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Prologu) są tajemnicze słowa, które Jezus, 

żyjący, mówił i które 

Didymos (Twin) Napisał Judasza, który 

nazywa się Thomas,. (Między 8-40 dni po 

jego zmartwychwstaniu.) 

1) i powiedział, ten, kto słucha tych słów 

(i) odkrywa ich znaczenie (trudy i 

znajdzie życie--Zobacz--werset 58) będzie 

nigdy nie zaznają śmierci (utrata 

znaczenie tych słów). 

(2) Jezus powiedział: ten, kto szuka (dla 

znaczenie tych słów) nie należy 

pozostawiać off, (ale) utrzymać się na 

poszukiwania (dla niego) , dopóki nie 

znajdzie (misterium). Gdy 

odnajduje(Znaczenie, Tajemnica), będzie 



on niespokojnych (Pracy i znaleźć życie--

werset 58) (i) będzie podziwiać. Kiedy jest 

niespokojne (i) gdy on cuda, to on będzie 

zaskoczony, (za) będzie królował (nad 

światem) (a) zasada na wszystkich (werset 

4). I gdy on zasady, a następnie będzie 

odpoczywa (Reszta to szabat, tysiąclecia 

7). 

(3) Jezus powiedział, należy tych, którzy 

przynęty (i) prowadzić Ci powiedzieć, ' 

Oto, Królestwo jest w niebo (tylko 

przywódców religijnych można to 

zrozumieć),' następnie ptaki na 

niebie (przywódców religijnych, którzy 

zużywają, nasion, lub słowo Boże) będzie 

można go pokonać (Ukryj klawisze i 

oszukać Ciebie to--zwrotka 39; Łukasza 

11:52). Jeśli oni powinien mówić, ' to jest 

pod ziemią (W zależności od ziemskich, 

lub naukowych nauki), (Lub) w 

morzu (W zależności od nauki Kościoła), ' 



następnie ryby z morza (Chrześcijańscy 

przywódcy) będzie pokonać go. To raczej, 

że Królestwo jest zarówno w Tobie, jak i 

bez (nie musisz przywódców, by go 

zobaczyć). Tych z was, którzy znają 

siebie(Życia, światła, organ, 

prawda) dowiedzieć się (poprzez pracując 

i znalezienie życia) , że to prawda. Gdy 

Cię (mają pracowali, i) Dowiedz się kim 

jesteś, a następnie stał się znany (w sensie 

biblijnym, gdy Jezus staje się--zwrotka 

108), i uznają, że są synami żyjący 

ojciec, (werset 106). Ale jeśli nie (Pracy i 

przyjść do) dowiedzieć się, mieszkać 

w (Cielesnego) ubóstwa i Ci są sami tego 

ubóstwa (Cielesnego). 

(4) Jezus rzekł: człowiek, który jest stary 

w dni (zakonnicy na koniec wieku) nie 

wahaj się pytać małym dzieckiem siedem 

dni (Wybrani, tysiąclecia 7) o miejscu 

życia (werset 50), a on (prosząc wybiera 



tego dnia szabatem odpoczynku) będą 

ożywiać (przez najbliższych zrozumieć 

znaczenie tych słów). Dla wielu, którzy są 

po raz pierwszy (Te pod wpływem 

donosicieli, Jude 4 etcetera) staną się 

ostatni(Abased, pozbawiony ich 

Królestwo), i 

ostatni (Wybranych), pierwszy (Podniosły

, podwyższone, biorąc pod uwagę 

panować). Rzeczywiście staną się jednym 

i tym samym (Kto się zgadza z 

wybranych). 

(5) Jezus powiedział, wiedzieć, co jest 

przed Twoją twarz (tajne wiadomości 

zakodowane w Piśmie Świętym) i to, co 

jest ukryte (klucze do tę tajemnicę języka-

-zwrotka 39; Łukasza 11:52) z zostaną 

ujawnione do Ciebie. Na nic nie jest 

ukryte (przez uczonych w piśmie i 

faryzeusze--zwrotka 39; Łukasza 11:52; i 

potem Kościół) , że nie zostaną 



ujawnione, (klucze zostaną 

przywrócone) ani nic pochowany (pod 

ziemskiego nauczania) nie będzie być 

wywoływane (widziany w jego rozumieniu 

wyższego poziomu). 

6) uczniów zapytał go i powiedział mu, 

jak chcesz nas do szybkiego? (Zrobić bez 

loga) Jak my się modlił? (Dla Królestwo 

przyjść) Jak daje jałmużnę? (z własnych 

zasobów zamiast Boga) jakie diety są 

obserwujemy? (Canon możemy 

zaakceptować) Jezus powiedział: nie 

mówić kłamstwa (o co jest napisane w 

Piśmie Świętym), lub zrobić, czego 

nienawidzę (przez dążenie do rzeczy tego 

świata), wszystkie rzeczy są w oczach 

zwykłego (interpretacji) z nieba (czyli 

wyższym), , wszystkie rzeczy są ujawniane 

przed prawdą (czyli, dlaczego nie 

kłamią). Na nic nie jest ukryte (np. 

klucze) , że nie będą oczywiste, i nic nie 



została objęta (przez uczonych w piśmie, 

faryzeusze i później, chrześcijanie) , który 

nie będzie odkryte (Przez wybiera) . 

(7) Jezus rzekł: błogosławiony jest 

lew (False Kościoła, który został pożarty 

przez Szatana-1 Piotra 5:8) , który staje 

się człowiekiem (wybiera jeden, staje się 

ożywione) gdy 

spożywane (przejęcia) przez 

człowieka (wybiera z nich pod koniec 

wieku); i przeklęty jest człowiek (z 

wczesnego Kościoła) kogo 

lew (Szatan) zużywa (Nacieki; Jude 4, 

itp.), i Lew (diabeł, jak duch 

antychrysta) staje się człowiek (Zmiany 

chrześcijaństwa w jego obraz). 

(8) i powiedział, że Królestwo jest jak 

mądry rybak, który oddanych jego netto 

do morza (chrześcijańskiej ery) i 

wyciągnęli ją od morza (chrześcijańskich 

wieku) pełna małych ryb (różnych 



wyznań). Wśród nich rybak mądry 

znalazłem grzywnę (Uwaga, że 'duże' jest 

klucz, który ma do czynienia z 

'dobrze') duże ryby (Pojedynczej 

nauczania, prawdziwe nauczanie 

Chrystusa). Rzucił wszystkie małe ryby z 

powrotem (Wyznań chrześcijańskich) do 

morza (Wieku chrześcijaństwa) i wybrał 

dużych ryb (Fine) (Nauczanie 

chrześcijańskie) bez trudności. (Ponieważ 

było oczywiste, który z nich był 

najlepszych) kto ma (2) uszy do 

słuchania, (Werset. 33) niechaj 

słucha (Nauki zarówno górne jak i dolne). 

9) Jezus powiedział, teraz siewcy (Syn 

Człowieczy) wyszedł, wziąłem się w garść 

(nasion (Word)), a następnie rozrzucił 

je (całej epoki). Niektóre (z tych 

książek) spadł na drodze (Wczesnego 

Kościoła, pod wpływem 

tradycji (Road) uczonych w piśmie i 



faryzeusze; patrz--zwrotka 39; Łukasza 

11:52); ptaki(Przywódców, którzy, 

inspirowane przez szatana, zużywają 

nasion, lub słowo) przyszedł i zebrali je 

się (Skonfiskowane Bożego słowa i 

usunięto go) inne padły na 

skale (Wczesnego Kościoła), nie się 

zakorzenić w (Stony, 

nieprzygotowany) gleby i nie przyniosły 

uszy (Owoc). I inne padły na ciernie(Tych 

kuszony z bogactw tego świata); one 

zagłuszyły nasiona (Word) i 

robaki (Protestantów) zjadł je(Usunięcia z 

Biblii Apokryfy). I inni upadł na dobre 

gleby (Wybiera 7 dzień) i produkowane 

dobre owoce (Uszy) : to sześćdziesiąt za 

środek otworu (Dla tych z 6000 lat) i sto i 

dwadzieścia za środek(Nowy wymiar do, 

lub podwojenie 60). 

10) Jezus powiedział, mam oddanych 

ogień (procesu i wyroku) na świecie i 



zobacz, zachowuję ją aż do licha (zużywa, 

albo też poprawia). 

11) Jezus powiedział, ten niebo 

przeminą (Fałszywym 

chrześcijaństwem) i powyżej to 

przeminie (False 

judaizmu). Zmarłych (Tak zwanych 

chrześcijan i Żydów) są nie żyje i 

żywych (Wybranych) nie 

umrze(Ponieważ nie jest możliwe ich 

oszukać z fałszywych nauk). W dni, kiedy 

ci spożywane, co jest martwe(Judeo-

chrześcijańskiej nauki), zrobiłeś to, co 

żyje (To uznał i mieszkał). , Gdy 

przyjdziesz do mieszkać w świetle, co 

zrobisz? W dniu (początek w epoce 

Kościół) gdy byłeś jednym (interpretacje 

niebiańskie i ziemskie, wiedział) stał się 

dwa (wiedział tylko ziemskim). Ale kiedy 

stajesz się dwa(Podzielone), co zrobi (W 



celu odzyskania utraconych jedności w 

ramach)? 

12) uczniów powiedział do Jezusa, wiemy, 

że ci (sposób, prawdy i życia) będzie 

odejść od nas. Kto jest naszym liderem (w 

drodze do prawdy i życia)? Jezus 

powiedział im, gdziekolwiek jesteś, jesteś 

iść do James sprawiedliwych, dla których 

dobra nieba i ziemi (dwa; górne i dolne 

znaczeń) powstała (stał jeden; wyższe jest 

sformułowane w dolnej części). 

13) Jezus powiedział do swoich 

uczniów, mnie porównać do kogoś i 

powiedz mi, kim jestem jak.Simon 

Peter (Kościół) powiedział mu, jak 

sprawiedliwy Anioł (cudotwórcą, jest 

świetlista). Mateusza (który jest również 

znany jako Levi, Żydzi) powiedział mu, 

jak mądry filozof (tak jak jak zawsze 

nazywają go 

rabin). Thomas (Wybrani) powiedział 



mu, master, moje usta są całkowicie 

niezdolne do kogo jesteś jak 

powiedzenie. Jezus powiedział, , nie 

jestem twoim mistrzem. Ponieważ mają 

nasiąknięty (z jego ust--zwrotka 

108), może stać się pod wpływem alkoholu 

przez propagacji wiosna (od słowa 

Bożego) które zmierzyłem (w terminologii 

precyzyjne, czyli dlaczego Thomas nie 

posługuje się nim). i wziął go i wycofał 

się (od Żydów i chrześcijan) i powiedział 

mu trzy rzeczy (że będzie trzech 

Testamentu). (Ewangelia) Thomas (późni

ej został) zwracane (pod koniec wieku) do 

jego towarzysze (Żydzi i 

chrześcijanie), zapytali go, co Jezus mówi 

do Ciebie? (Wyjaśnienia dla nas tych 

tajemnic)Thomas powiedział do nich, jeśli 

Ci powiem, jedną z rzeczy, które 

powiedział mi (o jak tam byłby być Trzeci 

Testament) będzie odebrać 



kamienie (starego i Nowego Testamentu) i 

wyrzucić je na (ich wobec 

używać) mnie; pożar (A proces i 

wyrok) będzie wyjść z 

kamieni (Testament) i spalić Ci (Żydów i 

chrześcijan) . 

14) Jezus powiedział im, Jeśli szybko (od 

słowa zamiast świata--werset 27), będzie 

prowadzić do grzechu (brak zrozumienia 

i grzesznego życia) dla siebie; i jeśli się 

modlicie (Dla Królestwo przyjść zamiast 

szukają dla niego), będziecie potępieni; i 

jeśli dajesz jałmużnę (w przeciwieństwie 

do kluczy wiedzy--zwrotka 39; Łukasza 

11:52), nie będzie szkodzić do 

wódki. (Koncentrując się na potrzeby 

fizyczne, zamiast duchowych) gdy idziesz 

do dowolnego kraju i chodzić w 

dzielnicach (Całej całe 

chrześcijaństwo) Jeśli otrzymują 

Państwo, (Zaakceptować, lub dać 



przesłuchania) jeść, co będzie ustawiona 

przed (Użyj cokolwiek akceptują jako 

autorytatywne pisma) i 

leczyć (Przywracanie tajemnicy 

do) (Duchowo) chorych wśród nich. Za co 

się dzieje w ustach (Scripturally) , będzie 

nie kalać, ale który który wystawia od 

jamy ustnej (Przeciwko pisma) – jest to, 

że co będzie można skazić. 

15) Jezus powiedział, Jeśli chcesz 

zobaczyć jeden kto nie urodził się z 

kobiety, (nie z Mary, ale z ducha i 

prawdy) , pokłony na twarze i kultu mu 

że jeden jest wasz Ojciec (którego słowo 

jest prawdą Jan 17:17). 

16) Jezus powiedział, ludzi myśleć, być 

może, że jest spokój, którego przyszedłem 

rzucić na świecie. Nie wiedzą, że to 

waśnie, które mają się na ziemię: 

ogień (próby), miecz (3 miecz, czy 

Testament problemy z jego usta na jego 



powrót, przynosząc do 2, mają one już do 

3; Łukasza 22:36), i wojna (między tymi z 

2 testamenty wobec tych 3). Będzie pięć w 

domu (Te 2 testamenty Plus tych 3): 

trzy(Wybranych) będzie z 

dwa (Fałszywych chrześcijan), i (Pod 

koniec czasu) dwa (Fałszywych 

chrześcijan) przeciwko trzem (Wybrani, 

którzy powrócić do wcześniejszego 

nauczania), ojciec (Te z 3 

Testamentu) przeciw synowi (Tych z 2 

Testamentu), i syn (Tych z 2 

Testamentu) przeciw ojcu (Te z 3 

Testamentu) . I stoją samotne (razem 

jako jeden w końcu). 

17) Jezus powiedział, dam wam, co oko 

nie widział (w przeciwieństwie do, co 

zaobserwowano na 2000 lat) i ucha nie 

słyszał (do 2000 lat) i nie ręką dotknął (do 

2000 roku) i co nigdy nie nastąpiło do 

ludzkiego umysłu (klucze wiedzy--



zwrotka 39; Łukasza 11:52; to 

objawienie). 

18) uczniów powiedział do Jezusa, 

powiedz nam, jak będzie nasz 

koniec. Jezus powiedział, odkryli, 

następnie, początku , (który na początku 

pisarze Nowego Testamentu wierzyli w 

pismach poza Kanon)że wyglądasz na 

koniec (dowód niektóre lepiej niż ten 

prosty fakt)? gdzie jest 

początek(Podstawowy fakt ich 

wykorzystania i przekonanie pisarzy 

Nowego Testamentu), będzie końca 

być(Powrót do oryginalnego 

zrozumienie). Błogosławiony jest ten kto 

zajmie jego miejsce na początku(Stoisko z 

pisarzy Nowego Testamentu); będzie 

wiedział, koniec (Powrót do tego 

nauczania) i nie będą 

występować () śmierć (z tej tajemnicy). 



19) Jezus powiedział: błogosławiony jest 

ten kto powstała (ustanowić podstawę tej 

tajemnicy przed utratą) , zanim doszedł 

do bycia (drugi raz pod koniec 

epoki). Jeśli staniecie się moimi uczniami i 

słuchać mojego słowa (Co świadczy o tych 

pism od czasu pisma zostały pierwotnie 

napisane) te kamienie (Testament) będzie 

Pani minister (Ujawnia swoje 

tajemnice) do Ciebie. Istnieją pięciu 

drzew dla Ciebie w raju (The 2 grupy: 

tych 2 drzew, woluminów lub zwolnień, 

plus te 3) , które pozostają w 

niezakłóconym lato (żniw) i 

zimą (bezowocne sezonu) i którego 

liści (które służą do uzdrawiania 

Narodów) , nie są objęte (ale pozostają 

przez cały dla nas czytać, lub 

spożywać). Każdy, kto staje się z nimi 

zapoznać (Kocha oba zestawy drzew i ich 



owoce) nie będą występować (Lub 

podlegać) śmierć(misterium). 

20) uczniów powiedział do Jezusa, 

powiedz nam, jak jest Królestwo 

niebieskie. On powiedział do nich, to jest 

jak ziarno gorczycy, najmniejsze ze 

wszystkich nasion (ukryte w Piśmie 

Świętym). Ale gdy znajdzie się ona na 

uprawnej ziemi, (serce gotowe przyjąć i 

zaakceptować go — wybiera) , produkuje 

Świetne rośliny (drzewa, albo Testament i 

nauczania) i staje się schronienie dla 

ptaków z nieba (przywódców 

chrześcijańskich i żydowskich). 

21) Mary (wiek, kto nie może dotknąć go, 

dopóki nie objawia się jego wyższego 

poziomu) powiedział do Jezusa, kim są 

Twoi uczniowie jak? Powiedział, że są jak 

dzieci (Wybrani) , którzy osiedlili się w 

polu, które jest nie ich (świat). Gdy 

właściciele pól (Żydzi i chrześcijanie; a 



kupcami) będą mówić: 'daj nam mieć 

powrót naszego pola.' (Religia; wykląć 

wybranych w nich) oni będzie rozebrać w 

ich obecności --(Oznacza to, że oni usunąć 

ich religijna odzież lub przynależności) w 

celu niech mają powrót ich 

pola (Chrześcijaństwo, Judaizm) i dać go 

do nich (Patrz Objawienie 18:4 wyjdzie 

jej, moje ludzi...). Zatem powiadam wam, 

jeśli właściciel (Ojciec) domu (z 

Izraela) wie, że 

złodziej (Szatan)nadchodzi (Do kradzieży 

słowa Bożego i ukrywanie klawiszy 

wiedzy--zwrotka 39; Łukasza 

11:52; Łukasza 11:52), , będzie musiał 

zacząć jego czuwanie, zanim 

przyjdzie (ujawniając jego plan 

wybranych wczesnego Kościoła) i nie 

pozwoli mu do jego domu, jego 

domeny ( prawdziwy Kościół) , unieść jego 

towarów (pisma, klucze i 



tajemnice). Ci, (Uczniowie) następnie być 

na baczności przed światem (Który 

przejął instytucji religijnych). Uzbrójcie z 

wielką siłę (Coaching górnej w dolnej 

części) zeby złodziei (z słowa 

Bożego) znaleźć sposób, aby przyjść do 

Ciebie (i ukraść klucze i ukryć Górna 

znaczenie; ale jego obraz pozostaje 

bezpiecznie zachowane i sformułowane w 

dolnej części), w trudnej sytuacji, w 

której można się spodziewać (Utratą 

znaczenia szczebla) (na pewno) 

zmaterializować (Tajemnica jest 

zhackowana i utracone dla lat 

2000). Niech będzie między wami 

człowiek zrozumienia (Aby ją 

przywrócić). Gdy ziarna dojrzałe (Padł na 

uprawnej ziemi i produkowane 120-

fold), szybko przyszedł jego sierp w ręku i 

go odnieść. Kto ma uszy do słuchania (jak 

człowiek zrozumienia), niechaj słucha. 



22) Jezus ujrzał niemowląt (wybiera na 7 

dzień) są karmione (przez matkę true, 

duchowej). Powiedział do swoich 

uczniów, te dzieci są karmione są 

podobne do tych, którzy wejść do 

Królestwa. Oni powiedzieli do niego, 

możemy następnie, jako dzieci, wchodzi 

Królestwo? Jezus powiedział do nich, gdy 

dwa jeden (patrz Dolna znaczenie jako 

obrazy lub statków o wyższych), i po 

wprowadzeniu wewnątrz (gdzie 

rozpoczyna się wyszukiwanie dla 

Królestwa) jak zewnątrz (które można 

wykryć rzeczywiście odnosi się do samego 

siebie) i na zewnątrz, jak 

wewnątrz (można zastąpić ich obraz z 

ojca, który jest rozłożone na ziemi--

zwrotka 113) i powyżej (co jest na 

niebie) jak poniżej (co jest pod ziemią, lub 

na morzu), i gdy samiec (duchowe 

nasienie ojca) i kobieta (która przynosi 



cielesnego nasion do ojca nasion jest 

wyprowadzeni przez cielesny poziom 

poprzez duchowe objawienie) jednego i 

tego samego , tak, że mężczyzna (duchowe 

poziom pisma) , nie być mężczyzna (nie 

czysto duchową w przyrodzie, ale jak ta, 

która została sformułowana w ciele, jak 

również) ani kobieta (czyli ziemskiego, 

lub cielesny poziom) kobiece (bo kiedy 

duchowe jest odkryta odpowiadaniu na 

poziomie ziemskim, to przynosi Święty 

dzieci lub wybranych, jak mówi Paweł w 

1st Koryntian 7:14); i kiedy moda 

oczy (Tych 2 poziomy widząc) miejscu 

oko (Cielesny poziom 

tylko) i (Prawo) ręka (Który wie co robi 

Jezusa) zamiast (Po lewej) ręka (Co 

nie), i (Prawo) stopy (Który wie, gdzie to 

będzie) zamiast (Po lewej) stopy (Co 

nie), i (Wyższe) podobieństwo w 

miejscu (Niższy) podobieństwo (Skoro im 



wyższy sformułowane w dolnej 

części); następnie wejdzie [Królestwa]. 

23) Jezus powiedział, I zdecydować się 

Ciebie, jeden z (chase) tysiąc i dwa 

z (chase) dziesięć tysięcy, a oni stoją jako 

jedno. (Księga Powtórzonego Prawa 

32:30, itp.) 

24) jego uczniów rzekł do niego, Pokaż 

nam miejsce, gdzie jesteś, ponieważ jest to 

niezbędne dla nas jej szukać. Powiedział 

im, kto ma (obu) , uszy, niechaj 

słucha. Tam jest światło (gdzie Jezus jest 

światłem świata) w człowieku 

światła (Jezus stał człowiek), i to (Górna 

znaczenie; światło Chrystusa) świeci się 

cały świat. Jeśli nie świeci, to (światło w 

tobie) jest (tylko) ciemności (tylko jednym 

uchem, które tylko słyszy cielesnego nauk 

ludzi). 



25) Jezus powiedział, że miłość twój 

brat (wybrani, zarówno w dzień, wczesne 

deszcz i nadchodzących, późny 

deszcz) , jak dusza, strzec go jak źrenicy 

oka (bo przecież są oczy). 

26) Jezus powiedział, widzisz drzazgę w 

oku braci (zastrzeżenia do książek, które 

on przyjmuje, bo wyglądasz, nie na 

ukryte język, które przekazują, ale tylko 

na ich randki i akceptacji i wiarygodności 

etcetera), ale nie widzisz belki na własne 

oko (że własne książki odnoszą się do 

nich, i że oba zestawy książek odblokować 

do samego kluczy). Podczas rzutowania 

belki (fałszywe pojęcie Canon) spośród 

własnych oczu, następnie widać 

wyraźnie (z powrotem w dół z 

zastrzeżenia) do oddania źdźbło z oka 

brata (cielesny poziom zastrzeżenia do 

jego sposób widzenia). 



27) Jezus powiedział: chyba możesz 

szybko do świata, w żaden sposób nie 

znajdziesz Królestwa Bożego i chyba 

można zaobserwować w dzień 

szabatu (millennium po 6000 lat) jako 

Sabat (jeden, który jest w stanie 

spoczynku w prawdzie)nie przyjdzie aby 

zobaczyć ojca (światło w te obrazy). 

28) Jezus powiedział, wziąłem moje 

miejsce pośród świata, i wydawało się im 

w (i stopień) ciało (jako żywą przypowieść 

o jego sens duchowy). Znalazłem 

wszystkie z nich pod wpływem 

alkoholu (Nie z wiosna propagacji, ale 

słowa mężczyzn); Znalazłem, że żaden z 

nich spragniony (Dla programu word, 

propagacji wiosna) . I moja dusza stała 

się dotknięte (zmniejszone do poziomu, 

który akceptuje cielesnego) dla synów 

ludzkich, ponieważ są 

one (duchowo) niewidomych w 



ich (duchowe) serca i nie 

ma (duchowe) celownik (2 oko, ucho, 

itp.); puste (Cielesnego) przyszedł na 

świat i pusty (Zmysłowo)też starają się 

pozostawić na świecie (Zadowolony z 

konieczności tylko że 1 oko, ucho, itp). Ale 

do chwili, gdy są one pod wpływem 

alkoholu (Na pusty, cielesny, ziemskie 

słowa mężczyzn). Gdy one otrząsnąć ich 

wina (Silne urojenia, pijaństwo, wiosna, 

mierzy się przez mężczyzn, ponieważ 

kochali nie prawda), następnie będzie 

żałować (i zamiast pić od jego propagacji 

wiosny, który on, nie mężczyzn, mierzy 

się). 

29) Jezus powiedział: Jeśli ciało (dolnym 

poziom pisma) powstała ze względu na 

ducha , (który wyższy, duchowy poziom 

została sformułowana na poziomie 

niższym, fizyczne), to nic dziwnego. Ale 

jeśli Duch (wyższy poziom oznacza za 



pomocą Świętego, wybiera 

dzieci) , powstała z powodu 

ciała (urodzony kobieta lub ciało i krew, 

rozmnażające po, Dolna, cielesnego 

rozumieniu Pisma Świętego), to dziw nad 

dziwy. W istocie, jestem zdziwiony, jak 

wielkiego majątku (wyższy poziom 

znaczenia Pisma Świętego) ma wykonane 

jego domu (sformułowane sam) w tym 

ubóstwa (niższy poziom znaczenia Pisma 

Świętego). 

30) Jezus powiedział, gdy istnieje trzech 

bogów (jak w Boga stare, nowe, i 

apokryficznych Testamentu), są one 

bogów (Jezus stał się ich). W przypadku, 

gdy istnieją dwa (Testamentu; 

chrześcijanie) lub jeden (Testament, 

Żydzi), Jestem z nim (Do końca 

epoki). (The 3 są wybrani, 2 są 

chrześcijanie, Żydzi i tym samym domu; 

są 1 i innego domu) podnieść 



kamień (Elevate odrzuconych 

Testamentu), i tam mnie 

znajdziesz (kamień węgielny)cleave 

drewna (Seek wyższego poziomu w 

Nowym Testamencie), i mogę (logo) popr 

31) Jezus powiedział, że żaden Prorok jest 

akceptowane w rodzinnej wsi (Jezusa nie 

została przyjęta przez Żydów); żaden 

lekarz nie leczy, tych, którzy go 

znają (Jezus nie można wyleczyć 

chrześcijan ich niewiary). 

32) Jezus powiedział, że miasto (The New 

Jerusalem) budowane na wysokiej 

górze (Judeo-chrześcijaństwo) i 

wzmocnione (w czasie przez słowo 

Boże) nie może spaść, (bramy piekielne 

nie przemogą go) ani nie mogą być 

ukrywane. (Cały świat zobaczy go) 

33) Jezus powiedział, słyszysz (czyli 

niższego poziomu) z jednym z uszu, [ale 



drugi (który rozumie wyższy 

poziom) zamknięciu.] głosić swoje 

dachach to, co usłyszysz w jednym 

uchu (który wcześniej który został 

wykładowcą; 2 drzew lub 

Testamentu) {(As well as) w 

innych (duchowe) ucha (, która była 

nauczana w pierwszym i odkryte; 3 

drzew).} dla nikt nie zapala lampy (Słowu 

Bożemu Psalmów 119: 105) i stawia 

go (Word) pod korcem, ani nie włożył 

go (Word) w ukrytym miejscu, (The 

Word Apokryfy środki podjęte daleko i 

ukrytych) , ale raczej on ustawia go na 

statywie Lampa (głosi je w kościele, 

objawienie 1:20) tak, że każdy, kto 

wchodzi (Królestwo) i 

pozostawia (Królestwo) , zostanie 

wyświetlony jego światło (który jest 

wyższego poziomu znaczenie zawarte w 

słowie Bożym). 



34) Jezus powiedział, Jeśli ślepy (False 

Żydów z ich fałszywy obraz, lub 

Canon) , prowadzi ślepiec (Fałszywych 

chrześcijan, którzy używają Ta taktyka 

jako powód do zabójstwa proroków i 

wygnanie Apostołów, więc można je 

przejąć Kościół)obaj wpadną w 

pit (pułapki widząc tylko dolnym poziom; 

dlatego niewoli będzie być wzięty do 

niewoli i tych, którzy zabijają z miecz 

słowa Bożego później musi zostać zabity z 

tym samym Miecz słowa Bożego). 

35) Jezus powiedział: to nie jest możliwe 

dla każdego wejść do domu silnego 

człowieka (z domu Bożego pod kontrolą 

Szatana) i wziąć go przez życie (koniec 

dni) chyba, że on wiąże ręce (buduje 

sprawy przeciwko niemu przez 2000 

lat); następnie będzie on (Być 

może) przetrząsać (Ujawnienia 

zbrodni) jego dom (Narazić czyny 



fałszywych religii, a także leżą one oprzeć 

go na). 

36) Jezus powiedział: nie martw się od 

świtu (początkowe objawienia tajemnic i 

klucze we wczesnym kościele) do 

zmierzchu (kolejne ukrycia i tłumienie 

tych tajemnic i klawisze) i od 

zmierzchu (czas tłumienie) do świtu (7 

tysiąclecia, kiedy gwiazda poranna 

pojawia się w naszych sercach) [co do 

żywności] (pismo święte) będzie 

jeść (Accept) , [lub] jakie [Odzież] będzie 

nosić (konkretnej wspólnoty 

wyznaniowej). [jesteś dużo] lepiej niż 

[Lilie] (Elite świata, który jest pole), co 

[ani] karta ani spin (Dla Królestwa 

Bożego) . I dla Twojej strony co [będzie 

można nosić] Kiedy masz nie 

odzieży? (Bez religii zajmie wam bo po 

stronie proroków przed nimi) kto będzie 

dodawać do wzrostu?(Prowadzi do 



prawdziwej natury — podobnie jak 

Jezusa, Mojżesza i Eliasza były podczas 

Przemienienia Pańskiego) on jest tym, 

który da Ci 

swój (Prawda) Odzież (Prawości 

świętych; Pracy 29:14, Objawienie 19:8). 

37) uczniów powiedział, kiedy ci (Żywe 

słowo) stają się objawi nam i kiedy 

możemy znaleźć? Jezus powiedział, kiedy 

możesz rozebrać (opuścić zakład 

religijnych) bez bycia wstydzić i zajmują 

odzieży (nominały, różnice) i umieścić je 

pod stopami jak małe dzieci (Wybrani) i 

na nich bieżnika (je odrzucić, rzucać 

małych ryb z powrotem do morza), a 

następnie [będzie widać] syn żywych 

jeden (i tym samym być jak on, kiedy 

widzimy, że syn możemy go zobaczyć, a 

widząc go, stajemy się jak on 

jest), i (stąd) , nie bój (dla on jest 



doskonałą miłością, która usuwa 

wszystkie lęk; 1 Jana 4:18). 

38) Jezus powiedział, wiele razy chciałeś 

usłyszeć (duchowo z ucha, duchowe) te 

słowa, które mówię do Ciebie i ty, jakiego 

nikt inny się słyszeć od (jak w tej 

książce). Będzie dni (The 2 dni 

duchowego, lub 2000 lat) Kiedy patrzysz 

na mnie (Seek moje znaczenie lub logo) , a 

nie znajdziesz mnie (znaczenie tych słów). 

39) Jezus powiedział, faryzeusze i uczeni 

w piśmie (i później, donosicieli wczesnego 

Kościoła) miały klucze wiedzy (wyższego 

poziomu znaczenia; patrz również 

Łukasza 11:52). i ukryte za (Za cielesnego 

blokad obrazów ziemskich) . Oni sami nie 

wprowadzono (przez znajomość tych 

klucze do Królestwa), ani też mają one 

wpuszczony do tych, którzy chcą (widząc, 

jak zobaczyli światło w te obrazy i je 

pominąć, a tym samym bluźni Ducha 



Świętego). Możesz jednak być 

zaraza (Uczeni w piśmie i faryzeusze 

Mateusza 23:33, 12:34, itp.,) i tak 

niewinne jak gołębie (Elekt). 

40) Jezus powiedział, macica (fałszywy 

Kościół) , zostały obsadzone winoroślą, 

poza ojcem (znajomość tajemnicy), ale 

jest umysłowo, (zakorzenieni w nauk 

ludzi) będzie przyciągana przez swoje 

korzenie i niszczony. (Przez 

Jezusa, prawda winorośli Jana 15:1) 

41) Jezus powiedział, kto ma coś w 

ręku (prawdziwe bogactwo, znajomość na 

tej koncepcji) otrzyma więcej (klawisze, 

objawienia, spostrzeżenia, moc), i ten, kto 

nie ma nic (ubóstwo, lub nie zrozumieć na 

tej koncepcji) , zostaną pozbawieni nawet 

trochę, on ma (spolszczona, władzy nad 

Kościołem). 



42) Jezus powiedział, stać się 

przechodniów. (Szybko ze świata--

zwrotka 27; stają się samotne, itp.) 

43) jego uczniów rzekł do niego, kim 

jesteś, że powinien powiedzieć te rzeczy 

do nas? < Jezus rzekł do nich: > nie 

zdajesz sobie sprawę, kim jestem z tego, 

co mówię do was (z drzewa, lub Pisma 

Świętego Starego Testamentu), 

ale (uczniowie, pierwsi 

chrześcijanie) , stały się jak Żydzi, dla 

(albo) kochają drzewa (Pisma Świętego) i 

Nienawidzę jej owoców (to, co go 

wyprowadził, a mianowicie Jezusa i 

poznania tajemnic) lub miłosny 

owoc (Jezusa tajemnice) i nienawiści 

drzewa (pisma, który wyprowadził tych 

rzeczy). 

44) Jezus powiedział, kto bluźni przeciw 

ojcu (Era Starego Testamentu i 

pisma) będą odpuszczone, i kto bluźni 



przeciw synowi (Era Nowego Testamentu 

i pisma) będą odpuszczone, ale kto bluźni 

przeciw Duchowi Świętemu (który 

doprowadzi nas do właściwego 

zrozumienia Stary Testament i Nowy 

Testament, tym samym ujawniając 

3rd Testamentu) , będzie nie być 

odpuszczone na ziemi (ziemskie argument 

przeciwko nim będą przekonujące) lub w 

niebie (duchowe argument przeciwko nim 

będą przekonujące). 

45) Jezus powiedział, winogrona (owoce 

chrześcijaństwa i Nowy Testament) nie są 

zbierane od ciernie (chrześcijan, gdy są 

one ziemskie i w bogaty), ani nie są 

figi (owoce judaizmu i Starego 

Testamentu) , zebranych z ostu (False 

Żydów: Synagoga Szatana), dla nie 

wytwarzają owoców (produkcji 

biblijne).Dobry człowiek przynosi 

naprzód dobry z jego magazyn (Jego 



serca prowadzi go do dobry owoc) złego 

człowieka przynosi złe rzeczy z jego zła 

magazyn, który jest w jego sercu i pisze 

złe rzeczy (Jego złych owoców). Dla z 

obfitości serca on przynosi złe rzeczy (Co 

uniemożliwia osobom z uznając 

tajemnicy). 

46) Jezus powiedział, wśród osób 

urodzonych kobiet (Adam po ciele można 

powiedzieć że urodziłem się po raz drugi, 

poprzez grzech Ewy i jego późniejsze 

przyzwolenia), od Adama aż do Jana 

Chrzciciela, istnieje jeden w stosunku do 

Jana Chrzciciela, że jego oczy nie 

powinny zostać obniżone (przed nim). Ale 

już mówiłem, zależności od tego z was 

pochodzi być dzieckiem (jedną z 

wybranych) , zapoznać się z 

Królestwa (jako Jan Chrzciciel był) i 

staną się lepsze od Jana (ponieważ tym 

razem, oni faktycznie uda). 



47) Jezus powiedział, to jest niemożliwe 

dla człowieka, aby zamontować dwa 

konie (Królestwa) lub rozciągnąć dwa 

łuki (walczyć zarówno za i przeciw każdej 

strony) i to jest niemożliwe dla 

pracownika (wybrać jedno) do dwom 

panom służyć (Bóg i Szatan); inaczej 

będzie honorować jeden i traktować 

innych pogardliwie. Żaden człowiek nie 

pije stare wino (Stare nauki) i od razu 

pragnie nowego wina pić (nauki). i nowe 

wino (Nauczania) nie wkłada się w stare 

bukłaki (Studenci, wyznawców) , zeby nie 

pękną; nie jest stare 

wino (Nauczania) Włóż nowy 

która (Student), zeby go zepsuć (Jak 

stary, fałszywe pojęcie Canon czy do 

pierwszych chrześcijan) . Stary 

patch (nauczanie) , nie jest szyte na nowe 

ubranie (religia), ponieważ spowoduje 

rozdarcie (w nowej religii). 



48) Jezus powiedział, Jeśli dwa (starych i 

nowych bukłaków) pogodzić się ze sobą, 

w tym jeden dom (Bożego), powiedzą do 

góry (system świata; establishmentu 

religijnego), 'odejść', i to będzie odejść. 

49) Jezus powiedział, Błogosławieni 

samotnego i wybranych, dla (będąc poza 

establishmentu religijnego) będzie (przez 

trudy) znaleźć Królestwo. Bo ty jesteś od 

niego (opieramy nasze zrozumienie o 

początkach chrześcijaństwa)i do 

niego (oryginał nauczania) wrócisz. 

50) Jezus powiedział, jeśli oni (Żydów i 

chrześcijan) , powiedzenia (Wybrani), "Ci 

skąd?", powiedz im, ' doszliśmy od 

światła (wyższego poziomu 

słowa), miejsce gdzie światło (znaczenie 

duchowe) powstała z własnej woli i [się] i 

stał się manifestu poprzez ich 

obraz (niższe, fizyczny znaczeń). ' Jeśli 

powiedzą Ci, ' jest to ci?', powiedzieć, 



"jesteśmy jego dziećmi (My są 

wyprowadzeni z niego, aby zakończyć to, 

co pozostało nam zrobić), jesteśmy 

wybiera życie ojca.' Jeśli proszą, 'co to 

jest znak Twój ojciec w Tobie', 

powiedzieć im,: to, ruch i spoczynek. (Do 

pracy i do życia przez to znaleźć. Gdy 

będziemy rządzić, następnie 

spoczniemy. Że w końcu stanęliśmy na 

prawdę zakłada nad światem i 

odpoczynku na Słowie Bożym.) 

51) jego uczniów rzekł do niego, Kiedy 

nadejdą spokój zmarłych (Żydzi i 

chrześcijanie) , a kiedy przyjdzie nowy 

świat? On powiedział do nich, Co możesz 

czekamy na (To nauczania, który był od 

początku) już przyszedł, (Oryginalny 

Judeo-chrześcijańskiego nauczania) ale 

możesz (Ponieważ klucze zostały podjęte i 

ukryte) nie rozpoznają go 



52) jego uczniów rzekł do niego mówił 

proroków dwadzieścia cztery w 

Izraelu, (24 ksiąg kanonu hebrajskiego, 

później przyjęta przez protestantów) i 

wszystkie z nich mówił w 

Tobie. (Tradycyjne nauczanie 

chrześcijańskie, że wiemy Jezusa przez 

Canon). (The Living słowo Boże, które 

podlega nie umarłych, lub fałszywych 

chrześcijan i Żydów) powiedział 

im przeoczyłeś jeden żyjący w Twojej 

obecności , (że słowa Bożego używa 

książki spoza kanonu) i się wypowiedzieli 

(tylko) z (co) martwych (False Żydów i 

chrześcijan powiedział). 

53) jego uczniów rzekł do niego, jest 

obrzezanie (fizyczne) , korzystne lub 

nie? On powiedział do nich, gdyby było 

korzystne, ich ojciec (światło w obrazie 

ciała) , by zrodzić je już obrzezany (w 

ciele) z ich (Fleshly) matka (fizyczny, 



powierzchni poziom nauczania, tradycje, 

itp.). Raczej stał się prawdziwą 

obrzezanie w duchu (Nad procesem 

czasu) całkowicie zyskiem (Takie, że 

możemy teraz górować cielesnego 

nauczanie). 

54) Jezus powiedział, Błogosławieni 

ubodzy (W duchu, które pozbawiono 

bogactwa ducha), bo Twoje jest 

Królestwo niebieskie. (Przywrócenie 

klucze i wyższego poziomu wglądu). 

55) Jezus powiedział, kto nie nienawiści, 

jego ojciec i matka (tradycji żydowskiej 

(lub chrześcijańskiej), instytucji, itp.) nie 

mogą stać się uczniem do mnie (ponieważ 

ich tradycji uniemożliwiać akceptowanie 

wykluczonych pisma, które pisarze 

biblijni tak po prostu zaakceptować) i kto 

nie nienawiści, jego bracia i 

siostry (Fellow chrześcijan i Żydów 

bracia i siostry) i weźmie krzyż 



swój (Uwaga : to jest w przybliżeniu 

punkt środkowy. W rękopisie jest 

symbolem tutaj o nazwie staurogram, 

którego nikt nigdy nie opowiada o. Aby 

wyszukać je w Internecie. Jeśli czytasz 

książkę tak, jakby to były swego rodzaju 

zawiasów, czytanie 114, z prologu, 113 z 

werset 2, itp., znajdziesz, że są one istnieje 

dostrzegalna korespondencji aż do tego 

punktu środkowego. To nie dokładnie 

śledzić nasze wersyfikacyjnych, ale 

to...) na mojej drodze (przyjmowanie 

książek, które on i nowego i Starego 

Testamentu pisarzy akceptowane) nie 

będzie mnie godzien (Jezus faktycznie 

stać Cię i przywracanie możesz do 

prawidłowego wzrostu). 

56) Jezus powiedział, kto ma się rozumieć 

świat (i jak go ukrywa duchowe za fasadą 

cielesnego) ma (tylko) znaleziono 

trupa (tradycja; ubóstwa; słowo bez 



duchową intuicję), i kto znalazł zwłoki (że 

ziemskie obrazów służy tej funkcji) jest 

lepszy od świata (nie podlegają jego 

urojony). 

57) Jezus powiedział, królestwo ojca jest 

jak człowiek, który miał [dobrze] 

nasion (Word). Jego wróg(Szatan i jego 

ludzi, Judases) przyszedł nocą (Ten 2 000 

lat Wiek ciemności) i posiał 

chwast (Fałszywe nauki, 

nauczyciele) wśród dobre ziarno (Słowo 

Boże). Człowiek (Bóg) nie pozwalają 

im (Anioły) aby podciągnąć 

chwasty (Ujawniając prawdę przed 2000 

lat były się); powiedział do nich, ' 

obawiam się, że będzie można przejść 

zamierzający podciągnąć chwasty (False, 

niższego poziomu nauki) i pociągnij 

pszenicy (Owoce) wraz z nimi.' (a skoro 

tego nie zrobił, ma tej książki, który 

świadczy o ich w naszych czasach) do 



dnia zbiorów (7 dzień, lub 

millennium) chwasty (Fałszywe 

doktryny) będzie to wyraźnie widoczne, i 

wyciągnęli (Spośród kościoły i synagogi) i 

spalony (Kiedy bujny ogień i miecz; 3 

Testamentu--i wojny między 2 i 3 

Testamentu podziały się). 

58) Jezus powiedział: błogosławiony jest 

człowiek, który poniósł (od 2000 lat 

fałszywą naukę) i (zwyciężył 

świat) znaleziono życia (klucze; światło 

wyższego poziomu nauczania). 

59) Jezus powiedział, Uważajcie żywych 

jednym a ty żyjesz (przed infiltratorami 

pożrą tajemnicy zawartej w tobie), snać 

pomarli (Zostań przedmiotem nauki 

zmarłych) i dążyć do niego (żywych 

jeden) i być w stanie zrobić so. (Klucze, 

które pozwalają zostały zabrane i ukryte.) 



60) < zobaczyli > Samarytanin (te małe i 

ograniczone Canon) Baranek na jego 

drodze do Judei. Powiedział do swoich 

uczniów, (Dlaczego czy) że człowiek 

(carry) 

Baranek (chrześcijaństwo) wokół? Oni 

powiedzieli do niego, tak, że on może go 

zabić (z ich własne nauki) i 

jeść (Przeczytaj go na swój własny 

sposób). On powiedział do nich, podczas 

gdy to żyje (Możliwość ich zmiany i 

dostosowania ich żywcem) nie 

zje (Odczytu, zaakceptować) go, ale tylko 

wtedy, gdy on ją zabił (Z własną naukę) i 

to(Word) stał się w trupa (Część korpusu 

pisma tylko, brak ducha i 

życie) . Powiedzieli mu, on nie może 

zrobić (zrozumieć słowo 

życia) inaczej. Powiedział im, możesz też 

szukać miejsca dla siebie w ramach 

wypoczynku (czas między strat i 



odzyskiwania tajemnicy), zeby ci (Nowy 

Testament i apokryficznych pisarzy 

Nowego Testamentu,) stają się 

trupa (Stripped swoje wyższe znaczeń) i 

jeść (przyjęte na poziomie ich martwych 

zrozumienie). 

(61) Jezus 

powiedział: dwa (typy) spocznie (repose 

2000 rok) na łóżku (Kościół) jeden (kto 

będzie nie zostać uczniem) umrze i 

innych (jak Salome staną się uczniem 

i) będzie żyć (odzyskania 

misterium).Salome (matka Jakuba i 

Jana; Przeczytaj Mark 15:40, obok 

Mateusza 27: 56) powiedział mu, kim 

jesteś, człowieku, że ty, jakby od 

tego (niepodzielną, w przeciwieństwie do 

tych, którzy dzielą słowo Boże) pojawiły 

się na mojej kanapie (gdzie zywi) i 

spożywane z moim stole? Jezus 

powiedział do niej, , ja jestem tym, który 



istnieje od niepodzielną. Dano mi (do 

jedzenia) niektóre z rzeczy, które mój 

ojciec (od jej stole). < Salome 

powiedział, > jestem twoim 

uczniem. (Akceptuję, co akceptujesz) < 

Jezus powiedział do niej, > w związku z 

tym mogę powiedzieć, jeśli jest on < 

niepodzielną >, (akceptuje wszystko w 

Piśmie Świętym, nawet tych, które 

odnoszą się do książek poza Kanon) on 

będzie wypełniona światłem, (i tym 

samym na żywo) , ale jeśli on jest 

podzielony, (nie akceptuje wszystkich że 

Jezus, zjada, lub akceptuje) wypełnił z 

ciemności (Die). 

62) Jezus powiedział, jest do tych [kim są 

godne mój] tajemnice (kto pracy, 

poszukiwania, zapytać i wbić w duchu i 

prawdzie i znaleźć życie) że mówię moje 

tajemnice. (Daj im klucze do rozwikłać 

tajemnice te) nie pozwól, aby lewej 



ręki (Tych, którzy nie wiem te 

klucze) wiem jakie prawą ręką(Tych, 

którzy znali i tych, którzy poznali) robi. 

63) Jezus powiedział, że był bogatym 

człowiekiem (donosicieli Kościoła) , który 

miał dużo pieniędzy (prawdziwe 

bogactwo, lub klucze wiedzy). Powiedział, 

' schowam moich pieniędzy do 

wykorzystania (ukrywanie tych klawiszy i 

zastąpić je z własnego nauczania) tak, że 

może siać, czerpać, roślin, (dla moich 

własnych egoistycznych celów) i wypełnić 

mój (własny) , Magazyn z produkcji (dla 

mojego własną moc i chwałę i zysk) w 

związku z że (więc biorąc Królestwo 

zdrady) jest brak nic. Takie były jego 

intencje, lecz tej samej nocy (wiek 2000 

roku) , zmarł (sam utracone klucze do 

prawdy). Niech kto ma uszy (Obu 

poziomów rozumienia) usłyszeć. 



64) Jezus powiedział, A man otrzymała 

odwiedzający. A kiedy on przygotował 

kolację (Święto wieczne Słowo Boże)posłał 

swego sługę (proroków) zaprosić 

Gości (wierzący). Udał się do 

pierwszego(Początku Kościół 

donosicieli) i powiedział mu, mój mistrz 

zaprasza.' powiedział: ' mam roszczeń 

wobec niektórych kupców, (Fałszywe 

Żydów-kto miał ukryte klucze--zwrotka 

39; Łukasza 11:52). Idą do mnie dziś 

wieczorem (Jako dzień, lub czas 

zrozumienia od zanika). Muszę iść i dać 

im moje zamówienia (Naśladować ich 

sposób, tak, że może zysk, tak jak). pytam 

się będzie zwolniony z kolacja.' (Nie 

zaakceptuje wszystkie te Pismo 

Święte) udał się do innego (Kościół 

wkrótce po przejęciu) i powiedział, 'mój 

mistrz zaprosił Cię.' powiedział mu, "po 

prostu kupiłem dom (Ustanowił Kościół) i 



am wymagane dla dnia. (Jak dzień 

robotnicy dostać każdy kto denara) I nie 

ma żadnych wolnego czasu.' (Moja praca 

jest bardziej ważne) udał się do 

innego (Protestantów) i powiedział mu, 

"Mój mistrz zaprasza." Powiedział mu, 

"mój kolega ma zamiar wyjść za 

mąż, (Godów Baranka) i jestem do 

przygotowania bankiet. (Canon będzie 

jak go ustawić) Nie jest w stanie 

przyjść. (Ponieważ bankiet obejmuje 

więcej niż uczyć lub przyjąć Słowo 

Boże) pytam się będzie zwolniony z 

kolacja. (Odrzucam żywności, swoje 

pisma) ' Udał się do innego (Chrześcijan 

pod koniec 2000 roku życia) i powiedział 

mu, mój mistrz zaprasza. (Do jedzenia, 

lub zaakceptować wszystkie książki, jak 

prorocy) ' Powiedział mu, "po prostu 

kupiłem gospodarstwo, (Jestem 

całkowicie zainwestowała do tej pory) a ja 



jestem na mojej drodze do pobierania 

czynszu. (To jest czas dla mnie cash - in 

na moje owce, którzy mają nic teraz 

wierzyć w ale mi) I nie będzie mógł 

przyjść. Proszę być 

usprawiedliwione, (Odrzucam te pisma). ' 

Sługa (Proroków) wrócił i powiedział do 

swego mistrza, ' tych, których zaprosił na 

obiad (Christian establishmentu 

religijnego) pytanie do być 

usprawiedliwiona.' Mistrz powiedział do 

swego sługę, ' Przejdź poza (z 

establishmentu religijnego) na 

ulice (Pogan, motłoch, prostytutki i 

podatek kolektory jako o pierwszy z 

Żydami) i przynieść z powrotem tych, 

którymi możesz się spotkać, (Ktoś dobre 

lub złe; Ci, mnie, kogo) tak, że może 

zjeść.' (Przyjął słowa zostało objawione w 

święto słowa Bożego)Przedsiębiorców i 

kupców (Zobacz przywódców religijnych, 



objawienie 13:17) nie wejdzie (Według 

wyboru) miejsca mojego ojca. 

65) powiedział, był dobrym 

człowiekiem (Bóg) kto właścicielem 

winnicy (Kościół). Wydzierżawił go (przy 

założeniu zysku) do dzierżawy 

rolnicy (przywódców Kościoła) tak, że 

mogą one działać to i może on zebrać 

produktu od nich. (Choć faktycznie 

chcieli go dla siebie--zwrotka 63) posłał 

swego sługę(Pełnia pisma) tak, że najemca 

może dać mu produktu (Owoce, 

tajemnice, 

zwiększyć) winnicy(Kościół). Wyprowadzi

li jego sługa (Proroków) i go 

pokonać (Je), wszystkie ale zabijając 

go (Zabity i zjedzony). Sługa wrócił i 

powiedział swego Pana. Mistrz 

powiedział: ' być może < one > (Kościół 

przed reformacji) nie rozpoznał < 

mu >.' (Pismo święte) wysłał kolejny 



sługa. (W kwestii zatwierdzenia 

Apokryfy) pokonać lokatorów (Werbalnie 

nadużywane) ten jeden (Te 

książki) również. Następnie 

właściciel (Boga Ojca) , posłał swego 

syna (na jego powtórne przyjście) i rzekł: 

"być może pokażą szacunku do mojego 

syna." (Gdy objawia się poprzez Pismo 

Święte i wybranych) bo 

lokatorzy(Przywódcy Kościoła) wiedział, 

że to właśnie on kto był dziedzicem 

winnicy, (Do zwrotu) go i zabił 

go(Odmówiono mu po raz 3, jak 

Peter). Niech kto ma uszy (W tym czasie 

zakończenia) usłyszeć. 

66) Jezus powiedział, Pokaż mi 

kamień (Testament) co 

budowniczymi odrzucili (przywódców 

żydowskiej i chrześcijańskiej) . Że jeden 

jest kamieniem węgielnym (klucz kamień 

lub Testamentu). 



67) Jezus powiedział, ten, kto uważa, że 

wszystkie (całego woluminu przez Boga 

pisma) , sam jest niedobór (Żydzi i 

chrześcijanie) (sam) jest całkowicie 

niewystarczające. (Podzielone; 2, nie 1) 

68) Jezus powiedział: Błogosławiony 

jesteś, gdy jesteś nienawidził i 

prześladowani (przez tak zwanych Żydów 

i chrześcijan). Wszędzie tam, gdzie ci byli 

prześladowani (w swoje przekonania i 

wyższego poziomu zrozumienia) znajdą 

miejsca (podstawy). 

69) Jezus powiedział: Błogosławieni ci, 

którzy byli prześladowani w 

sobie (Broken od fałszywych nauk). To 

oni, którzy naprawdę poznać ojca (nie 

otrzymują mówi co ciało i krew, lecz 

ojciec).Błogosławieni, głodnych, (Na 

święto słowa Bożego) na brzuchu mu kto 

pragnie (Do poznania prawdy, 



klawisze) zostaną wypełnione (Z poznania 

tajemnicy). 

70) Jezus powiedział, jeśli przyniesie to, 

co jest w Tobie, (zawarte w Piśmie 

Świętym) co przyniesie (tajemnica 

wyższego poziomu znaczenia) pozwoli Ci 

zaoszczędzić. Jeśli możesz (dobrowolnie) 

nie przyniesie to, co jest w 

Tobie, (klawisze, tajemnica, wyższego 

poziomu znaczenia) , co nie przynieść 

dalej (Z pisma) Cię zniszczyć (poprzez 

utrzymanie się związany up w rozumieniu 

powierzchowne). 

71) Jezus powiedział, I niszczą [to] 

dom, (starej Jerozolimy; Judaizm i 

chrześcijaństwo; winorośli posadzonych 

oprócz ojca) i nikt będzie w stanie 

odbudowac (ponieważ kłamstwa, 

zbudowali Dom na będzie narażony w 

czasie). 



(72) [powiedział człowiek (przywódca 

religijny) ] do niego, powiedzieć Moi 

bracia (Fellow chrześcijan i 

Żydów) podzielić dobytek mój 

ojciec (Pisma Świętego, kongregacje) ze 

mną. Powiedział mu, O człowieku, który 

uczynił mnie rozdzielacz (jak ten człowiek 

ma)? Zwrócił się do swoich 

uczniów(Tych, którzy znali tajemnicy 

niepodzielną pisma) i powiedział im, że 

jestem nie rozdzielacz, jestem?(Co 

oznacza, wiedzą, że jest tylko jedno 

prawdziwe nauczanie; duże ryby, owce, 

itp.) 

73) Jezus powiedział, zbiorów (z owoców 

słowo Boże) jest wielkie, ale 

robotników (Wybrani) są 

nieliczne. Proszę Pana, w związku z tym, 

żeby wyprawił robotników na żniwo. 

74) powiedział, O Panie, istnieje wiele 

wokół picia koryta (Canon; lub że który 



zawiera wodę, lub słowo) ale niema nic w 

cysternę. (Ich skupienie jest cysterny, lub 

Canon i tak nie można wyciągnąć 

żadnych więcej wody, lub słowo z niego) 

75) Jezus powiedział, wiele stojących w 

drzwiach, (Word, Jana 10:9) , ale on jest 

samotny (kto nie zgadzają z wielu) , który 

wejdzie w komorze ślubnej (bo widzą 

rzeczy oprócz tradycji). 

76) Jezus powiedział, że królestwo ojca 

jest jak kupiec (przywódca 

religijny) który miał przesyłka 

zawierająca towar (jego tradycji) i kto 

odkrył perły (kamień a Testament, który 

formy skryte i na zasadzie 

podrażnienia). Że 

sprzedawcy (Przywódca religijny) był 

sprytny (Jak mądry rybak - werset 

8).Sprzedał towar (Bezwartościowe 

tradycja) i kupił perła (Tajemnica 

niezawodne i trwałe) sam (Oprócz 



tradycji) dla siebie. Też szukać jego 

niezawodne i trwałe (ukryty) 

skarb (Pearl, która trwa aż do naszych 

czasów) w przypadku, gdy nie 

ćma (wczesnego Kościoła, który zjadł 

nasiona, lub słowo) przyjechał w pobliżu 

pożreć i nie robak (protestantów, którzy 

obniżyła Apokryfy) niszczy. 

77) Jezus powiedział, że jest I kim jestem, 

światło, które jest nad nimi 

wszystkie (luminarzy świata). To ja 

jestem cała. Ode mnie czy wszystkie 

pochodzą, a do mnie (pod koniec 

czasu) czy wszystkie 

rozszerzenia. Split (dostrzec poziomach 

duchowych i fizycznych) kawałek 

drewna (co oznacza krzyż; Nowy 

Testament), i jestem tam. (Światło nad ich 

wszystkich, wyższego poziomu 

znaczenia) Podnieś(Elevate, 

zaakceptować, głosić) kamień (Odrzucone 



Testamentu, keystone), i znajdziesz mnie 

tam(Światło w obu tych pism). 

78) Jezus powiedział, dlaczego 

przyjechałeś na pustynię? (Waterless 

miejsce oprócz wody słowa Bożego) Aby 

zobaczyć trzciny (Słowo Canon jest 

pochodną trzciny słowo) wstrząsać przez 

wiatr(doktryny Boga)? I aby zobaczyć 

człowieka ubrani w grzywny (Religijnych 

lub świeckich) odzieży jak Twój królów i 

wielkich ludzi? (Którzy są w zmowie) na 

nich są grzywny [Odzież] (Zewnętrzne 

lub powierzchowne wielkość; skojarzenie 

z organizacji lub religii) i nie są w stanie 

rozpoznawać prawdę(Ponieważ brak 

wewnętrznego wielkość lub prawdziwą 

substancję). 

79) kobieta z tłumu, powiedział do niego, 

Błogosławieni są macicy (judaizm, por. 

Ga 1, 15) , który nosił ci i piersi (starego i 

Nowego Testamentu) można 



pielęgnować. (Chrześcijaństwo) On 

powiedział 

jej, Błogosławieni (Wybrani) , kto słyszał 

słowo ojca (Spirit-level, w przeciwieństwie 

do matki, która jest na poziomie ciała i 

krwi) i naprawdę trzymał go (w 

przeciwieństwie do Żydów i chrześcijan, 

którzy czy nie). Będzie dni (The 2 dni 

duchowej; 2000 lat oddana do Szatana, 

aby spróbować Kościoła) kiedy będzie 

powiedzieć, ' Błogosławieni łona, które nie 

poczęła (Prawdziwy judaizm, 

chrześcijaństwo) i piersi (Słowu Bożemu 

w sensie wyższa) które nie dały 

mleka (Nauki dla tych nie jest gotowy do 

mięsa słowo) .' 

80) Jezus powiedział, on kto rozpoznał 

świata (ziemskie poziom 

nauczania) , znalazł się w 

organizmie, (zwłoki, lub zbiór martwe 

nauczanie) ale on ma kto znalazł 



ciało (ma dowiedziałem się o śmierci 

tajemnica) jest lepszy od 

świata (ćwiczenia zasilania przez tych 

ziemskich nauk). 

81) Jezus powiedział, niech kto wzrosła 

bogaty (Znalezione prawdziwe bogactwo 

nauk wyższych) , króla (przyznawane 

prawa rozmawiać i uczyć), i niech kto 

posiada moc (elite i władców 

Kościoła) wyrzeczenia się go (ich organ). 

82) Jezus powiedział, że kto jest blisko 

mnie (Word) , znajduje się w pobliżu 

ognia (proces i wyrok; także 

prześladowania), i ten, kto jest daleko ode 

mnie (Word) , jest daleki od 

Królestwa (wyższego poziomu 

rozumienia). 

83) Jezus powiedział, obrazów (znaczeń 

niższego poziomu, na których wyższe są 

sformułowane) są manifest do 



człowieka, (ponieważ są one poziomie 

gruntu znaczeń) ale światło w 

nich (wyższego poziomu znaczeń, 

zaprezentowany przez klucze) pozostaje 

ukryte w obraz (zablokowane w różnych 

nazw i obiektów akcji, 

itp.) światła (wyższego poziomu 

znaczenia) ojca. On (Ojciec 

światła) , będzie (w odpowiednim 

czasie) stać się manifest, ale jego 

obraz (jak on jest ukryty w rozumieniu 

niższego poziomu) pozostanie zakryte 

przez jego światło (który używa tych 

obrazów, aby ukryć się). 

84) Jezus powiedział, gdy widzisz swoje 

podobieństwo (co ty sobie projektu na 

pisma) możesz cieszyć się (bo jest dla 

Ciebie, aby zobaczyć siebie, a nie Bóg w 

nich). Ale kiedy widzisz 

obrazy (rozpoznawanie, że mówią 

ci) która powstała przed Tobą, (i że 



zostały one napisane zanim to się stało) , 

które nie umierają (Kontynuuj, aby być 

przekazywana przez 2000 lat) , ani stać 

się manifestować, (ponieważ nie 

rozpoznają światło w ich 

obrębie) ile (winy) będzie musiał 

ponieść (w tym dniu)! 

85) Jezus powiedział: (1) Adam powstała 

z wielkiej mocy (Boga) i wielkie 

bogactwo (wiedzy), ale on nie stała się 

godną Ciebie (kto powierzono 

prawdy). Dla gdyby był godnym, (Aby 

mieć tajemnicę wyjawił mu) [to] nie 

[doświadczenie] śmierć. (Fallen ofiarą 

słabości i niewiedzy). 

86) Jezus powiedział: [Lisy (Jak Heroda, 

który znał prawdy, którą dostał od 

John) mają ich otwory] (ich miejsc w 

instytucjach ziemskich) i 

ptaki (przywódców religijnych) [ich] 

gniazda (urzedy), ale Syn Człowieczy nie 



ma miejsca (Office lub pozycji) położyć 

głowę i reszta. (Do 2 000 lat). 

87) Jezus powiedział, nieszczęśliwy jest 

organem (martwe Christian 

Canon; Kościół) , który jest zależny od 

ciała (martwy Kanon żydowski, 

Synagoga), i jest nieszczęśliwy 

duszy (ludzkiego rozumowania, według 

tajnych książki Jakuba) , która jest 

zależna od tych dwóch (ich 

powierzchownego rozumienia 2 martwe 

Testamentu). 

88) Jezus powiedział, 

że anioły (Wybrani) i 

proroków (pism) przyjdzie do was (po 

2000 lat) i daje (właściwego 

zrozumienia) tych rzeczy (już) masz (The 

2 zestawy pisma; Stary i Nowy 

Testament). I zbyt, dać im te rzeczy, które 

możesz (Żydów i 

chrześcijan) , mają, (pieniędzy, władzy, 



zasobów, dostęp do mediów, uznanie) i 

mówią do siebie, ' kiedy będą 

one (właścicieli pole, lub świata) przyjść i 

co jest ich?' (Więc można usunąć nasze 

religijne szaty i wyrzec się świata.) 

89) Jezus powiedział, dlaczego myć (z 

napisem) zewnątrz (powierzchowne 

natura) Cup? (Pojemnik z wodą, lub 

słowa Bożego, czyli Canon). Nie zdajesz 

on kto wykonane wewnątrz (Ukryte 

znaczenie pisma zawarty w tym 

Canon) jest ten sam, który wykonane 

zewnątrz? (The Canon, lub kontener, w 

którym ukryte znaczenie mógłby być 

zachowany przez 2000 lat). 

90) Jezus powiedział, Pójdźcie do 

mnie, (Logos, lub wyższe 

zrozumienia) dla moje jarzmo jest 

łatwe (zrozumienie) i moje panowanie (w 

przeciwieństwie do Żydów i 

chrześcijan) jest łagodny, a znajdziesz 



spokój dla siebie. (Z pracy i marności 

cielesny poziom zrozumienia, położył na 

was przez nich.) 

91) mówili mu, powiedz nam, kim jesteś, 

tak, że może wierzymy w was. On rzekł 

do nich, czytasz twarzy (powierzchowne 

aspekty) nieba (czyli Górna) i 

ziemi (Dolna znaczenie), ale nie uznali 

tego, który jest przed Tobą, (który jest w 

niebie w sformułowane w ramach welon 

ziemska) i nie wiesz, jak czytać tę 

chwilę. (Który niebieskiego logo 

prezentuje się w obraz natury ziemskiej.) 

92) Jezus powiedział, Seek (na prawdę) i 

znajdziesz (klawisze, tajemnica, 

itp.). Jeszcze, co pytasz mnie o w dawnych 

czasach (jak czytać Pismo Święte) i które 

nie mówię ci, (co nie mogli 

zaakceptować; Jana 16:12) teraz (w 

końcu) pragnę powiedzieć, (Unveil 

znaczenie) , ale nie sprawdza się po 



niego.(Ponieważ "tradycje men są 

akceptowane). 

93) < powiedział Jezus, > nie ma co jest 

Święty (klucze, tajemnice) psy, (uczonych 

w piśmie, faryzeusze, fałszywe 

Żydów) zeby je wrzucisz je na kupie 

gnoju. (Ukrywanie klawiszy--zwrotka 

39; Łukasza 11:52) nie rzucać 

perły (klawisze, tajemnice) do 

świń, (Fałszywych chrześcijan) zeby one 

szlifować go [do bitów]. (Obliterate, 

anathematize klucze, tajemnice i znaczeń 

wyższego poziomu.) 

94) Jezusa [powiedział], kto szuka 

znajduje i [ten, kto puka] (przy drzwiach 

słowa Bożego, Jana 10:9) , będzie, niech 

cala (Słowo Bóg otworzy mu i uzyska 

wejście do Królestwa). 

95) [Jezus powiedział,] Jeśli możesz (tych 

z początku kościoła) mają 



pieniądze, (klawisze, tajemnice, 

prawdziwe bogactwo) nie nadają się to na 

zainteresowanie, (jako kupujący lub 

sprzedawca; dla własnych zdobyć) , ale 

dać [go] do jednego (Wybrani kim są 

przyjść--zwrotka 109) od kogo nie 

otrzymasz go z powrotem. 

96) [powiedział] Jezus, królestwo ojca jest 

jak pewna kobieta (Duch Święty). Wzięła 

mały zaczynem,(Nauczanie, Łk 

12:1) [ukryte] go w trochę ciasta, (Pismo 

święte) i uczynił z niego do dużych 

bochenków (drobne) (Testament) . Kto 

ma uszy niech (2 poziomy 

rozumienia) usłyszeć. 

97) Jezus rzekł: Królestwo [Ojciec] (który 

pochodzi z właściwego wgląd w Piśmie 

Świętym) jest jak pewna 

kobieta (Kościół) kto niósł słoik pełen 

posiłek. (Jak Cysterna, kubek lub 24 

proroków, etcetera; kontenera pełnego 



wyrazu i jego zrozumienia; pełne 

pisma.) Podczas gdy ona chodzil na 

drodze,(Droga jest przedstawicielem 

tradycji i czas; to, co zostało podróżował i 

nauczał przed, więc znowu)jeszcze w 

pewnej odległości od 

domu, (Brytania) złamał się uchwyt 

jar (Wadliwe pojęcie Canon 

doprowadziły do utraty pisma) i 

posiłków (Pisma, wraz z ich 

zrozumienia) opróżnia się za nią (W 

czasie) na drodze (Z czasem, z powodu 

tego zamieszania). Ona nie zrozumieją, 

to; (Kościół wziął tej tradycji za 

przyznane, ponieważ Żydzi zrobili to 

przed) ona zauważył nie 

przypadkiem. (Ona wyobrażałem sobie, 

że ona robi Bożą). Gdy dotarł do jej 

domu, (Kiedy Kościół był 

scentralizowany, zorganizował i 

stworzył) ona w dół ustaw 



słoik (Działalność oficjalnego kanonu) i 

stwierdziła, że pusty. (Ponieważ wszystkie 

ze było zrozumienie poziomu 

powierzchni, podobnie jak pusta cysterna 

w wersecie 74.) 

98) Jezus powiedział, że królestwo ojca 

jest jak pewien człowiek (Jezusa) , który 

chciał zabić potężny 

człowiek (szatan). We własnym 

domu (Boga-gdzie wyrok rozpoczyna się 1 

p 4:17) . On wyciągnął miecz (The Word, 

zobacz objawienie 2:16, itp.) i wsadził go 

w ścianę (The Church obrony) Aby 

dowiedzieć się, czy jego ręka (czyny w 

czasie) może 

przeprowadzić. Następnie (gdy skończył 

swoje prace i poszli za pośrednictwem na 

jego słowa) zabił on człowiekiem (diabła, 

który za pośrednictwem ducha 

Antychrysta, ma trwać 2000 lat 

chrześcijaństwa). 



99) uczniów powiedział do niego, Twoi 

bracia i twoja matka (po ciele; Żydzi i 

chrześcijanie) stoją poza (drzwi, ale nie 

wejdzie). Rzekł do nich te tutaj (który 

mam wpisane przez drzwi) kto na wolę 

mojego ojca (wierzyć tym, którego Ojciec 

posłał Jana 6:29) są moje (duchowe) braci 

i moje (duchowe) matki. To oni (mojej 

duchowej rodziny) , który wejdzie (przez 

drzwi, czyli słowo, w) Królestwo mojego 

ojca. 

100) pokazał Jezus złotą monetę i 

powiedział do niego, Caesar's mężczyzn 

wymagają podatków od nas. Powiedział 

im Dać Cezara, co należy do 

Cezara, (złoto, monety, podatki, honor, 

itp.) dać Bogu, co należy do 

Boga, (prawda, dał; klawisze) i daj mi, co 

to jest mój. (Oznacza to, że nas samych). 

101) < powiedział Jezus, > kto nie 

nienawiści, jego ojciec i 



matka (chrześcijaństwo i judaizm) , jak 

nie stać się uczniem mi (ponieważ one Cię 

od niego widząc). I ten, kto kocha [nie] 

jego (Duchowe) Ojciec(Który 

dyscyplinuje nas) i jego matka (Który 

daje duchowych narodzin do nas) jak to 

zrobić (Kto przyniósł mu w duchu i 

prawdzie) nie może stać się [uczeń] dla 

mnie (Ponieważ zajmuje duchowego 

odrodzenia i dyscypliny). Dla 

mojej (False, fizycznych) matka (Religia, 

w przeciwieństwie do jego prawdziwej 

Matki poniżej) [dał mi 

śmierć] (Cielesnego rozumienia), ale 

prawdziwe 

[mój] (Duchowe)[matka] (Koc) dał 

mi (Prawda, duchowe) życie. 

102) Jezus powiedział, Biada faryzeusze, , 

(która ukryła klucze--zwrotka 

39; Łukasza 11:52) są jak pies (zwierzę 

nieczyste) snu (duchowo) w żłobie (gdzie 



jest żywność, lub word) woły, (świeckich 

żydowskich, którzy bieżnika z kukurydzy, 

lub słowo Boże) dla ani ma zjeść (go 

zaakceptować) ani nie ma on niech woły 

jeść. (Ponieważ ukryła klucze i tłumione 

prawdy). 

103) Jezus powiedział, szczęście jest 

człowiek (wybiera wczesnego 

Kościoła) kto wie, gdzie wejdzie 

bandytów, (nie przez drzwi, ale jakiś inny 

sposób) , tak, że on może wstać, (do 

podjęcia środków zaradczych) zebrać 

jego domeny (Dołącz wyższego poziomu, 

do dolnego za pomocą klawiszy) i ramię 

siebie zanim wtargną. (Przygotowywana 

przez sposób odzyskać jego tajemnicy w 

odpowiednim momencie.) 

104) mówili [Jezusa], Przyjdź, daj nam 

dziś modlić się i daj nam szybko. Jezus 

powiedział, Czym jest grzech, który 

popełniłem, , (który należy się modlić) lub 



którym mógł zostać pokonany? (Że 

powinny możemy szybko z 

tajemnicy). Ale gdy Oblubieńca 

pozostawia komory ślubne (Kiedy będzie 

wyszukiwać osób lub loga i nie go 

znaleźć) następnie niech szybko (Od 

słowa Bożego) i módl się(Przebaczenie dla 

zgrzeszył i pokonany). 

105) Jezus powiedział, kto 

zna (duchowe) ojca 

i (duchowe) matka (Wybrani) będzie 

nazwany synem nierządnicy. (On wyjdzie 

z wielką kurwa Babilonu, religia, zobacz 

Objawienie 18:4). 

106) Jezus powiedział, po dokonaniu dwa 

jeden, (rozpoznawanie duchowe światło 

jest sformułowane w ziemskich obrazów 

za pomocą klawiszy) , staniesz się synowie 

Człowieczy, (następnego poziomu 

człowieczeństwa, istoty światła) i kiedy 

mówisz, ' Góra, (establishmentu 



religijnego, Babilon, Sodomy i Egipt, 

Jerozolima, Rzym) odchodzą,' będzie 

odejść. 

107) Jezus powiedział, Królestwo jest jak 

pasterz, który miał sto owiec. (Wiele 

różnych wersji chrześcijaństwa) jeden z 

nich, największy, (Prawdziwego 

chrześcijańskiego nauczania, jak duże 

ryby--werset 8) zagubił (Dla owiec, który 

był nie ten krotnie Jana 10:16, nie ten 

sam rodzaj chrześcijaństwa jako 

99). Opuścił dziewięćdziesiąt dziewięć 

owiec i wyglądało, że jeden (Do 2000 

lat!) , dopóki nie znalazł go. Gdy udał się 

do takich problemów, (po 2 000 

lat) , powiedział, że do owiec, 'dbam dla 

Ciebie więcej niż dziewięćdziesiąt 

dziewięć." (Ponieważ ten jeden był 

zobowiązany do przywrócenia klapkę na 

jego oryginalny numer). 



108) Jezus powiedział, on kto 

wypije (Word) z ust moich (jego słowa, a 

nie z filiżanką; lub Canon) staną się jak 

mnie. (Będziemy go zobaczyć, jak on jest, 

prawdę a być uwolnieni od religii, która 

potrzebuje kubek, czy Canon) Ja sam 

staje się on, (Jana 7:37-39, itp.) i rzeczy, 

które są ukryte (Klucze, zrozumienie tego 

i inne pisma) stają się objawi mu. 

109) Jezus rzekł: Królestwo jest jak 

człowiek (W wczesnego Kościoła) [ukryte] 

skarb, który miał (ten poziom duchowego 

objawienia) w swojej dziedzinie (religia, 

gdzie ziarno zostało zasiane w tym wieku 

ziemskich) , nie znając go (Logos był na 

świecie, ale to nie wiem; John1:10) i [po] 

zmarł, (stracił wzrok, klucze, tajemnica, i 

Pismo Święte jest wstrzymywany) opuścił 

go do jego syna (protestantów).Syn nie 

wiedział (o skarb). Odziedziczył 

pola (Pisma Świętego na ziemskim 



poziomie) i sprzedał [go] (i skarb wiedzy 

w procesie, wraz z odrzuconych 

książek). i ten, kto kupił ją (Wybrani, kto 

uważa, że słowo) udał się orki (Utworzony 

dobry, uprawiali gleby w swoim sercu 

słowa) i (W ten sposób)znaleziono 

skarb (Klawisze, tajemnice i znaczenie 

szczebla). Zaczął pożyczać pieniądze w 

interesie do kogo chciał. (Przy użyciu 

wydane przez jeden kto nie dostanie 

pieniądze z powrotem--zwrotka 95.) 

110) Jezus powiedział, (kto znajdzie 

świata światowe zrozumienie naszej 

religii; niższego poziomu znaczenia Pisma 

Świętego) i staje się bogaty, (rozpoznaje 

prawdziwe bogactwo znaczeń 

wyższych) , niech wyrzec się świata (pola, 

która przyniosła takich obrzydliwości jak 

zniszczenie słowa Bożego, i sobie z nim). 

111) Jezus powiedział, (fałszywa 

dychotomia, który istnieje między) niebo i 



ziemię (klawisze, lub niebieskiego znaczeń 

w ziemskich statków) będą rzutowane w 

Twojej obecności. (Lub być może zwinięte 

w jednym, jak tylko staną się przed 

Twoimi oczami) i jednym, który żyje z 

życia jednego(Pije słowo z jego ust--

zwrotka 108) nie będzie widać 

śmierci (Nie straci wzrok tajemnicy). Nie 

Jezus powiedział, kto znalazł się jest 

lepszy od świata? (I tym samym ma 

prawo do wyrzeczenia się i zniszczyć go, 

takie, że to jest zwinięty w naszej 

obecności). 

112) Jezus powiedział, Biada 

ciała (cielesny poziom 

interpretacji) , który zależy od 

duszy; (Przyczyny, jak wyjaśniono w 

tajne James 3:18) Biada 

duszy (Rozumowanie) to zależy od 

ciała (Niższego poziomu, cielesnego 



pomysły, które wynikają z nie mając 

klucze). 

  

113) jego uczniów rzekł do niego, kiedy 

będzie Kingdom come? < 

Jezuspowiedziaù > to nie przyjdzie przez 

czeka na niego. (Należy szukać dla, 

poprosiła o, zapukał po; znalezionych, 

odebrane i otworzyły nam.) To nie będzie 

kwestia powiedzenie, 'tutaj jest' lub ' tam 

to jest ' (W niebo, morze, lub, jak nasi 

liderzy mogą powiedzieć nam--wiersz 

3). Raczej królestwo ojca jest rozłożone 

na ziemi, (Innymi słowy ukryte w 

terminologii ziemskich) i mężczyzn nie 

ma ono (Ponieważ klucze zostały podjęte i 

ukryte.) 

114) Simon Peter (Kościół) powiedział 

mu, Niech Maryja (spośród których 7 

wieku ciało demony) zostawia nas, 



kobiet, (tych, którzy przez ciało wybaw 

nas w świat ciała) są (lub, to analogicznie 

zresztą wydaje się być) nie godne 

życie. (Kościół wyobrażam sobie Jezusa 

przekształcania dolnym, fizyczne, lub 

kobieta w górnej, lub duchowego lub 

mężczyzna). Jezus powiedział: ja sam 

prowadzi ją (oznacza to, że sam świat 

rozwija jak Jezus miałby on) w celu jej 

mężczyzna, (powodują, że który przynosi 

istoty mięsa do zaprzestania i zamiast 

przynosić istoty duchowe) tak, że ona też 

może stać się żywego ducha 

przypominające ci mężczyźni (żywych 

duchów). Dla każdej kobiety (Cielesny 

człowiek — dla nawet jesteśmy my, ludzie 

są nazywane Oblubienica Chrystusa) kto 

będzie zrobić sobie 

mężczyzna(Duchowe) wejdzie do 

Królestwa niebieskiego. (Ponieważ czyni 

nas jak on sam). 
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Original 

1) And he said, Whoever hears these words (and) discovers their meaning (Labors and finds life--see --verse 58) will not ever 

taste of death (The loss of the meaning of these words). 
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