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Proloog) need on salapärane fraasid, 
mis Jeesus, on elu üks, rääkis, ja mille 
Didymos (Twin) Juudas, kes 
nimetatakse Thomas 
kirjutas. (Vahemikus 8-40 päeva pärast 
ülestõusmist.) 

1) ja ta ütles kes kuuleb neid sõnu (ja) 
avastab oma tähenduse (Labors ja leiab 
elu - vt - salm 58) kunagi maitseb 
surma . (kadumine nende sõnade 
tähendus) 

2) Jeesus ütles: kes otsib üks (nende 
sõnade tähendus) tuleks jätta välja, 
(kuid) keda hoida (selle) eest kuni ta 
leiab (mystery). Kui ta 



leiab (Tähendus, mõistatus), ta on 
rahutu (Tööjõu ja leida elu - salm 
58) (ja) on ime. Ta tunneb (ja) kui ta 
marvels, siis ta on üllatunud, (ette) ta 
valitsevad (maailmas) (ja) reegli üle 
kõik (salm 4). Ja kui ta reeglid, siis ta 
toetub (The Sabbath ülejäänud 7. 
aastatuhandel). 

3) Jeesus ütles tuleks meelitada (ning) 
viia sind, "Vaata, taevas on 
Kuningriik (ainult usujuhid saab aru)," 
siis linnud taeva (usujuhid, kes 
tarbivad seemne või Jumala sõna) on 
peksid sa talle (Peida võtmeid ja petta 
teid selle salmi 39; Luuka 11:52). Kui 
nad peaksid ütlema teile, "maa all 
on (Välja arvatud maise, või 
akadeemiline õpetus), (Või) 
meres (Vastavalt kiriku õpetusi), "siis 
mere kala (Christian juhid) peksid sa 



talle. See on pigem, et Kuningriik on 
teie sees ja ilma (te ei pea juhid seda 
näha). Neile, kes teavad ise (Elu, 
valgus, asutus, tõde) saab 
teada (vaevlemine ja leida elu) kaudu , 
et see on tõsi. Kui te (on raskenenud, 
ja) teada, kes sa oled, sa siis saavad 
teada (Piibli mõttes, kui Jeesus – salm 
108), ja tunneb, et olete pojad elavad 
isa (salm 106). Aga kui sul ei 
ole (Tööjõu ja tule) tean ise, te 
elada (Kehalisi) vaesuse ja sa oled ise 
selle vaesuse (Kehalisi). 

4) Jeesus ütles, Las mees, kes on vana 
päeva (religioosne meeste vanus 
lõpus) kartke küsida väike laps 
seitsme päeva (The valib, 7. 
aastatuhande) elu kohta (salm 50) ja 
ta (küsides valib sel ülejäänud päeval 
hingamispäeva) tulevad elus (mida 



tuleb mõista nende sõnade 
tähendus). Paljud kes on 
esimene(Inimtegevusest põhjustatud 
infiltrators, Jude 4 jne) muutub 
viimase (Abased, kooritud oma 
Kuningriigi), ja 
Viimane (Valitud) esimene (Ülendatud
, kõrgenenud, arvestades 
kuningaks). Nad tõepoolest saada 
ühe (Tule nõus valib). 

5) Jeesus ütles: tean, mida on enne oma 
nägu (salajane sõnum kodeeriti 
pühakirja) ja mis on varjatud (võtmed 
see salajane keel--salm 39; Luuka 
11:52) : mida teile paljastatakse. Midagi 
on peidetud (poolt kirjatundjad ja 
variserid - salm 39; Luuka 11:52; ja 
pärast seda kirik) , mida ei 
tehta, (võtmed taastatakse) ega on 
midagi maetud (all maise 



õpetamine) mis ei tõsta (Vaata oma 
kõrgema taseme tähendus). 

6) tema jüngrid küsisin ja ütles talle, 
kuidas soovite meile kiire? (Teha ilma 
logod) Kuidas me paluge? (Jaoks 
templirüütel tulema) Kuidas me annab 
armuandi? (ressursside oma Jumala 
asemel) millist dieeti peab 
jälgime? (Canon me 
aktsepteerivad) Jeesus ütles: Ärge 
rääkige peitub (kohta, mis on 
kirjutatud pühakirja), või teha, mida sa 
vihkad (ajades asju siin 
maailmas), kõik asjad on tavaline 
vaatepilt (tõlgendamine) taeva (suurem 
tähendus), , kõik asjad, mis on 
avalikustatud enne tõde (mis on, miks 
sa ei valeta). Midagi on peidetud (nagu 
võtmed) mis ei tehtud manifest, ja 
midagi on kaetud (poolt kirjatundjad, 



variserid ja hiljem kristlased) , mis on 
katmata (By the valib) . 

7) Jeesus ütles: Õndsad on lõvi (False 
kirik, mis on söödud Saatan-1 Peter 
5:8) , mis muutub mees (An valib ühe, 
muutub 
elavdavad) tarbimisel (ülevõetud) mee
s (The valib need aastased lõpus); ja 
neetud on mees (on varajane 
kirik) kellele 
lõvi (Saatan) tarbib (Infiltraadid; Jude 
4, jne), ja lõvi (kurat, Antikristus 
vaimus nagu) muutub mees (Muutused 
kristlus tema pilti). 

8) ja ta ütles templirüütel on nagu tark 
kalamees kes valatud tema net 
merre (ajaarvamise) ja juhtis seda kuni 
merest (Christian aastane) väike kala 
täis (erinevate Kristlike 
usutunnistuste). Nende hulgas tark 



kalamees leitud trahvi (Märkus, et 
"suur" on võti, mis on pistmist 
"trahvi") suur kala (Ainsuse õpetamine, 
tõelise õpetuse Kristuse). Ta viskas 
väikeste kala tagasi (Kristlike 
usutunnistuste) merre (Aastane 
ristiusu) ja valis suur kala 
(peen) (Christian 
õpetamine) raskusteta. (Kuna oli selge, 
milline neist oli parimaid) kes 
on (Kaks)kõrvad kuulda, (Põhjus 
33) lase tal kuulda (Ülemise ja alumise 
õpetusi). 

9) Jeesus ütles nüüd 
külvajast (poeg) läks, võttis mõned 
(seemnete (The Word)), ja hajutatud 
neid (üle antud). Mõned (ja need 
raamatud) langes teel (Varajase kiriku, 
mõjutatud 
traditsioone (Road) kirjatundjad ja 



variserid, vt--salm 39; Luuka 
11:52); linnud (Juhid, kes inspireeritud 
Saatana, tarbivad seeme, või sõna) tuli 
ja neid kogunesid (Konfiskeeritud 
Jumala sõna ja eemaldada seda) teised 
langes kivi (Varajase kiriku) ei võtnud 
juur on (Stony, töötlemata) mulla, ja ei 
tooda kõrvad (Puu). Ja teised hakkasid 
okkad (Need kiusatus koos selle 
maailma rikkust); nad vihane 
seemned (Sõna) ja 
usside (Protestandid) sõin neid (Piibel 
on Apocrypha eemaldatud). Ja teised 
hakkasid hea muld (The valib 7 
päeva) ja head vilja (Kõrvad) : see 
kandis kuue meetme kohta (Neile 6000 
aastat) ja sada kakskümmend meetme 
kohta (A uus mõõde, või 60 
kahekordistada). 



10) Jeesus ütles: mul enamus 
fire (kohtuprotsess ja 
kohtuotsus) maailmas, ja vaata, ma 
olen Valve seda, kuni see 
toob (Consumes, või siis puhastab). 

11) Jeesus ütles, see taevas läheb 
ära, (Vale kristlus) ja üks eespool see 
läheb ära (vale Judaism). Surnud (Nn 
kristlased ja juudid) ei ole elus, ja 
elavad (Valitud) ei sure (Sest ei ole 
võimalik petta neid 
valeõpetustega).Päeva, millal te 
tarbida, mis on surnud (Kristliku 
õpetuse), sa tegid seda, mida on 
elus (See ja elas). Tulles kaasa elada 
valgus, mida te teete? Päeval (varajase 
kiriku ajastul) kui sa olid üks (Taevase 
ja maise tõlgendusi, teadis) sa said 
kaks (teadsin ainult maise). , Kuid kui 
te jääte kahe (Jagatud) mida te 



teete(Selleks, et taastada kaotatud 
ühtsusel)? 

12) jüngrid ütles Jeesus, et me teame, et 
te (tee, tõde ja elu) meie kõrvale. Kes 
on meie juht (mööda teed tõde ja 
elu)? Jeesus ütles neile, kus te olete 
minna James õige, mille pärast taevas 
ja maa (kaks; üla- ja 
tähendus) tekkis (sai üks; suurem on 
sõnastatud madalam). 

13) Jeesus ütles oma jüngritele, mulle 
keegi võrrelda ja ütle mulle, kes ma 
olen nagu. Simon (The Church) ütlesin 
talle, oled nagu õige angel (Imetegija, 
helendav olend). Matthew (kes on ka 
Levi; juudid) ütles talle, oled nagu tark 
filosoof (nagu kuidas nad alati helistan 
talle Rabi). Thomas (Valib) ütles talle, 
kapten, mu suu on ei ütle, kellele oled 
nagu. Jeesus ütles: ma ei ole oma 



master . Sest on imbibed (välja oma 
suust - salm 108), on muutunud 
narkootikumide vahustamine 
Kevad (Jumala sõna), mille ma (täpne 
terminoloogias, mistõttu Thomas ei 
oska). Ja ta võttis ta ja võttis tagasi (: 
juudid ja kristlased) ja ütlesin talle 
kolm asja (et ei oleks kolme 
testamendi). Kui (The 
evangeeliumi) Thomas (hiljem) (vanus 
lõpus) tagasi tema kaaslased (juutide ja 
kristlaste), nad küsisid, mida ütles 
Jeesus teile? (Selgitage neid saladusi 
meile) Thomas ütles, kas ma ütlen 
teile, üks asi, mis ta ütles 
mulle, (umbes kuidas seal oleks 
kolmas Testament) te kiirenemist 
kivid (The vana ja uue testamendi) ja 
viska neid ( kasutada neid 
eest); tulekahju (A kohtuprotsess ja 



kohtuotsus) tulevad 
kivid (testamendi) kokku ja põletada 
sa (juudid ja kristlased) . 

14) Jeesus ütles neile, kui sa 
kiiresti (sõnast asemel maailma - 
27), patt tulemusel 
kujunevad (puudumine mõistmine ja 
patune vanus) endile; ja kui sa 
palvetad (Jaoks templirüütel tulema 
asemel seda leida), saa hukka; ja kui 
annate armuandi (vastupidiselt võtmed 
teadmiste--salm 39; Luuka 11:52), teete 
kahju oma kanged. (Keskendudes 
füüsilisi vajadusi asemel vaimne) kui 
minna iga maa ja linnaosade 
kõndida (Kogu kõik ristiusu) kui nad 
saavad teid, (Võta sind, või sulle asja 
arutamist) süüa mida nad seab 
enne (Kasutada mis tahes pühakirja 
autoriteetseks vastu võtta) , ja 



ravib (Taastada on 
mõistatus) selle (Vaimselt) haige 
neist. Jaoks mida läheb 
suu (Scripturally) on rikkuda, kuid mis 
mis annab välja suust (Vastu 
pühakirja) – see on, et mis te defilee. 

15) Jeesus ütles: kui näed, üks naine, 
kes ei sündinud (mitte Mary, vaid 
vaimu ja tõde) polvistuvan ise nägu ja 
kummardama teda, et üks on teie 
isa (kelle sõna on tõde John 17:17). 

16) Jeesus ütles meeste arvates, võib-
olla see rahu, mis valatud paaditäie 
tulin. Nad ei tea, et on lahkhelisid, mis 
on valatud maa peal tulin: 
tulekahju (uuringutes), mõõk (3. mõõk, 
või testamendi annab välja oma suust 
tema tagasi, tuues nad juba pea 3; 2 vt 
lk 22:36), ja (vahel need 2 testamendi 
vastu 3). Saab viis maja (Need 2 



testamendi ja nende 3): 
kolm (Valitud) saab kahe vastu (Vale 
kristlased), ja (Aeg otsas) kaks (Vale 
kristlased)kolm vastu (The valivad, kes 
naasta varasema õpetamine), isa (Need 
3 testamendi) poeg vastu (Need 2 
testamendi), ja poeg (Need 2 
testamendi) isa vastu (Need 3 
testamendi) . Ja nad on püsti 
üksildane (üheskoos üks lõpuks). 

17) Jeesus ütles:, annan teile silma 
polegi näinud (erinevalt mida on 
nähtud juba 2000 aasta) ja mida pole 
kuulnud on kõrv (jaoks 2000 aasta) ja 
käe on puudutanud (eest 2000 aastat) ja 
mida ei ole kunagi esinenud 
inimmõistuse (võtmed teadmiste--salm 
39; Luuka 11:52; See ilmutus). 

18) Jeesus ütles jüngritele meile öelda, 
kuidas saab meie lõpuks. Jeesus 



ütles: kas sa avastatud, siis 
alguses (mis alguses uue testamendi 
Kirjanike uskusid pühakirja Canon 
väljaspool)mida otsima lõpuks (mõned 
paremini tõendeid kui see lihtne 
asjaolu)? kui algus on (Põhiline asjaolu 
kasutamine ning usku uue testamendi 
kirjanikud), tekib lõpuks tuleb (Naasta 
algse arusaam). Õnnistatud olgu kes 
toimub tema alguses(Seisab koos uue 
testamendi Kirjanike); ta teab 
lõpuks (Tagastamise et 
kutsehariduse) ja ei 
kogenud (The)surma (on see 
mõistatus). 

19) Jeesus ütles: Õndsad on tema, kes 
tekkis (loodi see mõistatus, enne seda 
oli kadunud fond) enne seda, kui ta 
tekkis (teist korda lõpus 
aastaseks). Kui muutuvad minu 



jüngrid ja kuulata mu sõnu (Mis 
tunnistaja need kirjutised alates 
pühakirja olid algselt kirjutatud) need 
kivid (Testamendi) on 
minister (Paljastada oma 
saladused) teile. On viis puud teile 
Paradise (The 2 rühma: 2 puud, mahud 
ja erandid, millele need 3) , mis jäävad 
puutumata suvel (ajal) ja 
talvel (tulemuslik hooaeg) ja mille 
lehed (mis on Rahvaste 
paranemiseks) ei kuulu (kuid jäävad 
kogu meile lugeda, või tarbida). Kes 
saab need kätte (Armastab mõlemad 
puid ja nende vilju) ei kogenud (Või 
peaks olema ka) surma (ja saladus). 

20) ütles Jeesus, jüngrid meile öelda, 
mis on Taevariik. Ta ütles neile, see on 
nagu sinepiivakese väikseim kõik 
seemned (peidetud pühakirja). Kuid 



langeb viljeletav mulda, (süda valmis 
saada ja selle vastu — valib) ta toodab 
suur taim (puu, või testamendi, ja 
õpetamise) ja muutub taevas linnud 
Turvakodu (Christian ja juudi liidrid). 

21) Maarja (see on vanus, kes ei saa 
puudutada teda kuni tema kõrgema 
taseme käigus) ütles Jeesusele, kelle on 
sinu jüngrid nagu? Ta ütles, nad on 
nagu lapsed (Valib) kele välja, mis ei 
ole ise (maailmas). Kui omanikud välja 
tulevad (Juudid ja kristlased; ostjad ja 
kaupmehed) nad ütlevad: "meile on 
tagasi meie välja." (Religioon; 
excommunicate valib sees) nad 
(näidatakse) lahti riietuma 
juuresolekul --(S.o nad kaotavad nende 
usuliste riided või 
kuuluvusest) teavitama neid on tagasi 
oma ala (Kristlus, Judaism) ning sellele 



neid (Vt ilm 18:4 tulevad välja temast, 
minu rahvas...). Seepärast ma ütlen 
teile, kui 
omanik (Isa) maja(Iisrael) teab, et 
varas (Saatan) on tulemas (Et varastada 
Jumala sõna ja Peida võtmeid 
teadmiste--salm 39; Luuka 11:52; Luuka 
11:52), , ta hakkab oma jumalateenistus 
enne tema (paljastades tema valib 
varajase kiriku plaan) ja ei lase teda 
tema maja, tema 
domeeni ( tõeline kirik) teha oma 
kaupade (Pühakirja, võtmed ja 
saladused). Te, (Jüngrid) seejärel tuleb 
oma maailma valvel (Mis on võtnud 
üle usuliste asutuste). Arm ise suur 
tugevus (Ning kes lebab sadulakorvide 
ülemine alumises) muidu 
röövlid (Jumala sõna) leida võimalus 
tulla teie (ja varastada võtmed ja Peida 



ülemise tähendus; kuid oma pilt jääb 
ohutult säilitada ja sõnastatud 
väiksem), raske, mida sa 
oodata (Kaotuse kõrgema taseme 
tähendus) realiseerub 
(kindlasti) (Saladus on õõnestatud ja 
puhul 2000 aasta). Ärgu Olgu teie 
mõistmise mees seas (Seda 
taastada). Kui tera valminud(Langes 
viljeletav mulla ja valmistatakse 120-
fold), ta tuli kiiresti oma Sirp käes ja 
lõiganud ta. Kes on kõrvad, et 
kuulda (nagu mees mõistmist), lase tal 
kuulda. 

22) Jeesus nägi (The valib 7. päeval) on 
udarast imevad imikute (tõsi, vaimne 
ema) poolt. Ta ütles oma 
jüngritele, nende imikud on udarast 
imevad on nagu need, kes kannavad 
kuningriiki. Nad ütlesid talle, me siis, 



kui lapsi, kannab kuningriiki? Jeesus 
ütles neile, kui teete kaks ühe (vt 
pildid või laevade ja kõrgemaid 
rohkem madalama tähendus), ja kui 
teete sees (kus kuningriiki otsing 
algab) nagu väljaspool (mis sa avastad 
tegelikult kooskõlas oma sisemine 
mina) ja välja nagu sees (asendate oma 
pilt koos isa, mis on laiali üle maa--
salm 113) , ja eespool (mis on 
taevas) nagu on alla (mis on all maa või 
meri), ja kui teete mees (The vaimne 
isa) ja naissoost (mis toob esile kehalisi 
seemne kuni isa seeme on toonud esile 
läbi kehalisi abil vaimne ilmutus) ühe , 
nii et mees (The vaimne pühakirja) ei 
ole mees (puhtalt vaimne looduses, 
kuid, mis on sõnastatud ka lihas) ega 
emaslind (maise, või kehalisi tasandil 
määratletud) naiste (kui vaimne on 



avastatud sisaldama kehalisi tasemel, 
sest see toob esile Püha laste või valib, 
mida Paul 1st Korintlastele kõneldakse 
7:14); ja kui moe silmad (Need 2 tase 
näha) koht silma (Kehalisi tasandil 
ainult) , ja (Õigus) käsi (Kes teab, mida 
Jeesus teeb) asemel 
on (Vasakule) käsi (Mis ei), ja 
on (Õigus) suu (Kes teab, kus 
sellest) asemel on(Vasakule) suu (Mis 
ei), ja on (Parem) sarnaseks asemel 
on (Madalam) sarnaseks (Nähes seda 
suurem sõnastatud väiksem); seejärel 
saate sisestada [Kuningriik]. 

23) Jeesus ütles, ma teile ühe välja 
valib (chase) tuhat, ja kaks 
välja (chase) kümme tuhat, ja nad 
silma kui ühekordne. (Moosese 32:30, 
jne) 



24) oma jüngritele ütles talle, Näita 
meile koht, kus sa oled, kuna on vaja 
meile seda otsima. Ta ütles neile, kes 
on (nii) kõrvu, siis ta kuulda. Valgust 
on (kus Jeesus on maailma 
valgus) jooksul valguse mees (Jeesus 
on saanud see mees), ja 
see süttib (ülemine tähendus; Kristuse 
valguse) kogu maailmas. Kui ei paista, 
seda (valgus 
sinus) on (ainult) pimedus (ainult 
ühest kõrvast, mis kuuleb ainult 
kehalisi õpetusi mehed). 

25) Jeesus ütles: armastus su vend (The 
valib; mõlemad oma päeva, alguses 
vihma, ja viimati nimetatud vihma 
tulema) , nagu oma hinge kaitsta teda 
nagu oma silma pupilli (sest nad 
tegelevad oma silmad). 



26) Jeesus ütles, näete mote silma 
vennad (teie vastuväited raamatud, ta 
võtab vastu, sest sa vaatad mitte 
peidetud keel üldlevinud, vaid ainult 
nende dating ja aktsepteerimine ja 
usaldusväärsus jne), kuid te ei näe oma 
silmaga tala (et oma raamatuid 
nimetame neid, ja et mõlemad 
raamatud Ava seesama võtmed). Millal 
sa valatud tala (vale mõiste 
Canon) kokku oma silmaga siis näed 
selgelt (ette tagasi teie 
vastuväited:) oma venna silma mote 
valatud (oma kehalisi taseme 
vastuväited tema viis näha). 

27) Jeesus ütles: kui teil kiiresti juurde 
maailma, mis kuidagi leiad Jumala; ja 
kui märkate 
hingamispäeval (aastatuhande, 6000 
aastat pärast) kui on 



hingamispäeva (üks, kes on tõde 
rahuolekus)siis ei tule näha (nende 
piltide valgus). 

28) Jeesus ütles, võtsin minu koht keset 
maailma, ja ma tundus neid (ja 
tase) liha (nagu tema vaimne tähendus 
elu tähendamissõna). Ma leidsin kõik 
neist joobes (Mitte vahustamine 
Kevad, aga meeste sõnad);Leidsin, et 
ükski neist janu (Jaoks sõna, 
vahustamine kevad) . Ja minu hing sai 
sellist (vähendada tasemeni, mis lubab 
ka kehalisi) mehed, pojad sest nad 
on (vaimselt) pimedad 
saavad (vaimne) südamed ja 
on (vaimne) silmist (2. silma, kõrva, 
jne); tühjade (Lihalik) nad tulid 
maailma, ja tühi (Carnally) liiga nad 
püüavad maailma lahkuda (Rahul 
võttes ainult selle 1 silma, kõrva, 



jne). Kuid praegu on 
joobeseisundis (On tühi, kehalisi, 
maise sõna meeste). Kui nad raputada 
oma veini (Tugev soovmõtlemine, 
purjusolek, mehed, sest nad armastasid 
mitte tõde mõõta kevad), siis nad 
kahetsema (ja joob hoopis oma 
vahustamine Kevad mis ta mehed, on 
saadud läbi). 

29) Jeesus ütles kui liha (ka madalama 
taseme pühakirjast) tekkis vaimu 
tõttu , (mis kõrgemale, vaimne tase on 
sõnastatud madalam, füüsilise 
taseme), see on ime, . Aga kui 
vaimu (kõrgemal tasemel st, Püha, abil 
valida laste) tekkis seetõttu, et 
keha (sündinud naise või liha ja veri, 
reprodutseerima, madalam, kehalisi 
tähenduses pühakirja pärast), ime 
imet. Olen üllatunud, kuidas selle 



suure varanduse (kõrgema taseme 
mõttes pühakirja) on teinud oma 
kodu (sõnastatud ise) selles 
vaesuses (madalama taseme mõttes 
pühakirja). 

30) Jeesus ütles, kus on kolm 
jumalad (nagu Jumal vana, uus, ja 
leidub selgusetu päritoluga 
testamendi), nad on jumalad (Jeesus on 
saanud neid). Kui on 
kaks (Testamendi; kristlased) või 
ühe (Testament, juudid), Ma olen 
temaga (Kuni aastased). (The 3 on 
äravalitud, 2 on kristlased, juudid ja 
samas majas; 1 ja teises majas on) tõsta 
kivi (Elevate tagasilükatud Testament), 
ja sealt leiad 
mind (aluseks)lõhustumisel puit (Seek 
uues testamendis kõrgem), ja seal 
ma (Logod) muudatus 



31) Jeesus ütles: ei ole prohvet vastu 
oma külas (Jeesus ei nõustu 
juudid); ükski arst ravib neid, kes 
teavad teda (Jeesus ei saa ravida oma 
uskmatust kristlased). 

32) Jeesus ütles: A city (uus 
Jeruusalemm) ehitatakse 
mäkke (Juudi-kristlus) ja 
kangendatud (aeg Jumala sõna) ei saa 
kuuluda (surmavalla väravad ei 
jõustuvad suhtes see) ega see 
mähiseid. (Kogu maailm näeb seda) 

33) Jeesus ütles: sa kuuled (st 
madalama taseme) ühe kõrva, [kuid 
teine (mis mõistab kõrgemal 
tasemel) sulgemist.] jutlustama teie 
katustelt, mida te kuulete kõrva 
ühe (sellest mis on varem õpetanud; 2 
puud või testamendi) {(As well as) 
teisel (vaimne) kõrva (et mis õpetati 



esimene ja taasavastas; 3 puud).} sest 
keegi süttib lamp (Jumala Psalm 
119:105) ja paigutab (Word) VAKK, ega 
kas ta pani (Word) varjatud kohas (The 
Word Apocrypha viisil ära võetud ja 
peidetud) , kuid pigem seab see lamp 
statiivile (kuulutab see kirik, Ilmutuse 
1:20) , et igaüks, kes 
siseneb (Suurbritannia) ja 
jätab (Suurbritannia) , näete oma 
kerge (mis on kõrgema taseme 
sisalduvate Jumala sõna tähendust). 

34) Jeesus ütles, kui pime (Vale juutide 
vale pildi või Canon) viib pime (Vale 
kristlased, kes kasutavad see taktika 
prohvetid ja raamatud mõrva 
põhjuseks et nad teha kiriku 
apostlid)need mõlemad kuuluvad 
auku (samaaegselt näha ainult selle 
madalama taseme; seetõttu vangistuses 



võetakse vangistuses ja Jumala sõna 
mõõk tapjaid hiljem tuleb tappa selle 
sama mõõk on Jumala sõna). 

35) Jeesus ütles, ei ole võimalik, et 
keegi majja tugev mees (Jumalariik 
Saatana kontrolli alla) ja seda 
jõuga (päeva lõpus) kui ta seob oma 
käed (ehitab juhul vastu 2000 
aasta); siis ta 
hakkab (Saa) ransack (Esile 
kuritegude) oma maja (Paljastada vale 
religioon, samuti vale, nad selle 
aluseks teod). 

36) Jeesus ütles: Ärge muretsege: 
dawn (esialgne ilmutus saladused ja 
varajase kiriku 
võtmed) Dusks (hilisema varjamise ja 
nende saladused ja võtmed) ja 
Ehast (kaotamise aeg) koiduni (7. 
aastatuhande, morning star meie 



südametes tekkimise) [millist 
toitu] (pühakirja) [] 
süüa (nõustu) , [või] [rõivad] sa 
kannad (eriti nimiväärtus). [sa oled 
palju] parem kui [liiliad] (Elite 
maailma, mis on väli), mis [ei] kaardi 
ega spin(Jumala) jaoks . Ja teie poolt, 
mida [te kandma] kui sul on nr 
riided? (Pole oluline viib teid sest te 
poolelt nende vastu prohvetid) kes 
lisaksin oma väärikus? (Viib teid oma 
tõelise olemuse — nagu Jeesus, Mooses 
ja Eelija olid vihkas) on see, kes annab 
sulle oma (True) riided (Hea 
saints; Töö 29:14, Ilmutuse 19:8). 

37) oma jüngritele öelnud, kuna 
näidatakse teile (Elu sõna) saanud 
näitas meile ja kui peab me 
näeme? Jeesus ütles: kui te 
disrobe (ettevõttest religioosne) on 



häbi ja võtavad oma 
rõivad (nimetused, erinevused) ja 
tolliprotseduurile jalad, nagu väikesed 
lapsed (Valib) ja turvise 
neile (lükkavad, väike kala merre 
tagasi visata), näete [on] elava poja 
ühe (ja seega olla meeldib talle, kui me 
näeme poeg Me näeme teda, ja nähes 
teda, me muutunud nagu ta 
on), ja (seega) te ei karda (eest ta on 
täiuslik armastus, mis tekitab kõik 
kardavad; 1Jh 4:18). 

38) Jeesus ütles mitu korda te 
soovitakse kuulda (vaimselt, vaimne 
kõrva) need sõnad, mis ma ütlen teile, 
ja teil on teistel inimestel neid 
kuulda (nagu raamatus). On 
päeva (The 2 vaimne päeva või 2000 
aastat) kui sa vaatad mind (Otsi mu 



tähenduses või logosid) ja ei leia 
mind (nende sõnade tähendus). 

39) Jeesus ütles The variserid ja 
kirjatundjad (ja hiljem varajase kiriku 
infiltrators) võetud teadmiste 
abil (kõrgema taseme mõiste; vt ka lk 
11:52.) ja nende peidetud (Taga 
kehalisi lukud maise pildid) . Nad ise 
on sisestatud (need võtmed võtta 
Kingdom tundmine), samuti on nad 
lubada neile, kes soovivad 
siseneda (nähes, kui nad nägid neid 
pilte valgus ja rõhutud neid, seega 
teotada Püha Vaimu). Sa siiski olla nii 
targad kui maod (Kirjatundjad ja 
variserid Matteuse 23:33, 12:34, jne,) ja 
kui süütud nagu tuvid (Valitud). 

40) Jeesus ütles: grapevine (vale 
kirik) on istutatud väljaspool 
isa (teadmisi müsteerium), kuid on 



ebaterve (Rooted mehed õpetusi) see 
juured tõmmata ja hävitatud. (Jeesus, 
on tõsi viinamarjasordi John 15:1) 

41) Jeesus ütles: kes on midagi 
käes (tõsi jõukuse, Haarake kohta seda 
mõistet) ei saa rohkem (võtmed, 
ilmutusi, arusaamu, võim), ja kes ei ole 
midagi (vaesus, või ei haarata selle 
kontseptsiooni) ära isegi vähe ta 
on (ajaline võimsus, üle kiriku). 

42) Jeesus ütles muutunud 
möödujad. (Fast maailmast - salm 27; 
muutuvad üksildane, jne) 

43) oma jüngritele ütles talle, kes sa 
oled, et peaks ütlema neid asju 
meile? < Jeesus ütles neile > sa ei tea 
kes ma olen, mida ma ütlen teile (alates 
puu, või vana testament), aga 
sa (jüngrid, alguses kristlased) on 



juudid, saanud nad (kas) armastab 
puu (Pühakirja) ja vihkan oma 
puu (see, mis ta tõi ilmale, nimelt 
Jeesuse ja saladuste tundmine) või 
armastan puu (Jeesus saladused) ja 
vihkan puu (The Pühakirja, mis tõi 
ilmale neid asju). 

44) Jeesus ütles: kes blasphemes vastu 
isa (vana testamendi ajastu ja 
Pühakirja) on andeks, ja kes 
blasphemes vastu poeg (uue 
testamendi ajastu ja Pühakirja) on 
andeks, aga kes blasphemes Püha 
Vaimu, (kes viib meid Vana Testament 
ja Uus Testament, mis paljastavad 
3rd testamendi 
mõistmiseks) näidatakse ei oleks 
andestanud kas maal (maise argument 
nende vastu kaalukaid) või taevas (The 
vaimne nende argument on kaalukaid). 



45) Jeesus ütles, viinamarjad (vilju 
kristlus ja Uus Testament) on korjatud: 
okkad (kristlased, kui nad on maised 
ja rikas), samuti on 
viigimarjad (Judaism ja vana 
testamendi viljadest) thistles 
kogutud (vale juudid: Saatana 
sünagoog), sest nad toodavad 
puu (virtuaalne toodete). Hea inimene 
toob esile head tema ait (Tema südame 
paneb teda hea puu) paha mees toob 
esile tema kurja ait, mis on tema 
südame ja ütleb kurja kurja;(Tema 
halb vili). Eest kokku arvukus süda ta 
toob esile kurja (Mis takistab inimesi 
tunda mõistatus). 

46) Jeesus ütles sündinud naiste 
seas (Adam pärast liha võib öelda, et 
on sündinud teistkordse abil Eve 
üleastumise ja tema hilisemad 



nõusolekul), Aadamast kuni Ristija 
Johannes on keegi nii hea John Baptist, 
et silmad ei tohi alandada (enne 
teda). Kuid ütlesin kumb teist on olla 
laps (üks valib) kuningriiki 
tundma (nagu Ristija Johannes oli) ja 
saab parem kui John (Kuna seekord 
nad on tegelikult edukad). 

47) Jeesus ütles, (pole mees paigaldada 
kaks hobust (kuningriigid) või 
venitada kahe vibud võidelda nii ja 
vastu mõlemal küljel) ja pole 
keegi (An valib ühe) teenida kahte 
isandat (Jumal ja Saatan); muidu ta au 
üks ja teine põlglikult ravida. Ükski 
inimene joob vana veini (Vanad 
õpetused) ja kohe soovib uue veini 
juua (õpetused). Ja uue 
veini (Õpetamine) on kasutusele 
võetud vana wineskins (Õpilased, 



järgijad) , muidu nad ei purune; samuti 
on vana veini (Õpetamine) panna uus 
vein Skin (Õpilane), muidu see 
rikkuda seda (Nagu vana, vale mõiste 
Canon tegi alguses kristlased) . Vana 
plaaster (õpetamine) on õmmeldud uus 
rõivas (religioon), sest pisar 
tulemusel (linnas uut usku). 

48) Jeesus ütles, kui kaks (vana ja uus 
wineskins) rahu omavahel ühes 
majas (Jumala), öeldakse 
mägi (maailma süsteem; usuliste 
loomine), "sõitu", ja see scenowe. 

49) Jeesus ütles: õnnistatud on on 
üksildane ja äravalitud eest (mis lisaks 
juba usuliste) sa (oma labors) 
kaudu leida kuningriiki. See on (me 
lähtume meie arusaama varajane 
kristlus), ja seda (originaal 
õpetamine) tagasi. 



50) Jeesus ütles kui nad (juudid ja 
kristlased) ütlen teile (The 
valida), "Kust sa pärit?", ütlevad neile, 
"tulime valguse (kõrgema taseme 
sõna), koht kus valgus (vaimne 
tähendus) tekkis omal algatusel kohta 
kehtestatud [ise] ja sai manifest läbi 
oma kuvandit (alumine, füüsiline 
tähendus). "kui nad ütlevad teile," on 
see teil? ", ütleme," oleme oma 
laste (Meil on toonud esile seda, et 
lõpetada, mis jäi meie eest), oleme 
valib elava isa. "kui nad küsida,"mis 
on märk oma isa sa?", ütleme,"on 
liikumine ja rahulikkus." (Tööjõu ja 
leida selle kaudu elu. Kui me 
kodukorra, siis me toetub. Et meil on 
lõpuks ometi tagasi tõde hõlmab võttes 
üle maailma ja Jumala sõna pärast 
puhkamise.) 



51) oma jüngritele ütles talle, kui 
surnud (juutide ja 
kristlaste) rahulikkus tulevad ja Millal 
tulevad uus maailm? Ta ütles 
neile, Mida te ootan (Mis õpetuse, mis 
tehti algusest) jõudnud juba, (Algne 
kristliku õpetuse) aga sa (Kuna võtmed 
olid võetud ja peidetud) ei tunne seda 

52) oma jüngritele ütles talle 24 
prohvetid rääkis Iisraeli (24 raamatut 
heebrea Canon, hiljem vastuvõetud 
protestandid) ja kõik nad rääkisid 
sa. (Traditsioonilise kristliku õpetuse, 
et me teame Jeesuse läbi 
Canon.)Neile on välja jäetud üks elu 
sinu kohalolek (et Jumala sõna kasutab 
raamatud väljaspool Canon) ütles 
ta (elu Jumala sõnale, mis ei kuulu 
surnud, või vale kristlased ja juudid) ja 
olen rääkinud 



(ainult), (mida) surnud (vale juudid ja 
kristlased on öelnud). 

53) tema jüngrid ütlesin talle 
on (füüsiline) ümberlõikamine kasulik 
või mitte? Ta ütles neile oleks see 
kasulik, oma isa (hele liha pilti) oleks 
neid juba lõigata beget (ja liha) : 
nende (Fleshly) ema (füüsiline, pind 
tasemel õppetöö, traditsioonid, 
jne). Pigem vaimu tõeline 
ümberlõikamine on 
muutunud (Protsessi jooksul) 
üle täiesti kasumlik (Selline, et me 
nüüd ei tunne kehalisi õpetamise). 

54) Jeesus ütles: Õndsad on vaesed (Ja 
vaimu, kes on jäetud ilma rikkust 
vaim), sinu oma on Taevariik.(Võtmed 
ja kõrgema taseme teadmisi 
taastamine.) 



55) Jeesus ütles: kes ei vihka oma isa ja 
ema (juudi (või Christian) 
traditsioonid, institutsioonide, jne) ei 
saa olla minu jünger (sest nende 
traditsioone vältida nende vastu 
välistatud Pühakirja, et Piibli 
Kirjanike nii selgelt ei loeks) ja kes ei 
vihka oma vennad ja õed (mehe 
kristlased ja juudi vennad ja õed) ja 
võtku oma rist (lisa : see on umbes 
on. Käsitsi, on siin nimetatakse 
staurogram, mille keegi kunagi vastuse 
sümbol. Saate otsida seda 
internetis. Kui sa loed raamatut nagu 
oleks see mingi hinge, lugemine 114, 
proloog, 113 põhjus 2, jne, leiad, et nad 
on olemas märgatav kirjavahetus kuni 
selle keskpunktis. Sellest ei järeldu 
meie rõhuga täpselt, kuid seal 
on...) minu moel (nõustumine 



raamatuid, mis ta ja uus ja vana 
testamendi Kirjanike vastu) ei ole 
mind väärt (Jeesus tegelikult muutub 
teile ja teil õige kasvu taastamine). 

56) Jeesus ütles: kes on tulnud 
maailma (ja kuidas see peidab vaimne 
kehalisi fassaadi taga) on leitud 
(ainult) laip (traditsioon; vaesuse, ilma 
vaimset arusaamist sõna), ja kes on 
leitud laip (et maiste pilte teenib seda 
funktsiooni) , on parem kui 
maailma (millele ei kohaldata selle 
soovmõtlemine). 

57) Jeesus ütles Kuningriigi isa on 
mees, kes oli [hea] seemne (The 
Word). Tema vaenlane (Saatan ja tema 
rahvas on Judases) öösel tuli (Selle 
2000 aasta vanuse pimedus) ja külvas 
umbrohi (Valeõpetustega, 
õpetajad)hulgas hea seeme (Jumala 



sõna). Mees (Jumal) ei võimaldanud 
neil (Inglid) Tõmba 
umbrohi (Paljastades enne 2000 aastat, 
kuni on tõde); ütles ta, "ma kardan 
minna sa kavatseb tõmba 
umbrohi (False, madalama taseme 
õpetusi) ja tõmba nisu (Puu) koos 
nendega. " (ja kuna ta ei ole, meil on 
see raamat, mis annab tunnistust 
nende meie ajal vastu) jaoks lõikuse 
päeval (7. päeval või 
millennium) umbrohtude(Valeõpetuse
d) on selgesti nähtavalt ja nad 
tõmmata (Kokku kirikutes ja 
sünagoogides) ja Kõrvetatud (Kuna 
mieletön tule ja mõõgaga; 3. 
testamendi - ja sõja-2 ja 3 testamendi 
puruneb läbi). 

58) Jeesus ütles Õnnis on inimene, kes 
on kannatanud (vale õpetamise alates 



2000 aasta) ja (on ületanud 
maailma) leitud elu (võtmed, kõrgema 
taseme õppe valguses). 

59) Jeesus ütles Võta kuulda elavat üks 
ajal elus (enne selle infiltrators röövida 
teile saladuse sisalduva te), muidu sa 
sured (Hakka surnud õpetuste 
suhtes) ja teda näha (elavad ühe) ja ei 
ole nii. (Võtmed, mis võimaldab teil 
ära võtta ja peidetud.) 

60) < nad nägid > üks 
samaarlane (need väikesed ja piiratud 
Canon) lambaliha Juuda tema viis. Ta 
ütles oma jüngritele, (miks ei) et 
inimene (carry) 
talle (kristluse) ümber? Nad ütlesid 
talle, et ta võib tappa (koos oma 
õpetusi) ja süüa (Loe omal moel). Ta 
ütles neile, kui see on elus (Osata neid 
muuta ja viia need elus) ta ei söö,(Loe, 



kiita) see, kuid ainult siis, kui ta on 
tapnud (Koos oma õpetusi) ja 
see (Sõna) on muutunud laip (Corpus 
Pühakirja, puudub vaim ja elu 
osa) . Nad ütlesid talle, ta ei saa 
seda (haarata elu sõna) teisiti. Ta ütles 
neile liiga, otsite koht ise hotelli The 
repose jooksul (ajavahemik kaotus ja 
taastumine mõistatus), muidu sa (Uus 
Testament, ja leidub selgusetu 
päritoluga uue testamendi 
Kirjanike) muutunud laip (Stripped 
suurem tähendus) ja 
söömiseks (vastuvõtt surnud 
mõistmise tasandil). 

61) Jeesus ütles kaks (liigid) teeb (2000 
aastal repose) voodi (The 
Church) üks (kes ei muutu 
jünger) sureb ja teine (nagu Salome 
muutub jünger ja) elab (taastada 



mõistatus). Salome (ema ja John; Loe 
märgi kõrval Matthew 27:56 15:40) ütles 
talle, kes sa oled, mees, mida, nagu 
üks (on jagamata, mitte need, kes 
jagavad Jumala sõna) on tulla minu 
diivanil (kui ta sööb) ja söönud minu 
tabelist? Jeesus ütles talle, ma olen see, 
kes on jagamata juba olemas. Mulle 
anti (sⁿⁿa) mõned asjad minu isa (tema 
tabelist). < Salome ütles, > ma olen 
oma jünger. (Olen nõus, mida olete 
nõus) (< Jeesus ütles temale: > ütlen, 
kui ta on < jagamata >, seega nõus 
kõike pühakirjades, isegi need, mis 
viitavad raamatud Canon väljaspool) ta 
on täis valgust, (ja seega elame) , kuid 
kui ta on jagatud, (ei aktsepteeri kõik 
et Jeesus sööb, või aktsepteerib) , ta on 
täis pimedus (Die). 



62) Jeesus ütles on neile [kes väärivad 
minu] saladused (kes töö, küsida, 
küsida ja knock üldiselt ja tõde ja leida 
elu) ma ütlen minu saladused. (Anda 
neile võtmed lahti harutada need 
saladused) Vältige vasaku käega(Need 
kes ei tea need võtmed) tean mida 
parema käega (Need kes teadis ja need, 
kes tundma) teeb. 

63) Jeesus ütles (infiltrators kiriku) seal 
oli rikas mees, kes oli palju 
raha (ühendav, või abil teadmisi). Ta 
ütles: "panin minu raha 
kasutada (Peida need võtmed ning 
asendada need oma õppetöö) et ma 
võib külvata, lõigata, istutada, (minu 
enda isekatel eesmärkidel) ja täitke 
minu ait koos toota (oma) (jaoks 
minu enda võimu ja hiilguse ja 
kasumi) nii et ma (seega võttes 



Kuningriigi poolt reetmine) puuduvad, 
midagi. Sellised olid tema kavatsusi, 
kuid et samal õhtul (2000 aasta 
vanuse) ta suri (end kaotanud võtmed 
tõde). Lase tal kellel on 
kõrvad (Mõlema taseme 
mõistmist) kuule. 

64) Jeesus ütles: A man oli vastu. Ja 
kuna ta oli valmis õhtusöök (pidu 
Jumala igavene sõna)ta saatis tema 
sulane (prohvetid) kutsuda 
külalistele (usklikud). Ta läks 
esimene (The Algkogudus 
infiltrators) ja ütles talle, mu meister 
kutsub. "ütles ta," Mul on mõned 
kaupmehed vastu (Vale juudid-kes oli 
peidetud võtmed - salm 39; Luuka 
11:52). Nad tulevad mulle täna 
õhtul (Kui päeva või aega mõista 
vaob). Pean minema ja anna neile 



minu tellimused (Jäljendada oma 
võimalusi, nii et ma võib kasulik, kui 
nad tegid). ma palun vabandada: 
õhtusöök. " (Ma ei nõustu kõigi 
nendes) ta läks teise (Veidi aja pärast 
the Church) ja ütles "meister on 
kutsunud teid." ütles ta, "Ma just 
ostnud maja (Asutatud kirik) ja 
saamise päeval olen. (Nagu päev 
töötegijaid saada kes iga ühe 
teenari) ma ei ole vaba aega. " (Minu 
töö on tähtsam) ta läks 
teise(Protestandid) ja ütles talle 
"meister kutsub." Ta ütles talle, "minu 
sõber läheb abielluda, (Abielu 
söömaaeg) ja ma olen valmistada 
pidulik. (The Canon on see) Tehakse 
võimalus tulla. (Sest teie banketisaal 
hõlmab rohkem Jumala sõna kui mul 
õpetama või nõustuda) ma palun 



vabandada: õhtusöök. (Nad tagasi oma 
toitu oma pühakirja) "Ta läks 
teise (The kristlased 2000 aasta vanuse 
lõpus) ja ütles talle, mu meister 
kutsub. (Et süüa, või nõustuda kõik 
raamatud, mis prohvetid on) "Ütles ta," 
Ma just ostnud talu, (Ma olen täiesti 
investeerinud tänaseks) ja ma olen teel 
koguda üüri. (On aeg mulle raha - in 
minu lambad, kes on nüüd uskuma 
midagi aga mulle) ma ei tohi tulla. Ma 
palun vabandada (keeldun nendest 
pühakirjasalmidest). ' 
Teenija (Prohvetid) tagasi ja ütles, et 
tema isand, "need, keda olete kutsutud 
õhtusöök (Christian usulised 
määramist) palusid end vabandada. 
"kapten ütles, et tema sulane" Mine 
väljaspool (religioosne 
rajamise)tänavatele (The paganad, 



kaabakad, prostituute ja maksu-
kollektsiooni-kell esmalt on 
juudid) ning taastada need, keda te 
juhtub vastama, (Keegi-hea või halb; 
sa, mina, keda iganes) , et nad võivad 
süüa. " (On selgunud pidu Jumala sõna 
sõna vastu) Ärimehed ja 
kaupmehed (Usujuhid, vt Ilmutuse 
13:17) ei hakka(Vabatahtlikult) kohad 
minu isa. 

65) ta ütles, oli hea inimene (Jumal) kes 
omavad põllumajandustööd (The 
Church). Ta rentis ta (kasumi 
ootus) rentniku 
põllumajandustootjatele (koguduse 
juhtkond) , et nad võivad töötada ja ta 
võib neid koguda üldilmet. (Kuigi nad 
tegelikult tahtsin seda ise--salm 63) ta 
saatis tema sulane (Täius 
pühakirja) nii, et üürnikud võid talle 



üldilmet (Puuviljad, saladused, 
suurendada) viinamäe (Kirik). Nad 
kinni tema sulane(Prohvetid) ja peksid 
teda (Need), Kõik kuid tappes 
teda (Tapetud ja süüakse). Teenija 
läksin tagasi ja ütlesin oma 
master. Kapten ütles, "võib-olla < nad 
> (The Church enne reformatsiooni) < 
teda > ära ei 
tundnud." (Pühakirja) saatis ta teise 
teenistuja. (Koos selle Apocrypha 
kinnituse andmise) üürnikud 
võita(Verbaalselt väärkoheldud) see 
üks (Need raamatud) samuti. Siis 
omanik (Jumal Isa) saatis oma 
poja (tema teist tulemist) ja ütles: 
"võib-olla nad näitavad austust minu 
pojale." (Kui ta näitab ennast läbi 
pühakirja ja valib) sest 
üürnikud (Kiriku juhid) teadsin, et see 



oli tema, kes oli viinamäe, 
pärija (Umbes naasta) nad ta kinni ja 
tapsid ta (Keelatud teda 3. aeg, nagu 
Peter tegid). Lase tal kellel on 
kõrvad (Lõpuks ajal) kuule. 

66) Jeesus ütles: Näita mulle 
kivi (Testament) mis ehitajad (juudi ja 
Christian juhid) on tagasi. Et üks 
ongi (Key kivi või testamendi). 

67) Jeesus ütles kes usub, et kõik (kogu 
Jumala kirjutised) ise on 
puudulik (juudid ja kristlased) (ise) on 
täiesti puudulik. (Jagatud; 2, mitte 1) 

68) Jeesus ütles: Õndsad olete teie, kui 
olete vihkas ja tagakiusatud (nn juudid 
ja kristlased) poolt. Kui teil on 
tagakiusatud (usku ja kõrgema taseme 
mõistmist) ole kohta leiab (rajada). 



69) Jeesus ütles: Õndsad on need kes 
on tagakiusatud enestes (Broken eemal 
valeõpetustega). On need, kes on 
tõeliselt tundma isa (ei saa, ütleb mida 
liha ja veri, kuid isa). Õndsad on 
näljane, (Jaoks pidu Jumala sõna)eest 
teda kes soovib kõht (Tundma tõde, 
võtmed) on täidetud (Salapära 
teadmisel). 

70) Jeesus ütles, kui te tuua esile, mis 
on sinus (Contained jooksul 
pühakirja) mida te tuua esile (kõrgema 
taseme mõttes müsteerium) säästa. Kui 
te (vabatahtlikult) mitte välja tuua mis 
on sinus, (võtmed, mõistatus, kõrgema 
taseme mõttes) mida te ei tuua 
esile (Alates pühakirja) ei hävita 
sa (hoides te seotud-up pealiskaudne 
tähenduses). 



71) Jeesus ütles: ma hävitab [see] 
house, (vana Jeruusalemma; Judaism ja 
kristlus; peale isa istutatud 
grapevine) ja keegi saab ehitada (sest 
nad ehitasid oma maja asub puutuvad 
õigeaegselt). 

72) [mees (usuliider) ütles] talle öelda, 
mu vennad (mehe kristlased ja 
juudid) oma isa omandit (The 
Pühakirja, koguduste) minuga 
jagada. Ta ütles talle, Oh inimene, kes 
on teinud mind eraldaja (nagu see 
mees ei)? Ta pöördus oma 
jüngritele (Need kes teadis jagamata 
pühakirja müsteerium) ja ütlesin neile, 
ma ei ole eraldaja, olen 
ma? (Tähendab, nad teavad, et on 
ainult üks tõeline treeningud suur 
kala, lamba, jne.) 



73) Jeesus ütles: saagi (Jumala sõna 
puu) on suurepärane, kuid 
töötegijaid (Valib) on vähe. Issand, 
Seetõttu palun saata saagikoristusele 
töötegijaid. 

74) ta ütles: Issand, on palju joomine 
küna ümber (The Canon; või mis 
sisaldab vett, või sõna) kuid miski 
pannes. (Nende tähelepanu on 
veehoidla, või Canon, ja nii ei saa teha 
rohkem vett, või seda sõna) 

75) Jeesus ütles: paljud seisavad ukse 
juures, (The Word, John 10:9) , kuid see 
on ka üksildane (kes ei ole nõus 
palju) , kes sisestab Pruutpaari 
koda (sest nad näevad asju peale 
traditsioon). 

76) Jeesus ütles isa Kuningriigi on 
nagu kaupmees (usuliider) , kellel oli 



kauba saadetis (tema traditsioone) ja 
kes avastas pärl (on kivi-a Testament-
mis kujul nägemata ja teel ärritus). Et 
Kaupmees (Religioosne liider)oli 
nupukas (Nagu tark kalamees - salm 
8). Ta müüs kauba (Väärtusetu 
traditsioon) ja ostetud pärl(Muutumatu 
ja püsiv mõistatus) üksi (Peale 
traditsioon) endale. Te otsite, tema 
muutumatu ja püsiv (peidetud) 
aare (Pearl, mis püsib isegi meie 
ajal) kui ükski Koi (sõin seeme, The 
varajase kiriku või sõna) õgima ligineb 
ja ole uss (The protestandid, kes 
alandada ning Apocrypha) hävitab. 

77) Jeesus ütles: ma, kes ma neid kõiki 
kõrgusel valgus on (valgustite 
maailmast). On mul, kes ma 
kõik. Minult kõik tuli edasi, ja 
mulle (aeg otsas) tegin kõik 



pikendada. Split puutükk (tajuda 
vaimset ja füüsilist taset) (tähenduses 
rist; uues testamendis), ja ma olen 
seal. (Tuli neid kõiki, kõrgema taseme 
määratletud eespool) tõstke (Elevate 
vastu, kuulutab) kivi (Hüljatud 
testamendi, alustala), ja leiad mind 
seal (Valguse pühakirja mõlemas). 

78) Jeesus ütles miks sa tulid 
kõrbe? (Peale vee Jumala sõna koht 
veeta) et pilliroogu (The Word Canon 
on tuletatud sõna reed) löönud 
Tuul (Jumala õpetus) ning? Ja trahvi 
riietatud mees (Usulise või 
ilmaliku) rõivad peatuda oma 
kuningad ja suured mehed? (Kes on 
kõik kokkumäng) neile on trahvi 
[rõivad] (Vastavalt sellele või 
pealiskaudne ülevus; seos 
organisatsiooni või religioon) ja nad ei 



suuda eristada tõde (Kuna neil puudub 
sisemine ülevus või tõsi aine). 

79) naine ütles talle õnnistatud tõrjuda 
on emakas (Judaism, vt GL 1:15) , mis 
kandis ja rinnad (vana ja uue 
testamendi) mida te 
hoida. (Kristlus) Ta ütles talle, Õndsad 
on need (Valida) , kes on kuulnud sõna 
isa (vaimu tasandil, mitte ema, mis on 
liha ja veri) ja tõesti pidanud 
seda (erinevalt juudid ja kristlased, kes 
ei ole). Seal saab päevade (The 2 
vaimne päeva; 2000 aastat üle antud 
Saatan proovida kirik) kui te ütleks: 
"Õndsad on emakas, mis on 
loodud (Tõsi, Judaism, kristlus) ja 
rinnad (Jumala suurem 
tähenduses) mis on andnud 
piima (Neile, kes ei ole valmis liha 
sõna õpetused) . " 



80) Jeesus ütles ta kes on tunnustatud 
maailmas (maise tasandi õpetuse) on 
leitud keha (surnukeha, või corpus 
surnud õpetusi) kuid kes on leidnud 
keha (on sai teada surma 
müsteerium) on parem kui 
maailma (nende maised õpetuste 
mõjuvõim harjutused). 

81) Jeesus ütles (leitud ka ühendav 
ning suurem õpetusi) lasta tal kes on 
kasvanud rikas kuningas (anda õigus 
rääkida ja õpetada), ja lase tal kes 
omab võimu (eliit ja kiriku 
valitsejad) sellest lahti 
ütlema (asutuste). 

82) Jeesus ütles: kes on minu 
lähedal (Word) lähedal 
tule (kohtuprotsess ja kohtuotsus; ka 
tagakiusamine), ja kes on minust 
kaugel (Word) ei ole kaugeltki 



Kuningriik (kõrgema taseme 
mõistmist). 

83) Jeesus ütles, on pilte (millesse on 
sõnastatud ja kõrgemaid rohkem 
madalama taseme tähendus) on ilmne, 
et mees, (sest nad on pind tasemel 
tähendusi) , kuid neis valguse 
peegeldamisega (kõrgema taseme 
tähendust, tutvustas võtmed) jääb pilt 
varjatud (lukus erinevate nimede ja 
objektide tegevused, 
jne) valguse isa (kõrgema taseme 
tähendus) . Ta (Tuled isaks) on (õigel 
ajal) manifesti, vaid tema kuju (kui ta 
on peidetud tähendus madalama 
taseme) jäävad varjatud tema 
valgus (mis kasutab nende piltide 
peitmiseks ise). 

84) Jeesus ütles, kui näete oma 
sarnaseks (mida te ise projekti peale 



pühakirja) , võite rõõmustada (sest see 
sobib sulle Vaata ennast ja ole Jumal 
neile). Kuid nähes oma 
pildid (tunnistavad, et nad räägiksid 
teist) mis tekkis enne teid (ja et nad on 
kirjutatud, enne kui neid asju 
juhtunud) ja mis ei sure (Jätka edasi 
juba 2000 aasta) ega saanud 
manifest, (sest sa ei tunne neid 
valgus) kui palju (süüd) pead 
olema (sel päeval)! 

85) Jeesus ütles (1.) Adam tuli alates 
suur jõud (Jumal) ja suure 
varanduse (teadmised), kuid saanud 
väärt te (kes on usaldatud tõde). Puhul 
oli ta olnud väärt, (Olevat ilmutas talle 
saladuse) [oleks] ei [kogenud] 
surma.(Fallen saagiks nõrkus ja 
teadmatusest.) 



86) Jeesus ütles: [rebaseid (Nagu 
Heroodes, kes teadis tõde, mis ta sai 
John) on nende augud] (oma kohad 
maise institutsioonides) ja 
linnud (usujuhid) on [nende] 
pesi (kõrged ametikohad), kuid poeg ei 
ole (ameti- või töökohal) näha pähe ja 
ülejäänud. (Puhul 2000 aastat.) 

87) Jeesus ütles armetu on keha (elutu 
Christian Canon; Kirik) , mis sõltub 
keha (elutu juudi Canon, sünagoog), ja 
armetu on hing (inimese põhjendus, 
vastavalt salajane raamat James) , mis 
sõltub nende kahe (2 surnud 
testamendi pealiskaudne 
arusaamiseks). 

88) Jeesus ütles inglid (Valib) ja 
prohvetid (jaoks) tulevad teile (pärast 
2000 aastat) ja teile (mõistmiseks) neid 
asju (juba) on (The 2 komplekti 



pühakirja; Vana ja uue testamendi). Ja 
sa annad neile liiga, need asjad mis 
te (juudid ja kristlased) on, (raha, 
võimu, ressursside, juurdepääs media, 
tunnustamise) ja öelda endale, "Millal 
on nad (omanikud välja, või 
maailma) tulla ja mis on nende 
päralt?" (Et saaksime meie usuliste 
rõivad eemaldada ja lahti ütlema 
maailmas.) 

89) Jeesus ütles: miks te peske (koos 
sõnaga) väljaspool (pindmine 
laadi) Cup? (Konteiner, või Jumala 
sõna, tähendab Canon). Kas sa ei tea, et 
ta tegija sees (Märkida et Canon 
pühakirja allteksti) on sama, kes on 
teinud väljaspool? (The Canon või 
konteiner, kus võiks peidetud 
tähendus tuleb säilitada 2000 aastat.) 



90) Jeesus ütles: tule minu juurde (The 
logod või suurema mõistmise) Minu 
ike on lihtne (aru) ja minu 
võim (erinevalt the Jews' ja 
kristlased) on kerge, ja te leiate 
rahulikkus ise. (Alates töö ja nägemine 
kehalisi tase mõistmise teie poolt 
esitatud.) 

91) nad ütlesid talle, Tutvustage meid, 
et me võib usu sind. Ta ütles neile, sa 
loed nägu (pindmine 
aspekte) taevas (ülemine) ja 
maa (väiksem tähendus), kuid on 
tundmatu üks, kes on enne sind, (kes 
on taevalikult on sõnastatud jooksul 
selle maise loori) ja ei tea kuidas seda 
praegu lugeda. (Mis on Taevase logod 
kõnetaks maise Laadi pilt.) 

92) Jeesus ütles: Seek (jaoks tõde) ja 
leida (võtmed, mõistatus, jne). Kuid 



mida sa küsis minult varem (kuidas 
lugeda pühakirja) ja mis ma ei ütle 
teile siis (mida ei olnud võimalik 
aktsepteerida; John 
16:12) nüüd (lõpus) ma tahan 
öelda, (esitleb määratletud) kuid te 
järelepärimise peale seda (Sest 
traditsioone meeste on teada.) 

93) < Jeesus ütles > Anna, mis on 
Püha (võtmed, 
saladused) koertele (kirjatundjad, 
variserid; vale juudid) muidu nad 
viska neid sõnniku-hunnik. (Peida 
võtmed - salm 39; Luuka 11:52) ei viska 
pärlid (võtmed, 
saladused) sigade, (Vale 
kristlased) muidu nad jahvatada see [-
bitti]. (Kustutama, anathematize 
võtmed, saladused ja kõrgema taseme 
tähendus.) 



94) [ütles] Jeesus kes püüab leida, ja 
[kes lööb] (uks Jumala sõna, John 
10:9) saab lasta sisse (Jumala sõnale, 
avaneb talle ja ta saavad sissepääsu 
Kuningriik.) 

95) [Jeesus ütles] kui te (need varajase 
kiriku) on raha, (võtmed, saladused; on 
ühendav) annaks sellele huvist, (kui 
ostja või müüja; oma saada) kuid anna 
[see] üks (The valib kes on tulla--salm 
109) kellele sa ei saa seda tagasi. 

96) [ütles] Jeesus, isa Kuningriigi on 
nagu teatud naine (Püha Vaim). Ta 
võttis vähe juuretist, (Õpetamine, 
Luuka 12:1) [peidetud] see 
tainas, (Pühakirja) ja tegi seda suur 
(peen) pätsideks (Testamendi) . Las kes 
on kõrvad (2 taseme 
mõistmist) kuulda. 



97) Jeesus ütles: [Isa] 
Kuningriigi (saabub õige ülevaate 
pühakirja) on nagu teatud naine (The 
Church) kes vedas sööki täis 
purki. (Näiteks pannes, tass või 24 
prohvetid jne; sõna ja mõistmist 
konteiner; täielik pühakirja.) Samas, 
kui ta kõndis [] road, (Tee on esindaja 
traditsioone ja aeg; see, mis on läbitud 
ja õpetada enne, nii et taas) veel 
natukene kodus, (Kuningriik) purgi 
käepide murdis (Vale mõiste 
põhjustanud pühakirja languse 
Canon) ja jahu (Pühakirja koos 
arusaamiseks) tema selja taga 
tühjendada (Ajaliselt) teel(Aja jooksul, 
kuna see segadus). Ta ei teadnud 
seda; (Kirik võttis see traditsiooniks 
sest juudid olid teinud seda enne) ta 
oli märganud pole juhus. (Ta arvanud, 



et ta teeb Jumala tahe.) Kui ta jõudis 
oma maja, (Kui kirik oli 
tsentraliseeritud, organiseeritud ja 
kehtestatud) ta maha pannakse 
purki (Asutatud Euroopa Canon)ja 
leitud tühi. (Sest kõik ta jäi oli pind 
tasemel, nagu tühi pannes salmis 74.) 

98) Jeesus ütles isa Kuningriigi on 
teatud mees (Jeesus) , kes tahtis tappa 
kellegi võimas (Saatan). Oma 
maja(Jumala-kus kohtuotsus algab 1 
punkt 4:17) . Ta tõmbas mõõga (The 
Word, vt ilm 2:16, jne) ja ummikus see 
seina (The Church 
kaitsemehhanism) selleks, et teada 
saada, kas tema poolt (lepingud kogu 
aeg) võiks viia. Seejärel (kui ta oli 
lõpetanud tema tööd ja tema sõna oli 
pärast seda) ta tappis võimas 



mees (kurat, kes Antikristus, vaimu 
läbi käivitamist 2000 aastat kristluse). 

99) jüngrid ütles, teie vennad ja su 
ema (pärast viljaliha; Juudid ja 
kristlased) väljaspool seisab (ukse, 
kuid see ei hakka). Ta ütles neile need 
siin (sisenenud uksest) kes teha oma 
Isa tahet (uskuge see, kelle isa on 
saatnud John 6:29) on 
minu (vaimne) vennad ja 
minu (vaimne) ema. Nad on (minu 
vaimne pere) , kes sisestab (uksest, mis 
on sõna võetud) minu isa Kuningriigi. 

100) näitas Jeesus kuld münt ja ütles 
talle, Caesar's meeste nõuda maksud 
meilt. Ta ütles neile, Mis kuulub 
keisrile, anda Caesar (kulla, müntide, 
maksud, au, jne) , anda Jumalale, mis 
kuulub Jumalale, (ta andis tõde; 



võtmed) ja mulle, mis on minu. (St 
meie selves.) 

101) < Jeesus ütles > kes ei vihka oma 
isa ja ema (kristlus ja Judaism) , kui ma 
ei saa minu jünger (sest nad hoida sind 
nähes teda). Ja kes ei [ole] armastan 
oma (Vaimne) Isa (Kes erialade 
meile) ja tema ema (Kes annab meile 
vaimne sünni) kui mina (Kes tõi ta 
esile üldiselt ja tõde) ei saa jüngriks [] 
mulle (Kuna see võtab distsipliini 
vaimne taassünd). Jaoks minu (Vale, 
füüsiline) ema (Religioon, mitte tema 
tõelist ema allpool)[andis mulle 
surm] (Kehalisi mõistmist), aga [minu] 
tõsi (Vaimne) [ema] (Tutti) andis 
mulle (Tõsi, vaimne)elu. 

102) Jeesus ütles: häda variserid, (kes 
peitis võtmed - salm 39; Luuka 
11:52) , sest nad on nagu 



koer (ebapuhas 
loom) magades (vaimselt) sõim (kui 
toidu, või sõna) , härjad, (juudi 
Võhikud, kes turvise mais, või Jumala 
sõna) kummagi ei ta süüa (võtmast) ega 
ei lase ta süüa härjad. (Sest nad 
peitnud võtmed ja allasurutud tõde.) 

103) Jeesus ütles: õnnelikud on 
mees (The valib varajase kiriku) kes 
teab, kus on brigands sisestab, (ei läbi 
ukse, kuid mõnel muul viisil) , et ta 
võib tõusta, (et võtta 
vastumeetmeid) kogunemisalasid oma 
domeeni (lisada kõrgema taseme 
madalamale abil võtmed) ja arm ise, 
enne kui nad vallutada. (Seetõttu 
valmis taastada tema saladuseks õigel 
ajal.) 

104) [Jeesus], et öeldi tule, andke meile 
täna palvetada ja kiire. Jeesus 



ütles, mis on patt, mis ma pannud (mis 
peaks küsisin) või kus ma olen olnud 
lüüa? (Et me peaks kiiresti: 
mõistatus.) Aga kui peigmees lahkub 
Pruutpaari koda (Kui inimesed otsivad 
või logod ja ei leia seda) seejärel lasin 
kiire (Jumala sõna): ja 
palvetada (Kustutamine võttes pattu 
teinud ja on lüüa). 

105) Jeesus ütles kes teab 
selle (vaimne) isa 
ja (vaimne) ema (Valib) poeg 
prostituut nimetatakse. (Ta tuleb 
kokku suure Hoora Paabeli usu, vt ilm 
18:4). 

106) Jeesus ütles: kui teete kaks 
üks, (tuvasta vaimne valgus on 
sõnastatud maise piltide abil 
võtmed) , siis muutub mees, 
pojad (tasemel inimkonna; valguse 



olendid) ja kui sa ütled, 
"mägi, (religioosne asutamine, 
Babylon, Soodoma ja Egiptus, 
Jeruusalemm, Rooma) sõitu," liigub 
ära. 

107) Jeesus ütles templirüütel on nagu 
karjane, kes oli sada lammast. (Palju 
erinevaid versioone kristlus) üks neist 
suurim, (Tõsi kristliku õpetuse, nagu 
suur kala--salm 8) läks 
eksinud (Lammaste, et ei klapi-
Johannese 10:16, mitte sama tüüpi 
kristlus on 99). Ta lahkus 99 lamba ja 
vaatasin et üks (Puhul 2000 
aastat!) kuni ta leidis. Kui ta oli läinud, 
et selliseid probleeme, (pärast 2000 
aastat) ütles ta, et lambad, "Mina 
hoolin teile üle üheksakümne-
üheksa." (Kuna see üks oli vaja 
taastada klapp ja selle algse numbri.) 



108) Jeesus ütles ta kes 
juua (Word) minu suust (tema sõnul 
pigem tassi; või Canon) muutuvad 
nagu mulle.(Me peab teda näha, nagu 
ta on, teada tõde ja olla religioon, mis 
vajab tassi, või Canon vabaks) Ma ise 
muutub ta, (Jh 7:37-39, jne) ja mis on 
peidetud asju (Võtmed, see mõistmist 
ja teisi pühakirju) on muutunud 
ilmutas talle. 

109) Jeesus ütles (In the 
Algkogudus) templirüütel on nagu 
mees , kellel oli [peidetud] aare (see 
vaimne tase ilmutus) oma 
põllule (religioon kui seeme oli 
külvatud üle selles maiste vanuses) ei 
tea seda (The logod oli maailmas, kuid 
ta ei teadnud; John1:10) ja [pärast] ta 
suri, (ta unustanud võtmed, mõistatus, 
ja pidurdab pühakirja) , jättes ta oma 



pojale (protestandid). Poeg ei teadnud 
(aare). Ta pärinud välja (The pühakirja 
maise tasandil) ja [see] (ja teadmiste 
protsessis; koos kõrvaldatud raamatute 
aare). Ja see, kes ostis selle (The 
valivad, kes uskusid sõna) läks 
kündmine (Loodud hea, künta mulla 
Toiduakadeemia sõna) ja (Seda 
tehes)aare leitud (Võtmed, saladused ja 
kõrgema taseme mõte). Hakkas laenata 
raha huvist keda iganes ta 
soovib.(Kasutada kasutades ühte kes ei 
saa seda raha tagasi - salm 95.) 

110) Jeesus ütles: (kes leiab maailmas 
maiste arusaamist meie religioon; 
pühakirja madalama taseme 
tähenduses) ja muutub 
rikas, (tunnistab ühendav kõrgema 
taseme tähendust) , lase tal loobuda 
maailma (väli, mis on toonud esile 



sellise jälkuste kui hävitamine Jumala 
sõna ja meie sellega). 

111) Jeesus ütles, et (vale lõhe, vahel 
ka) taevas ja maa (võtmed, või taevane 
tähendusi sõnastatud maise 
laevade) rullitud sinu kohalolek. (Või 
ehk rullitud ühte, need muutuvad 
nagu üks enne teie silme) ja üks, kes 
elab elu ühe (Joob sõna tema suust - 
salm 108) ei näe surma (Ei kaota silmist 
mõistatus). Ei ole Jeesus, kes leiab ise 
on parem kui maailma? (Ja seega on 
õigus loobuda ja hävitada see, selline, 
et see on ümber arvestatud meie 
juuresolekul.) 

112) Jeesus ütles: häda lihas (kehalisi 
tasandi tõlgendus) , mis sõltub 
hinge; (Põhjus, nagu salajane James 
3:18) hinge häda (Põhjendus) see 



sõltub liha (Madalama taseme, kehalisi 
ideed, mis tulenevad pole võtmeid). 

  

113) oma jüngritele ütles talle, millal 
hakkab riik tulgu? < Jeesus ütles > see 
ei tule seda ootama (Tuleb nõutud, 
palus, koputasin korral; leitud, 
saabunud ja avada-up meile.) Pole see 
asi öelda, "see siin" või "seal see 
on" (Sky või mere, kui meie juhid 
võivad öelda meile--salm 3). Pigem isa 
Kuningriik on laiali maa peal,(St maise 
terminoloogia peidetud) ja mehed ei 
näe seda (Sest võtmed on võetud ja 
peidetud.) 

114) Simon (The Church) ütles talle, 
lase Mary (kellele kokku liha Vanus 7 
deemonid olid valatud) jäta, 
naised, (need, kes läbi liha tarnivad 



meile maailma liha) on (või selle 
analoogia Igatahes, tundub olevat) ei 
elu väärt. (Kirik ei saa kujutada 
Jeesuse muuta madalama, füüsilise, või 
pealse või vaimne, naine või 
mees).Jeesus ütles: mina peab teda 
viia (st maailm ise tuttavat nagu Jeesus 
oleks see) selleks, et tema 
mees, (põhjus, et mis toob esile 
inimesed lõpetaksid ja selle asemel 
tuua esile vaimsed olendid) nii, et ta 
liiga muutuvad elu vaimu meenutav te 
mehed (elavad vaimud). Iga 
naine (Kehalisi isik — sest isegi mehed 
meid kutsutakse Kristuse pruut) kes 
teeb ise mees (Vaimne) siseneb 
Taevariik. (Sest ta teeb meile nagu ise.) 
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