
L'EVANGELI DE TOMÀS 

DESVELAR 
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Pròleg) són les dites misteriós que 
Jesus, el viure, de parlar i Didymos 
que (El doble) Va escriure Judes, que es 
diu Thomas,. (Entre 8-40 dies després 
de la seva resurrecció.) 

1) i va dir: qui escolta aquestes 
paraules (i) descobreix el seu 
significat (vida de treball i es troba - 
veure - vers 58) mai no gust de mort (la 
pèrdua del significat d'aquestes 
paraules). 

2) Jesús va dir, aquell que busca (pel 
significat d'aquestes paraules) no 
haurien de deixar fora, (però) seguir 
buscant (per a això) fins que es 



troba (el misteri). Quan es troba (El 
significat, el misteri), serà amb 
problemes(Treball i trobar vida - vers 
58) (i) es meravellaran. Quan està amb 
problemes (i) quan ell es, llavors serà 
sorprès, (per a) ell regnarà (el món) (i) 
regla sobre tots els (vers 4). I quan 
governa llavors va a 
descansar(Dissabte la resta, en el 7è 
mil·leni). 

3) Jesús va dir, ha qui atraure (i) 
portarà dir, "Heus aquí, el Regne és cap 
amunt en el cel (només els líders 
religiosos pot entendre),' llavors les 
aus del cel (líders religiosos, que 
consumir la llavor, o la paraula de 
Déu)que es batrà (amagar les claus i 
estafar a vostè d'això - vers 39; Lluc 
11:52). Si que hauria de dir que, "és 
sota la terra (Segons ensenyaments 



acadèmics o terrenals,), (O) 
mar (Segons els ensenyaments de 
l'església), ' llavors els peixos del 
mar (Líders cristians) et van a colpejar 
a això. Més aviat és que el Regne és 
dins teu i sense (no necessita líders per 
veure-ho). Aquells de vostès que saber 
vosaltres mateixos (Vida, llum, 
autoritat, veritat)s'assabentarà (a través 
de treballant i trobar vida) que això és 
cert. Quan et (treballat, i) saber qui ets, 
que llavors es coneix (en el sentit 
bíblic, quan Jesús es converteix en 
vostè - vers 108), i reconeixerà que sou 
fills de la vivents pare (vers 106). Però 
si no (Treball i arribar als) saber 
vosaltres, habiten en (Carn) la pobresa 
i tu sou vosaltres que la pobresa (Carn). 

4) Jesús va dir, deixeu que l'home que 
és vell en dies (homes religiosos al 



final de l'edat) no dubteu en demanar a 
un nen petit de set dies (The electe, en 
el 7è mil·leni) sobre el lloc de 
vida (vers 50), i (per demanar l'electe 
aquell dia Sabbath de 
descans) cobraran vida (per arribar a 
comprendre el significat d'aquestes 
paraules). Per a molts que són el 
primer (Aquells influenciat pel seu, 
Etcétera Jude 4) es convertirà en 
última(Abased, desposseït del seu 
Regne), i 
l'últim (L'electe), primer (Exaltat, 
elevat, donada a regnar). Fet 
convindran a un mateix (Vine a d'acord 
amb l'electe). 

5) Jesús va dir, saber què és abans de la 
cara (codificat el missatge secret en les 
escriptures) i el que s'amaga (les claus 
d'aquest llenguatge secret - vers 



39; Luke 11:52) de t serà revelada a 
vostè. Per a res és ocultes (pels escribes 
i fariseus - vers 39; Lluc 11:52; i després 
l'església) que no es mostren, (les claus 
es restauraran) ni és res enterrat (sota 
un ensenyament terrenal) que no es 
planteja (vist en el seu significat major 
nivell). 

6) als seus deixebles li va preguntar i li 
va dir, com voleu que ens a fast? (Fer 
sense els logotips) Com serà 
preguem? (Pel Regne per venir) Com 
anem a donar almoines? (de recursos 
propis en lloc de Déu) quina dieta 
haurà observem? (Cànon serà 
acceptem) Jesús va dir, no diguis 
mentides (sobre el que està escrit en les 
escriptures), o fer el que odi (per 
perseguir les coses d'aquest món), per a 
totes les coses són plana a la 



vista (interpretació) del cel (el més alt 
sentit), totes les coses són divulgats 
abans de veritat (que és per què vostè 
no menteixen). Per a res és ocultes (com 
les claus) que no es farà manifesta, i res 
no ha estat cobert (dels copistes, 
fariseus i més tard, els cristians) que no 
serà descobert (Per the elegir) . 

7) Jesús va dir, beneït és el 
Lleó (església de fals que ha estat 
devorat per Satanàs-1 Pere 5:8) que 
esdevé home (An elegir un, es 
converteix en animat) quan es 
consumeix (Apoderat) per l'home (The 
elegir els al final de l'edat); i maleït 
l'home (de l'església primitiva) qui el 
Lleó (Satanàs) consumeix (Infiltrats; Ju
de 4, etcètera), i el Lleó (el diable, com 
l'esperit del anticrist) esdevé 



home (Cristianisme canvis en la seva 
imatge). 

8) i va dir, el Regne és com un pescador 
savi que fos la xarxa en el mar (era 
cristiana) i dibuixa cap amunt des del 
mar (edat cristiana) ple de peixos 
petits (diverses denominacions 
cristianes). Entre ells el savi pescador 
va trobar una multa (Nota que "gran" 
és una clau que té a veure amb 
"belles") peixos grans (Ensenyament 
singular, veritable ensenyament de 
Crist). Va tirar tots els peixos petits 
tornar (Denominacions cristianes) en el 
mar (Edat de cristiandat) i va triar el 
peix gran (fina) (Christian 
docència) sense dificultat. (Perquè era 
obvi quina era la millor) qui 
ha (Dos) orelles per a escoltar, (Vers 



33) que escolti (Ensenyaments de 
majúscules i minúscules). 

9) Jesús va dir, ara el sembrador (fill 
d'home) va sortir, prenia un grapat (de 
llavors (La paraula)) i dispersar (a 
través de l'edat). Alguns (d'aquests 
llibres) va caure a la 
carretera (L'església primitiva, influïda 
per les tradicions (carretera) dels 
escribes i fariseus; vegeu - vers 39; Lluc 
11:52); els ocells (Líders que, inspirada 
per Satanàs, consumir la llavor, o 
paraula) va arribar i va recollir-los 
la (Confiscades paraula de Déu i 
eliminat it)altres van caure sobre la 
roca (L'església primitiva), no arribar 
pas a arrelar la (Stony, preparat) del sòl 
i no produir les orelles (Fruit). I altres 
van caure en espines (Aquells temptats 
amb les riqueses d'aquest 



món);ofegada les llavors (La paraula) i 
cucs (Els Protestants) menjaven (Tret 
els llibres apòcrifs de la Bíblia). I altres 
van caure en terra bona (The electe del 
dia 7) i produeix bon fruit (Orelles) : 
tenia seixanta per mesurar(Per a 
aquells dels 6.000 anys) i cent vint per 
mesurar (A nova dimensió, o una 
duplicació dels 60). 

10) Jesús va dir, tinc foc fos (un judici i 
sentència) en el món i veure, jo estic 
defensant-lo fins que 
blazes (Consumes, o bé refina). 

11) Jesús va dir, aquest cel 
passaran, (Fals cristianisme) i l'un 
damunt això passaran (falsa 
judaisme). Els morts (Anomenats 
cristians i jueus) són no viu i la 
vida (L'electe) no morirà (Ja que és 
impossible enganyar-los amb els 



ensenyaments falses). En els dies quan 
vostè consumeix que és 
mort (Ensenyaments de Judeo-
Christian), que va arribar el que és 
viu (Reconeixent-la i viure). Quan 
s'arriba a viure a la llum, què faràs? El 
dia (necròpolis a l'edat església) quan 
eres un (les interpretacions terrenals i 
celestials, sabia) es va convertir en 
dos (sabia només el terrenal). , Però 
quan vostè es converteix en 
dos (Dividir), què faràs (Per recuperar 
la unitat perduda dins)? 

12) els deixebles va dir a Jesús, sabem 
que vostè (el camí, veritat i 
vida) partirà de nosaltres. Que ha de 
ser el nostre líder (pel camí veritat i 
vida)? Jesús els digué, siguis on siguis, 
ets d'anar a James justos, pel bé cel i la 
terra (els dos; els significats superiors i 



inferiors) va néixer (convertit en; la 
major és se n'expressava a la part 
inferior). 

13) Jesús digué als seus 
deixebles, comparar-me amb algú i em 
diuen que estic com. Simon Peter (The 
Church) li va dir, ets com un àngel 
just (treballador Miracle, sent 
lluminós). Mateu (que és també conegut 
com Levi; jueus) li va dir, ets com un 
filòsof assenyat (que com sempre 
digués el rabí). Thomas (The elegir) li 
va dir, mestre, que la boca és totalment 
incapaç de dir qui ets com. Jesús va dir, 
jo no sóc el seu mestre de . Perquè 
vostè he assedegat de (de la boca - vers 
108), han esdevingut intoxicat per la 
primavera de bombolles (de la paraula 
de Déu) que tenen dosificats (en 
terminologia precisa, és per això que 



Thomas no es parla). i va endur i es va 
retirar (de jueus i cristians) i li va dir 
tres coses (que no hi hauria tres 
Testaments). Quan Thomas (L'Evangeli 
de) (va ser més tard) tornar (al final de 
l'edat) a companys (jueus i cristians), li 
van preguntar, què va dir Jesús a 
vostè? (Explicar aquests secrets per a 
nosaltres) Thomas va dir, si et dic una 
de les coses que em va dir, (sobre com 
hi ha seria un tercer Testament) es 
recollir pedres (l'antic i Nou 
Testament) i llançar al (utilitzar-los 
contra) mi; un incendi (A judici i 
sentència) vindrà de les 
pedres (Testament) i gravar 
vostè (jueus i cristians) . 

14) Jesús els digué, Si vostè ràpid (de la 
paraula en comptes del món - vers 
27), donarà lloc al pecat (A falta de 



comprensió i una edat pecaminós) per 
vosaltres mateixos; i si vostè 
pregar (Pel Regne per venir en lloc de 
buscar-ho), sereu condemnats; i si li 
dono almoines (en contraposició a les 
claus del coneixement - vers 39; Luke 
11:52), et farà mal als seus esperits. (Per 
centrar-se en les necessitats físiques en 
comptes de espiritual)quan vas en cap 
terra i caminar en els barris (Per tota de 
la cristiandat) Si vostè, reben (Accepti, 
o donar-li una audiència) menjar el que 
ells s'establirà abans (Utilitzeu 
qualsevol escriptures accepten com a 
autoritzat) i curar (El misteri a 
restaurar) la (Espiritual) malalts 
de entre ells. Per què entra en la 
boca (les escriptures) no es contaminar 
vostè, però allò que emana de la 



boca (Contra escriptures) -és que que 
profanar li. 

15) Jesús va dir, Quan vegis que no 
havia nascut de dona, (no de Maria, 
però d'esperit i en veritat) postrar-vos 
sobre els seus rostres i culte ell aquell 
és el seu pare (la paraula és veritat 
17:17). 

16) Jesús va dir, homes pensen, potser, 
que és la pau que he arribat a emesos 
sobre el món. No saben que és 
dissensió que he arribat a emetre a la 
terra: foc (proves), espasa (una espasa, 
3a o Testament emana de la boca al seu 
retorn, portant al 2 ja tenen 3; veure 
Lucas 22:36), i la guerra (entre aquells 
de 2 Testament contra aquells de 
3). Perquè hi haurà cinc en una 
casa (Els de la 2 Testament més aquells 
de les 3): tres (L'electe) serà contra 



dos (Falsos cristians), i (Al final del 
temps) dos (Falsos cristians) contra 
tres (The electe, que tornen a 
l'ensenyament anterior), el pare (Els de 
la 3 Testament) contra el fill (Els de la 2 
Testament), i el fill (Els de la 2 
Testament) contra el pare (Els de la 3 
Testament) . I es mantindrà 
solitari (junts com una al final). 

17) Jesús va dir, jo li donaré vostè què 
ha vist cap ull (per oposició a què s'ha 
vist durant 2.000 anys) i que cap orella 
ha sentit (per a 2.000 anys) i el que ha 
tocat cap mà (per a 2.000 anys) i el que 
mai s'ha produït a la ment humana (les 
claus del coneixement - vers 39; Lluc 
11:52; aquesta revelació). 

18) els deixebles va dir a Jesús, digui'ns 
com seran les nostre final. Jesús va 
dir, ha descobert, a continuació, 



l'inici (que en principi creia escriptors 
de New Testament en escriptures fora 
del Cànon)que busca final (alguns 
millor prova que aquest fet 
simple)? per on és l'inici (El fet bàsic 
del seu ús i creença, els escriptors de 
New Testament), hi haurà final es (El 
retorn a aquest coneixement 
original). Beneït és ell qui ocuparà el 
seu lloc en l'inici (Es mantindrà amb 
escriptors de New Testament); ell sabrà 
final (El retorn a la docència) i no 
l'experiència (L) mort (d'aquest 
misteri). 

19) Jesús va dir, beneït és ell qui va 
néixer (establerta la Fundació d'aquest 
misteri abans que fos perduda) abans 
de venir a ser (segona vegada al final 
de l'edat). Si ser meus deixebles i 
escoltar les meves paraules(Que 



testimoni d'aquests escrits des del 
moment que originalment es van 
escriure les escriptures) aquestes 
pedres (Testament) serà ministre 
de (Revelen els seus misteris) a 
vostè. Perquè hi ha cinc arbres per a 
vostè en el paradís (el 2 grups: els de la 
2 arbres, volums o dispensacions, més 
aquells de les 3) que romanen 
impertorbable l'estiu (moment de la 
collita) i l'hivern (la temporada 
infructuoses) i fulles (que són per a la 
curació de les Nacions) no cauen (però 
romanen per a nosaltres a llegir, o 
consumir). Qui es converteix en 
familiaritzat amb ells (Ambdós 
conjunts d'arbres i els seus fruits 
estima) no experimentaran (O ser 
subjecte a les) mort (del misteri). 



20) els deixebles va dir a Jesús, digui'ns 
què és el Regne del cel com. Va dir a 
ells, és com una llavor de mostassa, la 
més petita de totes les llavors (amagat 
en les escriptures). Però quan aquesta 
cau en terra llaurat, (un centre preparat 
rebre i acceptar-ho — elegits) es 
produeix una gran planta (arbre, o el 
Testament i un ensenyament) i es 
converteix en un refugi per a les aus 
del cel (líders cristians i jueves). 

21) Mary (l'edat, que no puc tocar-lo 
fins que el seu nivell superior és 
revelat) diu que Jesús, a qui els seus 
discipulats com? Va dir, són com 
nens (The elegir) que s'han assentat en 
un camp que no d'ells és (el 
món).Quan vénen els propietaris del 
camp (Jueus i cristians; els compradors 
i comerciants) es a dir, "anem a fer 



tornar el nostre camp." (Religió; 
excommunicate l'electe dins d'ells) ells 
(es) despullar de la seva presència -(És 
a dir, treuen d'indumentària religiosa, 
o afiliacions) per tal de deixar-los a 
tenir de tornada d'àmbit(Cristianisme, 
judaisme) i donar-los a (Vegeu 
Apocalipsi 18:4 sortiu de la seu, la 
meva gent...). Per tant us dic que, si el 
propietari (Pare) d'una 
casa (d'Israel) sap que el 
lladre (Satanàs) s'acosta (Per robar la 
paraula de Déu i amagar les claus del 
coneixement - vers 39; Lluc 11:52; Luke 
11:52), va començarà la seva vigília 
abans ell arriba (per revelar el seu pla 
per l'electe de l'església primitiva) i no 
li permetrà a casa seva del seu 
domini (l'església veritable ) per a 
portar seus béns (escriptures, claus i 



misteris). Vostè, (Discipulats) llavors, 
estar en el seu guàrdia contra el 
món (Que ha assumit les institucions 
religioses). Braç vosaltres mateixos 
amb gran força (La escollint amb cura 
les del superior a la part 
inferior) perquè no els lladres (de la 
paraula de Déu)trobar una manera 
d'arribar a vostè (i robar les claus i 
ocultar el significat superior; però les 
restes d'imatge segura conservats i se 
n'expressava a la part inferior), per la 
dificultat que heu (La pèrdua del sentit 
superior)(segurament) es 
materialitzarà (El misteri és enderrocat 
i va perdre per 2.000 anys). Faci's entre 
el que un home d'entesa (Per 
restaurar). Quan el gra madurat (Va 
caure sobre el terra llaurat i produeix 
120-fold), va arribar ràpidament amb la 



falç a la mà i va obtenir-lo. Qui tingui 
orelles per a escoltar (com l'home 
d'entesa), que escolti. 

22) Jesús va veure els infants (Elegir el 
dia 7) sent alletades (per la mare 
veritable, espiritual). Va dir als seus 
deixebles, Aquests nadons sent alletats 
són com aquells que entrar en el 
Regne. Deien que a ell, que llavors, 
com els nens, entrarà al Regne? Jesús 
va dir a ells, quan facis els dos 
un (vegeu els baixes significats com 
imatges o vasos de les més altes), i al 
fer l'interior (on comença la recerca del 
Regne) com l'exterior (que es 
descobreix en realitat correspon al teu 
ésser interior) i l'exterior com 
l'interior (substitueix la imatge amb el 
pare, que s'estén sobre la terra - vers 
113) i l'anterior (què és en el cel) com la 



continuació (què és sota la terra, o en el 
mar), i quan vostè fa l'home (espiritual 
la llavor del pare) i la femella (que 
porta endavant fa llavor fins llavor del 
pare és portat endavant a través de la 
carn nivell mitjançant la revelació 
espiritual) el mateix , per tal que 
l'home (espiritual el nivell de les 
escriptures) no ser masculí (no 
purament espiritual a la natura, però 
com que és se n'expressava en la carn, 
així) ni la femella dona (el significat 
terrenal, o nivell de carn) (perquè quan 
l'espiritual és descobert per ser se 
n'expressava dins el nivell carn, porta 
els nens Sants o elegits, com es parla 
de per Paul en 1st Corintis 7:14); i quan 
vostè moda ulls (Els 2 nivells de 
veure) en un ull(La carn nivell només) i 
un (Dret) mà (Que sap el que està fent 



Jesus) en lloc de un (Esquerra) mà (Que 
no), i un (Dret) peu (Que sap on va) en 
lloc de un (Esquerra) peu (Que no), i 
un (Superior) semblança en lloc de 
un(Inferior) semblança (Veure el més 
alt com se n'expressava a la part 
inferior); llavors entrarà [Regne]. 

23) Jesús va dir, jo, optarà per you, un 
de (a perseguir) mil i dos de (a 
perseguir) deu mil i vencerà com una 
única. (Deuteronomi 32:30, Etcétera) 

24) deixebles va dir a ell, ens mostren 
el lloc on vostè està, ja que és necessari 
buscar-lo. Ell diu que ells, qui 
ha (dues) les orelles, que escolti. Hi ha 
llum (on Jesús és la llum del món) dins 
d'un home de la llum (Jesus ha fet que 
l'home), i (el significat superior; llum 
de Crist) il·lumina el món sencer. Si 
això no brilla,- (la llum dins 



teu) és (només) foscor (només una 
orella, que només escolta els 
ensenyaments fa d'homes). 

25) Jesús va dir, el seu germà 
d'amor (elegir The, tant en el seu dia, la 
pluja primerenca i els propers, la pluja 
tardana) com l'ànima, vigilar com 
l'alumne de l'ull (perquè de fet, són els 
ulls). 

26) Jesús va dir, veieu el malnom a l'ull 
de germans (seus objeccions als llibres 
que accepta, perquè vostè sembla no la 
llengua oculta que volen transmetre, 
sinó només en la seva datació i 
acceptació i credibilitat etcètera), però 
no veure la biga en el teu propi 
ull (que el seu propi llibres fan 
referència a ells, i que ambdós 
conjunts de llibres desbloquejar a les 
mateixes claus). Quan vostè va a la 



biga (el fals concepte del Cànon) del 
seu propi ull, llavors vostè veurà 
clarament (a retrocedir des seus 
objeccions) emesos el malnom de l'ull 
del teu germà (el seu fa objeccions 
nivells a la seva manera de veure). 

27) Jesús va dir: menys ràpid per al 
món, en cap manera trobareu el Regne 
de Déu; i llevat que s'observa el dia del 
dissabte (el mil·lenni, després dels 
6.000 anys) com un Sabbath (un que 
està en repòs a la veritat)no vindrà a 
veure el pare (la llum dins d'aquelles 
imatges). 

28) Jesús va dir, vaig prendre el meu 
lloc enmig del món, i em semblava 
en (i en el nivell de) la carn (com una 
paràbola de la vida del seu significat 
espiritual). He trobat tots ells 
intoxicat (No des de la primavera de 



bombolles, però paraula 
masculina); He trobat cap d'ells set (Per 
a la paraula, la primavera 
bombolles) . I la meva ànima es va 
convertir en afectat (reduïda al nivell 
que pot acceptar la carn) dels fills dels 
homes, perquè són (espiritual) cec en 
els (espiritual) cors i no 
tenen (espiritual) vista (2n ull, orella, 
etcètera); per buit(Carnal) van venir al 
món i buida (Carnal) també tracten de 
deixar el món (Satisfet d'haver només 
que 1 ull, orella, Etcétera). Però de 
moment que són intoxicat (En les 
paraules buides, carn, terrenals dels 
homes). Quan que sacsejarà la seva 
vi (Forts engany, l'embriaguesa, la 
primavera dosificats pels homes, ja que 
estimaven no la veritat), llavors ells es 
penedir-se (i beure en canvi des de la 



seva primavera bombolles que va, no 
homes, ha mesurat fora). 

29) Jesús va dir, Si la carn (el nivell 
inferior de les escriptures) va néixer a 
causa d'esperit (que el nivell superior, 
espiritual és se n'expressava en el 
nivell inferior, física), és una 
meravella. Però si esperit (el nivell més 
alt és a dir, mitjançant la Santa, elegir 
nens) va néixer a causa de 
l'organisme (Born de la dona, o la carn 
i ossos, reproducció després el, 
inferior, carnal significat de les 
escriptures), és una meravella de 
meravelles. De fet, estic sorprès de com 
aquesta gran riquesa (el més alt sentit 
nivell de les escriptures) ha fet a casa 
seva (se n'expressava propi) en aquesta 
pobresa (el significat nivell inferior de 
les escriptures). 



30) Jesús va dir, on hi ha tres déus (com 
en el Déu de l'antic, nou i el Testament 
apòcrif), són déus (Jesus ha 
esdevingut-los). On hi ha 
dos (Testament; els cristians) o 
un (Testament; els jueus), Jo estic amb 
ell (Fins al final de l'edat). (Els 3 són 
elegits, la 2 són els cristians de la 
mateixa casa; i els jueus, són el 1 i són 
una altra casa) augmentar la 
pedra (elevar el Testament rebutjat), i 
hi trobareu m (la pedra angular)partirà 
de la fusta (buscar al més alt nivell en 
el Nou Testament), i allà vaig (El 
Logos) am. 

31) Jesús va dir, s'accepta cap profeta al 
seu propi poble (Jesus no és acceptada 
per jueus); cap metge cura aquells que 
ho coneixen (Jesus no poden curar els 
cristians de la seva incredulitat). 



32) Jesús va dir, A ciutat (la Nova 
Jerusalem) , s'ubicarà en una alta 
muntanya (Judeo-cristianisme) i va 
fortificar (en el temps per la paraula de 
Déu) no es pot caure, (les portes de 
l'infern no prevaldrà contra) ni es 
poden amagar. (Tothom veurà it) 

33) Jesús va dir, sents (el significat de 
nivell inferior) amb una de les orelles, 
[però l'altre que (que entén el nivell 
superior) que han tancat.] predicar de 
l'housetops que vostè escoltarà en l'una 
oïda (que que li ha ensenyat 
prèviament; els 2 arbres o 
Testament) {(As well as) en 
l'altre (espiritual) oïda (que que 
s'ensenyaven a primera i 
redescobriment; 3 arbres).} perquè 
ningú encén un llum (la paraula de 
Déu Salm 119: 105) i posa-ho (La 



paraula) sota un grapats, ni fa ell (La 
paraula) en un lloc ocult, (la paraula 
llibres apòcrifs mitjans pres fora i 
ocults) , però més aviat va estableix que 
en un estand de llum (proclama en 
l'església, revelació 1:20) per tal que 
tothom que introdueix (El Regne) i 
fulles (El Regne) veuran la llum (que 
és el significat d'alt nivell que conté la 
paraula de Déu). 

34) Jesús deia, Si un home cec (Falsos 
jueus amb la seva imatge falsa, o 
Canon) condueix un home cec (Falsos 
cristians, que utilitzen aquesta tàctica 
com una raó per assassinar els profetes 
i l'exili dels apòstols així poden 
prendre sobre l'església)caurà tant a un 
pou (la trampa de veure només el 
nivell inferior; per tant captivitat serà 
pres captiu i més tard aquells que 



maten amb l'espasa de la paraula de 
Déu ha mort amb aquest 
mateix l'espasa de la paraula de Déu). 

35) Jesús va dir, no pot ser ningú a 
entrar a la casa d'un home fort (la casa 
de Déu sota control de Satanàs) i 
portar-lo per força (al final de 
dies) llevat que uneix les 
mans (construeix un cas contra ell 
durant 2.000 anys);llavors es 
va (Poder) saquejar (Els delictes de 
revelar) casa seva (Les escriptures de la 
religió falsa, així com la mentida que es 
basen en exposar). 

36) Jesús va dir, no es preocupi de 
l'Alba (la revelació inicial dels misteris 
i claus a l'església primitiva) fins al 
vespre (ocultació posterior i supressió 
dels misteris i claus) i de capvespre (el 
temps de la repressió) Dawn (el 



mil·lenni 7, quan l'estrella del matí 
sorgeix en els nostres cors) sobre 
[quins aliments] (escriptures) menges 
[es] (Accept) , [o] què [roba] duràs (el 
seu particular denominació). [ets molt] 
millor que la [lliris] (La elit del món, 
que és el camp), que [no] targeta ni 
girar (Pel Regne de Déu) . I per la seva 
part, el que [tu duràs] Quan teniu cap 
roba? (Cap religió portarà vostè perquè 
vostè costat amb els profetes contra 
ells) que vols afegir a la seva 
estatura? (Condueixen a la seva 
veritable naturalesa — com Jesus, 
Moisès i Elies eren durant la 
Transfiguració) és el que li donarà el 
seu (Cert) roba (La Justícia dels 
Sants; Feina 29:14, Apocalipsi 19:8). 

37) deixebles va dir, quan vostè (La 
paraula vivint) esdevingut donarà ens i 



quan vam veure? Jesús va dir, quan 
vostè disrobe (deixar l'establiment 
religió) sense ésser avergonyit i 
prendre cap amunt de les seves 
peces (denominacions, diferències) i 
posar-los sota els teus peus com els 
nens petits (The decideixi) i trepitges 
ells (rebutjar-los, tirar els peixos petits 
nou en el mar), llavors [es veurà] el fill 
de la vida un (i per tant ser com ell, per 
a quan podem veure el fill veiem, i en 
veure'l, esdevenim com ho 
és), i (Hence) no es por (per a ell és 
amor perfecte, que la llança de tot 
temor; 1 Joan 4:18). 

38) Jesús va dir, moltes vegades he 
desitjat sentir (espiritualment amb 
l'orella altre, espiritual) aquestes 
paraules que estic dient a vostè i vostè 
té ningú més per escoltar-los des (com 



en aquest llibre). Hi haurà dies (The 2 
dies espirituals, o 2.000 anys) quan es 
mira per a mi (buscar meu significat, o 
Logos) i no em trobarà (el significat 
d'aquestes paraules). 

39) Jesús va dir, els fariseus i els 
escribes (i més tard, la seu de l'església 
primitiva) pres les claus del 
coneixement (del significat d'alt nivell; 
Vegeu també Luke 11:52). i 
amagat (Darrere la carn panys 
d'imatges terrenals) . Ells mateixos han 
entrat no (pel coneixement d'aquestes 
claus al Regne), ni han permès aquells 
que vulguin introduir (ja va veure la 
llum dins d'aquestes imatges i 
suprimir-los, i maleint l'esperit). Que, 
tanmateix, ser més prudents com 
serps (Els escribes i fariseus Mateu 



23:33, 12:34, Etcétera,) i tan innocents 
com els coloms (L'electe). 

40) Jesús va dir, una vinya (la falsa 
església) ha plantat fora el pare (el 
coneixement del misteri), però sent 
malaltís, (Rooted en els ensenyaments 
dels homes) serà arrencades per les 
seves arrels i destruït. (Per Jesús, 
el veritable vinya John 15:1) 

41) Jesús va dir, qui té alguna cosa a la 
mà (la veritable riquesa, una 
comprensió sobre aquest 
concepte) rebrà més (claus, revelacions, 
idees, poder), i qui no té res (la 
pobresa, o no abast sobre aquest 
concepte) es veuran privats de fins i tot 
el poc que té (poder Temporal, poder 
sobre l'església). 



42) Jesús va dir, ser transeünts. (Ràpid 
del món - el verset 27, convertir-se en 
solitari, Etcétera) 

43) els seus deixebles li, qui ets, que 
hauria de dir aquestes coses ens 
deia? < Jesús els digué, > no et adones 
que sóc de què us dic (des de l'arbre, o 
escriptures de l'antic Testament), 
però (deixebles, primers cristians) he 
tornat com els jueus, per ells (ja sigui) 
estimar l'arbre (The escriptures) i l'odi 
seu fruit (allò que es va portar 
endavant, és a dir, Jesús i el 
coneixement dels misteris) o encanta la 
fruita (Jesús els misteris) i l'odi a 
l'arbre (The escriptures que va portar 
endavant aquestes coses). 

44) Jesús va dir, qui blasphemes contra 
el pare (època de l'antic Testament i 
escriptures) es de ser perdonats, i qui 



blasphemes contra el fill (època del 
Nou Testament i escriptures) es de ser 
perdonats, però qui blasphemes contra 
l'esperit (que ens conduiran a una 
correcta comprensió de l'antic 
Testament i el Nou Testament, revelant 
així el 3rd Testament) es no ser 
perdonats o bé a la terra (l'argument 
terrenal contra ells serà convincent) o 
al cel (The espiritual argument contra 
ells serà convincent). 

45) Jesús va dir, raïm (els fruits del 
cristianisme i el Nou Testament) no es 
cullen d'espines (cristians, quan són 
mundana i rica), ni són figues (els 
fruits del judaisme i l'antic 
Testament) es van reunir des 
Cards (falsos jueus: sinagoga de 
Satanàs), perquè no produeixen 
fruits (productes bíblica). Un bon 



home porta endavant bona del seu 
magatzem (El cor el porta a la bona 
fruita) un malvat home porta les coses 
malament del seu magatzem mal, que 
és en el seu cor i diu les coses 
malament (Seva maldat fruita). Per fora 
de l'abundància del cor que porta 
endavant les coses malament (Que 
evita que les persones reconeixent el 
misteri). 

46) Jesús va dir, entre els nascuts de 
dona (Adam després que la carn es 
podria dir que va néixer una segona 
vegada, amb la transgressió d'Eva i la 
seva posterior aquiescència), d'Adam 
fins a Sant Joan Baptista, hi ha ningú 
tan superior a Joan Baptista que els 
ulls no hauria ser rebaixat (abans que 
ell). No obstant això, he dit que un de 
vosaltres ve a ser un nen (un dels 



elegits) es estar familiaritzat amb el 
Regne (com Joan Baptista era) i serà 
superior a John (ja que en aquesta 
ocasió, tindrà èxit en realitat). 

47) Jesús va dir, és impossible per a un 
home muntar dos cavalls (regnes) o 
estirar dos arcs (lluitar per i contra cada 
costat) i és impossible per a un 
servent (An elegir u) a servir a dos 
senyors (Déu i Satanàs); altrament ell 
l'honor i tractar l'altre 
desdenyosament. Cap home beu vi 
vell (Ensenyaments antics) i 
immediatament vol beure vi 
nou (ensenyaments). i nou 
vi (Ensenyament) no es posa en bótes 
velles (Alumnes, seguidors) , que no 
van a rebentar; ni és vi 
vell (Ensenyament) posar en un nou 
vi (Alumne), perquè no va 



espatllar (Com diu el vell, fals concepte 
del Cànon feia a primers 
cristians) . Una parcel·la 
antiga (ensenyament) no està cosit a 
una peça nova (religió), perquè com a 
resultat una llàgrima (en una nova 
religió). 

48) Jesús va dir, si dos (el vells i nous 
bótes) fer la pau amb els altres en 
aquesta un casa (de Déu), diran a la 
muntanya (sistema mundial, 
l'establiment religió), 'allunyar', i que 
es traslladarà a. 

49) Jesús va dir, són beneït el solitari i 
elegits, per (que a més de l'establiment 
religió) que es (a través del seu 
treball) trobar el Regne. Ets 
d'ella (basem la nostra comprensió 
sobre cristianisme primitiu)i per 
això (l'original docència) tornaràs. 



50) Jesús va dir, Si es (jueus i 
cristians) dir a vostè (The electe), "on 
véns?", dir-los ' veníem de la llum (alt 
nivell de la paraula), el lloc on la 
llum (significat espiritual) va néixer en 
la seva pròpia voluntat i consolidat [] i 
es va convertir en manifesta a través de 
la seva imatge (els significats inferiors, 
físics). ' si diuen, "és vostè?', per 
exemple, ' som els seus fills (Els 
portem endavant d'ella, per tal d'acabar 
el que quedava per a nosaltres), som 
elegits dels vius pare. "si et demanen 
que,"quin és el signe del seu pare en 
tu?", diuen,"és moviment i 
repòs." (Laboral i trobar la vida per 
ell. Quan ens governen, llavors anem a 
descansar. Que per fi hem recuperat la 
veritat implica fer-se càrrec del món i 
descansa en la paraula de Déu.) 



51) deixebles va dir a ell, quan el 
descans dels morts (els jueus i els 
cristians) vindrà, i quan vindrà el nou 
món? Ell els va dir: Què 
t'esperem (Que ensenyar que era des 
del principi) ja ha arribat, (La 
ensenyament de Judeo-Christian 
original) però vostè (Perquè les claus 
van ser preses i ocults) no reconeixen it 

52) els seus deixebles li va dir, parlava 
vint profetes d'Israel, (The 24 llibres 
del Cànon hebreu, més tard adoptat 
pels Protestants) i tots ells parlaven en 
tu. (L'ensenyament cristià tradicional, 
que ens sabria Jesus a través del 
cànon.) (La vida paraula de Déu, que és 
no subjectes a morts, o els falsos 
cristians i jueus) deia, he omès la que 
viuen amb la teva presència (que la 
paraula de Déu utilitza llibres fora del 



Cànon) i parlat (només) 
de (quina) morts (falsos jueus i 
cristians han dit). 

53) la seva deixebles va dir a ell, és 
beneficiós (física) circumcisió o no? Va 
dir a ells, si fos beneficiosa, pare (la 
llum dins la imatge de la carn) vols 
engendrar-los ja circumcidat (en la 
polpa) de d (Fleshly) mare (físic, 
superfície nivell d'ensenyament, 
tradicions, Etcétera). Més aviat, la 
circumcisió cert esperit ha 
esdevingut (En procés de 
temps) totalment rentable (Tal que ara 
ens pot transcendir l'ensenyament fa). 

54) Jesús va dir, feliços els pobres (En 
esperit, que ha estat privat de la 
riquesa de l'esperit), perquè teu és el 
Regne del cel. (La restauració de les 
claus i la idea d'alt nivell). 



55) Jesús va dir, qui no odi son pare i sa 
mare (tradicions jueves (o cristians), 
institucions, etcètera) no pot ser 
deixeble a mi (ja que les seves 
tradicions evitar d'acceptar les 
escriptures exclosos que els escriptors 
bíblics tan clarament va acceptar) i qui 
no odi seus germans i 
germanes (companys cristians i jueus 
germans i germanes) i prendre la 
creu (nota : això és més o menys al punt 
mig. En el manuscrit, hi ha un símbol 
aquí diu un staurogram, que ningú mai 
li explica. Vostè pot cercar a internet. Si 
vostè llegeix el llibre com si això fos 
una mena de frontissa, llegint 114, amb 
el pròleg, 113 amb versos 2, Etcétera, 
trobareu que són existeix una 
correspondència perceptible tot el camí 
fins aquest punt mig. No segueix 



nostre versificació exactament, però és 
allà...) en el meu camí (acceptant els 
llibres que ell i els escriptors del nou i 
antic Testament acceptats) no és digne 
de mi (Jesús fet cada vegada vostè i 
restauració de la talla correcta). 

56) Jesús va dir, qui ha arribat a 
entendre el món (i com s'amaga darrere 
d'una façana fa l'espiritual) ha trobat 
un cadàver (només) (tradició; la 
pobresa la paraula sense visió 
espiritual), i qui ha trobat un 
cadàver (que les imatges mundans 
serveix aquesta funció) és superior al 
món (no amb el seu engany). 

57) Jesús va dir, el Regne del pare és 
com un home que havia [bo] llavors (la 
paraula). L'enemic (Satan i la seva gent, 
la Judases) arribar a la nit (Aquest any 
2.000 anys de foscor) i va sembrar les 



males herbes(Ensenyaments fals, 
professors) entre la bona 
llavor (Paraula de Déu). L'home (Déu) 
no els permetia (Els àngels) arrencar les 
males herbes (Per revelar la veritat 
abans eren els 2.000 anys amunt); va 
dir, "em temo que vostè es van 
pretendre arrencar les males 
herbes (Fals, nivell inferior 
ensenyaments) i aixecar el 
blat (Fruita)amb ells.' (i ja no ho va fer, 
tenim aquest llibre que dóna testimoni 
contra ells en el nostre temps) pel dia 
de la collita (El dia 7, o mil·lenni) les 
males herbes (Falses doctrines) serà 
clarament visible, i es va tirar cap 
amunt (Fora de les esglésies i 
sinagogues) i cremat (Quan el foc 
blazes i l'espasa; el Testament 3 - i 



guerra-entre els 2 i les 3 Testament-
estades fora). 

58) Jesús va dir, Benaventurat l'home 
que ha patit (de 2.000 anys de falsa 
ensenyament) i (ha superat el 
món) trobar vida (les claus, la llum de 
l'ensenyament de major nivell). 

59) Jesús va dir, mireu dels vius un 
mentre ets viu (abans el seu robar-li 
del misteri continguda dins de 
tu), perquè no es moren (convingui 
segons els ensenyaments dels morts) i 
tractar de veure-ho (la vida un) i ser 
incapaç de fer so. (Les claus que 
permeten que s'han pres i ocult). 

60) < veien > un samarità (els d'un 
cànon petit i limitat) portant un Anyell 
en el seu camí a Judea. Va dir als seus 
deixebles, (per què fa) que l'home (dur) 



l'Anyell (cristianisme) als voltants? Li 
van dir, així que ell pot matar-lo (amb 
els seus propis ensenyaments) i 
menjar (llegir-lo a la seva manera). Va 
dir a ells, mentre que és viu (Capaç de 
canviar-los i portar-los vius) que no es 
menja (Lectura, acceptar) això, però 
només quan ha mort(Amb els seus 
propis ensenyaments) i (La paraula) ha 
convertit en un cadàver (Part del 
corpus d'escriptures, manca esperit i 
vida) . Van dir a ell, ell no pot fer-
ho (comprendre la paraula 
viuen) altrament. Va dir, també, busca 
un lloc per a si mateix en el descans (el 
temps entre la pèrdua i recuperació del 
misteri), perquè no et (Nou Testament i 
apòcrif escriptors Nou 
Testament,) convertir-se en un 
cadàver (Stripped dels seus significats 



major) i es menja (acceptat en el nivell 
de la seva comprensió mort). 

61) Jesús va dir, dos (tipus) a 
descansar (any 2.000 repose) sobre un 
llit (The Church) aquell (que no es 
tornarà un deixeble) morirà i 
l'altre (com Salomé es convertirà en un 
deixeble i) a viure (recuperar el 
misteri). Salomé(mare de Jaume i 
Joan; llegir Mark 15:40 juntament amb 
Matthew 27:56) va dir a ell, qui ets, 
home, que vostè, com si de el (la 
indivisa, per oposició als que divideix 
la paraula de Déu) han sorgit en el meu 
sofà (on menja) i menja de la meva 
taula? Jesús va dir a ella, jo sóc el que 
existeix des de l'indivisible. Em va 
donar (de menjar) algunes de les coses 
del meu pare (de la taula). < Salome dir 
>, sóc el seu deixeble. (Accepto que 



accepteu) < Jesús va dir a ella, > per 
això dic, si ell és < indivisa, > (accepta 
tot en les escriptures, fins i tot aquells 
que es refereixen a llibres fora del 
Cànon) va s'omplirà amb llum, (i així 
viu) però si ell està dividit, (no accepta 
tots els que Jesus es menja, 
o accepta) va s'omplirà amb la 
foscor (Die). 

62) Jesús va dir, és als [que són dignes 
de la meva] misteris (que laboral, 
buscar, preguntar i colpejar en esperit i 
en veritat i trobar vida) que et digui la 
meva misteris. (Donem les claus per 
esbrinar aquests misteris) no deixis 
que la mà esquerra (Els qui no coneix 
aquestes claus) saber quina mà 
dreta (Aquells qui sabia i els que 
arriben a conèixer) està fent. 



63) Jesús va dir, hi havia un home 
ric (la seu de l'església) que tenia molts 
diners (la veritable riquesa, o claus de 
coneixement). Va dir, ' han de posar el 
meu diners per utilitzar (amagar 
aquestes claus i substituir-los amb la 
meva docència) per tal que jo pugui 
sembrar, collir, planta, (per als meus 
propis propòsits egoistes) i omplir el 
meu (propi) produir magatzem 
amb (per meu propi poder i la glòria i 
guany) amb el resultat que jo (per tant, 
prenent el Regne per la traïció) serà 
falta res. Com van ser les seves 
intencions, però aquella mateixa 
nit (l'edat de 2.000 anys) va morir (ell 
mateix va perdre les claus a la 
veritat). Deixar-lo que té 
orelles (Ambdós nivells de 
comprensió) escoltar. 



64) Jesús deia, L'home havia rebut els 
visitants. I quan ell havia preparat el 
sopar de (la festa de la paraula eterna 
de Déu)va enviar el seu 
criat (profetes) amb 
convidats (creients). Va anar al 
primer (Seu de l'església primitiva) i li 
va dir, el meu mestre us convida. "va 
dir: ' tinc reclamacions contra alguns 
mercaders (Els falsos jueus-que havia 
amagat les claus - vers 39; Lluc 
11:52). Vénen a mi aquesta nit (Com el 
dia, o temps d'entendre s'esvaeix 
distància). I cal anar i donar-los les 
meves ordres (Imitar seves maneres, 
així que puc pot benefici mentre 
feien). demano que es dispensa del 
sopar.' (No acceptaré totes aquestes 
escriptures) va anar a un 
altre (L'església poc després de 



l'adquisició) i va dir: "meu mestre ha 
convidat." li va dir, "Acabo de comprar 
una casa (Establert una església) i sóc 
requerit per al dia. (Com els 
treballadors de dia que cada obtenir un 
Sveti) No tindrà cap estones.' (El meu 
treball és més important) va anar a un 
altre (Els Protestants)i va dir a ell, "el 
meu mestre us convida." Li deia, ' el 
meu amic es va a casar-se, (Sopar de les 
noces de l'anyell) i jo sóc per preparar 
el banquet. (El cànon és el que em vaig 
posar) No seré capaç d'arribar. (Perquè 
el teu banquet implica més paraula de 
Déu que puc ensenyar o 
acceptar) demano que es dispensa del 
sopar.(Rebutgen el menjar, les seves 
escriptures) ' Va anar a un 
altre (Cristians al final de l'edat de 
2.000 anys) i li va dir, el meu mestre us 



convida. (De menjar, o acceptar tots els 
llibres com els profetes han) ' Li deia, ' 
acabo de comprar una granja, (Jo 
totalment sóc invertit per ara) i estic en 
el meu camí cobrant el lloguer. (És el 
moment per a mi a efectiu dins el que 
no tenen res més ara a creure en les 
meves ovelles però em) No seré capaç 
d'arribar. Demano que es 
dispensa (rebutgen aquestes 
escriptures). ' El servent (Profetes) va 
tornar i va dir al seu mestre, "aquells a 
qui us convida a sopar (L'establiment 
religió cristià) han demanat que es 
dispensa.' el mestre va dir al seu 
servent, ' anar fora (de l'establiment 
religió) als carrers (Les Nacions, la 
xusma, prostitutes i impostos-
col·leccionistes-com a primer amb els 
jueus) i portar de tornada a aquells a 



qui li passa a complir,(Ningú-bo o 
dolent; tu, jo, qui sigui) manera que es 
pot menjar.' (Accepta les paraules que 
es va revelar a la festa de la paraula de 
Déu) Empresaris i comerciants (Líders 
religiosos, vegeu Apocalipsi 13:17) no 
es podrà entrar (Per elecció) els llocs 
del meu pare. 

65) va dir, hi havia un bon 
home (Déu) que propietat d'una 
vinya (The Church). Va arrendar- (amb 
l'expectativa de benefici) a 
masovers (església lideratge) manera 
que es podria treballar-ho i ell podria 
recollir els productes d'ells. (Encara 
que en realitat volia per si mateixos 
vers 63) va enviar el seu servent (La 
revelació de les escriptures) manera 
que els inquilins li podria donar la 
dècima (Fruites, misteris, 



augmentar)de la vinya (Església). Van 
aconseguir el seu servent (Profetes) i 
vèncer-lo (Ells), però tot matant-
lo (Morts i menjat). El servidor va 
tornar i va dir que el seu mestre. El 
mestre va dir, ' potser < que 
> (L'església abans de la reforma) no 
reconeixia < li >.' (Les escriptures) va 
enviar un altre servent. (Amb el tema 
de l'aprovació de la apòcrifs) vèncer els 
inquilins (Abusar 
verbalment) aquest (Aquests 
llibres) així. Llavors el propietari (Déu 
pare) va enviar el seu fill (en la seva 
segona vinguda) i va dir, "potser 
mostraran respecte al meu fill." (Quan 
ell es revela a través de les escriptures i 
l'electe) perquè els inquilins (Líders 
d'església) sabia que era ell qui era 
l'hereu de la vinya, (Punt de 



tornar) que es va apoderar d'ell i 
matar (Li va negar la 3a vegada, com 
Peter feia). Deixar-lo que té orelles (En 
el moment de la final) escoltar. 

66) Jesús va dir, Mostra'm la 
pedra (Testament) que els 
constructors (líders jueus i 
cristians) han rebutjat. Que un és la 
pedra angular (clau de pedra, o 
Testament). 

67) Jesús va dir, qui creu que tots els (el 
volum sencer dels escrits de Déu) propi 
és deficient (jueus i cristians) (ell 
mateix) és completament 
deficients. (Dividit; 2, no 1) 

68) Jesús va dir, ets beneïda quan els 
odiava i perseguits (els anomenats 
jueus i cristians). Allà on vostè ha estat 
perseguit (en les seves creences i la 



comprensió d'alt nivell) van trobar cap 
lloc (base per a això). 

69) Jesús va dir, beneït són ells qui han 
estat perseguits dins de si 
mateixos (Broken de fals 
ensenyaments). Són ells els que 
realment han arribat a conèixer el 
pare (no reben diu quina carn i ossos, 
però el pare). Beneït són la fam, (Per a 
la festa de la paraula de Déu) per a la 
panxa d'ell que desitja (Per saber la 
veritat, les claus)s'omplirà (Amb el 
coneixement del misteri). 

70) Jesús va dir, Si vostè porta 
endavant el que és dins 
teu, (Contained dins les 
escriptures) que vostè porta 
endavant (el misteri del significat d'alt 
nivell) li estalviarà. Si (voluntàriament) 
no tragueu el que està dins de 



vosaltres, (les claus, el misteri, el sentit 
de major nivell) què no tragueu (Des 
d'escriptures) et destruirà (per 
mantenir-obligat-up en el significat 
superficial). 

71) Jesús va dir, [això] destruiré 
casa, (antiga Jerusalem; El judaisme i el 
cristianisme; la vinya plantada a part el 
pare) i ningú serà capaç de reconstruir-
lo (perquè les mentides van construir 
la seva casa en seran exposats en el 
temps). 

72) [un home (líder religiós) va dir] li 
digui meus germans (companys 
cristians i jueus) per dividir els béns 
del meu pare (The escriptures, 
congregacions) amb mi. Va dir a 
ell, Oh home, qui m'ha fet un 
divisor (com aquest home té)? Es va 
tornar als seus deixebles (Els que 



coneixia el misteri de les escriptures 
indivisa) i va dir a ells, no sóc un 
divisor, sóc? (És a dir, saben que hi ha 
només un veritable ensenyament; el 
peix gran, ovelles, etcètera.) 

73) Jesús va dir, la collita (de la fruita 
de la paraula de Déu) és gran, però els 
treballadors (Elegir el) són 
poques. Demano, Senyor, per tant, 
enviar obrers a la collita. 

74) va dir: Senyor, encara n'hi ha molts 
al voltant de l'abeurador, (el cànon; o 
que conté l'aigua, o paraula) però hi ha 
res a la cisterna. (Seu enfocament és a 
la cisterna, o Canon i així no pot treure 
més aigua, o paraula d'IT) 

75) Jesús va dir, molts de peu a la 
porta, (La paraula, John 10:9) , però és 
el solitari (que no d'acord amb 



molts) que entrarà en la Cambra 
nupcial (perquè es veuen coses a part 
de la tradició). 

76) Jesús va dir, el Regne del pare és 
com un comerciant (líder religiós) que 
tenia una remesa de mercaderies (seu 
tradicions) i que va descobrir una 
perla (pedra un Testament, que forma 
una invisible i a tall d'irritació).Aquest 
comerciant (Líder religiós) va ser 
astut (Com el savi pescador - vers 
8). Va vendre les mercaderies(Tradició 
inútil) i comprava la Perla (El misteri 
infal·lible i duradora) sol (A part de la 
tradició) per si mateix. També, 
busqueu el seu tresor infal·lible i 
duradora (ocult) (Perla, que perdura 
fins i tot fins als nostres dies) on cap 
espècie d'arna (l'església primitiva, que 
menjaven la llavor, o paraula) arriba a 



devorar i cap cuc (The Protestants, que 
els llibres apòcrifs baixat de 
categoria) destrueix. 

77) Jesús va dir, jo que sóc la llum, que 
està per sobre de tots ells 
és (lluminàries d'aquest món). jo qui 
estic del tot. De mi tot venia d'anada i 
unto jo (al final del temps) va fer el tot 
estendre. Split (discernir els nivells 
físics i espirituals) un tros de 
fusta (que significa la creu; el Nou 
Testament), i estic allà. (La llum per 
sobre de tots ells, el significat d'alt 
nivell) aixecar (Elevar, acceptar, 
proclamar) la pedra (El Testament 
rebutjat; la clau),i em trobaràs (La llum 
en dos conjunts de l'escriptura). 

78) Jesús va dir, per què tenen sortir al 
desert? (Waterless lloc a part de l'aigua 
de la paraula de Déu) per veure una 



canya (El cànon de paraula es deriva de 
la canya de paraula) agitat pel vent (de 
doctrina de Déu)? I per veure un home 
vestit amb belles (Religiosa o 
profana) peces com el seu reis i el seu 
grans homes? (Que són tots en 
connivència) en ells hi ha la fina 
[roba], (Externals o superficial 
grandesa; associació amb una 
organització o religió) i són incapaços 
de discernir la veritat (Perquè 
manquen grandesa interior, o la 
veritable substància). 

79) una dona de la multitud li deies, 
beneït són l'úter (judaisme, vegeu 
Gàlates 1:15) que tenia vostè i els 
pits (antic i Nou Testament) que es 
nodreix. (Cristianisme) Va dir a 
ella, feliços (The elegir) que han sentit 
la paraula del pare (esperit de nivell, 



per oposició a la mare, que és el nivell 
de carn i ossos) i realment l'han 
mantingut (per oposició a jueus i 
cristians, que no ho va fer). Perquè hi 
haurà dies (El 2 dies espirituals; els 
2.000 anys lliurat a Satanàs per intentar 
l'església) quan vostè dirà, "feliços els 
que no s'ha concebut l'úter(Veritable 
judaisme, cristianisme) i els pits (La 
paraula de Déu en el seu sentit més 
alt) que no han donat llet(Els 
ensenyaments per a aquells no està 
preparat per a la carn de la paraula) .' 

80) Jesús va dir, que qui ha reconegut 
el món (el nivell mundà docència) ha 
trobat el cos, (el cadàver, o corpus dels 
ensenyaments morts) però que ha 
trobat el cos (ha assabentar de la mort 
del misteri) és superior al 



món (exercicis poder sobre els 
ensenyaments mundans). 

81) Jesús va dir, deixar-lo que ha 
crescut ric (trobat la veritable riquesa 
de les ensenyances superiors) ser 
rei (ser concedit el dret a parlar i a 
ensenyar), i deixar-lo que posseeix el 
poder (l'elit i els governants de 
l'església) va renunciar (d'autoritat). 

82) Jesús va dir, qui és prop de mi (La 
paraula) és a prop de l'incendi (judici i 
sentència, també persecució), i ell que 
és lluny de mi (La paraula) és lluny del 
Regne (l'alt nivell enteniment). 

83) Jesús va dir, les imatges (el 
significat de nivell inferior a les quals 
la més alts són se n'expressava) es 
manifesta a l'home, (perquè són els 
significats de nivell de superfície) però 



la llum en ells (alt nivell significats, 
desvelat per les claus) roman amagada 
en la imatge (tancats en els diversos 
noms i accions d'objectes, Etcétera) de 
la llum (alt nivell significat) del 
pare. Va (El pare de llums) es (en el seu 
degut temps) esdevenir manifest, però 
la seva imatge (com ell s'amaga en el 
sentit de nivell inferior) romandrà 
ocult per la seva llum (que utilitza les 
imatges per amagar-se). 

84) Jesús va dir, quan veus que la 
semblança, (què vostè mateix projectar 
sobre les escriptures) que 
s'alegren (perquè s'adapta a vostè per 
veure si mateix i no Déu en ells). Però 
quan vostè veure les teves 
imatges (reconèixer que parlen de 
vostè) que va néixer abans que, (i que 
van ser escrits abans que aquestes 



coses pasaren) i que tampoc no 
moren (continua per ser transmès 2.000 
anys) ni convertir-se de manifest, (ja 
que no reconèixer la llum dins 
d'ells) quant (culpa) cal tenir (aquell 
dia)! 

85) Jesús va dir, Adam neix d'una gran 
potència (1) (Déu) i una gran 
riquesa (coneixement), però ell no va 
ser digne de vostè (que els ha confiat la 
veritat). Per a ell havia estat 
digne, (Però per tenir el misteri 
revelat)[tenia] no [han experimentat] 
mort. (Caigut víctima de la debilitat i la 
ignorància). 

86) Jesús va dir, [les guineus (Com 
Herodes, que saberen la veritat, que va 
rebre de John) tenen els seus 
forats] (seus llocs dins les institucions 
terrenals) i els ocells (líders 



religiosos) tenen [d] nius (alts 
oficines), però el fill de l'home no té 
lloc (oficina o posició) per posar el cap 
i la resta. (Per a 2.000 anys). 

87) Jesús va dir, condemnats és 
l'òrgan (sense vida Christian 
Canonge; Església) que és dependent 
d'un cos (Cànon jueu sense vida; 
sinagoga), i l'ànima és 
miserable (raonament humà, segons el 
llibre secret de Jaume) que és 
dependent d'aquests dos (seva 
comprensió superficial de la 2 morts 
Testament). 

88) Jesús va dir, àngels (The elegir) i els 
profetes (de les escriptures) vindrà a 
tu (després de 2.000 anys) i li (una 
correcta comprensió de) aquestes coses 
(ja) té (The 2 conjunts 
d'escriptures; Antic i Nou Testament). I 



tu també, donar-los les coses 
que (jueus i cristians) té, (diners, 
energia, recursos, accés als mitjans de 
comunicació, reconeixement) i dic a 
vosaltres, "quan es van (propietaris de 
l'àmbit, o el món) venir i fer el que és 
d'ells?" (Perquè puguem treure nostres 
peces religioses i renunciar al món.) 

89) Jesús va dir, per què et rentes (amb 
la paraula) l'exterior (la naturalesa 
Superficial) de la Copa? (Recipient 
d'aigua, o la paraula de Déu, és a dir el 
cànon.) No s'adona que ell qui va fer 
l'interior (El significat ocult de les 
escriptures continguda dins d'aquest 
cànon) és el mateix que va fer a 
l'exterior? (El cànon, o recipient en el 
qual el significat ocult es conservés 
durant 2.000 anys.) 



90) Jesús va dir, ve unto jo, (el Logos, o 
major comprensió) perquè el meu jou 
és fàcil (entendre) i meu senyoriu (a 
diferència de la dels jueus i 
cristians) és suau, i trobarà repòs per 
vosaltres mateixos. (De la mà d'obra i 
inutilitat de la carn-nivell comprensió 
posat sobre vosaltres per ells.) 

91) que li va dir, diga'ns qui ets perque 
pot creiem en tu. Va dir-los, llegeix la 
cara (aspectes superficials) del 
cel (superior) i de la terra (significat 
inferior), però no han reconegut que és 
davant de vostè, (que és la celestial a se 
n'expressava en el vel de la terrenal) i 
no saps com llegir aquest 
moment. (Que és el Logos celestial 
presenta doncs en la imatge de caràcter 
terrenal.) 



92) Jesús va dir, busquen (de la 
veritat) i trobareu (claus, el misteri, 
Etcétera). Però, què em pregunten 
sobre antigament (com llegir les 
escriptures) i que no em va dir que 
llavors, (el que no podien 
acceptar; John 16:12) ara (al final) vol 
dir, (Unveil el significat) però no 
preguntar després it (Ja que les 
tradicions dels homes s'accepten.) 

93) < Jesús deia >, no donen el que és 
sagrat (les claus, misteris) als 
gossos, (els escribes, els fariseus; falsos 
jueus) perquè no van llençar-los en el 
femer. (Amagar les claus - vers 
39; Luke 11:52) no llençar les perles (les 
claus, misteris) a porcina, (Falsos 
cristians) que no es mol [a 
miques]. (Obliterate, anathematize les 
claus, misteris i alt nivell significats.) 



94) Jesus [dir], trobarà el que busca i el 
[que toca] (a la porta de la paraula de 
Déu, John 10:9) serà deixar in.(La 
paraula de Déu s'obrirà a ell i va 
guanyar l'entrada en el Regne). 

95) [Jesús deia,] Si vostè (els de 
l'església primitiva) té diners, (claus, 
misteris; la veritable riquesa) no es 
presten a interessos, (com a comprador 
o venedor; per la seva pròpia 
guanyar) però li [] a un (The elegir qui 
són a la ve - vers 109) de qui no 
aconseguirà tornar. 

96) Jesús [va dir], el Regne del pare és 
com una certa dona (l'esperit). Ella va 
prendre una mica de 
llevat,(Ensenyament, Lluc 12:1) [amaga] 
en alguns massa, (Escriptures) i fer-lo 
en grans pans (fins) (Testament) . El 



que té orelles (2 nivells de 
comprensió) escoltar. 

97) Jesús va dir, El Regne del 
[pare] (que prové d'una visió correcta 
de les escriptures) és com una certa 
dona (The Church) que portava un 
flascó ple d'àpat. (Com la cisterna, copa 
o 24 profetes, Etcétera; un recipient ple 
de la paraula i la seva comprensió; les 
escriptures completes.) Mentre estava 
caminant [en] un camí, (El camí és 
representant de tradicions tant temps; 
que ha viatjat i ensenyar abans, tan una 
altra vegada) encara lluny de casa, (El 
Regne) es va trencar el mànec de la 
gerra (El concepte del Cànon va 
conduir a la pèrdua d'escriptures 
defectuós) i el menjar (Escriptures, 
juntament amb la seva 
comprensió) buidat darrere d'ella (En 



temps) a la carretera (Amb el temps, a 
causa d'aquesta confusió). Ella no es va 
adonar (L'església va prendre aquesta 
tradició per assegurat perquè els jueus 
havien fet abans) ella havia notat cap 
accident. (Ella imaginava que estava 
fent la voluntat de Déu.) Quan va 
arribar a casa seva, (Quan l'església va 
ser centralitzat, organitzat i 
establert) va establir la 
gerra (Established un cànon oficial) i la 
va trobar buida. (Ja que totes que es va 
quedar amb era la superfície nivell 
comprensió, com la cisterna buida en 
vers 74). 

98) Jesús va dir, el Regne del pare és 
com un home (Jesús) que volia matar 
un home poderós (Satanàs). A la seva 
pròpia casa (de Déu-on judici comença 
1 PT. 4:17) . Que desembeinada el 



sabre (La paraula, vegeu Apocalipsi 
2:16, Etcétera) i l'enganxava a la 
paret (defenses de l'església) per 
esbrinar si la mà (fets a través del 
temps) podria fer-ho. Llavors (quan ja 
havia acabat les seves obres i havia 
seguit a través de la seva paraula) va 
matar l'home poderós (el diable, que a 
través de l'esperit del anticrist, ha 
quedat cristiandat durant 2.000 anys). 

99) els deixebles va dir a ell, els teus 
germans i la seva mare (després de la 
carn; Jueus i cristians) de peu fora (de 
la porta, però no es podrà entrar). Va 
dir a ells, els que són aquí (que han 
entrat per la porta) que fa la voluntat 
del meu pare (creure, aquell qui el pare 
ha enviat John 6:29) els 
meus (espiritual) germans i el 
meu (espiritual) mare. És (la meva 



família espiritual) que entrarà (a través 
de la porta, que és la paraula, al) el 
Regne del meu pare. 

100) que mostrava Jesus una moneda 
d'or i li va dir, els homes de Caesar 
exigir impostos de nosaltres. Ell els va 
dir: Donar Cèsar què pertany a 
Cèsar, (or, les monedes, impostos, 
honor, Etcétera) donar a Déu el que 
pertany a Déu, (la veritat va donar; les 
claus) i donar-me el que és meu. (És a 
dir, el nostre propi ser.) 

101) < Jesús deia, > qui no odi son pare 
i sa mare (cristianisme i el 
judaisme) com no pot ser deixeble a 
mi (ja que li impedeixen veure-ho). I 
qui no [] estima la 
seva (Espiritual) Pare (Que ens 
disciplines) i la seva mare(Que dóna 
naixement espiritual per a 



nosaltres) com faig (Que li va portar 
endavant en esperit i en veritat) no pot 
ser [deixeble] m (Ja que pren 
Renaixement espiritual i la 
disciplina). Per al meu (Fals, 
física) mare(Religió, en lloc de la seva 
mare veritable sota) [em donava 
mort] (La carn comprensió), però cert 
[meu](Espiritual) [mare] (El 
defensor) em va donar (Cert, 
espiritual) vida. 

102) Jesús va dir, Ai als fariseus, (que 
s'amagava les claus - vers 39; Luke 
11:52) perquè són com un gos (un 
animal brut) dormir (espiritual) en el 
pessebre (on és l'aliment, o paraula) de 
bous, (jueus laics, que trepitjar el blat 
de moro, o la paraula de Déu) ja que ni 
va menjar (acceptar-ho) ni va deixar 
que els bous mengen.(Perquè va 



amagar les claus i reprimits de la 
veritat.) 

103) Jesús va dir, afortunats és 
l'home (The electe de l'església 
primitiva) qui sap on entrarà 
bandolers, (no a través de la porta, però 
una altra manera) per tal que ell pot 
aixecar-se, (per prendre les 
contramesures) reunir el seu 
domini, (adjunta d'alt nivell a la part 
inferior mitjançant claus) i armar abans 
van envair. (Estar preparat per fer per 
recobrar el seu misteri en el seu degut 
temps.) 

104) deien [a Jesús], venir, anem avui 
pregar i deixar-nos ràpid. Jesús va 
dir, Què és el pecat que he comès, (que 
hauria de resar) o en què he estat 
derrotat? (Que ens ha ràpid de 
misteri.) Però quan el nuvi deixa la 



Cambra nupcial, (Quan gent buscarà o 
el Logos i no trobar-lo) aleshores anem 
ràpid (De la paraula de Déu) i 
resar (Perdó per haver pecat i ser 
derrotat). 

105) Jesús va dir, qui sap 
la (espiritual) pare i 
el (espiritual) mare (The 
elegir) s'anomenarà el fill d'una 
prostituta. (Va sortit la gran prostituta 
de Babilònia, religió; vegeu Apocalipsi 
18:4). 

106) Jesús va dir, quan facis els dos, 
un (reconèixer la llum espiritual és se 
n'expressava en la terrenals imatges 
mitjançant claus) es convertirà en els 
fills de l'home, (nivell següent la 
humanitat, éssers de llum) i quan dius, 
' muntanya, (establiment religió, 



Babilònia, Sodoma i Egipte, Jerusalem, 
Roma) s'allunyen,' es traslladarà a. 

107) Jesús va dir, el Regne és com un 
pastor que tenia cent ovelles. (Moltes 
versions diferents del cristianisme) una 
d'elles, la més gran, (Veritable cristià 
docència, com els peixos grans de - vers 
8) es va perdre (Per les ovelles que no 
era d'aquest plec-John 10:16, no el 
mateix tipus de cristiandat com el 
99). Va deixar les ovelles de noranta-
nou i buscar que un (Per a 2.000 
anys!) fins que va trobar-lo. Quan 
havia anat a tals problemes, (després 
de 2.000 anys) , va dir a les ovelles, 'em 
preocupo per tu més que els noranta-
nou."(Perquè aquest era necessari per 
restaurar la tapa al seu nombre 
original.) 



108) Jesús va dir, ell que beuran (La 
paraula) de la meva boca (les seves 
paraules, i no una tassa; o Canon) es 
convertirà com jo. (S'ha veure-ho com 
ell és, sabem la veritat i ser lliures de la 
religió, que necessita una tassa, o 
Canon) Jo mateix convertirem en 
ell, (John 7:37-39, Etcétera) i les coses 
que s'amaguen (Les claus, la 
comprensió d'aquest i altres 
escriptures) convertir-se en donarà li. 

109) Jesús va dir, el Regne és com un 
home (En l'església primitiva) que 
tenia un tresor [oculta] (aquesta 
revelació nivell espiritual) en el seu 
camp (religió on la llavor es va sembrar 
a través d'aquesta edat mundana) sense 
IT que sap (Era el Logos en el món, 
però no ho sabia; John1:10) i [després] 
morí, (va perdre la vista de les claus, el 



misteri i les escriptures de ser 
retinguts) va deixar al seu fill (The 
Protestants). El fill no sabia (sobre el 
tresor). Va heretar el camp (The 
escriptures a nivell terrenal) i la va 
vendre [] (i el tresor de coneixement en 
el procés, juntament amb els llibres 
rebutjats). i qui el comprava (The 
electe, que creu que la paraula) va 
llaurant (Creat bo, els otomans del sòl 
en el seu cor per la paraula) i (Per fer-
ho) hem trobat el tresor (Les claus, 
misteris i el significat de nivell 
superior). Va començar a prestar diners 
a l'interès a qui desitjava. (Mitjançant 
diners donats per un que no 
aconseguiria això de nou - vers 95.) 

110) Jesús va dir, qui trobi el món (la 
comprensió de la nostra religió 
mundans; el significat de nivell 



inferior de les escriptures) i 
s'enriqueix, (Recognizes veritable 
riquesa del significat de nivell 
superior) que ell renuncia al món (el 
camp, que ha portat endavant tals 
abominacions com la destrucció de la 
paraula de Déu i nosaltres amb ella). 

111) Jesús va dir, el (falsa dicotomia 
que hi ha entre el) cels i la terra (les 
claus, o significats celestials se 
n'expressava en vasos terrenals) es 
generaran amb la teva presència. (O 
potser enrotllada en un, que es tornen 
una davant dels teus ulls molt) i que 
viu de la vida un (Beu la paraula de la 
boca - vers 108) no veuran mort(No es 
perd la vista del misteri). Fa Jesús de 
no dir, qui es troba és superior al 
món? (I per tant té el poder de 



renunciar i destruir-lo, tal que 
s'enrotlla en la nostra presència). 

112) Jesús va dir, Ai la carn (la 
interpretació nivell fa) que depèn de 
l'ànima; (Raó, talcoms explicaala Secret 
James 3:18) Ai 
l'ànima (Raonament) que depèn de la 
carn (Idees nivell inferior, fa que es 
deriven de no tenir les claus). 

  

113) als seus deixebles li va dir, quan 
es el Unit venir? < Jesús deia >, no 
vindrà esperant it (Ha de ser buscat 
per, demanat, va trucar a; trobats, 
rebuts i obre - ens.) No es una qüestió 
de dir "aquí és" o "hi ha is ' (En el cel o 
el mar, com els nostres dirigents pot 
dir-nos - el verset 3). Més aviat, el 
Regne del pare s'estén sobre la 



terra,(Ocult en la terminologia terrenal 
en altres paraules) i homes no veure 
IT (Perquè les claus han estat preses i 
ocults.) 

114) Simon Peter (L'església) , li va dir 
que Mary (dels quals van ser emesos 
els 7 dimonis de l'edat de carn) ens 
deixen, per a les dones (els que a través 
de la carn deslliureu-nos en el món de 
la carn) són (o, per aquesta analogia de 
tota manera, sembla ser) no digne de la 
vida. (L'església no pot imaginar Jesus 
transformant el menor, físic, o femella 
a la superior, o espiritual o 
mascle). Jesús va dir, jo mateix es 
porten (és a dir, el món desenvolupa, 
Jesus voldria tenir-lo) per tal que el seu 
home, (causa que el que porta 
endavant éssers de carn cessar i en 
canvi apropar endavant éssers 



espirituals) per tal que ella també pot 
ser un esperit de vida semblant que 
mascles (estar esperits). Per a cada 
dona (Carn persona — per a fins i tot 
que els homes anomenen la núvia de 
Crist) qui va a fer-se 
homes (Espiritual) entrarà el Regne del 
cel. (Perquè ell ens fa com ell.) 
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