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Proloog) Dit zijn de mysterieuze 

uitspraken die Jezus, de levende-One, 

sprak, en welke Didymos (De Twin)Judas, 

die Thomas heet, schreef. (Tussen 8-40 

dagen na zijne opstanding.) 

1) en hij zei: wie hoort deze woorden (en) 

ontdekt hun betekenis (arbeid en 

vondsten leven--Zie--vers 58) zal niet 

altijd smaak van de dood (het verlies van 

de betekenis van deze woorden). 

2) Jesus zei, degene die zoekt (voor de 

betekenis van deze woorden) moet niet 

weglaten, (maar) blijven op zoek 

naar (voor het) totdat hij vindt (het 

mysterie). Toen hij vindt (De zin, het 



mysterie) hij zal onrustige(Arbeid en 

zoeken leven--vers 58) (en) zal 

wonder. Wanneer hij onrustige is (en) 

wanneer hij wonderen, dan hij verbazen 

zal, (voor) hij zal regeren (Over de hele 

wereld) (en) de regel over de all (vers 

4). En wanneer hij regeert dan hij zal 

rusten (De Sabbat rest, in het 7e 

millennium). 

3) Jezus zei, moeten degenen die lokken 

(en) leiden u zeggen, "Zie, het Koninkrijk 

is in de hemel (alleen de religieuze leiders 

kunnen begrijpen),' dan de vogels van de 

hemel (religieuze leiders, die het zaad, of 

het woord van God consumeren) zal 

verslaan u het (het verbergen van de 

toetsen en bedriegen u--vers 39; Lukas 

11:52). Als ze vertellen moeten, ' het is 

onder de aarde (Afhankelijk van aardse, 

of wetenschappelijke leringen), (Of) in de 

zee (Afhankelijk van de leer van de 



kerk), ' dan de vis van de zee (Christelijke 

leiders)zal u aan het verslaan. Is eerder 

dat het Koninkrijk binnen u zowel 

zonder (u hoeft geen leiders om het te 

zien). Degenen onder u die zelf 

weet (Leven, licht, de autoriteit, de 

waarheid) zult te weten komen (via die 

werken en leven te vinden) dat dit waar 

is. Wanneer u (hebt gearbeid, en) Ontdek 

wie je bent, je zal dan worden bekend (In 

Bijbelse zin, wanneer Jezus u wordt--vers 

108), en het zal erkennen dat u de zonen 

van de levende vader zijn (vers 

106). Maar als u dit niet doet (Arbeid en 

kom naar) weet van jezelf, je wonen 

in(Vleselijke) armoede en je bent jezelf 

dat armoede (Vleselijke). 

4) Jezus zei, laat de man whos oude 

dagen (religieuze mannen aan het einde 

van het tijdperk) niet aarzelen om te 

vragen een klein kind van zeven 



dagen (The kiezen, in het 7e 

millennium) over de plaats van het 

leven (vers 50), en hij (door te vragen de 

uitverkorenen op die dag Sabbat rest) zal 

tot leven komen (door naar het begrijpen 

van de betekenis van deze woorden te 

komen). Voor velen die eerste zijn (Die 

beïnvloed door infiltranten, Jude 4 

etcetera) laatste zal worden (Abased, 

ontdaan van hun Koninkrijk), en de 

laatste (De 

uitverkorenen), eerste (Verheven, 

opgeheven, gegeven om te regeren). Ze 

wordt inderdaad één en dezelfde(Kom 

eens met de uitverkorenen). 

5) Jezus zei, weten wat voor uw 

aangezicht is (de geheime boodschap 

gecodeerd in de Schriften) en wat is 

verborgen (de sleutels tot dit geheimtaal--

vers 39; Luke 11:52) van u zal worden 

geopenbaard aan u. Voor niets zichtbaar 



is of niet (door de schriftgeleerden en 

Farizeeën--vers 39; Lukas 11:52; en 

daarna de kerk) dat zal niet worden 

geopenbaard, (de sleutels worden 

teruggezet) , noch is iets begraven (onder 

een aardse onderwijs) die niet zal worden 

verhoogd (gezien in de betekenis ervan op 

een hoger niveau). 

6) zijn discipelen vroegen hem en zeide tot 

hem: Hoe wilt u ons snel? (Doen zonder 

de logo's) Hoe we bidden? (Voor het 

Koninkrijk te komen) Hoe zullen we 

alms? (van de eigen middelen in plaats 

van Gods) welk dieet eerbiedigt 

wij? (Canon aanvaarden we) Jezus 

zei, niet vertellen leugens (over wat wordt 

geschreven in de Schrift), of doen wat je 

haat (door het nastreven van de dingen 

van deze wereld), want alle dingen zijn 

gewoon in de ogen (interpretatie) van de 

hemel (de hogere zin), alle dingen worden 



verstrekt voordat de waarheid (die is 

waarom u don't lie)van. Voor niets 

zichtbaar is of niet (zoals de sleutels) die 

zal niet worden geopenbaard, en niets is 

bedekt (door de schriftgeleerden, 

Farizeeën en later de christenen) die niet 

vanuit een ongedekte positie zal 

worden (Door de kiezen) . 

7) Jezus zei, gezegend is de Leeuw (valse 

kerk, die heeft verslonden door Satan-1 

Peter 5:8) die man wordt (een kiezen één, 

wordt verlevendigd) Wanneer 

geconsumeerd (overgenomen) door 

man (The kiezen Ones aan het einde van 

de leeftijd); en vervloekt is de man (van 

de vroege kerk) wie de 

Leeuw (Satan) verbruikt(Infiltreert; Jude 

4, etcetera), en de Leeuw (de duivel, als de 

geest van de antichrist) wordt 

mens (Wijzigingen christendom in zijn 

beeld). 



8) en hij zei: het Koninkrijk is als een 

verstandig visser die zijn net in de zee 

geworpen (jaartelling) en trok het 

omhoog uit de zee vol kleine 

vissen (christelijke leeftijd) (verschillende 

christelijke denominaties).Onder hen de 

verstandig visser gevonden een 

boete (Opmerking dat 'grote' is een 

sleutel die te maken heeft met 'fine') grote 

vissen (Enkelvoud onderwijs, waar 

onderwijs van Christus). Hij gooide alle 

kleine vissen terug (Christelijke 

denominaties) in de zee (Leeftijd van het 

Christendom) en koos de groot (fijn) 

vis(Christian onderwijs) zonder 

moeite. (Want het was duidelijk welke 

was de mooiste) wie heeft (Twee) oren om 

te horen, (Vers 33) laat hem horen (Zowel 

de bovenste en de onderste leer). 

9) Jezus zei, nu de zaaier (zoon van de 

mens) uitging, nam een handvol 



(zaden (The Word)), en verspreid 

hen (over de leeftijd). Sommige (van deze 

boeken) viel op de weg (Vroege kerk, 

beïnvloed door de tradities (weg) van de 

schriftgeleerden en Farizeën; Zie--vers 

39; Lukas 11:52); de vogels (Leiders die, 

geïnspireerd door Satan, consumeren van 

het zaad, of word) kwam en hen tot 

verzameld (In beslag genomen Gods 

woord en verwijderde it.) anderen viel op 

de rots (De vroege kerk), duurde niet 

wortel de (Stony, onbereid) bodem, en 

oren niet produceren (Fruit). En anderen 

viel op doornen (Die in de verleiding 

komen met de rijkdom van deze 

wereld); ze stikte de zaden (Het woord) en 

wormen (De protestanten) aten ze (Uit de 

Bijbel verwijderd de Apocriefen). En 

anderen viel in de goede aarde (The Elect 

van de 7de dag) en geproduceerd goede 

vruchten (Oren) : zestig per maatregel 



droeg (Voor degenen onder de 6.000 

jaar) en een honderd en twintig per 

maatregel (A nieuwe dimensie aan, of een 

verdubbeling van de 60). 

10) Jezus zei, ik heb gegoten brand (een 

proces en een arrest) op de wereld, en zie, 

ik ben bewaken totdat het blazes (vorm, 

of anders raffineert). 

11) Jezus zei, deze hemel zal 

voorbijgaan, (Valse Christendom) en het 

weg zal passeren (valse jodendom). De 

doden (Zogenaamde Christenen en 

Joden) zijn niet levend, en de 

levenden (De uitverkorenen) zal niet 

sterven (Want het is onmogelijk om hen 

gek met valse leringen). In de dagen 

wanneer u verbruikt wat is dood (Joods-

Christelijke leringen), u maakte het wat 

leeft (Herkende het en leefde). Wanneer u 

komt te wonen in het licht, wat gaat u 

doen? Op de dag (Early in de kerk 



leeftijd) toen je een (wist de hemelse en 

aardse interpretaties,) u werd twee (wist 

alleen de aardse). , Maar wanneer u 

twee (Verdeeld), Wat gaat u doen (Om te 

herstellen van de verloren eenheid 

binnen)? 

12) de discipelen zeide tot Jezus, We 

weten dat u (de weg, waarheid en 

leven) van ons zult vertrekken. Wie is 

onze leider (langs de weg naar waarheid 

en leven)? Jezus zeide tot hen: waar je 

ook bent, u bent naar James de 

rechtvaardigen, waarvan sake hemel en 

de aarde (de twee, de bovenste en 

onderste betekenissen) ontstond (Became; 

hoe hoger is geformuleerd in de lagere). 

13) Jezus zeide tot zijn discipelen, mij te 

vergelijken met iemand en vertel me wie 

ik ben als. Simon Peter (De kerk) zeide tot 

hem: je bent als een rechtvaardige 

engel (Miracle worker, lichtgevende 



wordt). Matthew (die is ook bekend als 

Levi; de Joden) zeide tot hem: je bent als 

een verstandig filosoof (zoals in hoe ze 

hem altijd rabbi noemen). Thomas (The 

kiezen) zeide tot hem: meester, dat mijn 

mond is zeggen wie je bent als geheel niet 

in staat. Jezus zei, ik ben niet uw 

meester . Omdat u hebt ingezogen (uit 

zijn mond--vers 108), u hebt geworden 

dronken door de borrelende lente (van 

Gods woord) die ik heb gemeten uit (In 

nauwkeurige terminologie, die is waarom 

Thomas het niet spreken). En hij nam 

hem en trok zich terug (van de Joden en 

christenen) en vertelde hem drie 

dingen (dat zou er drie 

testamenten). Toen (aan het einde van de 

leeftijd) (The evangelie 

van) Thomas (werd later) terugkeerde 

naar zijn metgezellen (de Joden en 

christenen), zij vroeg hem, wat zei Jezus 



aan u? (Uitleg deze geheimen voor 

ons) Thomas zeide tot hen: als ik je vertel 

een van de dingen die hij me 

vertelde, (over hoe er zou een derde 

Testament) u halen op stenen (de oude en 

nieuwe Testament) en gooi ze op (gebruik 

ze tegen) mij; een brand (A Trial en een 

vonnis) zal komen van de 

stenen (Testament) en branden u (Joden 

en christenen) omhoog. 

14) Jezus zeide tot hen: Als u snel (van het 

woord in plaats van de wereld--vers 27), u 

zal aanleiding geven tot zonde (A gebrek 

aan begrip en een zondige leeftijd) voor 

uzelf; en als jullie bidden (Voor het 

Koninkrijk te komen in plaats van op 

zoek naar het), u zal worden veroordeeld; 

en als je aalmoezen geven (in tegenstelling 

tot de sleutels van kennis--vers 39; Luke 

11:52), u zult doen schade aan uw 

geesten. (Door te focussen op fysieke 



behoeften in plaats van 

spirituele) Wanneer u naar een land gaan 

en over in de districten lopen (In alle 

Christendom) als zij u, ontvangen (Je, 

accepteren of geven u een 

hoorzitting) eten wat ze zullen instellen 

voordat u (Gebruik wat ze als 

gezaghebbend accepteren Schriften) , en 

Helen (Het mysterie te 

herstellen) de(Geestelijk) zieken onder 

hen. Voor wat in je mond 

gaat (schriftuurlijk) niet u, maar dat die 

kwesties uit uw mond zal 

vervuilen (Tegen het Heilige Schrift) – het 

is dat die u zal vervuilen. 

15) Jezus zei, als je ziet een die niet was 

geboren van vrouw, (niet van Maria, 

maar van geest en waarheid) ook uzelf op 

uw gezichten en aanbidden hem dat je 

vader is (wiens woord is waarheid John 

17:17). 



16) Jezus zei, mannen denken, misschien 

dat er vrede die ik gekomen ben om te 

stemmen op de wereld. Ze weten niet dat 

er onenigheid die ik gekomen ben om op 

de aarde gegoten: 

vuur (proeven), zwaard (een 3e zwaard, 

of Testament kwesties uit zijn mond op 

zijn terugkeer, om de 2 die ze al tot 3 

hebben; Zie Lucas 22:36), en 

oorlog (tussen die 2 Testament tegen die 

van 3). Voor er vijf in een huis zullen (Die 

van de 2 testamenten plus die van de 3): 

drie (De uitverkorenen) zal worden tegen 

twee (Valse Christenen), en (Op het einde 

der tijden) twee (Valse Christenen) tegen 

drie (The kiezen, die naar de eerdere 

onderwijs terugkeren),de vader (Die van 

de 3 testamenten) tegen de zoon (Die van 

de 2 testamenten), en de zoon (Die van de 

2 testamenten) tegen de vader (Die van de 



3 testamenten) . En zij zullen staan 

eenzame (samen als één in het einde). 

17) Jezus zei, ik zal u wat geen oog heeft 

gezien (in tegenstelling tot wat voor 2.000 

jaar gezien heeft) en wat geen oor heeft 

gehoord (voor 2.000 jaar) en wat geen 

hand heeft aangeraakt (voor 2.000 

jaar) en wat heeft nooit plaatsgevonden 

aan de menselijke geest (de sleutels van 

kennis--vers 39; Lukas 11:52; deze 

openbaring). 

18) de discipelen zeide tot Jezus, ons 

vertellen hoe onze einde zal zijn. Jezus 

zei, hebben u ontdekt, vervolgens het 

begin (die in het begin de Nieuw 

Testamentische schrijvers in Schriften 

buiten de Canon geloofden)dat u op zoek 

naar het einde (sommige beter bewijs dan 

dat simpele feit)? want waar het begin 

is(Het fundamentele feit van hun gebruik 

en geloof door de schrijvers van het 



nieuwe Testament), er zal uiteindelijk 

worden (De terugkeer naar die 

oorspronkelijke begrip). Gezegend is hij 

die zijn plaats in het begin vindt (Zal 

staan met de schrijvers van het nieuwe 

Testament); hij weet het einde (De 

terugkeer naar dat onderwijs) en zullen 

niet ervaren (De) dood (van dit mysterie). 

19) Jezus zei: gezegend is hij die tot stand 

is gekomen (opgericht de Stichting van dit 

mysterie voordat het was 

verloren) voordat hij kwam tot stand (een 

tweede keer aan het einde van het 

tijdperk). Als u Word mijn discipelen en 

luister naar mijn woorden (Die getuigen 

van deze geschriften vanaf het moment 

dat de geschriften waren oorspronkelijk 

geschreven) deze stenen (Testament) zal 

de minister (Onthullen hun 

geheimen) u. Want er vijf bomen voor jou 

in paradijs zijn (The 2 groepen: die van 



de 2 bomen, volumes of bedeelingen, plus 

die van de 3) die blijven ongestoord 

zomer (oogsttijd) en winter (de 

onvruchtbare seizoen) en waarvan de 

bladeren (die zijn voor de genezing van de 

Naties) vallen niet (maar voor ons om te 

lezen hele blijven of consumeren). Wie 

wordt kennis met hen (Houdt beide 

soorten bomen en hun vruchten) beleeft 

niet (Of worden onderworpen aan 

de) dood (van het mysterie). 

20) de discipelen zeide tot Jezus, vertel 

ons wat het Koninkrijk van de hemel 

is. Hij zeide tot hen: het is als een 

mosterdzaadje, de kleinste van alle 

zaden (verborgen in de Schriften). Maar 

wanneer het valt op de bodem van het 

bewerkte, (een hart bereid ontvangen en 

goedkeuren het — de uitverkorenen) het 

produceert een grote plant (boom, of 

Testament, en een teaching) en wordt een 



schuilplaats voor vogels van de 

hemel (christelijke en Joodse leiders). 

21) Mary (de leeftijd, die hem tot zijn op 

een hoger niveau wordt geopenbaard kan 

niet aanraken) zeide tot Jezus, wie zijn uw 

discipelen zoals? Hij zei, ze zijn als 

kinderen (The kiezen) die zich gevestigd 

hebben in een veld die niet het hunne niet 

is (The world). Komt van de eigenaars 

van het veld (Joden en christenen; de 

kopers en verkopers) ze zal zeggen "laten 

we hebben terug onze veld." (Religie; de 

uitverkorenen daarbinnen 

excommuniceren) ze (zullen) uitkleden in 

hun aanwezigheid --(Dat wil zeggen, ze 

verwijderen hun religieuze kleding of 

voorkeuren) om te laten hen terug hun 

vakgebied (Christendom, jodendom) en 

geef het terug naar hen (Zie Openbaring 

18:4 komen van haar, mijn 

volk...). Daarom zeg ik u, als eigenaar van 



de (De vader) van een huis (van 

Israël) weet dat de dief (Satan) komt (Om 

te stelen van Gods woord en verbergen 

van de toetsen van kennis--vers 39; Lukas 

11:52; Luke 11:52), hij zijn Wake voordat 

hij komt zal beginnen (door de onthulling 

van zijn plan om de uitverkorenen van de 

vroege kerk) en laat hem in zijn huis van 

zijn domein niet (de ware kerk) weg zijn 

om goederen te vervoeren (Schriften, 

sleutels en 

mysteries). U,(Leerlingen) vervolgens 

wees op uw hoede tegen de wereld (Die 

heeft overgenomen de religieuze 

instellingen). Arm jezelf met grote 

kracht (De staarsteek van de bovenste in 

de lagere) opdat de rovers (van Gods 

woord) een manier vinden om het naar je 

toe komen (en stelen van de toetsen en 

verberg de bovenste zin; maar de 

afbeelding blijft veilig bewaard en 



geformuleerd in de laagste), voor de 

moeite die u verwachten (Het verlies van 

de betekenis van het hoogste 

classificatieniveau) (zeker) zullen 

materialiseren(Het mysterie is Banksy en 

verloren voor 2.000 jaar oud). Laat er 

onder u een man van begrip (Te 

herstellen).Wanneer de korrel 

gerijpt (Viel op de bewerkte grond en 

geproduceerd 120-fold), hij kwam snel 

met zijn sikkel in zijn hand en het 

geplukt. Wie oren om te horen 

heeft (zoals de man van begrip), laat van 

hem horen. 

22) Jezus zag zuigelingen (The kiezen op 

de 7de dag) wordt gezogen (door de ware, 

spirituele moeder). Hij zei tegen zijn 

discipelen, deze zuigelingen wordt 

gezogen zijn als degenen die het 

Koninkrijk binnengaan. Zij zeiden tot 

hem: wij dan, zoals kinderen, treedt het 



Koninkrijk? Jezus zeide tot hen: wanneer 

u de twee één (Zie de onderste 

betekenissen als afbeeldingen of schepen 

van de hogere ones), en wanneer u de 

binnenkant (waar het zoeken naar het 

Koninkrijk begint) als buiten (die u 

ontdekken daadwerkelijk overeenkomt 

met je innerlijke zelf) en de buitenkant als 

de binnenkant (u afbeelding vervangen 

door hun met de vaders, die wordt 

gespreid over de aarde--vers 113) , en de 

bovenstaande (wat is in de lucht) als de 

hieronder (wat is onder de aarde, of in de 

zee), en wanneer u het mannetje (de 

geestelijke zaad van de vader) en het 

vrouwtje (die voortbrengt vleeschelijk 

zaad tot zaad van de vader is 

voortgebracht door de vleselijke niveau 

door middel van de geestelijke 

openbaring) één en dezelfde , zodat de 

man (het geestelijke niveau van de 



Schriften) niet worden mannelijke (niet 

puur spirituele in de natuur, maar als die 

is geformuleerd in het vlees ook) noch het 

vrouwtje (de aardse, vleselijke-niveau of 

zin) vrouwelijke (omdat de geestelijke 

toen ontdekt is te worden ingebed binnen 

de vleselijke-niveau, het voortbrengt de 

Heilige kinderen, of de uitverkorenen, 

zoals gesproken door Paul in 

1st Corinthians 7:14); en wanneer u ogen 

mode (Die 2 niveaus te zien) in de plaats 

van een oog (Het vleselijk niveau alleen) , 

en een (Rechts) hand (Die weet wat Jezus 

doet)in plaats van een (Links) hand (Die 

niet), en een (Rechts) voet (Die weet waar 

het gaat) in plaats van 

een(Links) voet (Die niet), en 

een (Hoger) gelijkenis in plaats van 

een (Lager) gelijkenis (Hoe hoger zoals 

geformuleerd in de lagere zien); zal, voert 

u [het Koninkrijk]. 



23) Jezus zei, ik kiest u uit (om te 

jagen) duizend, en twee uit (om te 

jagen) tienduizend, en zij zullen als één 

staan. (Deuteronomium 32:30, etcetera) 

24) zijn discipelen zeide tot hem: Toon 

ons de plaats waar je bent, want het is 

noodzakelijk voor ons om het te 

proberen. Hij zeide tot hen: wie 

heeft (beide) oren , laat hem horen. Er is 

licht (waar Jezus, het licht van de wereld 

is) binnen een man van licht (Jezus is 

geworden die man), en het (de bovenste 

zin, licht van Christus) licht op de hele 

wereld. Als het niet schijnen doet, het (het 

licht in u) is (slechts) duisternis (slechts 

één oor, die alleen de vleselijke 

leerstellingen van mannen hoort). 

25) Jezus zei, liefde uw broer (The Elect, 

zowel in hun dag, het begin regen, en die 

komen zal, de laatste regen) als uw ziel, 



bewaker hem als de pupil van je 

oog (want inderdaad, zij uw ogen zijn). 

26) Jezus zei, Zie je de splinter in het oog 

van uw broers (uw bezwaren aan de 

boeken die hij aanvaardt, omdat je kijkt 

niet op de verborgen taal die zij 

uitdragen, maar alleen op hun dating en 

acceptatie en geloofwaardigheid etcetera), 

maar je ziet niet de balk in uw eigen 

oog (die uw eigen boeken verwijzen naar 

hen, en dat beide sets van boeken aan de 

zeer dezelfde toetsen 

ontgrendelen). Wanneer je de cast van de 

bundel (het valse concept van de 

Canon) uit uw eigen oog, dan zult u zien 

duidelijk (om terug te krabbelen uit uw 

bezwaren) te werpen de splinter uit oog 

van uw broeder (uw vleselijke niveau 

bezwaren tegen zijn manier om te zien). 

27) Jezus zei: tenzij u snel aan de wereld, 

in geen enkele manier vindt u het 



Koninkrijk Gods; en tenzij je observeren 

de Sabbat (de millennium, na de 6000 

jaar) als een Sabbat (een die in rust in de 

waarheid is)komt u niet bij het zien van 

de vader (het licht binnen die beelden). 

28) Jezus zei, nam ik mijn plek in het 

midden van de wereld, en ik verscheen 

aan hen in (en op het niveau van) het 

vlees (als een levende gelijkenis van zijn 

geestelijke betekenis). Ik vond alle van 

hen dronken (Niet vanuit de borrelende 

lente, maar mannen woorden); Ik geen 

van hen dorst kunnen vinden (Voor het 

woord, de borrelende lente) . En mijn ziel 

werd gekweld (teruggebracht tot het 

niveau dat de vleselijke kan 

aanvaarden) voor de zonen der mensen, 

omdat ze (geestelijk) blind in 

hun (spirituele) harten en hebben 

geen (spirituele) zicht (2e oog, oor, 

etcetera); voor lege (Vleselijke) ze 



kwamen in de wereld, en 

leeg (Vleselijk) ook willen ze de wereld 

verlaten (Tevreden met het hebben van 

alleen dat 1 oog, oor, etcetera). Maar voor 

het moment dat ze dronken zijn (Op de 

lege, vleselijke, aardse woorden van 

mannen). Wanneer ze hun wijn 

afschudden (Sterke waan, dronkenschap; 

de lente die gemeten uit door mannen, 

aangezien ze hield niet de 

waarheid), vervolgens zullen zij zich 

bekeren (en in plaats daarvan drinken uit 

zijn borrelende voorjaar die hij, niet 

mannen, heeft gemeten uit). 

29) Jezus zei, als het vlees (de lagere-

niveau van de Schriften) - kwam tot stand 

door de geest (dat de hogere, geestelijke 

niveau is geformuleerd in het lager, 

fysieke niveau), is het een wonder. Maar 

als geest (het hogere niveau betekenis, 

door middel van de Heilige, kiezen 



kinderen) kwam tot stand door het 

lichaam (Born of de vrouw, het vlees en 

bloed, weergeven na de, lagere, vleselijke 

betekenis van de Schrift), het is een 

wonder van wonderen. Inderdaad, ik ben 

verbaasd over hoe deze grote rijkdom (de 

hogere niveau betekenis van de 

Schriften) zijn huis heeft 

gemaakt (ingekleed zelf) in deze 

armoede (de lagere niveau betekenis van 

de Schrift). 

30) Jezus zei, waar er drie goden (zoals in 

de God van het oude, nieuwe, en apocriefe 

Testament), ze zijn goden (Jezus is hen 

geworden). Waar er twee (Testament; de 

christenen) of een (Testament; de 

Joden), Ik ben met hem (Tot het einde 

van het tijdperk). (The 3 zijn de 

uitverkorenen, de 2 zijn de Christenen 

van hetzelfde huis; en de Joden, de 1 en 

een ander huis) verhogen van de 



steen (heffen het geweigerde Testament), 

en daar vind je me (de hoeksteen)het hout 

klieven (Seek het hogere niveau in het 

nieuwe Testament), en daar ik (The 

Logos) Nr. 

31) Jezus zei, geen profeet is aanvaard in 

zijn eigen dorp (Jezus wordt niet 

aanvaard door de Joden); geen arts 

geneest degenen die hem kennen (Jezus 

kan niet genezen de christenen in hun 

ongeloof). 

32) Jezus zei, A city (het nieuwe 

Jeruzalem) wordt gebouwd op een hoge 

berg (Judeo-Christendom) en 

versterkte (In de tijd door God's 

woord) niet vallen, (de poorten der hel 

zullen niet tegen het heersen) , noch kan 

het verborgen worden. (De hele wereld 

zal zien it.) 



33) Jezus zei, je hoort (de betekenis van 

een lager niveau) met een van uw oren, 

[maar één (die begrijpt het hogere 

niveau) u hebt afgesloten.] van uw daken 

prediken die u in je ene oor horen 

zult (die die eerder heeft aangeleerd; 2 

bomen, of Testament) {(As well as) in de 

andere (spirituele) oor (die die werd 

onderwezen op eerste en herontdekte; de 

3 bomen).} voor niemand een lamp 

licht (het woord van God Psalm 

119:105) en zet het (The Word) onder een 

korenmaat, noch doet hij hem (Het 

woord) in een verborgen plaats, (The 

Word Apocriefen middelen genomen weg 

en verborgen) maar eerder zet hij het op 

een stand van de lamp (verkondigt het in 

de kerk, Openbaring 1:20) zodat iedereen 

die binnenkomt (The Kingdom) en 

verlaat (The Kingdom) ziet haar licht (dat 



is de hogere zin opgenomen in God's 

woord). 

34) Jezus zei, als een blinde man (Valse 

Joden met hun valse beeld, of 

Canon) leidt een blinde man (Valse 

Christenen, die gebruik maken van deze 

tactiek als een reden om de moord van de 

profeten en ballingschap de apostelen 

zodat ze over de kerk nemen kan)zij 

zullen beide vallen in een put (de valkuil 

van het zien van alleen de lager niveau; 

daarom gevangenschap zal worden 

gevangen genomen en degenen die met 

het zwaard van Gods woord doden 

moeten later worden gedood met 

dezelfde zwaard van Gods woord). 

35) Jezus zei, is het niet mogelijk voor 

iedereen om te gaan van het huis van een 

sterke man (het huis van God onder 

Satans controle) en neem het met 

geweld (aan het einde van dagen) tenzij 



hij zijn handen bindt (bouwt een zaak 

tegen hem voor 2.000 jaar); vervolgens 

zal hij (Kunnen) eerste (Onthullen de 

misdaden van)zijn huis (Bloot de daden 

van valse religie, evenals de leugen dat ze 

het baseren). 

36) Jezus zei, Maak je geen zorgen van 

zonsopgang (de eerste openbaring van de 

arcanes volwassenen en de sleutels in de 

vroege kerk) tot zonsondergang (de latere 

verzwijging en onderdrukking van deze 

mysteries en toetsen) en van de 

schemering (de tijd van de 

onderdrukking) en dawn (de 7e 

millennium, wanneer de Morgenster in 

onze harten ontstaat) over [wat 

voedsel] (Heilige Schrift) u [zal] 

eten (accepteren) , [of] wat [kleding] die je 

zal dragen (uw specifieke denominatie). [u 

bent veel] beter dan de [lelies] (De Elite 

van de wereld, die het gebied), die [] kaart 



noch spin (Voor het Koninkrijk van 

God) . En van uw kant, wat [zal je 

dragen] wanneer er geen kleding? (Geen 

religie brengt u omdat u aan de zijde van 

de profeten tegen hen) wie zou toevoegen 

aan uw postuur? (Leiden u naar uw ware 

aard — alsof Jezus, Mozes en Elia tijdens 

de gedaanteverandering) híj u krijgt 

uw (Waar) kleding (De gerechtigheid van 

de heiligen; Job 29:14, Openbaring 19:8). 

37) zijn discipelen zei, wanneer zal u (De 

levende woord) worden geopenbaard aan 

ons en wanneer wij u zullen zien? Jezus 

zei, Wanneer u disrobe (laat de religieuze 

instelling) zonder wordt beschaamd en 

nemen uw klederen (denominaties, 

verschillen) en leg ze onder je voeten als 

kleine kinderen (The kiezen) en loopvlak 

op hen (ze verwerpen, de kleine vis terug 

in zee gooien), dan [ziet u] de zoon van de 

levende een (en dus zijn als hem, voor 



wanneer wij zien dat de zoon we zien 

hem, en in hem te zien, we worden zoals 

hij is), en (vandaar) u zult niet bang (voor 

hij is perfecte liefde, die drijft de alle 

angst; 1 Johannes 4:18). 

38) Jezus zei, vele malen hebt u verlangd 

te horen (geestelijk met het andere, 

spirituele oor) deze woorden die ik zeg u, 

en u hebt niemand anders om ze uit te 

horen (zoals in dit boek). Er zullen 

dagen (The 2 spirituele dagen, of 2.000 

jaar) Wanneer u voor mij kijken (Seek 

mijn zin, of logo's) en vindt me niet (de 

betekenis van deze woorden). 

39) Jezus zei, de Farizeeën en de 

schriftgeleerden (en later, de vroege kerk 

infiltranten) hebben genomen de sleutels 

van de kennis (van de hogere betekenis; 

Zie ook Lukas 11:52.) en hen 

verborgen (Achter de vleselijke sluizen 

van aardse beelden) . Zij zelf niet hebt 



ingevoerd (door kennis van deze sleutels 

in het Koninkrijk), noch hebben zij 

kunnen invoeren die die te wensen (zien 

als ze zag het licht binnen die beelden en 

hen onderdrukt, waardoor lasteren de 

Heilige Geest). U, echter wel zo verstandig 

als slangen (De schriftgeleerden en de 

Farizeeën Matteüs 23:33, 12:34, 

enzovoort) en zo onschuldig als 

duiven (De uitverkorenen). 

40) Jezus zei, een grapevine (de valse 

kerk) heeft aangeplant buiten de 

vader (de kennis van het mysterie), maar 

ongezond, (Rooted in de leer van 

mannen) het zal worden opgetrokken 

door haar wortels en vernietigd.(Door 

Jezus, de true vine Johannes 15:1) 

41) Jezus zei, wie heeft iets in zijn 

hand (de ware rijkdom, een greep op dit 

concept) ontvangt meer (sleutels, 

openbaringen, inzichten, macht), en wie 



heeft niets (de armoede, of geen greep op 

dit concept) zal worden beroofd van zelfs 

de kleine hij heeft (Temporal power, 

power-over-de kerk). 

42) Jezus zei, geworden 

voorbijgangers. (Snel uit de wereld--vers 

27; geworden eenzame, etcetera) 

43) zijn discipelen zeide tot hem: wie ben 

je, dat je deze dingen moet zeggen voor 

ons? < Jezus zeide tot hen: > u beseffen 

niet wie ik ben van wat ik zeg u (van de 

boom, of de Oudtestamentische 

Schriften), maar je (discipelen, vroege 

christenen) geworden zoals de Joden, 

voor ze (hetzij) hou de 

boom (Geschriften) en haat van de vrucht 

ervan (die het voortgebracht, namelijk 

Jezus en de kennis van de mysteriën) of 

liefde van de vrucht (Jezus de 

mysteries) en haat van de 



boom (geschriften die deze dingen 

voortgebracht). 

44) Jezus zei, wie tegen de vader 

belastert (tijdperk van het Oude 

Testament en Schriften) zal vergeven 

worden, en wie tegen de zoon 

belastert (nieuwe Testament tijdperk en 

Schriften) zal vergeven worden, maar wie 

tegen de Heilige Geest belastert (die zal 

uitmonden in een goed begrip van zowel 

het Oude Testament en het nieuwe 

Testament, waardoor het onthullen van 

de 3rd Testament) zal niet vergeven 

worden hetzij op aarde (het aardse 

argument tegen hen zal dwingende) of in 

de hemel (de geestelijke argument tegen 

hen zullen dwingende). 

45) Jezus zei, druiven (de vruchten van 

het christendom en het nieuwe 

Testament) worden niet geoogst van 

doornen (christenen, wanneer ze wereldse 



en rijk zijn), noch zijn vijgen (de vruchten 

van het Judaïsme en het Oude 

Testament) verzameld van distels (valse 

Joden: synagoge des Satans), want zij niet 

vrucht produceren (Schriftuurlijke 

produceren). Een goede man brengt weer 

goed uit zijn magazijn (Zijn hart leidt 

hem naar de goede vruchten) een slechte 

man brengt voort kwade dingen uit zijn 

kwade pakhuis, die in zijn hart, en slechte 

dingen zegt (Zijn slechte vruchten). Voor 

uit de overvloed van het hart hij brengt 

voort kwade dingen (Die voorkomt dat 

mensen herkennen het mysterie). 

46) Jezus zei, onder die van vrouwen 

geboren (Adam nadat het vlees kon 

worden gezegd dat het een tweede keer, 

door middel van Eva's transgressie en 

zijn latere berusting geboren zijn), van 

Adam tot Johannes de Doper, er bestaat 

geen zo superieur aan Johannes de Doper, 



dat zijn ogen niet moeten worden 

verlaagd (voor hem). Maar ik heb gezegd 

welke men van u komt een kind (één van 

de uitverkorenen) zal worden vertrouwd 

gemaakt met het Koninkrijk (als 

Johannes de Doper was) en zal worden 

superieur aan John (omdat ze dit keer 

rond, eigenlijk lukt). 

47) Jezus zei, het is onmogelijk voor een 

man te monteren van twee 

paarden (koninkrijken) of te rekken twee 

bogen (bestrijding van 

zowel voor als tegen elke kant) en het is 

onmogelijk voor een dienaar (An kiezen 

één) naar twee heren dienen (God en 

Satan); anders zal hij eer enerzijds en 

anderzijds minachtend behandelen. Geen 

mens drinken oude wijn (Oude 

leringen) en onmiddellijk verlangens om 

nieuwe wijn te drinken (Leer). En nieuwe 

wijn (Onderwijs) wordt niet in de oude 



worden geplaatst (Studenten, 

volgelingen) , opdat zij barsten; noch is 

oude wijn (Onderwijs) een nieuw vat 

gestoken (Student), opdat het bederven 

het (Als de oude, valse concept van de 

Canon deed aan de vroege 

christenen) . Een oude 

pleister (onderwijs) is niet op een nieuw 

kledingstuk genaaid (religie), aangezien 

een scheur zou leiden tot (In een nieuwe 

godsdienst). 

48) Jezus zei, als twee (de oude en nieuwe 

Wijnzakken) maken van vrede met elkaar 

in dit één huis (van God), zij zullen 

zeggen tot de berg (het wereldsysteem; de 

religieuze instelling), 'opzijschuiven' en 

het zal opzijschuiven. 

49) Jezus zei, gezegend zijn de eenzame en 

uitverkorenen, voor (wordt afgezien van 

de religieuze instelling) zult u (via uw 

arbeid) vinden het Koninkrijk. Want je 



van het bent (We baseren ons begrip op 

vroege christendom), en het (het 

onderwijzen van het origineel) u zal 

terugkeren. 

50) Jezus zei, als ze (Joden en 

christenen) zeggen u (The kiezen), 'waar 

komt u vandaan?', zeggen ze, ' we 

kwamen uit het licht (op een hoger niveau 

van het woord), de plaats waar het 

licht (geestelijke betekenis) kwam tot 

stand op eigen initiatief en [zich] 

gevestigd en werd manifest via hun 

imago (de lagere, fysieke betekenissen). ' 

als ze u zeggen, ' is het u?', zeggen, ' Wij 

zijn de kinderen (Wij zijn voortgebracht 

uit, om te eindigen wat overbleef voor ons 

om te doen), wij zijn de uitverkorenen 

van de levende vader.' als ze je vragen, 

'wat is het teken van uw vader in u?', 

zeggen aan hen, "het is beweging en 

rust." (Arbeid en leven door middel van 



het vinden. Wanneer we uitspraak, zullen 

dan we rusten. Dat wij eindelijk de 

waarheid hebben teruggevonden gaat 

nemen over de hele wereld en rustend op 

het woord van God.) 

51) zijn discipelen zeide tot hem: wanneer 

komt de rust van de doden- (de Joden en 

christenen) over, en wanneer komt de 

nieuwe wereld? Hij zeide tot hen: Wat u 

uitkijken naar (Die het onderwijzen van 

die was vanaf het begin) al is 

gekomen, (De oorspronkelijke joods-

christelijke onderwijs) maar u (Omdat de 

sleutels werden gegrepen en verborgen) it. 

niet herkennen 

52) zijn discipelen zeide tot hem: 

vierentwintig profeten sprak in 

Israël, (The 24 boeken van het Hebreeuws 

Canon, later overgenomen door de 

protestanten) en alle van hen sprak in 

u. (De traditionele christelijke leer; dat 



we Jezus door de Canon zouden 

weten.) Hij (de levende woord van God, 

dat is niet onderworpen aan de doden, of 

de valse Christenen en Joden) zeide tot 

hen: U hebt weggelaten degene wonen in 

uw aanwezigheid (dat maakt gebruik van 

het woord van God boeken buiten de 

Canon) en (alleen) heb gesproken 

van (wat) de doden (valse Joden en 

christenen hebben gezegd). 

53) zijn discipelen zeide tot 

hem: (fysieke) besnijdenis voordelig is of 

niet? Hij zeide tot hen: alsof het gunstig, 

hun vader (het licht binnen het beeld van 

het vlees) zou verwekken ze al 

besneden (In het vlees) van 

hun (Fleshly) moeder (fysieke, 

oppervlakte-niveau onderwijs, tradities, 

etcetera). Integendeel, de ware 

besnijdenis in geest is geworden (Over het 

proces van tijd) volledig 



winstgevend (Zodanig dat we nu de 

vleselijke onderwijs overstijgen kunnen). 

54) Jezus zei, zalig zijn de armen (In 

geest, die verstoken zijn gebleven van de 

rijkdom van de geest), want uwe het 

Koninkrijk der hemelen is. (Het herstel 

van de sleutels en het hogere inzicht.) 

55) Jezus zei, wie doet niet haat zijn vader 

en zijn moeder (Joodse (of christelijke) 

tradities, instellingen, etcetera) mag niet 

worden een leerling voor mij (omdat hun 

tradities te voorkomen ze dat van het 

aanvaarden van de uitgesloten schrift dat 

de bijbelse schrijvers zo duidelijk heeft 

aanvaard) en wie doet niet haat zijn 

broers en zussen (mede-Christenen en 

Joodse broeders en zusters) en zijn kruis 

oppakken (Let op : dit is ongeveer het 

middelpunt. In het manuscript is er een 

symbool hier genoemd een staurogram, 

die niemand ooit u vertelt over. U kunt 



zoeken op het internet. Als je het boek 

gelezen alsof dit een soort scharnier, lezen 

van 114, met de proloog, 113 met vers 2, 

etcetera, zult u vinden dat ze zijn bestaat 

een waarneembaar correspondentie 

helemaal naar dit middelpunt. Het niet 

volgen onze versificatie precies, maar het 

is er...) op mijn manier (aanvaarding van 

de boeken die hij en de nieuwe en Oude 

Testament schrijvers geaccepteerd) zullen 

niet waardig van mij (Jezus eigenlijk 

steeds u en u uw goede status herstellen). 

56) Jezus zei: wie is gekomen om de 

wereld te begrijpen (en hoe het de 

geestelijke achter een vleselijke gevel 

verbergt) heeft gevonden (alleen) een 

lijk (armoede, traditie; het woord zonder 

geestelijk inzicht), en wie heeft een lijk 

gevonden (dat de wereldse beelden dient 

deze functie) is superieur aan de 

wereld (niet onderworpen aan de waan). 



57) Jezus zei, het Koninkrijk van de vader 

is als een man die had [goed] zaad (The 

Word). Zijn vijand (Satan en zijn volk, de 

Judases) kwam door de nacht (Deze 2.000 

jaar tijd van duisternis) en zaaide 

onkruid (Valse leringen, 

leerkrachten) tussen het goede 

zaad (Woord van God). De man (God) 

niet in staat hen (De engelen)aan het 

optrekken van het onkruid (Door het 

openbaren van de waarheid voordat de 

2.000 jaar stegen); hij zeide tot hen: ' Ik 

ben bang dat u zal gaan plan te trekken 

van het onkruid (False, lager niveau 

leer) en trek de tarwe (Fruit) samen met 

hen.' (en omdat hij niet, we hebben dit 

boek dat tegen hen in onze tijd 

getuigt) voor op de dag van de oogst (De 

7e dag, of millennium) het onkruid (Valse 

leerstellingen) duidelijk zichtbaar, en zij 

zal worden opgetrokken (Uit de kerken en 



de synagogen) en verbrand (Wanneer het 

vuur blazes, en het zwaard; het 3e 

Testament-- en oorlog-tussen die van de 2 

en de 3-Testament-einden uit). 

58) Jezus zei, gezegend is de man die heeft 

geleden (van de 2.000 jaar valse 

leer) en (heeft de wereld 

overwinnen) leven gevonden (de toetsen; 

het licht van het hoger onderwijs). 

59) Jezus zei, schenken aan de levende een 

terwijl u levend bent (voordat de 

infiltranten u van het mysterie dat deel 

uitmaakt van je beroven), opdat je 

sterven (worden onderworpen aan de leer 

van de doden) en proberen om hem te 

zien (de levende één) en niet in staat zijn 

om te doen dus (De toetsen die u toelaten 

zou om zijn weggenomen en verborgen). 

60) < zij zagen > een Samaritaan (die van 

een kleine en beperkte Canon) die een 



schaap op zijn weg naar Judea. Hij zei 

tegen zijn discipelen, (waarom doet) die 

man (carry) het 

lam (christendom) rond? En zij zeiden tot 

hem, zodat hij het kan doden (met hun 

eigen leringen) en het eten (Lees het op 

hun eigen manier). Hij zeide tot hen: 

terwijl it's alive (Kunnen ze veranderen 

en breng ze levend) hij zal niet 

eten (Lezen, accepteren) het, maar alleen 

wanneer hij heeft gedood (Met zijn eigen 

leer) en het (Het woord) een lijk is 

geworden (Deel van het corpus van 

Schrift alleen ontbreekt van de geest en 

het leven) . En zij zeiden tot hem, hij niet 

zo (begrijpen het levende 

woord) anders. Hij zeide tot hen: u ook 

kijken naar een plek voor jezelf binnen de 

rust (de tijd tussen het verlies en herstel 

van het mysterie), opdat u (nieuwe 

Testament, en apocriefe Nieuw 



Testamentische schrijvers,) worden een 

lijk (Stripped van uw hogere 

betekenissen) en worden 

gegeten (geaccepteerd op het niveau van 

hun dode begrip). 

61) Jezus zei, twee (Types) zal 

rusten (2.000 jaar rust) op een bed (De 

kerk) degene (wie zal niet worden een 

discipel) zal sterven, en de andere (zoals 

Salome wordt een discipel en) zal 

leven (herstellen het 

mysterie).Salome (moeder van Jacobus en 

Johannes; gelezen Markeer 15:40 naast 

Matthew 27:56) zeide tot hem: wie bent u, 

mens, dat u, als wel van de (de 

onverdeelde, in tegenstelling tot degenen 

die Gods woord verdelen) zijn gekomen 

op mijn bank (waar ze eet) en gegeten uit 

mijn tabel? Jezus zeide tot haar: ik ben 

hij die uit de onverdeelde bestaat. Ik 

kreeg (om te eten) enkele van de dingen 



van mijn vader (uit haar tafel). < Salome 

zei, > ik ben uw leerling. (Ik accepteer 

wat u accepteren) < Jezus zeide tot haar: 

> daarom ik zeggen, als hij < onverdeelde 

> is, (accepteert alles in de Schriften, zelfs 

degenen die naar boeken buiten de Canon 

verwijzen) hij zal worden gevuld met 

licht, (en dus leven) maar als hij is 

verdeeld, hij zal worden gevuld met 

duisternis (niet accepteren alle dat 

Jezus eet, of accepteert) (sterven). 

62) Jezus zei: het is voor degenen [die 

waardig zijn van mijn] mysteries (die 

arbeid, zoeken, vragen en klop in geest en 

waarheid en leven vinden) dat ik mijn 

geheimen vertellen. (Geven hen de sleutels 

tot het ontrafelen van deze mysteries) laat 

uw linkerhand niet (Degenen die niet deze 

sleutels weten) weten wat uw 

rechterhand (Degenen die kende en 

degenen die te weten komen) doet. 



63) Jezus zei, er was een rijke man (de 

infiltranten van de kerk) die veel geld 

had (de ware rijkdom, of het toetsen van 

kennis). Hij zei: ' Ik breng mijn geld te 

gebruiken (deze sleutels te verbergen en 

vervang ze met mijn eigen 

onderwijs) zodat ik kan zaaien, oogsten, 

planten, (voor mijn eigen egoïstische 

doeleinden) en vul mijn (eigen) pakhuis 

met produceren (voor mijn eigen macht 

en heerlijkheid en gewin) met als gevolg 

dat ik (aldus nemen het Koninkrijk door 

verraad) wordt niet over niets. Zo werden 

zijn bedoelingen, maar diezelfde 

nacht (het tijdperk van 2.000 jaar) hij 

stierf (zelf verloren de toetsen aan de 

waarheid). Laat hem die oren heeft (Beide 

niveaus van begrip) horen. 

64) Jezus zei, een man had ontvangen 

bezoekers. En wanneer hij het diner had 

voorbereid (het feest van Gods eeuwige 



woord)zond hij zijn dienaar (de 

profeten) uit te nodigen 

gasten (gelovigen). Hij ging naar de 

eerste (De vroege kerk infiltranten) en zei 

tegen hem, mijn meester nodigt u.' hij zei: 

' Ik heb claims tegen sommige 

handelaars (De valse Joden-die had 

verborgen de toetsen--vers 39; Lukas 

11:52). Ze komen naar mij vanavond (Als 

de dag, of tijd verdwijnt weg te 

begrijpen). Ik moet gaan en geef ze mijn 

bestellingen(Imiteren hun wegen, zodat ik 

profiteren kan als zij deden). ik vragen 

om te worden vrijgesteld van het 

diner.' (Ik zal niet alle van deze 

Schriften) hij ging naar de andere (De 

kerk kort na de overname) en zei: 'mijn 

meester heeft je uitgenodigd.' hij zeide tot 

hem: ' Ik heb net een huis 

gekocht (Vestigde een kerk) en am vereist 

voor de dag. (Zoals de arbeiders van de 



dag krijgen die elk een penning) ik moet 

niet elk vrije moment.' (Mijn werk is 

belangrijker) hij ging naar de andere (De 

protestanten) en zeide tot hem: "mijn 

meester verzoekt u." Hij zeide tot hem: ' 

mijn vriend gaat trouwen, (Huwelijk 

Supper van het lam) en ik ben te bereiden 

het banket. (De Canon bedraagt zoals ik 

het) mij zal niet zitten kundig 

komen. (Omdat uw feestzaal meer van 

Gods woord houdt dan ik leren of 

accepteren) ik vragen om te worden 

vrijgesteld van het diner. (Ik verwerp uw 

eten, uw geschriften) "Hij ging naar de 

andere (De christenen aan het einde van 

de 2.000-jarige leeftijd) en zei tegen hem, 

mijn meester nodigt u. (Om te eten, of 

accepteren van alle boeken, zoals de 

profeten hebben) ' Hij zeide tot hem: ' Ik 

heb net gekocht een boerderij, (Ik ben 

volledig geïnvesteerd door nu) en ik ben 



op mijn weg naar het verzamelen van de 

huur. (Het is tijd voor mij aan contant 

geld op mijn schapen die hebben niets 

anders nu om in te geloven, maar me) mij 

zal niet zitten kundig voor komen. Ik 

vraag te willen verontschuldigen (ik 

verwerp deze Schriften). ' De knecht (De 

profeten) keerde terug en zeide tot zijn 

meester, ' wie u uitgenodigd voor het 

diner (De christelijke religieuze 

instelling) hebben gevraagd te worden 

verontschuldigd.' de meester zeide tot zijn 

knecht, "Ga buiten (van de religieuze 

vestiging) de straat (De heidenen, de 

gespuis, prostituees en belasting-

collectoren-as op eerst met de Joden) en 

terug te brengen wie u gebeuren om te 

ontmoeten, (Iedereen-goed of slecht; u, 

me, wie) zodat ze kunnen dineren.' (De 

woorden worden geopenbaard in het feest 

van Gods woord 



accepteren) Ondernemers en 

handelaars (Religieuze leiders, zie 

Openbaring 13:17) treedt niet (Door 

keuze) het plaatsen van mijn vader. 

65) hij zei: er was een goede 

man (God) die eigendom een 

wijngaard (De kerk). Hij verhuurd 

het (met de verwachting van winst) aan 

de huurder landbouwers (kerk 

leiderschap) zodat ze het werken kunnen 

en hij de producten van hen verzamelen 

kan. (Hoewel ze eigenlijk het voor 

zichzelf--vers 63 wilden) hij zond zijn 

dienaar (De volheid van de Heilige 

Schrift) zodat de huurders zou kunnen 

hem de producten geven (Fruit, 

mysteries, toename) van de 

wijngaard (Kerk). Zij in beslag genomen 

zijn knecht (De profeten) en sloegen 

hem (Hen), alle doden maar hem (Gedood 

en opgegeten). De knecht ging terug en 



vertelde van zijn meester. De meester zei, 

' misschien < ze > (De kerk vóór de 

Reformatie) < hem > niet herkennen. 

" (De Heilige Schrift) hij zond een andere 

dienaar. (Met de kwestie van de 

goedkeuring van de Apocriefen) de 

huurders verslaan (Verbaal 

misbruikt) deze (Deze boeken) zo 

goed. Vervolgens de eigenaar (God de 

vader) zond zijn zoon (bij zijn tweede 

komst) en zei: "misschien zullen zij tonen 

respect voor mijn zoon." (Wanneer hij 

zich door middel van de Schriften en de 

uitverkorenen openbaart) omdat de 

huurders (Kerkelijke leiders) wist dat hij 

was degene die de erfgenaam van de 

wijngaard was, (Ongeveer om terug te 

keren) zij grepen hem en doodde 

hem (Geweigerd hem de 3e keer, zoals 

Peter deed). Laat hem die oren heeft (Op 

het moment van het einde) horen. 



66) Jezus zei, Toon mij de 

steen (Testament) die de bouwers (Joodse 

en christelijke leiders) hebben 

verworpen. Dat de hoeksteen is (Key 

stone of Testament). 

67) Jezus zei, iedereen die gelooft dat de 

all (het gehele volume van Gods 

geschriften) zelf is gebrekkig (Joden en 

christenen) (zelf) is volledig 

ontoereikende. (Verdeeld; 2, niet 1) 

68) Jezus zei, gezegend bent u wanneer u 

gehaat en vervolgd worden (door de 

zogenaamde Joden en christenen). Waar 

u vervolgd (In je overtuigingen en het 

hogere inzicht) ze vindt geen plek (Basis 

daarvoor). 

69) Jezus zei, gezegend zijn zij die in 

zichzelf worden vervolgd (Broken uit de 

buurt van valse leringen). Zij zijn 

degenen die hebben echt leren kennen de 



vader (krijgen niet wat vlees en bloed 

zegt, maar de vader).Zalig zijn de 

hongerigen (Voor het feest van Gods 

woord) voor de buik van hem die 

verlangens (Te weten de waarheid, de 

toetsen) zal worden gevuld (Met de kennis 

van het mysterie). 

70) Jezus zei, Als u voortbrengen wat is 

binnen u, (opgenomen in de 

Schriften) wat u voortbrengen (het 

mysterie van de hogere zin) bespaart 

u. Als u (vrijwillig) doen niet 

voortbrengen wat is binnen u, (de sleutels, 

het mysterie, de hogere zin) wat u doen 

niet voortbrengen (Uit de Heilige 

Schrift) u zal vernietigen (doordat u 

gebonden-up in de oppervlakkige 

betekenis). 

71) Jezus zei, ik zal vernietigen [dit] 

huis, (oude Jeruzalem; Judaïsme en 

christendom; de grapevine geplant 



afgezien van de vader) en niemand zal 

zitten kundig voor herstel van het (omdat 

de leugens die ze hun huis gebouwd op zal 

tijdig worden blootgesteld). 

72) [een man (religieus leider) zei] hem, 

zeggen mijn broers (mede-Christenen en 

Joden) te verdelen mijn vaders 

bezittingen (geschriften, 

congregaties) met mij. Hij zei tegen 

hem, O mens, wie heeft mij een divider 

gemaakt (zoals deze man heeft)? Hij 

wendde zich tot zijn discipelen (Die die 

het mysterie van de onverdeelde Schriften 

wist) en zeide tot hen, ik ben niet een 

scheidingslijn, ben ik? (Wat betekent dat 

ze weten dat er slechts één ware 

onderwijs; de grote vissen, schapen, 

enzovoort.) 

73) Jezus zei, de oogst (van de vrucht van 

Gods woord) is groot, maar de 

arbeiders (The kiezen) zijn weinig. De 



heer, daarom smeek afgeven van 

arbeiders naar de oogst. 

74) hij zei: O Heer, er zijn veel rond de 

drinken trog, (The Canon; of dat waarin 

het water, of woord) maar er niets in het 

waterreservoir is. (Hun focus is op de 

stortbak, of Canon, en dus niet kan 

trekken uit meer water, of word uit it.) 

75) Jezus zei, velen staan bij de deur, (The 

Word, John 10:9) , maar het is de 

eenzame (die het niet eens met de vele) die 

zal invoeren de bruids zaal (omdat ze 

dingen naast traditie zien). 

76) zei Jezus: het Koninkrijk van de 

vader is als een handelaar (religieus 

leider) die had een zending van 

goederen (zijn tradities) en wie ontdekte 

een parel (een steen-a Testament-die 

formulieren onzichtbare en door middel 

van irritatie). Die koopman (Religieus 



leider) was slimme (Zoals de verstandig 

visser--vers 8).Hij verkocht de 

koopwaar (Waardeloos traditie) en kocht 

de parel (De niet aflatende en blijvende 

mysterie)alleen (Met uitzondering van 

traditie) voor zichzelf. Je ook zoekt voor 

zijn niet aflatende en blijvende 

(verborgen) schat (Pearl, die zelfs tot onze 

tijd verdraagt) waar geen 

nachtvlinder (de vroege kerk, die het zaad 

gegeten, of word) te verslinden in de 

buurt komt en geen worm (De 

protestanten, die gedegradeerd de 

Apocriefen) vernietigt. 

77) Jezus zei, Ik ben het die het licht dat 

boven hen allen is ben (armaturen van 

deze wereld). ik ben de all. Mij deed het 

all vandaan heen, en mij (op het einde der 

tijden) deed de all 

uitbreiden. Split (onderscheiden zowel 

geestelijke als fysieke niveau) een stuk 



hout (wat betekent het Kruis; het nieuwe 

Testament), en ik ben er. (Het licht boven 

hen allen, de hogere zin) til (Heffen, 

accepteren, verkondigen) de steen (Het 

geweigerde Testament; de hoeksteen), en 

u zult me er vinden (Het licht in beide 

soorten schrift). 

78) Jezus zei, Waarom hebben kom je in 

de woestijn? (Waterless plaats naast het 

water van Gods woord) om te zien een 

riet (Het woord Canon is afgeleid van het 

woord riet) geschokt door de wind (van 

Gods doctrine)?En om te zien een man 

gekleed in schone (Religieuze en 

wereldlijke) kleding zoals uw koningen en 

uw groten? (Die zijn allemaal in 

collusie) daarop zijn de boete 

[kleding], (Externen of oppervlakkige 

grootheid; vereniging met een organisatie 

of religie) en ze zijn te onderscheiden van 



de waarheid (Wegens hun gebrek aan 

interne grootheid of ware stof). 

79) een vrouw uit de menigte zeide tot 

hem: gezegend zijn de 

baarmoeder (jodendom, zie Galaten 

1:15) , die u en de borsten (oude en 

nieuwe Testament) die gevoed u 

droeg. (Christendom) Hij zeide tot 

haar: gezegend zijn zij (The kiezen) die 

het woord van de vader heb 

gehoord (geest-niveau, in tegenstelling tot 

de moeder, dat het niveau van vlees en 

bloed is) en hebben echt hield het (in 

tegenstelling tot de Joden en de 

christenen, die niet). Voor er dagen 

zullen (The 2 spirituele dagen; de 2.000 

jaar overgegeven aan Satan om te 

proberen de kerk) Wanneer u zeggen 

zult, "Zalig zijn de baarmoeder die niet 

heeft bedacht (Ware jodendom, 

Christendom) en de borsten (Het woord 



van God in zijn hoger gevoel) die geen 

melk hebben gegeven (De leer voor 

degenen niet klaar voor het vlees van het 

woord) .' 

80) Jezus zei: hij die de wereld heeft 

erkend (het onderwijzen van de wereldse-

niveau) gebleken dat het lichaam, (lijk, of 

corpus van dode leer) maar hij die de 

instantie heeft gevonden (is te weten 

gekomen over de dood van het 

mysterie) is superieur aan de 

wereld (oefeningen macht over deze 

wereldse leer). 

81) Jezus zei, laat hem die rijk is 

gegroeid (gevonden de ware rijkdom van 

de hogere leringen) koning (worden 

toegekend het recht te spreken en te 

leren), en laat hem die macht bezit (de 

elite en de heersers van de kerk) afzien 

van het (hierna "de autoriteit" genoemd). 



82) Jezus zei, hij die in de buurt van mij 

is (Het woord) is in de buurt van de 

brand (Trial en oordeel; ook 

vervolging), en hij die verre van mij 

is (Het woord) is verre van het 

Koninkrijk (de hogere understanding). 

83) Jezus zei, de afbeeldingen (de 

betekenissen lager niveau waarin de 

hogere degenen zijn geformuleerd) zijn 

manifest voor de mens, (omdat ze de 

betekenissen van de oppervlakte-

niveau) maar het licht in hen (op een 

hoger niveau betekenissen, onthuld door 

de toetsen) blijft verborgen in de 

afbeelding (vergrendeld in de diverse 

namen en objecten acties, enzovoort) van 

het licht (op een hoger niveau zin) van de 

vader. Hij (De vader der lichten) zal (ter 

bestemder tijd) worden manifest, maar 

zijn beeld (hoe hij is verborgen in de zin 

van lager niveau) blijft verborgen door 



zijn licht (die gebruik maakt van die 

beelden te verbergen zelf). 

84) Jezus zei, als je uw gelijkenis ziet, (wat 

u zelf projecteren op de Schriften) u 

verheugen (omdat het u om te zien van 

jezelf en niet God in hen uitkomt). Maar 

wanneer u uw beelden zien (herkennen 

dat ze van jullie spreken) die is ontstaan 

voordat u, (en dat ze werden geschreven 

voordat deze dingen gebeurden) en die 

noch sterven (Continue worden 

doorgegeven voor de 2.000 jaar) noch 

worden manifest, (omdat u niet het licht 

binnen hen herkent) hoeveel (schuld) zul 

je moeten (te dien dage)! 

85) Jezus zei, (de 1e) Adam kwam tot 

stand uit een grote macht (God) en een 

grote rijkdom (kennis), maar hij niet 

verdient u tot (die belast zijn met de 

waarheid). Voor geweest hij 

waardig, (Om het mysterie aan hem 



geopenbaard) [hij zou] niet [hebben] 

dood. (Fallen ten prooi aan zwakte en 

onwetendheid.) 

86) Jezus zei: [de vossen (Zoals Herodes, 

die wist dat de waarheid, die hij kreeg 

van John) hebben hun gaten] (hun 

plaatsen binnen aardse instellingen) en de 

vogels (religieuze leiders) hebben [hun] 

nesten (hoge kantoren), maar de 

Mensenzoon heeft geen plaats (Office of 

positie) te leggen zijn hoofd en rest. (Voor 

de 2.000 jaar.) 

87) Jezus zei, ellendig is het 

lichaam (levenloos Christian 

Canon; Kerk) dat is afhankelijk van een 

lichaam (levenloos Joodse Canon; 

synagoge), en ellendige is de 

ziel (menselijke redenering, volgens het 

geheime boek van James) dat is 

afhankelijk van deze twee (hun 



oppervlakkig begrip van de 2 dode 

testamenten). 

88) Jezus zei, de engelen (De kiezen) en de 

profeten (van de Schriften) zal tot u 

komen (na de 2.000 jaar) en geven u (een 

goed begrip van) die dingen heb je 

(al) (The 2 soorten schrift; Oude en 

nieuwe Testament). En u ook geven ze die 

dingen die u (Joden en 

christenen) hebben (geld, macht, 

resources, toegang tot de media, 

erkenning) en zeg tegen jezelf, ' wanneer 

zullen zij (de eigenaars van het veld of de 

wereld) kom en neem wat van hen 

is?' (Zodat we kunnen onze religieuze 

kleding verwijderen en u kunt afzien van 

de wereld.) 

89) Jezus zei, Waarom u wassen (met het 

woord) de buitenkant (oppervlakkige 

aard) van de cup? (Container van het 

water, of woord van God, wat betekent 



dat de Canon.) Heb je je niet realiseert 

dat hij die de binnenkant maakte (De 

verborgen betekenis van de Schrift dat 

Canon deel uitmaakt) is dezelfde die de 

buitenkant? (De Canon, of de container 

waarin de verborgen betekenis kan 

worden bewaard voor de 2.000 jaar.) 

90) Jezus zei, komt tot mij, (The Logos, of 

hogere begrip) voor mijn juk is 

gemakkelijk (te begrijpen) en mijn 

heerlijkheid (in tegenstelling tot de Joden 

en christenen) is mild, en u zult rust voor 

jezelf vinden. (Van de arbeid en de 

futiliteit van de vleselijke-niveau begrip 

gelegd op u door hen.) 

91) zij zeide tot hem: Vertel ons wie u 

bent, zodat we in je geloven kunnen. Hij 

zeide tot hen: U leest het 

gezicht (oppervlakkige aspecten) van de 

hemel (bovenste zin) en de aarde (lagere 

betekenis), maar u niet degene die voor u, 



hebben erkend (wie is de hemelse in 

ingebed binnen de sluier van de 

aardse) en je weet niet hoe om te lezen 

van dit moment. (Die de hemelse logo's 

presenteert zich in het beeld van een 

aardse aard.) 

92) Jezus zei, Seek (naar de waarheid) en 

vindt u (sleutels, het mysterie, 

etcetera). Nog, wat u vroeg me over 

vroeger (hoe om te lezen van de 

Schriften) en die ik heb niet vertellen u 

vervolgens (wat ze konden niet 

accepteren; John 16:12) nu (eind) ik wil 

om te vertellen, (Onthul de zin) maar u 

niet doen informeren na it.(Aangezien de 

tradities van mannen worden 

geaccepteerd.) 

93) < Jezus zei, > Geef niet wat heilig 

is (sleutels, mysteries) voor 

honden, (schriftgeleerden, Farizeeën; 

valse Joden) opdat ze ze op de mest-heap 



gooien. (Het verbergen van de toetsen--

vers 39; Luke 11:52) gooi niet de 

parels (de toetsen, mysteries) aan 

varkens, (Valse Christenen) opdat ze het 

[naar bits vermalen]. (Obliterate, 

anathematize de sleutels, mysteries en op 

een hoger niveau betekenissen.) 

94) Jezus [zei], hij wie zoekt zal vinden, en 

[hij die klopt] (bij de deur van Gods 

woord, John 10:9) zullen laten in. (Het 

woord van God zal openstellen voor hem 

en hij krijgt een ingang in het 

Koninkrijk.) 

95) [Jezus zei,] Als u (die van de vroege 

kerk) hebben geld, (toetsen, mysteries; de 

ware rijkdom) doen niet lenen tegen 

rente, (als een koper of verkoper; voor uw 

eigen winst) maar geven [it] aan een (The 

kiezen wie zijn te komen--vers 109) van 

wie je niet het krijgen zul terug. 



96) Jezus [zei], het Koninkrijk van de 

vader is als een bepaalde vrouw (de 

Heilige Geest). Ze nam een weinig 

zuurdesem, (Onderwijs, Lucas 

12:1) [verborgen] het in sommige 

deeg, (Heilige Schrift) en maakte het in 

grote broden van (fijn) (Testament) . Laat 

hem die oren heeft (2 niveaus van 

begrip) horen. 

97) zei Jezus: Het Koninkrijk van de 

[vader] (die komt van een goed inzicht in 

de Schrift) is als een bepaalde vrouw (De 

kerk) die droeg een pot vol met 

maaltijd. (Zoals het waterreservoir, 

beker, of de 24 profeten, etcetera; een 

container vol van het woord en zijn 

begrip; de volledige Schrift.) Terwijl ze 

liep [aan] een weg,(De weg is 

vertegenwoordiger van zowel de tradities 

en de tijd; die is afgelegd en geleerd, dus 

nogmaals) nog één of andere afstand van 



huis, (Koninkrijk) de greep van de pot 

brak (Het defecte concept van de Canon 

heeft geleid tot het verlies van de 

Schriften) en de maaltijd (Heilige Schrift, 

samen met hun begrip) geleegd uit achter 

haar (Tijdig) op de weg (Na verloop van 

tijd, als gevolg van deze verwarring). Ze 

wist niet dat het;(De kerk nam deze 

traditie voor verleend omdat de Joden 

had het eerder gedaan) ze had geen toeval 

gemerkt.(Ze gedacht dat ze aan het doen 

was de wil van God.) Wanneer ze haar 

huis bereikt, (Wanneer de kerk werd 

gecentraliseerd, georganiseerd en 

gevestigd) ze zette de pot naar 

beneden (Gevestigde een officiële 

Canon)en vond het lege. (Was omdat alles 

wat die ze bleef met de oppervlakte-

niveau begrip, zoals het leeg 

waterreservoir in vers 74.) 



98) zei Jezus: het Koninkrijk van de 

vader is als een bepaalde man (Jezus) die 

wilde doden een krachtige 

man (Satan). In zijn eigen huis (Gods-

arrest begint 1pt. 4:17) . Hij trok zijn 

zwaard (The Word, zie Openbaring 2:16, 

etcetera) en stak het in de muur (de kerk 

van verdedigingen) om erachter te komen 

of zijn hand (daden in de tijd) kan 

erdoor. Dan (toen hij klaar was met zijn 

werken, en had gevolgd door op zijn 

woord) hij doodde de krachtige man (de 

duivel, die door de geest van de antichrist, 

2000 jaar Christendom wordt gerund). 

99) de discipelen zei aan hem, uw broers 

en je moeder (na het vlees; Joden en 

christenen) staan buiten (van de deur, 

maar zal niet invoeren). Hij zeide tot 

hen: die hier (die zijn binnengekomen via 

de deur) die de wil van mijn vader 

doen (geloof degene wie de vader heeft 



zond Johannes 6:29) zijn 

mijn (spirituele) broers en 

mijn (spirituele) moeder. Zij (mijn 

spirituele familie) wie zal invoeren (door 

de deur, dat is het woord, in) het 

Koninkrijk van mijn vader. 

100) ze toonde Jezus een gouden munt en 

zeide tot hem, Caesar's mannen 

belastingen van ons eisen. Hij zeide tot 

hen: Geef Caesar wat aan Caesar, 

behoort (goud, munten, belastingen, eer, 

etcetera) geven God wat behoort tot 

God, (de waarheid die hij gaf; de 

sleutels) en geef me wat is de mijne. (Dat 

wil zeggen, onze eigen selves.) 

101) < Jezus zei, > wie doet niet een hekel 

aan zijn vader en zijn 

moeder (christendom en 

jodendom) naarmate ik kan niet een 

leerling voor mij (want ze u houden van 

hem te zien). En wie houdt zijn 



[niet](Geestelijke) Vader (Die disciplines 

ons) en zijn moeder (Wie geeft geestelijke 

geboorte aan ons) als ik (Die bracht hem 

weer in geest en waarheid) een [discipel] 

mij kan niet worden (Aangezien het duurt 

geestelijke wedergeboorte en 

discipline). Voor mijn (False, 

fysieke) moeder (Religie, in tegenstelling 

tot zijn ware moeder hieronder) [gaf me 

dood] (De vleselijke understanding), maar 

[mijn] waar (Geestelijke) [de moeder](De 

Trooster) gaf me (Ware, spirituele) leven. 

102) Jezus zei, wee de Farizeeën, (die 

verborg de sleutels--vers 39; Luke 

11:52) want zij als een hond zijn (een 

onrein dier) slapen (geestelijk) in de 

kribbe (waar de voedingsmiddelen, of 

woord is) van ossen, (Joodse leken, die uit 

de maïs, of het woord van God 

loopvlak) noch doet hij 

eten (accepteren) noch laat hij de ossen 



eten. (Omdat zij verborg de sleutels en de 

waarheid onderdrukt.) 

103) Jezus zei, gelukkig is de man (The 

Elect van de vroege kerk) wie weet waar 

de bandieten treedt, (niet door de deur, 

maar een andere manier) zodat hij kan 

opstaan, (om 

tegenmaatregelen) opbrengen van zijn 

domein, (bijvoegen de hogere naar de 

lagere door middel van sleutels) en arm 

zelf voordat ze binnenvallen.(Bereid zo 

doende te herstellen zijn mysterie ter 

bestemder tijd.) 

104) zeiden [naar Jezus], kom, laten we 

bidden vandaag en laat ons snel. Jezus 

zei, Wat is de zonden die ik begaan 

heb, (dat ik moet bidden) of waarin 

geweest ik versloeg? (Dat we moeten snel 

van de geheimzinnigheid.) Maar wanneer 

de bruidegom de bruids kamer 

verlaat, (Wanneer mensen zal zoeken of 



de logo's en het niet vinden) vervolgens 

laten ze snel (Uit het woord van God) en 

bidden (Vergeving voor hebben 

gezondigd en verslagen). 

105) Jezus zei, hij die weet 

de (spirituele) vader en 

de (spirituele) moeder (De gekozen) zal 

worden genoemd de zoon van een 

harlot. (Hij zal komen uit de grote hoer 

van Babylon, religie; zie Openbaring 

18:4). 

106) Jezus zei, Wanneer u de twee 

één, (herkennen het spirituele licht is 

geformuleerd in de aardse beelden door 

middel van sleutels) zul je de zonen van 

de mens, (volgende niveau mensheid; 

wezens van licht) en als je zegt, ' 

berg, (religieuze instelling, Babylon, 

Sodom en Egypte, Jeruzalem, 

Rome) opzijschuiven,' zal het 

opzijschuiven. 



107) Jezus zei, het Koninkrijk is als een 

herder die honderd schapen had. (Vele 

verschillende versies van het 

christendom) een van hen, de 

grootste, (Ware christelijke onderwijs, 

zoals de grote vis van--vers 8) de 

dwalenden behoordet (Voor de schapen 

die niet van dit vouw-Johannes was 10:16, 

niet hetzelfde type van het christendom 

als de 99). Hij verliet de negenennegentig 

schapen en zocht dat een (Voor 2.000 

jaar!) totdat hij het gevonden. Wanneer 

hij was gegaan naar dergelijke 

problemen, (na de 2.000 jaar) hij zei naar 

de schapen, 'Ik zorg voor u meer dan de 

negenennegentig.' (Omdat deze moest 

herstellen van de vouw naar haar 

oorspronkelijke nummer.) 

108) Jezus zei: hij die zal drinken (Het 

woord) uit mijn mond (zijn woorden, in 

plaats van een kopje; of Canon) zal 



worden zoals me. (We zullen hem zien 

zoals hij is, de waarheid kennen en 

worden bevrijd van religie, die een kopje, 

of Canon moet) Ik heb zelf wordt 

hij, (John 7:37-39, etcetera) en de dingen 

die zijn verborgen (De toetsen, het begrip 

van dit en andere Schriften) aan hem zal 

worden geopenbaard. 

109) zei Jezus: het Koninkrijk is als een 

man (In de vroege kerk) die had een 

[verborgen] schat (deze openbaring van 

het spirituele niveau) in zijn 

vakgebied (religie waar het zaad is 

gezaaid over deze wereldse 

leeftijd) zonder it. (The logo's was in de 

wereld, maar het wist het 

niet; John1:10) en [na] hij stierf, hij liet 

het aan zijn zoon (hij de sleutels, het 

mysterie, en de Schriften tegengehouden 

uit het oog verloren) (de protestanten). De 

zoon niet wist (over de schat). Hij erfde 



het veld (Geschriften op een aardse 

niveau) en verkocht [it] (en de schat van 

kennis in het proces, samen met de 

geweigerde boeken). En degene die hem 

kocht (The Elect, wie geloofd het 

woord) ging ploegen (Gemaakt goed, 

bewerkte bodem in zijn hart voor het 

woord) en (Door dit te doen) de schat 

gevonden (De sleutels, mysteries en de 

betekenis van het hoogste 

classificatieniveau). Begon hij te lenen 

tegen rente geld aan wie hij 

wenste. (Gebruik van het geld gegeven 

door een die niet zou krijgen terug--vers 

95.) 

110) Jezus zei: wie vindt de wereld (het 

wereldse begrip van onze godsdienst; de 

betekenis van de lagere niveaus van de 

Schriften) en wordt rijk, (erkent de ware 

rijkdom van de betekenis van het hoogste 

classificatieniveau) laat hem afzien van de 



wereld (het veld, waardoor weer zulke 

gruwelen als de vernietiging van het 

woord van God, en onszelf mee heeft). 

111) Jezus zei, de (valse dichotomie die 

tussen bestaat de) hemelen en de 

aarde (de sleutels, of het hemelse 

betekenissen ingekleed in aardse 

schepen) in uw aanwezigheid zullen 

worden samengevouwen. (Of misschien 

opgerold in een, zoals zij worden in een 

voor uw ogen) en iemand die van de 

levende leeft één(Dranken het woord uit 

zijn mond--vers 108) ziet niet dood (Niet 

uit het mysterie zal verliezen). Doet Jezus 

niet, dat, wie vindt zichzelf is superieur 

aan de wereld? (En dus de bevoegdheid 

afzien en vernietigen, zodanig dat het in 

onze aanwezigheid is samengevouwen.) 

112) Jezus zei: wee het vlees (de 

interpretatie van de vleselijke-niveau) die 

hangt af van de ziel; (Reden, zoals 



uitgelegd in geheime James 3:18) wee de 

ziel (Redeneren) dat hangt af van het 

vlees (Van lager niveau, vleselijke ideeën 

die voortkomen uit het niet met de 

toetsen). 

  

113) zijn discipelen zeide tot hem, 

wanneer zal de Kingdom come? < Jezus 

zei, > het zal niet komen door te wachten 

voor IT (Het moet voor gewilde, gestelde 

voor, klopte-upon; gevonden, ontvangen 

en geopend-tot ons.) Zal het niet een 

kwestie van zeggen 'hier is' of ' er het 

is.' (In de lucht of de zee, zoals onze 

leiders ons vertellen kunnen--vers 

3). Integendeel, het Koninkrijk van de 

vader is verspreid op de aarde, (Met 

andere woorden verborgen in aardse 

terminologie) en mannen zie niet 

it. (Omdat de toetsen zijn genomen en 

verborgen.) 



114) Simon Peter (De kerk) zeide tot hem: 

laat Mary (uit wie de 7 demonen van de 

leeftijd van vlees werden geworpen) laten, 

want vrouwen (degenen die door het vlees 

ons in de wereld van het vlees 

leveren) zijn (of deze analogie hoe dan 

ook, lijkt te zijn) niet waardig leven. (De 

kerk kan niet veronderstellen Jezus 

transformeren de lagere, de fysieke, of de 

vrouw in de bovenste, of spirituele, of de 

man.) Jezus zei, ik mezelf leidt haar (dat 

wil zeggen, de wereld zich ontvouwt zich 

als Jezus zou hebben) zodat haar 

mannelijke, (want dat die wezens van 

vlees voortbrengt te staken, en in plaats 

daarvan voort te brengen spirituele 

wezens) opdat zij ook een levende geest 

gelijkend op van u mannetjes (levende 

geesten). Voor elke vrouw(Vleeschelijk 

persoon — want zelfs wij mannen de 

bruid van Christus heten) die zichzelf 



mannelijk zal maken (Geestelijke) zal het 

Koninkrijk der hemel 

binnengaan. (Omdat hij maakt ons zoals 

hijzelf.) 
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