
AV THOMAS EVANGELIUM 

AVTÄCKA 

Tolkas av Robert Ferrell www.Scriptural-Truth.com 

Prolog) dessa är mystiska uttalanden 
som Jesus, de lever ett, talade, och 
vilka Didymos (Twin) Judas, som 
kallas Thomas, skrev. (Mellan 8-40 
dagar efter sin uppståndelse.) 

1) och han sa, den som hör dessa ord 
(och) upptäcker deras menande (mödor 
och finner livet--se--vers 58) inte 
någonsin kommer att smaka av 
död (förlust av innebörden av dessa 
ord). 

(2) Jesus sade: den som söker (för 
innebörden av dessa ord) bör inte 
lämna bort, (men) Tänk på att söka (för 
det) tills han finner (gåta). När han 



finner (Innebörden, mysteriet), han 
kommer att vara oroliga (Labor och 
hitta liv--vers 58) (och) kommer att 
förundras över. När han är orolig (och) 
när han underverk, då han blir 
förvånad, (för) han kommer att 
regera (över hela världen) (och) härskar 
över alla (vers 4). Och när han härskar 
då han kommer att vila (The 
sabbatsvilan, i det 7: e årtusendet). 

(3) Jesus sade: bör de som lura (och) 
leda dig säga ' se, riket är uppe i 
himlen (endast de religiösa ledarna 
kan förstå det),' sedan fåglarna av 
himlen (religiösa ledare, som 
konsumerar utsädet, eller Guds 
ord) kommer att slå dig till det (dölja 
knapparna och lura dig av det--vers 
39; Lukas 11:52). Om de ska berätta för 
dig, ' det är under jorden (I mån av 



jordiska, eller vetenskapliga 
läror), (Eller) i havet (I mån av 
undervisningarna av kyrkan), ' sedan 
fisken i havet (Kristna ledare) kommer 
att slå dig till det. Det är snarare att 
riket är både inom dig och utan (du 
behöver inte ledare att se det). De av er 
som känner er (Liv, ljus, myndighet, 
sanningen) kommer få reda på (genom 
arbetande och att hitta liv) att detta är 
sant. När du (har arbetat, och) ta reda 
på vem du är, du kommer då bli känt (i 
den bibliska avkänningen, när Jesus 
blir du--vers 108), och kommer att 
erkänna att ni är söner till levande 
Fadern (vers 106). Men om du 
inte (Arbete och komma till) vet ni, du 
bor i (Köttsliga) fattigdom och ni är er 
själva att fattigdom (Köttsliga). 



(4) Jesus sade, Låt mannen som är 
gammal i dagar (religiösa män i slutet 
av ålder) inte tveka att fråga ett litet 
barn på sju dagar (De utvalda, i det 7: e 
årtusendet) om platsen för livet (vers 
50), och han (genom att be utvalda på 
att sabbaten vilodag) kommer 
levande (genom att komma att förstå 
innebörden av dessa ord). För många 
som är första (De influerad av 
infiltratörer, Jude 4 etcetera) kommer 
att bli sista (Abased, fråntagen sina 
rike), och 
sist (Utvalda), första (Upphöjde, 
förhöjda, med tanke på att regera). De 
kommer verkligen bli en och 
samma (Kommer att instämma i 
utvalda). 

(5) Jesus sade, vet vad är innan ditt 
ansikte (det hemliga meddelandet 



kodas inom skrifterna) och vad är 
dold (nycklarna till detta hemliga 
språk--vers 39; Lukas 11:52) från dig 
kommer att avslöjas för er. För 
ingenting är dold (av de skriftlärda och 
fariséerna--vers 39; Lukas 11:52; och 
därefter kyrkan) som kommer inte att 
avslöjas, (tangenterna återställs) inte 
heller begravas något (Under en 
jordiska undervisning) som inte 
kommer att höjas (sett i dess högre 
menande). 

6) hans lärjungar frågade honom och 
sade till honom: Hur vill du oss 
snabbt? (Göra utan Logos) Hur skall vi 
be? (För the Kingdom framöver) Hur 
skall vi ge allmosor? (av våra egna 
resurser i stället för Guds) vilken kost 
skall vi följa? (Canon skall vi 
acceptera) Jesus sade, inte berätta 



lögner (om vad som står i 
skrifterna), eller göra vad du 
hatar (genom att driva saker av denna 
värld), för alla saker är vanligt i 
syn (tolkning) himmelens (den högre 
mening), alla saker lämnas innan 
sanningen (vilket är varför du inte 
ljuger). För ingenting är dold (som 
tangenterna) som kommer inte 
uppenbaras, och ingenting har 
täckts (av skriftlärde, fariséerna och 
senare, kristarna) som kommer inte att 
avslöjas (Av de utvalda) . 

(7) Jesus sade: välsignad är 
Lejonet (falskt kyrkan som har varit 
slukade av Satan-1 Peter 5:8) som blir 
mannen (An välja en, blir Livade) när 
konsumeras (tagit över) av 
människan (De väljer dem i slutet av 
år);och förbannad är man (av den 



tidiga kyrkan) vem 
Lejonet (Satan) förbrukar (Infiltrat; Jud
e 4, etcetera), och Lejonet (djävulen, 
som Antikrists ande) blir 
man (Ändringar kristendomen in i 
hans bild). 

(8) och han sa, The Kingdom är som en 
klok fiskare som kastade hans nät i 
havet (kristna eran) och drog den upp 
från havet (kristna år) full av små 
fiskar (olika kristna samfund). Bland 
dem den klok fiskaren hittade 
böter (Observera att 'stora' är en nyckel 
som har att göra med 'fina') stora 
fiskar (Singular undervisning, sant 
undervisning Kristi). Han kastade alla 
de små fiskarna tillbaka (Kristen 
valörer) i havet (År kristenheten) och 
valde den stora (Fine) fisken (Kristen 
undervisning) utan 



svårighet. (Eftersom det var uppenbart 
som man var finast) den som 
har (Två) öron att höra, (V. 
33) höre (Både övre och nedre 
undervisningar). 

9) Jesus sade: nu 
Såningsmannen (Människosonen) gick 
ut, tog en handfull (frön (The Word)), 
och spridda dem (hela år). Vissa (av 
dessa böcker) föll på vägen (Tidig 
kyrka, influerad av 
traditionerna (väg) skriftlärda och 
fariséer, se--vers 39; Lukas 
11:52); fåglarna (Ledare som, inspirerad 
av Satan, konsumerar fröet, eller 
word) kom och hämtade 
dem (Konfiskerade Guds ord och tog 
bort det.) andra föll på klippan (Den 
tidiga kyrkan), fick inte fäste 
den (Stony, oförberedd) mark, och inte 



producerar öron (Frukt). Och andra föll 
på törnen (De frestas med denna 
världens rikedomar); de kvävdes 
frön (Ordet) och 
maskar (Protestanterna) åt dem (Bort 
Apokryferna från Bibeln). Och andra 
föll i god jord (De utvalda av 7: e 
dagen) och producerat bra 
frukt (Öron) : det bore sextio per 
åtgärd (För de 6000 åren) och ett 
hundra och tjugo per åtgärd (En ny 
dimension till, eller en fördubbling av 
60). 

10) Jesus sade: jag har gjutna eld (en 
rättegång och en dom) på världen, och 
se, jag vaktar det tills det 
flammar (Hämta, eller annat förfinar). 

11) Jesus sade: denna himmel skall 
förgå, (Falska kristendomen) och en 
ovanför kommer att passera 



bort (falska judendomen). Döda (Så 
kallade kristna och judar) är inte 
levande, och 
levande (Utvalda) kommer inte 
dö (Eftersom det är omöjligt att lura 
dem med falska läror). I dagar när du 
förbrukat är död (Judisk-kristna 
undervisningar), du gjorde det vad är 
levande (Erkänt det och levde). När du 
kommer att vistas i ljuset, vad gör 
du? Dagen (tidigt i kyrkan år) när du 
var en (visste de himmelska och 
jordiska tolkningarna,) du blev 
två (visste bara det jordiska). Men när 
du blir två (Delat), vad ska du göra (För 
att återvinna förlorade enhet inom)? 

12) lärjungarna sade till Jesus, vi vet att 
du (vägen, sanningen och livet) avgår 
från oss. Vem som skall vara våra 
ledare (längs vägen till sanningen och 



livet)? Jesus sade till dem: var du än är, 
du skall gå till James rättfärdiga, för 
vars skull himmel och jord (två, de 
övre och nedre betydelserna) kom 
till (blev en; den högre är formulerad i 
nedre). 

13) Jesus sade till sina 
lärjungar, jämföra mig med någon och 
berätta vem jag är lik. Simon 
Peter (Kyrka) sade till honom: du är 
som en rättfärdig ängel (mirakel 
arbetstagare, lysande 
varelse). Matthew (vem är även känd 
som Levi; judarna) sade till honom: du 
är som en klok filosof (som i hur de 
alltid kalla honom för 
rabbin).Thomas (De utvalda) sade till 
honom: mästare, min mun är helt 
oförmögen att säga vem du är lik. Jesus 
sade: jag inte är din mästare. Eftersom 



du har insupit (från hans mun--vers 
108), du har blivit berusad av 
bubblande våren (Guds ord) som jag 
har mätt ut (exakt terminologi, vilket är 
varför Thomas inte kan tala det). Och 
han tog honom och återtog (från 
judarna och kristna) och berättade tre 
saker (att det skulle finnas tre 
testamenten). När (The Gospel 
av) Thomas (var senare) återvände (i 
slutet av ålder) till sina 
följeslagare (judarna och kristna), de 
frågade honom, vad Jesus säga till 
dig? (Förklara dessa hemligheter till 
oss) Thomas sade till dem: om jag 
berätta en av de saker som han 
berättade för mig, (om hur det skulle 
vara en tredje testamentet) du kommer 
att plocka upp stenar (gamla och nya 
testamentet) och kasta dem på (Använd 



dem mot) mig; en brand (A rättegång 
och dom) kommer komma ur 
stenarna (testamentet) och bränna 
dig (judar och kristna) . 

14) Jesus sade till dem: om du 
snabbt (från ordet istället för världen--
vers 27), du kommer att ge upphov till 
synd (A avsaknad av förståelse och en 
syndig ålder) för er själva, och om ni 
ber (För riket komma istället för att 
söka för det), du kommer att fördömas; 
och om du ger allmosor (i motsats till 
nycklarna till kunskap--vers 39; Lukas 
11:52), du kommer att göra skada på 
din sprit. (Genom att fokusera på 
fysiska behov istället för andliga) när 
du går in i något land och vandrar 
omkring i distrikten (I hela alla 
kristenheten) om de får du,(Acceptera 
dig, eller ge dig en utfrågning) äta vad 



de ställa in innan du (Använd oavsett 
skrifterna som de accepterar som 
auktoritär) , och läka (Återställa 
mysteriet till) den (Andligt) sjuka 
bland dem. För vad som händer i din 
mun (skriftbaserade) kommer inte 
besudla du, men som som utfärdar från 
munnen (Mot the skrifterna) – det är 
att som kommer att besudla du. 

15) Jesus sade: när du ser en som inte 
var född av kvinna, (inte av Maria, 
men i ande och sanning) framstupa er 
på ansikten och dyrka honom att en är 
er Fader (vars ord är sanning John 
17:17). 

16) Jesus sade: män tror, kanske att det 
är fred som jag har kommit att kasta på 
världen. De vet inte att det är 
meningsskiljaktighet som jag har 
kommit att kasta på jorden: 



brand (prövningar), svärd (en 3rd 
svärd, eller testamentet frågor från 
hans mun på hans återkomst, att de 2 
som de redan har till 3; se Luk 
22:36), och krig (mellan de 2 
testamentet mot de av 3). För det 
kommer att vara fem i ett hus (De 2 
testamentena plus de 3): 
tre(Utvalda) kommer att vara mot 
två (Falska kristna), och (I slutet av 
tid) två (Falska kristna) mot tre (De 
utvalda, som gå tillbaka till tidigare 
undervisning), Fadern (De 3 
testamentena) mot son (De 2 
testamentena),och sonen (De 2 
testamentena) mot far (De 3 
testamentena) . Och de kommer att stå 
ensamma (tillsammans som en i slutet). 

17) Jesus sade: jag skall ge dig vad 
inget öga har sett (i motsats till vad har 



setts i 2000 år) och vad inget öra har 
hört (för 2 000 år) och vad ingen hand 
har berört (för 2 000 år) och vad har 
aldrig inträffat att det mänskliga 
sinnet (nycklar kunskap--vers 
39; Lukas 11:52; denna uppenbarelse). 

18) lärjungarna sade till Jesus, berätta 
hur vår slutet blir. Jesus sade: har du 
upptäckt, sedan, i början (som i början 
nytestamentliga författarna ansåg i 
skrifterna utanför Canon)som du söker 
efter slutet (några bättre bevis än detta 
enkla faktum)? för där början är (Det 
grundläggande faktumet av deras 
användning och tro av de 
nytestamentliga författarna), kommer 
det att vara (Returen till den 
ursprungliga förståelsen). Välsignad är 
han som kommer att ta hans plats i 
början (Kommer att stå med nya 



testamentets författare); han vet 
slutet(Returen till att 
undervisningen) och kommer inte att 
uppleva (I) död (av detta mysterium). 

19) Jesus sade: välsignad är han som 
kom till (etablerad grunden för detta 
mysterium innan den försvann) innan 
han kom till (en andra gång i slutet av 
ålder). Om du blir mina lärjungar och 
lyssna till mina ord (Som vittne till 
dessa skrifter från tiden skrifterna 
skrevs ursprungligen) dessa 
stenar (Testamentet) kommer 
minister (Avslöja deras mysterier) till 
dig. För det finns fem träd för dig i 
paradiset (The 2 grupper: de av de 2 
träd, volymer eller dispenser, plus de 
3) som förblir opåverkade 
sommaren (skördetid) och 
vintern (ofruktbart säsong) och vars 



blad (som är för läkning av 
nationerna) inte faller (men förblir 
hela för oss att läsa, eller 
konsumera). Vem blir bekantad med 
dem (Älskar båda uppsättningar av 
träd och deras frukter)kommer inte att 
uppleva (Eller vara föremål för 
den) död (av mysterium). 

20) lärjungarna sade till Jesus, berätta 
hur himmelriket är. Han sade till 
dem: det är som ett senapskorn, det 
minsta av alla frön (dolda i 
skrifterna). Men när det faller på 
bearbetad mark, (ett hjärta beredd att 
ta emot och acceptera det — 
utvalda) den producerar en stor 
växt (träd, eller testamentet, och en 
undervisning) och blir ett skydd för 
fåglar på himlen (kristna och judiska 
ledare). 



21) Mary (ålder, som inte kan röra 
honom tills hans högre avslöjas) sade 
till Jesus som är dina lärjungar 
som? Han sa, de är som barn (De 
utvalda) som har bosatt sig i ett fält 
som är inte deras (världen). När ägarna 
till fältet kommer (Judar och kristna, 
köpare och handlare) de kommer att 
säga, 'Låt oss ta tillbaka våra 
fält.'(Religion, bannlyser utvalda inom 
dem) (kommer att) de klä av sig i deras 
närvaro --(D.v.s. de bort deras religiösa 
kläder eller anknytningar) för att låta 
dem ha tillbaka sitt 
område (Kristendomen, 
judendomen) och ge det tillbaka till 
dem. (Se Uppenbarelseboken 18:4 
kommer ut av henne, mitt 
folk...). Därför jag säger till er, om 
ägaren (Fadern) av ett hus (Israels) vet 



att tjuven (Satan) kommer (Att stjäla 
Guds ord och gömma nycklar 
kunskap--vers 39; Lukas 11:52; Lukas 
11:52), han kommer att börja sin vaka 
innan han kommer (genom att avslöja 
sin plan att utvalda av den tidiga 
kyrkan) och kommer inte att låta 
honom in i hans hus i hans 
domän (den sanna kyrkan) att bära 
bort hans varor (skrifterna, nycklar och 
mysterier). Du,(Lärjungarna) sedan, var 
på er vakt mot världen (Som har tagit 
över de religiösa 
institutionerna). Beväpna er med stor 
styrka (Den garndekorationer av övre i 
nedre) lest rånarna (av Guds ord) hitta 
ett sätt att komma till dig (och stjäla 
nycklar och dölja övre innebörden, 
men dess bild förblir säkert bevarade 
och inlindad i nedre), för de 



svårigheter som du förväntar 
dig (Förlust av det övre nivå 
menande) (säkert) kommer att 
förverkligas (Mysteriet är vara 
ringaktar och förlorade för 2 000 
år). Låt det finnas bland er en man av 
förståelse (För att återställa det). När 
säden mognat (Föll på bearbetad mark 
och producerade 120-fold), han kom 
snabbt med sin skäran i handen och 
skördat det. Den som har öron att 
höra (som mannen förståelse), han 
höre. 

22) Jesus såg spädbarn (De utvalda den 
7: e dagen) som närts (av den sanna, 
andliga mor). Han sade till sina 
lärjungar, dessa spädbarn som närts är 
som de som går in i kungariket. De 
sade till honom, skall vi som barn, 
ange sedan riket? Jesus sade till dem: 



när du gör två en (se de nedre 
betydelserna som bilder eller fartyg av 
de högre), och när du gör insidan (där 
sökandet efter riket börjar) som 
utsidan (som du upptäcka faktiskt 
motsvarar din inre jaget) och utsidan 
som insidan (du ersätta sin image med 
Faderns, som sprids ut över jorden--
vers 113) , och ovanstående (vad är i 
himlen) som den nedanför (vad är 
under jorden, eller i havet), och när du 
gör manlign (The andliga utsäde av 
fadern) och honan (som frambringar 
köttsliga utsäde tills faderns utsäde är 
frambringat genom köttslig nivå 
genom andlig uppenbarelse) en och 
samma , så att hanen (den andliga 
nivån av skrifterna) inte vara 
manliga (inte rent andliga i naturen, 
men som är inlindad i köttet 



också) eller honan (den jordiska, eller 
köttslig nivå 
menande) kvinnliga (eftersom andligt 
upptäcks när vara inlindad i köttslig-
nivån, det frambringar den heliga 
barn, eller utvalda, som det talas av 
Paulus i 1st kor 7:14); och när du mode 
ögon (De 2 nivåer av seende) i stället 
för ett öga (Den köttsliga nivån 
endast) , och en(Höger) hand (Som vet 
vad Jesus gör) i stället för 
en (Vänster) hand (Som inte), och 
en (Höger) fot (Som vet var den 
kommer) i stället för 
en (Vänster) fot (Som inte), och 
en (Högre) likhet i stället för 
en (Lägre) avbild(Ser ju högre som 
inlindad i nedre); sedan kommer du in 
[]. 



23) Jesus sade: jag skall välja dig, en 
av (jaga) tusen, och två av (jaga) tio 
tusen, och de skall stå som en 
enda.(Femte Mosebok 32:30, etcetera) 

24) hans lärjungar sade till honom: 
Visa oss den plats där du är, eftersom 
det är nödvändigt för oss att söka 
den. Han sade till dem: den som 
har (båda) öron, han höre. Det finns 
ljus (där Jesus, världens ljus är) inom 
en man av ljus (Jesus har blivit att 
människan), och det (övre innebörden; 
ljus Kristi) lyser upp hela världen. Om 
det inte skiner, det (ljuset inom 
dig) är (bara) mörkret (endast ett öra, 
som endast hör män köttsliga läror). 

25) Jesus sade: kärlek din bror (de 
utvalda, både i sin dag, tidigt regn, och 
de komma, särlaregnet) som din själ, 



skydda honom som pupillen i ögat (för 
de är verkligen ögonen). 

26) Jesus sade: du ser grandet i din 
bröder öga (dina invändningar mot de 
böcker han accepterar, eftersom du ser 
inte på dolda språket de förmedla, men 
endast på deras dejta och godtagande 
och trovärdighet etcetera), men du ser 
inte strålen i ditt eget öga (som din 
egen böcker hänvisar till dem, och som 
båda uppsättningar av böcker låsa upp 
till samma nycklar). När du kastar 
strålen (falska begreppet Canon) ur 
ditt eget öga, då du kommer att se 
klart (att backa från dina 
invändningar) att kasta grandet från 
din broders öga (din köttslig nivå 
invändningar mot hans sätt att se). 

27) Jesus sade: om inte du snabbt för 
världen, i något sätt hittar du i Guds 



rike; och om du observerar 
sabbatsdagen (millenniet, efter de 6000 
år) som en sabbat (en som är i vila i 
sanningen)du kommer inte att se 
Fadern (ljuset inom dessa bilder). 

28) Jesus sade: jag tog min plats mitt i 
världen, och jag tycktes dem i (och på 
nivån av) köttet (som en levande 
liknelse av hans andliga mening). Jag 
hittade alla av dem berusade (Inte från 
bubblande våren, men mäns ord); Jag 
hittade ingen av dem törstig (För ordet, 
bubblande våren) . Och min själ blev 
pinad (reducerad till den nivå som den 
köttsliga kan acceptera) för män, söner 
eftersom de är (andligt) blind i 
sin (andliga) hjärtan och inte 
har (andliga) syn (2nd ögat, örat, 
etcetera); för Tom (Köttsliga) de kom 
till världen, och Tom(Köttsligt) för de 



försöker lämna världen (Nöjd med att 
ha bara att 1 öga, öra, etcetera). Men för 
tillfället de är berusade (På de tomma, 
köttsliga, jordiska ord av män). När de 
skaka av deras vin (Stark villfarelse, 
fylleri, våren mätt ut av män, eftersom 
de älskade inte sanningen), då de 
kommer att ångra (och dricka istället 
från sin bubblande våren som han, inte 
män, har mätt ut). 

29) Jesus sade: om köttet (den lägre 
nivån av skrifterna) kom till på grund 
av ande (det högre, andliga nivån är 
formulerad i den lägre, fysisk 
nivån), det är en konstigt. Men om 
ande (högre mening, genom heligt, 
välja barn) kom till på grund av 
kroppen (Born kvinnan, eller kött och 
blod, reproducerande efter, lägre, 
köttsliga innebörden av skrifterna), det 



är ett under av underverk. Jag är 
verkligen förvånad över hur denna 
stora rikedom (högre nivå innebörden 
av skrifterna) har gjort sitt 
hem (formulerat sig) i denna 
fattigdom (lägre nivå enligt skrifterna). 

30) Jesus sade, där det finns tre 
gudar (som i Gud gamla, nya, och 
apokryfiska testamentet), de är 
gudar (Jesus har blivit dem). Där det 
finns två (Testamentet; kristarna) eller 
en (Testamentet; judarna), Jag är med 
honom (Fram till slutet av ålder). (The 
3 är utvalda, 2 kristarna i samma hus, 
och judarna, är 1 och är ett annat 
hus) höja stenen (Elevate det avvisade 
testamentet), och där hittar du 
mig (hörnsten)klyva veden (söka den 
högre nivån i nya testamentet), och det 
jag (The Logos) ändr. 



31) Jesus sade: ingen profet accepteras i 
sin egen by (Jesus inte accepteras av 
judarna); ingen läkare helar dem som 
känner honom (Jesus kan inte bota 
kristarna i sin otro). 

32) Jesus sade: en stad (det nya 
Jerusalem) byggs på ett högt 
berg (Judisk-kristendomen) och 
berikade (i tid av Guds ord) inte kan 
falla, (Helvetets portar skall inte få 
överhand över det) inte heller kan det 
döljas. (Hela världen ser den.) 

33) Jesus sade: du hör (den lägre 
menande) med en av dina öron, [men 
annan (som förstår den högre 
nivån) du har stängt.] predika från ditt 
hustak som hörs i örat en (som som har 
lärts ut tidigare, 2 träd, eller 
testamentet) {(As well as) i den 
andra (andliga) öra (som som lärdes ut 



vid första och rediscovered; 3 träden).} 
för ingen tänder en lampa (Guds 
ord Psaltaren 119:105) och uttrycker 
det (The Word) under en skäppa, eller 
gör han uttryckte det (The Word) i en 
dold plats, (The Word Apokryferna 
medel tas bort och dolda) utan snarare 
sätter han det på ett lamp 
stativ (proklamerar det i kyrkan, 
Uppenbarelseboken 1:20) så att alla 
som kommer in (The Kingdom) och 
blad (Riket) kommer att se dess 
ljus (vilket är den högre mening som 
finns i Guds ord). 

34) Jesus sade, om en blind (Falska 
judar med sina falska bild, eller 
Canon) leder en blind (Falska kristna, 
som använder denna taktik som en 
anledning att mörda profeterna och 
exil apostlarna så de kan ta över 



kyrkan)de kommer båda faller i en 
grop (fallgropen att se endast den lägre 
nivån; därför fångenskap tas 
fångenskap och dem som döda med 
svärd av Guds ord måste senare dödas 
med samma svärd av Guds ord). 

35) Jesus sade: det är inte möjligt för 
någon att gå in i huset av en stark 
man (Guds hus under Satans 
kontroll) och ta den med våld (i slutet 
av dagar) såvida han binder 
händerna (bygger ett fall mot honom 
för 2.000 år);då han 
kommer (Kunna) plundra (Avslöja 
brott) hans hus (Utsätt gärningar av 
falsk religion, liksom den lögn de 
baserar den på). 

36) Jesus sade, oroa dig inte från 
dawn (den första uppenbarelsen av 
mysterier och nycklar i den tidiga 



kyrkan) till skymning (efterföljande 
hemlighållande och undertryckande av 
de mysterier och nycklar) och från 
skymning (tid av dämpningen) till 
gryning (den 7: e årtusendet, när 
Morgonstjärnan uppstår i våra 
hjärtan) om [vilken 
mat] (skrifterna) du [kommer] 
äter (acceptera) , [eller] vad [kläder] du 
kommer att bära (din viss valör). [du är 
mycket] bättre än [liljor] (Elite av 
världen, vilket är fältet), som [varken] 
kort eller snurra (För Guds rike) . Och 
för din del, vad [kommer du bära] när 
du har inga kläder? (Ingen religion tar 
dig eftersom du sida med profeterna 
mot dem) som skulle lägga till din 
resning? (Leda dig till din sanna natur 
— liknar Jesus, Moses och Elia blev 
under transfiguration) det är han som 



kommer att ge dig 
din (Sant) kläder(Rättfärdighet 
heliga; Job 29:14, Uppenbarelseboken 
19:8). 

37) hans lärjungar sade: När kommer 
du (The Living Word) blivit 
uppenbarat för oss och när skall vi se 
dig? Jesus sade: när du disrobe (lämna 
religiösa inrättandet) utan att skämmas 
och ta upp dina plagg (valörer, 
skillnader) och placera dem under 
fötterna som små barn (De utvalda) och 
trampa på dem (förkasta dem, kasta de 
små fisken tillbaka i havet), [kommer 
du se] son till levande en (och därmed 
vara som honom, för när vi ser 
sonen Vi ser honom, och att se honom, 
vi bli som han är), och (därmed) du 
kommer inte att rädda (för han är 



fullkomlig kärlek, som kastar ut alla 
rädsla; 1 John 4:18). 

38) Jesus sade: många gånger har du 
önskat att höra (andligt med andra, 
andliga örat) dessa ord som jag säger 
till dig, och du har ingen annan att 
höra dem från (som i denna bok). Det 
kommer att finnas dagar (The 2 andliga 
dagar, eller 2 000 år) när du tittar på 
mig (Seek min mening, eller 
logotyper) och hittar inte 
mig (innebörden av dessa ord). 

39) Jesus sade, The fariseerna och 
skriftlärda (och senare, tidig kyrkan 
infiltratörer) har tagit nycklarna till 
kunskap (högre mening; se också Luk. 
11:52.) och gömt dem (Bakom de 
köttsliga lås av jordiska bilder) . De 
själva inte har angett (genom kunskap 
om dessa nycklar till kungariket), inte 



heller har de tillåtet för att ange dem 
som vill (ser som de såg ljuset inom 
dessa bilder och undertryckt dem, 
därmed hädar den Helige Anden). Du, 
dock vara lika kloka som ormar (De 
skriftlärda och fariséerna Matteus 
23:33, 12:34, etcetera,) och oskyldiga 
som duvor (Utvalda). 

40) Jesus sade: en vinranka (falskt 
kyrkan) har planterats utanför 
Fadern (kunskapen om mysteriet), men 
att vara osunda, (rotade i läror män) det 
kommer dras av sina rötter och 
förstörde. (Av Jesus, den true vine John 
15:1) 

41) Jesus sade: den som har något i 
handen (den verkliga rikedomen, ett 
grepp om detta begrepp) får 
mer (nycklar, uppenbarelser, insikter, 
power), och den som har 



ingenting (armodet, eller inget grepp 
på detta koncept) kommer att berövas 
även det lilla han har (världsliga 
makten, makt över kyrkan). 

42) Jesus sade: bli 
förbipasserande. (Snabbt från världen-
-vers 27; bli ensam, etcetera) 

43) hans lärjungar sade till honom: 
Vem är du, att du ska säga dessa saker 
till oss? < Jesus sade till dem: > du inte 
inser vem jag är från vad jag säger till 
dig (från träd, eller 
gammaltestamentliga skrifterna), men 
du (lärjungar, tidiga kristna) har blivit 
som judarna, för de (antingen) älskar 
trädet (The skrifterna) och hatar dess 
frukt (det som det frambringat, 
nämligen Jesus och kunskap om 
mysterier) eller älskar 
frukt (Jesus mysterier) och hatar 



trädet (The skrifterna som frambringat 
dessa saker). 

44) Jesus sade: den som hädar mot 
fadern (gamla testamentet eran och 
skrifterna) kommer att förlåtas, och 
den som hädar mot son (nya 
testamentet eran och 
skrifterna) kommer att förlåtas, men 
den som hädar mot den Helige 
Anden (som kommer att leda oss in i 
en riktig förståelse av både gamla 
testamentet och nya testamentet, 
därmed avslöjar 3rd testamentet) inte 
kommer bli förlåten antingen på 
jorden (det jordiska argumentet mot 
dem kommer att vara 
övertygande) eller i himlen (den 
andliga argument mot dem kommer att 
vara övertygande). 



45) Jesus sade: druvor (frukterna av 
kristendomen och nya 
testamentet) skördas inte från 
törnen (kristna, när de världsliga och 
rik), inte heller är fikon (frukterna av 
judendomen och gamla 
testamentet) samlades från 
tistlar (falska judar: synagoga Satan), 
ty de inte producerar frukt (bibliska 
producera). En god människa tar fram 
bra från sitt lager (Hans hjärta leder 
honom till bra frukt) en ond människa 
tar fram onda saker från sin onda 
visthus, som är i hans hjärta, och säger 
onda saker (Hans onda frukt). För ur 
överflödet av hjärtat han frambringar 
onda saker (Som hindrar människor 
från att erkänna mysteriet). 

46) Jesus sade, bland dem födda av 
kvinnor (Adam efter köttet kan sägas 



ha fötts en andra gång, med hjälp av 
Evas överträdelse och hans 
efterföljande samtycke), från Adam till 
Johannes Döparen, det finns ingen så 
överlägsna John the Baptist att hans 
ögon inte bör sänkas (före 
honom). Ännu inte sagt vilken en av er 
kommer att vara barn (en av 
utvalda) kommer att vara bekant med 
riket (som Johannes döparen var) och 
blir överlägsen John (eftersom den här 
gången kommer de faktiskt lyckas). 

47) Jesus sade: det är omöjligt för en 
människa att montera två 
hästar (riken) eller att sträcka två 
rosetter (kämpa både för och mot varje 
sida) och det är omöjligt för en 
anställd (En välja One) att tjäna två 
herrar (Gud och Satan); annars 
kommer han att hedra den och 



behandla andra föraktfullt. Ingen 
människa dricker gammalt vin (Gamla 
läror) och omedelbart lust att dricka 
vin (undervisningar). Och nya 
vin (Undervisning)sätts inte i gamla 
wineskins (Studenter, anhängare) , lest 
de spricker, inte heller är gammalt 
vin(Undervisning) sätta i en ny 
wineskin (Student), lest det förstöra 
det. (Som gammalt, falska begreppet 
Canon gjorde att de tidiga 
kristarna) . En gammal 
patch (undervisning) inte är sydda på 
ett nytt plagg (Religion), eftersom en 
tår skulle leda (i en ny religion). 

48) Jesus sade: om två (de gamla och 
nya wineskins) sluta fred med 
varandra i kammaren en (av Gud), de 
kommer att säga till 
berget (världssystemet; religiösa 



inrättandet), 'flytta bort' och det 
kommer att flytta bort. 

49) Jesus sade: välsignade är ensamma 
och utvalda, för (som förutom religiösa 
inrättandet) du kommer (genom dina 
mödor) hitta riket. För du är från det (vi 
baserar vår förståelse på tidig 
kristendom), och till 
det (ursprungligen undervisning) du 
kommer tillbaka. 

50) Jesus sade: om de (judar och 
kristna) säga att du (De utvalda), 'där 
du kom ifrån?', säga till dem, ' vi kom 
från ljuset (högre nivå av 
ordet), platsen där ljuset (andliga 
innebörd) kom till stånd på eget 
initiativ och etablerat [sig] och blev 
uppenbart genom sin bild (lägre, 
fysiska betydelserna). ' om de säger till 
dig, "är det du?', säger, ' vi är dess 



barn (Vi förs vidare från det, för att 
avsluta det som var kvar för oss att 
göra), vi är utvalda av levande fadern.' 
om de ber dig, 'Vad är tecknet för er 
Fader i dig?', säger till dem: 'det är 
rörelse och vila." (Arbete och att hitta 
liv genom den. När vi i regel kommer 
att då vi vila. Att vi äntligen har 
återhämtat sig sanningen innebär tar 
över världen och vila upon Gud.) 

51) hans lärjungar sade till honom: När 
kommer vila av döda (judarna och 
kristna) , och när kommer den nya 
världen komma? Han sade till 
dem: Vad du ser fram emot (Som 
undervisning som var från början) har 
redan kommit, (Den ursprungliga 
judisk-kristen undervisningen) men 
du (Eftersom nycklarna togs och 
dolda)känner inte igen det. 



52) hans lärjungar sade till honom: 
tjugofyra profeter talade i Israel, (The 
24 böcker av hebreiska Canon, senare 
antogs av protestanterna) och alla av 
dem talade i dig. (Traditionell kristen 
undervisning, att vi skulle veta Jesus 
genom Canon.) Han (levande Guds 
ord, vilket är inte föremål för döda, 
eller den falska kristna och judar) sade 
till dem: du har utelämnat den som bor 
i din närvaro (som Gud använder 
böcker utanför Canon) och har talat 
(endast) av (vad) döda (falska judar och 
kristna har sagt). 

53) hans lärjungar sade till honom: 
är (fysisk) omskärelse fördelaktigt eller 
inte? Han sade till dem: om det var 
fördelaktigt, deras fader (ljuset i bilden 
av köttet) skulle avla dem redan 
omskurna (i köttet) från 



deras (kötts) mor (fysiska, yt-nivå 
undervisning, traditioner, 
etcetera). Snarare den sanna 
omskärelsen i Anden har blivit (Över 
processen för tid) helt lönsam (Så att vi 
kan nu överskrider köttsliga 
undervisningen). 

54) Jesus sade: Saliga är fattiga (I ande, 
som har berövats rikedomen av 
Anden), ty ert är 
himmelriket.(Återställande av 
nycklarna och den högre insikten.) 

55) Jesus sade: den som hatar inte hans 
far och hans mor (judiska (eller 
kristna) traditioner, institutioner, 
etcetera) kan inte bli en lärjunge till 
mig (eftersom deras traditioner hindra 
dem från att acceptera uteslutna 
skrifterna som de bibliska författarna 
så tydligt godtog) och den som hatar 



inte hans bröder och systrar (Fellow 
kristna och judiska bröder och 
systrar) och ta upp sitt kors (not : Detta 
är ungefär mittpunkten. I manuskript 
finns det en symbol som här kallas en 
staurogram, som ingen någonsin 
berättar om. Du kan söka efter den på 
internet. Om du läst boken som om 
detta vore ett slags gångjärn, läsa 114, 
med prologen, 113 med vers 2, etcetera, 
hittar du att de är finns en urskiljbar 
korrespondens ända till denna 
mittpunkt. Den följer inte våra 
versifikation exakt, men det är 
där...) på mitt sätt (acceptera de böcker 
som han och nya och gamla 
testamentets författare 
accepterade) inte kommer att vara 
värdig mig (Jesus faktiskt blir du och 
återställer du din ordentlig resning). 



56) Jesus sade: den som har kommit att 
förstå världen (och hur det döljer 
andligt bakom en köttslig fasaden) har 
funnit (bara) ett lik (Tradition, 
fattigdom, ordet utan andlig insikt), 
och den som har funnit ett lik (att de 
världsliga bilderna serverar denna 
funktion) är överlägsen världen (inte 
omfattas av dess villfarelse). 

57) Jesus sade: Konungariket Fadern är 
som en man som hade [bra] frö (The 
Word). Hans fiende (Satan och hans 
folk, Judases) kom om natten (Denna 
2,000-års ålder av mörker) och sådde 
ogräs (Falska läror, lärare)bland den 
goda säden (Guds ord). Mannen (Gud) 
tillät inte dem (Änglarna) att dra upp 
ogräset (Genom att avslöja sanningen 
innan de 2000 åren var upp); han sade 
till dem: ' jag är rädd att du kommer gå 



avsikt att dra upp ogräset (Falskt, lägre 
undervisningar) och dra upp 
vetet (Frukt) tillsammans med 
dem..' (och eftersom han inte gjorde 
det, vi har denna bok som vittnar mot 
dem i vår tid) för dagen i skörden (7: e 
dag, eller millennium) ogräset (Falska 
läror) syns tydligt, och de kommer att 
dras (Ur kyrkor och synagogor) och 
brände (När elden flammar, och 
svärdet; det 3rd testamentet-- och krig-
mellan dessa 2 och av 3 testamentet-
bryter ut). 

58) Jesus sade: välsignad är den 
människa som har lidit (från the 2.000 
år falsk undervisning) och (har 
övervunnit världen) hittade 
liv (nycklar, mot bakgrund av den 
högre undervisningen). 



59) Jesus sade: akta levande en medan 
du lever (innan infiltratörer beröva dig 
mysteriet som finns inom dig), lest du 
dör (bli föremål för undervisning av 
döda) och försöka se honom (levande 
en) och kunna göra so.(Tangenterna 
som skulle tillåta du till har tagits bort 
och dolda.) 

60) < de såg > en samarit (de av en liten 
och begränsad Canon) bär ett lamm på 
väg till Judéen. Han sade till sina 
lärjungar, (varför gör) att människan 
(carry) 
Lammets (kristendomen) runt? De sade 
till honom, så att han kan döda 
den (med egna undervisningar) och äta 
det (Läs det på sitt eget sätt). Han sade 
till dem, medan det är levande (Kunna 
förändra dem och ge dem levande) han 
kommer inte att äta (Läs, acceptera) det, 



men bara när han har dödat det (Med 
hans egna läror) och det (Ordet) har 
blivit ett lik (Del av skrifterna endast, 
saknar ande och liv) . De sade till 
honom, han inte kan göra det (förstå 
lever ordet) annars. Han sade till dem, 
du också, leta efter ett ställe själv inom 
vila (tiden mellan förlust och 
återvinning av mysteriet), lest du (nya 
testamentet, och apokryfiska nya 
testamentet författare,) blir ett 
lik (Stripped av din högre 
betydelser) och ätas (accepteras på 
jämnt av deras döda förståelse). 

61) Jesus sade: två (typer) kommer 
vila (2.000 år repose) på en 
säng (Kyrka) den (vem blir inte en 
lärjunge) kommer att dö, och den 
andra (som Salome kommer att bli en 
lärjunge och) kommer att 



leva (återställa mysteriet). Salome (mor 
till Jakob och Johannes; Läs Mark 15:40 
tillsammans med Matthew 27:56) sade 
till honom: Vem är du, man, som du, 
som dock från en (den odelade, i 
motsats till de som delar Guds ord) har 
kommit upp på min soffa (där hon 
äter) och ätit från mitt bord? Jesus sade 
till henne, jag är han som finns från 
den odelade. Jag fick (att äta) några av 
sakerna min fars (från hennes bord). < 
Salome sade: > jag är din lärjunge. (Jag 
accepterar vad du accepterar) (< Jesus 
sade till henne, > därför som jag säger, 
om han är < odelade >, (accepterar allt i 
skrifterna, även de som hänvisar till 
böcker utanför Canon) han kommer att 
fyllas med ljus, och således bor) men 
om han är uppdelad, (inte accepterar 



alla att Jesus äter, eller accepterar) han 
kommer att fyllas med mörker (dö). 

62) Jesus sade: det är till dem [som är 
värda min] mysterier (som arbetskraft, 
söka, be och slå i ande och sanning och 
hitta liv) att jag berätta mina 
mysterier. (Ge dem nycklarna till riva 
dessa mysterier) Låt inte din vänstra 
hand (De som inte vet dessa 
nycklar) vet vad din högra hand (De 
som visste och de som lärt känna)gör. 

63) Jesus sa, det var en rik 
man (infiltratörer i kyrkan) som hade 
mycket pengar (sann rikedom, eller 
nycklar till kunskap). Sade han, ' jag 
skall lägga mina pengar att 
använda (dölja dessa nycklar och 
ersätta dem med min egen 
undervisning) så att jag får sår, skörda, 
växt, (för min egen själviska 



syften) och fylla min (egna) förrådshus 
med producera (för min egen makt och 
ära och vinst) med resultatet att 
jag (alltså ta i kungariket av 
förräderi) skall saknar 
ingenting. Sådan var hans avsikter, 
men samma kväll (2.000 år ålder) han 
dog (själv förlorat nycklarna till 
sanningen). Låt honom som har 
öron (Båda nivåer av förståelse) höra. 

64) Jesus sade: en man hade fått 
besökare. Och när han hade förberett 
middagen (högtiden för Guds eviga 
ord)skickade han sin 
tjänare (profeterna) att bjuda in 
gäster (troende). Han gick till den 
första (Den tidiga kyrkans 
infiltratörer) och sade till honom: min 
Herre inbjuder dig.' sade han, ' jag har 
fordringar mot vissa handlare (De 



falska judarna-som hade gömt 
tangenterna--vers 39; Lukas 11:52). De 
kommer till mig i kväll(Som den dag 
eller tid att förstå bleknar bort). Jag 
måste gå och ge dem min 
order (Imitera deras sätt, så att jag får 
vinst som de gjorde). jag ber att 
ursäktas från middagen.' (Jag kommer 
inte godtar alla dessa skrifter)han gick 
till en annan (Kyrka strax efter 
övertagandet) och sade: 'min Herre har 
bjudit in dig.' han sade till honom: ' jag 
har precis köpt ett hus (Upprättade en 
kyrka) och am krävs för dagen. (Som 
dag arbetarna som var och en få en 
Denar) jag skall inte ha någon 
fritid.' (Mitt arbete är viktigare) han 
gick till en annan(Protestanterna) och 
sade till honom: 'min Herre inbjuder 
dig.' Han sade till honom: ' min vän 



ska gifta sig, (Bröllopsmåltiden 
Lammets) och jag skall förbereda 
banketten. (Canon skall som jag satte 
det) jag inte skall kunna 
komma. (Eftersom din bankett innebär 
mer av Guds ord än jag undervisa eller 
acceptera) jag ber att ursäktas från 
middagen. (Jag avvisar din mat, din 
skrifterna) ' Han gick till en annan (De 
kristna i slutet av 2000 års ålder) och 
sade till honom: min Herre bjuder. (Att 
äta, eller acceptera alla böcker som 
profeterna har)' Han sade till honom: ' 
jag har precis köpt en gård, (Jag helt 
investerat nu) och jag är på väg att 
samla in hyran. (Det är dags för mig att 
cash-in på mina får som inte har något 
annat nu att tro på men mig) jag inte 
skall kunna komma. Jag ber att 
ursäktas (Jag förkastar dessa skrifter). ' 



Tjänare (Profeterna) återvände och 
sade till sin mästare, ' dem du inbjuden 
på middag (Den kristna religiösa 
etableringen) har bett att ursäktas.' 
master sade till sin tjänare, ' gå 
utanför (av den religiösa 
etableringen) på 
gatorna (Hedningarna, rabble, 
prostituerade och skatt-samlare-as på 
först med judarna) och föra tillbaka 
dem som du råkar möta, (Någon-bra 
eller dåligt, du, mig, vem) så att de kan 
äta.' (Acceptera ord avslöjas i fest av 
Guds ord) Affärsmän och 
köpmän (Religiösa ledare, se 
Uppenbarelseboken 13:17) kommer 
inte in (Genom val) förlägger av min 
far. 

65) han sade, det var en god 
man (Gud) som ägde en 



vingård (Kyrka). Han arrenderade 
det (med förväntan av vinst) till 
hyresgästen jordbrukare (kyrkan 
ledarskap) så att de kan arbeta det och 
han kan samla producera från 
dem. (Även om de ville faktiskt ha det 
för sig själva--vers 63) han skickade sin 
tjänare (Skrifterna fullhet) så att 
hyresgästerna kan ge honom 
råvaror (Frukter, mysterier, 
öka) vingårdens (Kyrkan). De grep 
hans tjänare (Profeterna) och slog 
honom (Dem), alla men döda 
honom (Dödat och ätit). Tjänaren gick 
tillbaka och berättade för sin 
Herre. Mästaren sade: ' kanske < de 
> (Kyrka före reformationen) kände 
inte igen < honom >.' (Skrifterna) han 
skickade en annan tjänare. (Med 
frågan om godkännande av 



Apokryferna)hyresgästerna 
slå (Verbalt missbrukas) här en (Dessa 
böcker) liksom. Då ägaren (Gud 
Fadern) sände sin son (vid hans andra 
ankomst) och sade: 'kanske de kommer 
att visa respekt till min son'. (När han 
uppenbarar sig genom skrifterna och 
utvalda) eftersom 
hyresgästerna (Ledare i kyrkan) visste 
att det var han som var arvtagare till 
vingården, (Väg att återvända) de grep 
honom och dödade honom (Nekat 
honom den 3: e gången, som Peter 
gjorde). Låt honom som har öron (Vid 
tidpunkten för utgången) höra. 

66) Jesus sade: Visa mig 
stenen (testamentet) som 
byggare (judiska och kristna 
ledare) har förkastat. Att en är en 



hörnsten (nyckel sten eller 
testamentet). 

67) Jesus sade: den som anser att 
alla (hela volymen av Guds 
skrifter) själv är bristfällig (judar och 
kristna) (själv) är helt 
bristfällig. (Delad; 2, inte 1) 

68) Jesus sade: Saliga är ni när du 
hatade och förföljde (genom så kallade 
judar och kristna). Oavsett var du har 
varit förföljda (i din tro och högre 
förståelsen) så hittar de ingen 
plats (grunden för det). 

69) Jesus sade: saliga de som förföljs i 
sig själva (Broken från falska 
läror). Det är de som har verkligen lärt 
känna Fadern (får inte vad kött och 
blod säger, men fadern). Saliga är 
hungriga, (För festen i Guds ord) för 



magen på honom som önskningar (Att 
veta sanningen, tangenterna) kommer 
att fyllas (Med kunskap om mysteriet). 

70) Jesus sade: om du frambringa vad 
är inom dig, (Contained inom 
skrifterna) vad du 
frambringa (mysteriet med högre 
innebörden) kommer att spara. Om du 
(villigt) inte ta tillbaka vad är inom 
dig, (nycklar, mysterium, högre 
innebörden) vad du inte ska ta 
fram (Från the skrifterna) kommer att 
förstöra dig (genom att hålla dig 
bunden upp i ytlig bemärkelse). 

71) Jesus sade: jag skall förstöra 
[denna] hus, (gamla 
Jerusalem; Judendomen och 
kristendomen; ryktesvägen planterade 
förutom Fadern) och ingen kommer att 
kunna återskapa det (eftersom de 



lögner som de byggde sina hus på 
kommer att exponeras i tid). 

72) [en man (religiös ledare) sa] till 
honom, berätta för mina 
bröder (Fellow kristna och judar) att 
dela min fars ägodelar (The skrifterna, 
församlingar) med mig. Han sade till 
honom, O människa, vem har gjort mig 
en avdelare (som den här mannen 
har)? Han vände sig till sina 
lärjungar (De som kände mysteriet 
med odelade skrifterna) och sade till 
dem, jag är inte en avdelare, befinner 
jag mig? (Vilket innebär att de vet att 
det finns endast en sann undervisning, 
stora fiskar, fåren, etcetera.) 

73) Jesus sade: skörden (av frukten av 
Guds ord) är bra men arbetarna (De 
utvalda) är få. Bönfaller Herren, därför 
för att skicka ut arbetare till skörden. 



74) han sa, O Herre, det finns många 
runt dricka tråg, (Canon; eller att som 
innehåller vatten, eller word) men det 
finns ingenting i cisternen. (Deras 
fokus är på cisternen, eller Canon, och 
så kan inte dra ut mer vatten, eller ord 
från den.) 

75) Jesus sade: många står vid 
dörren, (The Word, John 10:9) men det 
är ensamma (Vem håller inte med 
många) som kommer in i brudkläder 
kammaren (eftersom de ser saker 
förutom tradition). 

76) Jesus sa, Konungariket Fadern är 
som en köpman (religiös ledare) som 
hade en sändning av varor (hans 
traditioner) och som upptäckte en 
pärla (en sten-en Testamentet-som 
bildar osedda och genom 
irritation).Som köpman (Religiös 



ledare) var klok (Som den kloka 
fiskaren--vers 8). Han sålde 
varor (Värdelösa tradition) och köpte 
pärlan (Osvikliga och varaktig 
gåta) ensam (Förutom tradition) för sig 
själv. Du också söka sin osvikliga och 
varaktig (dolda) skatt (Pearl, som 
uthärdar ännu på vår tid) där ingen 
mal (den tidiga kyrkans som åt fröet, 
eller word) kommer nära att sluka och 
ingen mask (The protestanter, som 
sänkte Apokryferna) förstör. 

77) Jesus sade: det är jag som är ljuset 
som är ovanför dem 
alla (förgrundsfigurer inom denna 
värld). Det är jag som är allt. Från mig 
alla kom tillbaka, och till mig (i slutet 
av tiden) gjorde alla 
förlänga. Split (urskilja både andliga 
och fysiska nivåer) en bit trä (vilket 



betyder korset; nya testamentet), och 
jag är där. (Ljuset ovanför dem alla, 
den högre mening) lyft upp (Elevate, 
acceptera, förkunna) stenen (Det 
avvisade testamentet; keystone), och 
hittar du mig där (Ljuset i båda 
uppsättningar av skriften). 

78) Jesus sade: Varför har du kommit 
ut i öknen? (Waterless placera Förutom 
bevattna av Guds ord) att se en 
vass (Ordet Canon härstammar från 
ordet rörbladet) skakas av vinden (av 
Guds läran)? Och att se en man klädd i 
fina (Religiösa eller sekulära) plagg 
gillar din kungar och din stora 
män? (Som är alla i maskopi) dem är 
böterna [kläder], (All extrautrustning 
eller ytliga storhet; samarbete med en 
organisation eller religion) och de är 
oförmögna att urskilja 



sanningen (Eftersom de saknar inre 
storhet, eller sann substans). 

79) en kvinna från publiken sa till 
honom, välsignad är 
livmodern (judendom, se 
Galaterbrevet 1:15) som bar dig och 
bröst (gamla och nya testamentet) som 
vårdas du. (Kristendomen) Han sade 
till henne: Saliga är de (De 
utvalda) som har hört ordet av 
Fadern (Ande-nivå, i motsats till 
mamman, som är kött och blod 
nivån) och har verkligen hållit det (i 
motsats till judarna och de kristna, som 
gjorde inte). För det blir dagar (The 2 
andliga dagar; de 2000 åren ges Satan 
försöker kyrkan) när du kommer att 
säga, ' saliga livmodern som inte har 
tänkt (Sann judendom, 
kristendom) och bröst (Guds ord i dess 



högre mening) som inte har gett 
mjölk(Lärdomar för dem inte redo för 
kött av ordet) .' 

80) Jesus sade: han som har erkänd 
världen (den världsliga-nivån 
undervisning) har funnit 
kroppen, (liket, eller corpus av döda 
undervisningar) men han som har 
funnit kroppen (har fått veta om döden 
av mysteriet) är överlägsen 
världen (övningar makt över de 
världsliga undervisningarna). 

81) Jesus sade, Låt honom som har 
blivit rika (Funna i sann rikedom av 
högre undervisningar) vara 
kung (beviljas rätt att tala och 
undervisa), och låt honom som besitter 
makten (eliten och styrande i 
kyrkan) avsvära sig den (deras 
myndighet). 



82) Jesus sade: han som är nära 
mig (Ordet) är nära elden (rättegång 
och dom, också förföljelse), och han 
som är långt ifrån mig (Ordet) är långt 
från kungariket (högre förståelsen). 

83) Jesus sade: den bilder (de lägre 
betydelser som de högsta som är 
inlindad) är uppenbara för 
människan, (eftersom de är yt-nivå 
betydelserna) men ljuset i dem (högre 
betydelser, avtäcka vid 
tangenterna) förblir dolda i 
bilden (Locked in olika namn och 
objekt åtgärder, etcetera) av 
ljuset (högre menande) av 
fadern. Han (Fadern av ljus) kommer 
att (i god tid) blir manifest, men hans 
bild (hur han är dold i det lägre 
menande) kommer att förbli dold av 



hans ljus (som använder dessa bilder 
att gömma sig). 

84) Jesus sade: när du ser din 
avbild, (vad du själv projicera på 
skrifterna) du jubla (eftersom det 
passar dig för att se dig själv och inte 
Gud i dem). Men när du ser dina 
bilder (känna igen som de talar om 
dig) som kom till före dig, (och att de 
skrevs innan dessa saker hände) och 
som inte heller dö (fortsätt vidare för 
de 2000 åren) inte heller bli 
manifest, (eftersom du inte erkänner 
ljuset inom dem) hur 
mycket (skuld) kommer ni att bära (på 
dagen)! 

85) Jesus sade: (1) Adam kom till från 
en stor makt (Gud) och en stor 
rikedom (kunskap), men han blev inte 
värd att du (som anförtrotts 



sanningen). För han hade varit 
värdiga, (Att mysteriet avslöjat 
honom) [skulle han] inte [har upplevt] 
död. (Fallna offer för svaghet och 
okunnighet.) 

86) Jesus sade: [rävarna (Som Herodes, 
som visste sanningen, som han fick 
från John) har sina hål] (deras platser 
inom jordiska institutioner) och 
fåglar (religiös ledare) har [sina] 
Bon (hög kontor), men Människosonen 
har ingen plats (Office eller 
position) att lägga huvudet och 
resten. (För den 2.000 år.) 

87) Jesus sade, eländiga är 
kroppen (livlös Christian 
Canon; Kyrkan) som är beroende av en 
kropp (livlös judiska Canon, 
synagogan), och eländiga är 
själen (mänskliga resonemang, enligt 



hemliga boken av James) som är 
beroende av dessa två (deras ytlig 
förståelse av 2 döda testamentena). 

88) Jesus sade, änglarna (De 
utvalda) och 
profeterna (skrifterna) kommer till 
dig (efter den 2.000 år) och ge dig (en 
riktig förståelse av) dessa saker du 
(redan) har (The 2 uppsättningar av 
skrifterna; Gamla och nya 
testamentet). Och du ger dem också, de 
sakerna som du (judar och 
kristna) har, (pengar, makt, resurser, 
tillgång till media, erkännande) och 
säga till er själva, "när kommer 
de (ägare av fältet, eller 
världen) komma och ta vad som är 
deras?' (Så vi kan ta bort våra religiösa 
plagg och avsäga sig världen.) 



89) Jesus sade: Varför tvättar du (med 
ordet) utsida (ytlig 
natur) Cup? (Behållare vatten, eller 
Guds ord, som betyder Canon.) Inser 
du inte att han som gjorde 
insidan (Dolda innebörden av 
skrifterna som finns inom det 
Canon) är samma en som gjort 
utsidan? (Canon, eller behållaren där 
den dold mening kunde bevaras för de 
2000 åren.) 

90) Jesus sade: kom till mig (The 
logotyper, eller högre förståelse) för 
mitt OK är lätt (att förstå) och mitt 
herravälde (till skillnad från judarna ' 
och kristna) är mild, och du hittar vila 
för er själva. (Från labor och 
meningslösa i köttslig nivå förståelsen 
vid du av dem.) 



91) de sade till honom, berätta vem du 
är så att vi kan tro på dig. Han sade till 
dem: du läsa ansiktet (ytliga 
aspekter) av himlen (övre mening) och 
jorden (lägre menande), men du har 
inte erkänt som ligger framför er, (som 
är den himmelska i inlindad i slöjan av 
det jordiska) och du vet inte hur man 
läser just nu. (Som den himmelska 
logotyper presenterar sig i bilden av en 
jordisk natur.) 

92) Jesus sade: Seek (för 
sanningen) och du hittar (nycklar, 
mysterium, etcetera). Ännu, vad du 
frågade mig om i tidigare tider (hur 
man läser skrifterna) och som jag inte 
berätta sedan (vad de inte kunde 
acceptera; John 16:12) nu (i slutet) jag 
längtar efter att berätta, (lanserar 
innebörden) men du inte frågar efter 



det.(Eftersom traditionerna av män 
accepteras.) 

93) < Jesus sade: > ge inte det som är 
heligt (nycklar, 
mysterier) hundar (skriftlärda, 
fariséerna; falska judar) lest de kasta 
dem på dynga-heap. (Dölj tangenterna-
-vers 39; Lukas 11:52) kasta inte 
pärlor (tangenterna, mysterier) till 
svin, (Falska kristna) lest de mala det 
[till bitar]. (Utplåna, anathematize 
nycklar, mysterier och högre nivå 
betydelser.) 

94) Jesus [sa], han som söker finner, 
och [han som knackar] (vid dörren av 
Guds ord, John 10:9) kommer att låta 
in. (Guds ord kommer att öppna upp 
till honom och han kommer att vinna 
inträde till kungariket.) 



95) [Jesus sade,] om du (de av den 
tidiga kyrkan) har pengar, (nycklar, 
mysterier, den verkliga rikedomen) gör 
inte låna ut den på intresse, (som 
köpare eller säljare; för din egen 
få) men ge [den] till en (De utvalda 
som kommer att vara--vers 109) från 
vem du kommer inte få det tillbaka. 

96) Jesus [sa], Konungariket Fadern är 
som en viss kvinna (den Helige 
Ande). Hon tog lite 
surdeg,(Undervisning, Luk 12:1) [dold] 
det i lite deg, (Bibeln) och gjort det i 
stora (fine) limpor (Testamentet) . Låt 
den som har öron (2 nivåer av 
förståelse) höra. 

97) Jesus sade: Konungariket 
[Fadern] (som kommer från en 
ordentlig insikt i skrifterna) är som en 
viss kvinna (Kyrka) som fraktade en 



burk full av måltid. (Gillar cisternen, 
cup eller 24 profeterna, etcetera; en 
container full med ordet och dess 
förståelse; komplett skrifterna.) Medan 
hon gick [på] en väg, (Vägen är 
företrädare för både traditioner och tid, 
det som har rest och undervisade 
innan, så återigen) fortfarande en bit 
hemifrån, (Kungariket) handtaget på 
burken bröt (Felaktig koncept av 
Canon ledde till förlust av 
skrifterna) och måltiden (Bibeln, 
tillsammans med deras 
förståelse) tömmas bakom henne (I 
tid) på vägen(Över tid, på grund av 
denna förvirring). Hon insåg inte 
det; (Kyrkan tog denna tradition för 
beviljats eftersom judarna hade gjort 
det innan) märkte hon hade ingen 
tillfällighet. (Hon trott att hon gjorde 



Guds vilja.) När hon nådde sitt 
hus, (När kyrkan var centraliserad, 
organiserat och etablerat) hon ställa 
burken ner(Etablerat en officiella 
Canon) och fann det tom. (Eftersom allt 
hon var kvar med var yt-nivå 
överenskommelsen, som Tom 
cisternen i vers 74.) 

98) Jesus sade: Konungariket Fadern är 
som en man (Jesus) som ville döda en 
mäktig man (Satan). I sitt eget 
hus (Guds-där dom börjar 1pt. 
4:17) . Han drog sitt svärd (The Word, 
se Uppenbarelseboken 2:16, 
etcetera) och stack in i väggen (The 
kyrkans försvar) för att ta reda på om 
hans hand (gärningar över 
tiden) kunde genomföra. Sedan (när 
han hade avslutat sina verk, och hade 
följt på sitt ord) han dräpte den 



kraftfulla mannen (djävulen, som 
genom ande av Antikrist, har kört 
kristenheten för 2.000 år). 

99) lärjungarna sade till honom, dina 
bröder och din mor (efter köttet; Judar 
och kristna) står utanför (av dörren, 
men kommer inte in). Han sade till 
dem: de här (som rest in genom 
dörren) som gör min himmelske 
Faders (tro honom som Fadern har sänt 
John 6:29) är min (andliga) bröder och 
min (andliga) mor. Det är de (min 
andliga familj) som kommer in (genom 
dörren, vilket är ordet, in) min Faders 
rike. 

100) de visade Jesus ett guldmynt och 
sade till honom, Caesars män kräver 
skatter från oss. Han sade till dem: Ge 
Caesar vad som tillhör Caesar, (guld, 
mynt, skatter, ära, etcetera) ge Gud det 



som tillhör Gud, (sanningen han gav; 
tangenterna) och ge mig det som är 
mitt. (Det vill säga oss själva.) 

101) < Jesus sade: > Vem hatar inte 
hans far och hans mor (kristendomen 
och judendomen) som jag inte kan bli 
en lärjunge till mig (eftersom de hålla 
dig från att se honom). Och vem älskar 
hans [inte] (Andlig) Fader(Som 
disciplinerar oss) och hans mor (Som 
ger andliga födelsen till oss) som jag 
gör (Som förde honom i ande och 
sanning) kan inte bli en [lärjunge] för 
mig (Eftersom det tar andlig 
pånyttfödelse och disciplin). För 
min (Falskt, fysiska) mor (Religion, i 
motsats till hans sanna mor 
nedan) [gav mig död] (Den köttsliga 
förståelsen), men [min] 



sanna (Andlig) [mamma] (Hjälparen) g
av mig (Sant, andliga) liv. 

102) Jesus sade: ve fariseerna, (som 
gömde nycklarna--vers 39; Lukas 
11:52) för de är som en hund (ett orent 
djur) sover (andligt) i krubban (där 
livsmedlet, eller word är) av 
oxar, (judiska lekmännen, som trampar 
ut säden, eller Guds ord) för varken 
han äta (accepterar det) inte heller låter 
han oxarna äta. (Eftersom "de gömde 
nycklarna och undertryckta 
sanningen.) 

103) Jesus sade, lyckligt lottade är 
mannen (De utvalda av den tidiga 
kyrkan) vem vet där banditer kommer 
in, (inte genom dörren, men något 
annat sätt) så att han får upp, (för att 
vidta motåtgärder) uppbåda hans 
domän, (bifoga den högre nivån till 



lägre med hjälp av tangenter) och arm 
själv innan de invaderar.(Förberedas 
av därigenom återställa hans 
mysterium i sinom tid.) 

104) de sägs [Jesus], kom, låt oss be 
idag och låt oss snabbt. Jesus sade: Vad 
är den synd som jag har begått, (som 
jag ska be) eller vari har jag varit 
besegrade? (Att vi bör snabbt från 
mysteriet.) Men när brudgummen 
lämnar brudkläder kammaren, (När 
människor kommer att söka eller 
logotyper och inte hitta det) Låt dem 
snabbt (Från Guds ord) och 
be (Förlåtelse för att ha syndat och som 
besegrade). 

105) Jesus sade, han som vet 
den (andliga) far och (andliga) mor (De 
utvalda) kommer att kallas son till en 
sköka. (Han kommer ur den stora hora 



i Babylon, religion, se 
Uppenbarelseboken 18:4.) 

106) Jesus sade: när du gör två 
one, (tolka det andliga ljuset är 
formulerad i jordiska bilder med hjälp 
av tangenter) kommer du att bli man, 
söner (nästa nivå mänskligheten; 
varelser av ljus) och när du säger, ' 
berg, (religiösa etablering, Babylon, 
Sodom och Egypten, Jerusalem, 
Rom) flytta bort,' det kommer att flytta 
bort. 

107) Jesus sade: The Kingdom är som 
en herde som hade hundra får. (Många 
olika versioner av kristendomen) en av 
dem, den största, (Sann kristen 
undervisning, som de stora fisken av--
vers 8) gick vilse(För fåren som inte var 
av denna vik-John 10:16, inte samma 
typ av kristendomen som 99). Han 



lämnade de nittionio fåren och såg för 
att en (För 2.000 år!) tills han hittade 
den. När han hade gått till sådana 
problem, (efter den 2.000 år) sade han 
till fåren, 'jag bryr mig för dig mer än 
de nittionio.' (Eftersom detta var 
skyldig att återställa luckan till dess 
ursprungliga nummer.) 

108) Jesus sade: han som kommer 
dricka (The Word) från min mun (hans 
ord, snarare än från en kopp, eller 
Canon) kommer att bli som mig. (Vi 
skall se honom sådan han är, vet 
sanningen och vara fri från religion, 
som behöver en kopp, eller Canon) Jag 
själv blir han, (John 7:37-39, 
etcetera) och saker som är 
dolda(Tangenterna, förståelsen av 
detta och andra skrifter) kommer att bli 
avslöjade honom. 



109) Jesus sade: den rike är som en 
man (I den tidiga kyrkan) som hade en 
[gömd] skatt (denna andliga nivå 
uppenbarelse) inom sitt 
område (Religion där fröet såddes över 
denna världsliga ålder) utan att veta 
det. (The logotyper var i världen, men 
det visste inte; John1:10) och [efter] 
Han dog, (han förlorade synen av 
nycklarna, mysterium, och skrifterna 
hålls tillbaka) lämnade han det till sin 
son (The protestanter). Sonen inte 
visste (om skatten). Han ärvde 
fältet (The skrifterna på det jordiska 
planet) och sålde [det] (och skatten av 
kunskap i processen, tillsammans med 
de avvisade böckerna). Och en som 
köpte den (De utvalda, som trodde 
ordet)gick plöjning (Skapat bra, 
brukade jorden i hans hjärta för 



ordet) och (Genom att göra så) hittade 
skatten(Nycklar, mysterier och övre 
nivå innebörden). Han började låna ut 
pengar mot ränta till vem han 
ville.(Använder pengarna som en som 
inte skulle få det tillbaka--vers 95.) 

110) Jesus sade: den som finner 
världen (världsliga förståelsen av vår 
religion, lägre innebörden av 
skrifterna) och blir rik, (erkänner sann 
rikedom av det övre nivå menande) Låt 
honom avstå från världen (fältet, som 
har fört fram sådana styggelser som 
förstörelsen av Guds ord, och oss 
själva med det). 

111) Jesus sade: den (falsk dikotomi 
som föreligger mellan de) himlarna 
och jorden (nycklar, eller himmelska 
betydelser inlindad i jordiska 
fartyg) kommer att rullas upp i din 



närvaro. (Eller kanske rullas upp i ett, 
som de blir en innan ögonen) och en 
som lever från levande en (Dricker 
ordet från hans mun--vers 
108) kommer inte att se döden (Det 
kommer inte att förlora synen av 
mysteriet). Säger inte Jesus, den som 
finner sig själv är överlägsen 
världen? (Och har därmed befogenhet 
att avsäga sig och förstöra den, sådan 
att det rullas i vår närvaro.) 

112) Jesus sade: ve köttet (den 
köttsliga-nivå tolkningen) som är 
beroende av själen; (Orsak, som 
förklaras i hemliga James 3:18) ve 
själen (Resonemang) det beror på 
köttet (Lägre, köttsliga idéer som 
härrör från inte ha nycklarna). 

  



113) hans lärjungar sade till honom, 
när kommer rike? < Jesus sade: > det 
kommer inte komma genom att vänta 
på det. (Det måste vara eftertraktade 
för, bad om, knackade-upon; hittade, 
mottagna och öppnas upp till oss.) Blir 
det inte en fråga att säga 'här är det' 
eller ' det det is.' (I himlen eller havet, 
som våra ledare kan berätta för oss--
vers 3). Snarare Fadern rike sprids ut 
över jorden, (Dolt i jordiska 
terminologi med andra ord)och män 
kan inte se det. (Eftersom nycklarna 
har tagits och dolda.) 

114) Simon Peter (Kyrka) sade till 
honom: låt Mary (varav 7 demoner av 
åldern av köttet kastades) lämna oss, 
för kvinnor (de som genom köttet 
leverera oss in i världen av 
köttet) är (eller detta analogt iaf, verkar 



vara)inte värdiga livet. (Kyrkan kan 
inte föreställa Jesus förvandla den 
nedre, fysiska, eller kvinna in i övre, 
eller andliga, eller man.) Jesus sade: jag 
skall leda henne (det vill säga själva 
världen utspelar sig som Jesus skulle 
ha det) för att göra henne hane, (orsak 
som som frambringar varelser av kött 
att upphöra, och istället föra fram 
andliga varelser) så att hon också kan 
bli en levande Ande som liknar du 
hanar (levande sprit). För varje 
kvinna (Köttsliga person — för även vi 
män kallas Kristi brud) som kommer 
att göra sig manlig (Andlig)kommer in 
i himmelriket. (Eftersom han gör oss 
som han själv.) 
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