
EVANGELIET OM THOMAS 

AFSLØRET 

Fortolket af Robert Ferrell www.Scriptural-Truth.com 

Prolog) disse er de mystiske ord, som 
Jesus, lever en, talte, og hvilke 
Didymos (Twin) Judas, som kaldes 
Thomas, skrev. (Mellem 8-40 dage efter 
hans opstandelse.) 

1) og han sagde, hvem hører disse ord 
(og) opdager deres betydning (arbejde 
og finder liv--se--vers 58) vil ikke 
nogensinde smage døden (tab af 
betydningen af disse ord). 

2) Jesus sagde, den ene som søger (For 
betydningen af disse ord) bør ikke 
forlade off, (men) holder på søger(For 
det) , indtil han finder (mystik). Når 
han finder (Meningen, mysteriet), han 



bliver urolig (Arbejdskraft og find liv--
vers 58) (og) vil beundre. Når han er 
urolig (og) når han vidundere, så han 
vil blive overrasket over, (for) han vil 
regere (Over hele verden) , (og) regel 
over alle (vers 4). Og når han regler så 
han vil hvile(The Sabbath resten, i det 
7. årtusinde). 

3) Jesus sagde: bør de, der lokke (og) 
føre dig sige, ' se, riget er oppe i 
himlen (kun de religiøse ledere kan 
forstå det),' derefter fugle i 
himlen (religiøse ledere, der spiser frø, 
eller Guds ord) vil slå dig til 
det (skjule nøglerne og bedrage dig om 
det--vers 39; Lukas 11:52). Hvis de skal 
fortælle dig, ' det er under 
jorden(Afhængigt af jordiske, eller 
videnskabelig lære), (Eller) i 
havet (Afhængigt af kirkens lære), ' 



derefter havets fisk (Kristne ledere) vil 
slå dig til det. Det er snarere at riget er 
inden i jer og uden (du behøver ledere 
til at se det). Dem af jer der kender 
jer (Liv, lys, myndighed, 
sandheden) finder ud af (gennem 
arbejdende og finde liv) at dette er 
sandt. Når du (har anstrengt, og) finde 
ud af hvem du er, du vil derefter blive 
kendt (i bibelsk forstand, når Jesus 
bliver du--vers 108), og vil erkende, at 
du er sønner af levende Fader (vers 
106). Men hvis du ikke (Arbejdskraft 
og komme til) ved jer, du bor 
i (Kødelige) fattigdom og du er selv at 
fattigdom(Kødelige). 

4) Jesus sagde: Lad den mand, der er 
gamle i dage (religiøse mænd i 
slutningen af alder) ikke tøve med at 
spørge et lille barn på syv dage (The 



vælger, i de 7 millennium) om stedet i 
livet (vers 50), og han (ved at spørge 
udvalgte på at hviledagen af resten) vil 
komme til live (ved at komme til at 
forstå betydningen af disse ord). For 
mange der er første (De påvirket af 
tillidspersoner, Jude 4 osv) bliver 
sidste (Abased, frataget deres 
Kongerige), og 
sidst (Udvalgte) første (Ophøjede, 
forhøjede, givet at regere). De vil 
faktisk blive en og samme (Kommer til 
at blive enige med udvalgte). 

5) Jesus sagde, vide hvad der er før dit 
ansigt (den hemmelige besked kodet i 
skrifterne) og hvad er skjult (nøglerne 
til denne hemmelige sprog--vers 
39; Lukas 11:52) fra vil du blive afsløret 
for dig. For intet er skjult (af de 
skriftkloge og farisæerne--vers 



39; Lukas 11:52; og bagefter kirken) der 
vil ikke blive afsløret, (nøglerne vil 
være genskabt) heller ikke er noget 
begravet (Under en jordisk 
undervisning) -, der vil ikke blive 
rejst (set i dets højere niveau 
betydning). 

6) hans disciplene spurgte ham og 
sagde til ham: Hvordan vil du os til 
hurtig? (Gøre uden logoer) Hvordan 
skal vi bede? (For Kongeriget 
komme) Hvordan skal vi give 
almisse? (af vores egne ressourcer i 
stedet for Guds) hvilken diæt skal vi 
observere? (Canon skal vi 
acceptere) Jesus sagde, fortæller ikke 
løgne (om hvad er skrevet i 
skrifterne), eller gøre hvad du 
hader (ved at forfølge tingene i denne 
verden), for alle ting er almindeligt i 



synet (fortolkning) af himlen (den 
højere betydning), alle ting er 
offentliggjort før sandheden (hvilket er 
grunden til, at du ikke lyver). For intet 
er skjult (ligesom nøgler) , der vil ikke 
blive tilkendegivet, og intet er blevet 
dækket (af skriftkloge, farisæerne og 
senere, kristne) der vil ikke blive 
afsløret (Ved at vælge) . 

7) Jesus sagde: velsignet er løven (falsk 
kirke, der er blevet ædt af Satan-1 Peter 
5:8) der bliver mand (en vælger én, 
bliver oplivet) når 
forbruges (overtaget) af mand (De 
vælger dem i slutningen af alder); og 
bandede er manden (af den tidlige 
kirke) hvem 
løve (Satan) forbruger (Infiltrater; Jude 
4, osv.), og løven (Djævelen, som 
ånden i Antikrist) bliver 



mand (Ændringer kristendommen i 
hans billede). 

8) og han sagde, den rige er som en 
klog fisker, der kaster sit net i 
havet (kristne æra) og trak det op fra 
havet (Christian alder) fuld af små 
fisk (forskellige kristne 
trosretninger). Blandt dem den kloge 
fisker fundet en bøde (Bemærk at 
'store' er en nøgle, der har at gøre med 
'fine') store fisk (Ental undervisning, 
sande undervisning af Kristus). Han 
kastede alle de små fisk 
tilbage (Kristne trosretninger) i 
havet (Alder af kristenheden) og valgte 
den store (Fine) fisk (Christian 
undervisning) uden besvær. (Fordi det 
var indlysende, hvoraf den ene var den 
fineste) uanset hvem der har (To) ører 



at høre, (Vers 33) Lad ham høre(Både 
øvre og nedre lære). 

9) Jesus sagde: nu 
sædemanden (MENNESKESØN) gik 
ud, tog en håndfuld (frø (The Word)), 
og spredte dem (på tværs af 
alder). Nogle (af disse bøger) faldt på 
vej (Early Church, påvirket af 
traditioner (vej) af skriftkloge og 
farisæerne; se--vers 39; Lukas 
11:52); fuglene (Ledere, der inspireret 
af Satan, spiser frø, eller ordet) kom og 
samlet dem (Konfiskeret Guds ord og 
fjernede det.) andre faldt på 
klippen (Den tidlige kirke),tog ikke 
rod den (Stony, uforberedt) jord, og 
ikke producerer ører (Frugt). Og andre 
faldt på torne (Dem, der fristes med 
rigdom af denne verden); de kvalt 
frø (Word) og 



orme (Protestanter) spiste dem. (Fjernet 
de apokryfe skrifter fra Bibelen). Og 
andre faldt på den gode jord (Den 
vælger af 7. dagen) og produceret god 
frugt (Ører) : det bore tres pr. 
foranstaltning (For dem af 6.000 år) og 
et hundrede og tyve pr. 
foranstaltning (A ny dimension til, 
eller en fordobling af 60). 

10) Jesus sagde, jeg har kastet ild (en 
retssag og en dom) på verden, og se, 
jeg bevogtning det indtil det 
blazes (forbruger, eller andet forædler). 

11) Jesus sagde: denne himlen vil 
forgå, (Falske kristendom) og det vil 
forgå (falsk 
jødedommen). Døde(Såkaldte kristne 
og jøder) er ikke i live, og 
levende (Udvalgte) vil ikke dø (Da det 
er umuligt at narre dem med falske 



lærdomme). I de dage, når du 
forbruges hvad er død (Jødisk-kristne 
lære), du gjorde det, hvad er i 
live (Anerkendt det og levede). Når du 
kommer til at bo i lyset, hvad vil du 
gøre? Dag (tidligt i kirkens alder) når 
du var en (vidste de himmelske og 
jordiske fortolkninger,) du blev 
to (vidste kun de jordiske). , Men når 
du bliver to (Delt), Hvad vil du 
gøre (For at genoprette den tabte enhed 
inden for)? 

12) disciple sagde Jesus, vi ved, at 
du (vejen, sandheden og livet) vil 
afvige fra os. Hvem der skal være vores 
leder (langs vejen til sandheden og 
livet)? Jesus sagde til dem, uanset hvor 
du er, du skal gå til James retfærdige, 
for hvis skyld himlen og jorden (to, de 
øvre og nedre betydninger) kom til at 



være (blev én; den højere er formuleret 
i nederst). 

13) Jesus sagde til sine 
disciple: sammenligne mig med nogen 
og fortælle mig, hvem jeg er 
som. Simon Peter (Kirken) sagde til 
ham, du er ligesom et retfærdige 
angel (mirakelmager, lysende 
bliver). Matthew (der er også kendt som 
Levi, jøderne) sagde til ham, du er 
ligesom et kloge filosof (som i hvordan 
de altid kalder ham 
rabbiner). Thomas (The vælger) sagde 
til ham: mester, min mund er helt ude 
at sige hvem du er ligesom. Jesus 
sagde: jeg ikke er din master. Fordi du 
har drukket (fra hans mund--vers 
108), du har blevet beruset af den 
sprudlende forår (Guds ord) som jeg 
har målt (i præcise terminologi, som er 



grunden til Thomas ikke kan tale 
det). , Og han tog ham og trak sig 
tilbage (fra jøder og kristne) og fortalte 
ham, at tre ting (at der ville være tre 
testamente). Da (The Gospel 
af) Thomas (blev senere) vendte 
tilbage (i slutningen af alder) til sine 
kammerater (The jøder og kristne), de 
spurgte ham, hvad sagde Jesus til 
dig? (Forklare disse hemmeligheder til 
os) Thomas sagde til dem: Hvis jeg 
fortælle dig en af de ting, som han 
fortalte mig, (om hvordan der ville 
være en tredje testamente) du vil 
afhente sten (den gamle og nye 
testamente) og smide dem på (bruge 
dem mod) mig; brand (en retssag og en 
dom) vil komme ud af 
sten (testamente) og brænde dig (jøder 
og kristne) . 



14) Jesus sagde til dem: Hvis du 
hurtig (fra word i stedet for verden--
vers 27), du vil give anledning til 
synden (A manglende forståelse og et 
syndigt alder) for jer selv; og hvis du 
beder (For riget at komme i stedet for 
at søge efter det), du bliver dømt, og 
hvis du giver almisse (i modsætning til 
nøglerne til viden - vers 39; Lukas 
11:52), du vil gøre skade på din 
spiritus. (Ved at fokusere på fysiske 
behov i stedet for åndelige) når du går 
ind i ethvert land og gå omkring i 
distrikterne (Hele alle 
kristenheden) hvis de modtager 
du, (Accepterer du, eller give dig en 
høring) spise, hvad de vil sætte før 
du (Brug uanset de accepterer som 
autoritative skrifter) , og 
helbrede (Gendan mysterium 



til) den (Åndeligt) syge blandt 
dem. For hvad går ind i din 
mund (Scripturally) vil ikke besmitte 
dig, men der som emner fra din 
mund (Mod Skrifterne) – det er, at der 
vil besmitte du. 

15) Jesus sagde, når du ser en som ikke 
var født kvinde, (ikke af Mary, men i 
ånd og sandhed) næsegrus jer på jeres 
ansigter og tilbede ham at én er jeres 
Fader (hvis ord er sandhed, John 17:17). 

16) Jesus sagde: mænd tror, måske, at 
det er fred, som jeg er kommet at kaste 
på verden. De vidste ikke, at det er 
uenighed, som jeg er kommet at kaste 
på jorden: brand (forsøg), sværd (en 
3rd sværd, eller testamente spørgsmål 
fra munden på hans tilbagevenden, 
bringe til 2 de allerede har 3; Se Luke 
22:36), og krigen (mellem 2 Testamente 



mod 3). For der vil være fem år i et 
hus (Dem af de 2 Testamente plus de af 
3): tre(Udvalgte) vil være mod 
to (Falske kristne), og (Ved udgangen 
af tid) to (Falske kristne) mod tre (The 
vælger, der vender tilbage til den 
tidligere undervisning), Faderen (De af 
de 3 testamente) mod søn (Dem af de 2 
testamente), og søn (Dem af de 2 
testamente) mod Faderen (De af de 3 
testamente) . Og de vil stå 
ensom (sammen som en i slutningen). 

17) Jesus sagde: jeg vil give dem, hvad 
intet øje har set (i modsætning til hvad 
har været set i 2.000 år) og intet øre 
hørt (For 2.000 år) og ingen hånd 
rørte (For 2.000 år) og hvad der aldrig 
sket til det menneskelige 
sind (nøglerne til viden - vers 39; Lukas 
11:52; denne åbenbaring). 



18) disciple sagde Jesus, fortælle os, 
hvordan vores ende vil være. Jesus 
sagde, har du opdaget, derefter, i 
begyndelsen (der i begyndelsen de 
nytestamentlige forfattere troede på 
Skrifterne uden for Canon)at du kigge 
efter slutningen (nogle bedre bevis end 
den simple kendsgerning)? for hvor 
begyndelsen er (Det grundlæggende 
faktum af deres forbrug og tro af de 
nytestamentlige forfattere), der vil 
sidst være (Tilbage til den oprindelige 
forståelse). Velsignet er han der vil 
tage hans plads i begyndelsen (Vil stå 
med de nytestamentlige 
forfattere); han vil ved 
udgangen (Tilbage til at 
undervisningen) og vil ikke 
opleve (Den)død (af dette mysterium). 



19) Jesus sagde: velsignet er han der 
trådte i kraft (etableret grundlaget for 
dette mysterium, før det var tabt) før 
han kom til at være (en anden gang ved 
udgangen af år). Hvis du bliver mine 
disciple og lytte til mine ord. (Som 
vidner til disse skrifter fra den tid 
skrifterne blev oprindeligt 
skrevet) disse sten (Testamente) vil 
ministeren (Afsløre deres mysterier) til 
dig. For der er fem træer for dig i 
paradise (The 2 grupper: 2 træer, 
diskenheder eller dispensationer, plus 
dem 3) , som fortsat er uforstyrret 
sommer (høst) og winter (ufrugtbar 
sæsonen) og hvis blade (som er for 
helbredelse af nationerne) ikke 
falder (men forbliver i hele for os at 
læse, eller forbruge). Hvem bliver 
bekendtskab med dem (Elsker begge 



sæt af træer og deres frugter) vil ikke 
opleve (Eller underkastes de) død (af 
mystik). 

20) disciple sagde Jesus, fortælle os 
hvad Himmeriget er som. Han sagde til 
dem: det er ligesom et sennepsfrø, den 
mindste af alle frø (skjult i 
skrifterne). Men når det falder på 
dyrkede jord, (et hjerte parat til at 
modtage og acceptere det — 
udvalgte) den producerer en stor 
plante (træ, eller testamente, og en 
undervisning) og bliver en ly for fugle 
af himlen (kristne og jødiske ledere). 

21) Mary (den alder, der ikke kan røre 
ham indtil hans højere niveauer er 
afsløret) sagde at Jesus, som er dine 
disciple ligesom? Han sagde, er de som 
børn (The vælger) der har bosat sig i et 
felt, der er ikke deres (world).Når ejere 



af feltet kommer (Jøder og kristne; 
købere og sælgere) vil de sige, «lad os 
få tilbage vores område.»(Religion; 
excommunicate udvalgte i dem) de 
(vil) klæde sig i deres tilstedeværelse --
(Det vil sige, de fjerne deres religiøs 
beklædning, eller tilhørsforhold) for at 
lade dem have tilbage deres 
felt (Kristendom, jødedom)og give det 
tilbage til dem (Se Åbenbaring 18:4 
kommer ud af hende, mit 
folk...). Derfor siger jeg til dig, hvis 
ejeren af (Far) af et hus (af Israel) ved, 
at tyven (Satan) kommer (At stjæle 
Guds ord og skjule nøglerne til viden - 
vers 39; Lukas 11:52; Lukas 11:52), han 
vil begynde sit vigil før han 
kommer (ved at afsløre sin plan om at 
udvalgte af den tidlige kirke) og vil 
ikke lade ham ind i hans hus af hans 



domæne (den sande kirke) at 
transportere væk hans gods (skrifterne, 
nøgler og mysterier). Du, (Disciple) så 
vær på vagt mod verden (Der har 
overtaget de religiøse 
institutioner). Væbne jer med stor 
styrke (Couching af øverst i 
nederste) lest røverne (af Guds 
ord) finde en måde at komme til 
dig (og stjæle nøglerne og skjule den 
øverste betydningen; men dens billede 
forbliver sikkert bevaret og formuleret 
i den nederste del), for den 
sværhedsgrad, som du forventer (Tab 
af den øverste niveau 
betydning) (sikkert) vil materialisere 
sig (Mysteriet er at blive undergravet 
og tabt for 2.000 år). Lad der være 
blandt jer en mand af forståelse (Hen 
til genindføre sig). Når kornet 



modnet (Faldt på dyrkede jord og 
produceret 120-fold), han kom hurtigt 
med sin segl i hånden og høstet 
det. Uanset hvem der har ører at 
høre (ligesom manden forståelse), Lad 
ham høre. 

22) Jesus så spædbørn (The vælger den 
7 dag) at være Dies (af sand, åndelig 
moderen). Han sagde til sine 
disciple, disse spædbørn bliver Diet er 
ligesom dem, der træde ind. De sagde 
til ham, skal vi, som børn, angiv 
derefter riget? Jesus sagde til dem, når 
du laver to en (se de nederste 
betydninger som billeder eller fartøjer 
af de højere), og når du laver 
indersiden (hvor starter søgningen for 
riget) som ydersiden (som du opdage 
faktisk svarer til dit indre selv) og 
ydersiden som indersiden (du erstatte 



deres billede med Faderens, som er 
spredt ud over jorden--vers 113) , og de 
ovennævnte (hvad er i himlen) som 
den nedenfor (hvad er under jorden, 
eller i havet), og når du laver 
mandlige (den åndelige frø af 
Faderen) og kvindelige (hvilket 
bringer frem kødelige frø indtil 
Faderens frø er bragt frem gennem den 
kødelige niveau ved hjælp af den 
åndelige åbenbaring) en og samme , så 
mandlige (den åndelige niveau af 
skrifterne) ikke være mandlige (ikke 
rent åndelige i naturen, men som det, 
der er formuleret i kød) heller ikke 
kvindelige (den jordiske, eller 
kødelige-niveau 
betydning) kvindelige (fordi da 
åndeligt er opdaget at være formuleret 
i det kødelige-niveau, det frembringer 



den hellige børn, eller udvalgte, som 
omtalt af Paul i 1st korintherne 7:14); og 
når du mode øjne (De 2 niveauer for at 
se) stedet for øje (Den kødelige niveau 
kun) , og en (Højre) hånd (Som ved 
hvad Jesus gør) i stedet for 
en (Venstre) hånd (Som ikke), og 
en (Højre) fod (Som ved, hvor det 
kommer) i stedet for 
en (Venstre) fod (Som ikke), og 
en (Højere) lighed i stedet for 
en (Lavere) lighed (Ser jo højere som 
formuleret i den nederste del); du vil 
derefter indtaste [Kongerige]. 

23) Jesus sagde, jeg skal vælge dig, en 
ud af (jage) tusind, og to ud af (jage) ti 
tusind, og de skal stå som et 
enkelt. (Femte Mosebog 32:30, osv.) 

24) hans disciple sagde til ham: vise os 
det sted hvor du er, da det er 



nødvendigt for os at søge den. Han 
sagde til dem: hvem har (begge) ører, 
lad ham høre. Der er lys (den øverste 
betydningen; lys af Kristus) (hvor 
Jesus, på baggrund af verden er) inden 
for en mand af lys (Jesus er blevet 
manden), og det lyser hele 
verden. Hvis det ikke skinne, det (lys i 
dig) er (blot) mørke (kun ét øre, som 
kun hører den kødelige lære af mænd). 

25) Jesus sagde, kærlighed din 
bror (The vælger, både i deres dag, de 
tidlige regn, og dem til at komme, for 
sidstnævnte regn) som din sjæl, 
bevogte ham som elev af øjet (for de er 
dine øjne). 

26) Jesus sagde: du kan se splinten i 
øjet brødre (dine indvendinger til de 
bøger, han accepterer, fordi du ser ikke 
på sproget skjulte de formidler, men 



kun på deres dating og accept og 
troværdighed osv), men du ikke kan se 
bjælken i dit eget øje (som dine egne 
bøger henvise til dem, og at begge sæt 
af bøger låse op til de samme 
taster). Når du støbt stråle (den falske 
koncept af Canon) ud af dit eget øje, så 
vil du se klart (til ned fra din 
indsigelser) at kaste splinten fra din 
broders øje (dine kødelige niveau 
indvendinger mod hans måde at se). 

27) Jesus sagde: medmindre du hurtigt 
til verden, i ingen måde finder du 
Guds rige, og medmindre du 
overholde sabbatten (millennium, efter 
6.000 år) som en sabbat (en der er i 
hvile i sandheden)du kommer ikke til 
at se faderen (lys inden for disse 
billeder). 



28) Jesus sagde, jeg tog min plads i 
verden, og jeg syntes at dem i (og på 
niveauet af) kødet (som en levende 
lignelsen om hans åndelige 
betydning). Jeg har fundet alle af dem 
beruset (Ikke fra de sprudlende forår, 
men mænds ord); Jeg fandt ingen af 
dem tørstig (For ord, den sprudlende 
forår) . Og min sjæl blev 
ramt (reduceret til det niveau, den 
kødelige kan acceptere) for sønner af 
mænd, fordi de er (åndeligt) blinde i 
deres (åndelige) hjerter og ikke 
har (åndelige) synet (2nd øje, øre, 
osv.); til Tom (Kødelige) de kom ind i 
verden, og Tom(Kødeligt) også de 
søger at forlade verden (Tilfreds med 
at have kun at 1 øje, øre, osv). Men for 
det øjeblik, de er beruset (På de 
tomme, kødelige, jordiske ord 



mænd). Når de ryste deres vin (Stærke 
Delusion, drukkenskab, foråret målt af 
mænd, da de elskede ikke 
sandheden), så de vil omvende sig (og 
drikke i stedet fra sin sprudlende forår, 
som han, ikke mænd, har målt ud). 

29) Jesus sagde: hvis kødet (det lavere 
niveau af skrifterne) kom i stand på 
grund af ånden (som det højere, 
åndelige niveau er formuleret i det 
nederste, fysiske niveau), det er et 
vidunder. Men hvis ånd (det højere 
niveau betyder, ved hjælp af 
Helligånden, vælger børn) kom i stand 
på grund af selve (Born af kvinden, 
eller kød og blod, reproducing efter 
den, lavere, kødelige betydningen af 
skrifterne), det er en spekulerer af 
vidundere. Jeg er faktisk overrasket 
over, hvordan denne store 



rigdom (højere niveau betydningen af 
skrifterne) har gjort sit 
hjem (formuleret sig selv) i denne 
fattigdom (lavere niveau betydningen 
af skrifterne). 

30) Jesus sagde, hvor der er tre 
guder (som Gud i det gamle, nye, og 
apokryfe testamente), de er 
guderne (Jesus er blevet dem). Hvor 
der er to (Testamente, kristne) eller 
en (Testamente, jøderne), Jeg er med 
ham(Indtil udgangen af år). (The 3 er 
udvalgte, 2 er kristne i det samme hus, 
og jøderne, er 1 og er et andet 
hus) hæve stenen (ophøje den afviste 
testamente), og der vil du finde 
mig (hjørnesten)Kløve træ (Seek den 
højere niveau i det nye testamente), og 
der jeg (The logoer) ændr. 



31) Jesus sagde, ingen profet er 
accepteret i sin egen landsby (Jesus 
ikke er accepteret af jøderne); ingen 
læge heler dem der kender ham (Jesus 
kan ikke helbrede kristne i deres 
vantro). 

32) Jesus sagde, en by (The New 
Jerusalem) bygges på et højt 
bjerg (Jødisk-kristne) og befæstede (i 
tid af Guds ord) ikke kan 
falde, (helvedes porte skal ikke få 
overhånd over det) eller kan det være 
skjult. (Hele verden vil se det.) 

33) Jesus sagde: du hører (dvs. den 
lavere niveau) med en af dine ører, 
[men den anden (som forstår det højere 
niveau) du har lukket.] prædike fra din 
hustagene, som du vil høre i din ene 
øre (som der er blevet undervist 
tidligere; 2 træer, eller testamente) {(As 



well as) i den anden (åndelige) øre (at 
der blev undervist på første og 
genopdagede; de 3 træer).} for ingen 
lyser en lampe (Guds ord Salme: 
119:105) og sætter det (The 
Word) under en skæppe, eller gør han 
opstille sig (The Word) i et skjult 
sted, (The Word apokryferne midler 
taget væk og skjult) , men snarere han 
sætter det på en lampe fod (forkynder 
det i kirken, Åbenbaringen 1:20) så 
alle, der kommer ind (The 
Kingdom) og forlader (Riget) vil se sit 
lys (som er den højere niveau betyder 
indeholdt i Guds ord). 

34) Jesus sagde: Hvis en blind 
mand (Falsk jøder med deres falske 
image, eller Canon) fører en blind 
mand (Falske kristne, der bruger denne 
taktik som en grund til at myrde 



profeter og eksil apostlene så de kan 
overtage kirken)de begge falder i en 
pit (fælde at se kun den lavere niveau; 
derfor fangenskab vil blive taget til 
fange og dem, der dræber med sværd 
af Guds ord skal senere blive dræbt 
med det samme sværd af Guds ord). 

35) Jesus sagde: det er ikke muligt for 
nogen at komme ind i huset af en 
stærk mand (Guds hus under Satans 
kontrol) og tage det med magt (i 
slutningen af dage) medmindre han 
binder sine hænder (bygger en sag 
mod ham for 2.000 år); så han 
vil (Kunne) ransage (Afsløre 
forbrydelser) hans hus (Udsætte 
gerninger af falsk religion, samt den 
løgn, de baserer det på). 

36) Jesus sagde, fortvivl ikke 
Dawn (den oprindelige åbenbaring af 



mysterier og nøgler i den tidlige 
kirke) til solnedgang (efterfølgende 
fortielse og undertrykkelse af de 
mysterier og nøgler) og fra 
dusk (tidspunktet for 
undertrykkelse) til dawn (det 7. 
årtusinde, når morgenstjernen opstår i 
vores hjerter) om [hvad 
mad] (Skrifterne) du [vil] 
spise (Accepter) , [eller] hvad [tøj] du 
vil bære (din bestemt pålydende). [du 
er meget] bedre end [liljer] (The Elite 
af verden, som er feltet), som [hverken] 
kort eller spin (For Guds rige) . Og for 
dit vedkommende, hvad [vil du bære] 
Når du har ingen tøj? (Ingen religion 
vil tage dig fordi du side med 
profeterne mod dem) der ville tilføje til 
din statur? (Fører dig ind i din sande 
natur – ligesom Jesus, Moses og Elias 



var under transfiguration) det er ham, 
der vil give dig din (Sand) tøj (Guds 
hellige. Job 29:14, Åbenbaringen 19:8). 

37) hans disciple sagde, når vil du (The 
Living ord) blevet åbenbaret for os og 
Hvornår skal vi se dig? Jesus sagde, når 
du disrobe (lad den religiøse 
etablering) uden at være flove over og 
tage op dit tøj (trosretninger, 
forskelle) og placere dem under 
fødderne ligesom små børn (The 
vælger) og træde på dem (afviser dem, 
smider de små fisk tilbage i havet), 
derefter [vil du se] levende søn en (og 
dermed være som ham, for når vi ser 
søn ser vi ham, og i ser ham, bliver vi 
som han er), og (derfor) vil du ikke 
være bange for (For han er perfekt 
kærlighed, som kaster ud al frygt; 1 Joh 
4:18). 



38) Jesus sagde: mange gange har du 
ønsket at høre (åndeligt med de andre, 
åndelige øre) disse ord, som jeg siger 
til dig, og du har ingen andre at høre 
dem fra (som i denne bog). Der vil 
være dage (The 2 åndelige dage, eller 
2.000 år) når man ser for mig (søger 
efter min mening, eller logoer) og vil 
ikke finde mig (betydningen af disse 
ord). 

39) Jesus sagde: The farisæerne og 
skriftkloge (og senere, de tidlige kirke 
tillidspersoner) har taget nøgler af 
viden (højere niveau betydning; Se 
også Luk 11:52.) og skjulte dem (Bag 
kødelige låse af jordiske billeder) . De 
selv ikke har indtastet (af viden om 
disse nøgler til riget), eller har de lov 
til at indtaste dem, der ønsker at (da de 
så lyset i disse billeder og undertrykt 



dem, derved spottede 
Helligånden). Du dog være så kloge 
som slanger (De skriftkloge og 
farisæerne Mattæus 23:33, 12:34, 
etcetera,) og så uskyldige som 
duer (Udvalgte). 

40) Jesus sagde: en grapevine (falske 
kirke) er blevet plantet uden for 
Faderen (viden om mysteriet), men at 
være usund, (rodfæstet i lære af 
mænd) det bliver trukket op af sine 
rødder og ødelagde. (Af 
Jesus, sandt vin John 15:1) 

41) Jesus sagde: hvem har noget i 
hånden (den sande rigdom, et greb om 
dette begreb) vil modtage 
mere (nøgler, åbenbaringer, indsigt, 
magt), og hvem har intet (fattigdom, 
eller ingen greb om dette begreb) vil 



blive frataget selv den lille han 
har (timelige magt, magt over kirken). 

42) Jesus sagde: bliver 
forbipasserende. (Hurtigt fra verden--
vers 27; blive ensomme, osv.) 

43) hans disciple sagde til ham: Hvem 
er du, at du skal sige disse ting til os? < 
Jesus sagde til dem: > du ikke klar over 
hvem jeg er fra hvad jeg sige til dig (fra 
træ, eller gamle testamente skrifter), 
men du (disciple, tidlige kristne) er 
blevet ligesom jøderne, for de (enten) 
elsker træet (The Skrifterne) og hader 
sin frugt (som det frembragte, nemlig 
Jesus og viden om Mysterierne) eller 
elsker frugt (Jesus mysterier) og hader 
træet (The skrifterne, der frembragte 
disse ting). 



44) Jesus sagde: den, der spotter mod 
Faderen (gamle testamente æra og 
Skrifterne) skal tilgives, og den, der 
spotter mod søn (nytestamentlige æra 
og Skrifterne) skal tilgives, men den, 
der spotter mod Helligånden (der vil 
føre os ind i en korrekt forståelse af 
både det gamle testamente og det nye 
Testamente, dermed afslører de 
3rd testamente) ikke vil blive tilgivet 
enten på jorden (det jordiske argument 
mod dem vil være overbevisende) eller 
i himlen (den åndelige argument mod 
dem vil være overbevisende). 

45) Jesus sagde: druer (frugter af 
kristendommen og det nye 
testamente) er ikke høstet fra 
torne (kristne, når de er verdslige og 
rig), heller ikke figner (frugter af 
jødedommen og det gamle 



testamente) indsamlet fra tidsler (falsk 
jøder: synagoge af Satan), for de ikke 
producerer frugt (fra Bibelen 
producere). En god mand bringer 
tilbage gode fra sit 
forrådskammer (Hans hjerte fører ham 
til den gode frugt) en ond mand 
frembringer onde ting fra sin onde 
lagerbygning, der er i hans hjerte, og 
siger onde ting (Hans onde frugt).For 
ud af overfloden af hjertet han 
frembringer onde ting (Som forhindrer 
folk i at genkende mysteriet). 

46) Jesus sagde: blandt kvinder (Adam 
efter kødet kunne siges at være blevet 
født endnu en gang, ved hjælp af Evas 
overtrædelse og hans efterfølgende 
samtykke), fra Adam indtil Johannes 
Døberen, der er ingen så overlegen i 
forhold til Johannes Døber, hans øjne 



ikke være sænket (før ham). Men jeg 
har sagt, uanset hvilken en af dem 
kommer til at være et barn (en af 
udvalgte) vil være bekendt med 
riget (som John the Baptist var) og vil 
blive bedre end John (fordi denne gang 
omkring, de vil faktisk lykkes). 

47) Jesus sagde: det er umuligt for en 
mand at montere to 
heste (kongeriger) eller at strække to 
buer (kæmpe både for og imod hver 
side) , og det er umuligt for en 
ansat (En vælger én) til at tjene to 
herrer (Gud og Satan); ellers han vil 
ære den og behandle den anden 
hånligt. Ingen mand drikker gamle 
vin (Gamle belæringer) og straks 
ønsker at drikke vin (lære). Og ny 
vin (Undervisning) ikke er sat i gamle 
Caixas(Studerende, tilhængere) , lest 



de brast; heller ikke er gammel 
vin (Undervisning) sætte ind i en ny 
wineskin(Studerende), lest det 
ødelægge det (Som gammelt, falske 
koncept af Canon gjorde at de tidlige 
kristne) . En gammel 
patch (undervisning) ikke er syet på en 
ny klædning (Religion), fordi en tåre 
ville medføre (i en ny religion). 

48) Jesus sagde, Hvis to (de gamle og 
nye Caixas) slutter fred med hinanden 
i dette ene hus (Guds), vil de sige til 
bjerget (verdenssystem, religiøse 
etablering), 'Flyt væk', og det vil flytte 
væk. 

49) Jesus sagde: velsignede er 
ensomme og udvalgte, for (er ud over 
de religiøse etablering) du vil (gennem 
dit arbejde) finde riget. For du er fra 
det (vi basere vores forståelse på tidlig 



kristendom), og at det (oprindelige 
undervisning) du vil returnere. 

50) Jesus sagde, hvis de (jøder og 
kristne) sige, at du (The vælger), «hvor 
du kom fra?», siger til dem,» vi kom fra 
lyset (højere niveau af ordet), stedet 
hvor lyset (åndelige betydning) blev til 
på egen hånd og etableret [sig] og blev 
åbenbart gennem deres image (de 
nedre, fysiske betydninger). ' hvis de 
siger til dig, ' er det du?', siger, "vi er 
dets børn (Vi er bragt frem fra det, for 
at afslutte, hvad der var tilbage for os 
at gøre), vi er udvalgte levende Fader. 
"hvis de beder, 'hvad er tegnet af din 
far i du?', siger til dem: 'det er 
bevægelse og hvile' (Til at arbejde og 
at finde liv igennem den. Når vi 
udelukke, vil derefter vi hvile. At vi 
omsider har fået sandheden indebærer 



at overtage verden og hviler på Guds 
ord.) 

51) hans disciple sagde til ham: når vil 
hvile i den døde (The jøder og 
kristne) kommer, og Hvornår kommer 
den nye verden? Han sagde til 
dem: Hvad du ser frem til (Der 
undervisning, som var fra 
begyndelsen) er allerede 
kommet, (Den oprindelige jødisk-
kristne undervisning) men du (Fordi 
nøglerne blev taget og skjult)ikke 
genkende det. 

52) hans disciple sagde til ham: 
fireogtyve profeterne talte i Israel, (The 
24 bøger af den hebraiske kanon, 
senere vedtaget af protestanter) og alle 
af dem talte i dig. (Traditionel kristen 
undervisning, at vi ville vide Jesus 
gennem Canon.) Han (Living Guds 



ord, som er ikke underlagt døde eller 
falske kristne og jøder) sagde til 
dem: du har udeladt den ene bor i din 
tilstedeværelse (at ordet Gud bruger 
bøger uden for Canon) og har talt (kun) 
af (hvad) døde (falsk jøder og kristne 
har sagt). 

53) hans disciple sagde til ham: 
er (fysisk) omskæring gavnligt eller 
ej? Han sagde til dem: Hvis det var 
gavnligt, deres far (lys i billedet af 
kødet) ville avle dem allerede 
omskåret (i kødet) fra 
deres (Fleshly) mor (fysisk, overflade-
niveau undervisning, traditioner, 
m.m.). Snarere, det gælder omskæring i 
ånden er blevet(Over proces tid) helt 
rentable (Sådan at vi kan nu 
transcendere den kødelige 
undervisning). 



54) Jesus sagde: Salige er fattige (I 
ånden, der er blevet berøvet væld af 
ånden), for deres er 
Himmeriget.(Genoprettelse af 
nøglerne og den højere indsigt.) 

55) Jesus sagde, hvem ikke hader sin 
far og hans mor (jødiske (eller kristne) 
traditioner, institutioner, osv.) må ikke 
blive en discipel mig (da deres 
traditioner forhindre dem i at acceptere 
de udelukkede skrifter, at de bibelske 
forfattere så tydeligt accepterede) og 
hvem ikke hader hans brødre og 
søstre (Fellow kristne og jødiske 
brødre og søstre) og tage sit kors 
op (Bemærk : det er omkring 
midtpunktet. I manuskriptet, der er et 
symbol, der her kaldes en staurogram, 
som ingen nogensinde fortæller dig 
om. Du kan søge efter det på 



internettet. Hvis du læser bogen som 
om dette var en slags hængsel, læsning 
114, med Prolog, 113 med vers 2, osv., 
vil du finde, at der findes en mærkbar 
korrespondance hele vejen til dette 
midtpunkt. Det følger ikke vores 
versifikation præcis, men det er der...) i 
min måde (at acceptere de bøger, som 
han og de nye og gamle testamente 
forfattere accepteret) ikke vil være 
værdig til mig (Jesus faktisk bliver du 
og gendanner du din ordentlig statur). 

56) Jesus sagde, hvem har kommet til at 
forstå verden (og hvordan det skjuler 
åndeligt bag en kødelig facade) har 
fundet (kun) et lig (Tradition, 
fattigdom, ord uden åndelig indsigt), 
og uanset hvem der har fundet et lig (at 
de verdslige billeder fungerer denne 
funktion) er overlegen i forhold til 



verden (ikke er omfattet af dens 
illusion). 

57) Jesus sagde: Kongeriget Faderen er 
som en mand, der havde [godt] 
frø (The Word). Hans fjende (Satan og 
hans folk, Judases) kom om 
natten (Denne 2.000-år alder af 
mørket) og såede ukrudt (Falske 
lærdomme, lærere) blandt de gode 
frø (Guds ord). Mand (Gud) ikke tillod 
dem (Engle) at trække op ukrudt (Ved 
at afsløre sandheden før 2.000 år var 
op); han sagde til dem:» Jeg er bange 
for, at du vil gå til hensigt at trække op 
ukrudt (Falsk, lavere niveau lære) og 
trække op hvede (Frugt) sammen med 
dem.» (og da han ikke gjorde det, vi 
har denne bog, der vidner imod dem i 
vores tid) for dag i høsten (7 dag, eller 
millennium) ukrudt(Falske 



doktriner) vil være klart synlige, og de 
vil blive trukket (Ud af kirker og 
synagoger) og brændte (Når ilden 
blusser, og sværdet; det 3rd 
Testamente-- og krig-mellem dem i 2 
og af 3 Testamente-bryder ud). 

58) Jesus sagde: velsignet er den mand, 
der har lidt (fra 2.000 års falsk 
undervisning) og (har overvundet 
verden) fandt livet (nøglerne, på 
baggrund af den højere undervisning). 

59) Jesus sagde: tage sig i agt for 
levende en mens du er i live (før 
tillidspersoner berøve dig af 
mysterium indeholdt i dig), lest du 
dør (Bliv underlagt læren af døde) og 
søge at se ham (levende én) og være i 
stand til at gøre so. (De nøgler, der vil 
tillade dig at er blevet taget væk og 
skjult.) 



60) < de så > en samaritaner (dem i en 
lille og begrænset Canon) bærer et lam 
på vej til Judæa. Han sagde til sine 
disciple, (hvorfor gør) at mennesket 
(bære) lam (kristendom) omkring? De 
sagde til ham, så at han kan dræbe 
det (med deres egen lære) og spise 
det (Læs det på deres egen måde). Han 
sagde til dem, mens det er i live (Stand 
til at ændre dem og bringe dem i 
live) han ikke vil spise (Læs, 
acceptere) det, men kun når han har 
dræbt det (Med hans egen lære) og 
det (Word) er blevet et lig (En del af 
corpus af skrifterne, mangler ånd og 
liv) . De sagde til ham, han ikke kan 
gøre det (forstå det levende 
ord) ellers. Han sagde til dem, du også 
kigge efter et sted for dig selv inden 
for hvile (tid mellem tab og 



genopretning af mysteriet), lest du (nye 
Testamente og apokryfe nye 
Testamente forfattere,) bliver et 
lig (Stripped af din højere 
betydninger) og spises (accepteret på 
niveauet for deres døde forståelse). 

61) Jesus sagde: to (typer) vil 
hvile (2.000 år repose) på en 
seng (Kirken) ene (der vil ikke blive en 
discipel) vil dø, og den anden (ligesom 
Salome vil blive en discipel og) vil 
leve (inddrive mysteriet). Salome (mor 
til Jakob og Johannes; læse Mark 15:40 
sammen med Matthew 27:56) sagde til 
ham: Hvem er du, mand, at du, som 
selv fra ene (den udelte, i modsætning 
til dem, der deler Guds ord) er kommet 
op på min sofa (hvor hun spiser) og 
spist fra mit bord? Jesus sagde til 
hende: jeg er ham, der findes fra den 



udelte. Jeg fik (at æde) nogle af tingene 
min far (fra hendes tabel). < Salome 
sagde: > jeg er din discipel. (Jeg 
accepterer accepterer du) < Jesus sagde 
til hende: > derfor siger jeg, hvis han er 
< udelt >, (accepterer alt i Skriften, selv 
dem, der henvises til bøger uden for 
Canon) han vil blive fyldt med lys, (og 
dermed leve) , men hvis han er 
opdelt, (ikke accepterer alle denne 
Jesus, spiser, eller accepterer) han vil 
blive fyldt med mørke (dør). 

62) Jesus sagde: det er til dem [hvem er 
værdig til mit] mysterier (som 
arbejdskraft, søge, bede og banke i ånd 
og sandhed og finde liv) at jeg fortælle 
min mysterier. (Give dem nøgler til at 
optrævle disse mysterier) Lad ikke din 
venstre hånd (Dem der ikke kender 
disse nøgler) vide, hvad din højre 



hånd (Dem hvem vidste og dem der 
kommer til at kende) gør. 

63) Jesus sagde, der var en rig 
mand (tillidspersoner i kirken) der 
havde mange penge (sand rigdom, eller 
nøgler af viden). Han sagde, ' jeg sætter 
mine penge at bruge (skjule disse 
nøgler og erstatte dem med min egen 
undervisning) således at jeg kan soen, 
høste, plante, (For mit eget egoistiske 
formål) og fylde mit (egen) storehouse 
med producere (For min egen magt og 
herlighed og vinding) med resultatet at 
jeg (således at tage riget ved 
forræderi) skal mangle noget. Sådan 
var hans hensigter, men samme 
aften (2.000-års alder) han døde (selv 
tabte nøgler til sandheden). Lad ham 
der har ører (Begge niveauer af 
forståelse) høre. 



64) Jesus sagde, en mand havde 
modtaget besøgende. Og når han 
havde udarbejdet middagen (Festen for 
Guds evige ord)sendte han sin 
tjener (profeterne) at invitere 
gæster (troende). Han gik til den 
første (Den tidlige kirke 
tillidspersoner) og sagde til ham, min 
master indbyder. "sagde han,» jeg har 
fordringer på nogle købmænd (De 
falske jøder-som havde skjult tasterne-
-vers 39; Lukas 11:52). De kommer til 
mig i aften (Som den dag, eller tid til at 
forstå svinder væk). Jeg skal gå og give 
dem min ordrer (Efterligne deres 
måder, således at jeg kan fortjeneste 
som de gjorde). jeg bede om at blive 
fritaget fra middagen. " (Jeg vil ikke 
acceptere alle disse skrifter) han gik til 
en anden (Kirken kort efter 



overtagelsen) og sagde: «min herre har 
inviteret dig.» sagde han til ham, "Jeg 
har lige købt et hus (Etableret en 
kirke) og am kræves for 
dagen.(Ligesom daglejere som hver får 
en denarius) jeg ikke har nogen 
fritid.' (Mit arbejde er mere 
vigtige) han gik til en 
anden (Protestanter) og sagde til ham: 
'min master inviterer dig.' Han sagde 
til ham:» min ven vil 
giftes, (Ægteskabet aftensmad af 
Lamb) og jeg er at forberede 
banket. (The Canon skal være som jeg 
det) jeg vil ikke kunne komme. (Fordi 
din banket indebærer mere af Guds 
ord, end jeg undervise eller 
acceptere) jeg bede om at blive fritaget 
fra middagen. (Jeg afvise din mad, din 
Skrifterne) ' Han gik til en anden (De 



kristne i slutningen af 2.000-års 
alder) og sagde til ham, min master 
indbyder. (At spise, eller acceptere alle 
bøgerne, som profeterne har) ' Han 
sagde til ham:» Jeg har lige købt en 
gård, (Jeg er helt investeret ved nu) og 
jeg er på min måde at indsamle 
leje. (Det er tid for mig til kontanter i 
på mine får, der ikke har noget andet 
nu at tro på men mig) jeg skal ikke 
være i stand til at komme. Jeg beder 
om at være undskyldt (jeg afviser disse 
skrifter). ' Tjeneren (Profeterne) vendte 
tilbage og sagde til sin herre, ' dem, 
hvem du inviteret til middag(Kristne 
religiøse oprettelse) har bedt om at 
være undskyldt.» Herre sagde til sin 
tjener, ' gå uden for (af den religiøse 
oprettelse) på gaden (De vantro, RAK, 
prostituerede og skat-samlere-som på 



først med jøderne) og bringe dem, som 
du tilfældigvis mødes, (Nogen-gode 
eller dårlige, dig, mig, hvem) således at 
de kan spise.'(Accepter ord bliver 
afsløret i festen af Guds 
ord) Forretningsfolk og 
købmænd (Religiøse ledere, se 
Åbenbaring 13:17) vil ikke komme 
ind (Ved valg) steder af min far. 

65) han sagde, der var en god 
mand (Gud) der ejede en 
vingård (Kirken). Han lejede det (med 
forventning om overskud) til 
forpagtere (kirke lederskab) således at 
de kan arbejde det og han kan 
indsamle råvarer fra dem. (Selv om de 
rent faktisk ønskede det selv--vers 
63) han sendte sin tjener (Fylden af 
skrifterne) således at lejerne kan give 
ham producere (Frugter, mysterier, 



øge) vingårdens Herre (Kirke). De greb 
hans tjener(Profeterne) og slog 
ham (Dem), alle men dræbte 
ham (Dræbt og spist). Tjeneren gik 
tilbage og fortalte sin herre. Mesteren 
sagde, ' måske < de > (Kirken før 
Reformationen) ikke genkende < ham 
>.' (Skrifterne)sendte han en anden 
tjener. (Med spørgsmålet om 
godkendelse af de apokryfe 
skrifter) lejerne slå (Verbalt 
misbrugt) denne ene (Disse bøger) så 
godt. Daværende ejer (Gud 
Faderen) sendte sin søn (på hans 
genkomst) , og sagde, 'måske de vil 
vise respekt for min søn.' (Når han 
åbenbarer sig gennem skrifterne og 
udvalgte)fordi 
lejerne (Kirkeledere) vidste at det var 
ham der var arving til vingården, (Til 



at vende tilbage) de greb ham og slog 
ham ihjel (Nægtet ham den 3rd tid, 
ligesom Peter gjorde). Lad ham der har 
ører (På tidspunktet i slutningen) høre. 

66) Jesus sagde: Vis mig 
stenen (testamente) som 
bygherrer (jødiske og kristne 
ledere) har afvist. At en er 
hjørnestenen (nøglen sten eller 
testamente). 

67) Jesus sagde, hvem mener, at 
alle (hele mængden af Guds 
skrifter) selv er mangelfuld (jøder og 
kristne) (selv) helt mangelfuld. (Delt; 2, 
ikke 1) 

68) Jesus sagde: velsignet er du, når du 
er hadet og forfulgt (af såkaldte jøder 
og kristne). Uanset hvor du er blevet 
forfulgt (i din tro og den højere 



forståelse) vil de finde noget 
sted (grundlag for det). 

69) Jesus sagde, velsignede er de, der er 
blevet forfulgt i sig selv (Broken fra 
falske lærdomme). Det er dem, der har 
virkelig kommet til at kende 
Faderen (modtager ikke hvad kød og 
blod siger, men faderen). Salige er 
sultne, (For fest af Guds ord) for maven 
på ham der begærer (At kende 
sandheden, nøglerne) vil blive 
fyldt(Med viden om mysteriet). 

70) Jesus sagde: Hvis du frembringe 
hvad er inden i jer, (er indeholdt i 
skrifterne) hvad du 
frembringe (mysteriet om den højere 
niveau betyder) vil spare dig. Hvis du 
(frivilligt) ikke frembringe hvad er 
inden i jer, (nøglerne, mystik, den 
højere niveau betyder) hvad du ikke 



frembringe (Fra Skrifterne) vil 
ødelægge dig (ved at holde dig bundet 
op i overfladiske forstand). 

71) Jesus sagde: jeg skal ødelægge 
[denne] house, (gamle 
Jerusalem; Jødedommen og 
kristendommen; vinstok plantet ud 
over faderen) og ingen vil være i stand 
til at genopbygge det (fordi de løgne, 
de bygget deres hus på vil blive udsat i 
tide). 

72) [en mand (religiøse leder) sagde] 
ham, fortælle mine brødre (Fellow 
kristne og jøder) at opdele min fars 
ejendele (The skrifterne, 
menigheder) med mig. Han sagde til 
ham, O menneske, der har gjort mig en 
skillevæg (som denne mand har)? Han 
vendte sig til sine disciple (Dem hvem 
vidste mysteriet om de udelte 



Skrifterne) og sagde til dem, jeg er 
ikke en skillevæg, er jeg? (Hvilket 
betyder, at de ved, at der er kun én 
sand undervisning; store fisk, får, osv.) 

73) Jesus sagde: høsten (af frugt af 
Guds ord) er stor, men arbejdere (The 
vælger) er få. Bønfalder Herren, derfor 
sende arbejdere til høsten. 

74) han sagde: O Herre, der er mange 
omkring drikke lavpunktet (The 
Canon; eller, som indeholder vand, 
eller ordet) men der intet er i 
cisternen. (Deres fokus er på cisterne, 
eller Canon, og så ikke kan trække ud 
flere vand, eller ord fra sig.) 

75) Jesus sagde: mange står ved 
døren, (The Word, John 10:9) , men det 
er enkeltstående (der er ikke enig med 
mange) , der træder brude 



kammeret (fordi de ser ting bortset fra 
tradition). 

76) Jesus sagde: (Kongeriget Faderen er 
som en købmand religiøse leder) der 
havde en sending af 
merchandise (hans traditioner) og der 
opdagede en pearl (en sten-en 
Testamente, som former usete og som 
en irritation). Denne 
købmand (Religiøse leder) var 
snu (Som den kloge fisker--vers 
8). Han solgte merchandise(Værdiløse 
tradition) og købte perle (Den 
usvigelige og varig 
mystery) alene (Bortset fra 
tradition) for sig selv. Du også søge 
hans aldrig svigtende og varig (skjulte) 
skat (Pearl, der lider selv til vor 
tid) hvor ingen møl (den tidlige kirke, 
som spiste frø, eller ordet) kommer i 



nærheden af at fortære og ingen 
orm (The protestanter, der sænkede de 
apokryfe skrifter) ødelægger. 

77) Jesus sagde, det er mig, der er lys 
der er over dem alle (lysarmaturer af 
denne verden). Det er mig, der er 
all. Fra mig har alle kommer frem, og 
for mig (ved udgangen af tid) har alle 
udvide. Split (skelne både åndelige og 
fysiske plan) et stykke træ (hvilket 
betyder korset; det nye testamente), og 
jeg er der. (Lys over dem alle, det 
højere niveau betyder) løft (Ophøje, 
acceptere, forkynde) stenen (Det 
afviste Testamente; keystone), og du 
vil finde mig der (Lys i begge sæt af 
Skriften). 

78) Jesus sagde, Hvorfor er du trådt i 
ørkenen? (Waterless sted ud over 
vandet fra Guds ord) at se en reed(The 



Word Canon er afledt af ordet 
reed) rystet af vinden (af Guds 
doktrinen)? Og at se en mand klædt i 
bøde (Religiøse eller 
sekulære) beklædningsgenstande kan 
lide din konger og din store 
mænd? (Der er alt i aftalt spil) dem er 
fine [klæder], (Apparater eller 
overfladiske storhed; tilknytning til en 
organisation eller religion) og de er i 
stand til at skelne sandheden (Fordi de 
mangler indre storhed eller sande stof). 

79) en kvinde fra mængden sagde til 
ham: velsignet er i 
livmoderen (jødedommen, se 
Galaterbrevet 1:15) , hvorover du og 
brysterne (gammel og ny 
testamente) som plejes 
du. (Kristendom) Han sagde til 
hende, velsignet er dem (The 



vælger) der har hørt ord af 
Faderen (ånd-plan, i modsætning til 
mor, som er niveauet, kød og blod) og 
har virkelig holdt det (i modsætning til 
jøder og kristne, der gjorde ikke). For 
der vil være dage (The 2 åndelige dage; 
2.000 år overgivet til Satan at prøve 
kirken) når du vil sige, "velsignet er i 
livmoderen, som ikke har tænkt (Ægte 
jødedom, kristendom) og 
brysterne (Guds ord i højere 
forstand) som ikke har givet 
mælk (Lærdomme for dem ikke klar til 
kød af ordet) .' 

80) Jesus sagde, han der har anerkendt 
verden (det verdslige-niveau 
undervisning) har fundet kroppen, (lig, 
eller corpus af døde lærdomme) men 
han der har fundet liget (har fundet ud 
af om mystiske død) er overlegen i 



forhold til verden (øvelser magt over 
disse verdslige lære). 

81) Jesus sagde, Lad ham der har 
vokset rige (fundet den egentlige 
rigdom af de højere lære) være 
konge (tildeles retten til at tale og 
undervise), og lad ham der har 
kraft (eliten og herskerne af 
kirken) give afkald på det (deres 
myndighed). 

82) Jesus sagde, han der er i nærheden 
af mig (The Word) er i nærheden af 
ilden (retssag og dom; også 
forfølgelse), og han der er langt fra 
mig (The Word) er langt fra riget (den 
højere forståelse). 

83) Jesus sagde: de billeder (de lavere 
niveau betydninger, som de højere 
ones er formuleret) er åbenbart til 



mand, (fordi de er overflade-niveau 
betydninger) , men lyset i dem (højere 
niveau betydninger, afsløret af 
tasterne) forbliver skjult i billedet (låst 
i de forskellige navne og objekter 
handlinger, osv.) af lyset (dvs. højere 
niveau) af Faderen. Han (The far af 
lys) , vil (i god tid) bliver manifest, 
men hans billede (hvordan han er 
skjult på lavere niveau betyder) vil 
forblive skjult af hans lys (som bruger 
disse billeder til at skjule sig selv). 

84) Jesus sagde, når du ser din 
lighed (hvad du selv projicere på 
Skrifterne) du fryde sig (fordi det 
passer dig at se dig selv og ikke Gud i 
dem). Men når du ser 
billederne (genkende, som de taler om 
dig) som trådte i kraft før dig, (og at de 
blev skrevet før disse ting skete) og 



som heller ikke dø (Fortsæt til at være 
gået ned for 2.000 år) eller blive 
manifestere, (da du ikke kan genkende 
lyset i dem) hvor meget (skyld) du 
bliver nødt til at bære (i dag)! 

85) Jesus sagde: (1) Adam kom til at 
være fra en stor magt (Gud) og en stor 
rigdom (viden), men han ikke blive 
værdig til du (der har fået overdraget 
med sandheden). For havde han været 
værdig, (At have mysteriet afsløret 
ham) [han ville] ikke [har oplevet] 
død. (Fallen bytte til svaghed og 
uvidenhed.) 

86) Jesus sagde: [ræve (Som Herodes, 
der vidste sandheden, som han fik fra 
John) har deres huller] (deres steder 
inden for jordiske institutioner) og 
fuglene (religiøse ledere) har [deres] 
reder (høj kontorer), men 



Menneskesønnen har ikke noget 
sted (kontor eller holdning) at lægge 
sit hoved og resten. (For 2.000 år.) 

87) Jesus sagde, elendige er 
kroppen (livløse Christian 
Canon; Kirken) , der er afhængig af et 
organ (livløse jødiske Canon; 
synagoge), og elendige er 
sjælen (menneskelig ræsonnement, 
ifølge den hemmelige bog af 
James) der er afhængig af disse 
to (deres overfladiske forståelse af de 2 
døde testamente). 

88) Jesus sagde: engle (The vælger) og 
profeterne (Skrifterne) vil komme til 
dig (efter 2.000 år) og give dig (en 
ordentlig forståelse af) disse ting du 
(allerede) har (The 2 sæt af 
skrifterne; Gamle og nye 
testamente). Og du også give dem disse 



ting som du (jøder og 
kristne) har, (penge, magt, ressourcer, 
adgang til medier, anerkendelse) og 
sige til jer, "Hvornår vil de (ejere af 
feltet, eller verden) komme og tage, 
hvad der er deres?'(Så vi kan fjerne 
vores religiøse beklædningsgenstande 
og give afkald på verden.) 

89) Jesus sagde, Hvorfor vasker 
du (med ordet) på 
ydersiden (overfladiske natur) af 
cup? (Beholder med vand, eller Guds 
ord, hvilket betyder, at Canon.) Er du 
ikke klar over at han ydede 
indersiden (Den skjulte betydning af 
de skrifter, der er indeholdt i denne 
Canon) er den samme, der lavede 
ydersiden? (The Canon, eller container, 
hvor de skjulte betydning kunne 
bevares for 2.000 år.) 



90) Jesus sagde: kom til mig, (The 
Logos, eller højere forståelse) for mit 
åg er let (at forstå) og min lordship (i 
modsætning til jødernes og de 
kristne) er mild, og du vil finde hvile 
jer. (Fra arbejdskraft og ørkesløshed af 
kødelige-niveau forståelse lagde på dig 
ved dem..) 

91) de sagde til ham, Fortæl os hvem 
du er, så vi kan tro på dig. Han sagde 
til dem: du læse ansigt (overfladiske 
aspekter) af himlen (øverste 
betydning) og af jorden (dvs. lavere), 
men du har ikke anerkendt den, der er 
før du, (der er den himmelske i 
formuleret inden for sløret af den 
jordiske) og du ved ikke, hvordan at 
læse dette øjeblik. (Som er den 
himmelske logoer præsenterer sig selv 
i billedet af jordiske karakter.) 



92) Jesus sagde: Seek (For sandheden) , 
og du vil finde (nøgler, mystery, 
osv.). Endnu, hvad du spurgte mig om i 
tidligere tider (hvordan at læse 
skrifterne) , og som jeg ikke fortælle 
dig derefter (hvad de ikke var i stand 
til at acceptere; John 
16:12) nu (enden) jeg har lyst til at 
fortælle, (Afdæk forstand) , men du 
ikke spørge efter det. (Da traditionerne 
for mænd er velkomne.) 

93) < Jesus sagde: > Giv ikke hvad er 
hellige (nøgler, mysterier) til 
hunde, (skriftkloge, farisæerne, falske 
jøder) lest de smide dem på en 
mødding. (Skjule tasterne--vers 
39; Lukas 11:52) smider ikke 
perlerne (nøglerne, mysterier) til 
svin, (Falske kristne) lest de male det 
[til bits]. (Udslette, anathematize 



nøgler, mysterier og højere niveau 
betydninger.) 

94) Jesus [siger], han hvem søger 
finder, og [han der slår] (på døren til 
Guds ord, John 10:9) vil være lade 
in.(Guds ord vil åbne op for ham og 
han vil vinde indgang ind.) 

95) [Jesus sagde,] Hvis du (dem af den 
tidlige kirke) har penge, (nøgler, 
mysterier, det sande rigdom) ikke låne 
det på interesse, (som køber eller 
sælger, for din egen få) , men give [det] 
til en (The vælger, hvem der skal 
komme--vers 109) fra hvem vil du ikke 
få det tilbage. 

96) Jesus [siger], Kongeriget Faderen er 
som en bestemt 
kvinde (Helligånden). Hun tog lidt 
surdej,(Undervisning, Lukas 



12:1) [skjult] det i nogle 
dej, (Skrifter) og gjorde det til store 
(fine) brød (Testamente) . Lad ham der 
har ører (2 niveauer af forståelse) høre. 

97) Jesus sagde: Kongeriget [far] (som 
kommer fra et ordentlig indblik i 
skrifterne) er ligesom en bestemt 
kvinde (Kirken) der var i færd med en 
krukke fuld af måltid. (Som cisternen, 
kop eller 24 profeterne, etcetera; en 
container fuld af ordet og dets 
forståelse; komplet Skrifterne.) Mens 
hun gik [til] en vej, (Vejen er 
repræsentant for både traditioner og 
tid, der er blevet rejst og undervist før, 
så igen) stadig nogle afstand fra 
hjemmet, (Kongerige) håndtag af 
krukken brød (Det defekte begrebet 
Canon førte til tabet af skrifterne) og 
måltidet (Skrifter, sammen med deres 



forståelse) tømt bag hende (I gang) på 
vejen (Over tid, på grund af denne 
forvirring). Hun ikke indse 
det; (Kirken tog denne tradition for 
givet, fordi jøderne havde gjort det 
før) hun havde bemærket nogen 
ulykke. (Hun forestillede sig, hun 
gjorde Guds vilje.) Da hun nåede sit 
hus,(Når kirken var centraliseret, 
organiseret og etableret) hun satte 
krukken ned (Etableret en officiel 
Canon) og fandt det tomt. (Da alle hun 
stod tilbage med var overflade-niveau 
forståelse, som den tomme cisterne i 
vers 74.) 

98) Jesus sagde: Kongeriget Faderen er 
som en vis mand (Jesus) , der ønskede 
at dræbe en kraftig mand (Satan). I sit 
eget hus (Gud-hvor dommen begynder 
1pt. 4:17) . Han trak sit sværd (The 



Word, se Åbenbaring 2:16, osv.) og stak 
den ind i væggen (The kirkens 
forsvar) for at finde ud af, om hans 
hånd (gerninger på tværs af tid) kunne 
bære igennem. Derefter (når han var 
færdig med sine værker, og havde 
fulgt sit ord) han dræbte den 
magtfulde mand (Djævelen, der 
gennem ånden i Antikrist, har kørt 
kristenheden i 2.000 år). 

99) disciplene sagde til ham, dine 
brødre og din mor (efter kødet; Jøder 
og kristne) står uden for (af døren, men 
vil ikke indtaste). Han sagde til 
dem: dem her (der har indtastet 
gennem døren) der gør min Faders 
vilje (tror den, som Faderen har sendt 
John 6:29) er min (åndelige) brødre og 
min (åndelige) mor. Det er de (min 



åndelige familie) der træder (gennem 
døren, som er ordet, i) min Faders rige. 

100) de viste Jesus en guldmønt og 
sagde til ham: Cæsars mænd kræve 
skatter fra os. Han sagde til dem: Giv 
Cæsar, hvad der tilhører Cæsar, (guld, 
mønter, skatter, ære, osv.) giver Gud 
hvad tilhører Gud, (sandheden han 
gav; tasterne) og give mig, hvad er 
mine. (Det vil sige, vores egen selv.) 

101) < Jesus sagde: > hvem ikke hader 
sin far og hans mor (kristendom og 
jødedom) som jeg ikke må blive en 
discipel mig (da de holde dig fra at se 
ham). Og hvem elsker hans 
[ikke] (Åndelige) Far (Der discipliner 
os)og hans mor (Der giver åndelig 
fødsel til os) som jeg gør (Der bragte 
ham i ånd og sandhed) må ikke blive 
en [elev] til mig (Da det tager åndelig 



genfødsel og disciplin). For min (Falsk, 
fysiske) mor (Religion, i modsætning 
til hans sande mor nedenfor) [gav mig 
døden] (Den kødelig forståelse), men 
[min] 
sandt(Åndelige) [mor] (Talsmanden) g
av mig (Sand, åndelig) livet. 

102) Jesus sagde: ve til farisæerne, (der 
hid-tasterne--vers 39; Lukas 11:52) for 
de er som en hund (et urent 
dyr) sovende (åndeligt) i 
krybben (hvor mad, eller word er) af 
okser, (jødiske lægfolk, der træde ud af 
kornet, eller Guds ord) for hverken 
han spiser (Accepter det) eller lader 
han okser spise. (Fordi de skjulte 
nøgler og undertrykt sandheden.) 

103) Jesus sagde, heldige er 
manden (Den vælger af den tidlige 
kirke) hvem ved hvor røvere træder, 



(ikke gennem døren, men en anden 
måde) således at han kan stå op, (at 
træffe modforanstaltninger) -, mønstre 
hans domæne (Vedhæft et højere 
niveau til lavere ved hjælp af 
tasterne) og arm sig, før de 
invaderer.(Forberedes dermed at 
genoprette hans mysterium i god tid.) 

104) de sagde [til Jesus], kom, lad os 
bede i dag og lad os hurtigt. Jesus 
sagde, Hvad er synden som jeg har 
begået, (at jeg skal bede) eller hvori har 
jeg været besejret? (At vi skulle hurtigt 
fra mysteriet.) Men når brudgommen 
forlader den brude kammer, (Hvor folk 
vil ransage eller logoer og ikke finde 
det) så lad dem hurtigt (Fra Guds 
ord) og beder (Tilgivelse for at have 
syndet og bliver besejret). 



105) Jesus sagde, han, som kender 
den (åndelige) far og 
den (åndelige) mor (The vælger) vil 
blive kaldt som søn af en tøjte. (Han 
vil komme ud af det store hore af 
Babylon, religion, se Åbenbaring 18:4.) 

106) Jesus sagde: når du foretager to 
one, (Genkend den åndelige light er 
formuleret i de jordiske billeder ved 
hjælp af tasterne) vil du blive mand, 
sønner (næste niveau menneskeheden, 
væsener af lys) og når du siger, ' 
bjerg, (religiøse etablering, Babylon, 
Sodoma og Egypten, Jerusalem, 
Rom) flytte væk,' det vil flytte væk. 

107) Jesus sagde: The Kongerige er 
ligesom en hyrde, som havde hundrede 
får. (Mange forskellige versioner af 
kristendom) en af dem, den 
største, (Sande kristne undervisning, 



ligesom de store fisk af--vers 8) gik på 
afveje (For fårene, der ikke var denne 
fold-Johannes 10:16, ikke den samme 
type af kristendommen som 99).Han 
forlod nioghalvfems får og kiggede 
for, at en (For 2.000 år!) indtil han fandt 
det. Når han havde gået til sådanne 
problemer, (efter 2.000 år) , sagde han 
til fårene, "Jeg holder af dig mere end 
99.» (Fordi ene var forpligtet til at 
gendanne fold til sin oprindelige tal.) 

108) Jesus sagde, han der vil 
drikke (The Word) fra min mund (hans 
ord, snarere end fra en kop; eller 
Canon) bliver ligesom mig. (Vi skal se 
ham som han er, kender sandheden og 
blive sat fri fra religion, som har brug 
for en kop eller Canon) Jeg selv bliver 
han, (John 7:37-39, osv.) og de ting, der 
er skjult (Nøglerne, forståelse af dette 



og andre skrifter) vil blive afsløret 
ham. 

109) Jesus sagde: riget er som en 
mand (I den tidlige kirke) , der havde 
en [gemt] skat (denne åndelige-niveau 
åbenbaring) i sit felt (Religion hvor 
frøene blev sået på tværs af denne 
verdslige alder) uden at vide det. (The 
logoer var i verden, men det vidste 
ikke; John1:10) og [efter] han 
døde, (han mistede synet af nøglerne, 
mystik, og Skriften bliver holdt 
tilbage) , forlod han det til sin søn (The 
protestanter). Søn vidste ikke (om 
skat). Han arvede feltet (The skrifterne 
på det jordiske plan) og solgte [det] (og 
skatten knowledge i processen, 
sammen med de afviste bøger). Og 
den, der købte det (The vælger, hvem 
troet ord) gik pløjning(Oprettet godt, 



dyrket jord i sit hjerte for 
ordet) og (Ved at gøre det) fundet 
skatten (Nøglerne, mysterier og øverste 
niveau betydning). Begyndte han at 
låne penge på renter til hvem han 
ønskede. (Ved hjælp af penge givet af 
en der ikke ville få det tilbage--vers 
95.) 

110) Jesus sagde: hvem finder 
verden (den verdslige forståelse af 
vores religion, lavere niveau 
betydningen af skrifterne) og bliver 
rige, (genkender sand rigdom af 
øverste niveau betydningen) Lad ham 
give afkald på verden (det felt, som har 
bragt frem sådanne 
vederstyggeligheder som ødelæggelse 
af Guds ord, og selv med det). 

111) Jesus sagde, den (falsk dikotomi, 
som findes mellem de) himlene og 



jorden (nøgler, eller himmelske 
betydninger formuleret i jordiske 
fartøjer) vil blive opløftet i dit 
nærvær. (Eller måske rullet op i en, 
som de bliver en foran dine øjne) og en 
der bor fra levende én (Drikkevarer 
ord fra hans mund--vers 108) vil ikke 
se død (Ikke mister synet af 
mysteriet). Siger ikke Jesus, hvem 
befinder sig er overlegen i forhold til 
verden?(Og dermed har magt til at give 
afkald på og ødelægge det, sådan at det 
er rullet op i vores tilstedeværelse.) 

112) Jesus sagde: ve kød (den kødelige-
niveau fortolkning) , der afhænger af 
sjælen; (Grund, som forklaret i 
hemmelige James 3:18) ve 
sjælen (Begrundelse) det afhænger af 
kødet (Lavere niveau, kødelige tanker, 
der stammer fra ikke at have nøglerne). 



  

113) hans disciple sagde til ham, 
Hvornår vil Kongeriget komme? < 
Jesus sagde: > det kommer ikke af 
venter på det. (Det skal være 
eftertragtede for stillede for, bankede 
på; fundet, modtaget og åbnet op til 
os.) Det vil ikke være et anliggende af ' 
her det er ' eller ' der det is.' (I himlen 
eller hav, som vores ledere kan fortælle 
os--vers 3). Snarere, faderen rige er 
spredt ud på jorden, (Skjult i jordiske 
terminologi med andre ord) og mænd 
ikke kan se det. (Fordi nøglerne blevet 
taget og skjult.) 

114) Simon Peter (Kirken) sagde til 
ham: Lad Mary (ud af hvem de 7 
dæmoner i en alder af kødet blev 
kastet) forlader os, for kvinder (dem 
der gennem kødet udfri os ind i verden 



af kødet) er (eller, ved denne analogi 
alligevel, synes at være) ikke værdigt 
liv. (Kirken kan ikke forestille mig 
Jesus omdanne lavere, fysisk, eller 
kvinde i den øverste, eller åndelige, 
eller mand.) Jesus sagde, jeg selv skal 
føre hende (det er verden selv udfolder 
som Jesus ville have det) for at gøre 
hende mand, (årsag det som 
frembringer væsener af kød til ophør, 
og i stedet bringe frem åndelige 
væsener) således at hun også kan blive 
en levende ånd ligner du 
hanner (levende spiritus). For hver 
kvinde (Kødelige person — for selv vi 
mænd kaldes Kristi brud) der vil gøre 
sig mandlige (Åndelige) vil træde i 
Himmeriget. (Fordi han gør os ligesom 
sig selv.) 
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