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Prolog) acestea sunt cuvintele misterios 
care Isus, unul de viaţă, a vorbit, şi care 
Didymos (Twin) a scris Iuda, care este 
numit Thomas,. (Între 8-40 de zile după 
învierea sa.) 

1) şi a spus el, Oricine aude aceste 
cuvinte (şi) descoperă sensul lor (viata 
munca şi constată--vedea--versetul 
58) va niciodată gust de 
moarte (pierdere de sensul acestor 
cuvinte). 

2) Isus a spus, cel care caută (pentru 
sensul acestor cuvinte) nu ar trebui să 
lase afara, (dar) să păstreze pe 
Cauta (pentru ea) până când el 



găseşte (mister). Atunci când 
constată (Sensul, misterul), el va fi 
tulburat(Forţei de muncă şi pentru a 
găsi viaţă--versetul 58) (şi) va 
minuna. Atunci când el este tulburat 
(si) atunci când el minuni, atunci el va 
fi surprins, (de) el va domni (peste tot 
în lume) (şi) regulă peste 
toate (versetul 4).Şi atunci când el 
regulile, atunci el se va odihni (Restul 
de Sabatului, în al 7-lea mileniu). 

3) Isus a spus, ar trebui cei care atrage 
(şi) te duce spun, "Iată, Împărăţia este 
sus în cer (doar liderii religioşi pot 
înţelege),' apoi păsările cerului (liderii 
religioşi, care consumă seminţe, sau 
cuvântul lui Dumnezeu) va bate sa 
se (ascunde cheile şi înşela tine de ea--
versetul 39; Luca 11:52). În cazul în care 
acestea ar trebui să vă spun, ' Aceasta 



este sub pământ (În funcţie de 
învăţăturile pământeşti, sau 
academice), (Sau) în Marea (În funcţie 
de învăţăturile Bisericii), ' apoi peşte 
de mare (Lideri creştini) te va bate la 
ea. Este mai degrabă că Împărăţia este 
atât în interiorul vostru şi fără (nu 
nevoie de lideri să-l văd). Cei dintre 
voi care ştiţi voi înşivă(Viata, lumina, 
autoritatea, adevarul) va afla (prin 
travaliu şi găsirea de viaţă) că acest 
lucru este adevărat. Atunci când vă (au 
lucrat, si) afla cine sunteţi, vă va deveni 
cunoscut apoi (în sens biblic, când Isus 
devine tu versetul 108), şi va 
recunoaşte că sunteţi fii ai locuit 
tatăl (versetul 106). Dar dacă nu (Forţei 
de muncă şi să vină la) ştiţi voi înşivă, 
să locuiască în (Trupesc) sărăcia şi 
sunteţi voi înşivă că sărăcia (Trupesc). 



4) Isus a spus, lasa omul care este vechi 
în zile (religioşi la sfarsitul 
veacului) nu ezitati sa intrebati un 
copil mic de 7 zile (alege, în al 7-lea 
mileniu) despre locul de viaţă (versetul 
50), şi el (punând aleasă acea zi de 
Sabat de odihnă) va veni în viaţă (prin 
venirea de înţeles sensul acestor 
cuvinte). Pentru mulţi care sunt 
prima (Cei influențați de infiltrators, 
Iuda 4 etcetera) va deveni 
ultimul (Abased, dezbrăcat Regatului 
lor), şi ultima (Alege), prima (Exalted, 
ridicat, dat să domnească). Într-adevăr 
vor deveni una şi aceeaşi (Vino să fie 
de acord cu aleasă). 

5) Isus a spus, ştiu ce este ta (mesaj 
secret codificate în Scripturi) şi ceea ce 
este ascuns (cheile de la acest limbaj 
secret--versetul 39; Luca 11:52) la tine 



va fi dezvăluit la tine. Căci nimic nu 
este ascuns (de cărturarii şi fariseii--
versetul 39; Luca 11:52; şi după aceea 
Biserica) care nu va fi dezvăluit, (cheile 
vor fi restaurate) şi nici nu este ceva 
îngropat (sub o predare 
pământeşti) care nu vor fi înviaţi (văzut 
în sensul său de nivel superior). 

6) ucenicii lui l-au întrebat şi a zis: cum 
vrei să postească? (Face fără logo-
uri) Cum trebuie să ne rugăm?(Pentru 
Regatul să vină) Cum trebuie să dăm 
pomană? (din propriile resurse în locul 
lui Dumnezeu) ce dieta trebuie să 
observăm? (Canon trebuie să 
acceptăm) Isus a spus, nu spun 
minciuni (despre ceea ce este scris în 
Scripturile), sau de a face ceea ce 
urasti (prin urmărirea lucrurile din 
această lume), pentru toate lucrurile 



sunt clar în 
ochii (interpretare) cerului (sensul mai 
mare), toate lucrurile sunt comunicate 
înainte de adevărul (de aceea nu 
mint). Căci nimic nu este ascuns (cum 
ar fi cheile) care se va face nu se 
manifeste, şi nimic nu a fost 
acoperită (de cărturarii, fariseii şi mai 
târziu, creştinii) care nu va fi 
descoperit (alege) . 

7) Isus a zis: binecuvântat este 
Leul (Biserica fals, care a fost devorat 
de Satan-1 Petru 5:8) care devine om (o 
alege unul, devine animat) atunci când 
consumate (preluate) de om (Alege cele 
la sfarsitul veacului); şi blestemat este 
omul (Bisericii) care 
Leul (Satana) consumă (Infiltrate; Iuda 
4, etc), şi Leul (diavolul, ca spiritul lui 



Antihrist) devine om (Modificări 
creştinismului în imaginea lui). 

8) şi a spus el, Regatul este ca un pescar 
înţelept care exprimate său net în 
mare (epoca creştină) şi desenat-o până 
la mare (epoca creştină) plin de peşti 
mici (diverse denominaţii 
creştine). Printre ei înţelept pescar găsit 
o amendă (Nota "mare" este o cheie 
care are de a face cu 'bine') peşte 
mare (Singular didactice, adevărata 
învăţătură a lui Hristos). El a aruncat 
toate peşti mici înapoi (Confesiuni 
creştine) în mare (Varsta 
creştinătăţii) şi a ales mare peşte 
(fin) (Christian de predare) fără 
dificultate. (Deoarece era evident care 
unul a fost cel mai bun) oricine 
are (Două) urechile să audă, (Vers. 



33) să-l aud (Invataturile superioare şi 
inferioare). 

9) Isus a spus, acum 
semănătorului (fiul omului) a ieşit, a 
luat un pumn (din seminte de (Word)), 
şi împrăştiate-le (peste 
vârsta). Unele (din aceste cărţi) a căzut 
pe drumul (Biserica timpurie, 
influenţată de tradiţiile (drum) de 
cărturarii şi fariseii; Vezi--versetul 
39; Luca 11:52); păsările (Lideri care, 
inspirat de Satana, consumă seminţe, 
sau cuvântul) a venit şi le-a 
adunat (Cuvântul lui Dumnezeu au 
fost confiscate şi el eliminat) altele au 
căzut pe stâncă (Biserica primară), nu a 
luat rădăcină (Piatră, 
nepregatiti) solului, şi nu au produs 
urechi (Fruct). Şi alţii au căzut pe 
spini (Cei ispitiţi cu bogatiile lumii 



acesteia); au sufocat seminţe(Word) şi 
viermi (Protestanţi) le-a mâncat (Scos 
Apocrifele din Biblie). Şi alţii au căzut 
pe pământ bun (Alege a 7 zile) şi 
produse bune fructe (Urechi) : purta 
şaizeci fiecare măsură (Pentru cei 6000 
de ani) şi o sută douăzeci fiecare 
măsură (A noua dimensiune a, sau 
dublarea 60). 

10) Isus a spus, am turnat foc (un 
proces și o hotărâre) asupra lumii, şi a 
vedea, că până când acesta sunt paza 
incendii (consumă, sau altceva de 
rafinează). 

11) Isus a spus, acest rai va trece, (Fals 
de creştinism) şi cea de mai sus se va 
trece (False iudaism). Morţi (Aşa-
numitele creştini şi evrei) sunt nu în 
viaţă, şi de viaţă (Alege) nu va 
muri (Din moment ce este imposibil de 



a păcăli-le cu învăţăturile false). În 
zilele când aţi consumat ceea ce este 
mort (Învăţăturile de iudeo-creştină), ai 
făcut ceea ce este viu (A recunoscut şi a 
trăit). Atunci când vin să locuiască în 
lumină, ce vei face? În ziua (timpurie 
în Biserica vârsta) când erai unul (ştiut 
interpretări cereşti şi pământeşti,) ai 
devenit două (ştia doar pământeşti). , 
Dar când ai devenit două (Împărțit), ce 
va face (Pentru a recupera pierdut 
unitatea în cadrul)? 

12) discipoli a spus Isus, noi ştim că 
aţi (calea, adevărul şi viaţa) se va abate 
de la noi. Care este de a fi liderul 
nostru (pe drum pentru a adevărul şi 
viaţa)? Isus a spus să le, oriunde ai fi, 
esti pentru a merge la James cel 
neprihănit, pentru a căror dragul 
cerului şi al pământului (doi; sensurile 



superioare şi inferioare) a luat 
ființă (devenit unul; cea mai mare este 
formulată în cea mai mică). 

13) Isus a spus ucenicilor săi: ma 
compara cu cineva, si spune-mi cine 
sunt ca. Simon Peter (Biserica) a zis: tu 
eşti ca un înger drept (facator de 
minuni, fiind luminoase). Matei (care 
este, de asemenea, cunoscut sub numele 
Levi; evreii) i-a zis, sunt ca un înţelept 
filosof (ca şi cum întotdeauna suna-l pe 
Rabinul). Thomas (Alege) a zis:, 
master, gura mea este în întregime 
incapabil de a spune cine esti ca. Isus a 
spus, nu sunt Stăpânul tău. Deoarece 
au impregnat (de la gura lui--versetul 
108), au devenit îmbătaţi de barbotare 
de primăvară (din cuvântul lui 
Dumnezeu) care I-au măsurat (în 
terminologie precisă, de aceea Thomas 



nu pot vorbi it). Şi el l-a luat si s-a 
retras (la evrei şi creştini) şi i-au spus 
lucruri pe trei (că ar exista trei 
Testament). După 
revenirea (Evanghelia) Thomas (mai 
târziu) (la sfarsitul varstei) însoţitorii 
săi (evrei şi creştini), au cerut, ceea ce a 
spus Domnul Isus pentru 
tine? (Explica aceste secrete pentru 
noi) Thomas a spus, dacă vă spun unul 
din lucrurile pe care mi-a spus, (despre 
cum acolo ar fi o treime Testament) vă 
va ridica pietre (vechiul şi Noul 
Testament) şi aruncaţi-le la (utilizaţi-le 
împotriva) ma; un incendiu (un proces 
și o hotărâre) va ieşi din 
pietre (Testament) şi arde tine (evrei şi 
creştini) . 

14) Isus a spus pentru a le, dacă 
repede (de la cuvântul în loc de lume--



versetul 27), va da naştere la păcatul (A 
lipsei de înţelegere şi o vârstă 
păcătoase) pentru voi înşivă; si daca te 
rogi (Pentru Regatul să vină în loc în 
căutarea pentru el), va fi condamnat; si 
daca dai pomana (spre deosebire de 
chei de cunoştinţe--versetul 39; Luca 
11:52), va face rău să vă spiritele. (Prin 
concentrarea pe nevoile fizice în loc de 
spirituale) atunci când te duci în orice 
teren şi plimbare despre în 
raioanele (În toată creştinătatea) în 
cazul în care le primesc (Accepta, sau 
de a vă oferi o audiere) mânca ce vor 
fixa înainte de a vă (A se folosi orice 
Scripturile ei accepta ca fiind de 
autoritate) , şi vindeca (A se restabili 
mister pentru) (Spiritual) bolnav 
printre ei. Pentru ce se întâmplă în 
gura (scriptural) va pangareasca, dar 



care care emite din gura ta (Împotriva 
Scripturilor) -este că care va defileul 
vă. 

15) Isus a spus: când vedeţi unul care 
nu a fost născut de femeie, (nu a 
Mariei, dar spiritul şi 
adevărului) prosterneze voi înşivă pe 
feţele şi cult-l că unul este tatăl tău (al 
cărui cuvânt este adevarul John 17:17). 

16) Isus a spus, oameni cred că, 
probabil, că este pace pe care am ajuns 
la aruncat asupra lumii. Ei nu ştiu că 
este disensiune care am ajuns la 
aruncat pe pământ: 
foc (studiile), sabia (O sabie, 3 sau 
Testament probleme din gura lui la 
întoarcere, aducând la 2 deja au 3; a se 
vedea Luca 22:36), şi al doilea 
război (intre cele 2 Testament 
împotriva celor 3). Vor fi cinci într-o 



casă (Cele de Testament 2 plus cele 3): 
trei (Alege) vor fi contra doi (Creştini 
false), şi (La sfârşitul de 
timp) două (Creştini false) împotriva 
trei (Alege, care reveni la predarea mai 
devreme), tatăl (Cele 3 
Testament) împotriva Fiului (Cele 2 
Testament), şi fiul (Cele 2 
Testament) împotriva tatălui (Cele 3 
Testament) . Si ei vor sta 
solitar (împreună ca unul în cele din 
urmă). 

17) Isus a spus, vă va da ceea ce ochiul 
nu a vazut (spre deosebire de ceea ce a 
fost văzut de 2.000 de ani) si ceea ce 
urechea nu a auzit (pentru 2.000 de 
ani) şi ceea ce nici o mână a 
atins (pentru 2.000 de ani) şi ceea ce nu 
a apărut niciodată la mintea 



umana (cheile cunoaşterii--versetul 
39; Luca 11:52; Această revelaţie). 

18) ucenicilor a zis Isus, spune-ne cum 
va fi sfârşitul nostru. Isus a spus, ai 
descoperit, apoi, începutul (care la 
început, Scriitorii Noului Testament au 
crezut în Scripturi în afara 
canonului)care te uiţi pentru 
sfârşitul (unele dovada mai bine decât 
acest fapt simplu)? de unde este 
începutul (Fapt de bază de utilizare şi 
credinţa de Scriitorii Noului 
Testament), va termina fie (Revenirea 
la acea înţelegere 
iniţială). Binecuvântat este cel care va 
lua locul lui la început (Va sta cu 
Scriitorii Noului Testament); el va şti 
final (Întoarcere la că predarea) şi nu 
va experienţă () moartea (a acestui 
mister). 



19) Isus a zis: binecuvântat este cel care 
a luat fiinţă (infiintata Fundatia 
misterul înainte de a fi 
pierdute) , înainte de el a luat ființă (A 
doua oară la sfarsitul veacului). Dacă 
aţi devenit ucenicii mei şi de a asculta 
cuvintele mele (Care asista la aceste 
scrieri din momentul Scripturile au 
fost scrise iniţial) aceste 
pietre(Testament) va 
ministru (Dezvăluie misterele lor) la 
tine. Pentru că sunt cinci arbori pentru 
tine în paradis (The 2 grupuri: cei 2 
arbori, volume sau dispensatii, plus 
cele de 3) care rămâne netulburată de 
vară (timpul secerişului) şi 
iarna (sezonul neroditor) şi ale căror 
frunze (care sunt pentru vindecarea 
Naţiunilor) nu se încadrează în (dar 
rămân de-a lungul pentru noi pentru a 



citi, sau consuma). Oricine devine face 
cunoştinţă cu ei (Iubeste ambele seturi 
de copaci şi roadele lor) nu va 
experienţă (Sau sub 
rezerva) moartea (de mister). 

20) ucenicilor a zis Isus, spune-ne ce 
este ca, imparatia cerurilor. El le-a 
spus, e ca un bob de muştar, cea mai 
mică dintre toate seminţele (ascunse în 
Scripturi). Dar atunci când cade pe 
pământ lucrat, (O inimă pregătită să 
primească şi să accepte — cei 
aleşi) produce o plantă mare (copac, 
sau Testament, şi o predare) şi devine 
un adăpost pentru păsările 
cerului (liderii creştini şi evrei). 

21) Maria (vârsta, care pot atinge-l până 
când lui nivel superior este 
dezvăluit) spune că Isus, care sunt 
ucenicii tai ca? El a spus, ei sunt ca 



nişte copii (Alege) care s-au stabilit 
într-un domeniu care nu a lor 
este (lumea). Când proprietarii de 
domeniul vin (Evrei şi creştini; 
cumpărători şi comercianţi) ei vor 
spune, "să ne-au înapoi domeniul 
nostru de activitate." (Religie; 
excomunice aleşi în cadrul acestora) ei 
va se dezbrace în prezenţa lor --(Care 
este, acestea elimina lor religioase 
îmbrăcăminte, sau afilieri) în scopul de 
a lasa-le avea înapoi domeniul 
lor (Creştinismul, iudaismul) şi dă-l 
înapoi pentru a le (A se vedea 
Apocalipsa 18:4 ieşiţi din ea, poporul 
meu...). De aceea vă spun că, dacă 
proprietarul (Tatăl) unei case (din 
Israel) ştie că hoţul (Satana)se 
apropie (Pentru a fura cuvântul lui 
Dumnezeu şi să se ascundă cheile de 



cunoştinţe--versetul 39; Luca 
11:52; Luca 11:52), el va incepe 
Privegherea lui înainte de a veni (prin 
dezvăluirea planul său de a alege 
Biserica primară) şi nu vor să-l în casa 
lui din domeniul 
său (Biserica adevărat ) să efectueze 
departe sale bunuri (Scripturi, chei şi 
misterele). Tu, (Ucenici) apoi, fie pe 
garda dumneavoastră împotriva 
lumii (Care a preluat instituţiile 
religioase). Braţ singuri cu mare 
putere (Trăsură de sus în jos) ca nu 
cumva tâlhari (din cuvântul lui 
Dumnezeu) găsi o modalitate de a veni 
la tine (şi fura cheile şi ascunde 
înţelesul superioare; dar sa imagine 
rămâne conservate în condiţii de 
siguranţă şi formulată în cea mai 
mică), pentru dificultate care vă 



aşteptaţi (Pierdere de sensul de nivel 
superior) (cu siguranta) se va 
materializa (Misterul este să fie 
subminat şi pierdut pentru 2000 de 
ani). Să nu fie printre voi un om de 
înţelegere (La spre pauză it). Cand 
Bobul copt(A căzut pe pământ cultivate 
şi produse 120-fold), a venit rapid cu 
secera în mâna şi l-a obţinut. Cine are 
urechi să audă (ca om de 
înţelegere), să-l auzi. 

22) Isus a văzut sugari (Alege ziua 
7a) fiind supt (de mama adevarata, de 
spirituala). El a spus ucenicilor 
săi: aceste sugari fiind supt sunt ca cei 
care intra în Împărăţia. Mi-au spus să-l, 
am apoi, copiii intră Regatul? Isus le-a 
spus, atunci când face cei doi o (a se 
vedea sensurile mai mici ca imagini 
sau navele cu cele mai mari), şi atunci 



când face interior (de unde începe 
căutarea Regatului) ca afara (care veţi 
descoperi corespunde de fapt la Sinele 
vostru interior) şi exterior ca in 
interior (când înlocuiţi imaginea lor cu 
tatăl lui, care este întins pe pământ--
vers 113) , şi cele de mai sus (ceea ce 
este în cer) ca sub (ceea ce este sub 
pământ, sau în mare), şi atunci când 
faci sex masculin (sămânţă spirituală a 
tatălui) şi feminin (care aduce sămânţa 
trupească până la seminţe de tatăl lui 
este adus prin nivelul trupesc prin 
revelație spirituală) una şi aceeaşi , 
astfel încât masculul (nivel Spiritual 
din Scripturi) nu fi masculin (nu pur 
spirituale în natură, dar cu cel care este 
formulată în trup) nici feminin (sensul 
pământeşti, sau la nivel 
trupesc) feminin (pentru că atunci când 



Spiritual este descoperit a fi formulată 
în termen de nivelul trupesc, mai 
departe aduce tineri sau cei aleşi, aşa 
cum vorbeşte de Pavel în 1st Corinteni 
7:14); şi când vă moda ochii (Cele 2 
niveluri de a vedea) în loc de un 
ochi (Trupesc nivelul numai) , şi 
o (Dreapta) mână (Care stie ce face 
Isus) în loc de o (Stânga) mână (Care 
nu),şi o (Dreapta) picior (Care stie 
unde o) în loc de 
o (Stânga) picior (Care nu), şi o (Mai 
mare) asemănarea în loc de o (Mai 
mic) asemănarea (Văzând mai mare ca 
formulată în cea mai mică); apoi va 
intra [Împărăţia]. 

23) Isus a spus, se aleg pe tine, unul 
din (să-şi alunge) o mie, şi a doua 
din (să-şi alunge) zece mii, si ei vor sta 
ca un singur o. (Deuteronom 32:30, etc) 



24) ucenicilor a zis: arata-ne locul unde 
esti, din moment ce este necesar pentru 
noi să-l caute. El le-a spus, oricine 
are (ambele) urechi, să-l auzi. Acolo 
este lumina (unde Iisus, lumina lumii 
este) în termen de un om de 
lumina (Isus a devenit omul acela), şi -
l (sensul sus; lumina lui 
Hristos) aprinde întreaga lume. În 
cazul în care acesta nu străluceşte, 
ea (lumina în 
tine) este (doar) întunericul (numai o 
ureche, care aude numai trupesc 
învăţăturile oamenilor). 

25) Isus a spus, dragoste fratele 
tău (alege; atât în lor zi, ploaia 
timpurie, şi a celor viitoare, ploaia 
târzie) ca sufletul tău, paza-l ca elev 
ochi (pentru într-adevăr, ei sunt ochii). 



26) Isus a spus, Vezi paiul din ochi 
fratilor (dumneavoastră obiecţii la cărţi 
el acceptă, pentru că te uiţi nu pe limba 
ascunse pe care le transmit, dar numai 
pe lor dating şi acceptarea şi 
credibilitatea etcetera), dar nu veţi 
vedea fascicul în ochiul tău (că 
propriile cărţi se referă la ele, şi că 
ambele seturi de cărţi deblocarea 
tastelor foarte aceeaşi). Când vă 
exprimate fasciculului (conceptul fals 
de Canon) din ochiul tău, apoi veţi 
vedea în mod clar (la înapoi la 
dumneavoastră obiecţii) să exprime 
paiul din ochiul fratelui tău (ta 
trupească nivel obiecţii cu privire la 
felul lui de a vedea). 

27) Isus a spus: dacă nu vă repede spre 
lume, în nici un fel gasesti Împărăţia 
lui Dumnezeu; și dacă nu observi în 



ziua Sabatului (Mileniului, dupa 6000 
de ani) ca un Sabat (unul care este în 
repaus într-adevăr)nu va veni pentru a 
vedea tatăl (lumina în acele imagini). 

28) Isus a spus, am luat locul meu în 
mijlocul lumii, şi am părea să le în (şi 
la nivel de) carne (ca o pilda vie lui 
înţelesul spiritual). Am găsit toate 
dintre ele în stare de ebrietate (Nu la 
primavara bubbling, dar cuvintele 
bărbaţi); Am găsit nici unul dintre ei 
sete (Pentru cuvântul, barbotarea de 
primăvară) . Şi sufletul meu a devenit 
smerit (redus de la nivel trupesc poate 
accepta) pentru fiii oamenilor, 
deoarece acestea sunt (spiritual) orb în 
lor (Spiritual) inimile şi nu 
au (Spiritual) vedere (2 ochi, ureche, 
etc); pentru gol (Corbu) au venit în 
lume, şi gol (Carnal) prea caută să 



părăsească lumea (Mulţumiţi cu având 
numai că 1 ochi, ureche, etcetera). Dar 
pentru moment acestea sunt în stare de 
ebrietate (Pe cuvinte goale, trupesc, 
pământeşti de bărbaţi). Atunci când le 
scuture lor vin (Tare iluzie, beţia; 
primăvara măsurată de oameni, 
deoarece ei iubit adevărul.), apoi se va 
pocăi (şi bea în loc de său arc 
barbotare, care el, nu de oameni, a 
măsurat în). 

29) Isus a spus, dacă carne (nivel 
inferior al Scripturilor) a luat fiinţă din 
cauza spiritului (că nivelul superior, de 
spirituala este formulată în nivelul 
inferior, fizice), este o minune. Dar 
dacă Duhul (nivel superior sensul, cu 
ajutorul Sfântului, alege copii) a luat 
fiinţă din cauza corpului (născut din 
femeie, sau carne şi sânge, reproducere 



după, Inferioară, trupesc în sensul 
Scripturii), e de mirare de minuni. Într-
adevăr, eu sunt uimit cum acest mare 
bogăţie (mai mare nivel sensul 
Scripturii) a făcut acasă (formulată în 
sine) în această sărăcie (mai mic nivel 
sensul Scripturi). 

30) Isus a spus, în cazul în care sunt trei 
Dumnezei (la fel ca zeul vechi, noi, şi 
Testament apocrife), ei sunt zei (Isus a 
devenit le). În cazul în care există 
două (Testament, creştinii) sau 
o (Testament, evreii), Eu sunt cu 
el(Până la sfârşitul veacului). (The 3 
sunt aleşilor, 2 sunt creştini din aceeaşi 
casă; şi evreii, sunt 1 si sunt o alta 
casa) ridica piatra (ascensor de respins 
Testament), şi acolo veţi găsi 
mine (Piatra de temelie)Despica 



lemn (Seek nivel superior în Noul 
Testament), şi acolo am (Logos) galez 

31) Isus a spus, nici un profet este 
acceptat în satul său propriu (Isus nu 
este acceptată de evreii); nici un medic 
vindecă cei care-l cunosc (Isus poate 
vindeca creştini de necredinţa lor). 

32) Isus a spus, A 
city (Ierusalimul) fiind construit pe un 
munte înalt (Iudeo-creştinism) și 
fortificată (în timp de cuvântul lui 
Dumnezeu) nu poate cădea, (porţile 
iadului nu prevalează împotriva 
sa) nici acesta poate fi ascuns. (Toată 
lumea vedea asta) 

33) Isus a spus, ai auzit (adica de nivel 
inferior) cu una din urechi, [dar 
celălalt (care înţelege nivel superior) ce 
aţi închis.] predica la dumneavoastră 



cămăruţe ceea ce veţi auzi în ureche 
un (care care a fost predat anterior; 2 
copaci, sau Testament) {(As well as) în 
alte (Spiritual) ureche (care care a fost 
predat la prima si redescoperit; 3 
arbori).} pentru nimeni aprinde o 
lampă (cuvântul lui 
Dumnezeu Psalmul 119:105) şi pune-
l (Word) sub obroc, nici nu a pus-
o (Word) într-un loc ascuns, (cuvântul 
apocrif mijloace luate departe şi 
ascunse) , ci mai degrabă el stabileşte 
pe un stand de lampă (proclamă că în 
biserică, Apocalipsa 1:20) astfel încât 
toţi cei care intră (Regatul) şi 
frunze (Vezi The Kingdom) va vedea 
lumina ei (care este, în sensul de nivel 
superior conţinute în Cuvântul lui 
Dumnezeu). 



34) Isus a spus, în cazul în care un om 
orb (False evrei cu falsa imagine, sau 
Canon) conduce un om orb (Creştini 
False, care folosesc această tactică ca un 
motiv să omoare profeţi şi exil apostoli 
astfel încât acestea pot prelua 
Bisericii)acestea vor cădea amândoi 
într-o groapă (capcana de a vedea doar 
nivel inferior; prin urmare, captivitate 
va fi luat prizonier şi cei care ucide cu 
sabia de cuvântul lui Dumnezeu 
trebuie să târziu va fi ucis cu faptul că 
aceeaşi sabia cuvântului lui 
Dumnezeu). 

35) Isus a spus, acesta este nu posibil 
pentru cineva să intre în casa unui om 
puternic (casa lui Dumnezeu sub 
controlul lui Satan) şi luaţi-o prin 
forţă (la sfârşitul zile) excepţia cazului 
în care el se leagă mâinile 



lui (construieşte un caz împotriva lui 
de 2.000 de ani); apoi el 
va (Putea) jefui (Dezvăluie 
crimele) casa lui(Expune faptele de 
religie falsă, precum şi minciuna pe 
care se baza pe). 

36) Isus a spus, nu vă faceţi griji 
Dawn (Apocalipsa iniţială de mistere 
şi cheile în Biserica primară) la 
asfinţit (ulterioare tăinuirea şi 
suprimarea de aceste mistere si chei) şi 
din amurg (timp de 
suprimarea) Dawn (7 Mileniului, când 
apare Luceafărul de dimineaţă în 
inimile noastre) despre [ce 
alimente] (Scripturi) va 
mananci (Accept) , [sau] 
[Imbracaminte] ce va purta (ta special 
denumire). [sunt mult] mai bine decât 
[crini](Elita lumii, care este 



domeniul), care carte, [nici] nici 
spin (Pentru Împărăţia lui 
Dumnezeu) . Şi pentru partea 
dumneavoastră, ceea ce [vei purta] 
Când aveţi nici haine? (Nici o religie va 
lua deoarece tu partea cu proorocii 
împotriva lor) care ar adăuga la statura 
ta? (Vă duce în adevărata voastră 
natură — ca Isus, Moise si ilie au fost 
în timpul schimbării la faţă) el este cel 
care vă va oferi 
dumneavoastră (Valabil) îmbrăcăminte
(Dreptatea sfinţilor; Locuri de muncă 
29:14, Apocalipsa 19:8). 

37) ucenicilor a zis: când va 
tine (Cuvânt viaţă) devin descoperită 
faţă de noi şi când trebuie să ne 
vedem? Isus a spus, atunci când vă 
lipsi (lăsaţi unităţii religioase) fără a fi 
ruşine şi ia hainele (denumiri, 



diferente) şi puneţi-le sub picioarele 
tale ca copii mici (Alege) şi călca pe 
ele (le respinge, aruncaţi înapoi în 
mare de peşte mic), atunci [va vedea] 
fiul celui viu un (şi astfel a fi ca el, 
pentru atunci când vom vedea fiul l-am 
vedea, şi să-l vadă, vom deveni ca el 
este), şi (astfel) nu va fi teamă (pentru 
el este dragostea perfectă, care alungă 
frica toate; 1 Ioan 4:18). 

38) Isus a spus, de multe ori au dorit să 
aud (spiritual cu urechea alte, 
spirituale) aceste cuvinte care spun 
pentru tine, şi tu avea nimeni altcineva 
să aud de ei de la (la fel ca în această 
carte). Vor fi zile (The 2 zile spirituale, 
sau 2.000 ani) atunci când te uiţi pentru 
mine (cauta intelesul meu, sau logo-
uri) şi nu mă veţi găsi (sensul acestor 
cuvinte). 



39) Isus a spus: fariseii şi cărturarii (şi 
mai târziu, Biserica timpurie 
infiltrators) au luat cheile 
cunoaşterii (în sensul de nivel 
superior; a se vedea, de asemenea, Luca 
11:52.) si le-a ascuns (În spatele trupesc 
încuietori de pământeşti imagini) . Ei 
înşişi nu au intrat (de cunoaştere a 
acestor taste în Împărăţia), nici nu le-au 
permis să intre cei care doresc 
să (văzând cum au văzut lumina în 
aceste imagini şi le suprimate, astfel 
blasfemiei Duhul Sfânt). Tu, cu toate 
acestea, fie ca înţelepţi ca 
şerpii (Cărturarii şi fariseii Matei 23:33, 
12:34, etc,) şi cât de nevinovaţi ca 
porumbeii (Aleşi). 

40) Isus a spus, O viţă de vie (fals 
biserica) a fost plantată în afara 
tatăl (cunoştinţe de misterul), dar fiind 



nesănătoase, (Rooted în învăţăturile 
oamenilor) va fi tras în sus de 
rădăcinile sale şi distrus. (De 
Isus, adevărat de viţă de vie Ioan 15:1) 

41) Isus a spus, oricine are ceva in 
mana (adevarata bogatie, o stăpânire pe 
acest concept) vor primi mai (chei, 
revelaţii, intuiţii, putere), şi cine are 
nimic (sărăcia, sau nu înţelege acest 
concept) va fi lipsit de chiar mic el 
are (puterea temporala, putere peste 
Biserica). 

42) Isus a spus, deveni 
trecătorii. (Repede din lumea--versetul 
27; devenit solitar, etcetera) 

43) ucenicilor a zis: cine esti tu, că ar 
trebui să spun aceste lucruri pentru 
noi? < Isus le-a spus, > iti dai seama 
care sunt din ce vă spun (din copac, sau 



Scripturile Vechiului Testament), dar 
tu (discipoli, primii creştini) au devenit 
ca evreii, pentru acestea (fie) iubesc 
copac (Scripturi) şi ură fructele 
sale (ceea ce a adus înapoi, şi anume, 
Isus şi cunoştinţele de Taine) sau 
iubesc rodul (Isus Misterele) şi urăsc 
copac (Scripturi care au adus aceste 
lucruri). 

44) Isus a zis: oricine huleşte împotriva 
tatălui (epoca Vechiului Testament şi 
Scripturile) va fi iertat, şi oricine 
huleşte impotriva Fiului (Noul 
Testament Era şi Scripturile) va fi 
iertat, dar oricine Huli împotriva 
Duhului Sfânt (care ne va duce într-o 
bună înţelegere a Vechiului Testament 
şi Noul Testament, dezvăluind astfel 
3rd Testament) nu va fi iertat nici pe 
pământ (argumentul pământeşti 



împotriva lor va fi convingătoare) sau 
în ceruri (The Spiritual argument 
împotriva lor va fi convingătoare). 

45) Isus a spus, struguri (fructe de 
creştinism şi Noul Testament) nu sunt 
recoltate din spini (creştini, atunci când 
acestea sunt lumeşti şi bogat), nici nu 
sunt smochine (fructe de iudaism şi 
Vechiul Testament) s-au adunat din 
mărăcini (False evrei: Sinagoga 
Satanei), căci ele nu produc 
fructe (produc scripturale). Un om bun 
aduce mai departe bun la depozitul 
lui (Inima lui duce să-l roadă bună) un 
om rău aduce lucruri rele din depozitul 
său rău, care este în inima lui, şi de a 
spune lucruri rele (Fructe sale 
rele). Pentru din inima el aduce lucruri 
rele (Care împiedică oamenii 
recunoscând misterul). 



46) Isus a spus, dintre cei născuţi din 
femei (Adam după trup ar putea spune 
că s-a născut a doua oară, cu ajutorul 
păcătuirea Evei şi lui tacit 
ulterioare), la Adam până la Ioan 
Botezătorul, există nimeni Deci 
superioară la Ioan Botezătorul că ochii 
lui nu ar trebui să fie redus (înainte de 
a-l). Dar am spus oricare dintre voi 
ajunge să fie un copil (unul dintre cei 
aleşi) va fi familiarizat cu Regatul (ca 
John the Baptist a fost) si va deveni 
superior la John (pentru că de data 
aceasta, ei de fapt vor reuşi). 

47) Isus a spus, este imposibil pentru 
un om să mount-aţi de doi 
cai (regate) sau a întinde două 
arcuri (lupta 
atât pentru şi împotriva fiecare parte) şi 
este imposibil pentru un funcţionar (O 



alege unul) pentru a servi doi 
stăpâni (Dumnezeu si Satana); altfel va 
onora unul şi celălalt trata cu 
dispreţ. Nici un om bea vin 
vechi (Învăţăturile vechi) si doreste 
imediat sa bea vin 
nou (învăţăturile). Şi noi 
vin (Predare) nu este pus în wineskins 
vechi (Studenţi, adepţi) , ca nu cumva 
ei izbucni; nici vinul vechi 
este (Predare) pune într-un nou 
wineskin (Elev), ca să nu se strice 
acesta (Ca vechi, conceptul de Canon 
fals a la primii creştini) . Un patch-uri 
vechi (predare) nu este cusute pe o 
haină nouă (religie), pentru că ar 
rezulta o lacrimă (într-o nouă religie). 

48) Isus a spus, în cazul în care 
două (wineskins noi şi vechi) face pace 
cu celălalt în această casă un (lui 



Dumnezeu), vor spune la 
munte (sistemul mondial; unităţii 
religioase), "mutaţi departe" şi se va 
muta departe. 

49) Isus a spus, binecuvantat sunt 
solitare si celor aleşi, pentru (fiind în 
afara unităţii religioase) va (prin 
munca ta) găsi Regatul. Pentru tine 
sunt la ea (ne bazam înţelegerea 
noastră pe creştinismului timpuriu), şi 
să-l (original de predare) veti reveni. 

50) Isus a spus, dacă le (evrei şi 
creştini) vă spun (Alege), 'unde ai 
venit?', spune-le, ' am venit la 
lumina (nivel superior 
cuvântului), locul unde 
lumina (înţelesul Spiritual) a luat 
fiinţă pe înspre îndepărtatul şi impus [] 
şi a devenit manifest prin imaginea 
lor (sensuri mai mici, fizic). ' dacă ei 



spun, ' e te?', spune, ' suntem copii 
sa(Ne sunt aduse mai departe la ea, în 
scopul de a termina ceea ce a fost lăsat 
pentru noi de a face), suntem aleşi de 
viaţă tatăl. "în cazul în care acestea vă 
întreb,"ce este semn de tatăl tău în 
tine?", spune le-a 'este mişcare şi 
repaus.' (A forţei de muncă şi pentru a 
găsi viaţa prin ea. Atunci când ne 
conduce, apoi ne va odihni. Că ne-au 
recuperat în cele din urmă adevărul 
implică pentru preluarea lume şi 
odihnă, la cuvântul lui Dumnezeu.) 

51) ucenicilor a zis: când va veni 
odihna de moarte (evrei şi creştini) , şi 
când va veni lumea nouă? El a 
spusCeea ce aştept cu nerăbdare să (Că 
de predare care a fost la început) deja a 
venit, (Predare original iudeo-



creştină) dar tu (Deoarece cheile au fost 
luate şi ascunse) nu recunosc asta 

52) ucenicilor a zis: 24 proorocii au 
vorbit în Israel, (24 carti din canonul 
ebraic, ulterior adoptat de către 
protestanți) şi toate dintre ele au vorbit 
în tine. (Învăţătura creştină 
tradiţională, că ne-ar şti Isus prin 
Canon.)(Viaţă Cuvântul lui Dumnezeu, 
care este nesupus morţii, sau false 
creştinii şi evreii) spunea la ele, au 
omis o trăiesc în prezenţa ta (că 
cuvântul lui Dumnezeu foloseşte cărţi 
în afara canonului) şi au vorbit (doar) 
de (CE) morţi (False de evrei şi creştini 
au spus). 

53) lui a zis: ucenicii este 
circumcizia (fizice) , benefic sau nu? A 
spus el le-a dacă ar fi fost benefic, tatăl 
lor (lumină în imaginea firii) ar da 



naştere Le deja circumcis (în carne şi 
oase) la lor (Fleshly) mama (fizice, 
nivelul suprafeţei de predare, traditii, 
etcetera). Mai degrabă, a devenit 
adevărat tăiaţi împrejur în 
spiritul(Peste procesul de 
timp) complet profitabile (Astfel încât 
ne poate transcende acum învăţătura 
trupesc). 

54) Isus a zis: Ferice de cei săraci (În 
spiritul, care au fost lipsiţi de bogăţia 
spiritului), pentru a ta este Împărăţia 
cerurilor. (Restaurare de cheile şi 
înţelegere de nivel superior). 

55) Isus a spus, oricine urăsc pe tatăl 
său şi mamei sale (tradiţiile evreieşti 
(sau creştină), instituţii, etc) nu poate 
deveni un discipol pentru mine (din 
tradiţiile lor a le preveni de la 
acceptarea excluse Scripturi că scriitorii 



Bibliei atât de clar a acceptat) şi oricine 
urăsc pe fraţii şi surorile sale (colegii 
creştini şi evrei fraţi şi surori) şi ia 
crucea (Notă : aceasta este aproximativ 
punctul de mijloc. În manuscris, este 
un simbol numit aici o staurogram, 
care nici unul vreodată vă spune 
despre. Puteţi căuta pentru el pe 
internet. Dacă aţi citit cartea ca în cazul 
în care acest lucru a fost un fel de 
balama, lectură 114, cu prolog, 113 cu 
versetul 2, etcetera, veţi găsi că acestea 
sunt există o corespondenţă 
perceptibile pana la acest punct 
median. Acesta nu urmaţi nostru 
versificării exact, dar este acolo...) în 
felul meu (acceptarea cărţile pe care el 
şi scriitorii Vechiului Testament și noi 
acceptată) nu va fi vrednic de 



mine (Isus fapt devenind tu şi 
restaurarea sa de statura ta buna). 

56) Isus a spus, cine a ajuns să 
înţeleagă lumea (şi cum se ascunde cea 
spirituala in spatele unei fatade 
trupesc) a găsit (doar) un 
cadavru (tradiţie; sărăciei cuvântul fără 
perspectivă spirituală), si oricine a 
gasit un cadavru (că imaginile lumeşti 
serveşte această funcţie) este superior 
la lumea (nu se supun sa iluzie). 

57) Isus a spus, Regatul tatălui este ca 
un om care a avut [bine] 
seminţe (cuvântul). Duşmanul său (Lui 
Satan şi a poporului său, Judases) a 
venit noaptea (Această vârstă de 2.000 
de ani de întuneric) şi semăna 
buruieni(Învăţăturile false, 
profesori) printre sămânţa 
bună (Cuvântul lui Dumnezeu). Om 



(Dumnezeu) nu le 
permite(Îngerii) pentru a trage sus 
buruieni (Prin dezvăluirea adevărului 
înainte de 2000 de ani s-au); a spus, ' 
mi-e teamă că le va merge 
intenţionează să trageţi în sus 
buruieni (False, nivel inferior 
învăţăturile) şi trageţi în sus de 
grâu (Fructe) împreună cu ei. " (si din 
moment ce el nu, avem această carte 
care mărturiseşte împotriva lor în 
timpul nostru) pentru ziua recoltei (7 
zile, sau mileniu) buruienile (Doctrine 
false) va fi clar vizibil, şi ei vor fi tras 
în sus (Din biserici si sinagogi) şi 
ars (Când dracu foc şi sabie; 3 
Testament--şi război-între cei 2 şi 3 
pauze de Testament afară). 

58) Isus a zis: binecuvântat este omul 
care a suferit (de 2.000 de ani de 



învăţătură falsă) şi (a biruit 
lumea) găsit viata (cheile; lumina de 
nivel superior de predare). 

59) Isus a spus, ia aminte celor vii unul 
în timp ce sunteţi în viaţă (înainte de 
infiltrators rob vă de mister conţinute 
în termen de tine), ca nu cumva vei 
muri (deveniţi supuse învăţăturile 
morţi) şi să încerce să-l văd (vii un) şi 
de a fi în imposibilitatea de a face 
Deci. (Cheile care ar permite să au fost 
luate departe şi ascunse). 

60) < vedeau > un Samaritean (cele de 
un Canon mic şi limitat) transportă un 
miel pe drumul său spre Judea. El a 
spus ucenicilor săi: (ce face) că omul 
(carry) Mielului (creştinismul) în 
jurul? Au spus să-l, astfel încât el 
poate-l omoare (cu propriile lor 
învăţături) si sa o manance (citit-o în 



felul lor). El a zis, în timp ce acesta este 
în viaţă (Abilitatea de a le modifica şi 
aduceţi-le în viaţă) el nu va mânca (A 
se citi, accepta) o, dar numai atunci 
când el a ucis-o (Cu propriile lui 
învăţături) şi -l (Word) a devenit un 
cadavru (O parte din corpus de 
scripturi, lipsit de spirit şi viaţă) . Au 
spus să-l, el nu poate face acest lucru (a 
se înţelege cuvântul trăiesc) altfel. A 
spus le-a prea, cautati un loc pentru 
tine în termen de odihna (timpul dintre 
pierdere şi de recuperare a misterului), 
ca nu cumva să vă (Noul Testament, şi 
apocrife Noul Testament 
scriitori,) devin un cadavru (Stripped 
dumneavoastră sensuri mai mare) şi de 
a fi mâncat (acceptată de la nivelul 
înţelegerii acestora mort). 



61) Isus a spus, două (tipuri) se va 
odihni (anul 2.000 repose) pe un 
pat (Biserica) o (care va deveni un 
ucenic) va muri, şi alte (ca andrei va 
deveni un discipol şi) va trăi (nota 
misterul). Desene (mama lui Iacov şi 
Ioan; citit Mark 15:40 alături de 
Matthew 27:56) a zis: cine esti tu, 
omule, ca tu, ca şi cum de 
cel (nedivizată, spre deosebire de cele 
care împart cuvântul lui Dumnezeu) au 
venit pe canapeaua mea (în cazul în 
care ea mănâncă) si mancat la masa 
mea? Isus a spus, eu sunt cel care există 
la nedivizată. Am fost dat (a 
mânca) unele din lucrurile tatălui 
meu (de la masa ei). < adrian a zis: > eu 
sunt ucenicul tau. (Accept ce 
acceptați) (< Isus a zis, > eu spun, dacă 
el este < nedivizată >, de aceea acceptă 



totul în Scripturi, chiar şi cele care se 
referă la cărţi în afara canonului) el va 
fi umplută cu lumină, (şi de a trăi 
astfel) , dar dacă el este împărţit, (nu 
accepta toate că Isus mănâncă, 
sau acceptă) el va fi umplut cu 
întunericul (Die). 

62) Isus a spus, este pentru cei [care 
sunt demne de meu] misterele (care 
forţei de muncă, să caute, cere şi bat în 
Duh şi în adevăr şi găsi viaţă) că spun 
meu mistere. (Da-le cheile pentru a 
descoperi aceste mistere) nu lasa mana 
stanga (Cei care nu cunosc aceste 
chei) ştiu ce mana dreapta (Cei care 
ştiau şi cei care vin să ştiu) este de a 
face. 

63) Isus a spus că a fost un om 
bogat (infiltrators Bisericii) care au 
avut bani (adevarata bogatie, sau 



tastele de cunoştinţe). A spus, ' se pun 
banii mei să folosească (ascunde aceste 
chei şi înlocuiţi-le cu meu de 
predare) astfel încât am putea semăna, 
culege, plante, (din propria mea motive 
egoiste) şi umple 
meu (proprii) depozitul cu 
produce (pentru meu propria putere şi 
glorie şi câştig) cu rezultatul că 
am (astfel Regatul de trădare a lua) se 
lipseşte nimic. Astfel au fost intenţiile 
sale, dar în acea noapte acelaşi (vârstă 
de 2.000 de ani) a murit (el însuşi a 
pierdut cheile la adevărul). Lasă-l cine 
are urechi (Ambele nivele de 
înţelegere) auzi. 

64) Isus a spus, un om a primit 
vizitatori. Şi când el a pregătit 
cina (sărbătoarea etern cuvântul lui 
Dumnezeu)a trimis servitorul 



lui (profeţi) a invita 
oaspeţii (credincioşii). El a mers la 
prima (Biserica timpurie infiltrators) şi 
i-a zis, stapanul meu vă invită. "a spus 
el," am pretenţii împotriva unor 
comercianti(Evreii fals-care a ascuns 
cheile--versetul 39; Luca 11:52). Vin la 
mine în această seară (Ca ziua, sau 
timpul de înţelegere dispare 
departe). Trebuie să merg şi să le dea 
ordinele mele (Imita căile lor, astfel 
încât am putea profita aşa cum au 
făcut). mi cere pentru a fi scutiţi de la 
cina. " (Eu nu va accepta toate aceste 
scripturi) el a mers la un alt (Biserica la 
scurt timp după preluarea) şi a zis: 
'stăpînul meu a invitat.' el a zis: ' am 
cumparat doar o casa (Stabilit o 
biserică) şi sunt necesare pentru a doua 
zi. (Ca muncitori zi cine fiecare a lua 



un Dinar)eu nu au nici timp liber. 
" (Munca mea este mult mai 
important) el a mers la un 
alt (Protestanţi) şi a spus el, "Maestrul 
meu vă invită." El a spus el, "prietenul 
meu este de gând să se 
căsătorească, (Căsătorie cina 
Mielului) şi am să pregătească 
banchet. (The Canon este așa cum l-am 
setat) Nu va putea să vină. (Pentru că 
banchet dumneavoastră implică mai 
mult de cuvântul lui Dumnezeu decât 
eu predau sau accepta) Cer să fie scutiţi 
de cina. (Am respinge mancarea, 
Scripturi) ' El a mers la un alt (Creştinii 
de la sfârşitul veacului de 2.000 de 
ani) şi i-a zis, stapanul meu vă 
invită. (Să mănânc, sau să accepte toate 
cărţile ca profeţi au) ' A zis: ' am 
cumparat doar o ferma, (Eu sunt 



complet investit până acum) şi eu sunt 
pe cale de a colecta chirie. (Este timpul 
pentru mine la numerar la oile mele, 
care nu au nimic altceva acum să 
creadă în dar mă) eu nu sunt capabil să 
vină. Cer să fie scutiţi (resping aceste 
scripturi). ' Robul (Profeţi) s-a întors şi 
a spus la stăpânul său, "cei pe care i-ai 
invitat la cina (Unitatea religioasă 
creştină) au cerut să fi scuzat.' master 
spune că robul său, "du-te în afara (a 
unității religioase) în 
stradă (Neamurilor, gloata, prostituate 
şi fiscale-colectionari-ca la prima cu 
evreii) şi aduce înapoi pe cei care se 
întâmplă să întâlni, (Cineva-bune sau 
rele; te, mă, cine) astfel încât acestea 
pot servi masa.' (Accepta cuvinte 
descoperă în sărbătoarea de cuvântul 
lui Dumnezeu) Oameni de afaceri şi 



negustorilor (Conducătorii religioşi, a 
se vedea Apocalipsa 13:17) nu va 
intra (De alegere) locuri de tatăl meu. 

65) el a spus, a fost un om 
bun (Dumnezeu) care a deţinut-o 
vie (Biserica). El a închiriat o (cu 
speranţa de profit) chiriaşul 
fermierilor (Biserica leadership) astfel 
încât acestea ar putea lucra şi el ar 
putea colecta al produsului de la 
le. (Deşi, de fapt au vrut-o pentru ei 
înşişi - verset 63) el a trimis servitorul 
lui (Plinătatea Scripturi) astfel încât 
chiriaşilor ar putea da-i produc (Fructe, 
mistere, creşte) de vie (Biserica). Au 
confiscat robul lui (Profeţi) şi l-au 
bătut (I), toate dar omorându-l (Ucis şi 
mâncat). Slujitorul s-a întors şi a 
stăpânului său. Maestrul a spus, ' 
probabil < le > (Biserica înainte 



reformei) nu recunoaşte < i 
>.' (Scripturi) a trimis un alt 
servitor. (Cu emiterea aprobării 
apocrife) chiriasi bate (Agresate 
verbal) asta (Aceste cărţi) , de 
asemenea. Apoi 
proprietarul (Dumnezeu Tatăl) a trimis 
pe fiul său (la a doua sa venire) şi a 
spus, "poate ei va arăta respect faţă de 
fiul meu." (În cazul în care el se 
revelează prin Scripturi şi 
aleasă) pentru că locatarii (Biserica 
liderii) ştia că el a fost cel care a fost 
moștenitorul vie, (Cale de a întoarce) ei 
i-a confiscat şi l-a omorât(Lepădat de el 
timp de 3, ca Petru a făcut). Lasă-l cine 
are urechi (La momentul de la 
sfârşitul) auzi. 

66) Isus a spus, arata-mi 
piatra (Testament) care 



constructorii (evreieşti şi creştine 
lideri) au respins. Că unul este piatra 
de temelie (cheie de piatră, sau 
Testament). 

67) Isus a spus, oricine crede că 
toate (întregul volum de scrieri ale lui 
Dumnezeu) în sine este deficitar (evrei 
şi creştini) (s) este complet 
deficitar. (Divizate; 2, nu 1) 

68) Isus a spus, Ferice de tine, atunci 
când sunt urât şi persecutat (prin aşa-
numitele evrei şi creştini). Ori de câte 
ori au fost persecutaţi (în convingerile 
dumneavoastră şi înţelegere de nivel 
superior) vor găsi nici un loc (baza 
pentru it). 

69) Isus spune: Ferice de cei care au 
fost persecutaţi în termen de ei 
înşişi (fragmentat departe de 



învăţăturile false). Ei sunt cei care au 
ajuns cu adevărat să ştie tatăl (primi 
spune ce carne şi sânge, dar 
tatăl). Ferice de foame, (Pentru 
sărbătoarea de cuvântul lui 
Dumnezeu) pentru burta-l care 
doreşte (Să ştie adevărul, cheile)va fi 
completat (Cu cunoştinţe de misterul). 

70) Isus a spus, în cazul în care vă 
aduce mai departe ceea ce este în 
voi, (Contained în Scripturi) ce vă 
naşte (misterul de nivel superior, în 
sensul) va salva. Dacă (benevol) nu 
aduce mai departe ceea ce este în 
voi, (cheile, mister, sensul de nivel 
superior) ce faci nu aduce mai 
departe (Din Scripturi) va 
distruge (prin menţinerea tine legat-up 
în sensul superficiale). 



71) Isus a spus, I se distruge [acest 
lucru] casa, (vechiul Ierusalim; Iudaism 
şi creştinism; viţei de vie plantate în 
afară de tatăl) şi nimeni va fi capabil de 
a reconstrui (pentru că minciuni au 
construit casa lor pe vor fi expuse în 
timp). 

72) [a spus un om (lider religios) ] i-a 
spun Fratii mei (colegi creştinii şi 
evreii) să împartă averea tatălui 
meu (Scripturi, congregaţii) cu mine. El 
a spus el, omule, care a făcut-mi un 
separator (ca acest om are)? El a apelat 
la ucenicii lui (Cei care ştiau misterul 
Scripturilor nedivizată) şi le-a spus, eu 
nu sunt un separator, am? (Ceea ce 
înseamnă că ştiu că nu există doar o 
adevărata învăţătură; mare de peşte, 
oaie, etc.) 



73) Isus a spus, recolta (de fructe de 
cuvântul lui Dumnezeu) este mare, dar 
muncitori (Alege) sunt puţine. Rog 
Domnului, prin urmare, să scoată 
lucrători la secerişul. 

74) el a spus, Doamne, sunt multe în 
jurul prin băut, (The Canon; sau că care 
conţine apă, sau cuvântul) dar nu este 
nimic în cisterne. (Concentrarea lor 
este în cisternă, sau Canon, şi deci nu 
poate scoate mai mult apa, o parola de 
ea) 

75) Isus a spus, mulţi sunt în picioare 
la uşă, (Cuvântul, Ioan 10:9) , dar este 
solitar (care nu sunt de acord cu mai 
multe) care va intra în camera de 
mireasă (pentru că ei văd lucruri în 
afară de tradiţie). 



76) Isus a spus, Regatul tatălui este ca 
un comerciant (lider religios) de care 
au avut un transport de marfa (sale 
tradiţii) şi care a descoperit o 
perla (piatră-un Testament, care 
formeaza o nevăzut şi prin iritarea). Ca 
comerciant (Lider religios) a fost 
subtil (Ca pescar înţelept--versetul 
8). El a vandut marfa (Fără valoare 
tradiţia) şi a cumpărat Perla (Misterul 
nădejde şi durabil) singur (În afară de 
tradiţie) pentru el însuşi. Cauţi prea, 
comoara lui nădejde şi durabil 
(ascunse) (Pearl, care dăinuie chiar la 
timpul nostru) în cazul în care nici o 
molie (Biserica timpurie, care a mâncat 
seminţe, sau cuvântul) vine lângă 
pentru a devora şi nici un 
vierme (protestanţi, care au fost 
declasate apocrife) distruge. 



77) Isus spune: eu cine sunt lumina 
care este mai presus de toate (corpuri 
de iluminat din lumea aceasta). Este I 
şi care sunt toate. La mine a tot venit 
mai departe, şi -mi (la sfârşitul 
timpului) a făcut toate 
extinde. Split (discerne ambele 
niveluri spirituale şi fizice) o bucata de 
lemn (sensul cruce; Noul Testament), şi 
eu sunt acolo. (Lumina mai sus le pe 
toate, sensul de nivel 
superior) ridicaţi (Elevate, accepta, 
proclama) piatra(Testament respinse, 
cheia de boltă), şi veţi găsi mine 
acolo (Lumina în ambele seturi de 
Scriptură). 

78) Isus a spus, de ce ai venit în 
pustie? (Waterless loc în afară de apă 
din cuvântul lui Dumnezeu) pentru a 
vedea o trestie (The Canon cuvântul 



este derivat din cuvântul 
reed) zguduite de vânt (doctrinei lui 
Dumnezeu)? Şi pentru a vedea un om 
îmbrăcat în fine (Religioase sau 
laice) articole de îmbrăcăminte ca regi 
dumneavoastră şi dumneavoastră marii 
oameni? (Care sunt toate în 
complicitate) asupra lor sunt amenda 
[confectii], (Extern sau superficial 
măreţia; asociere cu o organizatie sau 
religie) şi nu sunt în stare să discearnă 
adevărul (Pentru că le lipseşte măreţia 
interne, sau adevărata substanţă). 

79) o femeie din mulţime a zis: 
binecuvântat sunt uter (iudaism, a se 
vedea Galateni 1:15) , care purtau tu si 
sanii (vechiul şi Noul Testament) care 
vă cultivată. (Creştinismul) El a spus 
să-i, Ferice de cei (Alege) care au auzit 
cuvântul tatălui (Spirit de nivel, spre 



deosebire de mama, care este nivelul 
de carne şi sânge) şi cu adevărat au 
ţinut-o (spre deosebire de evrei şi 
creştini, care nu au). Pentru că acolo 
vor fi zile (2 zile spirituale; 2000 de ani 
dat lui Satan pentru a încerca 
Biserica) atunci când vă va spune, 
"Ferice de pântecele care a 
conceput (Adevărat iudaismul, 
creştinismul) si sanii (Cuvântul lui 
Dumnezeu în sensul său mai 
mare) care nu au dat lapte (Învăţăturile 
pentru cei nu este pregătită pentru 
carne a cuvântului) .' 

80) Isus a spus, el care a recunoscut din 
lume (nivelul lumeşti de predare) a 
găsit corpul, (cadavru, sau corpus de 
învăţăturile mort) dar el care a găsit 
corpul (a aflat despre moartea lui 
misterul) este superior în 



lume (exerciţii putere peste aceste 
invataturile lumesti). 

81) Isus a spus, lasă-l care a crescut 
bogat (Found adevarata bogatie a 
învăţăturilor superior) fi rege (acordă 
dreptul să vorbească şi să înveţe), şi să-
l care posedă puterea (elita şi 
conducători ai Bisericii) renunţe la 
ea (autoritatea). 

82) Isus a spus, el care este lângă 
mine (Cuvântul) este lângă foc (proces 
şi judecata; de asemenea, persecuţie), şi 
el care este departe de 
mine (Cuvântul) este departe de 
Regatul (nivel superior de înţelegere). 

83) Isus a spus, imagini (nivel inferior 
sensurile în care sunt formulate cele 
mai mare) se manifesta la 
om, (deoarece acestea sunt 



semnificaţiile nivelul suprafeţei) dar 
lumina în ele (nivel superior sensuri, 
prezentat de cheile) rămâne ascuns în 
imaginea (blocat în diverse nume şi 
acţiuni de obiecte, 
etcetera) luminii (sensul de nivel 
superior) tatălui. El (Tatăl de 
lumini) va (din timp) deveni manifest, 
dar imaginea lui (cum el este ascuns în 
sensul de nivel inferior) va rămâne 
ascuns de lumina lui (care foloseşte 
aceste imagini pentru a ascunde în 
sine). 

84) Isus a spus: când vedeţi asemănarea 
ta, (ceea ce tu te proiecta pe 
Scripturi) vă bucuraţi-vă (deoarece se 
potriveste pentru a vedea-te şi nu 
Dumnezeu în ei). Dar când vedeţi 
imaginile (recunoaştere că ei vorbesc 
de tine) care a luat fiinţă înainte de 



tine, (şi că ele au fost scrise înainte de 
aceste lucruri sa întâmplat) si care nici 
nu mor (Continuaţi să fi trecut de 2000 
de ani) nici devin manifeste, (din 
moment ce nu recunoaşteţi lumina în 
cadrul acestora) cât de 
mult (Vinovatia) trebuie să conțină (în 
acea zi)! 

85) Isus a spus, Adam a ajuns în fiinta 
de o mare putere (1) (Dumnezeu) şi o 
mare bogăţie (cunoştinţe), dar el nu a 
devenit demn de tine (care sunt 
însărcinate cu adevărul). Pentru dacă ar 
fi fost vrednic, (A avea misterul care i-a 
descoperit) [ar] nu [experimentat] 
moartea. (Fallen pradă slăbiciune şi 
ignoranţa.) 

86) Isus a spus, [vulpi (Ca Irod, care 
ştiau adevărul, care a primit de la 
Ioan) au găurile lor] (locul lor în cadrul 



instituţiilor pământeşti) şi 
păsări (lideri religioşi) au cuiburile 
[lor] (înaltă de birouri), dar fiul omului 
nu are nici un loc (Office sau 
poziţie) pentru a pune capul şi 
restul. (Pentru 2.000 de ani.) 

87) Isus a spus, mizerabil este 
corpul (Christian Canon lipsit de 
viaţă; Biserica) care este dependent de 
un corp (lipsit de viaţă Canon evreiesc, 
Sinagoga), şi mizerabil este 
sufletul (raţionament uman, în 
conformitate cu cartea secret 
James) care depinde de aceste două (lor 
înţelegere superficială a testamentelor 
mort 2). 

88) Isus a spus, îngerii (Alege) şi 
profeţi (Scripturilor) va veni la 
tine (după 2.000 de ani) şi vă va 
oferi (O bună înţelegere a) acele lucruri 



(deja) au (The 2 seturi de 
scripturi; Vechiul şi Noul 
Testament). Şi prea, le dai aceste 
lucruri care vă (evrei şi 
creştini) avea, (bani, putere, resurse, 
accesul la mass-media, 
recunoaşterea) şi spune-voi, ' când ei 
vor (proprietarii de teren, sau 
lume) Vino şi ia ce este al lor? " (Deci 
putem elimina îmbrăcăminte noastre 
religioase şi renunţe la lume.) 

89) Isus a spus, de ce vă spălaţi (cu 
cuvântul) exterior (natura 
superficiale) a Cupei? (Container de 
apa, sau cuvântul lui Dumnezeu, adica 
Canon.) Iti dai seama nu ca el care a 
facut interiorul (Sensul ascuns al 
Scripturilor conţinute în acest 
Canon) este aceeaşi pe care a facut 
afara? (The Canon, sau recipient în care 



sensul ascuns ar putea fi păstrate timp 
de 2.000 de ani.) 

90) Isus spune: veniţi la mine, (logo-
uri, sau mai mare înţelegere) pentru 
jugul meu este usor (pentru a 
înţelege) şi domnia mea (spre 
deosebire de evreii ' şi creştinii) este 
uşoară, şi veţi găsi odihnă pentru voi 
înşivă. (La muncă şi zădărnicia de 
înţelegere de nivel trupesc pe tine de 
ei.) 

91) le-a zis: spune-ne cine sunteţi încât 
credem în tine. El le-a spus, ai citit 
fata (aspecte 
superficiale) cerului (adica de sus) şi de 
pe pământ (adica mai mic), dar tu nu 
au recunoscut cel care este înainte de 
tine, (care este ceresc în formulată în 
vălul pământeşti) şi nu ştii cum să citiţi 
acest moment. (Care este Logosul 



ceresc prezintă în sine în imaginea de 
natură pământească.) 

92) Isus a spus, Seek (pentru 
adevărul) şi veţi găsi (chei, misterul, 
etcetera). Totuşi, ceea ce m-aţi întrebat 
despre în trecut (cum să citească 
scripturile) şi care nu a făcut spune-vă 
apoi, (ceea ce nu au fost capabili să 
accepte; John 16:12) acum (la 
capătul) dorinta de a spune, (plimbare 
sensul) , dar să nu întrebe după it. (Din 
moment ce tradiţiile oamenilor sunt 
acceptate.) 

93) < Isus a spus, > da ceea ce este 
sfânt (chei, mistere) la câini, (scribilor, 
fariseilor; false evrei) ca nu cumva ei 
arunca-le pe grămadă de 
bălegar. (Ascunde cheile--versetul 
39; Luca 11:52) arunca perle (chei, 
mistere) pentru porcine, (Creştini 



False) ca nu cumva ei se pisa acesta [de 
biţi]. (Şterge, anatemizeze chei, mistere 
şi nivel superior sensuri.) 

94) Iisus [a spus] Cine caută va găsi, şi 
[cine bate] (la uşa cuvântului lui 
Dumnezeu, Ioan 10:9) va fi lasa 
in.(Cuvântul lui Dumnezeu va 
deschide până la el şi el va câştiga 
intrarea în Împărăţia.) 

95) [Isus a spus] dacă le (cei din 
Biserica primară) au bani, (chei, 
misterele; adevarata 
bogatie) împrumuta la interes, (ca 
Cumparatorul sau Vanzatorul; pentru 
propriul câştig) dar da []-unul (alege 
cine sunt să vină--versetul 109) la care 
nu te vei ea înapoi. 

96) Iisus [a spus], de Regatul tatălui 
este ca o anumită femeie (Duhul 



Sfânt). Ea a luat un pic 
leaven, (Predare, Luca 12:1) [ascuns] în 
unele aluat, (Scripturi) şi a făcut-o în 
mare pâini (fin) (Testament) . Lasă-l 
cine are urechi de (2 nivele de 
înţelegere) auzi. 

97) Isus a spus, Vezi The Kingdom of 
[Tatăl] (care vine de la o perspectivă 
corectă în Scripturi) este ca o anumită 
femeie (Biserica) care a fost transportă 
un borcan plin de masă. (Ca rezervor, 
Cupa sau profeţi 24, etcetera; un 
container plin de cuvântul şi 
înţelegerea sa; Scripturile completă.) În 
timp ce ea a fost de mers pe jos de [un 
drum, pe] (Drumul este reprezentantul 
de tradiţiile şi de timp; ceea ce a fost 
parcursă şi predat, Deci, din nou) încă 
unele distanta de 
acasa, (Regatul) mânerul de borcan 



rupt (Defecte conceptul de Canon a dus 
la pierderea de scripturi) şi 
masă (Scripturi, împreună cu 
înţelegerea lor) golite spatele ei (În 
timp) pe drum (În timp, din cauza 
acestei confuzii). Ea nu a dat 
seama (Biserica a luat această tradiţie 
pentru acordate pentru că evreii au 
făcut-o înainte) ea a observat un 
accident. (Ea a imaginat ea a fost de a 
face voia lui Dumnezeu.) Atunci când 
ea a ajuns la casa ei, (Atunci când 
Biserica a fost centralizată, organizat şi 
stabilit) ea stabilite borcan (Stabilit un 
Canon oficial) şi a găsit gol. (Din 
moment ce toate a fost lăsat cu a fost 
înţelegerea nivelul suprafeţei, ca 
rezervor gol în versetul 74.) 

98) Isus a spus, Regatul tatălui este ca 
un om (Isus) care a vrut să omoare un 



bărbat puternic (Satana). În casa 
lui (lui Dumnezeu-în cazul în care 
judecata incepe 1pt. 4:17) . El a atras 
sabia lui (Word, a se vedea Apocalipsa 
2:16, etcetera) şi lipite-l în 
perete (apărarea Bisericii) pentru a afla 
dacă mâna lui (fapte peste timp) ar 
putea transporta. Apoi (atunci când el a 
terminat lucrările sale, şi a urmat 
cuvântul său) a omorât om 
puternic (diavolul, care, prin Duhul lui 
Anticrist, a alerga creştinătăţii de 2.000 
de ani). 

99) ucenicii, a spus el, fraţii voştri şi 
mama ta (după trup; Evrei şi 
creştini) sunt în picioare în afara (de la 
uşă, dar nu va intra). A spus el pentru 
ei, cei de aici (care au intrat prin 
uşa) cine face voia Tatălui meu (crede 
cel pe care tatăl a trimis pe Ioan 



6:29) sunt mea (Spiritual) fraţi şi 
meu (Spiritual) mama. Ei sunt 
cei (familia mea spirituală) care va 
intra (prin uşă, care este cuvântul, 
în) Împărăţia tatălui meu. 

100) au aratat Isus o monedă de aur şi a 
spus să-l, oamenii lui Cezar cererea 
taxele la noi. El a spus să le, Caesar da 
ce aparţine lui Cezar, (aur, monede, 
impozite, onoare, etcetera) da 
Dumnezeu ceea ce aparţine lui 
Dumnezeu, (adevărul i-a dat, cheile) si 
da-mi ce este al meu. (Asta este, noi 
înşine.) 

101) < Isus a spus, > oricine urăsc pe 
tatăl său şi mamei sale (creştinismul şi 
iudaismul) ca eu nu pot deveni un 
discipol pentru a-mi (deoarece ei tine 
la a-l vedea). Şi cine nu dragoste [nu] 
lui (Spirituală) Tatăl (Care discipline 



noi) şi mama lui (Care dă naştere 
spirituală la noi) cum fac (Care i-a adus 
înapoi în Duh şi în adevăr) nu poate 
deveni un [discipol] pentru 
mine (Deoarece este nevoie de 
renaştere spirituală şi 
disciplină).Pentru meu (False, 
fizic) mama (Religie, spre deosebire de 
mama lui adevarata de mai jos) [mi-a 
dat moartea](Înţelegere trupesc), dar 
adevarat 
[meu] (Spirituală) [mama] (Fular) mi-a 
dat (Adevărat, spirituale) viaţă. 

102) Isus a spus: vai de farisei, (care a 
ascuns cheile--versetul 39; Luca 
11:52) acestea sunt ca un câine (un 
animal necurat) de dormit (spiritual) în 
iesle (în cazul în care este de alimente, 
sau cuvântul) a boi, (evreilor laici, care 
călca porumb, sau cuvântul lui 



Dumnezeu) pentru nici el 
mananca (accepta) nici el lasă să boii 
mananca. (Pentru că ei au ascuns cheile 
şi au suprimat adevărul.) 

103) Isus a spus, fericit este 
omul (Alege Biserica primară) cine stie 
unde va intra pe brigands, (nu prin 
usa, dar alt fel) astfel încât el poate 
ajunge sus, (să ia măsuri de 
contracarare) repliere domeniul 
său, (Attach nivel superior la partea 
inferioara cu ajutorul tastelor) şi braţ el 
însuşi, înainte ca acestea invada. (Fi 
pregătit de a face atât pentru 
recuperarea lui mister cuvenit timp.) 

104) au spus [Iisus], veni, să ne rugaţi-
vă astăzi şi permiteţi-ne rapid. Isus a 
spus, ceea ce este păcat că am 
comis, (care ar trebui să se roage) sau în 
care au fost învins? (Că ne trebuie 



repede la misterul.) Dar atunci când 
mirele părăseşte camera de 
mireasă, (Când oamenii vor căuta sau 
logo-uri şi nu-l găsiţi) apoi lăsaţi-le 
rapid (De la cuvântul lui Dumnezeu) şi 
mă rog (Iertare pentru au păcătuit şi 
fiind învins). 

105) Isus a spus, cine 
stie (Spiritual) tatăl 
şi (Spiritual) mama (Alege) va fi 
chemat Fiul lui o prostituată. (El va ieşi 
de o mare curvă din Babilon, religie; a 
se vedea Apocalipsa 18:4). 

106) Isus a spus, când faci doi 
unul, (recunoaştere lumina spirituală 
este formulată în imagini pământeşti 
prin chei) va deveni fii om, (Next-nivel 
umanităţii; fiinţe de lumină) şi atunci 
când spun, "munte, (unitate religioasă, 
Babilon, Sodoma şi Egipt, Ierusalim, 



Roma) muta departe,' se va muta 
departe. 

107) Isus a spus, Regatul este ca un 
păstor care au avut o sută de oi. (Mai 
multe versiuni diferite ale 
creştinismului) una dintre ele, cea mai 
mare, (Adevărat creştin de predare, 
cum ar fi peşte mare de--versetul 8)a 
mers pe un drum greşit (Pentru oi care 
nu a fost acest ori-Ioan 10:16, nu acelaşi 
tip de creştinism ca 99). A lasat oile 
nouăzeci şi nouă şi se uită pentru că 
o (Pentru 2.000 de ani!) până când a 
găsit-o. A mers la aceste 
probleme, (după 2.000 de ani) a spus 
oilor, "am grijă de tine mai mult decât 
nouăzeci şi nouă." (Pentru ca asta a fost 
necesar pentru a restabili ori la 
numărul său original.) 



108) Isus a spus, el cine va 
bea (Word) din gura mea (cuvintele 
sale, mai degrabă decât la o ceaşcă; sau 
Canon) va deveni ca mine (Se vedea pe 
el ca el este, ştim adevărul şi fi eliberati 
de religie, care are nevoie de o ceaşcă, 
sau Canon) Eu însumi intră în el, (John 
7:37-39, etcetera) şi lucrurile care sunt 
ascunse (Chei, înţelegere de acest lucru 
şi alte scripturi) va deveni i-a 
descoperit. 

109) Isus a spus că Regatul este ca un 
om (În Biserica timpurie) care au avut o 
comoara [ascuns] (acest nivel spiritual 
Apocalipsa) în domeniul său (în cazul 
în care sămânţa a fost semănate peste 
această vârstă lumeşti religie) fara sa 
stie el (Logosul a fost în lume, dar nu a 
stiut; John1:10) [după] a murit, (el a 
pierdut din vedere de chei, mister, şi 



scripturi fiind reţinuţi) a lăsat-o fiului 
său (protestanţi). Fiul nu ştiu (despre 
comoara). El a moştenit de 
domeniul (Scripturi pe un nivel 
pământeşti) şi vândute [l] (şi comoară 
de cunoştinţe în acest proces, împreună 
cu cărţi respinse). Şi cel care a 
cumpărat-o (Alege, cine a crezut în 
cuvântul) a mers arat(Creat bun, arata 
solului în inima lui pentru 
cuvântul) şi (De a face acest lucru) găsit 
comoara (Cheile, mistere şi sensul de 
nivel superior). a început să 
împrumute bani la dobânzi la cine 
dorea. (Folosind bani de unul care nu l-
ar lua înapoi--versetul 95.) 

110) Isus a spus, oricine găseşte 
lumea (lumeşti înţelegerea religiei 
noastre; nivel inferior sensul 
Scripturii) şi devine bogat, (Recognizes 



adevarata bogatie de nivel superior, în 
sensul) să renunţe la lume (domeniu, 
care a adus mai departe aceste 
urâciunile ca distrugerea de cuvântul 
lui Dumnezeu, şi noi înşine cu ea). 

111) Isus a spus, (falsa dihotomie care 
există între) cerurile si pamantul (chei, 
sau ceresc sensuri formulată în vasele 
pământeşti) va fi rulată în prezenţa 
dvs. (Sau poate că laminate într-una, la 
fel ca acestea devin una în faţa ochilor 
dumneavoastră foarte) şi unul care 
traieste la cei vii un (Bea cuvântul din 
gura lui--versetul 108)nu va vedea 
moartea (Nu va pierde vederea 
misterul). Spune nu Isus, cine se 
trezeste este superior la lumea?(Şi 
astfel are puterea de a renunţa la si 
distruge-l, astfel încât acesta este rulată 
în prezenţa noastră.) 



112) Isus a spus: vai de 
carnea (interpretare la nivel 
trupesc) care depinde de suflet; (Motiv, 
după cum se explică în Secret James 
3:18) vai de sufletul (Motivarea) care 
depinde de carne (Nivel inferior, 
trupesc idei care provin de la care nu 
are chei). 

  

113) i-a zis ucenicilor săi, când va fi 
imparatia? < a spus Isus, > nu va veni 
de aşteptare pentru ea (Acesta trebuie 
căutat pentru, frecvente pentru, bătut 
la; găsit, primite şi deschis de până la 
noi.) Nu va fi o chestiune de a spune 
"aici este" sau "Acesta este ' (În cer sau 
mare, ca liderii noştri ne--poate spune 
versetul 3). Mai degrabă, Împărăţia 
tatălui este întins pe pământ, (Ascunse 
în terminologia pământeşti cu alte 



cuvinte) şi bărbaţi nu văd it (Deoarece 
cheile au fost luate şi ascunse.) 

114) Simon Peter (Biserica) , a spus el, 
lasa Mary (dintre care 7 demoni de 
vârsta de carne au fost exprimate) lasa-
ne, pentru femei (cei care carnea 
izbăveşte-ne în lumea de 
carne) sunt (sau, prin această analogie 
oricum, ar părea să fie) nu vrednici de 
viaţă. (Biserica pot imagina Isus 
transformarea mai mici, fizic, sau 
femeie în sus, sau spirituale, sau de sex 
masculin). Isus a spus, m-am duce 
ei (asta este, lumea în sine se 
desfasoara ca Isus ar fi ea) pentru a face 
ei masculin, (cauza care aduce fiinţe de 
carne să înceteze, şi în schimb naşte 
fiinţe spirituale) astfel încât ea poate 
deveni prea un duh de viaţă 
asemănătoare vă masculi (Living 



spiritelor).Pentru fiecare 
femeie (Trupesc persoană — pentru 
chiar suntem oameni sunt numită 
mireasa lui Hristos) cine va face ea 
insasi masculin (Spirituală) va intra în 
Împărăţia cerurilor. (Pentru că el ne 
face ca si el.) 
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