (A 
ng bagong dimensyon sa, o isang 
pagdodoble ng 60). 

10) sinabi ng ni Jesus, may cast 
apoy (paglilitis at paghatol) sa mga 
mundo, at tingnan, ako 'y pag-iingat 



nito hanggang sa ito blazes (Consumes, 
o kung hindi ay nagdadalisay). 

11) si Jesus ay sinabi, Langit na ito ay 
lumipas, (Huwad na Kristiyanismo) at 
ng nasa itaas ito ay lilipas (maling 
Judaismo). Ang mga patay (Tinatawag 
na mga Kristiyano at Judio) ay hindi 
buhay, at ang buhay(Hinirang) hindi 
mamamatay (Dahil ito ay imposible sa 
kanila na hangal sa maling turo). Sa 
mga araw na kapag nauubos mo ano ay 
patay (Mga turo sa mga Judio at 
Kristiyano), ginawa mo ang mga ito 
kung ano ang buhay (Kinikilala ito at 
nabuhay). Kapag lumapit ka na 
nananahan sa liwanag, ano ang 
gagawin mo? Sa araw ng (maaga sa 
mga Iglesia sa edad) noong isa ka (ang 
langit at lupa na interpretasyon,) mo ay 
naging dalawang (alam lamang ng 



lupa). Pero kapag naging kayo 
dalawang (Nahahati), Ano ang 
gagawin mo(Upang mabawi ang 
nawalang pagkakaisa sa loob)? 

12) ang sinabi ng mga disipulo kay 
Jesus, alam natin na ka (ang daan, 
katotohanan at buhay) ay lumisan 
mula sa atin. Sino ang lider ng 
aming (daan ng katotohanan at 
buhay)? Sinabi ni Jesus sa 
kanila, nasaan ka, ikaw ay pumunta sa 
Santiago ang mabubuti, sa kung 
kaninong kapakanan ng langit at 
lupa (dalawa; ang itaas at mas 
mababang mga kahulugan) ay 
dumating sa pagiging (Became isa; sa 
mas mataas ay couched sa mas 
mababang). 

13) si Jesus ay sinabi sa kanyang mga 
disipulo, Ihambing sa akin para sa 



isang tao at sabihin mo sa akin kung 
sino ako ay parang. Sinabi ni Simon 
Pedro (Ang Simbahan) sa kanya, ikaw 
ay katulad ng isang matuwid na 
anghel (Miracle worker, maningning 
na pagiging). Mateo (na kilala rin 
bilang si Levi; ang mga Hudyo) sinabi 
sa kanya, ikaw ay katulad ng isang 
matalinong pilosopo (tulad ng kung 
paano sila laging tawag sa kanya ng 
rabbi). Thomas (Ang pinili) sinabi sa 
kaniya, guro, bibig ko ay lubos na 
walang kakayahang ng pagsasabi na 
ikaw ay tulad ng. Sinabi ni Jesus, na 
hindi ako ang iyong master. Dahil 
ikaw ay may imbibed (mula sa 
kanyang bibig – talata 108), ka may 
nagiging intoxicated ng masaganang 
pinagkukunan tagsibol (ng salita ng 
Diyos) na ako ay sinusukat (sa tumpak 



na terminolohiya, na kung saan ay 
kung bakit Thomas hindi 
makapagsalita ito). At kaniyang 
hinawakan siya at inilayo (mula sa ang 
mga Hudyo at Kristiyano) at sinabi sa 
kanya ng tatlong bagay na (na 
magkakaroon ng tatlong 
Testaments). Nang (Ang ebanghelyo 
ng) si Tomas (ay mamaya) bumalik (sa 
katapusan ng edad) sa kanyang mga 
kasama (ang mga Hudyo at 
Kristiyano), itinanong nila sa kanya, 
ano ang sinabi ni Jesus sa 
inyo? (Ipaliwanag ang mga sekreto sa 
atin) Thomas ay sinabi sa kanila, kung 
sabihin ko sa inyo ang isa sa mga 
bagay na sinabi niya sa akin, (tungkol 
sa kung paano doon ay magiging isang 
third Testament) mo ay pick up ang 
mga bato (ang luma at bagong 



Testaments) at itatapon sila sa (gamitin 
ang mga ito laban sa) akin; isang 
apoy (A paglilitis at paghatol) ay 
lumabas ang mga bato (Testaments) at 
susunog sa inyo (mga Hudyo at mga 
Kristiyano) . 

14) si Jesus ay sinabi sa kanila, na kung 
kayo ay nag-aayuno (mula sa mga 
salita sa halip ng sa mundo – talata 
27), bibigyan ka ng tumaas ang sa 
kasalanan (A kakulangan ng pang-
unawa at isang makasalanang 
edad) para sa inyong sarili; at kung 
kayo ay mananalangin (Para ang 
kaharian na darating sa halip na 
naghahanap para sa mga ito), ikaw ay 
parurusahan; at kung kayo ay 
magbigay ng limos (bilang laban sa 
mga susi ng kaalaman – talata 39; Lucas 
11:52), ang gagawin mo makapinsala sa 



iyong Espiritu. (Sa pamamagitan ng 
pagtutuon sa mga pisikal na mga 
pangangailangan sa halip na 
espirituwal) kapag kayo ay pumunta sa 
anumang lupain at lumakad tungkol sa 
distrito (Sa buong lahat ng 
Kristiyano) kung tatanggapin nila sa 
iyo,(Tanggapin sa inyo, o magbibigay 
sa iyo ng isang pagdinig) kumain Ano 
ang magtatakda sila bago ka(Gumamit 
ng anumang mga banal na kasulatan 
na sila ay tinanggap bilang 
makapangyarihan) , at pagalingin 
ang (Ibalik sa mga misteryo 
na) ang (Espirituwal) mga maysakit sa 
kanila. Para sa kung ano ang 
napupunta sa iyong bibig (banal na 
kasulatan) ay hindi magpaparumi sa 
ninyo, ngunit na isyu na mula sa iyong 
bibig (Laban sa mga banal na 



kasulatan) – ito ay na kung saan ay 
magpaparumi sa mo. 

15) sinabi ng ni Jesus, kapag nakikita 
mo ang isa na ay hindi na ipinanganak 
ng mga babae, (hindi ni Maria, kundi 
sa Espiritu at katotohanan) na ninyo 
ang inyong sarili sa inyong mga 
mukha at pagsamba sa kanya na isa 
ang inyong Ama na 
nakahandusay (kung kaninong salita 
ay katotohanan Juan 17:17). 

16) sinabi ni Jesus, lalaki siguro, 
marahil, ang kapayapaan na dumating 
ako upang ipahayag sa mundo. Hindi 
nila alam na ito ay pagtatalo na 
dumating ako na itinapon sa lupa: 
sunog (pagsubok), espada (isang ika-3 
na tabak, o Tipan isyu mula sa 
kanyang bibig sa kanyang pagbabalik, 
pagdadala ng 2 na kailangan na nilang 



3; Tingnan sa Lucas 22:36), at ang 
digmaan (pagitan ng mga 2 Testaments 
laban sa 3). Sapagka 't magkakaroon ng 
lima sa isang bahay (Mga ng mga 2 
Testaments plus ng 3 ang): 
tatlong (Hinirang) ay magiging laban 
sa dalawa (Huwad na 
Kristiyano), at (Sa katapusan ng 
panahon) dalawang (Huwad na 
Kristiyano) laban sa tatlong (Ang 
ihalal, bumalik na sa mas maagang 
pagtuturo), ang Ama (Mga ng mga 3 
Testaments) laban sa mga anak (Mga 
ng mga 2 Testaments), at ang 
anak (Mga ng mga 2 Testaments) laban 
sa Ama (Mga ng mga 3 
Testaments) . At sila ay tatayo sa 
dakong (Together bilang isa sa huli). 

17) si Jesus ay sinabi, ibibigay ko sa 
iyo kung ano ang nakikita ng mata na 



walang (kumpara sa kung ano ang na 
ito ay makikita sa loob ng 2,000 taon) at 
kung ano ang narinig walang 
tainga (para sa 2,000 taon) at ano ang 
walang mga kamay ay hinipo (para sa 
2,000 taon) at hindi kung ano ang 
naganap sa isip ng tao (ang mga susi 
ng kaalaman – talata 39; Lucas 
11:52; ang paghahayag na ito). 

18) sinabi ng ang mga alagad kay Jesus, 
ay nagsasabi sa atin kung paano 
magiging ating katapusan. Sinabi ni 
Jesus, may natuklasan mo, pagkatapos, 
sa simula (na sa simula pa ang mga 
manunulat ng Bagong Tipan ay 
naniniwala sa banal na kasulatan sa 
labas ng Canon)na hanapin ninyo ang 
mga dulo (ilan mas patunay kaysa sa 
simpleng katotohanang iyan)? para sa 
kung saan ay ang simula (Ang mga 



pangunahing katotohanan ng kanilang 
paggamit at paniniwala ng mga 
manunulat ng Bagong Tipan), may ay 
sa wakas ay (Ang pagbabalik sa 
orihinal na pagkaunawang 
iyon). Pinagpala ay siya na ang pumalit 
sa lugar niya sa simula (Tatayo kasama 
ang mga manunulat ng Bagong 
Tipan); alam niya ang katapusan (Ang 
pagbabalik sa turong iyon) at hindi na 
mararanasan (Mga) kamatayan (ng 
misteryo na ito). 

19) sinabi ng ni Jesus, pinagpala siya 
na pumasok sa pagiging (itinatag ang 
pundasyon ng ang hiwagang ito bago 
pa mawala) bago siya pumasok sa 
pagiging (isang pangalawang oras sa 
katapusan ng edad). Kung kayo ay 
magiging aking mga alagad at makinig 
sa aking mga salita (Na saksihan na 



mga isinulat mula sa panahon na ang 
mga banal na kasulatan ay orihinal na 
isinulat) mga 
batong (Testaments) maglilingkod (Ini
hahayag ang kanilang mga hiwaga) sa 
iyo. Sapagkat may mga limang puno 
para sa inyo sa paraiso (The 2 grupo: 
ng 2 puno, aklat, o dispensasyon, pati 
na ng mga 3) na kung saan ay 
nananatiling hindi naiistorbo tag-
init (Harvest time) at taglamig (ang 
panahon ng pagiging hindi 
mabunga) at ang mga dahon (na kung 
saan ay para sa pagpapagaling ng mga 
bansa) na hindi mahulog (ngunit sa 
buong ay mananatili para sa atin na 
basahin, o ubusin). Kahit sino ay 
nagiging bihasa sa 
kanila (Nagmamahal sa parehong set 
ng mga puno at kanilang prutas) ay 



hindi na karanasan (O isasailalim 
sa) kamatayan (ng mga hiwaga). 

20) sinabi ng ang mga alagad kay Jesus, 
ay sinasabi sa atin kung ano ang 
kaharian ng langit ay tulad ng. Sinabi 
niya sa kanila, ito ay tulad ng binhi ng 
mustasa, ang pinakamaliit sa lahat ng 
binhi (nakatago sa mga banal na 
kasulatan). Ngunit kapag ito ay 
bumaba sa binubungkal ang 
lupa, (may puso na handang 
tumanggap at tanggapin ang mga ito — 
ang mga hinirang) ito ay gumagawa ng 
isang malaking halaman (puno, o 
tipan, at isang pagtuturo) at nagiging 
isang kanlungan para sa mga ibon sa 
himpapawid (Kristiyano at Hudyo na 
mga lider). 

21) Maria (sa edad, na ay hindi 
maaaring hawakan kanya hanggang sa 



kanyang higher-level ay 
inihayag) sinabi kay Jesus, na ay iyong 
mga alagad tulad ng? Sabi niya, ay 
parang mga anak (Ang pinili) na 
napunta sa isang patlang na kung saan 
ay hindi sa kanila (ng mundo). Nang 
dumating ang may-ari ng 
bukid (Hudyo at mga Kristiyano; ang 
mga mamimili at 
mangangalakal) sasabihin nila, 'tayo 
na bumalik atig.' (Relihiyon; 
maititiwalag ang mga hinirang sa loob 
ng mga ito) sila (ay) maghubad sa 
kanilang harapan – (Ibig sabihin, nila 
tanggalin ang kanilang relihiyon na 
damit, o kinaaanibang) upang sila ay 
bumalik sa kanilang 
larangan(Kristiyanismo, Hudaismo) at 
ibinibigay ito sa kanila (Tingnan sa 
Apocalipsis 18:4 na lumabas sa kanya, 



bayan ko...). Nga sinasabi ko sa inyo, 
kung ang may-ari ng (Ang Ama) ng 
isang bahay (ng Israel) alam na 
magnanakaw ang (Si Satanas) ay 
darating (Na nagnanakaw ng mga 
salita ng Diyos at itago ang susi ng 
kaalaman – talata 39; Lucas 11:52; Lucas 
11:52), sisimulan niya ang kanyang 
vigil bago siya dumating (sa 
pamamagitan ng paghahayag ng 
kanyang plano para sa mga hinirang 
ng maagang Simbahan) at hindi 
ipaalam sa kanya sa kanyang bahay sa 
kanyang dominyo (ang tunay na 
Simbahan) na dalhin ang kanyang mga 
kalakal (mga banal na kasulatan, at 
mga susi, at 
hiwaga). Ikaw, (Disipulo) kung gayon, 
maging sa iyong bantay laban sa 
mundo (Na kung saan ay kinuha sa 



mga relihiyosong institusyon). Braso sa 
inyong sarili nang buong 
lakas (Couching ng itaas na sa mas 
mababang) at baka ang mga tulisan (ng 
salita ng Diyos)humanap ng paraan 
para naparito sa iyo (at nakawin ang 
mga susi at itago sa itaas na kahulugan; 
ngunit nito imahe ay nananatiling 
ligtas na iningatan at couched sa mas 
mababang), para sa mga hirap na 
asahan mo(Ang pagkawala ng mga 
antas ng itaas na kahulugan) ay (tiyak) 
na maisakatuparan (Ang misteryo ay 
mabuyo at nawala para sa 2,000 
taon). Hayaang magkaroon sa iyo ng 
isang tao ng pang-unawa (Upang 
ibalik ang mga ito). Kapag hinog na 
ang mga butil (Nahulog sa 
binubungkal na lupa at ginawa ng 120-
fold), niya ang mabilis na dumating 



kasama ang kanyang karit sa kanyang 
kamay at ito ay nakaani. Kahit sino ay 
may pakinig na ipakikinig (tulad ng 
mga tao ng pang-unawa), ipaalam sa 
kanya marinig. 

22) si Jesus nakita ang mga sanggol 
na (Ang ihalal sa ika-7 araw) na 
suckled (sa pamamagitan ng mga 
tunay, espirituwal na ina). Sinabi niya 
sa kanyang mga disipulo, ang mga 
sanggol na suckled ay tulad ng mga 
pumapasok sa kaharian. Sinabi nila sa 
kanya, ay namin pagkatapos, bilang 
mga anak, papasok ang 
kaharian? Sinabi ni Jesus sa kanila, 
kapag gumawa ka ng dalawang 
isang (tingnan sa ang mga mas mababa 
kahulugan bilang imahe o sisidlan ng 
ang mataas na mga), at kapag gumawa 
ka ng loob (kung saan ang paghahanap 



sa kaharian ay nagsisimula) tulad sa 
labas (na tuklasin mo talaga 
tumutugma sa iyong panloob na 
sarili) at ang labas tulad sa 
loob (palitan mo ang kanilang imahe 
kasama ng Ama, na kung saan ay 
nakakalat sa buong daigdig – talata 
113) , at ang itaas (kung ano ay sa 
kalangitan) tulad sa ibaba (kung ano 
ang sa ilalim ng lupa, o sa dagat), at 
kapag gumawa ka ng mga lalaki (ang 
espirituwal na binhi ng Ama) at ang 
babae (na nagdudulot ng laman mga 
binhi hanggang sa mga binhi ng mga 
ama ay inilabas sa pamamagitan ng 
antas ng laman sa pamamagitan ng 
mga espirituwal na paghahayag) iisa , 
nang sa gayon ang lalaki (ang antas ng 
espirituwalidad ng mga banal na 
kasulatan) ay hindi maaaring 



lalaki (hindi pulos espirituwal na sa 
kalikasan, ngunit bilang na kung saan 
ay couched sa laman na rin) o mga 
babae (sa lupa, o laman antas 
kahulugan) female (dahil kapag sa 
espirituwal ay natuklasan sa couched 
sa loob ng laman-antas, ito ay 
nagdudulot ng lumabas ang banal na 
anak, o sa mga hinirang, gaya ng sinabi 
ni Pablo sa 1st i mga Taga Corinto 
7:14); at kapag fashion mo ang mata (2 
mga antas ng pagtingin) sa lugar ng 
mata (Ang laman na antas lamang) , at 
isang (Kanan) kamay (Alam na ang 
ginagawa ni Jesus) sa lugar ng 
isang (Kaliwa) kamay (Hindi na), at 
isang (Kanan) paa (Alam na kung saan 
ito ay pagpunta) sa lugar ng 
isang (Kaliwa) paa (Hindi na), at 
isang (Mataas na) wangis sa lugar ng 



isang (Mababang) wangis (Ang mas 
mataas na bilang couched sa mas 
mababang pagtingin); pagkatapos 
papasok ka [ang kaharian]. 

23) sabi ng ni Jesus, pinipili ko ang ka, 
isa mula sa (habulin) isang libo, at 
dalawa mula sa (habulin) sampung 
libo, at ang mga ito ay tatayo bilang 
isang solong isa. (Deuteronomio 32: 30, 
etcetera) 

24) ang kanyang mga alagad ay 
nagsabi sa kanya, ay nagpapakita sa 
amin ang lugar na kung saan ikaw ay, 
dahil ito ay kinakailangan para sa atin 
na hanapin ang mga ito. Sinabi niya sa 
kanila, kahit sino ay 
may (kapwa) pakinig, ay makinig. Ang 
liwanag (kung saan si Jesus, ang 
liwanag ng sanlibutan ay) sa loob ng 
isang tao ng liwanag (si Jesus ay 



naging tao), at ang mga ito (sa itaas na 
kahulugan; liwanag ni Cristo) ilaw up 
sa buong mundo. Kung ito ay hindi 
magliliwanag, ito (ang ilaw sa loob 
mo) ay (lamang) kadiliman (isa lang 
ang tainga, nakikinig na lamang ang 
mga laman na turo ng tao). 

25) sabi ng si Jesus, pag-ibig sa iyong 
kapatid (ang ihalal; kapwa sa kanilang 
mga araw, ang maagang ulan, at ang 
mga darating, ang huling ulan) tulad 
ng iyong kaluluwa, bantayan siya 
tulad sa balintataw ng iyong 
mata (sapagka 't sa katunayan, sila ay 
iyong mga mata). 

26) si Jesus sinabi, tingnan mo ang 
puwing sa mata ng iyong 
kapatid (iyong pagtutol sa mga libro 
niyang tinatanggap, dahil tingnan mo 
hindi sa wikang nakatago nilang 



iparating, kundi lamang sa kanilang 
dating at pagtanggap at kredibilidad 
etcetera), ngunit hindi mo nakikita ang 
tahilan sa iyong sariling mga 
mata (sariling aklat na ito ay 
tumutukoy sa kanila, at ang dalawang 
set ng mga aklat ay nagbubukas na ang 
mismong susi). Kapag ikaw ang 
tahilan (ang maling konsepto ng 
Canon) ng sa iyong sariling mga mata, 
pagkatapos ay makikita mo nang 
malinaw (na ibababa ang iyong 
pagtutol) pag-aalis ng puwing sa mata 
ng iyong kapatid (iyong laman antas 
ng pagtutol sa kanyang paraan ng 
pagtingin). 

27) si Hesus ay nagsabi: maliban na 
lang kung ka kakapit sa mundo, ay sa 
walang paraan makikita mo ang 
kaharian ng Diyos; at maliban kung 



obserbahan mo ang araw ng 
Sabbath (ang Milenyo, matapos ang 
6,000 na taon) bilang Sabbath (isa na ay 
namahinga sa katotohanan)hindi ka 
darating upang tingnan ang Ama (ang 
ilaw sa loob ng mga larawan). 

28) sabi ng ni Jesus, kinuha ko ang 
aking lugar sa gitna ng sanlibutan, at 
nagpakita ako sa kanila sa (at sa antas 
ng) laman (bilang isang talinghaga ng 
buhay ng kanyang espirituwal na 
kahulugan). Natagpuan ko ang lahat 
ng mga ito intoxicated (Hindi mula sa 
masaganang pinagkukunan tagsibol, 
ngunit ang mga salita ng mga 
tao); Natagpuan ko ang wala sa kanila 
ang nauuhaw (Para sa mga salita, ang 
masaganang pinagkukunan 
tagsibol) . At ang aking kaluluwa ay 
pinahirapan (nabawasan ang antas na 



ang laman ay tanggapin) para sa mga 
anak ng tao, dahil sila 
ay (espirituwal) bulag sa 
kanilang (espirituwal) puso at 
walang (espirituwal) paningin (sa ika-2 
mata, tainga, etcetera); para sa mga 
walang laman (Makamundo) sila ay 
dumating sa sanglibutan, at walang 
laman (Mahalay) masyadong 
hinahangad nilang iwanan ang 
mundo(Nasisiyahan sa pagkakaroon 
ng lamang iyon 1 mata, tainga, 
etcetera). Ngunit sa sandaling iyon ang 
mga ito ay intoxicated (Sa mga walang 
laman, laman, at mga salita ng 
tao). Kapag sila ay ipagpag ang 
kanilang mga alak (Strong 
panlilinlang, paglalasing; tagsibol 
susukatin lalaki, dahil mahal nila ng 
hindi katotohanan),pagkatapos sila ay 



magsisi (at sa halip na uminom mula 
sa kanyang masaganang 
pinagkukunan tagsibol na siya, hindi 
ng tao, ay sinusukat ang). 

29) si Jesus ay sinabi, kung ang 
laman (ang mas mababang antas ng 
mga banal na kasulatan) ay nilikha 
dahil sa Espiritu (na ang mas mataas na 
antas ng espirituwal na ay couched sa 
ang mas mababang, pisikal na 
antas), na ito ay isang kamangha-
manghang. Ngunit kung Espiritu (ang 
mataas na antas ng ibig sabihin, sa 
pamamagitan ng Espiritu, hinirang na 
mga anak) ay nilikha dahil sa ang 
katawan (Born ng babae, o ang laman 
at dugo, papanatili matapos ang, mas 
mababa, laman na kahulugan ng mga 
banal na kasulatan), na ito ay isang 
kamangha-manghang ng 



kababalaghan. Sa katunayan, ako ay 
namangha sa kung paano ito malaking 
kayamanan (ang mataas na antas na 
kahulugan ng mga banal na 
kasulatan) na ginawa nitong 
tahanan (Couched mismo) sa 
karalitaan (ang mas mababang antas na 
kahulugan ng mga banal na kasulatan). 

30) sabi ng ni Jesus, kung saan may 
tatlong Diyos (tulad ng sa Diyos ng 
lumang, bagong, at apokripiko 
Testaments), sila ay mga Diyos (si 
Jesus ay naging sa kanila). Kung saan 
mayroong dalawang (Testaments; mga 
Kristiyano) o isang (Tipan; mga 
Judio), Ako 'y sa kanya (Hanggang sa 
katapusan ng edad). (The 3 ay ang mga 
hinirang, ang 2 ay ang mga Kristiyano 
sa iisang sambahayan; at ang mga 
Judio, ang 1 at isa pang bahay) taasan 



ng bato (Elevate ang tinanggihang 
Tipan), at doon makikita mo sa 
akin (ang pundasyon)manangan sa 
kahoy (maghangad ng mas mataas na 
antas sa Bagong Tipan), at doon 
ko (The logo) siya nga. 

31) sinabi ng ni Jesus, walang 
propetang kinalulugdan sa kaniyang 
sariling nayon (si Jesus ay hindi 
tinanggap ng mga Judio); walang 
manggagamot ang nagpapagaling sa 
mga kakilala na sa kanya (Si Jesus 
hindi maaaring gamutin ang mga 
Kristiyano sa kanilang paniniwala). 

32) sinabi ng ni Jesus, A lungsod (ang 
Bagong Jerusalem) ay binuo sa isang 
mataas na bundok (Moralidad-
Kristiyanismo) at pinatibay (sa oras ng 
salita ng Diyos) ay hindi 
babagsak, (ang mga pintuan ng 



impiyerno ay hindi mananaig laban 
dito) o maaari itong maging 
nakatago. (Tingnan ang buong mundo 
ay ito.) 

33) si Jesus sinabi, pakinggan mo (ang 
kahulugan ng antas ng mas 
mababang) may isa sa inyong mga 
tainga, [kundi isa pang (nauunawaan 
na ang mas mataas na antas) ipinikit 
mo.] mangaral mula sa inyong 
bubungan ang maririnig mo sa iyong 
tainga ng isang (na itinuro na noon; 
ang 2 puno, o Testaments) {(As well as) 
sa isa pang (espirituwal) tainga (sa na 
kung saan ay itinuro sa unang at 
muling natuklasan; puno ng 3).} 
sapagkat walang ilaw ilawan (ang 
salita ng Diyos Awit 119: 105) at 
naglalagay nito (Ang salita) sa ilalim 
ng isang takalan, ni ang ilagay niya 



ang mga ito (The Word) sa isang 
tagong lugar, (ang salitang Apocripa ay 
kinuha malayo at nakatagong) kundi 
bagkus ipinakita niya ito sa isang 
lampara tumayo (nagpapahayag ito sa 
Simbahan, Apocalipsis 1:20) upang ang 
lahat ng pumapasok sa (Ang 
kaharian) at dahon (Ang 
kaharian) ay makikita ang kanyang 
liwanag sa (na kung saan ay ang 
higher-level na kahulugan na 
nakapaloob sa salita ng Diyos). 

34) si Jesus ay sinabi, kung ang isang 
bulag na lalaki (Huwad na mga Judio 
sa kanilang maling imahe, o 
Canon) patungo sa isang bulag na 
lalaki (Maling Kristiyano, sino 
gumamit ng taktikang ito bilang isang 
dahilan upang paslangin ang propeta 
at pagpapatapon sa mga Apostol para 



madala nila sa Simbahan)sila ay 
kapwa nahulog sa hukay na (ang 
pitfall ng pagtingin lamang sa mas 
mababang antas; kaya nga pagkabihag 
ay nabihag at ang mga taong pumatay 
sa tabak ang salita ng Diyos dapat 
mamaya mapatay sa yaon ding tabak 
ng salita ng Diyos). 

35) si Jesus ay sinabi, ito ay hindi 
posible para sa sinuman na pumasok 
sa bahay ng isang malakas na tao (ang 
bahay ng Diyos kontrolado ni 
Satanas) at dalhin ang mga ito sa 
pamamagitan ng puwersa (sa dulo ng 
araw) maliban kung siya ay 
nagbibigkis ng kanyang mga 
kamay (nagpapatatag sa isang kaso 
laban sa kanya sa loob ng 2,000 
taon); pagkatapos siya ay (Dapat 
na) ransack (Ipakita ang mga krimen 



ng) kanyang bahay(Ilantad sa ang mga 
gawa ng mga maling relihiyon, pati na 
rin ang mga kasinungalingan na 
ibinatay nila ang mga ito sa). 

36) si Jesus sinabi, hindi mag-alala 
mula bukang-liwayway (ang 
panimulang paghahayag ng mga 
hiwaga at ang mga susi sa maagang 
Simbahan) sa dapit-hapon (ang 
kasunod na pagkukubli at pagtatago 
ng mga misteryo at susi) at mula sa 
dapit-hapon (ang panahon ng 
panunupil) liwayway (ika-7 Milenyo, 
kapag ang mga tala sa umaga ay 
bunsod sa ating mga puso) tungkol sa 
[anong pagkain] (Scriptures) [ay] 
kumain ka (tanggapin) , [o] ang [damit] 
magsusuot ka (iyong partikular na 
sekta). [ikaw ang malaking] mas 
mahusay kaysa sa [mga lirio] (Ang pili 



ng mundo, na kung saan ay ang field 
na ito), [hindi] na card o iikot (Para sa 
kaharian ng Diyos) . At para sa iyong 
bahagi, kung ano ang [isusuot mo] 
kapag mayroon kang walang 
damit? (Walang relihiyon ay 
magdadala sa iyo dahil ikaw ang gilid 
na may mga propeta laban sa 
kanila) na idaragdag sa inyong 
pangangatawan? (Akayin mo sa iyong 
tunay na katangian — tulad ni Jesus, 
Moises at Elias sa pagbabagong-
anyo) siya na bibigyan kayo ng 
iyong (Totoo) damit (Ang kabutihan 
ng mga banal; Job 29: 14, Apocalipsis 
19:8). 

37) sinabi ng ang kanyang mga 
disipulo, kapag ay mo (Ang buhay na 
salita) ay nagiging inihayag sa atin at 
kailan natin mo makikita? Sinabi ni 



Jesus, kapag iyo ka (iwanan ang 
pagtatatag ng relihiyon) nang hindi 
pagiging nahihiya at dalhin ang iyong 
mga kasuotan (Denominations, 
pagkakaiba) at ilagay ang mga ito sa 
ilalim ng iyong mga paa tulad ng 
maliliit na bata (Ang pinili) at 
niyurakan sa kanila (tanggihan sila, 
ihagis ang maliit na isda sa dagat), at 
pagkatapos ay [mo makikita] ang anak 
ng buhay na isang (at maging katulad 
niya, sapagkat kapag nakita natin ang 
mga anak tingnan natin sa kanya, at sa 
pagtingin sa kanya, tayo ay nagiging 
katulad niya), at (kaya) hindi ka 
matakot (para siya ang sakdal na pag-
ibig, na kung saan ay nagpaalis ng 
lahat ng takot; 1 Juan 4:18). 

38) si Jesus sinabi, maraming beses 
kang ninais marinig (espirituwal sa iba 



pang, espirituwal na tainga) ang mga 
salitang sinasabi ko sa inyo, at kayo ay 
walang ibang marinig sa kanila mula 
sa (tulad ng sa aklat na ito). May ilang 
araw (The 2 espirituwal na araw, o 
2,000 taon) kapag tumingin kayo sa 
akin (maghangad ng aking kahulugan, 
o logo) at hindi ninyo ako 
makikita (ang kahulugan ng mga 
salita). 

39) sinabi ng ni Jesus, ang mga Fariseo 
at mga eskriba (at pagkaraan, ang 
maagang Simbahan 
impiltrador) kinuha ang susi ng 
kaalaman (sa higher-level kahulugan; 
tingnan din sa Lucas 11:52) at nakatago 
sa kanila(Sa likod ng laman na mga 
kandado ng lupa images) . Naipasok 
nila ang kanilang sarili hindi (sa 
pamamagitan ng kaalaman tungkol sa 



mga susi sa kaharian), o may sila 
pinapayagan na pumasok sa mga nais 
na (nakikita bilang sila ay nakita ang 
liwanag sa loob ng mga imahe at 
sumupil sa kanila, nang sa gayon ay 
blaspheming ang banal na 
Espiritu). Gayunman, kayo ay maging 
matalino gaya ng mga ahas (Ang mga 
eskriba at mga Fariseo Mateo 23:33, 
12:34, etcetera,) at walang-muwang na 
tulad ng kalapati (Hinirang). 

40) sabi ng si Jesus, isang puno ng 
ubas (ang maling Simbahan) naitanim 
sa labas ng Ama (ang kaalaman ng mga 
hiwaga), ngunit pagiging peligroso, (na 
nangauugat sa mga turo ng mga tao) ito 
ay Hinatak na pataas ng kanyang roots 
at winasak. (Ni Hesus, ang tunay na 
puno ng ubas Juan 15:1) 



41) sinabi ni Jesus, kahit sino ay may 
isang bagay sa kanyang kamay (ang 
tunay na kayamanan, isang mahigpit 
na pagkakahawak sa mga konseptong 
ito) ay tatanggap ng mas (susi, 
paghahayag, kaalaman, 
kapangyarihan), at kahit sino ay 
walang (ang kahirapan, o walang kapit 
sa konseptong ito) ay pinagkaitan ng 
kahit ang maliliit na siya (Temporal na 
kapangyarihan, ang kapangyarihan ng 
Simbahan). 

42) si Jesus ay sinabi, maging passers-
by. (Mabilis mula sa mundo – sa talata 
27; maging pag-iisa, etcetera) 

43) ang kanyang mga alagad ay 
nagsabi sa kaniya, sino ka, na dapat 
ninyong sabihin ang mga bagay na ito 
sa atin? < ni Jesus ay sinabi sa kanila, 
> hindi mo ba alam na ako ay mula sa 



kung ano ang sinasabi ko sa 
inyo (mula sa mga puno, o mga talata 
sa Lumang Tipan), kundi ka (alagad, 
maagang Kristiyano) ay naging tulad 
sa mga Judio, sapagkat iniibig nilang 
(alinman) puno (The Scriptures) at 
kamuhian ang mga bunga nito (na na 
ito yaon, alalaong baga 'y si Jesus at 
ang kaalaman ng mga hiwaga) o 
mahalin ang bunga (si ang mga 
hiwaga) at kinamumuhian ng mga 
puno (ang mga banal na kasulatan na 
namunga ng mga bagay na ito). 

44) si Jesus ay sinabi, nilapastangan 
ang sinumang laban sa Ama (panahon 
ng Lumang Tipan at mga banal na 
kasulatan) patatawarin, at 
nilapastangan ang sinumang laban sa 
anak (Bagong Tipan Era at mga banal 
na kasulatan) patatawarin, ngunit 



sinumang nilapastangan laban sa 
banal na Espiritu (ay na aakay sa atin 
sa isang wastong pang-unawa ng 
parehong ang Lumang Tipan at 
Bagong Tipan, nang sa gayon ay 
naghahayag ng 3rd Tipan) hindi 
patatawarin ang alinman sa lupa (ang 
mga argumento laban sa kanila ay 
magiging nakahihikayat) o sa 
Langit (ang espirituwal 
na PANGANGATWIRANG laban sa 
kanila ay magiging nakahihikayat). 

45) sinabi ng ni Jesus, ubas (ang bunga 
ng Kristiyanismo at ang Bagong 
Tipan) ay hindi ang mga ani mula sa 
tinik (Kristiyano, kapag sila ay 
makamundo at mayaman), o mga 
igos (ang bunga ng Hudaismo at ng 
Lumang Tipan) ay tinipon mula sa mga 
dawagan (maling Judio: sinagoga ni 



Satanas), sapagkat hindi sila gumawa 
ng prutas (ani ng banal na 
kasulatan). Ang mabuting tao ay 
nagdudulot ng mabubuting mula sa 
kanyang kamalig (Ang kanyang puso 
tungo sa kanya na ang mabuting 
bunga) ang masamang tao ay 
nagdudulot ng masamang bagay mula 
sa kanyang masama kamalig, na kung 
saan ay sa kanyang puso, at sabi ng 
mga masasamang bagay (Kanyang 
masamang bunga). Para sa mula sa 
kasaganaan ng puso niya ay 
nagdudulot ng masamang bagay (Na 
pumipigil sa tao mula sa pagkilala ng 
mga hiwaga). 

46) sinabi ng ni Jesus, kabilang sa mga 
ipinanganak ng mga babae (Adan 
matapos masasabi ang laman na 
isinilang sa ikalawang pagkakataon, sa 



pamamagitan ng paglabag ni Adan at 
ang kanyang kasunod ng 
pagsasawalang-kibo), mula kay Adan 
hanggang kay Juan Bautista, na walang 
isang kaya nakahihigit kay Juan 
Bautista na ang kanyang mga mata ay 
hindi ibinaba (bago sa kanya). Subalit 
sinabi ko na alinmang isa sa inyo ay 
dumating upang maging bata (isa sa 
mga hinirang) ay pamilyar sa 
kaharian (bilang si Juan Bautista ay) at 
magiging higit na mataas kay 
Juan (dahil sa ganitong pagkakataon sa 
paligid, sila ay talagang 
magtagumpay). 

47) sinabi ni Jesus, ito ay imposible 
para sa isang tao upang idikit ang 
dalawang kabayo (kaharian) o sa 
kahabaan ng dalawang 
balantok (labanan sa 



kapwa para at laban sa bawat panig) at 
ito ay imposible para sa isang 
alipin (An ihalal ang isang) upang 
maglingkod ng dalawang 
masters (Diyos at Satanas); kung hindi 
niya igagalang ang isa at tratuhin ang 
iba pang contemptuously. Walang 
sinumang tao ay umiinom ng lumang 
alak (Matandang turo) at agad na 
gustong uminom ng bagong 
alak (Teachings). At bagong 
alak(Pagtuturo) ay ipinapasok ang 
lumang wineskins (Para sa mga 
estudyante, mga alagad) , baka biglang 
nila; ni hindi lumang 
alak (Pagtuturo) inilagay sa isang 
bagong sisidlang-balat (Mag-
aaral), baka masira nito ang mga 
ito (Bilang ang lumang, maling 
konsepto ng Canon ang ginawa ng 



mga naunang Kristiyano) . Isang 
lumang patch (pagtuturo) ay hindi 
sewn papunta sa isang bagong 
kasuotan (relihiyon), dahil 
magreresulta ng luha (sa isang bagong 
relihiyon). 

48) si Jesus sinabi, kung 
dalawang (mga luma at bagong 
wineskins) gumawa ng kapayapaan sa 
isa 't isa sa isang bahay na ito (ng 
Diyos), sasabihin nila sa mga 
bundok (sistema ng mundo; ang 
pagtatatag ng relihiyon), 'lumayo', at 
ito ay ilipat ang layo. 

49) sinabi ni Jesus, Mapapalad ang 
pag-iisa at hinirang, para sa (pagiging 
hiwalay mula sa pagtatatag ng 
relihiyon) ay iyo (sa pamamagitan ng 
iyong pagpapagal) makahanap ng 
kaharian. Sapagkat kayo ay mula sa 



ito (ibinatay natin ang ating pag-
unawa sa maagang Kristiyanismo), at 
dito (orihinal na pagtuturo) ka babalik. 

50) si Jesus ay sinabi, kung sila (mga 
Hudyo at mga Kristiyano) sinasabi sa 
inyo (Ang pinili), 'saan ka 
nanggaling?', sasabihin sa kanila, ' tayo 
ay nanggaling sa liwanag (Higher-level 
ng mga salita), ang lugar kung saan 
ang liwanag (espirituwal na 
kahulugan) ay dumating sa pagiging sa 
sarili nitong naaayon at itinatag ang 
[sarili] at naging na ipinakikita sa 
pamamagitan ng kanilang mga 
imahe (mga mas mababa, pisikal na 
kahulugan). ' kung sasabihin nila sa 
inyo, ' ito mo?', sasabihin, ' tayo 'y mga 
anak (Tayo ay inilabas mula sa ito, 
upang tapusin ang mga naiwan kung 
ano ang ipagawa sa atin), tayo ay 



hinirang ng buhay na Ama.' kung 
ipagawa nila sa inyo, 'Ano ba ang 
palatandaan ng iyong Ama sa inyo?', 
sinasabi sa kanila, 'ito ang kilusan at 
nagtiwala.' (Upang gumawa at 
maghanap buhay sa pamamagitan ng 
mga ito. Nang mamuno tayo, at tayo ay 
mamamahinga. Na kami ay may sa 
wakas mababawi ang katotohanan na 
ito ay nagsasangkot ng pagkuha ng 
panig ng mundo at nagpapahinga sa 
salita ng Diyos.) 

51) ang kanyang mga alagad ay 
nagsabi sa kanya, kailan darating 
tungkol sa ang magpahinga ng ang 
patay (ang mga Hudyo at Kristiyano) , 
at kailan darating ang bagong 
mundo? Sinabi niya sa kanila, Ano ang 
ninyong asahan (Pagtuturo na kung 
saan ay mula sa simula) ay 



dumating, (Ang orihinal na mga Judio 
at Kristiyano pagtuturo) pero 
ikaw (Dahil ang mga susi ay dinakip at 
nakatago) kilalanin ang mga ito. 

52) ang kanyang mga disipulo ang 
sinabi sa kanya, nagsalita ang 
dalawampu 't apat na propeta sa 
Israel, (The 24 aklat ng Hebreo Canon, 
kalaunan nag-ampon ng ang 
Protestants) at silang lahat ay nagsalita 
sa inyo. (Ang tradisyunal na 
Kristiyanong pagtuturo; na malaman 
namin ni Jesus sa pamamagitan ng 
mga Canon.) Siya (ang salita ng Diyos 
na buhay, na kung saan ay hindi 
napapailalim sa mga patay, o ang 
maling Kristiyano at Hudyo) sinabi sa 
kanila, tinanggal mo ang isang na 
pamumuhay sa iyong harapan (na ang 
salita ng Diyos ay gumagamit ng libro 



sa labas ng Canon) at sinabi (lamang) 
ng (kung ano) ang patay na (huwad na 
mga Hudyo at mga Kristiyano ay may 
sabi). 

53) sinabi ng mga disipulo sa kanya, sa 
kanya ay (pisikal) pagtutuli kapaki-
pakinabang o hindi? Sinabi niya sa 
kanila, kung ito ay nakapagpapalusog, 
kanilang Ama (ang ilaw sa loob ng 
larawan ng laman) ay magbubunga sa 
kanila na tuli (sa laman) mula sa 
kanilang (Fleshly) ina (pisikal, ibabaw-
antas ng pagtuturo, mga tradisyon, 
etcetera). Bagkus, naging tunay na 
pagtutuli sa Espiritu (Mahigit sa 
proseso ng panahon)ganap na 
kumikita (Tulad na malampasan 
ngayon namin ang laman na 
pagtuturo). 



54) si Jesus sinabi, pinagpala ang mga 
maralita (Sa Espiritu, na ay 
napagkaitan ng kayamanan ng 
Espiritu), sapagka 't inyo ang kaharian 
ng langit. (Ang Panunumbalik ng mga 
susi at mga higher-level ideyang.) 

55) sinabi ni Jesus, ba kahit sino hindi 
napopoot sa kanyang Ama at kanyang 
ina (Jewish (o Kristiyano) na mga 
tradisyon, institusyon, etcetera) ay 
hindi maaaring maging isang disipulo 
sa akin (dahil ang kanilang mga 
tradisyon ay hadlang sa kanila mula sa 
pagtanggap ng mga hindi isinamang 
banal na kasulatan na ang mga 
manunulat ng Bibliya ay tanggapin 
kaya malinaw) at ang sinumang hindi 
napopoot sa kanyang mga 
kapatid (kapwa Kristiyano at Judio 
mga kapatid) at pasanin ang kaniyang 



krus (Note : ito ay halos sa 
kalagitnaan. Sa mga manuskrito, 
mayroong isang simbolo na dito 
tinawag ang isang staurogram, na 
walang katapusan walang nagsasabi sa 
iyo tungkol sa. Maaari kang maghanap 
para sa mga ito sa internet. Kung 
binabasa ninyo ang aklat na ito na 
kung ito ay isang uri ng bisagra, 
pagbabasa 114, kasama ang mga 
paunang salita, 113 sa talata 2, etcetera, 
makikita mo na sila ay umiiral ang 
isang nauunawaan na liham hanggang 
sa nasa ito kalagitnaang. Hindi ito 
sundin eksakto ang ating versification, 
ngunit ito ay may...) sa aking 
paraan (tanggapin ang mga aklat na 
tinanggap niya at ang manunulat ng 
mga bago at Lumang Tipan) ay hindi 
magiging karapat-dapat sa 



akin ng (Jesus talaga naging kayo at 
ibalik ka sa iyong wastong 
pangangatawan). 

56) sabi ng ni Jesus, kahit sino ay 
dumating upang maunawaan ng 
mundo (at paano ito nagtatago ng mga 
espirituwal na likod ng patsada ng 
laman) ay natagpuan (lamang) ang 
bangkay (tradisyon; kahirapan; ng 
salita kung walang espirituwal na 
kabatiran), at kahit sino ay may 
natagpuan ng isang bangkay (na ang 
makamundong larawan nagsisilbi ito 
function) ay nakahihigit sa 
mundo (hindi saklaw nito 
panlilinlang). 

57) si Jesus ay sinabi, ang kaharian ng 
Ama ay tulad ng isang lalaking 
[mabuti] ay may mga binhi (The 
Word). Kanyang mga kaaway (Si 



Satanas at ang kanyang mga tao, ang 
Judases) ay dumating ng gabi (Ang 
2,000-taong gulang ng kadiliman) at 
naghasik naman ng mga damong 
ligaw (Maling turo, guro) sa mga 
mabubuting binhi (Salita ng 
Diyos). Hindi sila pinayagan ng mga 
tao (Diyos) (Mga anghel) na bunutin 
ang damo (Sa pamamagitan ng 
paghahayag ng katotohanan bago ang 
2,000 taon pataas); sinabi niya sa 
kanila, ' ako ay nangangamba na kayo 
ay humayo kung ibig na bunutin ang 
mga damo (Mali, mas mababa-antas 
turo) at hinatak ang 
trigo (Bunga) kasama sa kanila.' (at 
dahil hindi niya alam, nasa atin ang 
aklat na ito na sumasaksi laban sa 
kanila sa ating panahon) para sa araw 
ng anihan (Sa ika-7 araw, o 



Milenyo) ang mga damo (Maling 
doktrina) ay maging malinaw na 
makikita, at sila ay hinila (Sa labas ng 
mga Simbahan at sinagoga) at 
nasunog (Nang nag-aalab ang apoy, at 
ang espada; sa 3rd tipan – at digmaan-
pagitan ng 2 at ng mga 3 Testaments-
break out). 

58) sinabi ni Jesus, pinagpala ay ang 
tao na dumanas ng taong (mula sa 2,000 
taon ng maling katuruan) at (nadaig 
ang sanglibutan) natagpuan ang buhay 
na (ang mga susi; ang liwanag ng mga 
higher-level pagtuturo). 

59) si Jesus ay sinabi, Mangagingat ng 
buhay isa habang ikaw ay 
nabubuhay (bago ang impiltrador ay 
agawin sa inyo ng mga misteryo na 
nasa loob mo), at baka ikaw ay 
mamatay (Become napapailalim sa mga 



turo ng mga patay) at humingi sa 
kanya (ang buhay sa isang) at hindi na 
gawin ang gayon nga (Ang mga susi na 
ay magpapahintulot sa inyo na inalis at 
nakatago.) 

60) < nila nakita > isang 
Samaritano (mga ng isang maliit at 
limitado na Canon) dala-dala ang isang 
tupa sa Judea. Sinabi niya sa kanyang 
mga disipulo, (bakit ang) ang taong 
iyon (isagawa) 
Kordero (Kristiyanismo) sa 
paligid? Sinabi nila sa kanya, kaya na 
maaaring siya patayin ang mga 
ito (kasama ang kanilang sariling 
turo) at kumain ng ito (basahin ito sa 
kanilang sariling paraan). Sinabi niya 
sa kanila, samantalang ito ay 
buhay(Kakayahang baguhin ang mga 
ito at dalhin ang mga ito ng buhay) ay 



hindi siya kumain (Basahin, 
tanggapin) ito, ngunit lamang kapag 
siya ay pinatay sa ito (Kasama ang 
kanyang mga turo) at ito (Ang salita)ay 
naging isang bangkay (Bahagi ng 
korpus ng mga banal na kasulatan 
lamang, kulang sa diwa at 
buhay) . Sinabi nila sa kanya, hindi 
niya magawa (masapol ang Living 
Word) kung hindi. Sinabi niya sa 
kanila, kayo rin, naghahanap ng lugar 
para sa iyong sarili sa loob ng ang 
magpahinga (ang panahon sa pagitan 
ng pagkawala at pagbawi ng mga 
hiwaga), at baka ka (Bagong Tipan, at 
apokripiko Bagong Tipan 
manunulat,) sa naging 
bangkay (Stripped ng iyong mataas na 
kahulugan) at kinakain (tinanggap sa 
antas ng kanilang pag-unawa sa patay). 



61) Jesus sabi, dalawang (uri) ay 
magpahinga (ang 2,000 taon ay ma-na-
na-lig) sa isang kama (Ang 
Simbahan) , ang isa (hindi magiging 
disipulo) ay mamamatay, at ang iba 
pang mga (parang Salome ay magiging 
mga disipulo at) mabubuhay (mabawi 
ang hiwaga). Salome (ina ni Santiago 
at Juan; Basahin ang Marcos 15:40 
kasabay ng Mateo 27: 56) sinabi sa 
kaniya, sino ka, ang tao, na ikaw, na 
para bang mula sa isang (ang 
naibibigay, kumpara sa mga taong 
Hatiin ang salita ng Diyos) ay 
nakarating sa aking sofa (kung saan 
siya eats) at nakakain mula sa aking 
mesa? Sinabi ni Jesus sa kanya, ako 
siyang umiiral mula ang 
naibibigay. Binigyan ako ng (upang 
kumain) ang ilan sa mga bagay ng 



aking Ama (mula sa kanyang hapag). < 
Salome sinabi, > ako 'y iyong 
disipulo. (Tinatanggap ko kung ano 
ang tatanggapin mo) < ni Jesus ay 
sinabi sa kanya, > nga sinasabi ko, 
kung siya ay < naibibigay 
>, (tumatanggap ng lahat ng bagay sa 
mga banal na kasulatan, kahit ang mga 
tinutukoy na libro sa labas ng 
Canon) siya ay mapupuno ng 
liwanag, (at sa gayon mamuhay) ngunit 
kung siya ay nahahati, (hindi 
tumatanggap ng lahat na si Jesus 
ay kumakain, o tumatanggap ng) niya 
ay puno ng kadiliman (mamatay). 

62) si Jesus ay sinabi, sa mga [sino ang 
karapat-dapat sa aking] hiwaga (sino 
gumawa, magtanong at kumatok sa 
Espiritu at katotohanan at hanapin ang 
buhay) na sabihin ko sa aking mga 



hiwaga. (Ibigay mo sa kanila ang mga 
susi upang malutas ang mga 
hiwaga) hindi ipaalam sa iyong 
kaliwang kamay (Mga taong hindi 
alam ang mga susi) alam ang anong 
inyong mga kanang kamay (Mga alam 
na at sa mga darating na 
malaman) ginagawa ng. 

63) si Jesus ay sinabi, nagkaroon ng 
isang mayamang lalaki (mga 
impiltrador ng Simbahan) na may 
maraming pera (ang tunay na 
kayamanan, o ang mga susi ng 
kaalaman). Sabi niya, ' ilalagay ko ang 
aking pera gamitin (itago ang mga 
susing ito at palitan ang mga ito sa 
aking sariling pagtuturo) kaya na 
maaaring ay nagtanim, umani, 
magtanim, (para sa aking sariling 
makasariling layunin) at punan 



ko (sariling) makabuo ng kamalig 
sa (para sa 
aking sariling kapangyarihan at 
kaluwalhatian at kapakinabangan) sa 
resulta na ako (gayon dinadala ang 
kaharian ng kataksilan) ay kulang sa 
wala. Gayon ang kanyang intensyon, 
ngunit sa gabi ring iyon (ang 2,000-
taong gulang) na siya ay 
namatay (mismo nawala ang susi sa 
katotohanan). Ipaalam sa kanya may 
tainga (Ang dalawang mga antas ng 
pang-unawa) marinig. 

64) si Jesus ay sinabi, A man na 
natanggap ng mga bisita. At kapag 
naghanda siya ng hapunan (kapistahan 
ng walang-hanggang salita ng 
Diyos)siya ay nagpadala ng kanyang 
alipin (mga propeta) upang anyayahan 
ang mga bisita (mga 



mananampalataya). Nagpunta siya sa 
unang linggo (Ang unang Simbahan 
ng mga impiltrador) at sinabi sa kanya, 
ang aking master inaanyayahan ka.' 
sabi niya, ' ako ay may claim laban sa 
ilang mga mangangalakal (Mga huwad 
na mga Judio-na may nakatago ang 
susi – talata 39; Lucas 11:52). Sila ay 
darating sa akin ngayong gabi (Bilang 
ng mga araw, o panahon ng pag-unawa 
fades malayo). Dapat akong pumunta 
at ibigay sa kanila ang aking 
order (Gayahin ang kanilang mga 
paraan, kaya nang ako ay makinabang 
gaya ng kanilang ginawa). Sabihin ko 
na pagliban mula sa hapunan.' (Hindi 
tatanggapin ko lahat ng mga banal na 
kasulatan) nagpunta siya sa 
ibang (Ang mga Simbahan sa ilang 
sandali lamang matapos ang pagkuha 



sa kapangyarihan) , at nagsabi, 'ang 
aking Panginoon ay inanyayahan sa 
ka.' sabi niya sa kanya, ' bumili lang 
ako ng bahay (Nagtatag ng 
Simbahan) at am na kinakailangan 
para sa mga araw ng.(Tulad ng mga 
manggagawa sa araw na bawat 
makakakuha ng isang denaryo) ako ay 
hindi magkakaroon ng anumang 
bakanteng oras.' (Ang aking gawain 
ang mas mahalaga) nagpunta siya sa 
ibang (Ang Protestants)at sinabi sa 
kanya, 'aking master inaanyayahan 
ka.' Sinabi niya sa kanya, ' ang 
kaibigan ko ay pagpunta upang 
makakuha ng may-asawa, (Kasal 
hapunan ng Lamb) at ako ay 
maghahanda ng salu-salo. (The Canon 
ay magiging gaya ng inilagay ko 
dito) ako ay hindi magagawang 



lumapit. (Dahil ang inyong salu-salo 
ay nagsasangkot ng higit pa ng salita 
ng Diyos kaysa magturo o tanggapin 
ko) Sabihin ko na pagliban mula sa 
hapunan. (Tanggihan ko ang iyong 
pagkain, iyong mga banal na 
kasulatan) ' Pumunta siya sa 
ibang (Ang mga Kristiyano sa dulo ang 
2,000-taong gulang) at sinabi sa kanya, 
ang aking master invites mo. (Upang 
kumain, o tanggapin ang lahat ng mga 
aklat gaya ng mga propeta) ' Sinabi 
niya sa kanya, ' bumili lang ako ng 
mga bukirin, (Ako 'y lubusang 
namuhunan sa ngayon) at ako 'y sa 
aking mga paraan upang mangolekta 
ng mga upa. (Ito ang oras para sa akin 
na pera sa mga sa aking mga tupa na 
wala na ngayon na maniwala sa ngunit 
sa akin) ko 'y hindi na 



lumapit. Hinihiling ko ang 
paumanhin (tanggihan ko ang mga 
banal na kasulatan). ' Ang 
lingkod (Mga propeta) nagbalik at 
sinabi sa kanyang amo, ' yaong mga 
inanyayahan mo na ang hapunan (Ang 
mga Kristiyanong relihiyon 
pagtatatag) may nagtanong 
paumanhin.' sinabi ng Panginoon sa 
kanyang mga alipin, ' pumunta sa 
labas (ng relihiyon pagpapairal) sa 
mga lansangan (Ang mga Gentil, ang 
rabble, prostitute at buwis-collectors-
bilang sa una sa mga Judio) at ibalik 
ang mga taong mangyari sa iyo upang 
matugunan, (Sinuman-mabuti o 
masama; ikaw, ako, sinumang) na sila 
ay kumain.' (Tanggapin ang mga salita 
ay inihahayag sa kapistahan ng salita 
ng Diyos) Negosyante at 



mangangalakal (Ang mga pinuno ng 
relihiyon, tingnan sa Apocalipsis 
13:17) ay hindi na pumasok (Sa 
pamamagitan ng pagpili) ang mga 
lugar ng aking Ama. 

65) sabi niya, doon ay isang mabuting 
tao (Diyos) ng pag-aari na ng isang 
ubasan (Ang Simbahan). Umupa siya 
ng ito (na umaasang ng tubo) para sa 
mga nangungupahan 
magsasaka (pamunuan ng 
Simbahan) kaya na maaaring sila 
magtrabaho ang mga ito at siya 
maaaring mangolekta ng mga ani mula 
sa kanila. (Kahit na gusto nila ito para 
sa kanilang sarili – talata 63) isinugo 
niya ang kanyang mga lingkod (Ang 
kabuuan ng mga banal na 
kasulatan) na ang nangungupahan ay 
maaaring ibigay sa kanya ang 



ani (Prutas, hiwaga, madagdagan) ng 
ubasan (Simbahan). Naagaw nila ang 
kanyang alipin (Mga propeta) at 
matalo siya (Sila),ngunit lahat ng 
pagpatay sa kanya (Pinapatay at 
kinakain). Bumalik ang alipin at sinabi 
sa kanyang amo. Ang guro na sinabi, ' 
siguro < sila > (The Church bago ang 
Repormasyon) siyang hindi makilala < 
>.' (Ang mga banal na 
kasulatan) sinugo niya ang ibang 
alipin. (Kasama ang isyu ng pahintulot 
ng ang Apocripa)matalo ang 
nangungupahan (Berbal na 
inaabuso) ito ang isa (Mga aklat) na 
rin. Pagkatapos ay ang may-ari 
ng (Diyos Ama) isinugo ang kanyang 
anak (sa kanyang ikalawang 
pagdating) at sinabing, 'marahil sila ay 
nagpapakita ng paggalang sa aking 



anak.' (Kapag inihahayag Niya ang 
kanyang sarili sa pamamagitan ng mga 
banal na kasulatan at ang mga 
hinirang) dahil sa mga 
nangungupahan (Mga pinuno ng 
Simbahan) alam na ito ay siya na ay 
ang mga tagapagmana ng mga 
ubasan, (Na babalik) sila ay naagaw sa 
kanya at pumatay sa kanya (Ikinaila 
niya ang ika-3 oras, tulad ng ginawa ni 
Pedro). Ipaalam sa kanya may 
tainga (Sa oras ng pagtatapos) marinig. 

66) si Jesus sinabi, ipakita sa akin ang 
bato (Tipan) na mga 
builders itinakwil (Hudyo at 
Kristiyano lider) . Na ang batong 
panulok ang isa ay (Key bato, o Tipan). 

67) ni Jesus ay sinabi, sino man ay 
naniniwala na ang lahat (ang 
kabuuang dami ng mga isinulat ng 



mga Diyos) mismo ay kulang (mga 
Hudyo at mga Kristiyano) (kanyang 
sarili) ay lubusang binalak. (Hinati; 2, 
hindi 1) 

68) sinabi ni Jesus, mapalad kayo 
kapag kayo ay kinamuhian at 
inusig (sa pamamagitan ng tinatawag 
na Hudyo at mga Kristiyano). Saanman 
kayo ay nausig (sa inyong mga 
paniniwala at ang higher-level na 
pang-unawa) ay matutuklasan nila ang 
lugar na walang (batayan para dito). 

69) Hesus sinabi, Mapapalad sila na 
pinag-usig sa loob ng kanilang 
sarili (sira mula sa maling turo). Sila na 
po ang Ama (hindi matanggap sabi 
kung ano ang laman at dugo, kundi ng 
Ama). Mapapalad ang mga 
nagugutom, (Para sa kapistahan ng 
salita ng Diyos) para sa tiyan niya nais 



na (Upang malaman ang katotohanan, 
ang mga susi) puno (Kasama ang 
kaalaman ng mga hiwaga). 

70) si Jesus ay sinabi, kung 
manganganak ka kung ano ang nasa 
loob mo, (Contained sa loob ng mga 
banal na kasulatan) ng ano ilabas 
mo (ang misteryo sa higher-level na 
kahulugan) ay magliligtas sa iyo. Kung 
kayo (kusang-loob) hindi ilabas kung 
ano ang nasa loob mo, (ang mga susi, 
ang hiwaga, ang higher-level na 
kahulugan) ano ka hindi ilabas (Mula 
sa mga banal na kasulatan) ay sirain 
mo (sa pamamagitan ng pagsunod mo 
nakatali-up sa mga mababaw na 
kahulugan). 

71) si Jesus ay sinabi, patutuyuin ko 
[ito] bahay, (lumang 
Jerusalem; Judaismo at 



Kristiyanismo; ang puno ng ubas 
nakatanim bukod sa Ama) at walang 
sinuman ay magagawang upang ayusin 
ang mga ito (dahil sa mga 
kasinungalingan na itinayo nila ang 
kanilang bahay sa ay malalantad sa 
panahon). 

72) [sabi ng isang lalaki (Religious 
leader) ] sa kanya, sabihin mo sa aking 
kapatid na lalaki (kapwa Kristiyano at 
Judio) upang hatiin ang aking Ama 
pag-aari (ang banal na kasulatan, mga 
kongregasyon) sa akin. Sinabi niya sa 
kanya, O tao, ginawa na akong may 
divider (tulad ng lalaking ito ay 
may)? Bumaling siya sa kanyang mga 
disipulo (Mga taong alam ang misteryo 
ng banal na kasulatan sa naibibigay) at 
sinabi sa kanila, hindi ako may 
divider, ako ba? (Ibig sabihin ay alam 



nila na may iisang tunay pagtuturo; 
ang malalaking isda, tupa, etcetera.) 

73) si Jesus ay sinabi, pag-ani (ng 
bunga ng salita ng Diyos) ay mahusay 
ngunit ang mga manggagawa (Ang 
pinili) ay ilang. Nagsusumamo sa 
Panginoon, samakatwid, na magpadala 
ng mga manggagawa sa pag-aani. 

74) kaniyang sinabi, Oh Panginoon, ay 
may mga marami sa paligid ang pag-
inom na labangan, (The Canon; o na 
naglalaman na ang tubig, o 
salita) ngunit wala sa mga tipunan ng 
tubig. (Ang tuon ay sa tipunan ng 
tubig, o aklat ng mga batas, at kaya 
hindi Pabunutin ng iba pang tubig, o 
salita mula sa mga ito.) 

75) si Jesus sinabi, marami ay nakatayo 
sa pintuan, (Ang salita, Juan 



10:9) ngunit ito ay ang pag-iisa (hindi 
na sumasang-ayon sa maraming) na 
papasok sa Kamara sa bridal (dahil 
nakikita nila ang mga bagay na 
hiwalay sa tradisyon). 

76) sinabi ng ni Jesus, ang kaharian ng 
Ama ay parang isang 
mangangalakal (mga lider ng 
relihiyon) na may isang magbayad ng 
kalakal (kanyang tradisyon) at 
natuklasan na ang perlas (isang a ng 
bato kung saan ang mga Tipan form 
di-nakikitang at nakukuha sa 
pamamagitan ng pangangati). Ang mga 
mangangalakal(Religious leader) ay 
matalas (Tulad ng mangingisda na 
matalino – talata 8). Ipinagbili niya ang 
mga paninda(Walang silbi 
tradisyon) at binili ang perlas (Ang 
walang-maliw at pagtitiis hiwaga) nag-



iisa (Hiwalay sa tradisyon) para sa 
kanyang sarili. Din, na ikaw ay 
humingi ng kanyang walang-maliw at 
walang-kupas na kayamanan 
(hidden) (Pearl, nagtitiis na maging sa 
ating panahon) kung saan ang walang 
tanga (sa sinaunang iglesya, na kumain 
ng mga binhi, o salita) ay dumating 
malapit sa nilalamon at walang 
uod (Ang Protestants, downgraded na 
ang Apocripa) sumisira. 

77) sinabi ni Jesus na, ako ay na ang 
mga liwanag na kung saan ay higit sa 
lahat sa kanila (ang lipi ng daigdig na 
ito). ako na po ang lahat. Mula sa akin 
ay ang lahat ay lumapit ng balik, at sa 
akin (sa katapusan ng 
panahon) ginawa ang lahat ng 
pahabain. Split (alamin ang mga 
kapwa sa espirituwal at pisikal na 



antas) isang piraso ng kahoy (ibig 
sabihin krus; sa Bagong Tipan), at ako 
ay doon. (Ang liwanag na higit pa 
silang lahat, ang higher-level na 
kahulugan) itaas ang (Elevate, 
tanggapin, ipahayag) ang bato (Ang 
tinanggihang Tipan; saligang bato), at 
makikita mo sa akin na may (Ang 
liwanag sa dalawang set ng mga banal 
na kasulatan). 

78) si Jesus ay sinabi, Bakit ka lalabas 
sa disyerto? (Ilagay ang mga Waterless 
bukod sa mga tubig ng salita ng 
Diyos) upang makita ang isang 
tambo (Ang salitang Canon ay 
nagmula sa tambo ng salita) inalog sa 
pamamagitan ng hangin (ng mga 
doktrina ng Diyos)? At makita ang 
isang taong nararamtan sa 
pinong(Relihiyoso o sekular) kasuotan 



ay tulad ng inyong mga hari at mga 
dakilang lalaki? (Na ang lahat sa 
sabwatan) sa kanila ay mga maiinam 
na [kasuotan], (Externals, o mababaw 
na kadakilaan; association sa isang 
organisasyon o relihiyon) at sila ay 
hindi makilala ang mga 
katotohanan (Dahil kulang sila sa 
panloob na kadakilaan, o tunay na 
substansiya). 

79) isang babae ang mga tao na nagsabi 
sa kaniya, mapalad ang bahay-
bata (Judaismo, tingnan sa mga Taga 
Galacia 1:15) na kung saan pinasan mo 
at ang mga suso (luma at Bagong 
Tipan) na inalagaan 
mo. (Kristiyanismo) Sinabi niya sa 
kaniya, Mapalad ang mga (Ang 
pinili) na nakarinig sa mga salita ng 
Ama (Espiritu-antas, kumpara sa mga 



ina, na kung saan ay ang mga antas ng 
laman at ng dugo) at talagang 
iningatan ito (bilang laban sa mga 
Hudyo at mga Kristiyano, na hindi 
ginawa). Sapagkat may ilang araw(Ang 
2 araw na espirituwal; mga 2,000 taon 
ibinigay kay Satanas upang subukan 
ang Simbahan) kapag sasabihin mo, ' 
Mapapalad ang mga bahay-bata na 
kung saan ay conceived (Tunay na 
Hudaismo, Kristiyanismo) at ang mga 
suso (Ang salita ng Diyos sa kanyang 
mataas na kahulugan) hindi na 
nagbigay ng gatas (Sa mga turo para sa 
mga hindi handa na para sa karne ng 
salita) .' 

80) sinabi ng ni Jesus, siya na kinilala 
ng mundo (makamundong-antas ng 
pagtuturo) ay natagpuan ang 
katawan, (ang bangkay, o korpus ng 



patay na turo) ngunit siya ay may na 
natagpuan sa katawan (ay nalaman ang 
tungkol sa pagkamatay ng mga 
hiwaga) ay nakahihigit sa 
mundo (magsanay ng kapangyarihan 
sa mga makamundong mga turo). 

81) si Jesus sinabi, ipaalam sa kanya na 
lumago ang mayaman (natagpuan ang 
tunay na kayamanan ng mga mataas na 
turo) maging hari (ipagkakaloob ang 
karapatang magsalita at magturo), at 
siya na nagtataglay ng 
kapangyarihan (mga pili at mga 
pinuno ng Simbahan) talikuran 
ito (awtoridad). 

82) si Jesus sinabi, sino ang malapit sa 
akin (Ang salita) ay malapit sa 
apoy (paglilitis at paghuhukom; din 
pag-uusig), at siya ay na malayo sa 
akin (The Word) malayo sa 



kaharian (ang higher-level na pang-
unawa). 

83) si Jesus ay sinabi, ang images (mga 
antas ng mas mababang kahulugan sa 
kung saan ang mas mataas na mga ay 
couched) ay naipakikita sa 
lalaki, (dahil ang mga ito ay ang mga 
kahulugan ng antas ng ibabaw) ngunit 
ang liwanag sa kanila (Higher-level 
kahulugan, unveiled sa pamamagitan 
ng mga susi) ay nananatiling lingid sa 
larawan (Locked sa iba 't ibang mga 
pangalan at mga kilos sa mga bagay, 
etcetera) ng liwanag (Higher-level na 
kahulugan) ng Ama. Siya (Ang Ama ng 
mga ilaw) ay (sa tamang 
panahon) maging ang nakikita, kundi 
ang kanyang imahe (paano niya ay 
nakatago sa mas mababang antas 
kahulugan) ay mananatiling lingid sa 



pamamagitan ng kanyang liwanag (na 
gumagamit ng mga imahe upang 
ikubli ang sarili). 

84) si Jesus ay sinabi, kapag nakita mo 
ang iyong mga wangis, (Ano ikaw 
mismo ng proyekto sa mga banal na 
kasulatan) nagagalak ka (dahil ito ay 
nababagay sa inyo na tingnan ang 
sarili mo at hindi Dios sa kanila). Pero 
kapag nakita mo ang iyong mga 
imahe (Recognize na nagsasalita sila 
ng sa iyo) na pumasok sa pagiging 
bago sa iyo, (at sila ay isinulat bago 
nangyari ang mga bagay na ito) at na 
hindi mamamatay (Continue na 
lumipas down para sa 2,000 taon) o 
maging ipakita, (dahil hindi mo 
kikilalanin ang liwanag sa loob ng 
kanila) magkano (kasalanan) ikaw ay 
may sa tiisin (sa araw na iyon)! 



85) sinabi ni Jesus, (1st) pumarito si 
Adan sa katauhan mula sa isang 
dakilang kapangyarihan (Diyos) at 
isang malaking 
kayamanan (kaalaman), ngunit hindi 
siya naging karapat-dapat sa 
inyo (ipinagkatiwala na sa 
katotohanan). Para sa siya ay karapat-
dapat, (Upang magkaroon ng mga 
misteryo na inihayag sa kanya) [siya 
ay] hindi [naranasan] 
kamatayan. (Fallen bumibiktima sa 
kahinaan at kamangmangan.) 

86) si Jesus ay sinabi, [may mga lungga 
ang (Tulad ni Herodes, na alam ang 
katotohanan, na nakuha niya mula sa 
Juan) kanilang mga zorra] (kanilang 
lugar sa loob ng institusyon ng lupa) at 
ang mga ibon (mga lider ng 
relihiyon) magkaroon ng [kanilang] 



mga pugad (mataas na 
katungkulan), ngunit ang anak ng tao 
ay walang lugar (katungkulan o 
posisyon) kahiligan ang kaniyang ulo 
at iba pang. (Para sa 2,000 taon.) 

87) ni Hesus, aba 'y ang 
katawan (walang buhay Christian 
Canon; Simbahan) na ay umaasa sa 
isang katawan (walang buhay Jewish 
Canon; sinagoga), at kahabag-habag ay 
ang kaluluwa (ng pangangatwiran ng 
tao, alinsunod sa mga lihim na aklat ng 
Santiago) na ay nakasalalay sa 
dalawang (ang mababaw na 
pagkaunawa sa mga 2 patay 
Testaments). 

88) sinabi ng ni Jesus, ang mga 
anghel (Ang pinili) at ang mga 
propeta (para sa mga banal na 
kasulatan) ay darating sa iyo (matapos 



ang 2,000 taon) at magbibigay sa iyo 
ng (wastong pag-unawa ng) mga bagay 
na mayroon ka (na) (The 2 set ng mga 
banal na kasulatan; Luma at bagong 
Testaments). At ikaw rin, bigyan sila 
ng mga bagay na ito kung saan 
ka (mga Hudyo at mga 
Kristiyano) ay, (ma-access ang mga 
pera, kapangyarihan, yaman, media, 
pagkilala) at sabihin sa inyong sarili, ' 
kapag ay sila (ang may-ari ng bukid, o 
sa mundo) dumating at kumuha ng 
kung ano ay sa kanila?' (Upang tayo ay 
alisin ang aming mga kasuotan sa 
relihiyon at talikuran ang mundo.) 

89) si Jesus sinabi, bakit mo 
hugasan (sa salita) labas (mababaw 
kalikasan) ng saro? (Lalagyan ng tubig, 
o salita ng Diyos; ibig sabihin ng 
Canon.) Hindi mo ba alam na siya na 



ginawa sa loob (Ang nakatagong 
kahulugan ng banal na kasulatan na 
nasa loob na Canon) ay ang parehong 
isa na ginawa sa labas? (The Canon, o 
lalagyan na kung saan ay iningatan 
ang mga ang nakatagong kahulugan sa 
2,000 taon.) 

90) sinabi ng ni Jesus, Magsiparito sa 
akin, (ang mga logo, o mas mataas na 
pag-unawa) para sa aking pamatok ay 
madali (nauunawaan) at aking 
Nangapapapanginoon (hindi tulad ng 
mga Judio ' at mga Kristiyano) ay 
malumanay, at makikita ninyo ang 
magpahinga para sa inyong 
sarili. (Mula sa labor at pagkawalang-
saysay ang laman antas na pang-unawa 
na inilapag sa inyo nila.) 

91) sila ay sinabi sa kanya, sinasabi sa 
atin ng sino ka upang maniwala kami 



sa iyo. Sinabi niya sa kanila, binabasa 
mo ang mga mukha (mababaw na 
aspeto) ng mga kalangitan (Upper 
kahulugan) at sa lupa (mas mababa 
kahulugan), subalit nalaman mong 
hindi na bago sa iyo, (sino ang 
makalangit sa couched sa loob ng 
tabing na nasa lupa) at hindi mo alam 
kung paano Basahin ang mga 
sandaling ito. (Na kung saan ay 
paglalahad ng ang logo sa Langit 
mismo ang larawan ng isang likas na 
lupa.) 

92) sinabi ni Jesus, maghangad (sa 
katotohanan) at makikita mo (susi, 
misteryo, etcetera). Gayunman, 
itinanong mo sa akin tungkol sa noong 
unang panahon (kung paano Basahin 
ang mga banal na kasulatan) at na 
hindi ko sinabi sa inyo noon, (kung 



ano sila ay hindi magagawang upang 
tanggapin; Juan 16:12) ngayon (sa 
dulo) nais kong sabihin, (Unveil ang 
kahulugan) pero hindi ka magtanong 
pagkatapos nito. (Dahil sa mga 
kaugalian ng mga tao ay tinanggap.) 

93) < si Jesus sinabi, > hindi magbigay 
ng kung ano ay banal (ang mga susi, 
hiwaga) sa mga aso, (eskriba, Fariseo; 
maling Judio) at baka ihagis nila ang 
mga ito sa bunton ng dumi. (Itago ang 
susi – talata 39; Lucas 11:52) hindi 
ihagis ang mga perlas (ang mga susi, 
ang hiwaga) na baboy, (Huwad na mga 
Kristiyano) at baka dinurog nila ito [sa 
bits]. (Obliterate, anathematize ang 
susi, hiwaga at higher-level ng mga 
kahulugan.) 

94) ni Jesus [sinabi], niya na hangad ay 
makikita, at [siya knocks] (sa may 



pintuan ng salita ng Diyos, Juan 
10:9) ay maaaring hayaang. pa (Ang 
salita ng Diyos ay bubuksan sa kanya 
at siya ay magtatamo ng pagpasok sa 
kaharian.) 

95) [sinabi ni Jesus,] kung ikaw (mga 
ng maagang Simbahan) ng pera, (susi, 
hiwaga; ang tunay na 
kayamanan) sa hindi bang ipahiram ito 
sa interes, (bilang ng mga bumibili o 
nagbebenta; para sa sarili ninyong 
magtamo) ngunit ibigay [ito] sa 
isa (Ang hinirang na mga mangyayari – 
talata 109) mula sa kung sino ang hindi 
makakakuha ka nito sa likod. 

96) ni Jesus [sinabi], ang kaharian ng 
Ama ay parang isang babae (ang banal 
na Espiritu). Kinuha niya ang kaunting 
lebadura, (Pagtuturo, Lucas 
12:1) [ikinubli] ito sa ilang 



kuwarta, (Scriptures) at ginawa ang 
mga ito sa malalaking tinapay ng (ayos 
lang) (Testaments) . Ipaalam sa kanya 
na may tainga (2 antas ng pang-
unawa) narinig. 

97) sinabi ng ni Jesus, Ang kaharian ng 
[Ama] (na kung saan ay nagmumula sa 
isang wastong ideya tungkol sa mga 
banal na kasulatan) ay tulad ng isang 
babae (Ang Simbahan) na dala ng 
garapon na puno ng pagkain.(Tulad ng 
mga tipunan ng tubig, saro, o mga 24 
propeta, etcetera; isang lalagyan na 
puno ng mga salita at pag-unawa nito; 
ang kumpletong mga banal na 
kasulatan.) Habang naglalakad siya 
[sa] isang daan, (Ang kalsada ay 
kinatawan ng mga tradisyon at mga 
oras; yaong mga naglakbay at nagturo 
bago, kaya 't muli) pa rin ng ilang 



distansya mula sa tahanan, (Ang 
kaharian) nabali ang mga hawakan ng 
garapon (Ang maling konsepto ng 
Canon ay humantong sa pagkawala ng 
mga banal na kasulatan) at ang 
pagkain (Mga banal na kasulatan, pati 
na ang kanilang mga pang-
unawa) trash can sa kanyang 
likuran (Sa panahon) sa daan (Sa 
paglipas ng panahon, dahil sa mga ito 
pagkalito). Hindi niya matanto ang 
mga ito; (Ang Iglesia kinuha ang 
tradisyong ito para sa ipinagkaloob 
dahil ginawa ito bago sa mga 
Judio) napansin niya na walang 
aksidente.(Naisip niya na ginagawa 
niya ang kalooban ng Diyos.) Nang 
marating niya ang kanyang 
bahay, (Kapag ang Iglesia ay 
sentralisado, inorganisa at 



itinatag) nagtakda siya ng mga 
garapon (Itinakda ng opisyal na 
Canon)at walang tao roon. (Yamang 
ang lahat ay umalis na siya kasama si 
sa ibabaw-antas pag-unawa, katulad 
ang walang laman na tipunan ng tubig 
sa talata 74) 

98) sinabi ng ni Jesus, ang kaharian ng 
Ama ay parang isang lalaki (Hesus) na 
nagnanais na patayin ang isang 
malakas na lalaki (si Satanas). Sa 
kanyang sariling bahay (ng Diyos-
kung saan paghuhukom ay 
nagsisimula 1 Ped. 4:17) . Hinugot niya 
ang kanyang espada (Salita ng Diyos, 
tingnan sa Apocalipsis 2:16, etcetera) at 
isinaksak ito sa pader (The Church 
panlaban) upang malaman kung 
kanyang kamay (gawa sa iba 't ibang 
panahon) maaaring dalhin sa 



pamamagitan ng. Pagkatapos ay (nang 
siya ay matapos ang kanyang mga 
gawa, at may sumunod sa kanyang 
mga salita) ang napatay niya ang 
malakas na lalaki (ang diyablo, na sa 
pamamagitan ng Espiritu ng anticristo, 
magpatakbo ng mga Kristiyano sa loob 
ng 2,000 taon). 

99) ang mga alagad ay nagsabi sa 
kanya, sa mga kapatid mo at sa iyong 
ina (pagkatapos ng laman; Hudyo at 
mga Kristiyano) ay nakatayo sa labas 
ng (ng mga pinto, ngunit hindi 
mapapasok). Sinabi niya sa 
kanila, mga dito (na may pumasok sa 
pinto) na gawin ang kalooban ng aking 
Ama (naniniwala ang isa na ang Ama 
ay isinugo ng Juan 6:29) ang 
aking (espirituwal) kapatid at 
aking (espirituwal) ina. Sila ang (aking 



espirituwal na pamilya) na ay 
pumasok (sa pamamagitan ng mga 
pintuan, na kung saan ay ang salita, 
sa) ang kaharian ng aking Ama. 

Si Jesus ay nagpakita ng gintong barya 
100) sila at sinabi sa kanya, ay 
nangangailangan ng lalaki ni Cesar 
ang buwis mula sa atin. Sinabi niya sa 
kanila, Bigyan Cesar nabibilang ang sa 
kay Cesar, (ginto, mga barya, mga 
buwis, karangalan, etcetera) sa ibigay 
ng Diyos Ano ang nabibilang sa 
Diyos, (ang katotohanan na ibinigay 
niya; ang susi) at ibigay sa akin kung 
ano ay akin. (Ibig sabihin, ating 
sariling pagkatao.) 

101) < si Jesus sinabi, > ba kahit sino 
hindi napopoot sa kanyang Ama at 
kanyang ina (Kristiyanismo at 
Hudaismo) tulad ko ay hindi maaaring 



maging isang disipulo sa akin (dahil 
sila ay panatilihin sa iyo mula sa 
pagtingin sa kanya). At [hindi] kahit 
sino kanyang 
mahal (Espirituwal) Ama (Disciplines 
na tayo) at ang kanyang ina (Na 
nagbibigay ng espirituwal na 
pagsilang sa atin) habang ginagawa 
ko (Na ay nagdala sa kanya sa Espiritu 
at katotohanan) hindi maaaring 
maging isang [disipulo] sa akin (Dahil 
ito ay kailangan ng espirituwal na 
muling pagsilang at disiplina). Para sa 
aking (Maling, pisikal) ina (Relihiyon, 
kumpara sa kanyang tunay na ina sa 
ibaba) [nagbigay sa akin ng 
kamatayan] (Ang pang-unawa ng 
laman), ngunit tunay na 
[ko] (Espirituwal) [nanay] (Ang Mang-



aaliw) ibinigay sa akin (Totoo, 
espirituwal na) buhay. 

Sinabi ng 102) ni Jesus, sa aba sa mga 
Fariseo, (taong itinago ang susi – talata 
39; Lucas 11:52) sapagkat ito ay parang 
isang aso (isang maruming 
hayop) natutulog (espirituwal) sa 
sabsaban (kung saan ang mga pagkain, 
o salita ay) ng mga baka, (Jewish 
karaniwang tao, taong yapakan ang 
mga mais, o salita ng Diyos) sapagkat 
hindi mabubuhay ang kainin 
niya (tanggapin ito) ni ba hayaan niya 
ang mga baka na kumain ng. (Dahil 
nila itinago ang susi at napigilan ang 
mga katotohanan.) 

Sabi ng 103) ni Jesus, mapalad ay ang 
mga tao (Ang ihalal ng maagang 
Simbahan) sino ang nakakaalam kung 
saan papasok ang brigands, (hindi sa 



pamamagitan ng pinto, pero ibang 
pamamaraan) kaya na maaaring siya 
makakuha ng up, (upang dalhin ang 
ganting hakbang) magkaroon sa 
kanyang dominyo, (maglakip ng mga 
higher-level na mas mababa sa 
pamamagitan ng mga susi ng) at braso 
sa kanyang sarili bago manghimasok 
sila. (Maging handa sa paggawa upang 
mabawi ang kanyang misteryo sa 
takdang oras.) 

104) sabi nila [kay Jesus], dumating, 
tayo manalangin ngayon at ipaalam sa 
atin na mag-ayuno. Sinabi ni Jesus, ay 
kung ano ang kasalanan na nagawa 
ko, (na dapat sana) o kung saan ako 
naging talunan? (Na tayo dapat mag-
ayuno mula sa misteryo.) Ngunit kapag 
ang kasintahang lalaki dahon ng 
pangkasal na kamara,(Na maghahanap 



ang mga tao o ng mga logo at hindi ito 
matagpuan) pagkatapos ay ipaalam sa 
kanila na mabilis (Mula sa salita ng 
Diyos) at manalangin (Pagpapatawad 
para sa pagkakaroon ng nagkasala at 
ang pagiging talunan). 

105) si Jesus ay sinabi, siya na kilala 
sa (espirituwal) Ama at 
ang (espirituwal) ina (Ang pinili) ay 
tatawaging mga anak ng isang 
patutotng. (Siya ay lumabas ang 
dakilang patutot ng Babilonia, 
relihiyon; tingnan sa Apocalipsis 18:4) 

106) si Jesus ay sinabi, kapag gumawa 
ka ng dalawa isa, (Recognize ang 
espirituwal na liwanag ay couched sa 
ang imahe ng lupa sa pamamagitan ng 
mga susi) kayo ay magiging mga anak 
na lalaki ng tao, (antas ng kabilang 
sangkatauhan; nilalang ng liwanag) at 



kapag sinabi mong, ' 
bundok, (Religious pagtatatag, 
Babilonia, Sodoma at Egipto, 
Jerusalem, Rome) umalis,' ito ay ilipat 
ang layo. 

107) si Jesus ay sinabi, ang kaharian ay 
tulad ng isang pastol na may isandaang 
tupa. (Maraming iba 't ibang mga 
bersiyon ng Kristiyanismo) isa sa 
kanila, ang pinakamalaking, (Totoo 
Kristiyanong pagtuturo, tulad ng mga 
malalaking isda – talata 8) pumunta sa 
pagkaligaw (Para sa mga tupa na hindi 
ito kawang-Juan 10:16, hindi ang 
parehong uri ng Kristiyanismo bilang 
ang 99). Iniwan ang siyamnapu 't 
siyam na tupa niya at hinanap ang 
isa (Para sa 2,000 taon!) hanggang sa 
matagpuan niya ito. Kapag siya ay 
napunta sa ganitong 



problema, (matapos ang 2,000 
taon) sinabi niya na ang mga tupa, 
'inaalagaan ko mo higit pa kaysa sa 
siyamnapu 't siyam.' (Dahil ang isang 
ito ay kinakailangan upang ibalik ang 
mga kawan para sa orihinal na bilang 
nito.) 

108) ni Hesus, siya ay iinom na (Ang 
salita) mula sa aking bibig (kanyang 
mga salita, sa halip na sa isang tasa; o 
Canon) ay magiging tulad sa 
akin. (Tayo ay tingnan sa kanya 
habang siya ay, malaman ang 
katotohanan at maaaring magtakda ng 
libre mula sa relihiyon, na kung saan 
ay nangangailangan ng isang tasa, o 
Canon) Ako mismo ay magiging 
niya, (Juan 7:37-39, etcetera) at ang mga 
bagay na nakatago (Ang mga susi, ang 
pag-unawa ng mga ito at iba pang mga 



banal na kasulatan) ay nagiging 
inihayag sa kanya. 

Sinabi ng 109) ni Jesus, ang kaharian 
ay tulad ng isang tao (Sa maagang 
Simbahan) may [natatagong] 
kayamanan (ang antas ng mga 
espirituwal na paghahayag) sa 
kanyang field (kung saan inihasik ang 
binhi sa iba 't ibang mga edad na ito 
ang Religion) nang hindi nalalaman ng 
mga ito. (Ang logo sa mundo, pero 
hindi ito alam; John1:10) at [matapos] 
siya ay namatay, (nakaligtaan niya na 
ang susi, ang mga hiwaga, at ang mga 
banal na kasulatan na pagkagapos 
pabalik) na iniwan niya ito sa kanyang 
anak na (ang Protestants). Hindi alam 
ang anak (tungkol sa 
kayamanan). Minana niya ang mga 
bukid (Ang mga banal na kasulatan sa 



isang lupa na antas) at ipinagbili ang 
mga [ito] (at ang mga kayamanan ng 
kaalaman sa proseso; kasama ang 
tinanggihang aklat na ito). At ang isa 
na bumili ito (Ang ihalal, taong 
naniwala sa mga salita) nagpunta nag-
aararo (Created mabuti, binubungkal 
ang lupa sa kanyang puso para sa mga 
salita) at (Sa pamamagitan ng paggawa 
nito) matatagpuan ang mga 
yaman (Ang mga susi, hiwaga, at ang 
mga kahulugan ng antas ng 
upper). Siya ay nagsimulang 
magpahiram ng pera sa interes sa 
sinumang naisin niya. (Gamit ang pera 
na ibinigay ni isa ay hindi na makuha 
ang mga ito sa likod – talata 95.) 

110) sinabi ni Jesus, kahit sino 
makakita sa mundo (ang 
makamundong pag-unawa ng ating 



relihiyon; ang kahulugan ng antas ng 
mas mababa sa mga banal na 
kasulatan) at nagiging 
mayaman, (Recognizes totoong 
kayamanan ng mga antas ng itaas na 
kahulugan) ipaalam sa kanya na 
talikuran ang mundo (ang bukid ay 
nagdulot ng gayong karumal-dumal na 
gawain bilang ang pagkawasak ng 
salita ng Diyos, at ang ating sarili rito). 

111) sinabi ni Jesus, ang (maling 
dichotomy na umiiral sa pagitan ng 
mga) kalangitan at lupa (ang mga susi, 
o sa Langit kahulugan couched sa lupa 
na sisidlan) ay lilis sa iyong 
kinaroroonan. (O marahil pinagsama 
sa isang, tulad sa sila ay nagiging isa sa 
harapan mo mismo) at isa na nakatira 
sa buhay na isang (Inumin ang salita 
mula sa kanyang bibig – talata 



108) hindi makikita ng 
kamatayan (Hindi mawawala sa 
paningin ng mga misteryo). Hindi 
sinabi ni Jesus, sino nga ba ang 
hahanapin sa kanyang sarili ay 
superior sa mundo? (At sa gayon ay 
may kapangyarihang talikuran at 
wasakin ang mga ito, tulad na ito ay 
lilis sa ating harapan.) 

112) ni Hesus, aba ng laman (ang 
kahulugan ng laman-antas) na ay 
nakasalalay sa kaluluwa; (Dahilan, 
tulad ng ipinaliwanag sa lihim ng 
Santiago 3:18) sa aba ng mga 
kaluluwa (Pangangatwiran) depende 
iyan sa laman(Mababa na antas, laman 
ng mga ideya na nagmula sa hindi 
pagkakaroon ng mga susi). 

  



113) sinabi sa kanya ng kanyang mga 
alagad, kailan ay dumating ng 
kaharian? < si Jesus sinabi, > hindi ito 
darating sa paghihintay para sa mga 
ito. (Ito dapat naghanap, humingi, 
kumatok sa; matatagpuan, natanggap 
at binuksan ito sa atin.) Hindi ito 
magiging bahagi ng sinasabing ' dito ' 
o ' may ito is.' (Sa kalangitan o sa 
dagat, tulad ng ating mga lider ay 
maaaring sabihin sa amin – talata 3). Sa 
halip, ang kaharian ng Ama ay 
nakakalat sa lupa, (Nakatago sa mga 
terminolohiya sa madaling salita) at 
hindi nakikita ng tao ito. (Dahil ang 
mga susi ay nadakip at nakatago.) 

114) si Simon Pedro (Ang 
Simbahan) sinabi sa kanya, hayaang 
Maria (mula sa kung sino ang 7 na 
demonyo ang gulang ng laman ay 



itinapon) iwan tayo, sapagkat ang mga 
kababaihan (mga na sa pamamagitan 
ng laman ay makapagliligtas sa amin 
sa mundo ng laman) ay (o, sa 
pamamagitan ng analohiyang ito pa 
rin, tila)hindi karapat-dapat ng 
buhay. (Ang Simbahan ay kayang 
isipin ng Jesus na binabago ang mas 
mababa, pisikal, o babae sa itaas, o 
espirituwal, o mga lalaki.) Sinabi ni 
Jesus, papatnubayan ko sarili ko sa 
kanya(ibig sabihin, ang mundo mismo 
ang naganap ayon ng nais ni Jesus na 
ito) upang gumawa ng kanyang 
male,(mga dahilan na nagdudulot na 
lumabas ang mga nilalang ng laman 
para tumigil, at sa halip itatag ang 
espirituwal na mga nilalang) kaya na 
siya rin ay maaaring maging isang 
buhay na Espiritu na magkawangki mo 



lalaki (buhay ng mga Espiritu). Para sa 
bawat babae (Laman tao — sapagkat 
kahit tayong mga tao ay tinatawag na 
ang nobya ni Cristo) na gagawin sa 
kanyang sarili na 
lalaki (Espirituwal) ang makapapasok 
sa kaharian ng langit. (Dahil siya ay 
gumawa ng atin tulad sa kanyang 
sarili.) 
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Original 

113) His disciples said to him, When will the Kingdom come? 
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