
 إنجيل توماس

 كشف النقاب عن

مقدمة( هذه هي أقوال الغامضة التي تحدث يسوع، أحد 

كتب يهوذا، الذي  )التوأم( المصابين، والذي ديديموس

  يوما بعد قيامته.( 40-8)بين  يسمى توماس،.

كل من يسمع هذه الكلمات )و( يكتشف معناها ( وقال، 1

أي وقت سوف من ( 58اآلية -انظر--)حياة العمال ويرى

  .)فقدان معنى هذه الكلمات( مضى ال طعم الموت

)لمعنى هذه الكلمات( واحد الذين يسعى ( وقال يسوع، 2

)ألنه( ينبغي أن ال تترك قبالة، )لكن( تبقى على السعي 

وسيكون )المعني، والغموض(،عندما يجد-)سر(حتى يجد 

)و( سيكون (58اآلية --)حياة العمل والبحثالمضطربة

آعجوبة. عندما يكون المضطرب )و( عندما قال 

االعاجيب، ثم قال أنه سوف يفاجأ، )على( أنه سيسود 

وعندما قال (.4)اآلية )و( حكم على الكل ، )عبر العالم( 



)بقية "يوم السبت"، في القواعد ثم قال أنه سوف يهدأ

 .األلفية السابعة(

( تقودك القول، أن أولئك الذين إغراء )و( يسوع وقال، 3

)القادة الدينيين فقط 'ها، وأن المملكة أعلى في السماء 

)القادة الدينيين، الذين ' ثم طيور السماء يمكن فهمه(،

)إخفاء سوف تغلب لك ألنها تستهلك البذور، أو كلمة هللا( 

-(11:52؛ لوقا 39اآلية --المفاتيح واالحتيال لكم من ذلك

)رهنا بالتعاليم تحت األرض إذا أنها ينبغي أن أقول لكم، '

)رهنا بتعاليم )أو( في البحرالدنيوية، أو العلمية(،

لك سوف )القادة المسيحيين(' ثم السمك البحرالكنيسة(،

)ال الفوز على ذلك. باألحرى أن المملكة ضمن لك، ودون 

أولئك منكم الذين يعرفون تحتاج إلى قادة لرؤيتها(.

سوف تجد  حقيقة()الحياة، الضوء، السلطة، الأنفسكم

أن يكون هذا صحيحاً. )من خالل العمالي وإيجاد الحياة( 

معرفة من أنت، أنت سوف  )وقد احتملت، و(عندما كنت 

)بمعنى الكتاب المقدس، عندما يصبح  ثم أصبح معروفا

وسوف نسلم بأن لكم أبناء األب  (،108اآلية -يسوع لك

)حزب العمل وتعال ولكن إذا لم تقم(.106)اآلية الحي 



الفقر وأنتم )جسدي(تعرف أنفسكم، الذي يسكن فيإلى(

 .)جسدي(بأنفسكم أن الفقر

)الرجل السماح للرجل الذي قديم في أيام ( وقال يسوع، 4

ال تتردد في طلب طفل صغير لمدة الديني في نهاية العمر( 

حول مكان الحياة )ينتخب، في األلفية السابعة( سبعة أيام 

)عن طريق طرح المنتخب في ذلك وأضاف  (،50)اآلية 

)قبل سوف يأتي على قيد الحياة اليوم السبت من بقية( 

للكثيرين الذين هم المجيء إلى فهم معنى هذه العبارة(.

وسوف إلى آخره( 4)تلك التي تتأثر بالمتسللين، جود أول

)أبازيد، جردت من تصبح من الماضي

مرتفعة، نظراً  )تعالى،األولى)المنتخب(،وآخرمملكتهم(،

)تأتي إلى االتفاق مع وفي الواقع تصبح واحدةألن يعم(.

 .المنتخب(

)رسالة سرية أعرف ما قبل وجهك ( وقال يسوع، 5

)مفاتيح هذه وما أخفى مشفرة داخل الكتاب المقدس( 

من سوف تكشف ( 11:52؛ لوقا 39اآلية --اللغة السرية

؛ 39ية اآل-)من الكتبة والفريسيينلكم. ألي شيء مخفي 

التي سوف ال يكشف  ؛ وبعد ذلك الكنيسة(11:52لوقا 



)تحت وال أي شيء دفن )سوف يتم استعادة المفاتيح( 

)ينظر في معناها  التي سوف تثار الالدنيوية التدريس( 

 .ذات مستوى أعلى(

 ( طلب منه تالميذه وقال له، كيف تريد منا أن يصوم؟6

 )للمملكة أن يأتي( كيف يجوز نصلي؟ )دون الشعارات(

)من مواردنا الخاصة بدالً من  كيف يجوز نعطي الزكاة؟

)الكنسي يجب  ما هو النظام الغذائي ونحن تحترم؟هللا( 

)حول ما هو ال أقول األكاذيب قال يسوع، علينا قبول( 

)عن أو القيام بما تكره  مكتوب في الكتاب المقدس(،

لكل  العالم(،طريق السعي إلى تحقيق األشياء من هذا 

)معنى من السماء )التفسير( األشياء هي عادي في مشهد 

)وهو الكشف عن جميع األمور قبل معرفة الحقيقة  أعلى(،

التي )مثل المفاتيح( ألي شيء مخفي . لماذا أنت ال تكذب(

)من الكتبة، لن يتم إظهار، وأي شيء قد تستر 

ولن يكون الفريسيون وفي وقت الحق، المسيحيين( 

 .  )قبل ينتخب(كشفت 

)كنيسة الكاذبة التي المباركة هو األسد ( يسوع وقال، 7

أن يصبح الرجل ( 5:8بطرس  1-قد تم تلتهمها الشيطان



)تولي( عند استهالك )انتخاب واحد، يصبح الحف( 

ولعن هو )ينتخب منها في نهاية العمر(؛بالرجل 

منهم )للكنيسة في وقت مبكر(الرجل

 ، إلى آخره(،4)تتسرب؛ جود يستهلكيطان()الشاألسد

يصبح الرجل  )الشيطان، كروح المسيح الدجال(واألسد 

 . )المسيحية التغييرات إلى صورته(

المملكة مثل صياد حكيم الذي يلقي مرماه في (، وقال أن 8

)مسيحية ووجه ذلك من البحر  )العصر المسيحي(البحر 

)مختلف الطوائف كاملة من األسماك الصغيرة العمر( 

فيما بينها وجد الصياد الحكيم بدفع -المسيحية(

)علما أن 'كبيرة' هو مفتاح الذي له عالقة مع غرامة

)التعليم المفرد، التعليم الحقيقي األسماك الكبيرة'الجميلة'(

أن ألقي جميع األسماك الصغيرة إلى -للمسيح(

)السن من العالم في البحر)الطوائف المسيحية(الوراء

)التعليم واختار السمكة الكبيرة )غرامة(مسيحي(ال

)ألنه كان من الواضح الذي كان دون صعوبة.المسيحي(

)اآلية آذان لالستماع،)اثنين(كل من لديهأرقى(

 . )تعاليم العلوي والسفلي على حد سواء(فليسمع(33



خرجت، وأخذت )ابن الرجل( اآلن الزارع ( يسوع قال، 9

)عبر (، ومنتشرة في منهم (Word)حفنة )من بذور 

)الكنيسة سقطت على الطريق)من هذه الكتب(بعضالسن(.

من الكتبة والفريسيين؛  )الطريق(المبكر، تتأثر بالتقاليد 

)القادة الذين، الطيور(؛11:52؛ لوقا 39اآلية -انظر

وجاء مستوحاة من الشيطان، تستهلك البذور، أو كلمة(

البعض ة عليه.()كلمة "هللا مصادرة" وإزالوتجمع لهم

لم تأخذ )الكنيسة األولى(.اآلخر سقط على صخرة

التربة، ولم تسفر عن )ستوني، غير مهيأة(الجذر

)تلك والبعض اآلخر سقطت على األشواك-)الفاكهة(آذان

اختنق التي تميل مع ثروات هذا العالم(؛

)إزالة أكلت منها)البروتستانت(والديدان)الكلمة(البذور

والبعض اآلخر سقطت على لمقدس(.أبوكريفا من الكتاب ا

وتنتج ثمرة )ينتخب من اليوم السابع(التربة الجيدة

)بالنسبة لستة : أنها تتحمل الستين كل تدبير)آذان(طيبة

بعدا جديداً إلى،  A)ومائة وعشرين كل تدبيرآالف سنة(

 .(60أو مضاعفة 



)في محاكمة لدى النار المدلى بها ( وقال يسوع، 10

على العالم، وانظر، أنا أشعر بحراسة عليه حتى وحكم( 

 . )كونسوميس، أو آخر تحسينات(أنها الحرائق 

سيتم تمرير هذه السماء بعيداً، ( يسوع قال، 11

)اليهودية وواحد أعاله سوف تزول  )المسيحية كاذبة(

هي ليست )ما يسمى المسيحيين واليهود(الموتىالكاذبة(.

)ألن من لن يموتنتخب()المعلى قيد الحياة، والمعيشة

في األيام عندما المستحيل أن تخدع لهم مع تعاليم كاذبة(.

-)التعاليم اليهوديةكنت تستهلك ما هو ميت

)االعتراف يمكنك جعل ما هو على قيد الحياةالمسيحية(،

عندما جئت إلى اإلسهاب في ضوء ذلك، بذلك وعاش(.

ما عند)المبكر في عصر الكنيسة( ماذا ستفعل؟ في اليوم 

لك )عرف تفسيرات السماوية والدنيوية،( كنت في أحد 

ولكن عندما تصبح )عرف فقط الدنيوية(.أصبح هما 

)من أجل استعادة الوحدة ماذا ستفعل)تقسيم(،اثنين

 ? المفقودة داخل(

)الطريق، ( وقال التالميذ ليسوع، ونحن نعلم أن لك 12

سوف تغادر من الواليات المتحدة. الحقيقة والحياة( 



)على منظمة الصحة العالمية هو أن يكون لدينا زعيم 

أينما يسوع قال لهم،  طول الطريق إلى الحقيقة والحياة(؟

كنت، أنت الذهاب إلى جيمس األبرار، الذين ساكي السماء 

إلى حيز  )وهما؛ والمعاني العلوية والسفلية(واألرض 

 . )أصبحت واحدة؛ أعلى هو قد صيغت في الدنيا(الوجود 

مقارنة لي لشخص ما ويقول لي يسوع قال لتالميذه، ( 13

قال له أنت مثل مالك )الكنيسة( بيتر سيمون منهم أنا مثل.

)الذي يعرف ماثيو  -)عامل معجزة، يجري مضيئة(ابرار 

قال له أنت مثل فيلسوف حكيم  أيضا باسم ليفي؛ اليهود(

 )كما هو الحال في كيف أنهم دائماً ندعو له الحاخام(.

قال له، ماجستير، فمي عاجزاً كلياً عن )انتخاب( توماس 

. ألن قائال أن الذين كنت مثل. قال يسوع, أنا لست سيدك 

كنت قد أصبحت  (،108اآلية -)من فمهكنت قد تشربوا 

التي قد قمت بقياس  )من كلمة هللا(ثملة ربيع الفقاعي 

)في المصطلحات الدقيقة، الذي هو السبب في توماس ال 

)من اليهود وأخذوه وانسحبت  -ن التحدث بها(يمك

)أنه ستكون هناك ، وقال له ثالثة أشياء والمسيحيين( 

وتوماس )اإلنجيل من( عندما  ثالثة من العهد القديم(.



إلى أصحابه )في نهاية العمر( عاد )كان في وقت الحق( 

وطلبوا منه، ماذا يسوع يقول لكم؟  )اليهود والمسيحيين(،

توماس وقال لهم، إذا قلت سرار بالنسبة لنا()شرح هذه األ

)حول كيف هناك لكم واحد من األشياء التي قال لي، 

)القديم والعهد سوف التقاط الحجارة  سيكون ثالث العهد(

 A)لي؛ حريق )استخدامها ضد( والقائهم في الجديد( 

)العهد وسوف يخرج من الحجارة المحاكمة وحكم( 

 .)اليهود والمسيحيين( وأن تحرق لك القديم( 

)من كلمة بدالً من إذا كنت سريع ( يسوع قال لهم، 14

)أ االفتقار سوف تؤدي إلى الخطيئة  (،27اآلية --العالم

بأنفسكم؛ وإذا صليت إلى التفاهم وعصر خاطئين( 

سوف تكون إدانته؛  )للمملكة تأتي بدالً من السعي لذلك(،

اآلية -يح المعرفة)في مقابل مفاتوإذا كنت تعطي الصدقات 

عليك أن تقوم بإلحاق الضرر  (،11:52؛ لوقا 39

)بالتركيز على للمشروبات الروحية الخاصة بك.

عندما تذهب إلى أي االحتياجات المادية بدالً من الروحية(

)في جميع أنحاء العالم أرض والمشي حول في المقاطعات

)يقبل لك، أو تعطيك إذا كانت تتلقى لك،المسيحي كافة،(



)استخدم أيا كان أكل ما سيحدد أمامكمجلسة استماع(

)سر ، وشفاءالكتاب المقدس أنهم يقبلون حجية(

المرضية فيما بينها. لماذا يذهب إلى )روحيا(أنالستعادة(

وسوف ال دنس لك، ولكن التي )سكريبتورالي( فمك 

البنطال الذي سوف )ضد الكتاب المقدس( تصدر من فمك 

 دنس لك.

عندما ترى أحد الذين لم يولد من  ( وقال يسوع،15

يسجد أنفسكم )ال لمريم، لكن الروح والحقيقة( امرأة، 

)الكلمة على الوجوه والعبادة له في أن واحد هو والدك 

 .(17:17التي هي الحقيقة جون 

الرجال أعتقد، ربما، أن هو السالم ( وقال يسوع، 16

الذي قد جئت ليلقي على العالم. أنهم ال يعرفون أن من 

الشقاق الذي قد جئت ليلقي على األرض: النار 

قضايا من فمه  3)السيف، أو العهد السيف  )المحاكمات(،

؛ انظر لوقا 3الفعل لديهم إلى  2بعد عودته، يصل إلى 

-(3ضد  2العهد القديم )بين أولئك من والحرب  (،22:36

باإلضافة  2)تلك الوصايا سيكون هناك خمسة في منزل

وسوف يكون ضد )المنتخب((: ثالثة3إلى أولئك من 



)نهاية و)كاذبة المسيحيين(،اثنين

)المنتخب، الذين ضد ثالثة)المسيحيون كاذبة(اثنينالوقت(

ضد (3)تلك التي للعهد القديم األبالعودة إلى تعليم سابق(،

)تلك التي للعهد القديم وابن(،2العهد القديم  )منابن

وسوف يقفون . (3)تلك التي للعهد القديم ضد األب(2

 . )معا كواحد في النهاية(االنفرادي 

)على سوف تعطيك ما ال عين رأت ( وقال يسوع، 17

وما قد سمعت ال اإلذن عكس ما شهدت منذ ألفي سنة( 

 2,000)وما قد لمست ال جهة  لسنوات( 2,000)

-)مفاتيح المعرفةوابدأ ما حدث للعقل البشري  لسنوات(

 . ؛ هذا الوحي(11:52؛ لوقا 39اآلية 

( وقال التالميذ ليسوع، يقول لنا كيف سيكون لدينا في 18

)أي في كنت اكتشف، ثم، البداية النهاية. قال يسوع، 

بداية الكتاب العهد الجديد يعتقد في الكتاب المقدس خارج 

)بعض إثبات ، والتي كنت تبحث عن النهاية الكنسي(

)الحقيقة الين بدايةأفضل من تلك الحقيقة البسيطة(؟

األساسية لالستخدام، واإليمان بكتاب العهد 

)عودة إلى هذا الفهم سيكون هناك النهاية تكونالجديد(،



المباركة هو الذي سيأخذ مكانة في -األصلي(

وقال أنه تعرف )وسوف نقف مع كتاب العهد الجديد(؛بداية

وسوف ال )عودة إلى أن التدريس(في نهاية

 . )من هذا الغموض(الموت)(تواجه

المباركة هو الذي خرج إلى حيز ( وقال يسوع، 19

)التي أنشئت أساسا لهذا الغموض قبل أن تفقد( الوجود 

)مرة ثانية في نهاية قبل أنه جاء إلى حيز الوجود 

واستمع إلى إذا كنت تصبح بلدي التوابع، العمر(.

)الذي يشهد لهذه الكتابات من الوقت كانت مكتوبة كلماتي

)العهد ، وهذه الحجارةأصالً في الكتاب المقدس(

لكم. ألن هناك )تكشف عن أسرار(سيقوم وزيرالقديم(

المجموعات: تلك األشجار  2)خمس شجرات لك في الجنة 

أو وحدات التخزين، أو التراخيص، باإلضافة إلى أولئك  2

)موسم التي تظل دون عائق في فصل الصيف ( 3من 

)التي هي والذي يترك )موسم العقيمة( والشتاء الحصاد( 

)ولكن تظل طوال بالنسبة لنا لقراءة، ال تقع  لشفاء األمم(

)يحب كلتا كل من يصبح التعرف على معهمأو تستهلك(.



)أو أن سوف ال تواجهالمجموعتين من األشجار والفواكه(

 . لغز()الالموتيخضع(

( وقال التالميذ ليسوع، يقول لنا ما يشبه ملكوت 20

مثل حبة الخردل، أصغر من كل السموات. فقال لهم، 

ولكن عندما يصبح . )المخفية في الكتاب المقدس(البذور 

 —)قلب على استعداد لتلقي وتقبل عليه في حرث التربة، 

)شجرة، أو العهد، فإنه ينتج مصنع كبير المنتخب( 

)القيادات وتصبح مأوى لطيور السماء  وتدريس(

 . المسيحية واليهودية(

)العمر، الذين ال يمكن أن تمس له حتى ( وقال مريم 21

إلى يسوع، منهم هي التوابع يتم كشف له مستوى أعلى( 

الذين )انتخاب( أنهم مثل األطفال الخاصة بك مثل؟ وقال، 

عندما -)العالم(استقروا في أحد الحقول الذي هو ليس لهم 

)اليهود والمسيحيين؛ المشترين يأتي أصحاب الميدان

، وسوف يقولون، 'فليكون العودة والتجار(

أنهم )الدين؛ اكسكومونيكاتي المنتخب داخلها(مجالنا.'

)فإنها تزيل المالبس -)سوف( خلع مالبسهم في وجودها

من أجل السماح لهم مرة أخرى الدينية، أو االنتماءات(



وإعطائها الرجوع واليهودية()المسيحية الميدان

-يخرج من الناس لها، وبي...( 18:4)انظر رؤيا إليها

من )األب(ولذلك أقول لك، إذا كان المالك

)لسرقة قادم)الشيطان(يعرف أن اللص)إلسرائيل(منزل

؛ 11:52؛ لوقا 39اآلية -كلمة هللا وإخفاء مفاتيح المعرفة

)بالكشف أنه سيبدأ فيجيل له قبل أن يأتي  (،11:52لوقا 

وسوف ال تسمح له  عن خطته للمنتخب للكنيسة األولى(

لحمل (  الحقيقية)الكنيسة في منزله من له المجال 

)الكتاب المقدس ومفاتيح بضاعته 

ثم، يكون على الحرس الخاص ضد )التوابع(لك،وأسرار(.

ذراع أنفسكم -)التي اتخذت عبر المؤسسات الدينية(العالم

خشية أن العلوي في السفلي()صوغ مع القوة العظمى

العثور على طريقة لتأتي )من كلمة هللا(اللصوص

)وسرقة المفاتيح وإخفاء معنى العلوي؛ ولكنها تظل إليك

الصورة في االحتفاظ بأمان وقد صيغت في 

)فقدان معنى المستوى للصعوبة التي تتوقعهاالدنيا(،

)سر أن يكون تخريب وسوف تتحقق )التأكيد(العلوي(

يجب إال يكون هناك بينكم رجل -اللفي عام(وفقدان 



)سقط في حرث عندما نضجت الحبوب)الستعادته(.للتفاهم

أنه جاء بسرعة مع منجلة في (،fold-120التربة وتنتج 

)مثل رجل يده وجنت عليه. كل من لديه آذان يسمع 

 فليسمع. الفهم(،

يجري )المنتخب شأن اليوم السابع( ( شهد يسوع 22

وقال  طريق األم الحقيقية والروحية(. )عنمرضع الرضع 

هؤالء الرضع يجري مرضع مثل أولئك الذين لتالميذه، 

يدخلون في المملكة. وقالوا له، نحن ثم، كاألطفال، ويبدأ 

في المملكة؟ يسوع قال لهم، عند إجراء االثنين واحد 

 )انظر معاني أقل كالصور أو سفن من أعلى منها(،

مثل )حيث يبدأ البحث عن المملكة( وعندما تقوم بالداخل 

)التي تكتشف فعال يناظر الذاتية الداخلية الخاصة الخارج 

)يمكنك استبدال صورتهم مع والخارجي مثل الداخل بك( 

، وما ورد  (113اآلية --األب، التي ينتشر على األرض

)ما هو تحت األرض، مثل أدناه )ما هو في السماء( أعاله 

)البذور "الروحية" جراء الذكور وعند إ أو في البحر(،

)الذي يجلب إليها البذور جسدي حتى واإلناث األب( 

البذور األب يتم إحضارها المنصوص عليها من خالل 



واحد، حيث مستوى جسدي عن طريق الوحي الروحي( 

ال )المستوى "الروحي" الكتاب المقدس( أن الذكور 

ن )ليس محض الروحية في الطبيعة، ولكيكون الذكور 

)معنى وال األنثى كتلك التي قد صيغت في الجسد، وكذلك( 

)ألنه عندما يتم اإلناث الدنيوية، أو مستوى جسدي( 

اكتشاف الروحية أن تصاغ داخل جسدي المستوى، فإنه 

يجلب إليها األطفال المقدسة، أو المنتخب، كما تحدث عن 

وعندما كنت موضة (؛07:14كورنثوس  1stبول في 

)مستوى مكان العينالمستويات من رؤية(تلك  2)العيون

)الذي يعرف ما يفعله اليد)اليمين(، وجسدي فقط(

)الذي القدم)اليمين(و)التي ال(،اليد)اليسار(بدالً منيسوع(

)التي القدم)اليسار(بدالً منيعرف أين هو ذاهب(

)رؤية أعلى كما الشبه)السفلي(مثاله بدالً من)أعلى(وال(،

 تقوم بإدخال ]المملكة[.ثم سوف صيغت في الدنيا(؛

أنا ويختار لك، واحدة من أصل ( وقال يسوع، 23

عشرة آالف، )مطاردة( ألف، واثنان من أصل )مطاردة( 

 ، إلى آخره(32:30)سفر التثنية وأنها تبقى قائمة كواحد.



( تالميذه قال له، تبين لنا المكان حيث كنت، حيث أنها 24

ومن لديه ل لهم، ضرورية لتمكيننا من يسعون إليها. وقا

)حيث يسوع، ضوء ، فليسمع. هناك ضوء  آذان )كال(

 )يسوع قد أصبح ذلك الرجل(،داخل رجل ضوء  العالم(

والتي تضيء العالم )معنى العلوي؛ الضوء للمسيح( وأنه 

هو )الضوء داخل لكم( بأسره. إذا أنه ال يلمع، فإنه 

يم )إذن واحدة فقط، الذي يسمع فقط تعالالظلمة )مجرد( 

 . جسدي من الرجال(

)انتخاب؛ سواء في حياتهم حب أخيك ( قال يسوع، 25

اليومية، والمطر المبكر، وتلك القادمة، المطر األخير( 

)لالطالع على حراسته مثل روحك، مثل تلميذ العين 

  الواقع، فهي عينيك(.

)لديك تشاهد قذى في العين األخوة ( قال يسوع، 26

يقبل، ألنه يمكنك البحث ليس اعتراضات على الكتب أنه 

على اللغة خفية وهي تنقل، ولكن فقط في تاريخها 

، ولكنك ال ترى الشعاع والقبول والمصداقية إلى آخره(

)الكتب الخاصة بك الرجوع إليها، في العين الخاصة بك 

وإطالق العنان لكلتا المجموعتين من الكتب لنفس الغاية 



هوم الكنسي كاذبة( )مفعندما يلقي الشعاع . المفاتيح(

الخروج من العين الخاصة بك، ثم سوف تشاهد وضوح 

يلقي قذى من )لتتراجع عن االعتراضات الخاصة بك( 

)الخاص بك مستوى اعتراضات جسدي على عين أخيك 

 . طريقته في رؤية(

إال إذا كنت سريع حتى في العالم، في أي ( يسوع قال: 27

حال من األحوال ستجد ملكوت هللا؛ ويمكنك االحتفال بيوم 

كيوم السبت )في األلفية، وبعد ستة آالف سنة( السبت 

، وسوف ال تأتي لرؤية )واحد الذي في بقية في الحقيقة(

 . )على ضوء داخل تلك الصور(األب 

لعالم، وبدأ لهم أخذت مكاني في وسط ا( يسوع قال، 28

)كالمثل حية من له معنى اللحم )وعلى المستوى( في 

، )وليس من ربيع لقد وجدت كل منهم حالة سكر-الروحي(

لقد وجدت أيا منها محتدما، لكن الكلمات للرجال(؛

وأصبحت تعاني روحي . )للكلمة، ربيع الفقاعي(عطشى

ألبناء )خفضت إلى المستوى الذي يمكن أن يقبل جسدي( 

القلوب )الروحي( األعمى في بهم )روحيا( جال، ألنهم الر

، اإلذن، إلى 2)العين البصر )الروحي( وال تملك 



أنها جاءت إلى العالم، )جسدي(إلفراغآخره(؛

)راضية عن جداً ويسعون إلى ترك العالم)يضاجع(وفارغة

ولكن في الوقت العين، اإلذن، إلى آخره(. 1بعد إال أن 

ارة فارغة، وجسدي، والدنيوية )في عبالراهن فحالة سكر

)قوي الوهم، السكر؛ عندما أنها أصفاد النبيذ-من الرجال(

ثم والربيع يقاس الرجال، نظراً ألنها أحب الحقيقة ال(،

)والشراب بدالً من ذلك من بلده الفقاعي أنها سوف التوبة

 . الربيع الذي قال، ال من الرجال، وقد يقاس بها(

)أدنى مستوى من الكتاب م إذا اللح( وقال يسوع، 29

)التي هي تصاغ إلى حيز الوجود بسبب الروح المقدس( 

 مستوى أعلى، والروحية في مستوى أدنى، والمادية(،

)أعلى مستوى معنى، عن عجب. لكن إذا كان الروح 

إلى حيز الوجود بسبب طريق الكرسي، انتخاب األطفال( 

بعد، أقل، )ولدت المرأة، أو اللحم والدم، استنساخ الجسم 

فعجب من عجائب الدنيا.  وجسدي معنى الكتاب المقدس(،

)أعلى وفي الواقع، أنا مندهش كيف هذه ثروة كبيرة 

)قد قد أدلى به المنزل مستوى معنى الكتاب المقدس( 



)معنى أقل مستوى من في هذا الفقر صيغت نفسها( 

 . الكتاب المقدس(

و الحال )كما هحيث توجد ثالثة آلهة ( وقال يسوع، 30

وهي  في هللا من العهد القديم، الجديد، وملفق من العهد(،

)العهد حيث يوجد اثنان)يسوع قد أصبح لهم(.اآللهة 

وأنا )العهد؛ واليهود(،أو واحدالقديم؛ والمسيحيين(

المسيحيين بنفس  2المنتخب،  3) -)حتى نهاية العمر(معه

رقية )الترفع الحجر  وهي آخر البيت( 1المنزل؛ واليهود، 

؛ )حجر الزاوية(، وهناك سوف تجد لي العهد المرفوضة(

 )يسعى مستوى أعلى في العهد الجديد(،وتنشق الخشب 

 العجالت)الشعارات( ، وهناك أنا  و

)يسوع هو غير ال نبي مقبول في قريته ( وقال يسوع، 31

ال يوجد طبيب يشفي أولئك الذين مقبولة من قبل اليهود(؛

 . يسوع المسيحيين الحاد( )ال يمكن عالجيعرفونه

التي بنيت )القدس الجديدة(  Aمدينة ( وقال يسوع، 32

)في والمحصنة المسيحية( -)اليهوديةعلى جبال عالية 

)أبواب جهنم ال غلبة ال يمكن أن تندرج، الوقت بكلمة هللا( 



)أن العالم كله سيري وال يمكن أن تكون مخفية.ضدها( 

 عليه.(

مع واحد )معنى المستوى األدنى( تسمع ( يسوع قال، 33

 )الذي يفهم مستوى أعلى(من اذنيك، ]لكن واحدة أخرى 

أنك قمت بإغالق.[ الوعظ من هوسيتوبس الخاص بك 

)التي التي تم تدريسها الذي سوف تسمع في إذنك واحد 

( As well as}) ، أو العهد القديم(2سابقا؛ واألشجار 

ان يدرس في األولى )أن الذي كاإلذن )الروحي( في اآلخر 

.{ ألن ال أحد أضواء مصباح (3وإعادة اكتشاف؛ األشجار 

تحت )كلمة( ويضع عليه ( 119:105)كلمة هللا، مزمور 

في مكان مخفي، ( Word)بوشل، وال يفعل تعبيره 

ولكن بدالً )يعني "كلمة أبوكريفا" اتخذت بعيداً والمخفية( 

)يعلن أنه في من ذلك أنه يضع ذلك على حامل مصباح 

حيث أن كل شخص يدخل ( 01:20الكنيسة، الوحي 

)الذي هو سوف ترى الضوء )المملكة( ويترك )المملكة( 

  معنى العليا الواردة في كلمة هللا(.

)اليهود الكاذبة إذا كان رجل أعمى ( يسوع قال، 34

يؤدي رجل أعمى بصورة خاطئة، أو الكنسي( 



هذا التكتيك كسبب  )المسيحيين كاذبة، الذين يستخدمون

لقتل األنبياء والمنفى الرسل حتى أنهم يمكن أن يتولوا 

)الشرك لرؤية فقط ، وأنها ستسقط في حفرة الكنيسة(

المستوى األدنى؛ ولذلك سوف تتخذ األسر األسيرة 

وأولئك الذين يقتلون بسيف كلمة هللا يجب أن يقتل في 

 . وقت الحق مع نفس سيف كلمة هللا(

ليس من الممكن ألي شخص بدخول وع، ( وقال يس35

واعتبر )بيت هللا تحت سيطرة الشيطان( منزل رجل قوي 

)يبني إال إذا كان بربط يديه )في نهاية األيام( بالقوة 

ثم قال أنه قضية ضده منذ ألفي سنة(؛

)كشف منزله)تكشف عن الجرائم(نهب)يتمكن(سوف

  سندات الدين كاذبة، فضال عن كذبة أنها تستند(.

)الوحي األولى من ال تقلق من الفجر ( وقال يسوع، 36

)اإلخفاء إلى الغروب أسرار ومفاتيح في الكنيسة األولى( 

)وقت ومن الغسق الالحقة وقمع تلك األسرار ومفاتيح( 

األلفية، عندما ينشأ نجمة الصباح  7th)إلى الفجر قمع( 

]سوف[ )الكتاب المقدس( حول ]ما الغذاء[  في قلوبنا(

)المذهب ]أو[ ]مالبس[ ما سوف ارتداء  )قبول(،ه تأكل



)النخبة ]أنت الكثير[ أفضل من ]الزنابق[خاصة بك(.

)لملكوت الذي ]ال[ بطاقة وال تدورالعالم، وهو المجال(،

وعلى الجزء الخاص بك، ما ]سوف ارتداء[ عندما . هللا(

)ال يوجد دين سوف تتخذ لكم ألن يكون لديك ال مالبس؟ 

الذي سيزيد من مكانة األنبياء ضدهم(  كنت إلى جانب

 —)تقودك إلى الطبيعة الحقيقية الخاصة بك الخاصة بك؟

أنه هو الذي مثل يسوع وموسى وإيليا كانوا أثناء التجلي(

)بر القديسين؛ مالبس)صحيح(سوف تعطيك الخاص بك

 . (19:8، رؤيا 29:14الوظيفة 

تصبح )الكلمة الحية( ( وقال تالميذه، عندما سوف لك 37

عندما كنت كشفت لنا وعندما أننا سنشهد لك؟ يسوع قال، 

دون أن يشعر )مغادرة المؤسسة الدينية( ديسروبي 

)الطوائف بالخجل ويستغرق المالبس الخاصة بك 

ووضعها تحت قدميك مثل األطفال الصغار والخالفات( 

)رفض لهم، ورمي األسماك وداس عليهم )المنتخب( 

، ثم ]سوف تشاهد[ ابن بحر(الصغيرة مرة أخرى في ال

)وهكذا يكون مثله، لعندما نرى االبن، ونحن الحي واحد 

فلن يخاف )وبالتالي( و  نراه، وفي رؤيته، نصبح كما(،



)ألنه هو الحب المثالي، الذي يلقي بظالل من الخوف 

 .(04:18 1جميع؛ جون 

مرات عديدة وقد رغبت في أن نسمع ( وقال يسوع، 38

هذه الكلمات التي األخرى، والروحية( )روحيا مع اإلذن 

أنا أقول لكم، وكنت قد أي شخص آخر االستماع لهم من 

وسوف تكون هناك أيام . )كما هو الحال في هذا الكتاب(

عندما قمت بالبحث األيام الروحية، أو ألفي سنة(  2)

ولن تجد )التماس معنى بلدي، أو الشعارات( بالنسبة لي 

  )معنى هذه العبارة(.لي 

)وفي وقت "الفريسيين" والكتبة ( يسوع وقال، 39

اتخذت مفاتيح المعرفة الحق، متسللين الكنيسة األولى( 

)معنى ذات مستوى أعلى؛ انظر أيضا لوقا 

)وراء إقفال جسدي من الصور والمخفية منها(.11:52

)بمعرفة هذه المفاتيح هي نفسها لم تقم بإدخال . الدنيوية(

سمح لهم بدخول أولئك الذين وال أن ي في المملكة(،

)كما نرى أنهم رأي الضوء داخل تلك الصور يرغبون في 

يمكنك، ومع -وقمعها لهم، وبالتالي تجديف الروح القدس(

)الكتبة والفريسيين ذلك، يكون من الحكمة كما كالثعابين



وبريئة ، إلى آخره،(12:34، 23:33ماثيو 

  )المنتخب(.كالحمائم

قد زرعت الكنيسة(  false)الكرمة ( وقال يسوع، 40

لكن يجري غير السليمة،  و )المعارف سر(،خارج األب 

أنه سيتم سحب ما يصل من )الجذور في تعاليم الرجال( 

 (15:1فين يوحنا  صواب)بيسوع، جذوره ودمرت.

)الثروة كل من لديه شيء في يده ( وقال يسوع، 41

وسوف تتلقى أكثر الحقيقية، فهم على هذا المفهوم( 

وكل من ليس له عالقة  )مفاتيح، الرؤيا، رؤى، السلطة(،

سوف يحرم من حتى )الفقر، أو ال فهم على هذا المفهوم( 

  -)السلطة الزمنية، والطاقة عبر الكنيسة(القليل لديه 

اآلية --)سريع من العالمتصبح المارة.( وقال يسوع، 42

 ؛ وتصبح االنفرادي، إلى آخره(27

قال أن تالميذه له، والذين هم لك، يجب أن أقول ( و43

لك ال هذه األمور بالنسبة لنا؟ > يسوع قال لهم < 

)من شجرة، أو الكتاب يدركون الذين أنا من ما أقول لك 

)التوابع، المسيحيين ، لكن أنت المقدس العهد القديم(



قد أصبحت مثل اليهود، ألنهم )أما( الحب األوائل( 

)التي وجه إليها، وأكره الفاكهة لمقدس( )الكتاب االشجرة 

أو الحب الثمرة هما يسوع ومعرفة األسرار( 

)المقدس أوجد هذه وأكره الشجرة  )يسوعاألسرار(

  األشياء(.

)عصر العهد كل من يسب ضد األب ( يسوع قال، 44

يغفر، وكل من يسب ضد االبن القديم والكتاب المقدس( 

يغفر، ولكن أيا كان س( )عصر العهد الجديد والكتاب المقد

)الذين سوف تؤدي بنا إلى المسقوط ضد الروح القدس 

فهم سليم لكل من العهد القديم والعهد الجديد، مما يكشف 

)الوسيطة ال يغفر أما على األرض العهد(  3rdعن 

)الروحية أو في السماء  الدنيوية ضدهم ستكون مقنعة(

  حجة ضدها ستكون مقنعة(.

العنب )الفواكه من المسيحية والعهد ( وقال يسوع، 45

)المسيحيين، عندما يكونون لم تحصد من الشوك  الجديد(

)ثمار اليهودية والعهد وال هي التين  الدنيوية والغنية(،

)اليهود الكاذبة: كنيس التي تم جمعها من األشواك القديم( 

رجل جيد )إنتاج ديني(.، ألنها ال تنتج الفواكه الشيطان(



)قلبه يؤدي وص عليها جيدة من بلده المخزنيجلب المنص

؛ ورجل شرير يجلب إليها أشياء به إلى ثمرة جيدة(

شريرة من مخزن الشر له، وهو في قلبه، ويقول أشياء 

للخروج من وفرة القلب أنه )بلده الفاكهة الشريرة(.شريرة

)الذي يمنع الناس من االعتراف يجلب إليها أشياء شريرة

  -بسر(

)آدم بين أولئك الذين ولدوا من النساء ع، ( وقال يسو46

بعد الجسد يمكن أن يقال أنه ولد مرة ثانية، عن طريق 

من آدم حتى  مخالفة حواء والقبول الضمني الالحق له(،

يوحنا المعمدان، ال يوجد أحد متفوقة بذلك على يوحنا 

المعمدان أنه ينبغي عدم خفض عينية )أمامه(. ومع ذلك 

)واحد من ي واحد منكم أن يكون طفل قد قال أن يأتي أ

)كيوحنا سوف يكون على بينه من المملكة المنتخب( 

)ألن وسوف تصبح متفوقة على جون ، المعمدان كان( 

  هذه المرة، أنهم سينجحون في الواقع(.

أنه من المستحيل لرجل أن جبل اثنين ( وقال يسوع، 47

أو على امتداد االنحناء اثنين )الممالك( من الخيول 

، وأنه من المستحيل كل جانب( كل من و ضد )محاربة 



)هللا يخدم سيدين )انتخاب واحد( لخادمة 

خالف ذلك أنه سيتم تكريم واحد وعالج اآلخر والشيطان(؛

)التعاليم احتقار. ال يوجد إنسان يشرب الخمر القديم 

 والرغبات فورا لشرب النبيذ الجديدالقديمة( 

ال يتم وضع )التدريس(والجديد النبيذ)التعاليم(.

wineskins خشية أن )الطالب، وشوهد(القديمة ،

وضع في وعاء )التدريس(تنفجر؛ وال هو النبيذ القديم

)كالقديم، مفهوم خشية أن يفسد ذلك)طالب(،النبيذ جديد

على تصحيح قديم . زائف للشريعة للمسيحيين األوائل(

ألنه  )الدين(،هو ال مخيط على ثوب جديد )التدريس( 

  -)في دين جديد(سيؤدي إلى المسيل للدموع 

( القديمة wineskins)إذا اثنين ( وقال يسوع، 48

تجعل السالم مع بعضها البعض في هذا البيت والجديدة 

)النظام العالمي؛ سوف يقولون للجبال  )من هللا(،واحد 

 وأنها سوف تتحرك بعيداً.ونقل بعيداً، والمؤسسة الدينية(

المباركة الحبس االنفرادي، والمنتخب، ( قال يسوع، 49

)عن سوف )بصرف النظر عن المؤسسة الدينية( ل 

)نحن نبني تجد في المملكة. ألنك منه  طريق جهاز يجاهد(



)التدريس ، وأنه فهمنا على المسيحية في وقت مبكر(

  سوف يعود.األصلي( 

أقول لكم )اليهود والمسيحيين( إذا أنهم ( يسوع قال، 50

'لك من أين أتى؟'، نقول لهم، ' جئنا من  )المنتخب(،

المكان حيث الضوء  )أعلى مستوى للكلمة(،النور 

خرجت إلى حيز الوجود في تلقاء إنشاء )المعني الروحي( 

)معاني أقل، ]نفسها[ وأصبح واضح من خالل صورتها 

لكم،' هل هو لك؟ '، يقول،' 'إذا كانوا يقولون والبدنية(.

)نحن يوجه المنصوص عليها منه، بغية إنهاء نحن أبنائها

نحن المنتخب لمعيشة األب. 'إذا ما تبقى لنا القيام به(،

طلبوا لك،' ما هو عالمة على والدك أنت؟ '، نقول لهم،' 

)للعمل وإيجاد الحياة من خالل ذلك. هو الحركة والسكون.

يهدأ لنا. نحن ُشفي في نهاية عندما نحن القاعدة، ثم 

المطاف الحقيقة ينطوي على السيطرة على العالم 

 ويستريح على "كلمة هللا".( 

)اليهود ( تالميذه قال له، عندما سيأتي السكون الميت 51

فقال ، ومتى سوف تأتي العالم الجديد؟  والمسيحيين(

، )أن التعليم الذي كان من البداية(ما كنت أتطلع إلىلهم،



المسيحية -)تدريس اليهوديةوقد حان بالفعل،

ال تتعرف )ألن أخذت المفاتيح وخفية(ولكن يمكنكاألصلية(

 عليه.

( وقال تالميذه له، تكلم األنبياء األربعة والعشرين في 52

من "الشريعة العبرية"، اعتمدت في  24)كتب إسرائيل، 

وكل منهم تكلم في لك. وقت الحق بالبروتستانت( 

سيحية التقليدية؛ وإننا سوف نعرف يسوع )تدريس الم

)تعيش كلمة هللا، وهو ال يخضع أنه من خالل الشريعة.(

كنت قد قال لهم، للموتى، أو الزائفة المسيحيين واليهود( 

)أن يستخدم "كلمة هللا" حذفت واحدة تعيش في وجودكم 

)وقد الميت )ما( وتكلموا )فقط( من  الكتب خارج الكنسي(

 . ليهود والمسيحيين(قال كاذبة من ا

الختان مفيد أم ال؟ )المادية( ( قال له تالميذه له هو 53

)الضوء داخل صورة لو كانت مفيدة، ووالدهم فقال لهم، 

من )في الجسد( سوف أنجب منها فعال الختان الجسد( 

)المادية، على سطح مستوى األم )فليشلي( على 

بدالً من ذلك، قد يصبح التدريس، التقاليد، إلى آخره(.



مربحة )أكثر عملية وقت(الختان الحقيقي في الروح

  )مثل أن نحن يمكن أن تتجاوز اآلن تدريس جسدي(.تماما

)في الروح، الذين حرموا طوبى للفقراء ( قال يسوع، 54

)استعادة ، ليدكم هو ملكوت السموات.من ثروة الروح(

 المفاتيح والبصيرة ذات مستوى أعلى.(

)التقاليد ال أكره كل من والده ووالدته ( وقال يسوع، 55

ال اليهودية )أو المسيحية(، والمؤسسات، إلى آخره( 

)ألن تقاليدهم تمنعهم يمكن أن يصبح تلميذ بالنسبة لي 

من قبول الكتاب المقدس مستبعدة أن الكتاب الكتاب 

وال أكره كل من األخوة المقدس تقبل ذلك صراحة( 

، يل المسيحيين واليهود أشقائه وشقيقاته( )زمواألخوات 

)مالحظة: هذا هو ما يقرب من نقطة وحمل صليبة 

الوسط. في هذه المخطوطة، هناك رمز هنا يسمى 

ستوروجرام، الذي ال أحد من أي وقت مضى يخبرك عن. 

يمكنك البحث عن ذلك على شبكة اإلنترنت. إذا كنت تقرأ 

، 114صالت، قراءة الكتاب كما لو كان هذا نوع من المف

، إلى آخره، سوف تجد أن هم 2مع اآلية  113مع مقدمة، 

موجود بوجود تناظر ملحوظ وصوالً إلى هذا الوسط. أنها 



في طريقي ال تتبع لنا اآليات بالضبط، ولكن هناك...( 

 )قبول الكتب التي قبلت أنه والكتاب الجديد والعهد القديم(

تصبح أنت  )يسوع فعال أنلن تكون جديرة بمنى 

 . واستعادة لك إلى مكانة الصحيح الخاص بك(

)وكيف أنه أيا كان قد حان لفهم العالم ( قال يسوع، 56

وجدت جثة )فقط( يخفي الروحية وراء واجهة جسدي( 

، وكل )التقليد؛ والفقر؛ والكلمة دون البصيرة الروحية(

 )أن الصور الدنيوية يخدم هذه الدالة(من وجد جثة 

  )ال تخضع لها الوهم(.العالم  متفوقة على

"المملكة" من األب مثل رجل كان ( وقال يسوع، 57

)الشيطان وناسه، عدوة(.Word)]جيدة[ البذور 

عاماً من  2,000)هذا العصر جاء ليالجوداسيس(

بين )تعاليم كاذبة، والمعلمين(وزرعت األعشابالظالم(

الرجل )هللا( لم يسمح )كلمة هللا(.البذور الجيدة

)عن طريق كشف لسحب ما يصل األعشاب)المالئكة(لهم

فقال لهم، ' أنا خائف الحقيقة قبل ألفي سنة كانت أعلى(؛

لك سوف تذهب يعتزمون سحب ما يصل 

وسحب ما ، المستوى األدنى تعاليم(False)األعشاب



)ونظرا ألنه جنبا إلى جنب مع لهم. ')الفاكهة(يصل القمح

ضدهم في  لم يكن لدينا هذا الكتاب الذي يشهد

)اليوم السابع، أو ليوم الحصادعصرنا(

سوف تظهر صراحة، )العقائد الباطلة(األعشاباأللفية(

)الخروج من الكنائس والمعابد وأنهم سوف انسحب

-3)عندما براعته النار، والسيف؛ العهد وأحرقاليهودية(

فواصل -3والعهد القديم  2بين أولئك من -والحرب

 .خارجاً(

)من المباركة هو الرجل الذي عانى ( وقال يسوع، 58

)قد تغلب على و سنوات من التدريس كاذبة(  2,000

)المفاتيح؛ وعلى ضوء تعليم العثور على الحياة العالم( 

  ذات مستوى أعلى(.

يأخذوا حذرهم المعيشة واحدة أثناء ( قال يسوع، 59

)قبل المتسللين سرقة لك سر وجودك على قيد الحياة 

)تصبح خاضعة خشية أن تموت  ،الواردة ضمن لك(

ويكون غير )الحي واحد( وتسعى لرؤيته لتعاليم الموتى( 

)المفاتيح التي سوف تسمح لك بأخذ قادر على القيام بذلك.

  بعيداً، وخفية(.



)تلك من كانون صغيرة ( > رأوا < أ سامري 60

تحمل حمالً في طريقة إلى يهودا. وقال  ومحدودة(

ذا الرجل )تحمل( الخروف )لماذا هل( هلتالميذه، 

حولها؟ وقالوا له، حتى أن كان قد قتل فإنه )المسيحية( 

)قراءته بطريقتها وأكلة  )مع تعاليمهم الخاصة(

)قادرة وقال لهم، في حين أنها على قيد الحياةالخاصة(.

، وأنه لن على تغييرها وجعلها على قيد الحياة(

نه قد قتل ذلك، لكن فقط عندما قال أ)القراءة، قبول(أكل

وقد أصبح )الكلمة(وأنها)مع تعاليمه الخاصة(فإنه

)جزء من المجموعة من الكتاب المقدس فقط، التي جثة

وقالوا له، وأنه ال يمكن القيام . تفتقر إلى روح وحياة(

خالف ذلك. فقال لهم، أيضا، )فهم الكلمة الحية( بذلك 

)الوقت بين تبحث عن مكان لنفسك داخل السكون 

)العهد ، خشية أن كنت واالنتعاش من الغموض(الخسارة 

تصبح جثة الجديد، وملفق من كتاب العهد الجديد،( 

)المقبولة على وتؤكل )عاري لمعان أعلى الخاص بك( 

 مستوى فهمهم الميت(.



 2,000)السنة ستقع )أنواع( هما ( قال يسوع، 61

repose ) الذين لن تصبح واحد  )الكنيسة(على سرير(

)سوف تصبح "مثل يموت، واآلخر سوف  تلميذ(

 )استرداد الغموض(.سوف يعيش سالومي" الضبط و( 

 15:40قراءة مارك )األم من جيمس وجون؛  سالومي

قال له، الذين هم لك، ( 27:56جنبا إلى جنب مع ماثيو 

)مجزأة، مقابل رجل، ذلك لك، بالرغم من ذلك من واحد 

ظهرت في بالدي األريكة أولئك الذين تقسيم كلمة هللا( 

ويؤكل من الجدول الخاص بي؟ قال يسوع )حيث يأكل( 

أشعر أنه موجود غير مجزأة منظمة الصحة العالمية. لها، 

 -)من الجدول لها(بعض األشياء لوالدي )لألكل( أعطيت 

)قبول ما لك  > سالومي وقال <، وأنا التلميذ الخاص بك.

إذا كان  ولذلك أقول،> يسوع قال لها <  قبول(

<undivided ،> ،يقبل كل شيء في الكتاب المقدس(

أنه سوف حتى تلك التي تشير إلى الكتب خارج الكنسي( 

ولكن إذا كان )وهكذا يعيش( تكون مليئة بالضوء، 

أنه ( يقبل، أو يأكل)ال تقبل جميع تلك يسوع مقسماً، 

  )يموت(.سوف تكون مليئة بالظالم 



ألولئك ]من هم جديرة ببلدي[ أسرار ( يسوع قال، 62

)الذين العمل، التماس وتسأل وتدق في الروح والحقيقة 

)منحهم مفاتيح أن أقول بلدي أسرار.والبحث عن الحياة( 

)أولئك الذين ال ال تدع يدك اليسرىلكشف هذه األسرار(

)أولئك أعرف ما هي يدك اليمنىيعرفون هذه المفاتيح(

 -التي تقوم بهايأتون لتعرف( الذين عرفوا وأولئك الذين

)متسللين كان هناك رجل غنى ( وقال يسوع، 63

)الثروة الحقيقية، الذين لديهم الكثير من المال الكنيسة( 

قال، ' سأطرح اموالي الستخدام . أو مفاتيح المعرفة(

حيث )إخفاء هذه المفاتيح واستبدالها مع بلدي التدريس( 

 غراض أنانية بلدي()ألأن أنا قد زرع، جني، النبات، 

)لبلدي السلطة إنتاج مخزن مع ( الخاصة)وملء بلدي 

)وبالتالي أخذ مع النتيجة التي والمجد وكسب( الخاصة 

، تفتقر إلى أي شيء. وهذه هي نواياه، المملكة بالغدر( 

)نفسه توفي  عاماً( 2,000)سن لكن تلك الليلة نفس 

مستويات من )كل فلمن له آذانفقدت المفاتيح للحقيقة(.

 سماع.الفهم(



رجل تلقي الزائرين. وعندما كان قد ( قال يسوع، 64

، وأنه أرسل )عيد "كلمة" هللا األبدية(أعدها العشاء 

ذهب إلى )المؤمنون(.دعوة الضيوف )األنبياء( خادمة 

وقال له، سيدي )الكنيسة المبكرة المتسللين(أول واحد

)اليهود اريدعوك. 'وقال' لدى المطالبات ضد بعض التج

؛ لوقا 39اآلية -الذي كان مخبأة المفاتيح-الكاذبة

)كيوم، أو الوقت أنهم قادمون للي هذا المساء-(11:52

يجب أن اذهب وإعطائهم أوامر لفهم يتالشى بعيداً(.

)تقليد بهم السبل، حتى أن أنا قد ربح كما مني

)أنا ال تقبل وأطلب أن يكون معذورا من العشاء. 'فعلوا(.

)الكنيسة بعد وذهب إلى آخرذه الكتب المقدسة(.كل من ه

، وقال 'بلدي ماجستير فترة وجيزة من االستيالء(

)تأسيس بدعوتك.' وقال له، ' لقد اشتريت للتو منزل

)مثل العمال اليوم كل الذين -وأنا مطلوب لهذا اليومكنيسة(

ال يتمتع أي وقت فراغك. الحصول على ديناريوس(

وقال )البروتستانت(إلى آخروذهب )عملي أكثر أهمية('

له، 'بلدي ماجستير يدعوك.' وقال له، ' يا صديقي هو 

وأنا إلعداد )عشاء زواج الحمل( الذهاب إلى الزواج، 



ال أكون قادراً )يكون "الكنسي" كما حددت لها(وليمة.

)ألن اجتماعات والئم الخاص بك يتضمن على المجيء.

وأطلب أن يكون أكثر من كلمة هللا مما يعلم، أو قبول(

)أنا أرفض الطعام الخاصة بك، معذورا من العشاء.

)المسيحيين ' ذهب إلى آخرالخاص بك الكتاب المقدس(

وقال له، سيدي السنة(-2,000في نهاية العمر 

)لتناول الطعام، أو قبول جميع الكتب كما قد يدعوك.

)أنا تماما 'وقال له،' لقد اشتريت للتو من مزرعة،األنبياء(

وأنا في طريقي إلى جمع رت حتى اآلن(استثم

)حان الوقت للي النقدية في بلدي األغنام الذين اإليجار.

أنا لن يستطيعون اآلن أن نؤمن بأي شيء آخر ولكن لي(

)أرفض يكون بمقدورنا أن يأتي. وأطلب أن يكون معذورا 

عاد وقال لسيدة، ' )األنبياء(' الخادم-هذه الكتب المقدسة(

)المؤسسة الدينية ه إلى العشاءالذين قمت بدعوت

طلبوا إعفاءهم. 'وقال سيد لعبدة،' اذهب المسيحية(

)المومسات إلى الشوارع)من المؤسسة الدينية(خارج

كما في أوالً مع -جامعي-"الوثنيين"، الرعاع، والضرائب

)أي ويعود أولئك الذين كنت يحدث للوفاء،اليهود(



ألنهم قد  ذلكجيدة أو سيئة؛ لك، ولي، أيا كان(--شخص

)قبول عبارة يجري الكشف في عيد كلمة تناول العشاء. '

)القادة الدينيين، انظر الوحي رجال األعمال والتجارهللا(

 أماكن أبي.)حسب االختيار(ولن يدخل(13:17

يملكون كرم )هللا( كان هناك رجل جيد ( قال، 65

)مع توقع الحصول على أنه المؤجرة فإنه . )الكنيسة(

ذلك ألنها )قيادة الكنيسة( ارعين المستأجرين للمز أرباح(

)ولو قد تعمل عليه، وأنه قد جمع المنتجات من لهم.

)امتأل أنه أرسل خادمةفعال( 63اآلية -أرادوا ذلك ألنفسهم

حيث أن المستأجرين قد تعطي له من الكتاب المقدس(

أنها -)الكنيسة(من الكرم)الفواكه، أسرار، زيادة(إنتاج

كل )منهم(،وانهالوا عليه بالضرب)األنبياء(ضبطت عبده

خادماً عاد وقال له سيد. سيد )قتل ويؤكل(.ما قتله لكن

ال تعترف )الكنيسة قبل اإلصالح( < theyقال، 'ربما >

<him'.>)مع أنه أرسل موظف آخر.)الكتاب المقدس(

تغلب مسألة الموافقة على أبوكريفا(

ذلك. ثم المالك ك)هذه الكتب(هذا واحد)الشتائم(المستأجرين

وقال: 'ربما ، )في مجيئه الثاني( أرسل ابنه )هللا األب( 



)عندما قال أنه يكشف عن سوف تظهر االحترام البني.'

ألن نفسه من خالل الكتاب المقدس والمنتخب(

يعرف أنه هو الذي كان )زعماء الكنيسة(المستأجرين

أنها ضبطت معه )حوالي العودة(وريثا للكرم،

فلمن له الساعة الثالثة، مثلما فعل بيتر(.)حرمته وقتلوه

 سماع.)وقت النهاية(آذان

قد الذي البناة )العهد( تبين لي الحجر ( قال يسوع، 66

. واحد هو حجر )زعماء اليهودية والمسيحية( رفض 

  -)الحجر المفتاح، أو العهد(الزاوية في 

)وحدة التخزين كل من يعتقد أن الكل ( وقال يسوع، 67

)اليهود نفسه ناقص بالكامل من كتابات هللا( 

 ال( 1، 2)مقسمة؛ )بنفسه( قاصرة تماما.والمسيحيين( 

طوبى لك عندما كنت مكروه ( وقال يسوع، 68

. )عن طريق ما يسمى اليهود والمسيحيين(واالضطهاد 

)في المعتقدات الخاصة أينما كنت قد تعرضت لالضطهاد 

)أساسا سوف تجد ال مكان على( بك، وفهم مستوى أ

 ألنها(.



طوبى لهم الذين قد تعرضت لالضطهاد ( وقال يسوع، 69

أنهم هم . )المكسور بعيداً عن تعاليم كاذبة(داخل أنفسهم 

)لن يتلقوا الذين يستطيعون حقاً التوصل إلى معرفة األب 

)لعيد طوبى للجياع،يقول ما اللحم والدم، ولكن األب(.

)لمعرفة الحقيقة، له الذين يرغبلبطن كلمة هللا(

 . )مع المعرفة بسر(سيتم ملءالمفاتيح(

إذا كان يمكنك طرح ما هو ضمن ( وقال أن يسوع، 70

ما وجهتم المنصوص  )موجود داخل الكتاب المقدس(لك، 

سيوفر لك. إذا كنت )سر معنى ذات مستوى أعلى( عليها 

)عن طيب خاطر( ال تجلب المنصوص عليها ما هو في 

ما أنت ال )المفاتيح، سر، معنى المستوى األعلى( خلك، دا

)عن طريق سوف يدمر لك  )من الكتاب المقدس(تلدين 

 .حفظ كنت متجهة إلى أعلى في معنى سطحي(

)القدس أنا سوف تدمر ]هذا[ البيت، ( وقال يسوع، 71

القديمة؛ اليهودية والمسيحية؛ الكرمة المزروعة 

وال أحد سيكون قادراً على وبصرف النظر عن األب( 

)ألنه سوف يتعرض األكاذيب بنوا بيتهم في إعادة بنائه 

 وقت من األوقات(.



[ له، وأقول أيها األخوة )زعيم ديني( ( ]قال رجل 72

لتقسيم ممتلكات والدي )زميل المسيحيين واليهود( 

يا رجل، معي. وقال له، )الكتاب المقدس، األبرشيات( 

التفت إلى ثل هذا الرجل له(؟)مالذي قدم لي مقسم 

)أولئك الذين عرفوا سر الكتاب المقدس غير تالميذه

)بمعنى أنهم وقال لهم، أنا لست مقسم، أنا؟مجزأة(

يعرفون أنه ال يوجد تعليم حقيقي واحد فقط؛ األسماك 

 الكبيرة، األغنام، إلى آخره.(

هي )من ثمار كلمة هللا( الحصاد ( وقال أن يسوع، 73

قليلة. يوفقنا الرب، ولذلك، )انتخاب( العمال  كبيرة ولكن

 إلرسال عمال إلى موسم الحصاد. 

يا رب، وهناك العديد من جميع أنحاء الحوض ( قال، 74

)الكنسي؛ أو التي تحتوي على المياه، أو مياه الشرب، 

)تركيزها على ولكن ال يوجد شيء في الصهريج.كلمة( 

خالص المزيد صهريج، أو الشريعة، وهكذا ال يمكن است

 من المياه، أو كلمة من إجرائه.(



، Word)كثيرون يقفون عند الباب، ( قال يسوع، 75

)الذين ال نتفق ولكن وهو الحبس االنفرادي ( 10:9يوحنا 

)نظراً ألنهم الذي سيدخل قاعة العرسان مع كثير من( 

 يرون األشياء وبصرف النظر عن التقليد(.

)الزعيم "المملكة" من األب مثل تاجر ( وقال يسوع، 76

والذي )التقاليد له( الذي كان شحنة بضائع الديني( 

)من الحجر العهد الذي أشكال الغيب، وعن اكتشف لؤلؤة 

)مثل وكان داهية)زعيم ديني(هذا التاجرطريق تهيج(.

)تقليد ال قيمة أنه باع البضاعة-(8اآلية -الصياد الحكمة

)وبصرف وحدهالثابت والدائم()سر اواشترى اللؤلؤةلها(

لنفسه. كنت تسعى أيضا، صاحب الكنز النظر عن التقليد(

)بيرل، الذي يتحمله حتى إلى )المخفية( الثابت والمستمر 

)الكنيسة المبكر، الذي أكل البذور، حيث ال العثة عصرنا( 

)البروتستانت، الذين يأتي قرب اللتهام وال دودة  أو كلمة(

 يدمر.خفضت في أبوكريفا( 

هو أنا الذي أشعر بالضوء الذي فوق ( وقال يسوع، 77

هو األول الذي أنا الكل. من -)مشاهير هذا العالم(كل منهم 

)في نهاية لي هل الكل يأتي المنصوص عليها، ولي 



)نستشف المستويين هل الكل تمديد. تقسيم الوقت( 

)بمعنى الصليب؛ قطعة من الخشب الروحي والمادي( 

)الضوء أعاله لهم جميعا، معنى وأنا هناك. (،العهد الجديد

)الترقية، تقبل، أرفع ألعلىذات مستوى أعلى(

وسوف )العهد المرفوضة؛ حجر األساس(،الحجرتعلن(

)الضوء في كلتا المجموعتين من الكتاب تجد لي هناك

  المقدس(.

)ضع لماذا أنت تخرج إلى الصحراء؟( وقال يسوع، 78

لمشاهدة لكلمة هللا( وترلس وبصرف النظر عن الماء

تهزه (wordكانون مشتق من ريد  Word)ريد

)الدينية وأن نرى رجل يلبس الغرامة)لمذهب هللا(؟الريح

المالبس الجاهزة مثل الملوك الخاصة بك أو العلمانية(

)الذين هم جميعا في والخاص بك الرجال العظماء؟

)الظواهر، أو عليها هي الغرامة ]المالبس[التواطؤ(

وأنهم غير سطحية؛ الرابطة مع منظمة أو الدين(عظمة 

)بسبب افتقارها إلى العظمة قادرين على إدراك الحقيقة

 الداخلية، أو الجوهر الحقيقي(.



( امرأة من الحشد قال له المباركة هي الرحم 79

التي تتحمل أنت ( 01:15)اليهودية، انظر غالطية 

غذيها لك. التي ي)العهد القديم والعهد الجديد( والثديين 

الذين استمعنا )انتخاب( طوبى ألولئك قال لها، )المسيحية(

المستوى، بدالً من األم، وهو -)الروحإلى كلمة األب 

)بدالً من ، وحافظت عليه حقاً مستوى اللحم والدم( 

سوف تكون هناك اليهود والمسيحيين، الذين لم يكن(.

يطان األيام الروحية؛ والفي عام نظراً ألكثر الش 2)أيام

عندما كنت سوف أقول، ' طوبى للرحم لمحاولة الكنيسة(

)كلمة والثديين)صحيح اليهودية والمسيحية(التي ال تصور

)تعاليم ألولئك غير التي لم تعط الحليبهللا معناها أعلى(

 '-جاهز لحوم الكلمة(

-)الدنيويةأنه الذي قد سلم العالم ( وقال يسوع، 80

)الجثة، أو ة، وقد عثر على جث مستوى التدريس(

إال أنه قد وجدت منظمة الصحة اإلحضار لتعاليم الميت( 

متفوقة على )وقد اكتشفت عن وفاة سر( العالمية الهيئة 

 .)تمارين الطاقة عبر تلك التعاليم الدنيوية(العالم 



)تم العثور عليه دعه الذين نمت الغنية ( قال يسوع، 81

)يمنح الحق في أن الملك الثروة الحقيقية للتعاليم العالي( 

)النخبة وحكام ودعة الذي يملك السلطة  الكالم، وتعليم(،

 . )سلطتهم(التخلي عن ذلك الكنيسة( 

( بالقرب Wordالذي بالقرب مني )( وقال يسوع، 82

وأنه  )المحاكمة والحكم؛ أيضا االضطهاد(،من الحريق 

أبعد ما يكون عن ( Word)الذي أبعد ما يكون عن لي 

 )أعلى مستوى التفاهم(.المملكة 

الصور )المستوى األدنى المعاني التي ( قال يسوع، 83

)ألنها المعاني هي المجاهرة بالرجل، صيغت أعلى منها( 

)المعاني ذات ولكن في ضوء لهم السطحية المستوى( 

ما زالت مستوى أعلى، كشف النقاب عن طريق المفاتيح( 

)مؤمن في مختلف األسماء وكائنات مخبأة في الصورة 

من )أعلى مستوى معنى( من الضوء  األعمال، إلى آخره(

)في الموعد المحدد سوف )األب أضواء( األب. أنه 

)كيف أنه مخفي في أصبح واضح، ولكن صورته الوقت( 

)الذي ستبقى مخبأة ببلدة الضوء  معنى المستوى األدنى(

 .الصور إلخفاء نفسها( يستخدم تلك



)ما عندما تشاهد الخاص بك الشبه، ( وقال يسوع، 84

)ألنه نفرح لك أنت نفسك المشروع على الكتاب المقدس( 

ولكن عندما . يناسب لك أن ترى نفسك وهللا ال في منهم(

)االعتراف بأن هم يتكلمون تشاهد الصور الخاصة بك 

)وأن كانت  التي خرجت إلى حيز الوجود قبل لكم،منكم( 

والذي ال يموت مكتوبة قبل أن يحدث هذه األشياء( 

وال تصبح )المتابعة لتمريرها إلى أسفل اللفي سنة( 

كم )حيث لم تتعرف على ضوء داخلها( المجاهرة، 

 ! )في ذلك اليوم(سيكون لديك لتحمل  و )الشعور بالذنب(

آدم خرج إلى الوجود من دولة عظمى ( قال يسوع، 85

إال أنه لم يصبح  )المعرفة(،وثروة كبيرة  ( )هللا(1)

)أن لكان جديرا،-)الذين يعهد إليهم بالحقيقة(تستحق منكم 

)الذين ]أنه[ ال ]مرت[ الموت.يكون الغموض كشف له(

 سقطوا فريسة للضعف والجهل(.

)مثل هيرودس، الذي كان ]الثعالب ( قال يسوع، 86

بهم الثقوب[ يعرف الحقيقة، الذي حصل من جون( 

)القادة والطيور )أماكنهم داخل المؤسسات الدنيوية( 

ولكن ابن  )مكاتب عالية(،يكون ]أعشاشها[ الدينيين( 



لوضع رأسه )مكتب أو موقف( اإلنسان ليس له مكان هنا 

 سنوات.( 2,000)ل وبقية.

)الكنسي المسيحي البائسين هو الجسم ( وقال يسوع، 87

الشريعة )وهذا يتوقف على هيئة هامدة؛ الكنيسة( 

)المنطق والبائس الروح  اليهودية هامدة؛ كنيس(،

وهذا يعتمد على البشري، وفقا لكتاب السري جيمس( 

  -(2)بهم فهم سطحي للعهد القديم الميت هذين 

)من واألنبياء )المنتخب( المالئكة ( وقال يسوع، 88

( 2,000)سنوات بعد سوف يأتي لك  الكتاب المقدس(

 2)لك األشياء )الفعل( لديك ت)فهم سليم ل( وتعطيك 

. مجموعات من الكتب المقدسة؛ العهد القديم والجديد(

)اليهود ويمكنك أيضا، منحهم تلك األشياء التي يمكنك 

)المال، والطاقة، والموارد، والوصول إلى ، والمسيحيين( 

ونقول النفسكم، 'متى أنهم وسائل اإلعالم، االعتراف( 

)حتى تأتي وتأخذ ما هو لهم؟')أصحاب الحقل، أو العالم( 

 نتمكن من إزالة المالبس الدينية لدينا ونبذ العالم.(



)سطحية( الخارج )بالكلمة( لماذا غسل ( وقال يسوع، 89

)الحاوية للمياه، أو "كلمة هللا"؛ بمعنى كأس؟

)المعني الخفي كنت ال يدركون أنه قام بالداخلالكنسي(.

هو نفسه أحد سي(للكتاب المقدس الواردة ضمن هذا الكن

)الكنسي، أو الحاويات التي يمكن الذين جعلوا الخارج؟

 الحفاظ على المعني الخفي اللفي سنة(.

)الشعارات، أو فهم لي،  ilaتأتي ( وقال يسوع، 90

)فهم( وبلدي ربوبية )على لبالدي نير من السهل أعلى( 

معتدل، وسوف تجد راحة عكس اليهود والمسيحيين( 

العمل وعدم الجدوى من جسدي  )من حزبالنفسكم.

 مستوى التفاهم أرسى عليكم بها.(

( قالوا له، تقول لنا من أنت حتى أنه قد نرى في لك. 91

من )جوانب سطحية( يمكنك قراءة الوجه فقال لهم، 

، ولكن )معنى السفلي(واألرض )معنى العلوي( السماء 

)الذي هو السماوية في أنت لم االعتراف الذي أمامكم، 

وكنت ال تعرف كيفية قراءة ت داخل حجاب الدنيوية( صيغ

)الذي هو الشعارات السماوية تقديم نفسه في هذه اللحظة.

 صورة ذات طابع دنيوي.(



وسوف تجد )للحقيقة( التماس ( وقال يسوع، 92

حتى اآلن، وما طلبتم مني . )مفاتيح، الغموض، إلى آخره(

، )كيفية قراءة الكتاب المقدس( حول في أوقات سابقة 

)ما لم تكن قادرة على تقبل؛ يوحنا والذي لم يقل لك، ثم 

)المعني أونفيل( الرغبة في معرفة، )نهاية( اآلن ( 16:12

)ألن تقبل التقاليد ولكن يمكنك االستفسار ال بعد إجرائه.، 

 الرجال(.

)مفاتيح ال تعطي ما هو مقدس ( > يسوع قال، < 93

لئال  )الكتبة، الفريسيون؛ اليهود كاذبة(كالب، للوأسرار( 

اآلية -)إخفاء المفاتيحأنهم رمي بها على كومة الروث.

)مفاتيح, أسرار( ال رمي اللؤلؤ ( 11:52؛ لوقا 39

لئال أنهم طحن )المسيحيين كاذبة( للخنازير، 

)أوبليتيراتي، استنزال مفاتيح وأسرار ومعاني ذات ]ببت[.

 مستوى أعلى.(

الذي يسعى ليجد، و ]هو الذي يقرع[ ع ]قال[، ( يسو94

سيتم تلبيتها، ( 10:9)في باب كالم هللا، يوحنا 

)كلمة هللا سوف تفتح له وأنه سيتم الحصول واسمحوا

 على مدخل إلى المملكة(.



)الكنيسة األولى( يكون المال، إذا كنت ( ]قال يسوع[، 95

)مفاتيح، أسرار؛ الثروة الحقيقية( و ال يمكن ذلك في 

الفائدة، )كالمشتري أو البائع؛ والخاصة بك لكسب( ولكن 

من ( 109اآلية -تعطيه ][ ألحد )انتخاب من هم القادمة

 منهم سوف ال تحصل عليه مرة أخرى.

معينة  "المملكة" من األب مثل امرأة( يسوع ]قال[، 96

وقالت أنها أخذت الخميرة -)الروح القدس(

]أخفى[ أنه في بعض (12:1)التدريس، لوقا قليالً،

وجعلت في ارغفة كبيرة )الكتاب المقدس(العجين،

مستويات من  2)دعه لديه آذان . )العهد القديم()غرامة(

 تسمع.الفهم( 

)الذي يأتي من فكرة المملكة ]األب[ ( وقال يسوع، 97

)الكنيسة( هو مثل امرأة معينة كتاب المقدس( سليم في ال

)مثل الصهريج، كأس، الذي كان يحمل جرة مليئة بوجبة.

، إلى آخره؛ حاوية مليئة بالكلمة وفهمها؛ 24أو األنبياء 

وفي حين كانت تمشي ]على[ والكتاب المقدس الكامل.(

)الطريق هو الممثل للتقاليد والوقت؛ الذي قد سافر طريق،

ما زالت بعض قبل، ذلك مرة أخرى( وتدريسها من



انكسر مقبض )في المملكة(المسافة من المنزل،

)خلل مفهوم الكنسي أدت إلى الخسائر في الكتاب الجرة

)الكتاب المقدس، جنبا إلى جنب مع والوجبةالمقدس(

)مع على الطريق)في الساعة(أفرغت وراء ظهرهافهمهم(

لم تدرك وقالت أنها مرور الوقت، بسبب هذا االرتباك(.

)الكنيسة أحاط هذا التقليد لمنح ألن اليهود قد فعلت أنها؛

)تتخيل أنها كانت تفعل -قد الحظت ال حادثذلك من قبل(

)الكنيسة عندما كانت عندما وصلت إلى منزلها،إرادة هللا(.

وقالت أنها تعيين الجرة إلى مركزية، ونظمت والمنشأة(

)أن كل ما ة.ووجدتها فارغ)الثابتة الشريعة رسمية(أسفل

كان تركت مع كان فهم مستوى السطح، مثل صهريج 

 (.74فارغ في اآلية 

"المملكة" من األب مثل رجل معينة ( وقال يسوع، 98

في منزله -)الشيطان(الذي يريد قتل رجل قوية )يسوع( 

ولفت سيفه . (04:17 1حيث يبدأ الحكم بنط -)هللاالخاص

(Word 02:16، انظر الوحي)وتمسك في  ، إلى آخره

بغية معرفة ما إذا كان يده )الدفاعات الكنيسة( الحائط 

)عندما من خالل. ثم )أفعال عبر الزمن( يمكن أن تحمل 



أنه عدد قال أنه قد أنهى أعماله، وقد اتبعت في كلمته( 

)الشيطان، الذي يدير العالم المسيحي كبير رجل قوية 

  -اللفي عام من خالل روح المسيح الدجال،(

)بعد الجسد؛ اليهود قال التالميذ له واخوانك وأمك ( 99

 -)من الباب، ولكن لن تدخل(يقفون خارج والمسيحيين( 

الذين ال )الذين دخلوا عن طريق الباب( تلك هنا فقال لهم، 

)صدق واحد منهم األب قد أرسل يوحنا إرادة والدي 

)الروحي( األخوة وبلدي )الروحي( هي بلدي  (06:29

)من خالل الذي سوف يدخل لتي الروحية( )عائاألم. و 

 مملكة أبي. الباب، والذي هو الكلمة، في(

( أظهر يسوع قطعة ذهبية، وقال له، الرجال قيصر 100

الطلب الضرائب المفروضة من الواليات المتحدة. فقال 

)الذهب، العمالت إعطاء قيصر ما ينتمي إلى قيصر، لهم، 

تعطي هللا ما ه( المعدنية، الضرائب، الشرف، إلى آخر

وتعطيني ما )الحقيقة أنه أعطى؛ المفاتيح( ينتمي إلى هللا، 

)هذا يعني، منطقتنا  -هي األعمال المتعلقة باأللغام

 األنفس.(



ال أكره كل من والده ووالدته ( > يسوع قال، < 101

كما ال يمكن أن أصبح تلميذ ، )المسيحية واليهودية( 

وكل من ال ][ من رؤيته(.)نظراً ألنها تمنعك بالنسبة لي 

)الذين تخصصات األب)الروحية(يحب بلده

كما )الذي يعطي الوالدة الروحية بالنسبة لنا(ووالدتهلنا(

ال )الذين جلبت له المبين في الروح والحقيقة(أفعل أنا

)نظراً ألنه يأخذ يمكن أن يصبح ]تلميذ[ بالنسبة لي

)كاذبة، لبلديالجوانب الروحية واالنضباط(.

)الدين، بدالً من أن والدته الحقيقية األموالمادية(

ولكن الصحيح )فهم جسدي(،]أعطاني الموت[أدناه(

)صحيح، وقدم لي)المعزي(]األم[)الروحية(]بلدي[

 -الحياةالروحية(

)الذين اختبأ ويل الفريسيين، (، 102وقال يسوع 

)حيوان ألنهم مثل كلب ( 11:52؛ لوقا 39اآلية -المفاتيح

 (word)حيث الغذاء، أو في المهد )روحيا( م النو قذر(

)العلمانيين اليهود، الذين نتعامل بها الذرة، من الثيران، 

وال أنه تسمح )تقبله( ألي منهما يأكل أو كلمة هللا( 

 )ألنها أخفت المفاتيح وقمعت الحقيقة.(الثيران أكل.



)المنتخب الكنيسة حظاً من الرجل (، 103قال يسوع 

، )ال من عرف أين سوف أدخل اللصوصالذي ياألولى( 

حتى أن كان قد استيقظ، خالل الباب، ولكن طريقة أخرى( 

)إرفاق حشد له المجال، )إلى اتخاذ تدابير مضادة( 

وتسليح المستوى األعلى إلى األدنى عن طريق مفاتيح( 

)تعده ذلك الستعادة بلده نفسه قبل أن تقتحم أنهم.

 الوقت.(الغموض في الوقت المناسب 

( وقيل أنهم ]يسوع[، تأتي ودعونا نصلي اليوم 104

ما هو الخطيئة التي واسمحوا لنا بسرعة. قال يسوع، 

)أن نحن أو حيث يكون لقد هزم؟)أن يصلي( التزموا، 

ولكن عندما يترك العريس ينبغي سريع من الغموض.(

)عندما يبحث الناس أو الشعارات وعدم قاعة الزفاف،

ونصلي )من كلمة هللا(السماح لهم بسرعةثم العثور عليه(

  )الصفح عن وجود أخطأ وأن هزم(.من أجل

األب و )الروحي( هو الذي يعرف (، 105قال يسوع 

. سوف يطلق على ابن العاهرة)انتخاب( األم )الروحي( 

)سيأتي من أصل عظيم عاهرة بابل، الدين؛ انظر رؤيا 

18:4 .) 



)التعرف على عند إجراء االثنين واحد، (، 106قال يسوع 

ضوء الروحية قد صيغت في الصور الدنيوية عن طريق 

)المستوى التالي سوف تصبح أبناء الرجل، مفاتيح( 

وعندما تقول، 'الجبلية، اإلنسانية؛ والكائنات من الضوء( 

 )المؤسسة الدينية، بابل، سدوم ومصر، والقدس، روما(

 اً.االبتعاد،' سوف تتحرك بعيد

المملكة مثل راعي الذي كان الغنم (، 107وقال أن يسوع 

واحد )العديد من اإلصدارات المختلفة للمسيحية(مائة.

)المسيحية الحقيقية التدريس، مثل منهم، هو أكبر،

)للخراف التي ليست ضلت(8اآلية -األسماك الكبيرة من

، وال نفس النوع من 10:16جون -من هذه الحظيرة

أنه ترك الغنم تسعة وتسعون، ويتطلع (.99المسيحية كما 

حتى وجدها. عندما ذهب إلى لسنوات!( 2,000)ألن أحد

قال لألغنام، 'أنا اهتم سنة(  2,000)بعد هذه المتاعب، 

)ألنه كان مطلوب هذا واحد لك أكثر من تسعة وتسعين.'

 الستعادة الحظيرة إلى رقمه األصلي.(



ون قال أنه سوف الذين يشرب(، 108قال يسوع 

(Word ) كلماته، بدالً من كوب؛ أو الكنسي( من فمي(

)نحن يجوز رؤيته كما، سوف تصبح مثل الشرق األوسط.

ومعرفة الحقيقة وتكون مجموعة مجانية من الدين، الذي 

)يوحنا أنا نفسي ويصبح هو،يحتاج إلى كوب، أو كانون(

)مفاتيح، واألشياء التي تكون مخفية، إلى آخره(7:37-39

 -سوف تصبح كشفت لهوالكتب المقدسة األخرى(فهم هذا 

)في الكنيسة المملكة مثل رجل (، 109وقال يسوع 

)هذا المستوى الروحي الذي كان كنز ]خفية[ األولى( 

)الدين حيث كانت تزرع البذور عبر هذا في حقله الوحي( 

)الشعارات كان في دون معرفة عليه.العمر الدنيوية( 

و ]بعد[ وقد ( John1:10العالم، بل أنها ال تعرف؛ 

)فقد البصر من المفاتيح، والغموض، والكتاب توفي، 

أنه ترك ذلك البنه المقدس ويجري عقد مرة أخرى( 

ال تعرف االبن )عن الكنز(. ورثها الحقل )البروتستانت(.

)وكنز وباع ]هو[ )الكتاب المقدس على مستوى دنيوي( 

لكتب المعرفة في هذه العملية؛ وجنبا إلى جنب مع ا

)المنتخب، الذي يعتقد أنه وهو الذي اشترىالمرفوضة(.



)تاريخ اإلنشاء جيدة، وحرث التربة في ذهب حراثةالكلمة(

)المفاتيح وأسرار، العثور على الكنز)بذلك(وقلبه للكلمة(

أنه بدأ في إقراض المال بفائدة ومعنى المستوى العلوي(.

مة من )باستخدام األموال المقدأيا كان أعرب عن رغبته.

 .(95اآلية -أحد الذين لم احصل عليه العودة

)الدنيوية فهم ديننا؛ أيا كان يرى العالم (، 110قال يسوع 

ويصبح ومعنى المستوى األدنى من الكتاب المقدس( 

)تعترف بالثروة الحقيقية لمعنى المستوى العلوي( غنيا، 

)الميدان، التي جلبت السماح له بالتخلي عن العالم 

عليها مثل هذه الفظائع كالتدمير "كلمة هللا"، المنصوص 

  وأنفسنا معها(.

السماوات )كاذبة االنقسام القائم بين( ( قال يسوع، 111

)مفاتيح، أو المعاني السماوية قد صيغت في واألرض 

)أو ربما سيتم إظهارها في وجودكم.السفن الدنيوية( 

دخلت واحدة، كما هو الحال في أنها تصبح واحدة أمام 

واآلخر الذي يعيش من الحي عينيك جداً(

لن ترى (108اآلية -)المشروبات الكلمة من فمهواحد

كل من يجد )سوف ال يغيب عن بالنا الغموض(.الموت



)وهكذا لديه  نفسه ال يقول ال يسوع، متفوقة على العالم؟

السلطة للتخلي عن وتدميره، مثل أن يتم إظهارها في 

 وجودنا(.

)تفسير جسدي المستوى( للجسد  ويل(، 112وقال يسوع 

)السبب، كما هو موضح في التي تعتمد على الروح؛

وهذا يتوقف )المنطق(ويل للروح(03:18السري جيمس 

)المستوى األدنى، جسدي واألفكار التي تنبع على الجسد

  من عدم وجود المفاتيح(.

> قال ( قال له تالميذه، ومتى سوف تأتي المملكة؟ 113

)يجب يأتي عن طريق االنتظار إلجرائه.لن أن يسوع <، 

أن يكون سعى لطلب، طرقت عليها؛ وتم العثور عليها 

لن يكون مدعاة للقول 'هنا' أو وتلقى وحتى فتحت لنا(.

)في السماء أو في البحر، كما أن قادتنا قد 'هناك هو'

بدالً من ذلك، انتشرت مملكة األب على -(3اآلية -أخبرنا

حات الدنيوية وبعبارة )مخبأة في المصطلاألرض،

)ألن المفاتيح تم اتخاذها وال أرى الرجل عليه.أخرى(

 وخفية.(



قال له، ماري )الكنيسة( ( بيتر سيمون 114واسمحوا 

ترك لنا، لهي شياطين العصر للحم وقد يلقي(  7)منهم 

 )أولئك الذين من خالل الجسد نجنا في عالم الجسد(المرأة 

غير جديرة يبدو أن(  )أو، بهذا القياس على أي حال،

)الكنيسة ال يمكن تخيل يسوع تحويل السفلي، بالحياة. 

وقال والبدنية، أو أنثى إلى األعلى، أو الروحي، أو ذكر(.

)أي العالم نفسه تتكشف أنا نفسي ما يؤدي لها يسوع، 

)السبب من أجل جعل لها الذكور،  كما يسوع سيكون له(

ذلك، وبدالً من ذلك الذي يجلب إليها البشر لحم الكف عن 

ذلك أنها أيضا قد تصبح روح  ، طرح الكائنات الروحية(

لكل )الحياة الروحية(.معيشة تشبه لك الذكور 

ألن حتى نحن الرجال تسمى  –)الشخص جسدي امرأة

الذين سوف تجعل نفسها عروس المسيح(

)ألنه يجعل لنا  ستدخل ملكوت السموات.)الروحية(الذكور

 مثل نفسه.(

 
Original 

113) His disciples said to him, When will the Kingdom come?  
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