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Prologue) Hierdie is die geheimsinnige 
woorde wat Jesus, die lewende een, 
gepraat het, en watter Didymos(Die 
tweeling) Judas, wat heet Thomas, 
geskryf. (Tussen 8-40 dae ná sy 
opstanding.) 

1) en hy het gesê, wie hoor hierdie 
woorde (en) ontdek hul 
betekenis (Labors en bevind lewe – 
sien – vers 58) sal nie ooit smaak van 
dood (die verlies van die betekenis van 
hierdie woorde). 

2) Jesus het gesê, die een wat poog 
om (vir die betekenis van hierdie 



woorde) moet verlaat nie af, (maar) hou 
op soek (vir dit) totdat hy bevind (die 
misterie). Wanneer hy bevind (Die 
betekenis, die misterie), hy sal ontsteld 
wees (Arbeid en vind lewe – vers 
58) (en) verwonder. Wanneer hy 
ontsteld (en) wanneer hy verwonder 
haar, dan sal hy wees verbaas, (vir) hy 
sal heers saam met sy (oor die 
wêreld) (en) reël oor die al (vers 4). En 
wanneer hy reëls dan hy sal rus (Die 
Sabbat rus, in die 7de millennium). 

3) Jesus het gesê, moet diegene wat 
verlei (en) lei jy sê, ' kyk, die 
Koninkryk is in die lug (net die 
godsdienstige leiers kan dit verstaan),' 
dan die voëls van die 
lug (godsdienstige leiers, wat verteer 
die saad, of woord van God) sal klop jy 
aan dit (versteek die sleutels en 



bedrieglik jy van dit - vers 39; Lukas 
11:52). As hulle moet vir jou sê, ' dit is 
onder die aarde (Onderhewig aan 
aardse, of standpunte 
leerstellings), (Of) in die 
see (Onderhewig aan die leerstellings 
van die kerk), ' dan die visse van die 
see (Christelike leiers) sal jy daarop 
klop. Dit is eerder dat die Koninkryk 
binne jou en sonder (jy hoef nie leiers 
om dit te sien). Dié van julle wat weet 
julle (Lewe, lig, gesag, waarheid) sal 
uit te vind (deur laboring en vind 
lewe) dat dit waar is. Wanneer 
jy (labored het, en) uitvind wie jy is, jy 
sal dan bekend geword (In die Bybelse 
sin, wanneer Jesus raak jy - vers 
108), en sal erken dat jy die seuns van 
die lewende Vader is (vers 106). Maar 
as jy dit doen nie(Arbeid en kom 



na) ken julle, jy 
woon (Vleeslike) armoede en jy is julle 
dat armoede (Vleeslike). 

4) Jesus het gesê: laat die man wie is ou 
in dae (godsdienstige mans aan die 
einde van die ouderdom) nie huiwer 
om te vra 'n klein kind van sewe 
dae (Die verkies, in die 7de 
millennium) oor die plek van die 
lewe (vers 50), en hy sal kom in die 
lewe (deur vra die uitverkorenes op 
daardie Sabbat dag van rus) (deur kom 
om te verstaan die betekenis van 
hierdie woorde). Vir baie wat eerste 
is (Dié beïnvloed deur infiltrators, 
Jude 4 ensovoorts) laaste sal 
raak (Abased, gestroop van hul 
Koninkryk), en die laaste (Die 
uitverkorenes), eerste(Exalted, 
verhoogde, gegee om te regeer). Hulle 



sal wel een en dieselfde geword (Kom 
om saam te stem met die 
uitverkorenes). 

5) Jesus het gesê: weet wat is voor jou 
gesig (die geheime boodskap 
geënkodeer binne die skrifte) en wat is 
versteek (die sleutels tot hierdie 
geheime taal - vers 39; Lukas 11:52) uit 
jy aan jou geopenbaar sal word. Vir 
niks is verborge (deur die 
skrifgeleerdes en Fariseërs - vers 
39; Lukas 11:52; en daarna die 
kerk) wat sal nie openbaar gemaak 
word nie, (die sleutels sal herstel 
word) nóg is enigiets begrawe (onder 
'n aardse onderrig) wat nie opgewek 
sal word nie (Seen in sy higher-level 
betekenis). 

6) sy dissipels vra hom en sê vir hom, 
hoe wil jy ons vinnig? (Doen sonder 



die logo's) Hoe moet ons bid? (Vir die 
Koninkryk om te kom) Hoe moet ons 
bewys gee? (van ons eie hulpbronne in 
plaas van God se) watter dieet moet 
ons waarneem? (Kanon moet ons 
aanvaar) Jesus gesê, leuens vertel 
nie (oor wat is geskryf in die Bybel), of 
doen wat jy haat (deur die voortsetting 
van die dinge van hierdie wêreld), vir 
alle dinge is effe in die 
gesig (interpretasie) van die hemel (die 
hoër betekenis), alle dinge voor 
waarheid geopenbaar is (wat is die 
rede waarom jy nie lê). Vir niks is 
verborge (soos die sleutels) wat sal nie 
gemaak word manifesteer, en niks 
bedek is (deur die skrifgeleerdes, 
Fariseërs en later, die Christene) wat 
nie onbedekte sal word (Deur die 
verkies) . 



7) Jesus sê: geseënd is die Leeu (valse 
kerk wat devoured het is deur Satan-1 
Peter 5:8) wat raak man ('n verkies een, 
raak enlivened) wanneer 
verbruik (oorgeneem) deur die 
mens (Die verkies dié aan die einde 
van die ouderdom); en cursed is die 
man (van die vroeë kerk) wie die 
Leeu (Satan) verorber (Infiltrates; Jude 
4, ensovoorts), en die Leeu (die 
Duiwel, as die gees van die 
Antichris) raak mens (Veranderinge 
Christendom in sy beeld). 

8) en hy het gesê: die Koninkryk is 
soos 'n wyse Vissersdraaispil wat sy 
net in die see gooi (Christen era) en het 
dit op uit die see (Christelike 
ouderdom) vol klein vis (verskeie 
Christelike genootskappe). Onder 
hulle die wyse Vissersdraaispil gevind 



'n boete (Let wel dat 'groot' is 'n sleutel 
wat het te doen met die 'boete')groot 
vis (Enkelvoud onderrig, waar 
onderrig van Christus). Hy gooi al die 
klein vis terug (Christelike 
genootskappe) in die see (Ouderdom 
van Christendom) en het die groot 
(fyn) vis gekies (Christelike 
onderrig) sonder probleme. (Want dit 
was duidelik watter een was die 
beste) wie het (Twee) ore om te 
hoor,(Vers 33) laat hom hoor (Boonste 
en onderste leringe). 

9) Jesus het gesê, nou die sower (seun 
van die mens) uitgegaan, het 'n 
handvol (van sade (Die woord)), en 
hulle gestrooi (oor die 
ouderdom). Sommige (van hierdie 
boeke) val op die pad (Vroeë kerk, 
beïnvloed deur die tradisies (pad) van 



die skrifgeleerdes en Fariseërs; kyk - 
vers 39; Lukas 11:52); die voëls (Leiers 
wat, geïnspireer deur Satan, verteer die 
saad, of woord) gekom en het 
hulle (Gekonfiskeer God se woord en 
verwyder dit) ander val op die 
rots (Die vroeë kerk), het nie skiet 
wortel die (Stony, 
onvoorbereid) grond, en het ore 
produseer nie (Vrugte). En ander val 
op dorings (Diegene wat in die 
versoeking met die rykdom van 
hierdie wêreld); hulle die sade 
choked (Die woord) en wurms (Die 
Protestante) hulle geëet (Verwyder die 
Apocrypha uit die Bybel). En ander op 
die goeie grond val (Die verkies van 
die 7de dag) en goeie vrugte 
geproduseer (Ore) : dit gebaar sestig 
per meet (Vir dié van die 6,000 jaar) en 



'n honderd en twintig per maatreël (A 
nuwe dimensie aan, of 'n verdubbeling 
van die 60). 

10) Jesus het gesê: ek het spelers 
vuur ('n verhoor en 'n oordeel) op die 
wêreld, en kyk, ek is Vianney dit 
totdat dit blazes (Consumes, of anders 
verfyn). 

11) Jesus het gesê: die hemel sal weg, 
slaag (Valse Christendom) en die een 
bo dit sal weg verbygaan (valse 
Judaïsme). Die dood (Sogenaamde 
Christene en Jode) is nie lewend, en 
die lewende (Die uitverkorenes) sal 
sterf nie (Want dit is onmoontlik om te 
mislei met valse leringe). In die dae toe 
jy verbruik wat dood is(Judeo-
Christelike leerstellings), jy het dit wat 
lewend is (Herken dit en 
gewoon). Wanneer jy kom om te woon 



in die lig, wat sal jy doen? Op die 
dag (vroeë in die kerk 
ouderdom) wanneer jy een 
was (geweet die hemelse en aardse 
interpretasies,) jy geword het 
twee (geweet net die aardse). , Maar 
wanneer jy raak twee(Verdeel), wat sal 
jy doen (Ten einde te herwin die 
verlore eenheid binne)? 

12) die dissipels gesê: Jesus, ons weet 
dat jy (die weg, waarheid en lewe) sal 
wyk van ons. Wat is ons leier 
wees (langs die pad na waarheid en 
lewe)? Jesus sê vir hulle, ongeag waar 
jy is, jy is om te gaan na James die 
regverdige, vir wie se onthalwe hemel 
en aarde (die twee; die boonste en 
onderste betekenisse) gekom 
het : (Became een; die hoër is vasgeheg 
in die laer). 



13) Jesus sê vir sy dissipels, vergelyk 
my met iemand en sê vir my wie ek is 
soos. Simon Peter (Die kerk) sê vir 
hom: jy is soos 'n regverdige 
engel (wonderwerk werker, 
glimmende synde). Matteus (wat is 
ook bekend as Levi; die Jode) sê vir 
hom: jy is soos 'n wyse filosoof (soos in 
hoe hulle altyd noem hom 
rabbi). Thomas (Die verkies) sê vir 
hom: Meester, my mond is geheel nie 
sê wie jy is. Jesus het gesê, ek is nie jou 
Meester. Want jy het imbibed (uit sy 
mond – vers 108), jy het deur die 
borrelende lente intoxicated geword 
(van God se woord) wat ek gemeet 
het (In presiese terminologie, wat is 
die rede waarom Thomas dit kan 
praat). En hy het hom onttrek (van die 
Jode en Christene) en het vir hom gesê 



drie dinge (dat daar sou word drie 
Testaments). Wanneer (Die evangelie 
van) Thomas (Was 
later) teruggekeer (aan die einde van 
die ouderdom) aan sy metgeselle (die 
Jode en Christene), hulle het hom 
gevra, wat het Jesus sê jy? (Verduidelik 
hierdie geheime aan ons) Thomas gesê 
dat hulle, as ek jou vertel een van die 
dinge wat hy my vertel, (oor hoe daar 
sou wees 'n derde Testament) jy sal 
optel klippe (die ou en nuwe 
Testaments) en gooi hulle by (hulle 
gebruik teen) my; 'n vuur ('n verhoor 
en 'n oordeel) kom uit die 
klippe (Testaments) en brand jy (Jode 
en Christene) . 

14) Jesus sê vir hulle, as jy vinnig (van 
die woord in plaas van die wêreld – 
vers 27), jy sal gee aanleiding tot 



sonde (A gebrek aan begrip en 'n 
sondige ouderdom) vir julle; en as jy 
bid (Vir die Koninkryk om te kom in 
plaas daarvan om vir dit), jy 
veroordeelde; sal wees en as jy gee 
bewys (soos gekant teen die sleutels 
van kennis - vers 39; Lukas 11:52), jy 
sal doen skade aan jou geeste. (Deur te 
fokus op fisiese behoeftes in plaas van 
geestelike) wanneer jy gaan in enige 
grond en loop oor in die 
distrikte (Regdeur alle 
Christendom) as hulle kry jy, (Aanvaar 
jy, of gee jy 'n verhoor) eet wat hulle 
sal stel voor jy (Gebruik wat ook al 
skrifte hulle aanvaar as 
gesaghebbende) , en genees (Laai die 
misterie aan) die (Geestelik) siekes 
onder hulle. Vir wat gaan in jou 
mond (Scripturally) sal jy, maar wat 



wat kwessies uit jou mond defile 
nie (Teen die skrifte) – dit is dat wat jy 
sal defile. 

15) Jesus het gesê dat, wanneer jy sien 
een wat gebore nie van vrou, (nie van 
Maria, maar van gees en 
waarheid) prostrate julle op jou gesigte 
en aanbid hom wat een is jou pa (wie 
se woord is waarheid Johannes 17:17). 

16) Jesus het gesê, mans dink, miskien, 
wat dit is vrede wat ek gekom het om 
te gooi op die wêreld. Hulle nie weet 
dat dit is dissension wat gekom het om 
op die aarde: vuur (proewe), swaard ('n 
3de swaard, of Testament kwessies uit 
sy mond op sy terugkeer, bring aan die 
2 het hulle reeds 3; sien Lukas 
22:36), en oorlog (tussen dié van 2 
Testaments teen dié van 3). Want daar 
sal word vyf in 'n huis (Dié van die 2 



Testaments plus dié van die 3): 
drie (Die uitverkorenes) sal word teen 
twee (Valse Christene), en (Aan die 
einde van tyd) twee (Valse 
Christene) teen drie (Die verkies, wat 
terug te keer na die vroeëre 
onderrig), die Vader (Dié van die 3 
Testaments) teen die seun (Dié van die 
2 Testaments), en die seun (Dié van die 
2 Testaments) teen die pa (Dié van die 
3 Testaments) . En hulle sal alleen 
staan (saam as een in die einde). 

17) Jesus het gesê: ek sal jou gee wat 
geen oog gesien het (in teenstelling 
met wat reeds vir 2,000 jaar beskou) en 
wat geen oor gehoor het (vir 2000 
jaar) en wat geen hand aangeraak 
het (vir 2000 jaar) en wat nooit 
plaasgevind het nie om die menslike 



verstand (die sleutels van kennis - vers 
39; Lukas 11:52; Hierdie Openbaring). 

18) die dissipels gesê: Jesus, vertel vir 
ons hoe ons einde sal wees. Jesus het 
gesê, jy ontdek het, dan die begin (wat 
in die begin die Nuwe Testament 
skrywers geglo in skrifte buite die 
kanon)wat jy kyk vir die 
einde (sommige beter bewys as daardie 
eenvoudige feit)? vir waar die begin 
is (Die basiese feit van hul gebruik en 
geloof deur die Nuwe-Testamentiese 
skrywers), daar sal die einde wees (Die 
terugkeer na daardie oorspronklike 
begrip). Geseënd is hy wat sy plek in 
die begin sal neem (Sal staan met die 
Nuwe-Testamentiese skrywers); hy sal 
die einde weet (Die terugkeer na 
daardie onderrig) en sal ervaar 
nie (Die)dood (van hierdie misterie). 



19) Jesus het gesê: geseënd is hy wat 
gekom het (wat die grondslag van 
hierdie misterie voor dit 
verlore) voordat hy gekom het ('n 
tweede keer aan die einde van die 
ouderdom). As jy raak my dissipels en 
luister na my woorde (Wat getuig om 
hierdie geskrifte van die tyd die skrifte 
was oorspronklik geskryf) hierdie 
klippe(Testaments) bedien sal (Onthul 
hul geheime) vir jou. Want daar is vyf 
bome vir jou in die paradys (die 2 
groepe: dié van die 2 bome, volumes, 
of dispensations, plus dié van die 
3) wat bly ongesteurd 
somer (oestyd) en winter (die 
unfruitful seisoen) en wie se blare (wat 
is vir die genesing van die nasies) val 
nie (maar bly regdeur vir ons om te 
lees, of verbruik). Wie raak ken 



hulle (Is lief vir albei stelle van bome 
en hul vrugte) sal ervaar nie (Of word 
behoudens die) dood (van die 
misterie). 

20) die dissipels gesê: Jesus, vertel vir 
ons hoe die Koninkryk van die hemel 
is. Hy sê aan hulle, dit is soos 'n 
Mosterdsaad, die kleinste van alle 
sade (Verskuil in die skrifte). Maar 
wanneer dit val op bewerkte grond, ('n 
hart wat bereid is om te ontvang en 
aanvaar dit — die uitverkorenes) dit 
produseer 'n groot plant (boom, of 
Testament, en 'n onderrig) en raak 'n 
skuiling vir voëls van die 
lug (Christelike en Joodse leiers). 

21) Maria (die ouderdom, wat hom tot 
sy higher-level is geopenbaar kan 
raak) vir Jesus, wie is jou dissipels 
gesê: soos? Hy het gesê: hulle is soos 



kinders (Die verkies) wat gevestig het 
in 'n gebied wat nie hulle s'n is (die 
wêreld). Wanneer die eienaars van die 
veld kom (Jode en Christene; die 
kopers en handelaars) hulle sal sê: 'laat 
ons het weer ons gebied.' (Godsdiens; 
excommunicate die uitverkorenes 
binne hulle) hulle in hul 
teenwoordigheid uittrek (sal) -(Dit wil 
sê, hulle hul godsdienstige klere, of 
verwyder affiliasies) ten einde te laat 
hulle het weer hul veld (Christendom, 
Judaïsme) en gee dit terug na 
hulle (Sien Openbaring 18:4 kom uit 
van haar, my mense...). Daarom ek sê 
vir julle, as die eienaar (Die Vader) van 
'n huis (van Israel) weet dat die 
dief (Satan) kom (Om God se woord 
steel en versteek die sleutels van 
kennis - vers 39; Lukas 11:52; Lukas 



11:52), begin hy sy vigil voordat hy 
kom (deur onthulling sy plan om die 
uitverkorenes van die vroeë kerk) en 
sal nie laat hom in sy huis van sy 
domein (die ware kerk) te dra sy 
goedere (skrifte, sleutels en 
Geheimenisse). Jy, (Dissipels) dan, 
wees op jou hoede teen die 
wêreld (Wat geneem oor die 
godsdienstige instellings). Bewapen 
julle met groot krag (Die Vashegsteek 
van die boonste in die laer) mos die 
diewe (van God se woord) vind 'n 
manier om na u te kom (steel die 
sleutels en versteek die boonste 
betekenis; maar sy beeld bly veilig 
bewaar en vasgeheg in die laer), vir die 
probleme wat jy verwag (Die verlies 
van die bo-vlak betekenis) sal 
materialize (sekerlik) (Die geheim is 



om te subverted en verlore vir 2,000 
jaar wees). Laat daar onder julle 'n man 
van begrip (Om dit te 
herstel). Wanneer die graan ryp (Val op 
bewerkte grond en vervaardig 120-
fold), hy kom vinnig met sy Sekel in sy 
hand en dit afgemaai. Wie het ore om 
te hoor (soos die man van begrip), laat 
hom hoor. 

22) Jesus gesien babas (Die verkies op 
die 7de dag) proewe word (deur die 
ware, geestelike moeder). Hy sê vir sy 
dissipels, hierdie babas word proewe 
is soos diegene wat die Koninkryk 
betree. Hulle sê vir hom, ons dan, as 
kinders, tree die Koninkryk? Jesus het 
gesê dat hulle, wanneer jy maak die 
twee een (sien die laer betekenisse as 
beelde of vaartuie van die hoër 
kinders), en wanneer jy maak die 



binnekant (waar die soektog vir die 
Koninkryk begin) soos die 
buitekant (wat jy ontdek werklik 
ooreenstem met jou innerlike self) en 
die buitekant soos die binnekant (jy 
vervang hul beeld met die Vader, wat 
is versprei oor die aarde – vers 113) , en 
die bogenoemde (wat is in die 
lug) soos die onder (wat onder die 
aarde, of in die see), en wanneer jy 
maak die manlike (die geestelike saad 
van die Vader) en die vrou (wat bring 
heen vleeslike saad tot die Vader se 
saad is gebring heen deur die vleeslike 
vlak deur middel van die geestelike 
Openbaring) een en dieselfde , sodat 
die manlike (die geestelike vlak van 
die skrifte) nie word manlike (nie 
suiwer geestelike in die natuur, maar 
as dit wat in die vlees sowel vasgeheg 



is) nóg die vrou (die aardse, of 
vleeslike-vlak 
betekenis) - vroulike (want wanneer 
die geestelike ontdek word tot binne 
die vleeslike-vlak vasgeheg word, dit 
bring voort die Heilige kinders, of die 
uitverkorenes, so gepraat van deur 
Paulus in 1st Corinthians 7:14); en 
wanneer jy modeskoene oë (Dié 2 
vlakke van sien) in die plek van 'n 
oog (Die vleeslike vlak net) , en 
'n(Regs) hand (Wat weet wat Jesus 
doen) in die plek van 
'n (Links) hand (Wat nie werk nie), en 
'n (Regs) voet(Wat weet waar dit 
gaan) in die plek van 
'n (Links) voet (Wat nie werk nie), en 
'n (Hoër) gelykenis in die plek van 
'n (Laer) gelykenis (Sien die hoër as in 



die laer vasgeheg); sal jy sleutel dan 
[die Koninkryk]. 

23) Jesus het gesê: ek sal kies jy, een 
uit (te jaag) 'n duisend, en twee uit (te 
jaag) tien duisend, en hulle moet staan 
as 'n enkele een. (Deut 32:30, 
ensovoorts) 

24) sy dissipels sê vir hom, wys ons die 
plek waar jy is, want dit is nodig vir 
ons om dit soek. Hy het gesê dat 
hulle, wie het (beide) ore, laat hom 
hoor. Daar is lig (waar Jesus, die lig 
van die wêreld is) binne 'n mens van 
die lig (Jesus geword het daardie 
man), en dit (die boonste betekenis; lig 
van Christus) verhelder die hele 
wêreld. As dit nie skyn nie, dit (die lig 
binne jy) is (bloot) duisternis (slegs 
een oor, wat hoor net die vleeslike 
leerstellings van mans). 



25) Jesus sê, liefde jou broer (die 
verkies; albei in hul dag, die vroeë 
reën, en diegene wat kom, die 
laasgenoemde reën) soos jou siel waak 
hom soos die leerling van jou oog (vir 
hulle is inderdaad, jou oë). 

26) Jesus het gesê, jy sien die mote in 
jou broers oog (jou besware teen die 
boeke hy aanvaar, want jy lyk nie op 
die verskuilde taal hulle oordra, maar 
slegs op hul dateer en aanvaarding en 
geloofwaardigheid ensovoorts), maar 
jy nie sien nie die balk in jou eie 
oog (wat jou eie boeke verwys na 
hulle, en dat albei stelle boeke ontsluit 
om die baie dieselfde 
sleutels). Wanneer jy die ligstraal 
gietyster (die vals leerstellings van die 
kanon) uit jou eie oog, dan sal jy sien 
duidelik (na agter van jou besware) om 



die mote uit jou broer se oog (jou 
vleeslike vlak besware teen sy manier 
van sien). 

27) Jesus het gesê: tensy jy vinnig tot 
die wêreld, jy sal op geen manier vind 
die Koninkryk van God; en tensy jy 
die Sabbat dag waarneem (die 
millennium, ná die 6,000 jaar) as 'n 
Sabbat (een wat rus in die waarheid 
is)jy sal nie kom om te sien die 
Vader (die lig binne daardie beelde). 

28) Jesus het gesê, ek het my plek in 
die midde van die wêreld, en ek het 
aan hulle verskyn (en op die vlak 
van) die vlees (As 'n lewende 
gelykenis van sy geestelike 
betekenis). Ek het gevind dat almal 
van hulle dronk (Nie van die 
borrelende lente, maar mans se 
woorde); Ek het gevind dat nie een van 



hulle dors (Vir die woord, die 
borrelende lente) . En my siel geword 
beskonke toestand (verminder tot die 
vlak wat die vleeslike kan aanvaar) vir 
die seuns van mans, want hulle 
is (geestelik) blinde in 
hul (geestelike) harte en het 
nie (geestelike) sig (die 2de oog, oor, 
ensovoorts); vir leeg (Vlees) hulle het 
gekom in die wêreld, en 
leë(Carnally) ook hulle poog om die 
wêreld los (Nie met tevrede om net 
daardie 1 oog, oor, ensovoorts). Maar 
vir die oomblik hulle is dronk (Op die 
leë, vleeslike, aardse woorde van 
mans). Wanneer hulle hul wyn 
skud(Sterk dwaling, dronkenskap; die 
lente gemeet deur mans, aangesien 
hulle nie die waarheid liefgehad), dan 
sal hulle berou (en drink eerder uit sy 



borrelende lente wat hy, nie mans, het 
gemeet uit). 

29) Jesus het gesê, as die vlees (die laer-
vlak van die skrifte) gekom het as 
gevolg van gees (wat die hoër, 
geestelike vlak is vasgeheg in die laer, 
fisiese vlak), dit is 'n wonder. Maar as 
gees (die hoër vlak betekenis, deur 
middel van die Heilige, verkies 
kinders) gekom het as gevolg van die 
liggaam (Born van die vrou, of die 
vlees en bloed, reproduserende na die, 
laer, vleeslike betekenis van die 
Bybel), dit is 'n wonder van 
wonders. Inderdaad, ek is verstom oor 
hoe hierdie groot rykdom (die hoër 
vlak betekenis van die Bybel) het sy 
huis gemaak (vasgeheg self) in hierdie 
armoede (die laer vlak betekenis van 
die Bybel). 



30) Jesus het gesê dat, waar daar drie 
gode (soos in die God van die ou, 
nuwe, en Apocryphal 
Testaments), hulle is gode (Jesus 
geword het hulle). Waar daar 
twee (Testaments; die Christene) of 
een (Testament; die Jode), Ek is met 
hom (Tot aan die einde van die 
ouderdom). (Die 3 is die uitverkorenes, 
die 2 is die Christene van die dieselfde 
huis; en die Jode, die 1 en is 'n ander 
huis) opper die klip (Elevate die 
verwerp Testament), en daar sal jy 
my (die hoeksteen)cleave die 
hout (soek die hoër vlak in die Nuwe 
Testament), en daar ek (Die logo's) is 

31) Jesus het gesê, geen profeet is 
aanvaar in sy eie dorp (Jesus nie 
aanvaar word deur die Jode); geen 
geneesheer genees diegene wat hom 



ken (Jesus kan die Christene van hul 
ongeloof genees). 

32) Jesus sê, A Stad (die nuwe 
Jerusalem) word gebou op 'n hoë 
berg (Judeo-Christendom) en 
fortified (In tyd deur God se 
woord) kan val, (die hekke van die hel 
nie voorrang teen dit) nóg kan dit word 
versteek. (Die hele wêreld sal dit sien) 

33) Jesus het gesê, jy hoor (die laer-vlak 
betekenis) met een van jou ore, [maar 
die ander een (wat verstaan die hoër 
vlak) jy gesluit het.] preek uit jou 
housetops wat jy sal hoor in jou een 
oor (wat het wat voorheen geleer is; die 
2 bome, of Testaments) {(As well as) in 
die ander (geestelike) oor (dit wat 
geleer is by eerste en herontdek; die 3 
bome).} vir niemand 'n lamp ligte (die 
woord van God Psalm 119:105) en sit 



dit (Die woord) onder 'n maatemmer, 
nóg nie hy sit dit (Die woord) in 'n 
verborge plek, (die woord Apocrypha 
beteken geneem weg en 
verborge) maar eerder stel hy dit op 'n 
lamp staan (Proclaims dit in die kerk, 
Openbaring 1:20) sodat almal wat 
in (Die Koninkryk) en blare (Die 
Koninkryk) sal sy lig sien (wat is die 
higher-level betekenis vervat in God se 
woord). 

34) Jesus het gesê dat, as 'n blinde 
man (Valse Jode met hul valse beeld, 
of kanon) lei 'n blinde man (Valse 
Christene wat gebruik hierdie taktiek 
as 'n rede om murder die profete en 
ballingskap die apostels sodat hulle 
kan neem oor die kerk)hulle sal albei 
val in 'n put (die pitfall van sien net 
die laer-vlak; dus captivity sal gevange 



geneem word en diegene wat dood met 
die swaard van God se woord moet 
later vermoor word met daardie 
dieselfde swaard van God se woord). 

35) Jesus het gesê, dit is nie moontlik 
vir enige iemand te betree die huis van 
'n sterk man (die huis van God onder 
Satan se beheer) en neem dit deur 
krag (aan die einde van dae) tensy hy 
bind sy hande (bou 'n saak teen hom 
vir 2,000 jaar); dan sal 
hy (Kan) ransack (Onthul die misdade 
van) sy huis (Bloot die dade van valse 
godsdiens, sowel as die leuen hulle 
baseer dit op). 

36) Jesus het gesê, Moenie bekommerd 
wees nie van Dagbreek (die 
aanvanklike Openbaring van die 
Geheimenisse en sleutels in die vroeë 
kerk) om kurwes (die daaropvolgende 



verberging en onderdrukking van 
daardie Geheimenisse en sleutels) en 
vanaf skemer (die tyd van die 
onderdrukking) tot Dagbreek (die 7de 
millennium, wanneer die oggend ster 
ontstaan in ons harte) oor [watter 
kos] (Bybel) jy [sal] eet (aanvaar) , [of] 
watter [klere] jy sal dra (jou spesifieke 
geldeenheid betrokke). [jy is baie] 
beter as die [lelies] (Die Elite van die 
wêreld, wat is die veld), wat [nóg] 
karton of spin (Vir die Koninkryk van 
God) . En vir jou deel, wat [sal jy dra] 
wanneer jy geen klere het? (Geen 
godsdiens sal neem jy omdat jy met 
die profete teen hulle kant) wat sou 
byvoeg tot jou statuur? (Lei jy in jou 
ware aard — soos Jesus, Moses en Elia 
was gedurende die transfiguration) dit 
is hy wat jou sal gee 



jou (Ware) klere (Die regverdigheid 
van die heiliges; Werk 29:14, 
Openbaring 19:8). 

37) sy dissipels gesê, wanneer sal 
jy (Die lewende woord) raak 
geopenbaar aan ons en wanneer moet 
ons sien nie? Jesus het gesê, wanneer 
jy disrobe (laat die godsdienstige 
instelling) sonder om skaam en 
aanvaar jou 
kledingstukke (genootskappe, 
verskille) en plaas hulle onder jou 
voete soos klein kindertjies (Die 
verkies) en trap op hulle (hulle 
verwerp, gooi die klein vis terug in die 
see), en dan [sal jy sien] die seun van 
die lewende een (en dus soos hy, vir 
wanneer ons sien dat die seun sien ons 
hom, en sien hom, ons word soos hy 
is), en (Hence) jy sal nie bang wees (vir 



hy is volmaakte liefde, wat 
beleidsbedeling uit alle vrees; 1 
Johannes 4:18). 

38) Jesus het gesê, baie keer het jy 
verlang om te hoor (geestelik met die 
ander, geestelike oor) hierdie woorde 
wat ek sê aan jou, en jy het niemand 
anders om te hoor hulle uit (soos in 
hierdie boek). Daar sal dae wees (die 2 
geestelike dae, of 2,000 jaar) wanneer 
jy kyk vir my (soek my betekenis, of 
logo's) en sal vind nie, my (die 
betekenis van hierdie woorde). 

39) Jesus het gesê, die Fariseërs en die 
skrifgeleerdes (en later, die vroeë kerk 
infiltrators) het die sleutels van kennis 
geneem (van die higher-level 
betekenis; kyk ook Lukas 11:52). en 
hulle weggesteek (Agter die vleeslike 
slotte van aardse beelde) . Hulle 



hulself ingetik het nie, (deur kennis 
van hierdie sleutels in die 
Koninkryk), nóg hulle toegelaat het om 
diegene wat wens om te tik (sien as 
hulle sien die lig binne daardie beelde 
en onderdruk hulle, en daardeur 
blaspheming die Heilige Gees). Jy, 
egter, word so wyse as serpents(Die 
skrifgeleerdes en Fariseërs Matteus 
23:33, 12:34, ensovoorts,) en so 
onskuldig soos doves (Die 
uitverkorenes). 

40) Jesus het gesê: 'n grapevine (die 
valse kerk) geplant het is buite die 
Vader (die kennis van die 
misterie), maar word unsound, (Rooted 
in die leerstellings van mans) dit word 
opgetrek deur sy wortels en 
vernietig.(Die true wingerdstok 
Johannes 15:1 deur Jesus) 



41) Jesus het gesê: wie het iets in sy 
hand (die ware rykdom, 'n greep op 
hierdie konsep) sal meer 
ontvang (sleutels, Openbaring, insigte, 
krag), en wie het niks (die armoede, of 
geen greep op hierdie konsep) kan tot 
die ontneming van selfs die min hy 
het (temporale krag, krag oor die kerk). 

42) Jesus het gesê, raak 
verbygangers. (Vinnig van die wêreld – 
vers 27; raak alleen, ensovoorts) 

43) sy dissipels sê vir hom: wie is jy, 
dat jy hierdie dinge vir ons moet sê? < 
Jesus sê vir hulle:, > jy nie besef wie ek 
is uit wat ek vir jou sê (van die boom, 
of Ou Testamentiese skrifte), maar 
jy (dissipels, vroeë Christene) het 
geword soos die Jode, want hulle 
(hetsy) is lief vir die boom (Die 
skrifte) en haat sy vrugte (dit wat dit 



gebring het voortgekom, naamlik Jesus 
en die kennis van die geheime) of die 
vrugte is lief vir (Jesus die 
Geheimenisse) en haat die boom (die 
skrifte wat hierdie dinge heen 
gebring). 

44) Jesus het gesê, wie blasphemes teen 
die pa (Ou-Testamentiese Era en 
skrifte) vergewe sal word, en wie ook 
al blasphemes teen die seun (Nuwe-
Testamentiese Era en skrifte) sal 
vergewe word, maar wie teen die 
Heilige Gees blasphemes (wat sal lei 
ons in 'n behoorlike begrip van die Ou 
Testament en die Nuwe Testament, en 
sodoende die 3rd Testament 
onthulling) sal nie word vergewe 
enigeen op aarde (die aardse argument 
teen hulle sal dwingende word) of in 



die hemel (die geestelike argument 
teen hulle dwingende sal wees). 

45) Jesus het gesê, druiwe (die vrugte 
van die Christendom en die Nuwe 
Testament) is nie ge-oes van 
dorings (Christene, wanneer hulle 
wêreldse en ryk), nóg is vye (die vrugte 
van Judaïsme en die Ou 
Testament) ingesamel vanaf 
distels (valse Jode: sinagoge van 
Satan), vir hulle nie vrugte 
produseer (SKRIFTUURLIK 
produkte). 'N goeie mens bring uit 
goed uit sy stoorkamer (Sy hart lei hom 
tot die goeie vrugte) 'n bose mens 
bring heen bose dinge uit sy bose 
stoorkamer, wat in sy hart, en bose 
dinge sê (Sy bose vrugte). Vir uit die 
oorvloed van die hart hy bring heen 



bose dinge (Wat verhoed dat mense die 
erkenning van die misterie). 

46) Jesus het gesê, onder diegene 
gebore van vroue (Adam na die vlees 
kon gesê word het 'n tweede keer, deur 
middel van Eva se oortreding en sy 
daaropvolgende acquiescence gebore 
is), vanaf Adam tot Johannes die 
Doper, daar is niemand so beter as 
Johannes die Doper dat sy oë moet nie 
verlaag word (voor hom). Dog ek gesê 
het watter een van julle kom by 'n kind 
word (een van die uitverkorenes) ken 
sal word met die Koninkryk (As 
Johannes die Doper was) en sal raak 
beter as John (want hierdie tyd rond, 
hulle sal eintlik slaag). 

47) Jesus het gesê, dit is onmoontlik vir 
'n mens om te monteer twee 
perde (koninkryke) of rek twee 



boë (veg vir sowel as teen elke kant) en 
dit is onmoontlik vir 'n dienaar (An 
verkies een) om twee here dien (God 
en Satan); andersins sal hy eer die een 
en die ander contemptuously 
behandel. Geen man drink ou wyn (Ou 
leerstellings) en onmiddellik begeer 
om nuwe wyn drink (leerstellings). En 
nuwe wyn (Onderrig) is nie sit in ou 
wineskins (Studente, volgelinge) , mos 
hulle bars; nóg is ou wyn (Onderrig) sit 
in 'n nuwe wineskin(Student), mos dit 
bederf dit (As die ou, valse konsep van 
die kanon het aan die vroeë 
Christene) . 'N ou kol (onderrig) is nie 
op 'n nuwe kledingstuk 
geborduur (godsdiens), omdat 'n traan 
daartoe sou lei dat (In 'n nuwe 
godsdiens). 



48) Jesus het gesê dat, as twee (die ou 
en nuwe wineskins) maak vrede met 
mekaar in hierdie een huis (van 
God), sal hulle sê vir die berg (die 
wêreld stelsel; die godsdienstige 
instelling), 'gaan weg', en dit sal weg 
skuif. 

49) Jesus het gesê, geseënd is die alleen 
en uitverkorenes, vir (word Afgesien 
van die godsdienstige instelling) jy 
sal (deur jou labors) vind die 
Koninkryk. Want jy is uit dit (ons 
baseer ons begrip op vroeë 
Christendom), en dit (die 
oorspronklike onderrig) jy sal 
terugkeer. 

50) Jesus het gesê, as hulle (Jode en 
Christene) sê vir julle (Die), 
verkies 'waar het jy vandaan?', sê 
hulle, ' ons het gekom uit die 



lig (Higher-level van die woord), die 
plek waar die lig (geestelike 
betekenis) gekom het op sy eie 
beweging gestig [self] en geword het 
duidelike deur hul beeld (die laer, 
fisiese betekenisse). ' as hulle vir julle 
sê: ' is dit jy?', sê: ' ons is sy 
kinders (Ons is gebring heen daaruit, 
ten einde te voltooi wat is gelaat vir 
ons om te doen), ons is die 
uitverkorenes van die lewende Vader.' 
as hulle jou vra, 'wat is die teken van 
jou pa in jy?', sê hulle, 'dit is beweging 
en afstande.' (Arbeid en lewe deur dit 
vind. Wanneer ons heers, dan ons sal 
rus. Dat ons uiteindelik die waarheid 
het verhaal behels die neem van oor 
die wêreld en rus op die woord van 
God.) 



51) sy dissipels sê vir hom: wanneer sal 
die afstande van die dood (die Jode en 
Christene) kom, en wanneer sal die 
nuwe wêreld kom? Hy sê vir 
hulle, Wat jy uitsien na (Wat onderrig 
wat was van die begin af) het kom 
reeds, (Die oorspronklike Judeo-
Christelike onderrig) maar jy (Omdat 
die sleutels was geneem en 
verborge)dit erken nie 

52) sy dissipels sê vir hom, vier en 
twintig profete het gepraat in 
Israel, (die 24 boeke van die Hebreeuse 
kanon, later aangeneem deur die 
Protestante) en almal van hulle gepraat 
het in jou. (Die tradisionele Christelike 
onderrig; dat ons Jesus deur die kanon 
sou weet.) Hy (die lewende woord van 
God, wat is nie onderhewig aan die 
dood, of valse Christene en Jode) sê vir 



hulle jy nagelaat het die een in jou 
teenwoordigheid te leef (dat die woord 
van God gebruik boeke buite die 
kanon) en (net) gepraat het 
van (wat) die dood (valse Jode en 
Christene het gesê). 

53) sy dissipels sê vir 
hom: (fisiese) besnyding voordelig is 
of nie? Hy sê aan hulle, as dit was 
voordelig, hul Vader (die lig binne die 
beeld van die vlees) sou hulle reeds 
besny beget (In die vlees) van 
hul (Fleshly) ma (fisiese, oppervlak-
vlak onderrig, tradisies, 
ensovoorts). Eerder, die ware 
besnyding in gees geword het (Oor 
proses van tyd) heeltemal 
winsgewend (Sodat ons kan nou die 
vleeslike onderrig transendeer). 



54) Jesus sê: geseënd is die armes (In 
die gees, wat ontneem het, is van die 
rykdom van die gees), vir joune is die 
Koninkryk van die hemel. (Die herstel 
van die sleutels en die higher-level 
insig.) 

55) Jesus het gesê, wie nie sy vader en 
sy moeder nie haat nie (Joodse (of 
Christelike) tradisies, instellings, 
ensovoorts) kan nie 'n dissipel vir my 
geword (sedert hul tradisies te verhoed 
dat hulle van aanvaarding van die 
uitgesluit skrifte wat die Bybelse 
skrywers so duidelik het aanvaar) en 
wie nie nie haat sy broers en 
susters (mede Christene en Joodse 
broers en susters) en sy kruis 
opneem (Let op : dit is rofweg die 
midpoint. In die manuskrip, Daar's 'n 
simbool hier genoem 'n staurogram, 



wat niemand ooit sê dat jy oor. Jy kan 
soek op die internet. As jy die boek 
gelees asof dit 'n soort Skanier, 114, 
met die prologue, 113 met vers 2, 
ensovoorts, lees jy sal vind dat hulle 
bestaan 'n waarneembare 
korrespondensie al die pad na hierdie 
midpoint. Dit ons beryming presies 
volg nie, maar dit is daar...) in my 
pad (aanvaarding van die boeke wat hy 
en die nuwe en Ou-Testamentiese 
skrywers aanvaar) sal my waardig 
wees nie (Jesus eintlik raak jy en 
herstel jy om jou behoorlike statuur). 

56) Jesus het gesê: wie het gekom om 
die wêreld te verstaan (en hoe dit die 
geestelike agter 'n vleeslike fasade 
versteek) is gevind nie (net) 'n 
lyk (tradisie armoede; die woord 
sonder geestelike insig), en wie het 'n 



lyk gevind (dat die wêreldse beelde 
dien hierdie funksie) is beter as die 
wêreld (nie onderhewig aan sy 
dwaling). 

57) Jesus het gesê, die Koninkryk van 
die Vader is soos 'n man wat het 
[goeie] saad (die woord). Sy 
vyand(Satan en sy mense, die 
Judases) gekom het deur die 
nag (Hierdie 2000-jaar ouderdom van 
duisternis) en sowed onkruide (Valse 
leerstellings, onderwysers) onder die 
goeie saad (Woord van God). Die man 
(God) het nie toelaat dat hulle (Die 
engele) om die onkruid optrek (Deur 
onthulling die waarheid voor die 2,000 
jaar was op); hy vir hulle gesê: ' Ek is 
bang dat jy sal gaan voornemens is om 
te trek op die onkruid (Vals, laer-vlak 
leringe) en die koring 



optrek (Vrugte) saam met hulle.' (en 
aangesien hy nie, ons het hierdie boek 
wat getuig teen hulle in ons tyd) vir op 
die dag van die oes (Die 7de dag, of 
millennium) die onkruid (Vals 
leringe) sal duidelik sigbaar wees, en 
hulle sal word opgetrek (Buite die 
kerke en sinagoges) en 
gebrand(Wanneer die vuur blazes, en 
die swaard; die 3de Testament - en 
oorlog-tussen dié van die 2 en van die 3 
Testaments-breek uit). 

58) Jesus het gesê: geseënd is die man 
wat gely het (vanaf die 2000 jaar van 
valse onderrig) en (het die wêreld 
oorkom) gevind lewe (die sleutels; die 
lig van die higher-level onderrig). 

59) Jesus het gesê, neem ag van die 
lewende een terwyl jy lewendig (voor 
die infiltrators beroof jou van die 



misterie vervat binne jy), mos jy 
sterf (Become onderhewig aan die 
leerstellings van die dood) en poog om 
te sien dat hy (die lewende een) en 
word nie in staat om te doen so (Die 
sleutels wat wat sou toelaat om te het 
weggeneem en verborge.) 

60) < hulle gesien het > 'n 
Samaritaan (dié van 'n klein en beperk 
kanon) dra 'n lam op sy pad na 
Judea. Hy sê vir sy dissipels, (hoekom 
nie) daardie man (dra) die 
lam (Christendom) rond? Hulle sê vir 
hom, sodat hy dit kan doodmaak (met 
hul eie leerstellings) en eet dit (lees dit 
op hul eie manier). Hy sê aan hulle, 
terwyl dit lewend is (Able te verander 
hulle en bring hulle lewendig) hy sal 
nie eet (Lees, aanvaar) dit, maar net 
wanneer hy dit het vermoor (Met sy eie 



leringe) en dit (Die woord) 'n lyk 
geword het (Deel van die corpus van 
die skrifte net, ontbreek gees en 
lewe) . Hulle sê vir hom, hy kan 
nie (gryp die lewende 
woord) anders. Hy sê vir hulle, jy ook 
soek na 'n plek vir jouself binne die 
afstande (die tyd tussen die verlies en 
herstel van die misterie), moet 
jy (nuwe Testament, en Apocryphal 
Nuwe Testament-skrywers,) raak 'n 
lyk (Stripped van jou hoër 
betekenisse) en geëet word (aanvaar op 
die vlak van hul dooie begrip). 

61) Jesus het gesê, twee (tipes) sal 
rus (2,000 jaar repose) op 'n bed (Die 
kerk) die een (wat sal nie raak 'n 
dissipel) sal sterf, en die ander (soos 
Salome sal 'n dissipel geword en) sal 
leef (verhaal die 



misterie). Salome(moeder van James en 
John; lees Mark 15:40 langs Matthew 
27:56) sê vir hom: wie is jy, die mens, 
dat jy, asof uit die een (die 
onverdeelde, in teenstelling met 
diegene wat God se woord verdeel) het 
op my bed kom (waar sy eet) en uit my 
tafel geëet? Jesus sê vir haar, ek is hy 
wat bestaan uit die onverdeelde. Ek 
was gegee (om te eet) sommige van die 
dinge van my vader (uit haar tafel). < 
Salome gesê, > ek jou dissipel. (Ek 
aanvaar wat jy aanvaar) < Jesus vir 
haar gesê:, > daarom ek sê, as hy < 
onverdeelde >, (aanvaar alles in die 
Bybel, selfs diegene wat verwys na 
boeke buite die kanon) hy sal gevul 
word met lig, (en dus leef) maar as hy 
verdeel is, (nie aanvaar almal dat 



Jesus eet, of aanvaar) hy sal gevul 
word met duisternis (sterf). 

62) Jesus het gesê, dit is om dié [wat 
waardig is my] Geheimenisse (wat 
arbeid, soek, vra en klop in gees en 
waarheid en lewe vind) dat ek vertel 
my Geheimenisse. (Gee vir hulle die 
sleutels tot hierdie Geheimenisse 
ontrafel) jou linkerhand laat 
nie (Diegene wat nie weet hierdie 
sleutels) weet wat jou 
regterhand (Diegene wat geweet het en 
diegene wat kom om te weet) doen. 

63) Jesus het gesê: daar was 'n ryk 
man (die infiltrators van die kerk) wat 
baie geld het (die ware rykdom, of 
sleutels van kennis). Het hy gesê, ' Ek 
sal my geld gebruik sit (versteek 
hierdie sleutels en vervang hulle met 
my eie onderrig) sodat ek kan saai, 



maai, plant, (vir my eie selfsugtige 
doeleindes) en vul my (eie) stoorkamer 
met produseer (vir my eie krag en 
heerlikheid en wins) met die gevolg 
dat ek (dus neem die Koninkryk deur 
oumagrootjie) sal gebrek aan niks. So 
was sy bedoelings, maar dat dieselfde 
nag (die 2000-jaar 
ouderdom) oorlede (homself verloor 
die sleutels na die waarheid). Laat hom 
wat ore het (Beide vlakke van 
begrip) hoor. 

64) Jesus het gesê, A man besoekers 
ontvang het. En wanneer hy die 
aandete voorberei het (die fees van 
God se ewige woord)hy het sy dienaar 
gestuur (die profete) uit te nooi 
gaste (gelowiges). Hy het na die eerste 
een(Die vroeë kerk infiltrators) en sê 
vir hom, my Meester nooi jy.' het hy 



gesê, ' Ek het eise teen sommige 
handelaars (Die valse Jode-wat het die 
sleutels - vers 39; verborge Lukas 
11:52). Hulle kom vir my hierdie 
aand (As die dag of tyd van begrip 
verflou weg). Ek moet gaan en gee 
hulle my bestellings (Na te boots hulle 
weë, sodat ek kan wins as wat hulle 
gedoen het). ek vra uit die ete verskoon 
word.' (Ek sal nie aanvaar al van 
hierdie skrifte) hy het na 'n ander (Die 
kerk kort na die takeover) en sê, 'My 
meester het jou uitgenooi.' hy sê vir 
hom: ' Ek het net 'n huis 
gekoop (Gestig 'n kerk) en am vereis 
vir die dag. (Soos die dag arbeiders wat 
elke kry 'n denarius) ek sal nie enige 
vrye tyd het.' (My werk is meer 
belangrik) hy het na 'n ander (Die 
Protestante) en sê vir hom: 'my Meester 



nooi jy.' Hy sê vir hom: ' My vriend 
gaan trou, (Huwelik aandete van die 
lam) en ek is om voor te berei die 
banquet. (Die kanon sal wees as ek dit 
stel) ek sal nie in staat wees om 
kom. (Omdat jou banquet behels meer 
van God se woord as ek leer of 
aanvaar) ek vra om verskoon word van 
die dinee. (Ek verwerp jou kos, jou 
skrifte) ' Hy het na 'n ander (Die 
Christene aan die einde van die 2000-
jaar ouderdom) en sê vir hom, My 
Meester nooi u. (Om te eet, of aanvaar 
al die boeke soos die profete het) ' Hy 
sê vir hom: ' Ek het net 'n plaas 
gekoop (Ek is heeltemal belê nou) en is 
ek op my manier om die huur 
versamel.(Dit is tyd vir my om 
kontant-in op my skape wat niks 
anders nou om te glo het maar my) ek 



sal nie in staat wees om te kom. Ek vra 
om verskoon word (ek verwerp hierdie 
skrifte). ' Die dienaar (Die 
profete)teruggekeer en vir sy Meester, 
gesê: ' dié wie jy genooi na die ete (Die 
Christelike godsdienstige 
instelling)het gevra om verskoon 
word.' die Meester vir sy dienaar gesê: ' 
gaan buite (van die godsdienstige 
instelling)die strate (Die heidene, die 
gespuis, prostitute en belasting-
versamelaars-as by eerste met die 
Jode) en bring terug diegene wie jy 
gebeur om te ontmoet, (Enigiemand-
goeie of slegte; jy my, wie ook al) sodat 
hulle kan dine.' (Aanvaar die woorde 
word geopenbaar in die fees van God 
se woord) Sakemanne en 
handelaars(Godsdienstige leiers, sien 



Openbaring 13:17) sal ingaan nie (Deur 
keuse) die plekke van my pa. 

65) hy het gesê: daar was 'n goeie 
man (God) wat besit 'n wingerd (Die 
kerk). Hy verhuur dit (met die 
verwagting van wins) om huurder 
boere (kerk leierskap) sodat hulle dit 
kan werk en hy kan die produkte van 
hulle versamel. (Alhoewel hulle eintlik 
wou dit vir hulself - vers 63) hy het sy 
dienaar gestuur (Die volheid van die 
Bybel) sodat die huurders kan gee vir 
hom die produkte (Vrugte, geheime, 
verhoog) van die 
wingerd (Kerk). Hulle in beslag 
geneem sy dienaar (Die profete) en 
klits hom (Hulle), almal doodmaak 
maar hom (Vermoor en geëet). Die 
dienaar het terug gegaan en gesê sy 
Meester. Die Meester het gesê: ' 



miskien < hulle > (Die kerk voor die 
Reformasie) het < hom > erken 
nie.' (Die Bybel) hy 'n ander dienaar 
gestuur. (Met die kwessie van die 
goedkeuring van die Apocrypha) die 
huurders klop (Mondelings 
mishandel) hierdie een(Hierdie 
boeke) asook . Dan die eienaar (God 
die Vader) sy seun gestuur (by sy 
tweede koms) en gesê: 'miskien hulle 
sal respek betoon aan my 
seun.' (Wanneer hy openbaar homself 
deur die skrifte en die 
uitverkorenes) omdat die 
huurders (Kerk leiers) het geweet dat 
dit hy was wat die erfgenaam van die 
wingerd, was (Ongeveer om terug te 
keer) hulle hom in beslag geneem en 
hom vermoor (Ontken hom die 3de 



keer, soos Peter het). Laat hom wat ore 
het (By die tyd van die einde) hoor. 

66) Jesus sê, Wys my die 
klip (Testament) wat die 
bouers (Joodse en Christelike 
leiers) verwerp het. Een is die 
hoeksteen (sleutel klip of Testament). 

67) Jesus het gesê, wie glo dat die 
al (die hele volume van God se 
geskrifte) self is tekort (Jode en 
Christene) (homself) heeltemal 
tekort. (Verdeelde; 2, nie 1) 

68) Jesus het gesê: geseënd is jy 
wanneer jy gehaat en vervolg (deur 
sogenaamde Jode en Christene). Oral 
waar jy vervolg het is (In jou 
oortuigings en die higher-level 
begrip) hulle sal geen plek vind (Basis 
vir dit). 



69) Jesus het gesê: geseënd is hulle wat 
het vervolging binne hulself (Broken 
weg van valse leerstellings). Dit is 
hulle wat werklik weet wat die Vader 
kom (nie ontvang wat vlees en bloed 
sê, maar die pa). Geseënd is die wat 
honger ly, (Vir die fees van God se 
woord) vir die maag van hom wat 
begeer (Die waarheid wil ken, die 
sleutels) gevul sal word (Met die 
kennis van die misterie). 

70) Jesus het gesê, as jy voortbring wat 
is binne jou, (Contained binne die 
skrifte) wat jy voortbring (die misterie 
van die higher-level betekenis) sal 
red. As jy (gewillig) nie voortbring wat 
is binne jou, (die sleutels, die misterie, 
die higher-level betekenis) wat jy nie 
voortbring (Uit die skrifte) jy sal 



vernietig (deur hou jy gebonde-up in 
die oppervlakkige betekenis). 

71) Jesus het gesê, ek moet vernietig 
[dit] huis, (ou Jerusalem; Judaïsme en 
Christendom; die grapevine geplant 
Afgesien van die Vader) en niemand 
sal in staat wees om dit herbou (omdat 
die leuens wat hulle hul huis op gebou 
sal blootgestel word betyds). 

72) ['n man (godsdienstige leier) gesê] 
vir hom, sê vir my broers (mede 
Christene en Jode) te verdeel my vader 
se besittings (die skrifte, 
gemeentes) met my. Hy sê vir hom, O 
mens, wie het my 'n deler (soos hierdie 
man het)? Hy omgedraai na sy 
dissipels (Diegene wat die misterie van 
die onverdeelde skrifte geken het) en 
vir hulle gesê: ek is nie 'n deler, is 
ek? (Beteken dat hulle weet dat daar is 



net een ware onderrig; die groot vis, 
skape, ensovoorts.) 

73) Jesus het gesê, die oes (van die 
vrugte van God se woord) is groot 
maar die arbeiders (Die verkies) is 
min. Beseech die Here, dus om 
arbeiders vir die oes uitstuur. 

74) het hy gesê, O Here, daar is baie 
rondom die drink trog, (die kanon; of 
dat wat die water, of woord 
bevat) maar daar is niks in die 
spoelbak. (Hul fokus is op die 
spoelbak, of kanon, en so kan trek uit 
enige meer water, of woord van dit) 

75) Jesus het gesê, baie staan by die 
deur instap, (Die woord, John 
10:9) maar dit is die enkele (wat nie 
saamstem met die vele) wat sal die 



bruidskamer betree (omdat hulle sien 
dinge Afgesien van tradisie). 

76) Jesus het gesê: die Koninkryk van 
die Vader is soos 'n 
handelaar (godsdienstige leier) wat het 
'n besending van handelsware (sy 
tradisies) en wat 'n pêrel ontdek ('n 
klip-'n Testament-wat vorms onsigbare 
en deur middel van irritasie). Daardie 
handelaar (Godsdienstige leier) was 
vermoende (Soos die wyse 
Vissersdraaispil - vers 8). Hy verkoop 
die handelsware (Waardeloos 
tradisie) en koop die pêrel (Die 
onfeilbare en blywende 
misterie) alleen (Afgesien van 
tradisie) vir homself. Jy soek ook sy 
onfeilbare en blywende (versteekte) 
skat (pêrel, wat is daar geen einde selfs 
vir ons tyd) waar geen doders (die 



vroeë kerk, wat eet die saad, of 
woord) kom naby om te verslind en 
geen wurm (Die Protestante, wat die 
Apocrypha afgegradeer) vernietig. 

77) Jesus het gesê: dit is ek wat is die 
lig wat bo almal is (Luminaries van 
hierdie wêreld). Dit is ek wat is die 
alles. Van my het die alles kom heen, 
en vir my (aan die einde van die 
tyd) het die al brei. Verdeel (onderskei 
beide die geestelike en fisiese 
vlakke) 'n stuk hout (beteken die kruis; 
die Nuwe Testament), en ek is 
daar.(Die lig bo hulle almal, die 
higher-level betekenis) hef (Elevate, 
aanvaar, verkondig) die klip (Die 
verwerp Testament; die keystone), en 
sal jy my daar (Die lig in beide stelle 
van die skrif). 



78) Jesus het gesê, Hoekom jy 
uitgekom het in die 
woestyn? (Waterless plaas Afgesien 
van die water van God se woord) om te 
sien 'n riet (Die woord kanon is afgelei 
van die woord riet) geskud deur die 
wind (van God se lering)? En om te 
sien 'n man clothed in 
fyn (Godsdienstige of 
sekulêre) kledingstukke soos jou 
konings en jou groot mans? (Wat is 
alles in samewerking) by hulle is die 
boete [kledingstukke], (Externals of 
oppervlakkige grootheid; Vereniging 
met 'n organisasie of godsdiens) en 
hulle is nie in staat om te onderskei die 
waarheid (Omdat hulle 'n gebrek aan 
interne grootheid, of ware stof). 

79) 'n vrou uit die skare sê vir hom: 
geseënd is die baarmoeder (Judaïsme, 



sien Galasiërs 1:15) wat gebaar en die 
borste (ou en nuwe Testaments) wat jy 
gekoester. (Christendom) Hy het gesê 
om haar geseën is diegene (Die 
verkies) wat die woord van die Vader 
gehoor het (gees-vlak, in teenstelling 
met die ma, wat is die vlees en bloed 
vlak) en werklik gehou het dit (in 
teenstelling met die Jode en Christene, 
wie het nie). Want daar sal dae 
wees (Die 2 geestelike dae; die 2,000 
jaar gegee aan Satan probeer die 
kerk) wanneer jy sal sê: ' geseënd is die 
baarmoeder wat verwek het nie (Ware 
Judaïsme, Christendom) en die 
borste (Die woord van God in sy hoër 
sin) wat nie melk gegee het (Die 
leerstellings vir diegene wat nie gereed 
vir die vleis van die woord) .' 



80) Jesus het gesê, hy wat die wêreld 
het erken (die wêreldse-vlak 
onderrig) het die liggaam gevind (die 
lyk, of corpus van dooie leerstellings) , 
maar hy wat die liggaam gevind 
het (het uitgevind oor die dood van die 
misterie) is beter as om die 
wêreld (oefeninge mag oor daardie 
wêreldse leerstellings). 

81) Jesus het gesê: laat hom wat het ryk 
gegroei (gevind die ware rykdom van 
die hoër leerstellings) word 
koning (word verleen die reg om te 
praat en om te leer), en laat hom wat 
besit krag (die elite en die liniale van 
die kerk) doen dit (hul gesag). 

82) Jesus het gesê: hy wat naby my 
is (Die woord) is naby die 
vuur (verhoor en oordeel; ook 
vervolging), en hy wat is ver van 



my (Die woord) is ver van die 
Koninkryk (die higher-level begrip). 

83) Jesus het gesê, die beelde (die laer-
vlak betekenisse waarin die hoër dié 
vasgeheg is) is openbaar aan die 
mens, (want hulle is die oppervlak-
vlak betekenisse) maar die lig in 
hulle (Higher-level betekenisse, onthul 
deur die sleutels) bly verborge in die 
beeld (Locked in die verskeie name en 
voorwerpe aksies, ensovoorts) van die 
lig (Higher-level betekenis) van die 
Vader. Hy (Die Vader van die 
ligte) sal (op die regte tyd) raak 
openbaar, maar sy beeld (hoe hy is 
weggesteek in die laer-vlak 
betekenis) Verbloemde deur sy lig sal 
bly (wat gebruik daardie beelde om 
weg te steek self). 



84) Jesus het gesê, as jy sien jou 
gelykenis, (wat jy jouself projekteer op 
die skrifte) jy bly (want dit pas jouself 
en nie God in hulle te sien). Maar 
wanneer jy jou beelde sien (Recognize 
dat hulle praat van julle) wat gekom 
het voor jy, (en dat hulle is geskryf 
voordat hierdie dinge gebeur het) en 
wat nóg sterf (steeds vir die 2,000 jaar 
geslaag word) nóg geword 
manifesteer, (aangesien jy nie die lig 
binne hulle 
herken) hoeveel (skuldgevoelens) jy 
sal moet dra (In daardie dag)! 

85) Jesus het gesê: (die 1ste) Adam 
gekom het in wese uit 'n groot 
krag (God) en 'n groot 
rykdom (kennis), maar hy het nie 
waardig van jou (wat is toevertrou met 
die waarheid). Vir hy was 



waardig, (Om die geheim geopenbaar 
aan hom) [hy sal] nie [ervaar het] 
dood. (Fallen prooi tot swakheid en 
onkunde.) 

86) Jesus het gesê, [die jakkalse (Soos 
Herodes, wat geweet het die waarheid, 
wat hy gekry het van John) het hul 
gate] (hul plekke binne aardse 
instellings) en die voëls (godsdienstige 
leiers) het [hul] neste (hoë 
kantore), maar die seun van die mens 
het geen plek (kantoor of posisie) om 
sy kop en res. (Vir die 2000 jaar.) 

87) Jesus het gesê, miserabel is die 
liggaam (lewelose Christelike 
Canon; Kerk) is afhanklik van 'n 
liggaam (Joodse kanon lewelose; 
sinagoge), en miserabel is die 
siel (menslike beredenering, volgens 
die geheime boek van Jakobus) wat is 



afhanklik van hierdie twee (hul 
oppervlakkige begrip van die 2 dooie 
Testaments). 

88) Jesus het gesê, die engele (Die 
verkies) en die profete (van die 
Bybel) sal by jou kom (na die 2000 
jaar) en gee jy ('n behoorlike begrip 
van) daardie dinge het jy (reeds) (die 2 
stelle van skrifte; Ou en nuwe 
Testaments). En jy ook, gee hulle 
daardie dinge wat jy (Jode en 
Christene) het, (geld, mag, hulpbronne, 
toegang tot media, erkenning) en sê vir 
julle, ' wanneer sal hulle (die eienaars 
van die gebied, of die wêreld) kom en 
neem wat hulle s'n is?' (Sodat ons kan 
verwyder ons godsdienstige 
kledingstukke en die wêreld doen.) 

89) Jesus sê, Hoekom doen jy was (met 
die woord) die 



buitekant (oppervlakkige aard) van die 
k? (Houer met water, of woord van 
God; betekenis die kanon.) Besef jy nie 
dat hy wat die binnekant gemaak (Die 
verskuilde betekenis van die skrifte 
vervat binne daardie kanon) is 
dieselfde een wat die buitekant 
gemaak?(Die kanon, of houer waarin 
die verskuilde betekenis kan bewaar 
vir die 2,000 jaar.) 

90) Jesus het gesê, kom tot my, (die 
logo's, of hoër begrip) vir my jeug is 
maklik (verstaan) en my gemeer.skap 
se briewe (in teenstelling met die Jode 
se en Christene se) is ligte, en sal jy 
afstande vir julle.(Van die arbeid en 
ondertekenaars van die vleeslike-vlak 
begrip gelê op julle deur hulle.) 

91) hulle sê vir hom, vertel ons wat jy 
is sodat ons kan glo in jou. Hy sê vir 



hulle:, jy lees die gesig (oppervlakkige 
aspekte) van die lug (boonste 
betekenis) en van die aarde (laer 
betekenis), maar jy het nie herken nie 
die een wat voor jou, (wat is die 
hemelse in vasgeheg binne die sluier 
van die aardse) en jy nie weet hoe om 
hierdie oomblik lees. (Wat is die 
hemelse logo's aanbieding van 
homself in die beeld van 'n aardse 
natuur.) 

92) Jesus het gesê: Soek (vir die 
waarheid) en jy sal vind (sleutels, die 
raaisel, ensovoorts). Maar tog, wat jy 
my gevra oor in voormalige tye (hoe 
lees die skrifte) en wat ek het nie vir 
jou sê dan, (wat hulle nie in staat was 
om te aanvaar; Johannes 
16:12) nou (aan die einde) ek begeer om 
te vertel, (Unveil die betekenis) , maar 



jy nie navraag doen oor nadat 
dit (Aangesien die tradisies van mans 
sal aanvaar word nie.) 

93) < Jesus gesê, > wat is Heilige gee 
nie (die sleutels, die 
Geheimenisse) honde, (skrifgeleerdes, 
Fariseërs; valse Jode) mos hulle gooi 
dit op die mis-hoop. (Versteek die 
sleutels - vers 39; Lukas 11:52) die 
pêrels gooi nie (die sleutels, 
Geheimenisse) aan varke, (Valse 
Christene) mos hulle maal dit [om 
stukkies]. (Obliterate, anathematize 
die sleutels, die Geheimenisse en 
higher-level betekenisse.) 

94) Jesus [het], hy wie soek sal vind, en 
[hy wie klop] (by die deur van God se 
woord, John 10:9) word laat in.(Die 
woord van God sal oopmaak vir hom 



en hy sal ingang in die Koninkryk 
verkry.) 

95) [Jesus het gesê] as jy (dié van die 
vroeë kerk) het geld, (sleutels, 
Geheimenisse; die ware rykdom) leen 
dit teen rente, (As 'n koper of verkoper; 
vir jou eie wins) , maar gee [dit] tot 
een (Die verkies wat gaan kom - vers 
109) van wie jy sal nie kry dit terug. 

96) Jesus [het], die Koninkryk van die 
Vader is soos 'n sekere vrou (die 
Heilige Gees). Sy het 'n bietjie 
leaven,(Onderrig, Lukas 
12:1) [versteek] dit in sommige 
deeg, (Bybel) en dit in groot (fyn) 
brode gemaak(Testaments) . Laat hom 
wat ore het (2 vlakke van begrip) hoor. 

97) Jesus het gesê: Die Koninkryk van 
die [pa] (wat kom uit 'n behoorlike 



insig in die Bybel) is soos 'n sekere 
vrou (Die kerk) wat 'n fles vol maaltyd 
was uitvoering. (Soos die spoelbak, 
koppie, of die 24 profete, ensovoorts; 'n 
houer vol van die woord en sy begrip; 
die volledige Bybel.) Terwyl sy loop is 
[op] 'n pad, (Die pad is 
verteenwoordigend van beide tradisies 
en tyd; wat afgelê en geleer voor, so 
weer) nog 'n sekere afstand van die 
huis af, (Die Koninkryk) die 
handvatsel van die fles gebreek (Die 
foutiewe begrip van die kanon het 
gelei tot die verlies van skrifte) en die 
maaltyd (Bybel, saam met hul 
begrip) leeggemaak agter haar (In 
tyd) op die pad (Met verloop van tyd, 
as gevolg van hierdie verwarring). Sy 
het nie besef dit; (Die kerk het hierdie 
tradisie vir toegestaan omdat die Jode 



dit voor gedoen het) sy het geen 
ongeluk opgemerk.(Sy gedink sy was 
God se wil sal doen.) Wanneer sy 
bereik haar huis, (Wanneer die kerk 
was gesentraliseerde, georganiseer en 
gestig) sy stel die fles (Gevestigde 'n 
amptelike kanon) en gevind dat dit 
leeg. (Sedert al sy was gelaat met was 
die oppervlak-vlak begrip, soos die leë 
spoelbak in vers 74.) 

98) Jesus het gesê: die Koninkryk van 
die Vader is soos 'n sekere 
man (Jesus) wat wou doodmaak 'n 
kragtige man (Satan). In sy eie 
huis (van God-waar oordeel begin 1pt. 
4:17) . Hy het sy swaard (Die woord, 
sien Openbaring 2:16, ensovoorts) en 
dit in die muur vas (die kerk se 
verdediging) ten einde vas te stel of sy 
hand (Aktes oor tyd) kon deur 



dra. Dan (wanneer hy het klaar sy 
werke, en op sy woord gevolg het) hy 
het die kragtige man (die Duiwel, wat 
deur die gees van die Antichris, afsluit, 
Christendom vir 2,000 jaar). 

99) die dissipels sê vir hom, jou broers 
en jou ma (die vlees; Jode en 
Christene) buite staan is (van die deur, 
maar sal nie ingaan). Hy sê aan 
hulle, dié hier (wat ingetik het, deur 
die deurtjie) wat doen die wil van my 
vader (Believe die een wie die Vader 
het gestuur John 6:29) is 
my (geestelike) broers en 
my (geestelike) ma. Dit is hulle (My 
geestelike familie) wat sal ingaan (deur 
die deur, wat is die woord, in) die 
Koninkryk van my vader. 

100) hulle het Jesus 'n goue muntstuk 
gewys en vir hom gesê, keiser se mans 



belastings van ons eis. Hy sê vir 
hulle, Gee keiser wat behoort aan 
keiser, (goue munte, belastings, eer, 
ensovoorts) gee aan God wat aan God 
behoort (die waarheid wat hy gegee 
het; die sleutels) : en gee my wat myne 
is. (Dit wil sê, ons eie self.) 

101) < Jesus gesê, > wie nie nie haat sy 
vader en sy moeder (Christendom en 
Judaïsme) soos ek kan nie 'n dissipel 
vir my raak (aangesien hulle hou jy 
van hom sien). En wie nie [nie] is lief 
vir sy (Geestelike) Pa (Wat dan ons) en 
sy ma (Wie gee geestelike geboorte aan 
ons) soos ek doen (Wat het hom in gees 
en waarheid) kan 'n [dissipel] aan my 
raak (Aangesien dit geestelike 
wedergeboorte en dissipline verg). Vir 
my (Vals, fisiese)ma (Godsdiens, in 
teenstelling met sy ware ma hier 



onder) [gegee het my dood] (Die 
vleeslike begrip), maar [my] 
ware (Geestelike) [ma] (Die 
Trooster) my gegee het (Ware, 
geestelike) lewe. 

102) Jesus sê: Wee die Fariseërs, (wat 
weggesteek die sleutels - vers 
39; Lukas 11:52) vir hulle is soos 'n 
hond ('n onrein 
dier) te slaap (geestelik) in die 
krip (waar die kos, of woord) van 
osse, (Joodse laity, wat trap uit die 
koring, of woord van God) vir nie een 
nie hy eet (dit aanvaar) nóg nie hy laat 
die osse eet. (Omdat hulle weggesteek 
die sleutels en onderdruk die 
waarheid.) 

103) Jesus het gesê, bevoorreg is die 
man (Die verkies van die vroeë 
kerk) wie weet waar die brigands sal 



ingaan, (nie deur die deur, maar een of 
ander ander manier) sodat hy kan 
opstaan, (te neem 
countermeasures) monster sy 
domein (heg die higher-level na die 
laer deur middel van sleutels) en 
Bewapen homself voor hulle gaan 
binnedring. (So daardeur bereid wees 
om te herwin sy misterie in behoorlike 
tyd.) 

104) hulle gesê [Jesus], kom, kom ons 
Bid vandag en laat ons vinnig. Jesus 
het gesê: wat is die sonde wat ek 
gepleeg het, (wat ek moet bid) of 
waarin ek is verslaan? (Dat ons moet 
vinnig van die misterie.) Maar wanneer 
die bruidegom verlaat die 
bruidskamer, (Wanneer mense sal soek 
of die logo's en vind dit nie) dan laat 
hulle vinnig (Uit die woord van 



God) en bid (Vergifnis vir gesondig 
het en dat verslaan). 

105) Jesus het gesê, hy wat weet 
die (geestelike) pa en 
die (geestelike) ma (Die verkies) sal die 
seun van 'n hoer genoem word. (Hy sal 
kom uit die groot whore van Babilon, 
godsdiens; sien Openbaring 18:4.) 

106) Jesus het gesê, wanneer jy die 
twee maak een, (Recognize die 
geestelike lig is vasgeheg in die aardse 
beelde deur middel van sleutels) jy sal 
die seuns van die mens, 
geword (volgende-vlak mensdom; 
wesens van lig) en wanneer jy sê, ' 
berg, (godsdienstige instelling, 
Babilon, Sodom en Egipte, Jerusalem, 
Rome) skuif weg,' dit sal weg skuif. 



107) Jesus het gesê, die Koninkryk is 
soos 'n shepherd wat het 'n honderd 
skape. (Baie verskillende weergawes 
van die Christendom) een van hulle, 
die grootste, (Ware Christelike 
onderrig, soos die groot vis - vers 
8) astray gegaan (Vir die skape wat nie 
van hierdie vou-Johannes 10:16, nie 
dieselfde tipe Christendom as die 
99). Hy verlaat die nege-en-negentig 
skape en gekyk vir daardie een (Vir 
2000 jaar!) totdat hy dit 
gevind. Wanneer hy gegaan het om 
sulke moeilikheid, (na die 2000 
jaar) het hy gesê om die skape, 'ek gee 
vir jou meer as die negentig-
nege.' (Want hierdie een was nodig om 
te herstel die vou om sy oorspronklike 
nommer.) 



108) Jesus het gesê, hy wat sal 
drink (Die woord) uit my mond (sy 
woorde, eerder as vanaf 'n koppie; of 
kanon) sal raak soos Me. (Ons sal hom 
sien soos hy is, weet die waarheid en 
word vry van godsdiens, wat moet 'n 
koppie, of kanon) Ek myself tree 
hy, (Johannes 7:37-39, ensovoorts) en 
die dinge wat verborge (Die sleutels, 
die begrip van hierdie en ander 
skrifte) aan hom geopenbaar sal word. 

109) Jesus het gesê: die Koninkryk is 
soos 'n man (In die vroeë kerk) wat het 
'n [versteekte] skat (hierdie geestelike-
vlak Openbaring) in sy 
veld (godsdiens waar die saad is gesaai 
oor hierdie wêreldse 
ouderdom) sonder om te weet dit (Die 
logo was in die wêreld, maar dit nie 
geweet het nie; John1:10) en [na] hy 



gesterf het, (hy verloor sig van die 
sleutels, die raaisel, en die Bybel 
vasgehou terug) verlaat hy dit aan sy 
seun (die Protestante). Die seun nie 
geweet het nie (oor die skat). Hy die 
veld geërf (Die skrifte op 'n aardse 
vlak) en verkoop [dit] (en die skat van 
kennis in die proses; saam met die 
verwerp boeke). En die een wat dit 
gekoop het, (Die verkies, wat die 
woord geglo) ploeg gegaan (Geskep 
goeie, gespit grond in sy hart vir die 
woord) en(Sodoende) die skat 
gevind (Die sleutels, die 
Geheimenisse, en die bo-vlak 
betekenis). Het hy begin om te leen 
geld teen rente aan wie hy 
wou. (Gebruik die geld gegee deur een 
wat sou nie kry dit terug - vers 95.) 



110) Jesus het gesê: (wie vind die 
wêreld die wêreldse begrip van ons 
godsdiens; die laer-vlak betekenis van 
die Bybel) en ryk, raak (Recognizes 
ware rykdom van die bo-vlak 
betekenis) laat hom doen die 
wêreld (die gebied, wat heen so 
abominations as die vernietiging van 
die woord van God, onsself en met dit 
het gebring). 

111) Jesus het gesê, die (valse 
digotomie wat bestaan tussen 
die) hemel en die aarde (die sleutels, of 
hemelse betekenisse vasgeheg in 
aardse bloedvate) sal in jou 
teenwoordigheid gerol word. (Of 
miskien sosatiestokkies in een, soos in 
hulle raak een voor jou baie oë) en een 
wat leef uit die lewende een (Drink die 
woord uit sy mond – vers 108) dood nie 



sal sien (Sal nie verloor van die 
misterie). Nie Jesus sê, wie homself 
bevind is as die wêreld? (En dus het 
die krag om te doen, en vernietig dit, 
so dat dit in ons teenwoordigheid 
sosatiestokkies.) 

112) Jesus het gesê: Wee na die 
vlees (die vleeslike-vlak 
interpretasie) wat hang af van die 
siel; (Redeneer, soos verduidelik in 
geheime James 3:18) Wee die 
siel (Redenasie) dit hang af van die 
vlees (Laer-vlak, vleeslike idees wat 
stingel uit nie met die sleutels). 

  

113) sy dissipels vir hom gesê, wanneer 
sal die Koninkryk kom? < Jesus het 
gesê, > dit sal nie kom deur wag vir 
dit (Dit moet wees vir gesogte, gevra 



vir, klop-op; gevind, ontvang en 
oopgemaak-up aan ons.) Dit sal nie 'n 
saak wees van sê: 'hier is' of ' daar dit is 
' (In die lug of see, soos ons leiers kan 
sê vir ons - vers 3). Eerder, die 
Koninkryk van die Vader is versprei 
op die aarde, (Weggesteek in aardse 
terminologie in ander woorde)en mans 
dit sien nie (Omdat die sleutels het is 
geneem en weggesteek.) 

114) Simon Peter (Die kerk) sê vir hom: 
laat Maria (uit wie die 7 demone van 
die ouderdom van vlees 
uitgebring) laat ons, vir vroue (diegene 
wat deur die vlees lewer ons in die 
wêreld van die vlees) is (of, deur 
hierdie analogie in elk geval, sou blyk 
te wees) nie waardig van lewe. (Die 
kerk kan dink Jesus die transformasie 
van die laer, fisiese, of vroulike in die 



boonste, of geestelike, of 
manlike.) Jesus het gesê, ek myself sal 
lei haar (dit wil sê, die wêreld homself 
ontvou soos Jesus dit sou hê) om haar 
manlike, te maak(oorsaak wat wat 
bring heen wesens van vlees te staak, 
en om eerder voortbring geestelike 
wesens) sodat sy ook kan raak 'n 
lewende Gees wat jy mans 
soos (lewende geeste). Vir elke 
vrou (Vleeslike persoon — want selfs 
ons mans is die bruid van Christus 
genoem) wat haarself manlike sal 
maak (Geestelike) sal die Koninkryk 
van die hemel ingaan. (Want hy maak 
ons soos homself.) 
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Original 

<Jesus said,> It will not come by waiting for it. 
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