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Prologue) Nämä ovat salaperäinen 
sanat, jotka Jeesus, elävä ihminen, 
puhui ja jotka Didymos 
joka (Twin)Juudas, joka kutsutaan 
Thomas kirjoitti. (Välillä 8-40 päivää 
hänen ylösnousemuksensa jälkeen.) 

1) ja hän sanoi, kuka kuulee nämä 
sanani (ja) havaitsee niiden 
merkitys (työllä ja löytää elämän 
näkemiä jae 58) ei koskaan maistaa 
kuoleman (tappio näiden sanojen 
merkitys). 

2) Jeesus sanoi: yksi, joka 
vaatii (näiden sanojen merkitys) ei 
jätetä pois, (mutta) hakee (on) , kunnes 



hän löytää (mystery). Kun hän 
löytää (Merkitys, mysteeri) hän on 
levoton (Työ- ja Etsi life--jae 58) (ja) 
kummastuttaa. Kun hän on levoton (ja) 
kun hän ihmeitä, hän on yllättynyt, 
(sillä) hän hallitsee (world) (ja) 
hallitsemaan kaikki (jae 4). Ja kun hän 
hallitsee niin hän levätä (Muu sapatti, 
7 vuosituhannella). 

3) Jeesus sanoi olisi niitä, jotka 
houkuttelevat (ja) johtaa sinut, "Katso, 
taivaalla on valtakunnan(uskonnolliset 
johtajat ymmärtävät sen),' sitten 
taivaan linnut (uskonnolliset johtajat, 
jotka kuluttavat siemeniä, tai Jumalan 
sanaa) voittaa sinut siihen (Piilota 
avaimet ja huijata sinua siitä--jae 
39; Luuk 11:52). Jos ne pitäisi kertoa, 
"se on maan alla (Riippuen maallinen, 
eli tieteellinen opetukset) (Tai) 



meressä (Riippuen kirkon 
opetuksista) "sitten kalat 
meressä (Kristilliset johtajat) Miten te 
sen. Se on pikemminkin, että 
valtakunta on teissä ja ilman (et 
tarvitse nähdä sen johtajat). Niille 
teistä, jotka tuntevat itse (Elämä, valo, 
viranomainen, totuus) selville (kautta 
tehden työtä ja löytää elämän) että 
tämä on totta. Kun olet (on työläs 
ja)tietää, kuka olet, olet sitten tullut 
tunnetuksi (Raamatun mielessä kun 
Jeesus tulee sinulle jae 108), ja 
tunnustaa, että olet elävän Isän 
poikia (jae 106). Mutta jos et (Työ- ja 
tulee) tietää itse 
elät (Lihallisen)köyhyys ja ovat itse 
köyhyyden (Lihallisen). 

4) Jeesus sanoi: anna miehen, joka on 
vanha päivää (uskonnolliset miehet iän 



lopussa) epäröi kysyä pieni lapsi 
seitsemän päivää (Valitut, 7 
vuosituhannella) paikka elämää (jae 
50), ja hän (pyytämällä valittujen 
sapattipäivänä loput) heräävät 
eloon (tulemalla ymmärrä näitä 
sanoja). Monille jotka ovat 
ensimmäisen (Ne vaikuttaa antajille, 
Juudas: 4 jne) tulee viime (Abased, 
riisuttu sen valtakunnan) ja 
viimeinen (Valitun)ensimmäinen (Ylhä
inen, koholla, koska hallita). Ne 
todellakin tulee yksi ja sama (Tulevat 
yhtymään valitut). 

5) Jeesus sanoi: tietää mikä on sinun 
kasvojesi edessä (salainen viesti 
koodattu sisällä kirjoitukset) ja mitä 
on piilotettu (avaimet salainen kieli--
jae 39; Luuk 11:52) päässä paljastanut 
sinulle. Sillä mikään ei ole 



piilossa (jonka kirjanoppineet ja 
fariseukset--jae 39; Luuk 11:52; ja sen 
jälkeen kirkko) , joita ei 
paljasteta, (avaimet palautettu) eikä 
mitään on haudattu (alle maallinen 
opetus) että ei nousee (nähnyt sen 
ylemmän tason merkitys). 

6) hänen opetuslapsensa pyysi häntä ja 
sanoi hänelle, miten haluat meidän 
nopeasti? (Tehdä ilman logoja)Miten 
me rukoilemme? (For 
valtakunnassa) Miten on annettava 
almuja? (ja omia resursseja eikä 
Jumalan) mitä ruokavaliota on 
vietämme? (Canon on 
hyväksyttävä) Jeesus sanoi: ei 
valehdella (noin mitä on kirjoitettu 
Raamatussa), tai tehdä mitä 
vihaat (jatkamalla tämän maailman 
asioita), sillä kaikki on tavallinen 



näky (selitys) taivaan (suurempi 
merkitys), kaiken luovutetaan ennen 
totuus (minkä vuoksi don't lie). Sillä 
mikään ei ole piilossa (kuten 
avaimet) , joka laaditaan ilmeinen, ja 
mitään on peitettävä (jonka 
kirjanoppineet, fariseukset ja 
myöhemmin kristityt) , se ei ole 
paljastunut (Jonka valitut) . 

7) Jeesus sanoi: siunattu on 
leijona (väärä kirkko, joka on söivät 
Saatana-1 Piet 5:8) , joka tulee 
mies (valitsee yhden tulee 
enlivened) kun 
kulutetaan (haltuunsa) mies (valitsee 
niistä ikä lopussa); ja kirottu on 
mies (ja alkuseurakunnan) jolle 
leijona (Saatana) kuluttaa (Tunkeutuu; 
Jude 4, jne), ja leijona (paholainen, 



koska Antikristuksen henki) tulee 
mies (Muutokset kristinusko tulee). 

8) ja hän sanoi, The Kingdom on kuin 
viisas kalastaja, joka heittää hänen net 
mereen (Christian era) ja veti sen 
merestä (Christian ikä) täynnä pieniä 
kaloja (monet kristilliset 
yhteisöt). Joukossa viisas kalastaja 
löysi sakko (Huomaa että suuret on 
avain, joka on tekemistä 
"sakon") suuria kaloja (Yksikkö 
opetus, todellinen opetus 
Kristuksen). Hän heitti kaikki pienet 
kalat takaisin (Kristilliset) mereen (Ikä 
kristikunnan) ja valitsi suuri (sakko) 
kala (Christian 
opetus) vaikeuksitta. (Koska se oli 
selvää kumpi oli hienoimpia) kuka 
on(Kaksi) korvat kuulla, (Jae 



33) kuulkoon (Ylempi ja alempi 
opetuksia). 

9) Jeesus sanoi: nyt kylväjä (poika 
mies) meni ulos, otti kourallinen 
(siementen (Word)), ja hajotti 
heidät (koko ikä). Jotkut (ja nämä 
kirjat) putosi tie (Varhainen kirkko, 
vaikuttavat 
perinteet (maantie) kirjanoppineet ja 
fariseukset, Katso - jae 39; Luuk 
11:52); linnut (Johtajat, jotka 
innoittamana Saatana, kuluttavat 
siemenet, tai sana) tuli ja keräsi 
heidät (Takavarikoi Jumalan sanan ja 
poistaa sen) toiset laski 
Rock (Varhainen kirkko) ei ole 
juuri (Stony 
valmistautumaton) maaperään, ja 
esittänyt korvat (Hedelmät). Ja muut 
putosi piikkejä (Ne himo tämän 



maailman rikkauksia); ne kuristi 
siemenet (Word) ja 
madot(Protestantit) söivät 
niitä (Poistettu Apocrypha 
Raamatusta). Ja muut putosi hyvään 
maahan (Valitsee 7 päivä) ja tuottaa 
hyvää hedelmää (Korvat) : se kantoi 
kuusikymmentä toimenpidettä 
kohti (Niille 6000 vuotta) ja 
satakaksikymmentä 
toimenpiteittäin (A uuden 
ulottuvuuden, tai kaksinkertaistaa 60). 

10) Jeesus sanoi: olen heittää 
tuleen (oikeudenkäyntiä ja 
tuomiota) maailmassa, ja Katso, minä 
olen vartiointi kunnes se 
Hiiteen (kuluttaa, tai muuten jalostaa). 

11) Jeesus sanoi: Tämä taivas 
katoavat (Väärä kristinusko) ja sen yllä 
olevan ne poistuvat (väärä 



juutalaisuus). Kuollut (Niin sanottu 
kristittyjen ja juutalaisten) ovat elossa, 
ja elävän (Valitun) ei kuole(Koska on 
mahdoton huijata niitä vääriä 
opetuksia). Päivinä, kun kulutetaan on 
kuollut (Juutalais-kristillinen 
opetuksia), teit sen, mikä on 
elossa (Tunnustanut sen ja asui). Kun 
tulet asua valossa, mitä 
teet? Ensimmäisenä 
päivänä (varhainen kirkko Age) kun 
olit yksi (tiesi heavenly ja maallinen-
tulkintoja) tuli kaksi (tiesi ainoa 
Mainen). Mutta kun sinusta on tullut 
kaksi (Jaettu) mitä teet (Saadakseen 
takaisin menetetty yhteishenkeä)? 

12) opetuslapset sanoivat Jeesukselle, 
tiedämme, että te (way, totuus ja 
elämä) lähtee pois 
luotamme. Johtajamme ovat (totuus ja 



elämän varrella)? Jeesus sanoi 
heille missä olet, olet mennä James 
vanhurskaita, jonka vuoksi taivaan ja 
maan (kaksi, ylä- ja 
merkityksiä) syntyi (tuli yksi, 
suurempi on muotoiltu alempi). 

13) Jeesus sanoi 
opetuslapsilleen Vertaa minua ja 
kertoa minulle, minä olen 
kuten. Simon Pietarin (Kirkko) sanoi 
hänelle, olet kuin vanhurskas 
enkeli (ihmeiden tekijänä, 
olento). Matthew (joka tunnetaan myös 
nimellä Levi, juutalaiset) sanoi hänelle, 
olet kuin viisas filosofi (kuten miten 
ne aina soittaa hänelle 
rabbi).Thomas (Valitut) sanoi hänelle: 
mestari, suuni on täysin kykenemätön 
sanoa kuten joista. Jeesus sanoi: en ole 
mestari . Koska ovat 



imbibed (suustaan--jae 108), tullut 
päihtynyt pulppuavan 
lähteen (Jumalan sana) joka mitattiin 
ulos (tarkka terminologiassa siksi 
Thomas voi puhua). Ja hän vei hänet ja 
veti (alkaen juutalaiset ja kristityt) ja 
kertoi hänelle kolme asiaa (että olisi 
kolme 
testamentin). Kun (evankeliumi) Tuom
as (on myöhemmin) (At 
lopun) kumppaneineen (juutalaiset ja 
kristityt), he kysyivät häneltä, mitä 
Jeesus sanoi sinulle? (Selittää nämä 
salaisuudet meille) Thomas sanoi, jos 
kerron teille, yksi niistä asioista, jotka 
hän kertoi minulle, (siitä miten siellä 
olisi kolmas testamentti) voit poimia 
kiviä (vanhan ja uuden testamentin) ja 
heittää ne (käytä niitä vastaan) . tuli (A 
oikeudenkäyntiä ja tuomiota) tulevat 



kiviä (testamentin) ja polttaa 
sinulle (juutalaiset ja kristityt) . 

14) Jeesus sanoi heille Jos olet 
nopea (Wordista sijaan maailman jae 
27), voit synnyttää synnin (A ei ole 
ymmärrystä ja syntinen ikä) itsellenne; 
ja jos rukoilette (For kuningaskunta 
tulla sen sijaan, että se), sinun on 
tuomittu, ja jos annatte 
almuja (vastakohtana avaimet Tietoa--
jae 39; Luuk 11:52), teet vahinkoa 
mielialaasi.(Keskittymällä fyysiset 
tarpeet sen sijaan, että 
hengellinen) kun mennä mihin 
tahansa maalla ja kävellä noin 
piirit (Koko kaikki kristikunnan) jos 
he saavat (Hyväksy sinua, tai antaa 
tulla kuulluiksi) syödä mitä ne asetettu 
edessänne (Käytä mitä kirjoituksissa 
he hyväksyvät hallitsevaksi 



aikalähteeksi) , ja parantaa(Palauttaa 
mysteeri) että (Henkisesti) sairaiden 
joukossa. Mitä menee 
suuhun (raamatullisesti) ole 
saastuttanut et, vaan että minkä 
asioiden suusta (Vastaan 
kirjoitukset) – se on joka saastuttanut 
voit. 

15) Jeesus sanoi: Jos näet joka ei 
syntynyt nainen, (Mary, vaan hengessä 
ja totuudessa) kumartavat itse siitä 
kasvot ja palvomaan häntä että yksi on 
teidän Isänne (jonka sana on totuus 
John 17:17). 

16) Jeesus sanoi: miesten ajatella ehkä 
että rauhan, jotka ovat tulleet 
heittämään maailmaan. He eivät tiedä, 
että se on erimielisyyttä, jotka ovat 
tulleet heittämään maan päällä: 
palo (kokeet) miekka (3rd miekka, tai 



testamentin kysymyksiä suunsa hänen 
palatessaan, tuo ne jo on 3, 2 Katso 
Luuk 22:36) ja (välillä niitä 2 
testamentin vastaan 3). On viisi 
talossa (Ne 2 testamentin ja sellaisten 
3): kolme (Valitun) tulee vastaan 
kaksi(Vääriä kristittyjä) ja (Aika 
lopussa) kaksi (Vääriä 
kristittyjä) kolmea muuta (Valitut, joka 
palauttaa aikaisemman 
opetuksen), isä (Ne 3 
testamentti) poikaa vastaan (Ne 2 
testamentin), ja poika (Ne 2 
testamentin) vastaan isä (Ne 3 
testamentti) . Ja he seisovat 
yksinäinen (yhdessä yhtenä lopussa). 

17) Jeesus sanoi: minä annan sinulle, 
mitä silmä ei ole nähnyt (toisin kuin 
mitä on nähty 2000 vuotta) ja eikä 
korva ei kuullut (varten 2000 vuotta) ja 



ei ole käsi kosketti (varten 2000 
vuotta) ja mitä on koskaan tapahtunut 
ihmismielen (avaimet tiedon--jae 
39; Luuk 11:52; Tämä ilmoitus). 

18) opetuslapset sanoivat Jeesukselle, 
kerro meille, miten meidän loppuun 
tulee. Jeesus sanoi: olet huomannut, 
sitten alusta (että alussa uuden 
testamentin kirjoittajat uskoivat 
Raamatun ulkopuolella Canon)että 
haet lopulta (jotkut paremmin osoittaa 
kuin että pelkästään se)? Jos alussa 
on (Basic fact käytöstä ja uuden 
testamentin kirjoittajat uskoon), tulee 
lopulta olla (Palaa alkuperäiseen 
ymmärryksen). Siunattu olkoon hän, 
joka tapahtuu hänen alussa (Seison 
uuden testamentin kirjoittajat); hän 
tietää loppua (Palaa tämä opetus) ja ei 



kokemusta (The) kuolema (ja tämä 
mysteeri). 

19) Jeesus sanoi: Siunattu olkoon hän, 
joka syntyi (perustettu tämän 
mysteerin ennen kuin se katosi 
säätiö) ennen kuin hän sai 
alkunsa (toinen kerta aikaa häntäpää-
lta ikä). Jos tulee minun opetuslapsiani 
ja kuuntele minun sanojani (Joka 
todistaa nämä kirjoitukset kirjoitukset 
on alun perin kirjoitettu aika) nämä 
kivet(Testamentin) palvelevat (Paljasta
a niiden salaisuudet) sinulle. Sillä on 
viisi puuta sinulle Paratiisissa (2 
ryhmät: sekä 2 puita, määriä ja 
erivapaudet ja sellaisten 3) ovat 
rauhassa kesä (sadonkorjuun aika) ja 
talvella (hedelmättömäksi kausi) ja 
jonka lehdet (jotka ovat Kansakuntien 
paranemista) eivät kuulu (mutta 



voimme lukea pysyvät tai 
kuluttaa). Kuka tulee perehtyä 
niihin (Rakastaa molempien puita ja 
niiden hedelmät) ei kokemusta (Tai 
lisättävä) kuolema (on mysteeri). 

20) opetuslapset sanoivat Jeesukselle, 
kerro meille, mitä taivaan valtakunta 
on kuin. Hän sanoi heille, se on kuin 
sinapinsiemen, pienin kaikista 
siementä (piilotettu 
Raamatussa). Mutta kun se osuu 
muokataan maaperään, (sydän on 
valmis vastaanottamaan ja hyväksyä — 
valitut) se tuottaa suuri kasvi (puu, tai 
testamentin ja opetus) ja tulee suojata 
taivaan linnut, (kristilliset että 
juutalaiset johtajat). 

21) Mary (ikä, joka ei voi koskettaa 
häntä kunnes hänen ylemmän tason 
paljastuu) sanoi Jeesus, jonka olemme 



opetuslapsiasi kuten? Hän sanoi, ne 
ovat kuin lapsia (Valitut) , jotka ovat 
asettuneet alalla, joka ei ole 
heidän (world). Kun kentän omistajat 
tulevat (Juutalaiset ja kristityt, ostajat 
ja kauppiaita) he sanovat: 
"Antakaamme takaisin meidän 
alalla." (Uskonto; aerottaa valittujen 
niiden sisällä) he () riisua heidän 
seurassaan --(Eli ne poistaa 
uskonnollisen vaatetuksen tai 
vakaumusta) jotta antaa heidän olla 
takaisin alallaan (Kristinusko, 
juutalaisuus) ja antaa sen 
takaisin (ILM 18:4 tule ulos, minun 
kansani...). Sen tähden minä sanon 
teille, jos omistaja (Isä) talon (ja 
Israel) tietää, että varas (Saatana) on 
tulossa (Jotta varastaa Jumalan sanaa ja 
Piilota avaimet Tietoa--jae 39; Luuk 



11:52; Luuk 11:52), hän alkaa hänen 
vahtia ennen hän tulee (paljastamaan 
suunnitelmansa ja valita varhaisen 
kirkon) ja anna hänen taloonsa hänen 
verkkotunnuksen ( tosi kirkko) kuljett
aa pois hänen tavaransa (Pyhät 
kirjoitukset, avaimet ja 
salaisuudet).Sinulle, (Opetuslasten) sii
s varuillasi maailmaa vastaan (Joka on 
ottanut uskonnollisten 
instituutioiden).Käsi itse hyvin 
voimakkaasti (Ylempi alemman 
couching) jottei rosvoja (ja Jumalan 
sana) löytää tapa luoksesi (ja varastaa 
avaimet ja piilottaa ylemmän 
merkitystä mutta turvallisesti säilyttää 
ja muotoiltu alempi kuva on 
edelleen), vaikeus, joka 
odottaa (Tappio ylemmän tason 
merkitys) toteutuvat 



(varmasti)(Mysteeri on heikentymiseen 
ja menettää 2000 vuotta). Tulkoon 
keskuudessanne mies ymmärtää (Sen 
palauttamiseksi). Kun viljan 
kypsyneitä (Putosi muokataan 
maaperään ja tuotettu 120-fold) hän 
tuli nopeasti hänen sirppi kädessään ja 
koituu sitä. Se, jolla on korvat 
kuulla (kuten mies 
ymmärtää), kuulkoon. 

22) Jeesus näki lapsille (Valitsee 7 
päivä) on imettänyt (jonka totta, 
hengellinen äiti). Hän sanoi 
opetuslapsilleen näiden lapsille on 
imettänyt ovat kaltaisia, jotka astuvat 
valtakuntaan. He sanoivat hänelle, on 
meidän tällöin lapsena 
valtakuntaan? Jeesus sanoi heille, kun 
teet kaksi yhden (ks. alempi 
merkityksiä kuvia tai alusten 



korkeampi itse) ja kun teette 
sisällä (jossa valtakunnan etsiminen 
alkaa) haluavat ulkopuolella (joka 
huomaat itse vastaa sisimpääsi) ja 
ulkopuolella kuin sisäpuolella (voit 
korvata imagoaan Isän, joka on 
hajallaan earth - jae 113) , ja edellä 
esitetyn (mikä on taivaalla) kuin 
alla (mikä on maan alla, tai mereen), ja 
kun teette mies (hengellinen siemenet 
Isän) ja naaras (joka tuo esiin 
lihallinen siemen vasta Isän siemen on 
tuonut esiin lihallinen tasolla avulla 
hengellinen ilmoitus) samalla , niin, 
että mies (hengellinen 
kirjoitukset) olla mies (puhtaasti 
hengellinen luonteeltaan, vaan se, joka 
on muotoiltu lihassa sekä) eikä 
naaras (maallinen, eli lihallinen taso 
eli) naisten (koska kun hengellisen on 



löydetty muotoiltu sisällä lihallinen 
taso, se synnyttää pyhä lapset tai 
valittuja, kuin puhutaan Paul 1st KOR 
7:14); ja milloin muoti silmät (Ne 2 taso 
nähdä) paikka silmällä (Lihallinen taso 
vain) , ja (Oikea) käsi (Joka tietää, mitä 
Jeesus 
tekee)sijaan (Vasemmalla) käsi (Joka 
ei) ja (Oikea) jalka (Joka tietää, mihin 
se on 
menossa) sijaan (Vasemmalla)jalka (Jo
ka ei) ja (Suurempi) kaltaiseksi 
sijasta (Alempi) kaltaiseksi (Näkemine
n sitä korkeampi mitä muotoiltu 
alaosassa); sitten syöttää 
[kuningaskunta]. 

23) Jeesus sanoi: valita sinulle tai 
ulos (ajaa) tuhat, ja kaksi 
pois (ajaa) kymmenentuhatta, ja he 



seisovat yhtäkään. (Viides Mooseksen 
32:30, jne) 

24) hänen opetuslapsensa sanoi hänelle 
näyttää meille paikka, missä olet, 
koska se on välttämätöntä etsiä 
sitä. Hän sanoi heille, kuka 
on (molemmat) korvat, se kuulkoon. Ei 
valoa (jossa Jeesus, maailman valo 
on) valo ihmisessä (Jeesus on tullut 
että ihminen), ja se (ylempi merkitys, 
Kristuksen) syttyy koko 
maailmassa. Jos ei paista sitä (valo 
sinussa) on (ainoastaan) pimeys (vain 
yksi korva, joka kuulee vain miesten 
lihallisia opetukset). 

25) Jeesus sanoi: rakkaus 
veljesi (valitut, sekä päivä, alussa 
sadetta, ja ne tulevat, keväinen 
sade) , kuten sielusi, vartija hänelle 



kuin silmä oppilas (sillä ne ovat 
silmäsi). 

26) Jeesus sanoi: näet rikan veljensä 
silmässä (vastalauseita kirjoja, hän 
hyväksyy, koska näytät ne välittävät 
piilotettu kieli vaan ainoastaan niiden 
dating ja hyväksymistä ja uskottavuus 
jne), mutta et näe palkki omin 
silmin (viittaavat omia kirjoja, ja kirjat 
molempien avata aivan sama 
avain). Kun heität palkki (väärä käsite 
Canon) ulos omin silmin niin näet 
selvästi (perääntymään 
vastalauseita) heittää rikan veljesi 
silmässä (lihallinen taso vastalauseita 
hänen tapa nähdä). 

27) Jeesus sanoi: Jos nopeasti 
maailmalle itse mitenkään löydät 
Jumalan valtakunnan ja jos voit 
tarkkailla lepopäivä (millennium, 6000 



vuotta) sapatiksi (yksi joka on levossa 
totuus)tulet ei näe isää (valo niitä 
kuvia). 

28) Jeesus sanoi: olen minun tapahtui 
keskellä maailman, ja ilmestyi 
heille (ja taso) lihan (kuten living 
vertaus hänen hengellinen 
merkitys). Löysin ne päihtyneen 
kaikki (Ei pulppuavan lähteen mutta 
miesten sanoja); En löytänyt niistä 
janoinen (Ajaksi sana pulppuavan 
lähteen) . Ja sieluni tuli (vähentää 
tasolle, lihallinen voi 
hyväksyä) poikien miehet, koska ne 
ovat (henkisesti) sokea 
niiden (henkisen) sydämet ja ei 
ole (henkisen) näky (2 silmä, korva, 
jne); tyhjiä (Lihallisen) he tulivat 
maailmaan, ja tyhjä (Ettet tulisi 
saastaiseksi) myös he yrittävät jättää 



maailman (Tyytyväinen ottaa vain että 
1 silmä, korva, jne). Mutta tällä 
hetkellä he ovat humalassa (On tyhjä, 
lihallinen, maallinen sanaa 
miesten). Jahka he horjuttaa pois omaa 
viiniä (Vahva Delusion, 
humalajuominen, miesten, koska he 
rakastivat totuutta Mittasin 
keväällä), sitten he tekevät 
parannuksen (ja juoda sen sijaan 
hänen pulppuavan lähteen, jolla hän 
eikä miehiä on mitannut). 

29) Jeesus sanoi Jos lihan (alemman 
tason kirjoituksia) syntyi koska 
henki , (eli korkea-henkinen taso on 
muotoiltu pienempi, fyysinen taso), se 
on ihme. Mutta jos henki (korkeampi 
eli, avulla Pyhä, valitsee lapset) syntyi 
siksi, että kehon (syntynyt nainen tai 
lihaa ja verta toistanut pienempi, 



lihallinen eli pyhien kirjoitusten 
jälkeen), on ihmeiden ihme. Olenkin 
hämmästynyt, miten suuri 
rikkaus (korkeamman tason eli 
Raamattu) on tehnyt sen 
kotiin (muotoiltu itse) Tämä 
köyhyys (alemman tason eli 
kirjoitukset). 

30) Jeesus sanoi: Jos on olemassa 
kolmea Jumalaa (kuten Jumala vanhan 
uusia, ja Apokryfinen testamentin), he 
ovat jumalia (Jeesus on tullut 
niitä). Löytyvät (Testamentit, 
kristityt) tai yksi (Testamentin, 
juutalaisten),Olen hänelle (Ikä 
vuoteen). (3 ovat valittuja, 2 ovat 
samassa talossa ja juutalaisten 
kristittyjä, 1 ja toisen talon) nostaa 
kivi (kohottaa hylätyt testamentin), ja 
sieltä löydät minut (perusta)cleave 



puu (Seek korkeampi uudessa 
testamentissa), ja siellä 
olen (Logos) nro 

31) Jeesus sanoi: ei yksikään profeetta 
ei hyväksytty silmiensä (juutalaisten ei 
hyväksytty Jeesus); lääkäri parantaa ne, 
jotka tuntevat hänet (Jeesus voi 
parantaa heidän epäuskonsa kristityt). 

32) Jeesus sanoi: A city (uusi-
Jerusalem) rakennetaan korkealla 
vuorella (Juutalais-kristillisyys) ja 
väkeviä (ajallisesti Jumalan sanan) voi 
kukistua (helvetin portit eivät 
Tuonelan se) eikä se piilottaa. (Koko 
maailma näkevät sen) 

33) Jeesus sanoi: kuulet (alemman 
tason eli) yhdellä korvia, [mutta 
toinen (joka ymmärtää korkeamman 
tason) olet sulkenut.] saarnata sinun 



housetops siitä, mitä kuulet toiseen 
korvaan (joka joka on opettanut 
aikaisemmin; 2 puita tai 
testamentin) {(As well as) 
toisessa (henkisen) korva (että joka 
opetti aluksi ja uudelleen löydetyn; 3 
puita).} sillä kukaan valot 
lampun (Jumalan sana Psalmi 
119:105) ja sijoittaa sen (Word) nojalla 
hän laittaa sen ei myöskään 
Vakka, (Word) piilotetusta 
paikasta (sana Apocrypha tarkoittaa 
otettu pois ja piilossa) mutta se hän 
antaa se lamppu jalusta (julistaa se 
kirkossa, Ilmestyskirja 1:20) niin, että 
jokainen, joka tulee (Britannia) ja 
lehdet (Kuningaskunta) näkevät sen 
valossa (joka on Jumalan sana 
ylemmän tason merkitys). 



34) Jeesus sanoi: Jos sokea (Väärä 
juutalaiset väärän kuvan tai 
Canon) johtaa sokea (Vääriä kristittyjä, 
jotka käyttää tätä taktiikkaa tappaa 
profeetat ja maanpaossa syyksi 
apostolit, jotta he voivat ottaa 
kirkon)ne molemmat kuuluvat 
kaivoon (sudenkuoppa nähdä vain 
alemman tason, siis vankeudessa 
otetaan vankeudessa ja ne, jotka 
tappavat Jumalan sanan miekalla on 
myöhemmin tappoi kanssa 
saman Jumalan sanan miekka). 

35) Jeesus sanoi: ei ole mahdollista 
kaikille parlamentissa vahva 
mies (Jumalan Saatanan hallinnassa) ja 
ottaa se voima (lopussa päivää) ellei 
hän sitoo kätensä (rakentaa vastaan 
hänelle 2000 vuotta); sitten hän 
tulee (Voi)koluta (Paljastaa 



rikoksia) hänen talo (Paljastaa tekoja ja 
väärä uskonto he perustavat sen valhe). 

36) Jeesus sanoi: ei hätää 
aamusta (alkuperäinen ILM 
salaisuudet ja avaimet varhaisen 
kirkon) iltaan (myöhemmin 
salaaminen ja salaisuudet ja 
avaimet) ja hämärästä (aikaa 
vaimennusta) aamunkoittoon (7 
millennium, kun morning star ilmenee 
sydämissämme) [mitä 
ruokaa] (kirjoitukset) [] 
syöt (hyväksy) , [tai] mitä [vaatteet] 
käytät (erityistä nimeä). [et paljon] 
parempi [liljat] (Elite maailmassa, joka 
on kentän), jossa [] kortti eikä spin (Ja 
Jumalan valtakunta) . Ja omasta 
puolestanne mitä [käytät] Kun sinulla 
ei ole vaatteita? (Ei uskonnon vie 
koska puoli profeettoja vastaan) joka 



lisäisi sinun painoarvoa? (Johdattaa 
sinut todellisen luonteen — kuten 
Jeesus, Mooses ja Elias olivat aikana 
kirkastumisen) hän voi antaa sinulle 
oman (Tosi)vaatteet (Vanhurskaus 
pyhien; Job 29:14, ilm. 19:8). 

37) hänen opetuslapsensa sanoi, 
kun (elävä sana) tulevat ilmi meille ja 
milloin saamme nähdä sinua? Jeesus 
sanoi, kun voit riisua (jätä 
uskonnollinen laitos) ilman että 
hävettää ja vievät 
vaatteenne (nimellisarvoista, eroja) ja 
sijoittaa ne teidän jalat kuin pienet 
lapset (Valitut) ja polkea niitä (hylätä 
ne, heittää pienet kalat takaisin 
mereen), niin [näet] elävän Pojan 
yksi (ja siten kuin hän, kun näemme 
poika näemme hänet ja hänet meistä 
tulee kuin hän on), ja (siis) ei tarvitse 



pelätä (sillä hän on täydellinen 
rakkaus, joka karkottaa kaiken pelon, 
1 Joh. 4:18). 

38) Jeesus sanoi: monta kertaa olet 
halunnut saada kuulla (hengellisesti, 
hengellinen korva) nämä sanat, jotka 
minä sanon teille, ja te hankkia ei 
ainoa muuta kuulla niitä (kuten tämä 
kirja). On päivän (2 hengellinen 
päivää, tai 2000 vuotta) Kun etsit 
minua (Seek merkitys, tai logoja) ja 
minua löydä (eli nämä sanat). 

39) Jeesus sanoi: fariseukset ja 
kirjanoppineet (ja myöhemmin 
varhaisen kirkon antajille) ovat 
ottaneet tiedon avaimet (ylemmän 
tason merkityksen; Katso myös Luuk 
11:52) ja piilottaa ne (Takana lihallisia 
lukot maallinen kuvia) . He itse eivät 
ole tulleet (tietoa näistä näppäimistä 



valtakuntaan), eivätkä he saa tehdä 
kuin haluavat (nähdä, koska he 
näkivät ne kuvat valoa ja tukahduttaa 
ne, jolloin pilkkaat Pyhä Henki). Voit 
kuitenkin olla viisaita kuin 
käärmeet (Kirjanoppineet ja 
fariseukset Matteus 23:33, 12:34, jne) ja 
niin viaton kuin kyyhkyset (Valitun). 

40) Jeesus sanoi: viiniköynnös (false 
kirkko) on istutettu ulkopuolella 
isä (tieto mysteeri), mutta on tietenkin 
väärä (Rooted opetuksia miesten) se 
veti sen juuret ja 
tuhosi. (Jeesus, totta viiniköynnöksen 
Joh. 15:1) 

41) Jeesus sanoi: kuka on jotakin 
koholla kädessään (todellinen rikkaus, 
ote tästä käsitteestä) saavat 
enemmän (avaimet, paljastuksia, 
oivalluksia, voima) ja kuka ei ole 



mitään (köyhyys, tai ei ymmärtää tätä 
käsitettä) edes vähän, hän 
menettää (ajallisen, voima kirkon). 

42) Jeesus sanoi tullut 
ohikulkijoita. (Nopeasti pois maailman 
jae 27; tulla yksittäin jne) 

43) hänen opetuslapset sanoivat 
hänelle: kuka olet, sinun pitäisi sanoa 
nämä asiat meille? < Jeesus sanoi 
heille: > et ymmärrä, kuka olen mitä 
sanon teille (alkaen puu, tai vanhan 
testamentin kirjoituksia), 
mutta (opetuslapsia, varhaiset 
kristityt) on tullut kuten juutalaiset, 
(joko) rakastetaan puu (Kirjoitukset) ja 
vihan hedelmät (sitä, mikä toi esiin, 
Jeesus ja mysteerit Knowledge) tai 
rakastavat 
hedelmää (Jeesus salaisuudet) ja vihan 



puu (kirjoitukset, joka tuotti näitä 
asioita). 

44) Jeesus sanoi: kuka pilkkaa vastaan 
isä (aikakautena ja Pyhät 
kirjoitukset) anteeksi, ja kuka pilkkaa 
poikaa vastaan (uuden testamentin 
aikakauteen ja Pyhät 
kirjoitukset) anteeksi, mutta se, joka 
pilkkaa pyhää henkeä vastaan (kuka 
johtaa meidät ymmärtäen vanhan 
testamentin ja uuden testamentin, 
mikä paljastaa 3rdtestamentin) saa 
anteeksi joko maan päällä (maallinen 
argumentti on vakuuttava) tai 
taivaassa (henkisen perustelu on 
pakottavia). 

45) Jeesus sanoi: rypäleet (hedelmien 
kristinuskon ja Uusi testamentti) ei 
irrottaa thorns (kristityt, maallinen ja 
rikas), eivätkä viikunat (hedelmien 



juutalaisuuden ja vanhan 
testamentin) kerätty ohdakkeita (väärä 
juutalaiset: synagogaan Saatanan), sillä 
ne eivät kanna hedelmää (kirjoitusten 
tuottaa). Hyvä mies tuo hyvää hänen 
aitta (Hänen sydämensä johtaa hänet 
hyvää hedelmää) paha ihminen tuo 
esiin pahaa hänen paha aitta, joka on 
hänen sydämessään ja sanoo 
pahaa (Hänen kelvotonta 
hedelmää). Sydämen kyllyydestä hän 
tuo esiin pahaa (Joka estää ihmisiä 
tunnistamasta mysteeri). 

46) Jeesus sanoi: syntyneiden 
naisten (Adam liha voidaan sanoa 
syntyneen toistamiseen Eevan 
rikkomukseen ja hänen myöhemmät 
suostumus) Aadamista ennen Johannes 
Kastaja, kukaan ei ole niin 
ylivoimainen Johannes Kastaja, että 



hänen silmänsä ei saa alentaa (ennen 
häntä). Mutta sanoin, kumpi teistä 
tulee olla lapsen (yksi valittujen) on 
tutustunut valtakunnan (kuin 
Johannes Kastaja oli) ja tulee parempi 
kuin John (koska tällä kertaa todella 
onnistuvan). 

47) Jeesus sanoi: (se on mahdotonta 
asentaa kaksi hevosta valtakunnat) tai 
venyttää kaksi 
jouset (taistelu puolesta ja vastaan ku
mmallakin puolella) ja on mahdotonta 
palvelija (valitsee One) palvelemaan 
kahta Herraa (Jumala ja 
Saatana) muuten hän kunnioittaa yksi 
ja hoitaa muut halveksivasti. Ei 
kukaan juo vanhaa viiniä (Vanha 
opetukset) ja heti haluaa juoda uutta 
viiniä (opetuksia). Ja uutta 
viiniä (Opetus) ei sijoiteta vanha 



leileihin (Opiskelijat, seuraajaa) , ettei 
ne puhkeavat, eikä vanhaa 
viiniä (Opetus) Laita uusi 
wineskin(Opiskelija) jottei se 
pilata (Kuten vanha, väärä käsite 
Canon teki varhaiset kristityt) . Vanha 
laastari (opetus) , ei ommeltu kiinni 
uusi vaate (uskonto), koska repeämä 
aiheuttaa (In uuden uskonnon). 

48) Jeesus sanoi: Jos kaksi (vanha ja 
uusi leileihin) sovussa keskenään 
samassa talossa (Jumala), sanotaan 
vuori (maailman, uskonnollinen 
laitos), muuttaa pois ja se siirtyy pois. 

49) Jeesus sanoi: siunattuja ovat 
yksinäisestä ja valittuja, ja (on lisäksi 
uskonnollinen laitos) tulee (kautta 
työnne) löytävät. Olet sen (perustamme 
ymmärrystämme varhaisen 



kristinuskon), ja sen (alkuperäinen 
opetus) palaat. 

50) Jeesus sanoi: jos ne (juutalaiset ja 
kristityt) sanon teille (Valitut), "mistä 
tulet?", sanoa heille "tulimme 
valo (ylemmän tason sanan), paikka 
jossa valo (hengellinen 
merkitys) syntyi omasta aloitteestaan 
ja vakiinnuttanut [] ja tuli ilmeisen 
kautta imagoaan (ala, fyysinen 
merkityksiä). "jos he sanovat," onko 
voit? ", eli" Olemme lasten (Me 
tuodaan esiin se jotta lopettaa, mitä oli 
jäljellä meitä tekemään), olemme 
valitsee elämää isä. "Jos sinulta 
kysytään,"mitä on merkki sinun isäsi 
sinua?", sanoa,"on liikkumista ja 
lepo."(Työvoiman ja löytää elämän 
läpi. Jos me, me jälkisäädös 
lepuuttaa. Olemme vihdoin takaisin 



totuuden liittyy ottaen maailmassa ja 
lepää Jumalan sanaa.) 

51) hänen opetuslapsensa sanoi: kun 
lepo (juutalaiset ja kristityt) syntynyt 
ja milloin uusi maailma tulee? Hän 
sanoi heille, Mitä voit odottaa (Se 
opetus, joka oli alusta alkaen) jo 
tullut, (Alkuperäinen juutalais-
kristillinen opetus) mutta (Koska 
avaimet on otettu ja piilotettu) tunnista 
sitä 

52) hänen opetuslapsensa sanoi hänelle 
kaksikymmentäneljä Profeetat puhui 
Israelin (heprea Canon, myöhemmin 
hyväksymät protestanttien kirjat 24) ja 
ne kaikki puhui teille. (Perinteisen 
kristillisen opetuksen, että tiedämme 
Jeesuksen kautta Canon.) Hän (elää 
Jumalan sana, joka ei ole kuollut, tai 
vääriä kristittyjä ja juutalaisia) sanoi 



heille olet jättänyt elää läsnä yksi (että 
Jumalan sanaa käyttää kirjojen 
ulkopuolella Canon) ja puhunut (vain) 
ja (mitä) kuollut (väärä juutalaiset ja 
kristityt ovat sanoneet). 

53) hänen opetuslapset sanoivat 
hänelle: on (fyysinen) ympärileikkaus 
hyödyllistä vai ei? Hän sanoi heille, se 
olisi hyödyllistä, heidän isänsä (vaalea 
liha kuvaan) siittää niitä jo 
ympärileikattu (lihassa) päässä 
niiden (Fleshly) äiti (fyysinen, pinta-
tason opetus, perinteitä, 
jne). Pikemminkin todellinen 
ympärileikkaukseen hengessä on 
tullut (Yli prosessin aikaa) täysin 
kannattavaa (Sellainen, että voimme 
nyt ylittää lihallisia opetuksen). 

54) Jeesus sanoi: Autuaita ovat 
köyhiä (Tässä henki, jotka ovat 



menettäneet hengen varallisuuden), 
sillä sinun on valtakunta 
taivasten. (Palauttaminen näppäinten 
ja ylemmän tason tietoa.) 

55) Jeesus sanoi: kuka ei vihaa hänen 
isänsä ja äitinsä (juutalainen (tai 
kristillisdemokraatit) perinteitä, 
laitosten, jne) ei tullut opetuslapsi 
minulle (koska perinteitä estää heitä 
ottamasta syrjäytyneiden Raamattu, 
että Raamatun kirjoittajien niin 
selvästi olisi hyväksynyt) ja kuka ei 
vihaa hänen veljensä ja sisarensa (mies 
kristityt ja juutalaiset veljemme ja 
sisaremme) ja ottakoon 
ristinsä (Huomaa : Tämä on noin 
puoliväliin. Käsikirjoitus on täällä 
kutsutaan staurogram, jota kukaan 
koskaan sanoo et-merkki. Voit etsiä 
sitä Internetissä. Jos olet lukenut kirjan 



niin kuin tämä olisi eräänlainen 
sarana, lukeminen 114, with prologin 
113 jae 2, jne., löydät, että ne ovat 
olemassa havaittavissa kirjeenvaihto 
tänä puoliväliin saakka. Se ei seuraa 
meidän Versifikaatio tarkalleen, mutta 
se on olemassa...) tavalla (Ota kirjoja, 
jotka hän ja uuden ja vanhan 
testamentin kirjoittaja) ei ole minulle 
arvollisia (Jeesus itse tulossa ja 
palauttaa sinun oikea pituus). 

56) Jeesus sanoi: kuka on tullut 
ymmärtää maailmaa (ja miten piilottaa 
hengellinen lihallisia julkisivun 
takana) on löytänyt (vain) 
ruumis (perinne, köyhyyden, sana 
ilman hengellistä ymmärrystä), ja kuka 
on löytänyt ruumiin (maallinen kuvia 
vastuunalaisuutta toiminto) on 



parempi kuin maailman (joihin ei 
sovelleta delusion). 

57) Jeesus sanoi, Isän valtakunnasta on 
kuin mies, joka oli [hyvä] 
siemeniä (Word). Hänen 
vihollinen(Saatana ja hänen kansansa, 
Judases) tuli yöllä (Tämä 2000-vuoden 
ikä pimeys) ja kylvi 
rikkaruohot (Vääriä opetuksia, 
opettajat) keskuudessa hyvän 
siemenen (Jumalan sana). Ne eivät voi 
mies (Jumala) (Enkelit) vetää ylös 
rikkaruohot (Jonka totuuden ennen 
2000 vuotta kasvoivat); hän sanoi 
heille, "Pelkään, että mennä aikoo 
vetää ylös rikkaruohot (EPÄTOSI, 
alemman tason opetukset) ja nosta 
vehnä (Hedelmät) mukanaan. " (ja 
koska hän ei ole, meidän on tämän 
kirjan takana niitä aikamme 



vastaan) ja päivän satoa (7 päivää tai 
millennium) rikkaruohot (Vääriä 
oppeja) on selvästi nähtävissä, ja ne 
vedetään ylös (Pois kirkot ja 
Synagoogat) ja poltetaan (Kun tulen 
hiiteen ja miekalla; 3 testamentin--ja 
sota välillä 2 ja 3 testamentin taukoja). 

58) Jeesus sanoi: siunattu on se mies, 
joka on kärsinyt (alkaen 2000 vuotta 
väärää opetusta) ja (on maailman 
voittanut) löysi elämänsä (avaimet, 
light ylemmän tason opetuksen). 

59) Jeesus sanoi kuunnella elävien yksi 
kun olet elossa (ennen antajille ryöstää 
sinut sisällä voit mysteeri), jottei 
kuolet (Ryhdy edellyttää kuollut 
opetukset) ja pyytää nähdä 
hänet (elävän yksi) ja voi tehdä 
niin.(Avaimet, joiden avulla voit ottaa 
pois ja piilotettu.) 



60) < he näkivät > samarialainen (ne 
pieni ja rajallinen Canon) karitsa 
Matkalla Juudeaan. Hän sanoi 
opetuslapsilleen (miksi does) että 
ihminen (carry) 
karitsan (kristinusko) ympäri? He 
sanoivat hänelle, jotta hän voi 
tappaa (omia opetuksia) ja syödä 
sitä (Lue omalla tavallaan). Hän sanoi 
heille ollessa elossa (Able muuttaa 
niitä ja tuoda ne elossa) hän ei 
syö (Lue, hyväksy) sitä, mutta vain 
silloin, kun hän on tappanut (Ja omia 
opetuksiaan) ja se (Word) on tullut 
ruumis (Osa corpus kirjoitukset vain 
puuttuu henki ja elämä) . He sanoivat 
hänelle, hän voi tehdä niin (ymmärtää 
Living Word) muuten. Hän sanoi 
heille, voit myös etsiä paikka itse 
sisällä lepo (aika välillä lankeemus ja 



parannus mysteeri), ettei 
sinua (uudessa testamentissa, ja 
Apokryfinen uuden testamentin 
kirjoittajat) tajuttomuudesta (korkeam
mat merkitykset riisuttu) ja 
syödä (hyväksytty kuollut 
ymmärryksen tasolle). 

61) Jeesus 
sanoi kaksi (tyypit) lepää (2000 vuoden 
lepo) sängylle (Kirkko) yksi (joka ei 
tullut opetuslapsi) kuolee, ja 
toinen (kuten Salome tullut 
opetuslapsi ja) elää (palauttaminen 
mysteeri). Salome (Jaakobin äiti ja 
John; Lue Mark 15:40 rinnalla Matthew 
27:56) sanoi hänelle: kuka sinä olet, 
mies, että te, kuten vaikka 
yhdeltä (jakamaton, toisin kuin ne, 
jotka jakaa Jumalan sanaa) ovat tulleet 
ylös minun sohvalla (jossa hän syö) ja 



syönyt minun taulukosta? Jeesus sanoi 
hänelle minä olen se, joka on 
jakamaton. Sain (syötävää) joitakin 
asioita isäni (alkaen pöydällään). < 
Salome, > olen teidän 
opetuslapsi. (Hyväksyn, mitä 
hyväksyt) < Jeesus sanoi hänelle: 
> Sentähden minä sanon, jos hän on < 
jakamaton > (hyväksyy kaikki 
kirjoitukset, jopa ne, jotka viittaavat 
kirjojen ulkopuolella Canon) hän 
täynnä valoa, (ja siten elää) , mutta jos 
hän on, (ei hyväksy kaikki että 
Jeesus, syö, tai hyväksyy) hän täynnä 
pimeyttä (kuole). 

62) Jeesus sanoi niillekin [jotka 
ansaitsevat minun] salaisuudet (jotka 
työ, hakea, kysyä ja lyödä hengessä ja 
totuudessa ja löytää elämän) että 
kerron minun mysteereistä. (Heille 



avaimet purkaa nämä salaisuudet) Älä 
anna vasemmalla kädellä (Ne, jotka 
eivät tiedä näitä näppäimiä) tietää, 
mitä oikea kätesi (Kuka tiesi ja jotka 
tulevat tietää) tekee. 

63) Jeesus sanoi, oli rikas mies (kirkon 
antajille) , joka oli paljon 
rahaa (todellinen rikkaus tai avaimet 
tiedon). Hän sanoi, ' esitän minun 
rahaa käyttää (piilottaa nämä avaimet 
ja korvata ne oman opetuksen) niin, 
että voi kylvää, niittää, kasvi, (oman 
varten itsekäs) ja täytä 
minun (Oma) , aitta ja tuottaa (varten 
minun omaa valtaansa ja kunniaa ja 
voittoa) sillä seurauksella, että 
olen (Niinpä ottaen valtakunnan 
petos) on ei ole mitään. Tällaisia olivat 
hänen aikomuksia, mutta samana 
yönä (2000-vuoden ikä) , hän kuoli (itse 



lost avaimet totuutta). Anna hänen 
jolla on korvat (Molemmat taso 
ymmärrystä) kuulla. 

64) Jeesus sanoi: mies oli saanut 
kävijöitä. Ja kun hän oli valmis 
illallinen (juhla Jumalan ikuinen 
sana)hän lähetti 
palvelijansa (profeettojen) kutsua 
vieraita (uskovat). Hän meni 
ensimmäinen (Alkuseurakunnan 
antajille) ja sanoi hänelle, Mestarini 
kutsuu sinua. "hän sanoi," Olen 
vastaan jotkut kauppiaat (Väärä 
juutalaiset-joka oli piilotettu 
näppäinten jae 39; Luuk 11:52). Ne 
tulevat minulle tänä iltana (Kuten 
päivä tai aika ymmärtää haalistuu 
pois). Minun täytyy mennä ja antaa 
heille tilaukseni (Jäljitellä tapoja, jotta 
saattaa voitto, kuten he 



tekivät). pyydän anteeksi illallinen. 
" (En hyväksy kaikki nämä 
kirjoitukset) hän meni toiseen (Kirkko 
pian sen jälkeen haltuunsa) ja sanoi, 
"Mestarini on kutsunut sinut." hän 
sanoi hänelle: "Olen juuri ostanut 
talon (Perustettu kirkko) ja olen 
tarvitaan päivä. (Kuten päivän työläiset 
jotka kukin saada denaarin) minulla 
on vapaa-aikaa. " (Työni on 
tärkeämpää) hän meni 
toiseen (Protestantit) ja sanoi, 
"Mestarini kutsuu sinua." Hän sanoi 
hänelle: ' ystäväni on menossa 
naimisiin, (Avioliiton ehtoollinen 
karitsan) ja olen valmistautua 
juhlatilat. (Canon oltava sellainen kuin 
kuvailin) Ei saa tulla. (Koska juhla 
kuuluu yli Jumalan sanaa opettaa tai 
hyväksyä) pyydän anteeksi 



illallinen. (En hyväksy ruoan 
rukoilemalla)' Hän meni 
toiseen (Kristityt lopussa 2000-vuoden 
ikä) ja sanoi hänelle, Mestarini kutsuu 
sinut. (Esimerkiksi syödä, tai hyväksyä 
kaikki kirjat, kuten profeetat) ' Hän 
sanoi hänelle: ' olen juuri ostanut 
maatilan, (Olen olen täysin sijoittanut 
tähän mennessä) ja olen minun tapa 
kerätä vuokraa. (On aika minulle 
kassa-ja minun lampaitani, joilla ei ole 
mitään muuta nyt uskovat mutta 
minulle) minulla ei saa tulla. Pyydän 
anteeksi (en hyväksy Nämä 
pyhät). "Palvelija (Profeettojen) palasi 
ja sanoi hänen isäntänsä "ne, joita te 
kutsuttu illalliselle (Christian 
uskonnollinen laitos) ovat pyytäneet 
anteeksi.' Mestari sanoi hänen 
palvelijansa "menee (uskonnollinen 



sijoittautumisvapauden) kaduille (Pak
anoille, rahvas, prostituoituja ja vero-
keräily-as on aluksi juutalaiset) ja 
palauttaa ne, joita satumme 
tapaamaan, (Joku-hyvä vai huono, sinä, 
minä, kenen)niin, että ne voivat 
ruokailla. " (Hyväksy paljastetaan 
Jumalan sanan juhla 
sanoja) Liikemiehiä ja 
kauppiaita(Uskonnolliset johtajat, ilm. 
13:17) tulee (Omasta 
tahdostaan) paikkoja isäni. 

65) hän sanoi, oli hyvä 
mies (Jumala) kuka omistaa 
viinitarhan (Kirkko). Hän on 
vuokrannut (odottaen 
voittoa) vuokralainen 
viljelijöille (kirkon johto) niin, että ne 
ehkä toimi ja hän voisi kerätä tuottaa 
niistä.(Vaikka he todella halusivat sitä 



itse--jae 63) hän lähetti 
palvelijansa (Täyteyden 
kirjoitukset) niin, että vuokralaiset 
ehkä antaa hänelle tuottaa (Hedelmät, 
mysteries, 
lisäys) viinitarhan (Kirkko). He 
takavarikoivat hänen 
palvelijansa (Profeettojen) ja löivät 
häntä (Ne), Kaikki mutta 
tappaen (Tapetaan ja 
syödään). Palvelija meni takaisin ja 
kertoi hänen isäntänsä. Master sanoi, 
"ehkä < ne > (kirkko ennen 
uskonpuhdistuksen) ei tunnista < 
häntä >." (Kirjoitukset) hän lähetti 
toinen palvelija. (Jossa Apocrypha 
hyväksynnän 
myöntäminen)vuokralaiset 
beat (Suullisesti väärin) Tämä (Näiden 
kirjojen) myös. Sitten omistaja (Jumala 



Isä) lähetti poikansa (hänen toinen 
tulossa) ja sanoi: "ehkä ne osoittavat 
kunnioitustaan poikani." (Kun hän 
paljastaa itsensä kautta kirjoitukset ja 
valittujen) koska asukkaiden (Kirkon 
johtajat) tiesin että se oli hän joka oli 
perillinen viinitarha, (Kääntyä 
takaisin) he tarttuivat häneen ja tappoi 
hänet (Kielsivät häntä 3 kertaa kuten 
Peter tekivät). Anna hänen jolla on 
korvat (Ajankohtana loppuun) kuulla. 

66) Jeesus sanoi: Näytä minulle 
kivi (testamentti) joka 
rakentajat (juutalaisten ja kristittyjen 
johtajat) hylänneet. Yksi 
perustuu (avain kivi tai testamentin). 

67) Jeesus sanoi Kuka uskoo, että 
kaikki (koko Jumalan kirjoituksia) itse 
on puutteellinen (juutalaiset ja 



kristityt) (itse) on täysin 
puutteellinen. (Jaettu; 2, ei ole 1) 

68) Jeesus sanoi: siunattu olet sinä kun 
olet vihannut ja vainonnut (jota ns 
juutalaiset ja kristityt). Missä sinulla 
on vainottu (uskomuksia ja ylemmän 
ymmärryksen) he löytävät ole 
paikkaa (perusta se). 

69) Jeesus sanoi: Autuaita ovat ne jotka 
on vainottu itseensä (Broken pois 
vääriä opetuksia). Ne, jotka ovat 
todella tuntevat Isän (saa mitä lihaa ja 
verta sanoo, mutta isä). Autuaita ovat 
nälkäisiä, (Juhlaan Jumalan 
sanan) Belly häntä joka haluaa (Saada 
tietää totuus 
avaimet) täytetään (Tietoisena 
mysteeri). 



70) Jeesus sanoi: jos tuo esiin mitä on 
sisälläsi, (sisältämiä sisällä 
kirjoitukset) mitä tuo esiin (mystery 
ylemmän tason merkitys) säästää. Jos 
(mielellään) tuo esiin mitä on 
sisälläsi, (avaimet, mysteeri, ylemmän 
tason merkitys) mitä et tuo 
esiin (Alkaen kirjoitukset) tuhoaa 
sinut (pitämällä sidottu ylös 
pinnallinen merkityksessä). 

71) Jeesus sanoi: on tuhota [Tämä] 
house, (vanha 
Jerusalem; Juutalaisuuden ja 
kristinuskon; viiniköynnös istutetaan 
lisäksi isä) ja kukaan ei ole 
mahdollisuus rakentaa sitä (koska he 
rakensivat talonsa valheet paljastetaan 
ajoissa). 

72) [mies (uskonnollinen 
johtaja) sanoi] hänelle kertoa 



veljeni (muiden kristittyjen ja 
juutalaisten) jakaa minun isäni 
omaisuudesta (kirjoitukset, 
seurakunnat) kanssani. Hän sanoi 
hänelle: oi ihminen, joka on tehnyt 
minut jakaja (kuten tämä mies 
on)? Hän kääntyi hänen 
opetuslapsensa (Ne, kuka tiesi 
mysteeri jakamattoman kirjoitukset) ja 
sanoi heille, en ole jakaja, 
olenko? (Mikä tarkoittaa, he tietävät, 
että on vain yksi todellinen 
opettaminen suuria kaloja, lampaita, 
jne.) 

73) Jeesus sanoi: sato (hedelmän 
Jumalan sanan) on hyvä, mutta 
työmiehiä (Valitut) on vähän. Kehoitan 
siis herra lähettää työntekijöitä satoa. 

74) hän sanoi: Oi Herra, on paljon 
ympärillä, juominen läpi (Canon tai 



joka sisältää vettä, tai sana) mutta ei 
mitään vesisäiliön. (Niiden painopiste 
on vesisäiliö, tai Canon, ja niin ei voi 
vetää pois kaikki enemmän vettä, tai 
sana se) 

75) Jeesus sanoi: monet seisovat 
ovella, (Word, John 10:9) , mutta se on 
yksinäisestä (jotka eivät ole yhtä 
monet) tulevat morsius-jaoston (koska 
he näkevät asiat lisäksi perinne). 

76) Jeesus sanoi Isän valtakuntaa kuin 
kauppias (uskonnollinen 
johtaja) , joka oli lähetyksen 
kauppatavaraa (hänen perinteeseen) ja 
joka löysi helmi (kivi on testamentti, 
joka lomakkeet näkymätön ja 
ärsytys). Että kauppias (Uskonnollinen 
johtaja) oli viisas (Kuin viisas kalastaja 
- jae 8). Hän myi 
kauppatavaran (Arvoton perinne) ja 



osti helmi (Vankkumatonta ja kestävä 
mystery) yksin (Paitsi 
perinne) itselleen. Etsit myös hänen 
vankkumatonta ja kestävä (hidden) 
aarre (Pearl, joka kestää jopa 
aikamme) Jos ei koi (alkuseurakunnan, 
jotka söivät siementen tai sana) tulee 
lähelle syömään ja ei 
mato (protestantteja, joka alensi 
Apocrypha) tuhoaa. 

77) Jeesus sanoi: minä olen se joka olen 
valo, joka ylittää ne kaikki (tämän 
maailman huippuosaajien). Se on 
minä, joka olen kaikki. Minulta kaikki 
tulivat esiin ja minulle (aika 
lopussa) teki kaikki 
laajentaa. Split (erottaa henkinen ja 
fyysinen taso) pala puuta (eli rajat, 
uuden testamentin), ja olen 
siellä. (Valo yläpuolellaan, ylemmän 



tason merkitys) Nosta (Kohottaa, 
hyväksyä, julistaa) kivi (Hylätyn 
testamentin, kulmakivi), ja löydät 
minut sinne (Kevyt Raamatun 
molempien). 

78) Jeesus sanoi Miksi olette tullut 
autiomaassa? (Vedetöntä paikka 
Jumalan sanan veden) nähdäksesi 
ruoko(Sana Canon on johdettu sana 
reed) Ravistettava tuuli (ja Jumalan 
oppi)? Ja mies puettuna 
sakon(Uskontokunnista tai 
maallisista) vaatteet, kuten kurkosi ja 
suuret miehet? (Jotka ovat All-in 
salainen) niitä ovat sakon 
[vaatteet] (Externals, tai pinnallinen 
suuruutta; organisaatio tai 
uskonto) eivätkä ne pysty 
totuutta(Koska heillä ei ole sisäistä 
suuruutta tai todellisen sisällön). 



79) nainen sanoi hänelle: siunattu 
joukosta ovat kohtu (juutalaisuus, 
nähdä Gal. 1:15) , joka pitkästyttää teitä 
ja rinnat (vanha ja Uusi 
testamentti) joka ruokki 
voit. (Kristinusko) Hän sanoi 
hänelle Autuaita ne (Valitut) , jotka 
ovat kuulleet Isän sana (henki-tasolla, 
eikä äiti, joka on lihaa ja verta) on 
todella säilytettävä se (toisin kuin 
juutalaiset ja kristityt kuka jätti 
äänestämättä). Ole päivää (2 
hengellinen päivää; 2000 vuotta 
luovutettiin saatana yrittää 
kirkko) kun sanot "Autuaita ovat 
kohtu, joka ei suunniteltu (Totta 
juutalaisuus, kristinusko) ja 
rinnat (Jumalan sana suurempi 
merkityksessä) jotka eivät ole antaneet 



maitoa (Opetuksia niille 
keskeneräinen sana lihaa) .' 

80) Jeesus sanoi: hän joka on 
tunnustettu maailman (maallinen 
tasolla opetus) on löytynyt 
elin, (ruumis, tai kuollut opetuksia 
corpus) mutta hän joka on löytynyt 
elin (on saanut selville mysteeri 
kuolemasta) on parempi kuin 
maailman (harjoitukset valtaa näiden 
maallisen opetusten). 

81) Jeesus sanoi: Tulkoon joka on 
kasvanut runsaan (esiintyy 
korkeampia opetuksiaan todellinen 
rikkaus) , kuningas (voidaan myöntää 
oikeus puhua ja opettaa), ja anna 
hänen jolla on valtaa (eliitin ja 
hallitsijoita kirkon) sen 
päättymään (niiden viranomainen). 



82) Jeesus sanoi: hän joka on lähellä 
minua (Sana) on lähellä tulen (ja 
tuomittavaksi; myös vaino), ja hän joka 
on minusta kaukana (Sana) on 
kaukana valtakunnan (ylemmän tason 
ymmärtäminen). 

83) Jeesus sanoi, kuvat (alemman tason 
merkityksiä johon korkeampi itse 
varovaisin) ovat ilmeisen mies, (koska 
ne ovat pinta-tason merkityksiä) mutta 
valo niitä (ylemmän tason merkityksiä, 
paljastaa avaimet) pysyy piilossa 
kuvan (lukittu nimet ja esineitä toimia, 
jne) valon (ylemmän tason 
eli) Isän. Hän (Isä 
valot) , näytetään (aikanaan 
aikaa) tullut ilmeinen, mutta hänen 
kuvansa (miten hän on piilotettu 
alemman tason merkityksessä) pysyy 



piilossa hänen valo (joka käyttää näitä 
kuvia, jotta kätkeytyä itse). 

84) Jeesus sanoi: Kun näet 
samankaltaisuus, (mitä te itse 
hankkeen päälle 
kirjoitukset) iloita (itselle nähdäksesi 
itsesi ja Jumala niitä). Mutta kun näet 
kuvat (tunnista, että he puhuvat 
teistä) joka syntyi edessänne, (ja ne on 
kirjoitettu ennen näitä tapahtumia) ja 
joka ei kuole (Jatka periytynyt 2000 
vuotta) eikä tullut selvä, (koska et 
tunnista niiden 
valo) paljonko (syyllisyys) sinun 
täytyy olla (tämän päivän)! 

85) Jeesus sanoi: (1) Adam on tullut 
suuri vallasta (Jumala) ja suuri 
rikkaus (tieto), mutta hän ei tullut 
ansaitse sinua (jotka on uskottu 
totuus). Ja hän olisi ollut 



arvoinen, (Jolloin paljasti hänelle 
mysteeri) hän olisi ei [ollut] 
kuolema. (Fallen uhriksi heikkous ja 
tietämättömyyden.) 

86) Jeesus sanoi [ketut (Kuten Herodes, 
kuka tiesi totuuden, jonka hän sai 
John) on niiden reikiä] (niiden paikkaa 
maallinen toimielimissä) ja 
linnut (uskonnolliset johtajat) on 
[niiden] pesänsä (korkea 
toimistot), mutta Ihmisen Pojan ei ole 
paikka (Office tai kanta) antaa hänen 
pään ja muun. (Ajaksi 2,000 vuotta.) 

87) Jeesus sanoi, kurja on elin (eloton 
Christian Canon; Kirkko) joka on 
riippuvainen elin (eloton juutalaisten 
Canon, synagoga), ja kurja on 
sielu (ihmisten, mukaan James 
salainen kirjan) riippuvaisten nämä 



kaksi (niiden pinnallinen käsitys 2 
kuollut testamentin). 

88) Jeesus sanoi: enkelit (Valitut) ja 
profeetat (kirjoitukset) tulee 
luoksesi (jälkeen 2000 vuotta) ja antaa 
sinulle (ymmärtämiseksi) nuo (jo) 
on (2 sarjaa kirjoituksia. Vanha ja Uusi 
testamentti). Ja annat myös niitä asioita 
jota (juutalaiset ja kristityt) ovat (raha, 
valta, resurssit, pääsy Media, 
tunnustaminen) ja sanoa, "aikovatko 
he (omistajat kenttään tai 
maailman) tule ja mikä on 
heidän?" (Joten voimme poistaa 
uskonnolliset vaatteita ja luopuvat 
maailmaa.) 

89) Jeesus sanoi: Miksi Pese (ja 
sana) ulkopuolella (pinnallinen 
luonto) Cup? (Kontti vettä, tai Jumalan 
sanaa, eli Canon.) Ettekö ymmärrä, että 



hän, joka teki sisältä (Piilotettu 
merkitys sisällä että Canon 
kirjoitukset) on sama, joka teki 
ulkopuolella? (Canon tai kontti, jossa 
piilotettu merkitys voitaisiin säilyttää 
2000 vuotta.) 

90) Jeesus sanoi: Tulkaa minun 
luokseni (Logos, tai korkeampaa 
ymmärrystä) minun ikeeni on 
helppoa (ymmärtää) ja minun 
valta (toisin kuin juutalaisten ja 
kristittyjen) on mieto, ja löydät lepo 
itsellenne.(Vuodesta työ ja turhuuden 
lihallinen taso ymmärrystä noudattaen 
teille niitä.) 

91) he sanoivat hänelle, kerro meille 
kuka olet niin, että emme voi uskoa 
sinua. Hän sanoi heille luet 
kasvot (pinnallinen 
näkökohdat) taivas (ylempi) ja 



maan (pienempi eli), mutta eivät ole 
tunnustaneet joka on edessänne, (joka 
on taivaallinen tässä muotoiltu sisällä 
verhon maallisen) ja et tiedä miten 
lukea tällä hetkellä. (Mikä taivaallinen 
logot esittäytyy maallinen luonteeltaan 
kuvassa.) 

92) Jeesus sanoi: Seek (ja totuus) ja 
löydät (avaimet, mysteeri, jne). Mutta 
mitä pyysit minua ennen 
muinoin (miten kirjoituksia) ja jotka 
eivät kerro sinulle sitten (mitä ne eivät 
voi hyväksyä; John 
16:12) nyt (lopussa) halu 
kertoa, (paljasta tarkoitettu) , mutta 
kysy sen jälkeen (Koska perinteistä 
miehistä hyväksytään.) 

93) < Jeesus sanoi: > Älä anna, mitä on 
pyhä (avaimet, 
salaisuudet) koirille, (kirjanoppineet, 



fariseukset, vääriä juutalaiset) jottei ne 
heittää ne Lanta kasan. (Piilota 
näppäinten jae 39; Luuk 11:52) Älä 
heitä helmet (mysteereistä 
avaimet) sikojen, (Vääriä 
kristittyjä) jottei ne jauhetaan 
[kappaleiksi]. (Hävittää anathematize 
avaimet, mysteerit ja ylemmän tason 
merkityksiä.) 

94) [kuitenkin] Jeesuksen , joka yrittää 
löytää, ja hän joka koputtaa] (ovi 
Jumalan sanaa, John 10:9) olla Anna 
sisään (Jumalan sana avautuu hänelle 
ja hän saa valtakuntaan.) 

95) [Jeesus sanoi] Jos voit (Early 
Church) on rahaa, (avaimet, 
salaisuuksia, todellinen rikkaus) eivät 
sovellu se korko, (kuin ostaja tai 
myyjä, oman saada) mutta [se] 



yksi (Valitut on tullut jae 109) jota et 
saa sitä takaisin. 

96) Jeesus [sanoi], Isän valtakunnasta 
on kuin tiettyjen naisen (Pyhä 
Henki). Hän otti vähäinen 
hapatus(Opetus, Luuk. 12:1) [salasi] 
sen joitakin taikinaan (Kirjoitukset) ja 
se suuri (sakko) 
leivät (Testamentin) . Anna hänen jolla 
on korvat (2 tasoa ymmärtää) kuulla. 

97) Jeesus sanoi: [Isän] 
valtakuntaa (joka tulee kunnollisia 
jakeisiin) tiettyjen 
nainen (Kirkko) joka kantoi jar täynnä 
ateria. (Kuten vesisäiliön, kuppi tai 24 
profeetat jne, kontti täynnä sana ja 
ymmärtävänsä, täydellinen 
Raamattu.) Kun hän käveli [on] 
road, (Tie on edustaja sekä perinteiden 
ja erityistarpeeseen jossa matkusti ja 



opetti ennen, joten jälleen) vielä 
kaukana 
kotoa, (Kuningaskunta) kahva purkki 
rikki (Viallinen käsite on menetetty 
Raamattu Canon) ja 
aterian (Kirjoitukset sekä niiden 
ymmärtäminen) hänen takanaan 
tyhjentää(Ajallisesti) tiellä (Ajan 
myötä tämä sekaannus). Hän tajunnut 
sitä; (Kirkon kesti tämä perinne 
myöntää, koska juutalaiset olivat 
tehneet sitä ennen) hän oli huomannut 
sattumaa. (Hän kuvitteli, hän tekee 
Jumalan tahto.) Kun hän pääsi 
kotiinsa, (Kun kirkko oli keskitetty, 
järjestää ja perustaa) hän vahvistetaan 
jar(Perustettu virallisesti Kaanon) ja 
löysivät sen tyhjänä. (Koska kaikki 
hän jäi oli pinta-tason ymmärrettävä, 
kuin tyhjä vesisäiliö jakeessa 74.) 



98) Jeesus sanoi: isä valtakunta on kuin 
muuan mies (Jeesus) , joka halusi 
tappaa vahva mies (Saatana).Omassa 
talossaan (Jumalan-jos tuomio alkaa 
1pt. 4:17) . Veti esiin miekkansa (Word, 
ilm. 2:16, jne) ja pisti sen seinään (The 
Church puolustuksemme) saadakseen 
selville, onko hänen kätensä (teot 
ajassa) voisi toteuttaa. Sitten (kun hän 
oli lopettanut hänen teoksiaan ja olisin 
seurannut läpi hänen sanansa) , hän 
surmasi vahva mies (paholainen, joka 
kautta henki Antikristus, on juosta 
kristikunnan 2000 vuotta). 

99) opetuslapset sanoivat hänelle 
veljiänne ja äiti (kun liha; Juutalaiset 
ja kristityt) seisovat ulkona (oven, 
mutta Käynnistä). Hän sanoi 
heille täällä (jotka ovat tulleet 
ovesta) kuka tehdä Isän tahto (mielestä 



se jota isä on lähettänyt John 6:29) ovat 
minun (henkisen) veljekset ja 
minun (henkisen) äiti. Ne (henkinen 
perheeni) tulevat (ovesta, joka on sana, 
osaksi) minun isäni valtakuntaan. 

100) osoitti Jeesus kultarahan ja sanoi 
hänelle, Caesarin miehet vaativat 
meiltä veroja. Hän sanoi heille Antaa 
Caesar, mikä kuuluu keisarille, (kulta 
kolikoita, kunnia, verojen ym) antaa 
Jumalalle mikä Jumalalle (hän antoi 
totuus, avaimet) ja minulle, mikä on 
minun. (Eli oman selves.) 

101) < Jeesus sanoi: > kuka ei vihaa 
hänen isänsä ja äitinsä (kristinusko ja 
juutalaisuus) , koska ei tullut 
opetuslapsi minulle (koska ne estävät 
näkemästä häntä). Ja kuka ei [] rakasta 
hänen (Henkisen) Isä (Joka kurittaa 
meitä) ja hänen äitinsä (Joka antaa 



hengellisen syntymän meille) samoin 
kuin (Kuka toi hänet esiin hengessä ja 
totuudessa) ei tullut [opetuslapsi] 
minulle (Koska se vie Hengellinen 
uudestisyntyminen ja 
kurinalaisuutta). Ajaksi 
minun (EPÄTOSI, 
todelliset) äiti (Uskonto, toisin kuin 
hänen todellinen äiti alla)[antoi 
minulle kuolema] (Lihallisia 
ymmärtäminen), mutta [my] 
totta (Henkisen) [äiti] (Lohduttaja) anto
i minulle (Totta, hengellinen) elämä. 

102) Jeesus sanoi fariseuksille, 
voi (joka kätki näppäinten jae 39; Luuk 
11:52) on kuin koira (saastainen 
eläin) nukkuminen (henkisesti) seimes
sä (jos ruokaa, tai sana 
on) härkäparia, (juutalainen 
maallikkoja, jotka kulutuspinnan 



maissi, tai Jumalan sana) , ei hän 
syö (hyväksy) eikä hän anna syödä 
härkiä. (Koska ne piilotti avaimet ja 
tukahdutettu totuus.) 

103) Jeesus sanoi: onnekkaita on 
mies (Valitut varhaisen kirkon) ties 
missä ryövärit tulee, (ei läpi oven, 
mutta jotenkin muuten) niin, että hän 
voi nousta (ryhdyttävä 
vastatoimenpiteisiin) kerätä hänen 
verkkotunnuksen (Liitä ylemmän 
tason pienempi avulla avain) ja arm 
itse, ennen kuin he 
hyökkäävät. (Valmiita näin takaisin 
hänen mysteeri aikanaan aikaa.) 

104) sanoivat [Jeesus], tule, meidän 
rukoilla tänään ja anna meille 
nopeasti. Jeesus sanoi: mikä on synti, 
joka on antanut, (että minun pitäisi 
rukoilla) tai jossa olen hävinnyt? (Että 



me pitäisi nopeasti pois 
mysteeri.)Mutta kun sulhanen lähtee 
morsius-jaoston (Kun ihmiset Etsi tai 
logot ja löydä sitä) heidät 
nopeasti (Alkaen Jumalan sanaa) ja 
rukoilla (Anteeksianto syntiä ja 
voitettu). 

105) Jeesus sanoi hän, joka 
tietää (henkisen) isä 
ja (henkisen) äiti (Valitut) kutsutaan 
huora poika. (Hän tulee ulos suuri 
huora Babylon, uskonto, Katso ILM 
18:4.) 

106) Jeesus sanoi Kun teet kaksi 
yksi, (tunnista henkinen valo on 
muotoiltu maallinen kuvien avulla 
avaimet) , sinun tulee mies, 
pojat (seuraavan tason ihmiskuntaa, 
valo-olennot) ja kun sanot, 
"vuori, (uskonnollinen vahvistaa, 



Sodoman, Babylon, Rooma ja Egypti, 
Jerusalem) muuttaa pois," se siirtyy 
pois. 

107) Jeesus sanoi valtakunnasta on 
paimen, joka oli sata lammasta. (Monia 
eri versioita kristinusko) yksi niistä 
suurin, (True Christian opetus, kuten 
suuret kalat--jae 
8) poistuneiden (Lammas, joka ei ollut 
tällä kertaa John 10:16, ei saman 
tyyppinen kristinuskon 99). Hän jätti 
yhdeksänkymmentäyhdeksän 
lampaiden ja näytti että yksi (Ajaksi 
2,000 vuotta!) , kunnes hän löysi 
sen. Kun hän oli mennyt tällaisia 
ongelmia (jälkeen 2000 vuotta) , hän 
sanoi, lampaisiin, "välitän teille yli 
yhdeksänkymmentäyhdeksän." (Koska 
tämä piti palauttaa alkuperäinen 
numero kantta.) 



108) Jeesus sanoi hän jotka 
juo (Sanan) minun suusta (hänen 
sanojensa mukaan kuin kuppi, tai 
Canon) tulee kuin me. (On nähdä 
hänet sellaisena kuin hän on, tietää 
totuuden ja vapaudu uskonnosta, mikä 
on kupin, tai Canon) Itselleni tulee 
hän, (John 7:37-39, jne) ja asioita, jotka 
ovat piilossa (Avaimet, käsitys tästä ja 
muita kirjoituksia) tulevat ilmi 
hänelle. 

109) Jeesus sanoi: kuningaskunta on 
kuin mies (In alkuseurakunnan) joka 
oli [] sijaitseva aarre (tämän 
hengellisen tason ILM) oman 
alansa (uskonto, jossa siemen oli 
kylvetty koko maallinen 
tänä) tietämättä sitä(Logos oli 
maailmassa, mutta ei 
tiennyt; John1:10) ja [kun] hän 



kuoli (hän menetti avaimet, mysteeri, 
ja pidättelee kirjoitukset) hän jätti sen 
pojalleen (protestantit). Poika ei 
tiennyt (treasure). Hän peri 
kentän (kirjoitukset maallinen 
tasolla) ja myi [sen] (ja tietoa 
prosessiin, sekä hylätyt kirjoja 
aarre). Ja yksi, joka on ostanut 
sen (Valitut, joka uskoi sana) meni 
auraus (Luotu hyvä, muokataan 
maaperään sydämessään 
sanaa)ja (Siten) löytänyt 
aarteen (Avaimet, mysteerit ja 
ylemmän tason merkitys). Hän alkoi 
lainata rahaa etu kenen 
haluavansa. (Käyttäen rahaa annetaan 
yksi joka saa sen takaisin--jae 95.) 

110) Jeesus sanoi: joka löytää 
maailman (maallinen käsitys 
uskontomme, alemman tason 



merkityksen kirjoitukset) ja tulee 
rikas, (tunnustaa todellinen rikkaus 
ylemmän tason merkitys) olkoon 
luopuvat maailmaa (kenttä, joka on 
tuonut esiin vääristymillä 
hävittämiseen, Jumalan sanaa ja 
itsemme mukanaan). 

111) Jeesus sanoi, (väärän kahtiajaon, 
joka välillä) taivaat ja maa (avaimet, tai 
taivaallinen merkityksiä muotoiltu 
maallinen alusten) rullattu ylös teidän 
läsnäollessanne. (Tai ehkä valssatut 
yhdeksi, kuten ne ovat ennen hyvin 
silmät) ja joka asuu elävästä 
yksi (Juomat sanaa suustaan--jae 
108) ei näe kuolemaa (Ei unohda 
mysteeri). Ei ole Jeesus sanoa, kuka 
joutuu on maailman? (Ja näin on valta 
luopua ja hävitettäväksi siten, että se 
on rullattu läsnäolomme.) 



112) Jeesus sanoi: voi lihaa (lihallinen 
taso selitys) , se riippuu sielu; (Syy, 
kuten salainen James 3:18) voi 
sielu (Perustelut) se riippuu 
lihan (Alemman tason, lihallinen 
ideoita jotka johtuvat ei ole avaimia). 

  

113) hänen opetuslapsensa sanoi 
hänelle, kun se Kingdom come? < 
Jeesus sanoi: > tule odottaa sitä 
varten.(On haetaan varten, pyysi, 
tippuu kun, löytyi, vastaanotettua ja 
avasi muodostavat meille.) Se ei ole 
asia sanoa, "täällä on" tai "siellä se 
on" (Taivas tai merellä, kuten 
johtajamme voi kertoa meille--jae 
3).Pikemminkin Isän valtakuntaa 
levittää maan päällä, (Piilotettu 
maallinen terminologia toisin 



sanoen) ja miehet eivät näe sitä (Koska 
avaimet on otettu ja piilotettu.) 

114) Simon Peter (Kirkko) sanoi 
hänelle: Anna Maria (pois joista lihaa 
ikä 7 demonit heitettiin) pois, 
naisten,(ne jotka lihan kautta pelastaa 
meidät maailmaan liha) ovat (tai tämä 
vastaavasti tapauksessa näyttäisi 
olevan) ei arvokkaat iankaikkiseen 
elämään. (Kirkko voi kuvitella 
Jeesuksen muuttaa alemman, fyysinen, 
tai nainen upper, tai hengellinen, tai 
mies.) Jeesus sanoi: minä saa hänen (eli 
maailman itse etenee kuten Jeesus 
sanoisi) hän mies, (syy, että joka 
synnyttää olentoja lihaa enää, ja sen 
sijaan tuoda esiin hengelliset 
olennot)niin, että hän voi tulla elävä 
henki muistuttaa te miehet (elävä 
henkiä). Jokainen nainen (Lihallisia 



henkilö — jopa me miehet kutsutaan 
Kristuksen morsian) kuka tekee itse 
mies (Henkisen) tulee 
taivasten. (Koska hän meidät kuten 
itse.) 
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