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Prolog) ini adalah misterius kata-kata 

yang Yesus, tinggal satu, berbicara, dan 

Didymos yang (Kembar)Yudas, yang 

disebut Thomas, wrote. (Antara 8-40 hari 

selepas kebangkitannya.) 

1) dan dia berkata, Barangsiapa 

mendengar kata-kata (dan) menemukan 

makna mereka (buruh dan menemukan 

hidup--lihat--ayat 58) akan tidak pernah 

merasakan kematian (hilangnya arti kata-

kata ini). 

2) Yesus berkata, orang yang 

mencari (untuk arti kata-kata 

ini) seharusnya tidak meninggalkan, 

(tetapi) terus mencari (untuk itu) sampai 

ia menemukan (misteri). Ketika ia 



menemukan (Makna, misteri) ia akan 

bermasalah (Tenaga kerja dan 

menemukan hidup--ayat 58) (dan) akan 

heran. Ketika dia bermasalah (dan) 

ketika ia keajaiban, maka ia akan 

terkejut, (untuk) ia akan memerintah 

sebagai raja (seluruh dunia) (dan) 

menguasai semua (ayat 4). Dan ketika dia 

memerintah maka ia akan 

beristirahat (Istirahat Sabat, di milenium 

ke 7). 

3) Yesus berkata, harus mereka yang 

memikat (dan) membawa Anda berkata, ' 

sesungguhnya, Kerajaan adalah di 

langit (hanya para pemimpin agama 

dapat memahaminya),' kemudian 

burung-burung langit (pemimpin agama, 

yang mengkonsumsi benih atau Firman 

Tuhan) akan mengalahkan Anda untuk 

itu (Sembunyikan tombol dan menipu 

Anda itu--ayat 39; Lukas 11:52). Jika 



mereka harus memberitahu Anda, ' di 

bawah bumi (Sesuai dengan ajaran 

duniawi, atau ilmiah), (Atau) di 

laut (Sesuai dengan ajaran-ajaran 

gereja), ' kemudian ikan laut (Para 

pemimpin Kristen) akan mengalahkan 

Anda untuk itu. Hal ini lebih kerajaan 

yang baik dalam diri Anda dan 

tanpa (Anda tidak perlu pemimpin untuk 

melihatnya). Orang-orang yang mengenal 

dirimu (Hidup, cahaya, otoritas, 

kebenaran) akan mengetahui (melalui 

bekerja dan menemukan hidup) bahwa 

hal ini benar. Ketika Anda (telah bekerja 

keras, dan) mengetahui siapa Anda, Anda 

kemudian menjadi dikenal (dalam arti 

alkitabiah, ketika Yesus menjadi Anda--

ayat 108), dan akan mengenali bahwa 

Anda adalah anak-anak yang hidup 

Bapa (ayat 106). Tapi jika Anda 

tidak (Tenaga kerja dan datang ke) tahu 



diri Anda sendiri, Anda tinggal 

di (Kedagingan) kemiskinan dan Anda 

adalah diri kemiskinan (Kedagingan). 

4) Yesus berkata, biarkan laki-laki yang 

lama dalam hari (agama orang pada 

akhir zaman) tidak ragu-ragu untuk 

meminta anak kecil tujuh hari (Umat 

pilihan, di milenium ke 7) tentang tempat 

hidup (ayat 50), dan dia (dengan meminta 

umat pilihan pada hari Sabat 

perhentian) akan datang hidup (oleh 

datang untuk memahami makna dari 

kata-kata). Bagi banyak 

pertama (Mereka dipengaruhi oleh 

infiltrators, Yudas 4 dan 

sebagainya) akan menjadi 

terakhir (Abased, dilucuti kerajaan 

mereka), dan yang terakhir (Umat 

pilihan),pertama (Dimuliakan, 

ditinggikan, diberikan untuk 

memerintah). Mereka memang akan 



menjadi satu dan yang sama (Datang 

untuk setuju dengan umat pilihan). 

5) Yesus berkata, tahu apa itu sebelum 

wajah Anda (pesan rahasia dikodekan 

dalam Kitab Suci) dan apa yang 

tersembunyi (tombol bahasa ini rahasia--

ayat 39; Lukas 11:52) dari Anda akan 

dinyatakan kepada Anda. Karena tidak 

ada tersembunyi (oleh orang Farisi--ayat 

39; Lukas 11:52; dan setelah itu 

Jemaat) yang akan tidak 

terungkap, (tombol akan 

dipulihkan) atau apa pun 

dimakamkan (di bawah ajaran 

duniawi) bahwa tidak akan 

dibangkitkan (dilihat di maknanya 

tingkat yang lebih tinggi). 

6) murid-muridnya bertanya kepadanya 

dan berkata kepadanya, bagaimana Anda 

ingin kami untuk berpuasa? (Melakukan 

tanpa Logos) Bagaimana kita harus 



berdoa? (Untuk the kerajaan yang akan 

datang)Bagaimana kita akan 

memberikan sedekah? (dari sumber daya 

kami sendiri bukan Allah) diet apa yang 

akan kita mengamati? (Canon akan kami 

menerima) Yesus berkata, tidak pernah 

berbohong (tentang apa yang tertulis 

dalam Kitab Suci), atau melakukan apa 

yang Anda benci (oleh mengejar hal-hal 

dari dunia ini), untuk semua hal biasa di 

hadapan (interpretasi) dari surga (berarti 

lebih tinggi), semuanya diungkapkan 

sebelum kebenaran (yang adalah 

mengapa Anda tidak berbaring). Karena 

tidak ada tersembunyi (seperti 

tombol) yang tidak akan dibuat 

mewujudkan, dan tidak ada telah 

ditutupi (oleh ahli-ahli Taurat, Farisi dan 

kemudian, orang-orang Kristen) yang 

tidak akan ditemukan (Oleh umat-umat 

pilihan) . 



7) Yesus berkata, diberkati adalah 

singa (gereja palsu yang telah dimakan 

oleh setan-1 Petrus 5:8) yang menjadi 

manusia (memilih satu, menjadi 

dimeriahkan) ketika 

dikonsumsi (diambil) oleh manusia (Umat 

pilihan yang pada akhir zaman); dan 

Terkutuklah orang laki-laki (Jemaat 

awal) siapa 

singa (Setan)mengkonsumsi (Infiltrat; Yu

das 4, dan sebagainya), dan singa (Iblis, 

sebagai Roh Antikristus) menjadi laki-

laki (Perubahan Kristen ke dalam 

gambar-Nya). 

8) dan dia berkata, The Raya adalah 

seperti seorang nelayan yang bijaksana 

yang melemparkan nya bersih ke 

laut (era Kristen) dan menarik itu dari 

laut (Kristen umur) penuh ikan-ikan 

kecil (berbagai denominasi 

Kristen). Diantaranya nelayan bijaksana 



ditemukan denda (Catatan yang 'besar' 

adalah kunci yang ada hubungannya 

dengan 'baik') ikan besar (Singular 

pengajaran, benar ajaran Kristus). Dia 

melemparkan semua ikan kecil 

kembali (Denominasi Kristen) ke 

laut (Usia Kristen) dan memilih ikan 

besar (baik)(Pengajaran Kristen) tanpa 

kesulitan. (Karena itu jelas yang mana 

adalah yang terbaik) Barangsiapa 

memiliki (Dua) telinga untuk 

mendengar, (Ayat 33) biarkan dia 

mendengar (Atas dan bawah ajaran). 

9) Yesus berkata, sekarang 

penabur (anak manusia) keluar, 

mengambil segenggam (benih (Firman)), 

dan menceraiberaikan mereka (di 

usia). Beberapa (dari buku-buku 

ini) jatuh di jalan (Gereja awal, 

dipengaruhi oleh tradisi-tradisi (jalan) , 

ahli-ahli Taurat dan Farisi; lihat--ayat 



39; Lukas 11:52); burung-

burung(Pemimpin, yang terinspirasi oleh 

Iblis, mengkonsumsi benih, atau kata-

kata) datang dan mengumpulkan 

mereka (Disita Firman Tuhan dan itu 

dihapus) lain jatuh di batu (Gereja 

awal), tidak mengambil akar(Stony, 

siap) tanah, dan tidak menghasilkan 

telinga (Buah). Dan lain-lain jatuh di 

duri (Mereka tergiur dengan kekayaan 

dunia ini); mereka tersedak 

benih (Kata) dan cacing 

komputer (Protestan) makan 

mereka(Dihapus Apocrypha dari 

Alkitab). Dan lain-lain jatuh di tanah 

yang baik (Umat pilihan dari hari ke-

7) dan menghasilkan buah yang 

baik (Baru) : ia melahirkan enam puluh 

per ukuran (Bagi mereka 6,000 

tahun) dan seratus dua puluh per 



ukuran (A dimensi baru, atau 

penggandaan 60). 

10) Yesus berkata, aku telah 

melemparkan api (sidang dan 

penghakiman) atas dunia, dan lihat, aku 

'm menjaganya sampai 

kebakaran (Consumes, atau lain 

memurnikan). 

11) Yesus berkata, surga ini akan 

berlalu, (Kekristianan palsu) dan di atas 

itu akan berlalu (palsu 

Judaisme).Mati (Disebut Kristen dan 

Yahudi) tidak hidup, dan hidup (Umat 

pilihan) tidak akan mati (Karena tidak 

mungkin untuk menipu mereka dengan 

ajaran-ajaran palsu). Pada hari-hari 

ketika Anda mengkonsumsi apa sudah 

mati (Judeo-Kristian ajaran), Anda 

membuat apa hidup (Mengenalinya dan 

tinggal). Ketika Anda datang untuk 

tinggal di dalam terang, apa yang akan 



Anda lakukan? Pada hari (pada zaman 

Gereja awal) ketika Anda adalah salah 

satu (tahu interpretasi sorgawi dan 

duniawi,) Anda menjadi dua (tahu hanya 

duniawi). Tetapi ketika Anda menjadi 

dua (Dibagi), apa yang akan Anda 

lakukan (Untuk memulihkan kesatuan 

hilang dalam)? 

12) para murid berkata kepada Yesus, 

kita tahu bahwa Anda (jalan, kebenaran 

dan hidup) akan berangkat dari 

kami. Siapa yang menjadi pemimpin 

kami (sepanjang jalan kebenaran dan 

kehidupan)? Yesus berkata kepada 

mereka, dimanapun Anda berada, Anda 

akan pergi kepada Yakobus yang benar, 

untuk yang demi langit dan bumi (dua; 

makna atas dan 

bawah) menjadi (menjadi satu; lebih 

tinggi meniarap di bawah). 



13) Yesus berkata kepada murid-

muridnya, dibandingkan saya seseorang 

dan katakan padaku siapa aku 

seperti. Simon 

Peter (Jemaat) mengatakan kepadanya, 

Anda seperti seorang malaikat yang 

benar (mukjizat, yang 

bercahaya). Matius (yang juga dikenal 

sebagai Levi; orang Yahudi) mengatakan 

kepadanya, Anda seperti seorang filsuf 

bijaksana (seperti bagaimana mereka 

selalu memanggilnya 

rabbi). Thomas (Umat pilihan) berkata 

kepadanya, master, mulut saya tidak 

sepenuhnya mampu mengatakan siapa 

Anda adalah seperti. Yesus berkata, I am 

tidak menguasai Anda. Karena Anda 

telah menyerap (dari mulut-Nya--ayat 

108), Anda menjadi mabuk oleh musim 

semi menggelegak (Firman Tuhan) yang 

aku telah diukur (dalam terminologi yang 



tepat, yang adalah mengapa Thomas 

tidak dapat berbicara). Dan ia 

membawanya dan mengundurkan 

diri (dari orang Yahudi dan Kristen) dan 

menceritakan hal-hal tiga (bahwa akan 

ada tiga 

perjanjian). Ketika (Injil) Thomas (kemu

diannya) kembali (pada akhir 

zaman) kepada temannya (orang Yahudi 

dan Kristen), mereka bertanya 

kepadanya, apa kata Yesus kepada 

Anda? (Menjelaskan rahasia ini kepada 

kita) Thomas berkata kepada mereka, 

jika saya memberitahu Anda salah satu 

dari hal-hal yang dia bilang, (tentang 

bagaimana ada akan menjadi ketiga 

perjanjian) Anda akan mengambil 

batu (lama dan perjanjian baru) dan 

melemparkan mereka di (menggunakan 

mereka terhadap) api (Trial dan 

penilaian) akan keluar 



batu (perjanjian) dan membakar 

Anda (orang-orang Yahudi dan Kristen) . 

14) Yesus berkata kepada mereka, jika 

Anda cepat (dari kata bukan dunia--ayat 

27), Anda akan menimbulkan 

dosa (kurangnya pemahaman dan usia 

yang berdosa) untuk dirimu; dan jika 

Anda berdoa (Untuk the kerajaan akan 

datang daripada mencari untuk 

itu), Anda akan dihukum; dan jika Anda 

memberikan sedekah (sebagai lawan ke 

tombol pengetahuan--ayat 39; Lukas 

11:52), Anda akan melakukan merugikan 

semangat Anda. (Dengan berfokus pada 

kebutuhan fisik bukan rohani) ketika 

Anda masuk ke tanah dan berjalan-jalan 

di daerah (Sepanjang semua Kristen) jika 

mereka menerima Anda, (Menerima 

Anda, atau memberikan Anda sebuah 

sidang) makan apa yang mereka akan 

menetapkan sebelum 



Anda(Menggunakan Alkitab apa pun 

mereka menerima sebagai berwibawa) , 

dan menyembuhkan (Restore misteri 

untuk) (Rohani) sakit di antara 

mereka. Untuk apa yang masuk ke mulut 

Anda (Alkitab) tidak akan menajiskan 

Anda, tetapi bahwa isu-isu dari mulut 

Anda (Terhadap Kitab Suci) – ini adalah 

bahwa yang akan menajiskan Anda. 

15) Yesus berkata, ketika Anda melihat 

salah satu yang tidak dilahirkan 

perempuan, (bukan dari Maria, tetapi 

Roh dan kebenaran) bersujud diri pada 

wajah dan menyembah Dia yang satu 

adalah ayah Anda (yang kata-katanya 

adalah kebenaran Yohanes 17:17). 

16) Yesus berkata, orang berpikir, 

mungkin, bahwa itu adalah damai yang 

aku datang untuk melemparkan atas 

dunia. Mereka tidak tahu bahwa itu 

adalah perselisihan yang aku datang 



untuk dilemparkan di atas bumi: 

api (percobaan), pedang (pedang, atau 

perjanjian 3 masalah dari mulut-Nya 

kembali, membawa ke 2 mereka sudah 

harus 3; lihat Lukas 22:36), dan 

perang (antara 2 perjanjian terhadap 

3). Karena akan ada lima di 

rumah (Orang-orang 2 Perjanjian plus 

mereka 3): tiga (Umat pilihan) akan 

melawan dua (Orang Kristen 

palsu), dan (Pada akhir 

waktu) dua (Orang Kristen 

palsu) melawan tiga (Umat pilihan, yang 

kembali ke ajaran 

sebelumnya), Bapa (Mereka perjanjian 

3) terhadap anak (Mereka perjanjian 

2), dan anak (Mereka perjanjian 

2) terhadap Bapa (Mereka perjanjian 

3) . Dan mereka akan berdiri 

sendirian (bersama sebagai satu di akhir). 



17) Yesus berkata, aku akan memberimu 

apa tidak pernah dilihat mata (sebagai 

lawan dari apa telah dilihat selama 2,000 

tahun) dan apa yang tidak ada telinga 

telah mendengar (untuk 2.000 tahun) dan 

apa yang telah menyentuh ada 

tangan (untuk 2.000 tahun) dan yang 

tidak pernah terpikir oleh pikiran 

manusia (tombol pengetahuan--ayat 

39; Lukas 11:52; Wahyu ini). 

18) para murid berkata kepada Yesus, 

beritahu kami bagaimana kami akhir 

akan menjadi. Yesus berkata, Apakah 

Anda ditemukan, kemudian, awal (yang 

pada awalnya percaya para penulis 

Perjanjian Baru di Kitab Suci di luar 

Canon)bahwa Anda mencari 

akhir (beberapa lebih bukti daripada 

fakta sederhana)? untuk mana 

awal (Fakta dasar penggunaan mereka 

dan kepercayaan oleh para penulis 



Perjanjian Baru), akan ada akhirnya 

menjadi (Kembali ke asli 

pemahaman). Diberkati adalah dia yang 

akan mengambil tempatnya di 

awal (Akan berdiri dengan para penulis 

Perjanjian Baru); ia akan tahu 

akhir (Kembali ke pengajaran itu) dan 

tidak akan mengalami () kematian (dari 

misteri ini). 

19) Yesus berkata, diberkati adalah dia 

yang datang menjadi ada (didirikan 

Yayasan misteri ini sebelum 

hilang) sebelum ia datang ke 

menjadi (waktu kedua pada penghujung 

Zaman). Jika Anda menjadi murid-Ku 

dan mendengarkan perkataan-Ku (Yang 

bersaksi kepada tulisan-tulisan dari masa 

Alkitab awalnya ditulis)batu-batu 

ini (Perjanjian) akan 

melayani (Mengungkapkan misteri-

misteri mereka) kepada Anda. Untuk 



lima pohon untuk Anda di surga ada (The 

2 kelompok: orang-orang 2 pohon, 

volume, atau dispensasi, ditambah 

mereka 3) yang tetap tidak terganggu 

musim panas (panen) dan musim 

dingin (musim tidak berbuah) dan yang 

daunnya (yang adalah untuk 

penyembuhan bangsa-bangsa) tidak 

jatuh (tapi tetap bertahan selama kita 

membaca, atau 

mengkonsumsi). Barangsiapa menjadi 

berkenalan dengan mereka(Mencintai 

kedua set pohon dan buah-buahan) tidak 

akan mengalami (Atau 

dikenakan) kematian (dari misteri). 

20) para murid berkata kepada Yesus, 

beritahu kami apa Kerajaan Surga 

adalah seperti. Ia berkata kepada 

mereka, seperti biji sesawi, yang terkecil 

dari semua benih (tersembunyi dalam 

Kitab Suci). Tetapi ketika itu jatuh di 



tanah yang digarap, (hati yang siap 

menerima dan menerima-umat 

pilihan) menghasilkan tumbuhan 

besar (pohon, atau perjanjian, dan 

mengajar) dan menjadi tempat 

berlindung bagi burung-burung dari 

langit (pemimpin Kristen dan Yahudi). 

21) Maria (usia, yang tidak dapat 

menyentuh dia sampai dengan tingkat 

yang lebih tinggi dinyatakan) berkata 

kepada Yesus, yang adalah murid Anda 

seperti? Katanya, mereka adalah seperti 

anak-anak (Umat pilihan) yang telah 

menetap di lapangan yang bukan milik 

mereka (dunia). Ketika pemilik bidang 

datang(Orang Yahudi dan Kristen; 

pembeli dan pedagang) mereka akan 

berkata, 'Mari kita memiliki kembali 

bidang kami.' (Agama; excommunicate 

umat pilihan di dalamnya) mereka (akan) 

menanggalkan pakaian dalam kehadiran 



mereka --(Yaitu mereka menghapus 

mereka pakaian agama, atau afiliasi) agar 

mereka memiliki kembali 

bidangnya (Kekristenan, Yudaisme) dan 

memberikannya kembali kepada 

mereka (Lihat Wahyu 18:4 keluar umat-

Nya, saya...). Karena itu aku berkata 

kepadamu, jika 

pemilik (Ayah) rumah (dari Israel) tahu 

bahwa pencuri (Setan) akan 

datang (Untuk mencuri firman Allah dan 

menyembunyikan tombol pengetahuan--

ayat 39; Lukas 11:52; Lukas 11:52), ia 

akan mulai berjaga nya sebelum dia 

datang (oleh menyatakan rencanaNya 

kepada umat pilihan Gereja awal) dan 

tidak akan membiarkan dia ke dalam 

rumah nya domain (Gereja 

yang benar ) untuk mengangkut 

barang (Kitab Suci, tombol, dan 

misteri). Anda, (Murid-murid) kemudian, 



menjadi anakku, waspadalah terhadap 

dunia (Yang telah mengambil alih 

lembaga-lembaga keagamaan). Kamupun 

harus mempersenjatai dirimu dengan 

kekuatan besar (Couching atas di 

bawah) supaya para perampok (Firman 

Tuhan) menemukan cara untuk datang 

kepada Anda (dan mencuri kunci dan 

menyembunyikan atas makna; tetapi 

tetap gambar yang disimpan dengan 

aman dan meniarap di bawah), untuk 

kesulitan yang Anda 

mengharapkan (Kehilangan makna 

tingkat tinggi) (pasti) akan 

terwujud(Misteri adalah ditumbangkan 

dan hilang untuk tahun 2000). Biarkan 

ada di antara kamu seorang laki-laki 

pemahaman (Untuk 

mengembalikannya). Ketika gandum 

matang (Jatuh di tanah yang digarap dan 

diproduksi 120-fold), ia datang dengan 



cepat dengan sabit-nya ke dalam 

tangannya dan menuai itu. Barangsiapa 

memiliki telinga untuk 

mendengar (seperti laki-laki 

pemahaman), hendaklah ia mendengar. 

22) Yesus melihat bayi (Umat pilihan 

pada hari ke-7) menjadi suckled (oleh Ibu 

sejati, spiritual). Ia berkata kepada 

murid-muridnya, bayi ini menjadi 

suckled adalah seperti orang-orang yang 

masuk ke dalam Kerajaan. Mereka 

mengatakan kepadanya, akan kita 

kemudian, sebagai anak-anak, masuk 

Kerajaan? Yesus berkata kepada mereka, 

ketika Anda membuat dua satu (Lihat 

makna yang lebih rendah sebagai gambar 

atau kapal yang lebih tinggi), dan ketika 

Anda membuat dalam (di mana 

pencarian kerajaan dimulai) seperti 

luar (yang Anda menemukan benar-

benar sesuai dengan batin Anda 



sendiri) dan luar seperti dalam (Anda 

mengganti gambar mereka dengan Bapa, 

yang tersebar ke atas bumi--ayat 113) , 

dan atas (apa yang ada di langit) seperti 

di bawah (apa adalah di bawah bumi, 

atau di laut), dan ketika Anda membuat 

laki-laki (The rohani biji Bapa) dan 

wanita (yang menumbuhkan benih 

kedagingan sampai ayah benih dibawa 

bolak-balik melalui tingkat kedagingan 

dengan Wahyu rohani) yang sama , 

sehingga laki-laki (The rohani tingkat 

Kitab Suci) tidak menjadi laki-laki (tidak 

murni rohani di alam, tetapi sebagai yang 

berupa daging serta) atau 

perempuan (duniawi, atau kedagingan 

tingkat arti) perempuan (karena ketika 

rohani ditemukan untuk menjadi 

meniarap dalam kedagingan-tingkat, itu 

menumbuhkan orang Suci, atau umat 

pilihan, seperti yang disebutkan oleh 



Paulus dalam 1st Korintus 7:14); dan 

ketika Anda mode mata (Tingkat 2 

mereka melihat)tempat mata (Tingkat 

kedagingan hanya) , 

dan (Kanan) tangan (Yang tahu apa yang 

Yesus lakukan) dari(Kiri) tangan (Yang 

tidak), dan (Kanan) kaki (Yang tahu 

mana itu akan) dari (Kiri) kaki (Yang 

tidak), dan(Lebih tinggi) rupa dari (Lebih 

rendah) rupa (Melihat semakin tinggi 

meniarap di bawah); maka Anda akan 

memasukkan [kerajaan]. 

23) Yesus berkata, aku akan memilih 

Anda, salah satu dari (mengejar) ribu, 

dan dua dari (mengejar) sepuluh ribu, 

dan mereka akan berdiri sebagai 

satu. (Ulangan 32: 30, dan sebagainya) 

24) murid-murid Yesus berkata kepada-

Nya menunjukkan tempat mana Anda 

berada, karena itu perlu bagi kita untuk 

mencari itu. Ia berkata kepada 



mereka, Barangsiapa 

memiliki (kedua) telinga, hendaklah ia 

mendengar. Ada cahaya (dimana 

Jahshua, terang dunia adalah) dalam 

seorang pria cahaya (Yesus telah menjadi 

orang), dan (atas makna; cahaya 

Kristus) menyala seluruh dunia. Jika itu 

tidak bersinar, ini (cahaya dalam diri 

Anda) adalah (hanya) kegelapan (hanya 

satu telinga, yang hanya mendengar 

ajaran kedagingan manusia). 

25) Yesus berkata, cinta saudara (umat 

pilihan; baik dalam hari mereka, hujan 

awal, dan mereka akan datang, hujan 

akhir) seperti jiwa Anda, menjaga dia 

seperti murid mata Anda (untuk 

memang, mereka adalah mata Anda). 

26) Yesus berkata, Anda melihat mote di 

mata saudara Anda (Anda keberatan 

terhadap buku-buku yang dia menerima, 

karena Anda terlihat tidak pada bahasa 



tersembunyi mereka menyampaikan, tapi 

hanya pada mereka kencan dan 

penerimaan dan kredibilitas dan 

sebagainya), tapi Anda tidak melihat 

balok di mata Anda sendiri (buku-buku 

Anda merujuk kepada mereka, dan 

bahwa kedua set buku membuka ke 

tombol yang sama). Ketika Anda 

melemparkan sinar (konsep palsu 

kanun) dari mata Anda sendiri, maka 

Anda akan melihat dengan jelas (untuk 

mundur dari Anda keberatan) untuk 

pemain lebih dari mata saudaramu (Anda 

kedagingan tingkat keberatan kepada 

cara melihat). 

27) Yesus berkata: kecuali Anda cepat 

kepada dunia, Anda akan di ada cara 

menemukan kerajaan Tuhan; dan kecuali 

Anda mengamati hari Sabat (milenium, 

setelah 6,000 tahun) sebagai Sabat (satu 

yang berada pada peristirahatan dalam 



kebenaran)Anda tidak akan melihat 

Bapa (cahaya dalam gambar-gambar). 

28) Yesus berkata, aku mengambil 

tempat di dunia, dan aku telah 

menampakkan diri kepada mereka 

dalam (dan pada tingkat) daging (sebagai 

perumpamaan hidup nya makna 

rohani). Saya menemukan semua dari 

mereka mabuk (Bukan dari musim semi 

menggelegak, tetapi kata-kata pria); Saya 

menemukan tidak ada dari mereka yang 

Haus (Untuk kata, musim semi 

menggelegak) . Dan jiwa saya menjadi 

menderita (dikurangi ke tingkat yang 

kedagingan dapat menerima) untuk 

anak-anak laki-laki, karena 

mereka (rohani) buta 

mereka (rohani) hati dan tidak 

memiliki (rohani) mata (2 mata, telinga, 

dan sebagainya); untuk 

kosong(Duniawi) mereka datang ke 



dunia, dan kosong (Daging) juga mereka 

berusaha meninggalkan dunia (Puas 

dengan memiliki hanya bahwa 1 mata, 

telinga, dan sebagainya). Tapi untuk saat 

ini mereka mabuk (Pada kata kosong, 

kedagingan, duniawi laki-laki). Ketika 

mereka menyingkirkan anggur (Strong 

khayalan, kemabukan; musim semi 

diukur dengan laki-laki, karena mereka 

mencintai bukan kebenaran), kemudian 

mereka akan bertobat (dan minum 

sebaliknya dari musim semi nya 

menggelegak yang dia, tidak laki-laki, 

telah diukur keluar). 

29) Yesus berkata, jika daging (rendah-

tingkat kitab) datang ke karena 

Roh (yang tingkat yang lebih tinggi, 

rohani adalah meniarap di tingkat yang 

lebih rendah, fisik), yang 

terlupakan. Tetapi jika Roh (tingkat yang 

lebih tinggi berarti, dengan cara yang 



Kudus, anak-anak umat pilihan) datang 

ke karena tubuh (lahir dari wanita, atau 

daging dan darah, wujudnya setelah, 

lebih rendah, kedagingan makna dari 

Kitab Suci), itu adalah keajaiban 

keajaiban. Memang, saya kagum pada 

bagaimana kekayaan besar ini (berarti 

tingkat lebih tinggi kitab) telah membuat 

rumah (meniarap sendiri) dalam 

kemiskinan ini (berarti tingkat rendah 

kitab). 

30) Yesus berkata, dimana terdapat tiga 

dewa (seperti Tuhan Perjanjian lama, 

baru, dan apokrif), mereka adalah 

dewa (Yesus telah menjadi 

mereka). Dimana ada dua (Perjanjian; 

orang Kristen) atau satu (Perjanjian; 

orang Yahudi), Saya dengan dia. (Sampai 

akhir usia). (The 3 adalah umat pilihan, 2 

adalah orang Kristen rumah yang sama; 

dan orang-orang Yahudi, 1 dan lain 



rumah) meningkatkan batu (dikenal 

perjanjian ditolak), dan di sana Anda 

akan menemukan 

saya (landasan)membelah kayu (mencari 

tingkat yang lebih tinggi dalam 

Perjanjian Baru), dan di sana saya (The 

logo) am. 

31) Yesus berkata, tidak ada nabi 

diterima di kampungnya sendiri (Yesus 

tidak diterima oleh orang Yahudi);dokter 

tidak menyembuhkan orang-orang yang 

mengenalnya (Yesus tidak dapat 

menyembuhkan orang-orang Kristen 

ketidakpercayaan mereka). 

32) Yesus berkata, sebuah 

kota (Yerusalem baru) sedang dibangun 

di atas gunung yang tinggi (Yahudi-

Kristen) dan mengukuhkan (dalam 

waktu oleh Firman Tuhan) tidak 

jatuh, (gerbang neraka tidak akan 

bertahan melawannya) tidak dapat 



disembunyikan. (Seluruh dunia akan 

melihat itu) 

33) Yesus berkata, Anda 

mendengar (tingkat rendah 

berarti) dengan salah satu telinga [tetapi 

yang lain (yang memahami tingkat yang 

lebih tinggi) Anda menutup.] berkhotbah 

dari atap Anda yang Anda akan 

mendengar di telinga Anda satu (yang 

yang telah diajarkan sebelumnya; 2 

pohon, atau perjanjian) {(As well as) yang 

lain (rohani) telinga (yang yang diajarkan 

pada awalnya dan ditemukan kembali; 3 

pohon).} untuk tidak ada lampu 

lampu (Firman Allah Mazmur 119: 

105) dan meletakkan (Firman) di bawah 

gantang, juga tidak dia 

meletakkannya (Firman) di tempat yang 

tersembunyi, (The Apocrypha kata 

berarti diambil jauh dan 

tersembunyi) tapi agak ia set pada kaki 



dian (menyatakan hal itu di dalam gereja, 

Wahyu 1:20) sehingga setiap orang yang 

memasuki (The Raya) dan daun (The 

Raya) akan melihat cahaya (yang adalah 

tingkat yang lebih tinggi makna yang 

terkandung dalam Firman Tuhan). 

34) Yesus berkata, jika orang buta (Palsu 

Yahudi dengan citra palsu, atau 

Canon) membawa seorang buta (Orang 

Kristen palsu, yang menggunakan taktik 

ini sebagai alasan untuk membunuh para 

nabi dan pengasingan para rasul sehingga 

mereka dapat mengambil atas 

gereja)mereka akan keduanya jatuh ke 

dalam lubang (perangkap melihat hanya 

tingkat rendah; sehingga penawanan 

akan diambil sebagai tawanan dan orang-

orang yang membunuh dengan pedang 

Firman Tuhan kemudian dibunuh 

dengan yang sama pedang Firman 

Tuhan). 



35) Yesus berkata, itu tidak mungkin bagi 

siapa pun untuk memasuki rumah 

seorang pria yang kuat (rumah Tuhan di 

kendali Iblis) dan mengambilnya secara 

paksa (pada akhir hari) kecuali ia 

mengikat tangannya (membangun kasus 

melawan dia selama 2,000 

tahun); kemudian ia 

akan (Dapat) merampok(Mengungkapka

n kejahatan) rumahnya (Mengekspos 

perbuatan agama palsu, serta 

kebohongan mereka mendasarkan pada). 

36) Yesus berkata, jangan khawatir 

Dawn (Wahyu misteri dan kunci dalam 

Gereja awal awal) untuk 

senja (penyembunyian berikutnya dan 

penindasan orang misteri dan 

tombol) dan dari senja (waktu 

penindasan) fajar (milenium ke 7, ketika 

fajar muncul dalam hati kita) tentang 

[apa makanan] (Alkitab) [akan] Anda 



makan (menerima) , [atau] [pakaian] apa 

yang akan Anda kenakan (denominasi 

tertentu Anda). [yang banyak] lebih baik 

daripada [bunga bakung] (The Elite di 

dunia, yang merupakan bidang), yang 

[tidak] kartu atau berputar (Untuk 

Kerajaan Allah) . Dan bagi Anda, apa 

[akan Anda memakai] ketika Anda 

memiliki pakaian tidak? (Tidak ada 

agama akan membawa Anda karena 

Anda sisi dengan nabi-nabi terhadap 

mereka) yang akan menambah 

perawakan Anda? (Menuntun Anda ke 

dalam sifat sejati Anda — seperti Yesus, 

Musa dan Elia selama 

transfigurasi) Dialah yang akan 

memberikan 

Anda (True) pakaian(Kebenaran orang-

orang kudus; Ayub 29: 14, Wahyu 19:8). 

37) murid-muridnya berkata, ketika akan 

Anda (The Living Word) menjadi 



mengungkapkan kepada kami dan ketika 

kita akan melihat Anda? Yesus 

berkata, ketika Anda menanggalkan 

jubah mereka (meninggalkan pendirian 

keagamaan) tanpa menjadi malu dan 

mengambil pakaian Anda (denominasi, 

perbedaan) dan menempatkan mereka di 

bawah kaki Anda seperti anak 

kecil (Umat pilihan) dan tapak pada 

mereka (menolak mereka, lempar ikan 

kecil kembali ke laut), maka [akan Anda 

lihat] anak hidup satu (dan dengan 

demikian menjadi seperti dia, ketika kita 

melihat anak kita melihat-Nya, dan 

melihat dia, kita menjadi seperti 

dia), dan (karena itulah) Anda tidak akan 

takut (untuk dia adalah cinta yang 

sempurna, yang membuang semua 

ketakutan; 1 Yohanes 4:18). 

38) Yesus berkata, banyak kali Anda 

inginkan untuk mendengar (rohani 



dengan telinga lainnya, spiritual) kata-

kata yang saya katakan kepada Anda, 

dan Anda tidak memiliki satu lagi untuk 

mendengar mereka dari (seperti dalam 

buku ini). Akan ada hari (The 2 hari 

rohani, atau 2.000 tahun) ketika Anda 

mencari saya (mencari makna saya, atau 

logo) dan tidak akan menemukan 

saya (arti dari kata-kata). 

39) Yesus berkata, orang-orang Farisi 

dan ahli Taurat (dan kemudian, Gereja 

awal infiltrators) telah mengambil kunci 

pengetahuan (makna tingkat yang lebih 

tinggi; Lihat juga Lukas 11:52). dan 

menyembunyikan mereka (Di belakang 

kunci kedagingan duniawi 

gambar) . Mereka tidak 

memasukkan (oleh pengetahuan kunci ini 

ke dalam Kerajaan), dan tidak memiliki 

mereka diizinkan untuk memasukkan 

orang-orang yang ingin (melihat seperti 



mereka melihat cahaya dalam gambar-

gambar dan ditekan mereka, dengan 

demikian menghujat Roh Kudus). Anda, 

bagaimanapun, menjadi sebagai cerdik 

seperti ular (Ahli Taurat dan Farisi 

Matius 23:33, 12:34, dan sebagainya,) dan 

bersalah seperti merpati (Umat pilihan). 

40) Yesus berkata, grapevine (palsu 

Jemaat) telah ditanam di luar 

Bapa (pengetahuan tentang 

misteri), tetapi tidak kukuh, (Rooted 

dalam ajaran pria) akan ditarik oleh akar 

dan dimusnahkan. (Oleh 

Yesus, benar merambat Yohanes 15:1) 

41) Yesus berkata, siapa pun memiliki 

sesuatu di tangannya (kekayaan sejati, 

pemahaman mengenai konsep ini) akan 

menerima lebih (kunci, Wahyu, wawasan, 

kekuatan), dan siapa pun yang tidak 

ada (kemiskinan, atau tidak mengerti 

pada konsep ini) akan kehilangan bahkan 



kecil ia memiliki (kuasa sementaranya, 

kekuasaan atas gereja). 

42) Yesus berkata, menjadi orang yang 

lewat. (Cepat dari dunia--ayat 27; 

menjadi sendirian, dan sebagainya) 

43) murid-murid Yesus berkata 

kepadanya, yang Anda, bahwa Anda 

harus mengatakan hal-hal ini kepada 

kami? < Yesus berkata kepada mereka, 

> Anda tidak menyadari siapa saya dari 

apa yang saya katakan kepada 

Anda (dari pohon, atau PL), tetapi 

Anda (murid-murid, Kristen awal) telah 

menjadi seperti orang Yahudi, karena 

mereka (baik) mencintai pohon (Kitab 

Suci) dan benci buahnya (yang membawa 

sebagainya, yaitu Yesus dan pengetahuan 

tentang misteri-misteri) atau cinta 

buah (Yesus misteri) dan benci 

pohon (Kitab Suci yang melahirkan hal). 



44) Yesus mengatakan, barangsiapa 

menghujat terhadap Bapa (Era 

perjanjian lama dan Kitab Suci) akan 

diampuni, dan barangsiapa menghujat 

terhadap anak (Era PB dan Kitab 

Suci) akan diampuni, tetapi barangsiapa 

menghujat terhadap Roh Kudus (yang 

akan membawa kita ke dalam 

pemahaman yang tepat dari Perjanjian 

lama dan perjanjian baru, dengan 

demikian mengungkapkan 

3rd perjanjian) tidak akan diampuni baik 

di bumi (duniawi argumen terhadap 

mereka akan menarik) atau di surga (The 

rohani argumen terhadap mereka akan 

menarik). 

45) Yesus berkata, anggur (buah-buahan 

perjanjian baru dan Kristen) tidak 

dipanen dari duri (Kristen, ketika 

mereka duniawi dan kaya), atau buah 

ara (buah-buahan dari Yudaisme dan 



perjanjian lama) dikumpulkan dari 

rumput duri (Yahudi palsu: Iblis), karena 

mereka tidak menghasilkan 

buah (alkitabiah menghasilkan). Seorang 

yang baik membawa sebagainya baik dari 

gudang nya (Hatinya menyebabkan dia 

untuk buah yang baik) orang jahat 

membawa hal-hal yang jahat dari gudang 

nya jahat, yang di dalam hatinya, dan 

mengatakan hal-hal yang jahat (Buah 

jahat). Untuk keluar dari kelimpahan 

hati ia mengusung hal-hal yang 

jahat (Yang mencegah orang dari 

mengenali misteri). 

46) Yesus berkata, antara mereka yang 

dilahirkan oleh perempuan (Adam 

setelah daging boleh dikatakan telah lahir 

kedua kalinya, dengan Hawa pelanggaran 

dan persetujuan nya berikutnya), dari 

Adam sampai Yohanes Pembaptis, tidak 

ada sangat unggul kepada Yohanes 



Pembaptis bahwa matanya tidak akan 

diturunkan (sebelum dia). Namun saya 

telah mengatakan apapun yang Anda 

akan datang seorang anak (salah satu 

umat pilihan) akan berkenalan dengan 

kerajaan (sebagai Yohanes Pembaptis 

adalah) dan akan menjadi lebih unggul 

dari Yohanes (karena kali ini, mereka 

benar-benar akan berhasil). 

47) Yesus berkata, tidak mungkin bagi 

seorang pria untuk me-mount dua 

kuda (Kerajaan) atau peregangan dua 

busur (melawan 

kedua untuk dan melawan setiap sisi) dan 

tidak mungkin bagi seorang 

hamba (memilih satu) untuk melayani 

dua tuan (Tuhan dan setan); jika tidak ia 

akan menghormati satu dan mengobati 

yang lain sewenang-wenangnya. Tidak 

ada seorangpun minuman anggur 

tua (Old ajaran) dan segera keinginan 



untuk minum anggur baru (ajaran). Dan 

baru anggur (Pengajaran) tidak 

dimasukkan ke dalam bekas wain yang 

tua (Siswa, pengikut) , agar mereka 

meledak; juga tidak anggur 

tua (Pengajaran) dimasukkan ke dalam 

Orakel baru (Student), supaya itu 

merusak (Dengan yang lama, palsu 

konsep Canon lakukan untuk orang 

Kristen awal) . Patch 

tua (pengajaran) tidak dijahit ke pakaian 

baru (agama), karena air mata akan 

menghasilkan (dalam agama baru). 

48) Yesus berkata, jika dua (lama dan 

baru bekas wain) berdamai dengan satu 

sama lain dalam satu 

rumah (Tuhan), mereka akan berkata 

kepada Gunung (sistem dunia; pendirian 

keagamaan), 'menjauh' dan akan 

menjauh. 



49) Yesus berkata, yang diberkati soliter 

dan umat pilihan, untuk (menjadi 

terpisah dari pendirian 

keagamaan) Anda akan (melalui 

pekerjaan Anda) menemukan 

kerajaan. Bagi Anda dari itu (kita 

mendasarkan pemahaman kita pada awal 

kekristenan), dan untuk 

itu (mengajarkan asli) Anda akan 

kembali. 

50) Yesus berkata, jika mereka (orang-

orang Yahudi dan Kristen) mengatakan 

kepada Anda (Umat pilihan), 'mana 

Anda berasal?', mengatakan kepada 

mereka, ' kita berasal dari 

cahaya (tingkat yang lebih tinggi 

kata), tempat mana cahaya (makna 

rohani) muncul menjadi ada pada 

kemauan sendiri dan didirikan [itu 

sendiri] dan menjadi nyata melalui citra 

mereka (makna yang lebih rendah, 



fisik). ' jika mereka mengatakan kepada 

Anda, ' Apakah Anda?', mengatakan, ' 

kami adalah anak-anak (Kita adalah 

membawa keluar dari itu, untuk 

menyelesaikan apa yang tersisa untuk 

kita lakukan), kami adalah umat pilihan 

yang hidup ayah.' jika mereka bertanya, 

'apa itu tanda Bapa Anda?', mengatakan 

kepada mereka, 'itu adalah gerakan dan 

repose.(Tenaga kerja dan untuk 

menemukan hidup melalui itu. Ketika 

kita memerintah, maka kita akan 

beristirahat. Bahwa kita akhirnya pulih 

kebenaran melibatkan mengambil alih 

dunia dan hinggap pada Firman Allah.) 

51) murid-murid Yesus berkata 

kepadanya, ketika istirahat dari antara 

orang mati (orang Yahudi dan 

Kristen) akan datang, dan kapan akan 

dunia baru datang? Ia berkata kepada 

mereka, Apa yang Anda melihat ke depan 



untuk (Yang mengajarkan yang dibuat 

dari awal) sudah datang, (Judeo-Kristian 

ajaran asli) tetapi Anda (Karena tombol 

diambil dan tersembunyi) tidak 

mengenali it 

52) murid-murid Yesus berkata 

kepadanya, dua puluh empat nabi-

nabiNya di Israel, (The 24 buku Ibrani 

kanun, kemudian diadopsi oleh golongan 

Protestan) dan mereka semua berbicara 

dalam Anda. (Ajaran Kristen tradisional; 

bahwa kita akan mengenal Yesus melalui 

kanun.) Dia (hidup Firman Allah, yang 

adalah tidak dapat mati, atau orang-

orang Kristen palsu dan orang 

Yahudi) mengatakan kepada 

mereka, Anda menghilangkan satu yang 

hidup di hadiratMu (bahwa Firman 

Tuhan menggunakan buku-buku di luar 

Canon) dan telah berbicara (hanya) 



dari (apa) yang mati (palsu orang Yahudi 

dan Kristen telah mengatakan). 

53) nya murid berkata kepadanya 

adalah (fisik) sunat bermanfaat atau 

tidak? Ia berkata kepada mereka, jika itu 

menguntungkan, ayah mereka (cahaya 

dalam gambar daging) akan menurunkan 

mereka sudah disunat (dalam 

daging) dari mereka (Fleshly) ibu (fisik, 

permukaan-tingkat pengajaran, tradisi, 

dan sebagainya).Sebaliknya, sunat sejati 

Roh telah menjadi (Lebih dari proses 

waktu) benar-benar 

menguntungkan(Sehingga kita sekarang 

bisa melampaui ajaran kedagingan). 

54) Yesus berkata, Berbahagialah orang 

yang miskin (Dalam Roh, yang telah 

kehilangan kekayaan Roh), karena Anda 

adalah Kerajaan Sorga. (Pemulihan 

tombol dan wawasan tingkat yang lebih 

tinggi.) 



55) Yesus berkata, siapa pun tidak 

membenci ayahnya dan ibunya (tradisi 

Yahudi (atau Kristen), lembaga, dan 

sebagainya) tidak bisa menjadi murid 

saya (karena tradisi-tradisi mereka 

mencegah mereka dari menerima kitab 

dikecualikan bahwa para penulis 

alkitabiah begitu jelas apakah 

menerima) dan barangsiapa tidak 

membenci saudara-saudaranya dan 

saudara (sesama orang Kristen dan 

Yahudi saudara dan saudari) dan 

mengambil salib-Nya (catatan : ini adalah 

kira-kira titik tengah. Dalam naskah ada 

simbol di sini disebut staurogram, yang 

tak seorang pun pernah memberitahu 

Anda tentang. Anda dapat mencarinya di 

internet. Jika Anda membaca buku 

seolah-olah ini semacam engsel, membaca 

114, dengan prolog, 113 dengan ayat 2, 

dan sebagainya, Anda akan menemukan 



bahwa mereka adalah ada korespondensi 

dilihat semua jalan ke titik tengah ini. Itu 

tidak mengikuti versification kami persis, 

tapi itu ada...) di jalan (menerima buku-

buku yang dia dan para penulis 

Perjanjian lama dan baru diterima) tidak 

akan layak bagi-Ku (Yesus benar-benar 

menjadi Anda dan mengembalikan Anda 

untuk perawakan Anda tepat). 

56) Yesus berkata, siapa pun telah datang 

untuk memahami dunia (dan bagaimana 

menyembunyikan rohani di balik façade 

kedagingan) telah menemukan mayat 

(hanya) (tradisi kemiskinan; kata tanpa 

wawasan rohani), dan Barangsiapa telah 

menemukan mayat (bahwa gambar 

duniawi melayani fungsi ini) lebih unggul 

dari dunia (tidak sesuai dengan 

kesesatan). 

57) Yesus berkata, The Raya Bapa adalah 

seperti seorang yang [baik] 



benih (Firman). Musuh (Iblis dan umat-

Nya, Judases) datang dengan malam (Ini 

2.000 tahun usia kegelapan) dan 

menaburkan ilalang (Ajaran-ajaran 

palsu, guru) antara benih yang 

baik (Firman Tuhan). Laki-laki (Allah) 

tidak mengizinkan 

mereka (Malaikat)menarik alang-

alang (Oleh mengungkap kebenaran 

sebelum 2,000 tahun atas); ia berkata 

kepada mereka, ' aku takut bahwa Anda 

akan pergi berniat untuk menarik alang-

alang (Palsu, tingkat rendah ajaran) dan 

menarik gandum (Buah) bersama 

mereka.' (dan karena dia tidak, kita 

memiliki buku ini yang bersaksi terhadap 

mereka pada waktu kita) untuk pada hari 

panen (7 hari, atau Milenium) alang-

alang (Doktrin-doktrin palsu) akan 

terlihat jelas, dan mereka akan 

ditarik (Dari gereja-gereja dan 



sinagoga) dan dibakar(Ketika api blazes, 

dan pedang; perjanjian 3--dan perang-

antara 2 dan 3 Perjanjian-istirahat 

keluar). 

58) Yesus berkata, diberkati adalah 

orang yang telah menderita (dari 2.000 

tahun ajaran palsu) dan (telah 

mengalahkan dunia) ditemukan 

hidup (tombol; cahaya pengajaran 

tingkat yang lebih tinggi). 

59) Yesus berkata, mengambil pelajaran 

hidup satu sementara engkau 

hidup (sebelum infiltrators merampok 

Anda misteri yang terkandung dalam 

Anda), supaya jangan kamu 

mati (menjadi tunduk pada ajaran-

ajaran yang mati) dan berusaha untuk 

melihatnya (hidup satu) dan akan mampu 

melakukan jadi. (Tombol yang akan 

memungkinkan Anda untuk telah 

diambil dan tersembunyi.) 



60) < mereka melihat > Samaria (orang-

orang Canon kecil dan 

terbatas) membawa domba 

perjalanannya ke Yudea. Ia berkata 

kepada murid-muridnya, (Mengapa 

Apakah) bahwa manusia (membawa) 

anak domba (Kristen) di sekitar? Mereka 

mengatakan kepadanya, sehingga ia bisa 

membunuh itu (dengan ajaran-ajaran 

mereka sendiri) dan 

makan (membacanya dengan cara 

mereka sendiri). Ia berkata kepada 

mereka, sementara itu hidup (Mampu 

mengubah mereka dan membawa mereka 

hidup) ia tidak akan makan (Membaca, 

menerima) hal itu, tapi hanya ketika ia 

telah membunuh itu (Dengan ajaran-

ajarannya sendiri) dan itu (Kata)telah 

menjadi mayat (Bagian dari corpus 

tulisan Kitab sahaja, kurang semangat 

dan kehidupan) . Mereka berkata 



kepada-Nya, dia tidak dapat 

melakukannya (memahami Firman 

hidup) sebaliknya. Ia berkata kepada 

mereka, Anda juga, mencari tempat 

untuk diri sendiri dalam istirahat (waktu 

antara kehilangan dan pemulihan 

misteri), supaya jangan Anda (perjanjian 

baru, dan penulis Perjanjian Baru 

apokrif,) menjadi mayat (Stripped Anda-

makna lebih tinggi) dan 

dimakan (diterima pada tingkat 

pemahaman mereka mati). 

61) Yesus berkata, dua (jenis) akan 

beristirahat (repose 2.000 tahun) di 

tempat tidur (Jemaat) satu (yang tidak 

akan menjadi seorang murid) akan mati, 

dan yang lainnya (seperti Salome akan 

menjadi seorang murid dan) akan 

hidup (memulihkan misteri). Salome (ibu 

Yakobus dan Yohanes. Baca Markus 

15:40 bersama Matius 27: 56) berkata 



kepada-Nya, siapa Anda, manusia, bahwa 

Anda, sebagai meskipun dari 

yang (terbagi, dibandingkan dengan 

orang-orang yang membagi Firman 

Tuhan) telah datang di sofa saya (dimana 

dia makan) dan dimakan dari meja 

saya? Kata Yesus kepadanya, akulah dia 

yang ada dari terbagi. Aku diberi (untuk 

makan) beberapa hal yang ayah 

saya (dari mejanya). < Salome berkata, > 

aku murid Anda. (Saya menerima apa 

yang Anda terima) (< kata Yesus 

kepadanya, > sebab itu aku berkata, jika 

dia < terbagi >, menerima segala sesuatu 

dalam Alkitab, bahkan mereka yang 

merujuk ke buku-buku di luar Canon) ia 

akan dipenuhi cahaya, (dan dengan 

demikian hidup) tetapi jika ia 

terbagi, (tidak menerima semua yang 

Yesus makan, atau menerima) ia akan 

diisi dengan kegelapan (mati). 



62) Yesus berkata, untuk mereka [layak 

saya] Misteri-misteri (yang tenaga kerja, 

mencari, bertanya dan mengetuk dalam 

Roh dan kebenaran dan menemukan 

hidup) bahwa saya memberitahu 

misteri. (Memberi mereka kunci untuk 

mengungkap misteri-misteri ini) jangan 

biarkan tangan kiri (Mereka yang tidak 

tahu kunci ini) tahu apa tangan 

kanan (Orang-orang yang tahu dan 

orang-orang yang datang untuk 

tahu) adalah melakukan. 

63) Yesus berkata, ada seorang 

kaya (infiltrators Gereja) yang memiliki 

banyak uang (kekayaan sejati, atau 

tombol pengetahuan). Dia berkata, ' Aku 

akan menaruh uang saya 

menggunakan (Sembunyikan tombol-

tombol ini dan menggantinya dengan 

saya sendiri mengajar) sehingga saya bisa 

menabur, menuai, tanaman, (untuk 



tujuan egois saya sendiri) dan mengisi 

saya (sendiri) gudang dengan 

menghasilkan (untuk 

saya sendiri kekuasaan dan kemuliaan 

dan keuntungan) dengan hasil yang 

saya (dengan demikian mengambil 

kerajaan oleh pengkhianatan) akan 

kekurangan apa-apa. Seperti itu adalah 

niat, tetapi pada malam yang sama (2.000 

tahun usia) meninggal (dirinya 

kehilangan kunci kebenaran). Biarkan 

dia yang memiliki telinga(Kedua tingkat 

pemahaman) mendengar. 

64) Yesus berkata, A man telah menerima 

pengunjung. Dan ketika ia telah 

menyiapkan makan malam (perayaan 

Firman Allah yang abadi)Dia mengutus 

hambanya (Nabi) mengundang 

tamu (percaya). Ia pergi ke yang 

pertama (Gereja awal infiltrators) dan 

berkata kepadanya, Tuanku mengundang 



Anda.' dia berkata, ' Aku punya klaim 

terhadap beberapa pedagang (Orang-

orang Yahudi yang palsu-yang telah 

tersembunyi tombol--ayat 39; Lukas 

11:52). Mereka datang kepada saya 

malam ini (Sebagai hari, atau waktu 

pemahaman memudar jauhnya). Aku 

harus pergi dan memberi mereka 

perintah saya (Meniru cara mereka, 

sehingga saya dapat keuntungan seperti 

yang mereka lakukan). aku meminta 

untuk dapat dimaafkan dari makan 

malam.'(Saya tidak akan menerima 

semua kitab ini) ia pergi ke lain (The 

Church tak lama setelah 

pengambilalihan)dan berkata, 'Tuanku 

telah mengundang Anda.' dia berkata 

kepadanya, ' saya baru saja membeli 

sebuah rumah (Didirikan sebuah 

gereja) dan saya diperlukan untuk 

hari. (Seperti hari buruh yang masing-



masing mendapatkan sedinar) saya tidak 

akan mempunyai waktu luang.' (Saya 

bekerja lebih penting) ia pergi ke 

lain (Protestan) dan berkata kepadanya: 

'Tuanku, mengundang Anda.' Dia 

berkata kepadanya, ' teman saya akan 

menikah, (Perjamuan kawin anak 

domba) dan aku untuk mempersiapkan 

Perjamuan. (The Canon akan seperti 

saya set) saya tidak akan bisa 

datang. (Karena Perjamuan Anda 

melibatkan lebih dari Firman Tuhan 

daripada saya mengajar atau 

menerima) aku meminta untuk dapat 

dimaafkan dari makan. (Saya menolak 

makanan Anda, tulisan suci Anda) ' Ia 

pergi ke yang lain (Dalam agama Kristen 

di akhir zaman 2.000 tahun)dan berkata 

kepadanya, Tuanku mengundang 

Anda. (Untuk makan, atau menerima 

semua buku seperti nabi-nabi) ' Dia 



berkata kepadanya, ' saya baru saja 

membeli sebuah peternakan, (Aku sedang 

benar-benar diinvestasikan 

sekarang) dan aku dalam perjalanan 

untuk mengumpulkan sewa. (Itu adalah 

waktu bagi saya untuk uang tunai di 

dombaKu yang memiliki apa-apa lagi 

sekarang untuk percaya tapi saya) saya 

tidak akan bisa datang. Saya meminta 

untuk dapat dimaafkan (saya menolak 

Kitab Suci). ' Hamba (Nabi) kembali dan 

berkata kepada tuannya, ' orang-orang 

yang Anda diundang untuk makan 

malam (Pendirian agama Kristen)telah 

diminta untuk dapat dimaafkan.' master 

berkata kepada hamba-Nya, ' pergi di 

luar (dari pendirian keagamaan) untuk 

jalan-jalan (Bangsa, rakyat jelata, 

pelacur dan pajak-kolektor-seperti 

pertama dengan orang Yahudi) dan 

membawa kembali orang-orang yang 



Anda kebetulan bertemu, (Siapa pun-

baik atau buruk; Anda, saya, siapa 

pun) sehingga mereka dapat 

bersantap.' (Menerima kata-kata yang 

dinyatakan dalam perayaan Firman 

Tuhan) Pengusaha dan 

pedagang (Pemimpin agama, lihat Wahyu 

13:17) tidak akan masuk (Karena 

pilihan) tempat ayahku. 

65) dia berkata, ada seorang yang 

baik (Allah) yang dimiliki kebun 

anggur (Jemaat). Dia sewa itu (dengan 

harapan keuntungan) untuk petani 

penyewa (kepemimpinan gereja) sehingga 

mereka bisa bekerja itu dan ia mungkin 

mengumpulkan hasil dari 

mereka. (Meskipun mereka benar-benar 

menginginkannya untuk diri mereka 

sendiri--ayat 63) Dia mengutus 

hambanya (Figur kegenapan 

kitab) sehingga penyewa mungkin 



memberinya hasil (Buah-buahan, misteri, 

meningkatkan) kebun 

anggur (Gereja). Mereka menangkap 

hamba-Nya (Nabi) dan 

memukulinya (Mereka), semua tapi 

membunuhnya (Tewas dan 

dimakan). Hamba kembali dan 

mengatakan kepada tuannya. Master 

berkata, ' mungkin < mereka > (Gereja 

sebelum reformasi) tidak mengenalinya < 

>.' (Alkitab) Dia mengutus 

hamba. (Dengan masalah persetujuan 

Apocrypha)penyewa 

mengalahkan (Dilecehkan secara 

lisan) satu ini (Buku-buku 

ini) juga. Kemudian pemilik (Allah 

Bapa) mengutus AnakNya (pada 

kedatangannya yang kedua kali) dan 

berkata, 'mungkin mereka akan 

menunjukkan rasa hormat kepada 

anakku.' (Ketika dia menyatakan dirinya 



melalui Kitab Suci dan umat 

pilihan) karena penyewa (Para pemimpin 

gereja) tahu bahwa itu adalah dia yang 

merupakan pewaris kebun 

anggur, (Sekitar untuk kembali) mereka 

menangkapnya dan 

membunuhnya (Ditolak kepadanya saat 

3, seperti Peter). Biarkan dia yang 

memiliki telinga (Pada saat 

akhir) mendengar. 

66) Yesus berkata, tunjukkan 

batu (perjanjian) yang 

pembangun (pemimpin Yahudi dan 

Kristen) telah ditolak. Bahwa salah satu 

adalah landasan (batu kunci atau 

perjanjian). 

67) Yesus berkata, siapa saja yang 

percaya bahwa semua (volume seluruh 

tulisan-tulisan Tuhan) itu sendiri 

kekurangan (orang-orang Yahudi dan 



Kristen) (sendiri) adalah benar-benar 

kekurangan. (Dibagi; 2, tidak 1) 

68) Yesus berkata, Berbahagialah Anda 

ketika Anda membenci dan 

menganiaya (oleh apa yang disebut orang 

Yahudi dan Kristen). Dimanapun Anda 

telah dianiaya (dalam keyakinan Anda 

dan tingkat yang lebih tinggi 

pemahaman) mereka akan menemukan 

ada tempat (dasar untuk itu). 

69) Yesus berkata, Berbahagialah mereka 

yang dianiaya dalam diri mereka 

sendiri (Broken dari ajaran-ajaran 

palsu). Mereka yang telah benar-benar 

datang untuk mengenal Bapa (tidak 

menerima apa daging dan darah 

mengatakan, tetapi Bapa). Berbahagialah 

yang lapar, (Untuk perayaan Firman 

Tuhan) untuk perut dia yang 

menginginkan (Untuk mengetahui 



kebenaran, tombol) akan diisi (Dengan 

pengetahuan tentang misteri). 

70) Yesus berkata, jika Anda membawa 

keluar apa ada di dalam 

dirimu, (Contained dalam Kitab 

Suci) apa yang Anda melahirkan (misteri 

makna tingkat yang lebih tinggi) akan 

menyelamatkan Anda. Jika Anda (rela) 

tidak membuahkan apa ada di dalam 

dirimu, (tombol, misteri, makna tingkat 

yang lebih tinggi) apa Anda tidak 

membawa sebagainya (Dari Kitab 

Suci) akan menghancurkan 

Anda (dengan menjaga Anda terikat 

dalam arti dangkal). 

71) Yesus berkata, aku akan 

melenyapkan [ini] house, (tua 

Yerusalem; Judaisme dan 

Kekristianan; grapevine ditanam dari 

Bapa) dan tak seorang pun akan dapat 

membangun kembali (karena 



kebohongan mereka membangun rumah 

mereka pada akan terkena dalam waktu). 

72) [mengatakan seorang pria (pemimpin 

agama) ] kepadanya, memberitahu saya 

saudara (sesama orang Kristen dan 

Yahudi) untuk membagi harta 

ayahku (Kitab Suci, Jemaat) dengan 

saya. Dia berkata kepadanya, Hai 

manusia, yang telah membuat saya 

pembagi (seperti orang ini memiliki)? Ia 

berpaling kepada murid-

muridnya (Mereka yang tahu misteri 

kitab terbagi) dan berkata kepada 

mereka, aku tidak pembagi, aku?(Berarti 

mereka tahu bahwa ada hanya satu benar 

mengajar; ikan besar, domba, dan 

sebagainya.) 

73) Yesus berkata, tuaian (buah Firman 

Tuhan) besar, tetapi buruh (Umat 

pilihan) beberapa. Memohon Tuhan, oleh 



karena itu, untuk mengirimkan buruh 

untuk panen. 

74) dia berkata, ya Tuhan, ada banyak di 

sekitar palung minum, (The Canon; atau 

bahwa yang berisi air, atau kata) tetapi 

tidak ada dalam perigi. (Fokus mereka 

pada cistern, atau Canon, dan sehingga 

tidak dapat menarik keluar lagi air, atau 

kata-kata dari itu) 

75) Yesus berkata, banyak berdiri di 

pintu, (The Word, Yohanes 10:9) tetapi 

soliter (yang tidak setuju dengan 

banyak) yang akan memasuki ruang 

Pengantin (karena mereka melihat hal-

hal dari tradisi). 

76) Yesus berkata, The Raya Bapa adalah 

seperti seorang pedagang (pemimpin 

agama) yang memiliki kiriman barang 

dagangan (tradisi nya) dan yang 

menemukan mutiara (batu-a perjanjian-



yang bentuk gaib dan 

iritasi). Pedagang (Pemimpin 

agama) cerdik (Seperti fisherman 

bijaksana--ayat 8). Dia menjual barang 

dagangan (Tradisi berharga) dan 

membeli Mutiara (Tidak putus-putusnya 

dan abadi misteri) sendirian(Selain dari 

tradisi) untuk dirinya sendiri. Anda juga, 

mencari harta karun (tersembunyi) yang 

kokoh dan tidak putus-putusnya (Pearl, 

yang bertahan bahkan sampai zaman 

kita) dimana tidak ada ngengat (Gereja 

awal, yang memakan benih, atau kata-

kata) datang dekat untuk melahap dan 

cacing tidak (The Protestan, yang 

diturunkan Apocrypha) menghancurkan. 

77) Yesus berkata, itu adalah aku yang 

sedang cahaya yang berada di atas 

mereka semua (tokoh-tokoh dunia 

ini). Itu adalah aku yang am the 

semua. Dari saya semua datang maju, 



dan kepadaku (pada akhir 

zaman) melakukan semua 

memperpanjang. Split (membedakan 

kedua tingkat spiritual dan 

fisik) sepotong kayu (berarti salib; 

perjanjian baru), dan aku ada. (Cahaya 

di atas mereka semua, makna tingkat 

yang lebih tinggi)mengangkat (Dikenal, 

menerima, menyatakan) batu (Perjanjian 

ditolak; keystone), dan Anda akan 

menemukan saya di sana (Cahaya dalam 

kedua set kitab). 

78) Yesus berkata, Kenapa engkau 

datang ke padang gurun? (Waterless 

tempat selain air Firman Tuhan)untuk 

melihat reed (The Canon kata berasal 

dari kata reed) terguncang oleh 

angin (doktrin Allah)? Dan untuk melihat 

seorang pria berpakaian baik (Agama 

atau sekuler) pakaian seperti raja Anda 

dan orang-orang besar Anda? (Yang 



adalah semua dalam kolusi) mereka 

adalah denda [pakaian], (Eksternal, atau 

dangkal kebesaran; asosiasi dengan 

organisasi atau agama) dan mereka tidak 

bisa membedakan kebenaran (Karena 

mereka kekurangan kebesaran internal, 

atau hakekat sesungguhnya). 

79) seorang wanita dari kerumunan 

mengatakan kepadanya, Berbahagialah 

adalah rahim (Yudaisme, lihat Galatia 

1:15) yang melahirkan Anda dan 

payudara (lama dan perjanjian 

baru) yang Anda. (Kristen) Dia berkata 

kepadanya, Berbahagialah mereka (Umat 

pilihan) yang telah mendengar Firman 

Bapa (Roh-tingkat, bukan ibu, yang 

merupakan tingkat daging dan 

darah) dan benar-benar harus terus 

it (sebagai lawan dari orang Yahudi dan 

Kristen, yang tidak). Karena akan ada 

hari (The 2 hari rohani; 2,000 tahun 



diberikan kepada setan untuk mencoba 

Gereja) ketika Anda akan mengatakan, ' 

Berbahagialah rahim yang tidak 

dipahami (Benar Yudaisme, 

Kekristianan) dan payudara (Firman 

Allah dalam arti yang lebih tinggi) yang 

tidak memberikan susu (Ajaran bagi 

mereka yang belum siap untuk daging 

kata) .' 

80) Yesus berkata, dia yang telah diakui 

dunia (mengajarkan duniawi 

tingkat) telah menemukan tubuh, (mayat, 

atau corpus ajaran mati) tapi dia yang 

telah menemukan tubuh (telah 

menemukan tentang kematian 

misteri) lebih unggul dari dunia (latihan 

kekuatan atas ajaran-ajaran itu duniawi). 

81) Yesus berkata, biarkan dia yang telah 

tumbuh kaya (ditemukan kekayaan sejati 

ajaran yang lebih tinggi) menjadi 

raja (akan diberikan hak untuk berbicara 



dan mengajar), dan biarkan dia yang 

memiliki kekuatan (elit dan para 

pemimpin gereja) melepaskan 

itu (wewenang mereka). 

82) Yesus berkata, dia siapa yang dekat 

saya (Firman) dekat api (Trial dan 

penghakiman; juga penganiayaan), dan 

dia siapa yang kiranya (Firman) adalah 

jauh dari Kerajaan (tingkat yang lebih 

tinggi pemahaman). 

83) Yesus berkata, gambar (tingkat 

rendah makna yang lebih tinggi yang 

meniarap) yang nyata kepada 

manusia, (karena mereka adalah makna 

tingkat permukaan) tapi cahaya di 

dalamnya (tingkat yang lebih tinggi 

makna, diresmikan oleh tombol) tetap 

tersembunyi dalam gambar (terkunci 

dalam berbagai nama dan tindakan 

objek, dan sebagainya) cahaya (tingkat 

yang lebih tinggi berarti) , 



Bapa. Dia (Bapa lampu) akan (dalam 

waktu) menjadi nyata, tetapi gambar-

Nya (bagaimana ia tersembunyi di 

tingkat lebih rendah arti) akan tetap 

tersembunyi oleh terang-Nya (yang 

menggunakan gambar-gambar untuk 

menyembunyikan diri). 

84) Yesus berkata, ketika Anda melihat 

kemiripan Anda, (apa yang Anda sendiri 

proyek ke Kitab Suci) Anda 

bersukacita (kerana ianya sesuai bagi 

Anda untuk melihat diri sendiri dan 

bukan Allah di dalamnya). Tetapi ketika 

Anda melihat gambar Anda (mengenali 

bahwa mereka berbicara Anda) yang 

datang menjadi ada sebelum Anda, (dan 

bahwa mereka ditulis sebelum hal-hal ini 

terjadi) dan yang tidak mati (Lanjutkan 

untuk dilewatkan selama 2,000 

tahun) atau menjadi nyata, (karena Anda 

tidak mengenali cahaya dalam diri 



mereka) berapa 

banyak (kesalahan) Anda akan harus 

menanggung (pada hari itu)! 

85) Yesus berkata, (1) Adam datang 

menjadi dari kekuatan besar (Allah) dan 

kekayaan yang 

besar (pengetahuan), tetapi ia tidak 

menjadi layak Anda (yang dipercayakan 

dengan kebenaran). Untuk dia telah 

layak, (Untuk memiliki misteri yang 

dinyatakan kepadanya) [ia] tidak 

[mengalami] kematian. (Fallen mangsa ke 

kelemahan dan ketidaktahuan.) 

86) Yesus berkata, [rubah (Seperti 

Herodes, siapa yang tahu kebenaran, 

yang dia dapatkan dari John) memiliki 

lubang mereka] (tempat mereka dalam 

institusi duniawi) dan burung-

burung (pemimpin) memiliki sarang 

[mereka] (Kantor tinggi), tetapi anak 

manusia tidak memiliki tempat (kantor 



atau posisi) untuk meletakkan kepala dan 

sisanya. (Untuk 2.000 tahun.) 

87) Yesus berkata, celaka adalah 

tubuh (tak bernyawa Christian 

Canon; Gereja) itu bergantung pada 

tubuh (Canon Yahudi tak bernyawa; 

sinagoga), dan adalah celaka 

jiwa (pemikiran manusia, menurut Kitab 

rahasia James) yang tergantung pada 

dua (dangkal pemahaman perjanjian 

mati 2). 

88) Yesus berkata, para malaikat (Umat 

pilihan) dan para nabi (dari Kitab 

Suci) akan datang kepada Anda (setelah 

2.000 tahun) dan memberi 

Anda (pemahaman) hal-hal yang Anda 

(sudah) memiliki (The 2 set 

kitab; Perjanjian lama dan baru). Dan 

Anda juga, memberi mereka hal-hal yang 

Anda (orang-orang Yahudi dan 

Kristen) memiliki, (uang, kekuatan, 



sumber daya, akses ke media, 

pengakuan) dan katakan kepada diri 

sendiri, ' ketika akan mereka (pemilik 

lapangan, atau dunia) datang dan 

mengambil apa yang menjadi 

miliknya?' (Sehingga kami dapat 

menghapus pakaian keagamaan kami 

dan meninggalkan keduniawian.) 

89) Yesus berkata, mengapa Anda 

mencuci (dengan kata) luar (dangkal 

alam) Piala? (Wadah air, atau Firman 

Tuhan; berarti kanun.) Anda tidak 

menyadari bahwa dia yang membuat 

dalam (Makna tersembunyi dari kitab-

kitab yang terkandung dalam bahwa 

Canon) adalah sama yang membuat 

luar? (The Canon, atau wadah di mana 

makna tersembunyi dapat dipertahankan 

selama 2,000 tahun.) 

90) Yesus berkata, datang 

kepadaku (Logos, atau pemahaman yang 



lebih tinggi) untuk kuk sangatlah 

mudah (untuk memahami) dan 

Ketuhanan saya (tidak seperti orang 

Yahudi ' dan orang-orang Kristen) sejuk, 

dan Anda akan menemukan istirahat 

untuk dirimu. (Dari tenaga kerja dan 

kesia-siaan kedagingan tingkat 

pemahaman telah membebankan kepada 

kamu oleh mereka.) 

91) mereka berkata kepadanya, beritahu 

kami siapa Anda supaya kita percaya 

Anda. Ia berkata kepada mereka, Anda 

membaca wajah (dangkal aspek) dari 

langit (atas makna) dan bumi (lebih 

rendah berarti), tapi Anda tidak 

mengenali orang yang sebelum 

kamu, (yang merupakan surgawi di 

meniarap dalam tabir duniawi) dan Anda 

tidak tahu bagaimana membaca saat 

ini. (Yang adalah Logos surgawi 



menyajikan dirinya dalam gambar yang 

bersifat duniawi.) 

92) Yesus berkata, mencari (untuk 

kebenaran) dan Anda akan 

menemukan (kunci, misteri, dan 

sebagainya). Namun, Apakah Anda 

bertanya kepada saya tentang 

dahulu (cara membaca Kitab Suci) dan 

yang saya tidak memberitahu Anda 

kemudian, (apa mereka yang tidak bisa 

menerima; Yohanes 

16:12) sekarang (pada akhir) saya ingin 

tahu, (mengungkap arti) tetapi Anda 

tidak bertanya setelah itu (Karena 

tradisi-tradisi manusia diterima.) 

93) < Yesus berkata, > tidak memberikan 

apa Kudus (kunci, misteri) untuk 

anjing, (ahli-ahli Taurat, Farisi; palsu 

Yahudi) supaya mereka melemparkan 

mereka pada tumpukan 

kotoran. (Sembunyikan tombol--ayat 



39; Lukas 11:52) tidak membuang 

mutiara (tombol, misteri) untuk 

babi, (Orang Kristen palsu) supaya 

mereka menggiling [untuk 

bit]. (Obliterate, anathematize kunci, 

misteri dan makna tingkat yang lebih 

tinggi.) 

94) Yesus [berkata], dia yang mencari 

akan menemukan, dan [dia yang 

mengetuk] (di pintu Firman Allah, 

Yohanes 10:9) akan membiarkan 

in. (Firman Allah akan membuka 

kepadanya dan dia akan mendapatkan 

masuk ke dalam Kerajaan.) 

95) [Yesus berkata,] jika Anda (orang-

orang Gereja awal) memiliki 

uang, (kunci, misteri; kekayaan 

sejati) tidak meminjamkan 

bunga, (sebagai pembeli atau Penjual; 

untuk Anda sendiri memperoleh) tetapi 

memberikan [itu] ke salah satu (Umat 



pilihan yang akan datang--ayat 109) dari 

siapa Anda tidak akan mendapatkannya 

kembali. 

96) Yesus [berkata], The Raya Bapa 

adalah seperti seorang wanita 

tertentu (Roh Kudus). Dia mengambil 

sedikit ragi, (Pengajaran, Lukas 

12:1) [tersembunyi] dalam beberapa 

adonan, (Alkitab) dan membuatnya 

menjadi besar roti 

(baik) (Perjanjian) . Biarkan dia yang 

memiliki telinga (2 tingkat 

pemahaman) mendengar. 

97) Yesus berkata, The Raya 

[Bapa] (yang berasal dari wawasan Kitab 

Suci yang tepat) seperti seorang wanita 

tertentu (Jemaat) yang membawa botol 

penuh makanan. (Seperti tangki, cangkir, 

atau para nabi 24, dan sebagainya; 

wadah penuh kata dan pemahaman; 

kitab lengkap.) Sementara ia sedang 



berjalan di jalan, (Jalan adalah wakil 

dari tradisi dan waktu; yang telah 

bepergian dan mengajar sebelumnya, jadi 

sekali lagi) masih agak jauh dari 

rumah, (Kerajaan) gagang jar 

pecah (Konsep rusak menyebabkan 

hilangnya kitab kanun) dan 

makanan (Kitab Suci, bersama dengan 

pemahaman mereka) mengosongkan 

belakangnya (Dalam waktu) di 

jalan (Seiring waktu, karena ini 

kebingungan). Dia tidak menyadari hal 

itu; (Gereja mengambil tradisi ini 

diberikan karena orang Yahudi telah 

melakukannya sebelumnya) ia telah 

melihat kebetulan. (Ia membayangkan ia 

melakukan kehendak Allah.) Ketika dia 

mencapai rumahnya. (Gereja ketika 

terpusat, terorganisir dan didirikan) dia 

meletakkan jar (Didirikan Canon 

resmi) dan menemukan itu 



kosong. (Karena semua ia pergi dengan 

itu pemahaman tingkat permukaan, 

seperti tangki kosong dalam ayat 74.) 

98) Yesus berkata, The Raya Bapa adalah 

seperti seorang (Yesus) yang ingin 

membunuh orang kuat (setan).Di 

rumahnya sendiri (dewa-mana 

penghakiman dimulai 1pt. 4:17) . Dia 

menarik pedang (The Word, lihat Wahyu 

2:16, dan sebagainya) dan 

memasukkannya ke dalam dinding (The 

Church pertahanan) untuk mengetahui 

apakah tangannya (perbuatan di seluruh 

waktu) bisa 

melaksanakan. Kemudian (ketika ia telah 

menyelesaikan pekerjaannya, dan telah 

mengikuti FirmanNya) ia membunuh 

orang kuat (Iblis, yang melalui Roh 

Antikristus dan telah menjalankan 

Kristen selama 2,000 tahun). 



99) para murid berkata kepadanya, 

saudara-saudaramu serta ibumu (setelah 

daging; Orang Yahudi dan 

Kristen) berdiri di luar (pintu, tetapi 

tidak akan masuk). Ia berkata kepada 

mereka, mereka di sini (yang sudah 

masuk melalui pintu) yang melakukan 

kehendak Bapa-Ku (percaya dikuduskan 

Bapa telah mengutus Yohanes 6:29) yang 

saya (rohani) saudara dan 

saya (rohani) ibu. Mereka (keluarga saya 

rohani) yang akan masuk (melalui pintu, 

yang adalah Firman, ke) kerajaan 

ayahku. 

100) mereka menunjukkan Yesus koin 

emas dan berkata kepadanya, Caesar's 

pria menuntut pajak dari kami. Ia 

berkata kepada mereka, Memberikan 

Caesar apa yang milik Caesar, (emas, 

koin, pajak, kehormatan, dan 

sebagainya) memberikan Allah apa yang 



menjadi kepunyaan Allah, (kebenaran 

yang diberikannya; tombol) dan 

memberikan apa yang saya. (Yaitu diri 

kita sendiri.) 

101) < Yesus berkata, > siapa pun tidak 

membenci ayahnya dan ibunya (Judaisme 

dan Kekristianan) saat aku tidak bisa 

menjadi murid saya (karena mereka 

menjaga Anda dari melihatnya). Dan 

barangsiapa [bukan] cinta 

nya (Rohani) Ayah (Yang menghajar 

kita) dan ibunya (Yang memberikan 

kelahiran rohani kepada kami) seperti 

yang saya lakukan (Yang membawa dia 

dalam Roh dan kebenaran) tidak bisa 

menjadi [murid] saya (Karena 

dibutuhkan kelahiran rohani dan 

disiplin). Untuk saya (Palsu, 

fisik) ibu (Agama, sebagai lawan dari 

ibunya yang benar di bawah 

ini) [memberiku kematian] (Pemahaman 



kedagingan), tapi benar 

[my] (Rohani) [ibunya] (Penghibur) mem

beri saya (Benar, rohani) hidup. 

102) Yesus berkata, Celakalah orang 

Farisi, (yang menyembunyikan tombol--

ayat 39; Lukas 11:52) karena mereka 

seperti anjing (binatang yang 

haram) tidur (rohani) di dalam 

palungan (di mana makanan, atau kata 

adalah) lembu-lembu (Yahudi awam, 

yang menginjak jagung, atau Firman 

Tuhan) untuk tidak Apakah dia 

makan (menerimanya) atau dia 

membiarkan lembu-lembu yang 

makan. (Karena mereka 

menyembunyikan tombol dan menekan 

kebenaran.) 

103) Yesus berkata, beruntung adalah 

manusia (Umat pilihan Gereja 

awal) siapa yang tahu dimana brigands 

akan masuk, (tidak melalui pintu, tetapi 



beberapa cara lain) sehingga dia dapat 

bangun, (untuk mengambil langkah-

langkah 

penanggulangan) mengumpulkan 

kekuasaannya, (melampirkan tingkat 

lebih tinggi ke bawah melalui 

tombol) dan mempersenjatai dirinya 

sebelum mereka menyerang. (Disiapkan 

dengan demikian memulihkan nya 

misteri pada waktunya waktu.) 

104) mereka berkata [Yesus], datang, 

mari kita berdoa hari ini dan mari kita 

cepat. Yesus berkata, Apakah dosa yang 

saya lakukan, (yang aku harus 

berdoa) atau dimana saya telah 

dikalahkan? (Bahwa kita harus cepat 

dari misteri.) Tapi ketika mempelai laki-

laki meninggalkan ruang 

Pengantin, (Ketika orang-orang akan 

mencari atau Logos dan tidak 

menemukan) kemudian membiarkan 



mereka cepat (Dari Firman Tuhan) dan 

berdoa (Pengampunan memiliki berdosa 

dan dikalahkan). 

105) Yesus berkata, ia yang 

tahu (rohani) ayah 

dan (rohani) ibu (Umat pilihan) akan 

dipanggil anak seorang perempuan 

sundal. (Ia akan datang dari pelacur 

besar Babel, agama; lihat Wahyu 18:4). 

106) Yesus berkata, ketika Anda 

membuat dua satu, (mengenali cahaya 

rohani adalah berupa gambar duniawi 

melalui tombol) Anda akan menjadi 

anak-anak manusia, (tingkat berikutnya 

kemanusiaan; makhluk cahaya) dan 

ketika Anda berkata, ' 

gunung, (pendirian keagamaan, Babel, 

Sodom dan Mesir, Jerusalem, 

Roma) menjauh,' akan menjauh. 



107) Yesus berkata, The Raya adalah 

seperti gembala yang mempunyai seratus 

ekor domba. (Banyak versi yang berbeda 

dari Kekristenan) salah satunya, yang 

terbesar, (Benar Kristen mengajar, 

seperti ikan besar--ayat 8) sesat (Untuk 

domba yang tidak ini flip-Yohanes 10:16, 

tidak sama dengan jenis Kekristianan 

sebagai 99). Ia meninggalkan sembilan 

puluh sembilan domba dan mencari yang 

satu (Untuk 2.000 tahun!) sampai ia 

menemukannya. Ketika dia telah pergi ke 

kesulitan seperti itu, (setelah 2.000 

tahun) ia berkata kepada domba, 'aku 

peduli lebih dari sembilan puluh 

sembilan.' (Karena satu ini diperlukan 

untuk mengembalikan flip untuk 

nomornya asli.) 

108) Yesus berkata, dia yang akan 

minum (Firman) dari mulut-Ku (kata-

katanya, bukan dari cangkir; atau 



Canon) akan menjadi seperti me. (Kita 

akan melihat dia seperti dia, mengetahui 

kebenaran dan akan membebaskan dari 

agama, yang memerlukan cangkir, atau 

Canon) Aku sendiri akan menjadi 

dia, (Yohanes 7:37-39, dan 

sebagainya) dan hal-hal yang 

tersembunyi (Tombol, pemahaman ini 

dan ayat lain) akan menjadi dinyatakan 

kepadanya. 

109) Yesus berkata, The Raya adalah 

seperti seseorang (Di awal Jemaat) yang 

mempunyai [karun] (Wahyu tingkat 

rohani ini) di bidangnya (agama mana 

benih ditaburkan di usia ini 

duniawi) tanpa mengetahui itu(The Logos 

ada di dunia, tetapi tidak 

mengenal; John1:10) dan [setelah] Dia 

meninggal, (ia kehilangan kunci, misteri, 

dan kitab-kitab yang ditahan 

kembali) dia meninggalkan anaknya (The 



Protestan). Anak tidak tahu (tentang 

harta karun). Ia mewarisi bidang (Kitab 

Suci pada tingkat duniawi) dan dijual 

[itu] (dan harta karun pengetahuan 

dalam proses; bersama dengan buku-

buku ditolak). Dan orang yang 

membelinya (Umat pilihan, yang percaya 

kata) pergi membajak (Dibuat baik, 

digarap tanah di dalam hatinya untuk 

kata) dan(Dengan demikian) menemukan 

harta karun (Kunci, misteri, dan tingkat 

tinggi makna). Ia mulai meminjamkan 

uang bunga untuk siapapun yang 

dikehendakinya. (Menggunakan uang 

yang diberikan oleh salah satu yang tidak 

akan mendapatkannya kembali--ayat 95.) 

110) Yesus berkata, siapa pun 

menemukan dunia (pemahaman duniawi 

agama kita; makna tingkat lebih rendah 

dari Kitab Suci) dan menjadi 

kaya, (Recognizes kekayaan sejati dari 



makna tingkat tinggi) membiarkan dia 

melepaskan keduniawian dan (di ladang, 

yang telah membawa maju seperti 

kekejian sebagai kehancuran Firman 

Allah, dan diri kita sendiri dengan itu). 

111) Yesus berkata, (dikotomi palsu yang 

ada antara) langit dan bumi (kunci, atau 

surgawi makna dalam pembuluh 

duniawi) akan digulung di 

hadiratMu. (Atau mungkin digulung 

menjadi satu, seperti mereka menjadi 

satu di depan mata Anda) dan satu yang 

tinggal dari hidup satu (Minuman kata 

dari mulut-Nya--ayat 108) tidak akan 

melihat kematian (Tidak akan kehilangan 

penglihatan misteri). Apakah tidak Yesus 

berkata, siapa pun menemukan dirinya 

lebih unggul dunia? (Dan dengan 

demikian memiliki kekuatan untuk 

melepaskan dan menghancurkannya, 



sehingga yang digulung dalam kehadiran 

kami.) 

112) Yesus berkata, Celakalah 

daging (interpretasi tingkat 

kedagingan) yang tergantung pada 

jiwa; (Alasan, seperti dijelaskan dalam 

rahasia James 3:18) Cekalalah 

jiwa (Penalaran) itu tergantung pada 

daging (Tingkat rendah, kedagingan ide 

yang berasal dari tidak memiliki tombol). 

  

113) murid-murid Yesus berkata 

kepadanya, ketika akan datang 

kerajaan? < Yesus berkata, > itu tidak 

akan menunggu untuk (Itu harus dicari 

untuk, meminta, mengetuk-berdasarkan; 

ditemukan, menerima dan membuka-up 

bagi kami.) Tidak akan menjadi masalah 

untuk mengatakan ' di sini adalah' atau ' 

tidak itu adalah ' (Di langit atau laut, 



seperti para pemimpin kita dapat 

memberitahu kami--ayat 3). Sebaliknya, 

Kerajaan Bapa dihamparkan di atas 

bumi, (Tersembunyi dalam terminologi 

duniawi kata lain) dan orang-orang tidak 

melihat hal itu (Karena kunci telah 

diambil dan tersembunyi.) 

114) Simon Peter (Jemaat) berkata 

kepadanya, membiarkan 

Maria (daripadanya setan 7 usia daging 

dilemparkan) meninggalkan kami, untuk 

wanita (mereka yang daging 

membebaskan kita ke dalam dunia 

daging) (atau, dengan analogi ini 

anyways, tampaknya akan) tidak layak 

hidup. (Gereja tidak bisa membayangkan 

transformasi rendah, fisik, atau laki-laki 

ke atas, atau rohani, atau laki-laki 

Yesus.) Yesus berkata, aku sendiri akan 

membawanya (yaitu dunia itu sendiri 

terungkap seperti Yesus akan 



memilikinya) untuk membuat dia laki-

laki, (penyebab yang yang menumbuhkan 

makhluk daging untuk berhenti, dan 

sebaliknya melahirkan makhluk-

makhluk rohani) sehingga ia juga dapat 

menjadi semangat hidup menyerupai 

Anda laki-laki (hidup Roh). Untuk setiap 

wanita (Orang kedagingan — bahkan 

kita laki-laki yang disebut mempelai 

Kristus) yang akan membuat dirinya 

laki-laki (Rohani) akan masuk ke dalam 

Kerajaan Surga. (Karena dia membuat 

kita seperti sendiri.) 
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