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Prologas) tai yra paslaptingas posakiai, 
kuriuos kalbėjo Jėzus, vienas gyvena, 
ir kurių Didymos (Twin) Judas, kuris 
yra vadinamas Thomas, parašė. (Nuo 8-
40 dienų po prisikēlimo.) 

1) ir jis sakė kas girdi šiuos žodžius (ir) 
jų prasmę atranda (Trud ir mano 
gyvenimą - matomą stichijos 58) ne 
kada nors skonio mirties . (nuostolis 
dėl šių žodžių prasme) 

2) Jėzus tarė tas, kuris ieško (už šių 
žodžių prasme) neturėtų palikti, 
(tačiau) reikia ieškoti (už jį) , kol jis 
randa (paslaptį). Kai jis 
nustato (Apibrėžta, paslaptis), jis bus 



neramus (Darbo ir rasti gyvenimo--
stichijos 58)(ir) bus stebuklas. Kai jis 
yra neramus (ir) kai jis stebuklai, tada 
jis bus nustebinti, (nes) jis 
viešpataus (visame pasaulyje) (ir) 
taisyklė per visas (eilutė 4). Ir kai jis 
taisykles, tada jis bus poilsio (The šabo 
poilsio, 7-ame tūkstantmetyje). 

3) Jėzus tarė: turėtų tie, kurie suvilioti 
(ir) sukelti jums sako, "Štai, Karalystė 
yra aukštyn į dangų (tik religiniai 
lyderiai galėtų jį suprasti)," tada 
paukščiai, dangus (religiniai lyderiai, 
kurie vartoja sėkla, arba Dievo 
žodžio) įveiks jus jam (paslėpti raktus 
ir apgauti apie tai--stichijos 39; Luko 
11:52). Jei jie turėtų pasakyti, "tai po 
žeme (Atsižvelgiant į žemišką, arba 
moksliniai mokslas), (Arba) 
jūrų (Atsižvelgiant į Bažnyčios 



mokymą), "tada žuvis į 
jūrą (Krikščionių lyderiai) įveiks jus į 
jį. Tai gana, kad Karalystė yra jūsų 
viduje ir be (nereikia lyderiai jį 
pamatyti). Tiems iš jūsų, kurie pažįsta 
save (Gyvybės, šviesos, institucija, 
tiesa) bus sužinoti (per darbuotojas ir 
atrandu gyvenimą) , kad tai yra 
tiesa. Kai jūs (sunkiai, ir) sužinoti, kas 
jūs esate, jūs tada tapo 
žinomas (Biblijos prasme, kai Jėzus 
tampa--stichijos 108), ir bus pripažinti, 
kad jūs esate gyvojo tėvo 
sūnūs (stichijos 106). Bet jei ne (Darbo 
ir prieiti prie) žinau save, galite 
gyventi (Kūniški)skurdo ir esate save 
kad skurdas (Kūniški). 

4) Jėzus sakė: tegul vyras, kuris yra 
senas dienas (religinių vyrų amžiaus 
pabaigoje) nedvejodami paklausti 



mažu vaiku septynias dienas (The 
išrinkti, 7-ame tūkstantmetyje) apie 
gyvenimo vieta (stichijos 50), ir 
jis (Klausiant išrinktųjų poilsio 
dienomis šeštadienį) atgyja (iš jau 
suvokti šių žodžių prasmę). Daug kas 
yra pirmasis (Tie įtakoja 
infiltruotiems, Jude 4 ir taip toliau) bus 
Paskutinė (Abased, atėmė iš jų 
Karalystė), ir 
paskutinis (Rinkti), pirmasis (Exalted, 
padidėjusi, atsižvelgiant į valdžią). Jie 
iš tiesų taps vienu ir tuo pačiu(Būna 
sutikti su išrinktųjų). 

5) Jėzus tarė: žinoti, kas yra prieš savo 
veidą (slaptą žinutę užkoduota per 
raštai) , ir kas yra slepiama (klavišai 
Norėdami šią slaptą kalbą--stichijos 
39; Luko 11:52) nuo jums bus atskleista 
jums. Nes nieko nėra paslėpta (iš Rašto 



aiškintojų ir fariziejų--stichijos 
39; Luko 11:52; ir po to bažnyčia) , kuris 
neturi matytis, (raktai bus atkurta) , nei 
nieko palaidotas (pagal žemės 
mokymas) , negali būti padidinta (Seen 
aukštesnio lygio prasme). 

6) jo mokiniai paklausė jo ir sako, kad 
jam, kaip nori mums greitai? (Tai 
padaryti be logotipai) Kaip turi 
girdi? (For the Karalystė ateiti) Kaip 
turi duoti išmaldą? (iš mūsų pačių 
išteklių vietoj Dievo) kokios dietos 
mes laikosi? (Canon turi mes 
priimame) Jėzus tarė: don't tell 
melas (apie kas parašyta raštai), arba 
tai, kas jums nepatinka (vykdo šiame 
pasaulyje ką), viskas yra paprastas 
akyse (žodžiu) , dangaus (didesnę 
prasmę), viskas yra atskleista prieš 
tiesą (kuris yra, kodėl jums 



nemeluoti). Nes nieko nėra 
paslėpta (pavyzdžiui, raktai) , bus ne 
padaryta akivaizdi, ir nieko buvo 
dengiamos (iš Rašto aiškintojai, 
fariziejai ir vėliau krikščionys) , bus 
atidengta (Iš the išrinkti) . 

7) Jėzus tarė: palaimintas yra 
Liūtas (klaidinga bažnyčia, kuri 
praryja Šėtonas-1 pt 5:8) , tampa 
žmogus (An išrinkti vieną, tampa 
pagyvėja) kai 
vartojami (perimtas) žmogus (The 
renka tuos metų pabaigoje); ir 
prakeiktas žmogus (nuo ankstyvosios 
Bažnyčios) Kam 
Liūtas (Šėtonas) sunaudoja (Infiltratai; 
Jude 4, ir taip toliau), ir liūtas (velnias, 
kaip Antikristo dvasia) tampa 
žmogus (Pokyčių krikščionybės į jo 
paveikslą). 



8) ir sakė, The Karalystė yra kaip 
protingas žvejys, kurie mesti savo 
tinklą į jūrą (krikščionių eros) ir 
patraukė ją iš jūros (krikščionių 
metai) pilnas mažų žuvų (įvairių 
konfesijų krikščionių). Tarp jų 
protingas žvejys nustatyta 
bauda (Pastaba, kad "didelis" yra labai 
svarbus, tai turi daryti su 
"bauda") didelių žuvų(Vienaskaitos 
mokymo, Kristaus mokymà). Jis retai 
visus mažos žuvys atgal (Krikščionių 
nominalų) į jūrą(Krikščionybės 
amžius) ir pasirinko didelių (bauda) 
žuvų (Krikščionių 
mokymo) nesunkiai. (Nes buvo 
akivaizdu, kurių vienas buvo 
geriausių) tas, kas turi (Du) ausis 
girdėti, (Eil. 33) teklauso (Viršutinę ir 
apatinę mokymai). 



9) Jėzus sakė: dabar 
sėjėjas (sūnus) išėjo, paėmė saują 
(sėklos (Word)), ir išsklaidė 
juos (iaus). Kai kurie (iš šios 
knygos) nukrito ant kelio (Pradžioje 
bažnyčia, įtakoja 
tradicijas (Road) raštininkų ir 
fariziejai; žr.--stichijos 39; Luko 
11:52); paukščiai (Lyderiai, kurie 
įkvėpė Šėtonas, vartoti sėkla, arba 
word) atėjo ir surinko 
juos (Konfiskuotas Dievo žodį ir 
pašalinti jį) kiti nukrito ant 
akmens (Ankstyvosios 
Bažnyčios), neatsižvelgė root 
kad (Akmenuotas, 
nepasiruošusi) dirvožemio, ir 
negamino ausis (Vaisius). Ir kiti 
nukrito ant spyglių(Tie pagunda su šio 
pasaulio turtus); jie soties 



sėklos (Žodis) ir 
kirminai (Protestantai) suvalgė (Apokri
fas pašalinta iš Biblijos). Ir kiti nukrito 
į gerą žemę (The išrinkti 7 dienos) ir 
pagaminti gerą vaisių (Ausis) : ji 
pagimdė šešiasdešimt kiekvienai 
priemonei (Tiems, kurie per 6000 
metų) ir šimtas dvidešimt įgyvendinus 
priemonę (A naują dimensiją, arba 
padvigubinti 60). 

10) Jėzus pasakė: aš turiu mesti 
ugnies (teismą ir teismo 
sprendimo) nuo pasaulio, ir pamatyti, 
aš esu saugojo jį tol, kol jis 
pašėlęs (Consumes, arba dar Dailina). 

11) Jėzus tarė: Šis dangus 
praeis, (Klaidinga krikščionybės) ir 
virš jo bus praeis (klaidingas 
judaizmas).Mirusiųjų (Vadinamųjų 
krikščionių ir žydų) yra gyvas, ir 



gyvenimo (Išrinkti) nemirs (Nes tai 
neįmanoma apgauti juos aš einu). Tais 
laikais, kai suvartojama kas yra 
miręs (Judėjų-krikščionių 
mokslas), jūs padarėte tai, kas yra 
gyvas (Jį pripažinti ir gyveno). , Kai 
atvyksi į gyventi šviesoje, ką daryti? Tą 
dieną (ankstyvojo amžiaus 
bažnyčia) kai buvote vienas (žinojo, 
dangaus ir žemės 
interpretacijos) tapote du (žinojo tik 
žemišką). , Bet kai jūs tampate 
du (Padalytas), ką darysi (Siekiant 
susigrąžinti prarastas vienybę)? 

12) mokiniai tarė Jėzui, mes žinome, 
kad jums (Beje, tiesa ir 
gyvenimas) išvyks iš mūsų. Kas yra 
mūsų lyderis (kelyje į tiesą ir 
gyvenimą)? Jėzus pasakė jiems, kad ir 
kur būtumėte, tu turi eiti į James 



teisiųjų, dėl kurių meilės dangaus ir 
žemės (dviejų; viršutinė ir apatinė 
prasmes) atsirado (Became; didesnis 
suformuluota mažesnis). 

13) Jėzus pasakė savo 
mokiniams, palyginkite mane su kuo 
nors ir pasakykite man, kam aš 
kaip. Simon Peter (Bažnyčia) jam 
pasakė: jūs esate kaip teisieji 
angelas (stebuklas darbuotojas, šviesos 
yra). Matthew (kurie yra taip pat 
žinomas kaip Levi, žydai) jam pasakė: 
jūs esate kaip išmintingą 
filosofas (kaip ir kaip jie visada vadina 
jį rabinas). Thomas (Išrinkti) sakė jam, 
meistras, mano burna visiškai 
neįmanoma pasakyti, kuriems jūs esate 
kaip. Jėzus sakė: aš nesu jūsų 
kapitonas . Nes jau imbibed (iš jo 
burnos--stichijos 108), jūs turite tapti 



apsvaigęs burbuliuoja 
pavasario (Dievo žodį), kuris yra 
matuojamas (tiksliai terminologija, 
būtent todėl Thomas negaliu kalbėti 
jis). , Ir jis paėmė jį ir atšaukė (iš žydų 
ir krikščionių) ir liepė jam tris 
dalykus (kad nebūtų trys 
testamento). Kai (metų pabaigoje) (The 
Evangelija) Tomas (vėliau buvo) grįžo į 
savo draugų (žydų ir krikščionių), jie 
paklausė jo, ką Jėzus pasakė 
jums? (Paaiškinti šias paslaptis 
mums) Thomas sako, kad jiems, jei aš 
tau vienas iš dalykų, kuriuos jis pasakė 
man, (apie kaip ten būtų trečioji 
testamento) jums bus pasiimti 
akmenų (The senojo ir Naujojo 
Testamento) ir mesti juos (juos prieš 
naudoti) mane; gaisras (A tyrimo ir 
teismo sprendimas) bus išeiti iš 



akmenų (testamentas) ir įrašyti 
jūsų (žydų ir krikščionių) . 

14) Jėzus pasakė jiems, Jei turite 
greitai (nuo žodžio vietoj viso pasaulio 
stichijos 27), bus sukelti į nuodėmę (A 
trūksta supratimo ir nuodėmingas 
amžiaus) patys; ir jei girdi (For the 
Karalystė ateiti, o ne siekti jį), būsite 
pasmerktas; ir jei galite duoti 
išmaldą (o ne raktų žinių--stichijos 
39; Luko 11:52), darys žalą 
nuotaiką.(Sutelkiant fizinius 
poreikius, o ne dvasinis) kai jūs einate 
į bet kokią žemę, ir eiti pėsčiomis apie 
rajonus(Per visą krikščionybės) jeigu 
jūs, (Jus priimti, ar jums būti 
išklausytiems) valgyti, jie bus nustatyti 
prieš jus(Naudoti nepriklausomai nuo 
raštų, jie priima kaip patikima) , ir 
išgydyti (Atkurti 



paslaptis) į (Dvasiškai)ligos tarp 
jų. Kas patenka į 
burną (Scripturally) bus ne dergti, bet 
kuris išduoda iš burnos (Nuo raštų) – 
tai, kad kuri dergti jūs. 

15) Jėzus pasakė, kai pamatysite vieną 
kurie nebuvo gimęs iš moters, (ne, 
Marija, bet dvasios ir tiesos) , wybijaja 
save ant savo veido ir garbinti jį, kad 
vienas yra tavo tėvas (kurios žodis yra 
tiesos John 17:17). 

16) Jėzus pasakė, vyrams galvoti, ko 
gero, kad yra taikos, kurią aš atėjau 
atiduoti į pasaulį. Jie nežino, kad yra 
nesutarimų, kuriuos aš mesti į žemę: 
gaisro (tyrimų), kardas (3-kardas, ar 
testamento problemas iš jo burnos 
grįžęs, prie jos jau turi 3; 2 žr Luko 
22:36), ir karo (tarp tų 2 su 3 
testamentų). Bus penki name (Tie 2 



testamentų ir tų 3): trys (Išrinkti) bus 
prieš du (Neteisingus 
krikščionis), ir (Gale 
metu) du (Neteisingus 
krikščionis) prieš tris (The išrinkti, 
kurie grįžti į ankstesnę 
mokymas), tėvas (Su 3 
testamentų) prieš sūnus (Ir 2 
testamento), ir sūnus (Ir 2 
testamentas) prieš tėvą (Su 3 
testamentų) . Ir jie stovės 
vienišas (kartu kaip vienas gale). 

17) Jėzus tarė pateiksiu jums ką matė 
akis (o kas matė 2,000 metų) ir kas ne 
ausis negirdėjo (apie 2 000 metų) ir 
ranka palietė (apie 2 000 metų) ir ko 
niekada nebuvo į žmogaus 
protas (raktus žinių--stichijos 39; Luko 
11:52; Šis apreiškimas). 



18) mokiniai tarė Jėzui, mums 
pasakyti, kaip bus mūsų pabaiga. Jėzus 
pasakė: ar jūs atrado, tada, 
pradžioje (tai Naujojo Testamento 
autoriai tikėjo raštai ne Canon 
pradžioje)kad jums ieškoti galų 
gale (kai kurie geriau įrodymas nei tai 
paprasta)? kai pradžioje 
yra (Pagrindinis faktas jų naudojimo ir 
tikėjimo iš Naujojo Testamento 
rašytojų) ten bus galų gale 
būti (Grąžinti tą pradinį 
Susitarimą). Palaimintas yra tas, kuris 
vyks jo pradžios (Būsime su Naujojo 
Testamento rašytojai); jis žinos, kad 
galų gale (Grįžimo į tą mokymą) ir 
patirtis (Į) mirties (apie šį slėpinį). 

19) Jėzus tarė: palaimintas yra tas, kuris 
atėjo į gerovę (įsteigtas fondas šią 
paslaptį, prieš tai buvo prarastas) , kol 



jis atėjo į gerovę (antrą kartą metų 
pabaigoje). Jei jūs tampate mano 
mokiniai ir Klausyti mano žodžių(Kuri 
bylojo, kad šių raštų nuo Šventasis 
Raštas iš pradžių buvo parašyta) šie 
akmenys (Testamentas) bus 
ministras (Atskleisti savo 
paslaptis) jums. Ten yra penki medžiai 
jums rojus (The 2 grupės: 2 medžiai, 
apimtis ar lengvatinius leidimus, plius 
tie 3) , kurios lieka už jos ribų 
vykstanti vasaros (derliaus nuėmimo 
metu) ir žiemą (unfruitful sezono 
metu) ir kurio lapai (kuris yra gijimo 
Tautų) nepatenka (bet mums skaityti 
viso lieka, ar vartoti). Kas tampa 
susipažinti su jais (Myli abiejų tipų 
medžiai ir jų vaisiai) nepajusite (Arba 
taikomi į) mirties (paslaptis). 



20) mokiniai tarė Jėzui, pasakykite 
mums, kaip dangaus karalystė yra. Jis 
pasakė jiems, tai kaip su garstyčių 
sėklos, mažiausias iš visų 
sėklų (paslėptas raštuose). Bet kai 
įdirbama dirvožemio, (širdis 
pasirengusi priimti ir priimti — 
išrinktųjų) ji gamina labai 
augalų (medis, ar Testamento, ir 
mokymo) ir tampa pastogę paukčiams 
dangaus (krikščionių ir žydų lyderiai). 

21) Marija (dėl amžiaus, kurie negali 
liesti jį tol, kol jo aukštesnio lygio 
atsiskleidžia) sako, kad Jėzus, kam yra 
tavo mokiniai kaip? Jis sakė, jie kaip 
vaikai (Išrinkti) , kurie apsigyveno 
lauke, kuris yra ne jų (pasaulio).Kai 
savininkų lauko ateis (Žydų ir 
krikščionių; pirkėjų ir 
prekybininkų) jie sako, "Leiskite 



mums turėti atgal savo 
srityje." (Religijos; ekskomunikavo per 
juos išrinkti) jie (bus) nurengti jų 
akivaizdoje --(T. y. jie pašalinti savo 
religinės aprangos, arba 
filialus) siekiant leisti jiems turėti 
atgal savo srityje (Krikščionybė, 
judaizmas) ir suteikti jai atgal į 
juos (Žr. Apreiškimo 18:4 išėję iš jos, 
mano žmonės...). Todėl aš sakau jums, 
jei savininkas (Tėvas) namas (iš 
Izraelio) žino, kad 
vagis (Šėtonas) artėja (Į pavogti Dievo 
žodį ir slėpti klavišų žinių--stichijos 
39; Luko 11:52; Luko 11:52), , jis pradės 
savo vigilija, kol jis ateis (atskleisti 
savo išrinktųjų išankstinio bažnyčios 
planas) ir jį į savo namus ir savo 
domeno neleidžia ( tiesa ba˛nyčia) jo 
kroviniams vežti (raštus, raktus ir 



paslaptys). Jūs, (Mokinių) tada Būk 
prieš pasaulį (Kuri yra perėmusi 
religinių institucijų). Ranką sau su 
didele jėga (Kad couching viršutinės į 
apatinę) kad ne plėšikai (d. Dievo 
žodis) rasti būdą, kaip pas tave (ir 
pavogti raktus ir slėpti viršutinę 
prasmę; bet jos atvaizdas lieka saugiai 
saugomi ir kaltinimai mažesnis), dėl 
sunkumų, kurių galite 
tikėtis (Aukštesniojo lygio prasme 
nuostoliai)(tikrai) 
materializuotis (Paslaptis turi būti 
piktnaudžiauti ir prarado apie 2 000 
metų). Tebūnie tarp jūsų vyro 
supratimo (Jį atkurti). Kai grūdai 
subrendę (Nukrito ant įdirbama 
dirvožemio ir pagaminti 120-
fold), greitai atėjo su jo pjautuvas 
rankoje ir pajusti jį. Kas turi ausis 



girdėti, (pvz., žmogaus 
supratimas), teklauso. 

22) Jėzus pamatė (The išrinkti 7-ąją 
dieną) buvo žindomi kūdikiai (iš tiesa, 
dvasinės motinos). Jis pasakė savo 
mokiniams, šių kūdikių buvo žindomi, 
kaip tie, kurie patenka į Karalystę. Jie 
sakė, kad jam, mes tada, vaikystėje, 
Karalystę įeis? Jėzus pasakė jiems, kai 
jums padaryti du vienu (žr. mažesnės 
reikšmės kaip vaizdų arba didesnis tie 
laivai), ir kai jums padaryti viduje (kur 
Karalystė paieška prasideda) kaip 
išorės (kuris jums atrasti atitinka 
faktiškai savo vidinį savarankiškai) ir 
išorėje kaip ir viduje (galite pakeisti 
savo įvaizdį su tėvo, kuris yra 
paskirstyti per žemę--stichijos 113) , ir 
pirmiau (kas yra danguje) kaip į 
žemiau (kas yra po žeme, arba jūra), ir 



kai jums padaryti vyrų (The dvasinė 
sėkla tėvo) ir moterų (kuris išnešimo 
kūniški sėklos iki tėvo sėklos yra 
išvedė per kūniški lygį dvasinio 
Apreiškimo) vienas ir tas pats , taip, 
kad vyrų (The Dvasiniame lygmenyje 
raštų) negali būti vyrų (ne grynai 
dvasinė gamtoje, bet kaip tai, kas 
suformuluota, kūnas taip pat) nei 
moterų (žemiškoji, arba kūniški lygio 
prasme) moterų (nes Kada dvasinis yra 
atrasta, kad būti suformuluota kūniški 
lygmeniui, ji išnešimo Šventoji vaikus 
ar išrinktųjų, taip kalbėjo apie Paul 
1stkorintiečiams 7:14); ir kada jūs 
mados akis (Matyti tuos 2 lygiai) vietoj 
akis (Kūniški lygis tik) , 
ir (Dešinėje)ranka (Kurios žino, ką 
daro Jėzus) , kad (Iš kairės) ranka (Kuri 
nėra), ir a (Dešinėje) pėdų (Kuris žino, 



kur jis bus) , kad (Iš kairės) pėdų (Kuri 
nėra), ir a (Didesnis) portretas, 
a (Mažesnis) panašumą (Mato tuo 
didesnė, kuo mažesnė kaltinimai); tada 
bus įvesti [Karalystę]. 

23) Jėzus tarė turi pasirinkti jus, vienas 
iš (Vytis) , tūkstančio, o du 
iš (Vytis) dešimt tūkstančių, ir jie turi 
stovėti kaip vieną kartą. (Įst 32:30, 
etcetera) 

24) jo mokiniai pasakė jam, parodyk 
mums vietą, kur esate, nes tai mums 
reikia jos ieškoti. Jis pasakė jiems, kas 
yra (abu) ausis, 
teklauso. Lemputės (kur Jėzus, 
pasaulio šviesa yra) per vyro 
šviesos (Jėzus tapo žmogui), ir 
ji (viršutinė reikšmė, Kristaus 
šviesą) sviecia visame pasaulyje. Jei jis 
nešviečia, tai (tavyje 



šviesa) yra (tik) tamsoje (tik vieną ausį, 
kuris tik klauso kūniški mokymai 
vyrams). 

25) Jėzus tarė meilės savo brolį (The 
išrinkti, tiek jų dieną, pradžioje lietus, 
ir tuos, kurie ateina, lietus) , kaip jūsų 
siela, saugoti jį kaip savo akių 
vyzdžių (nes iš tiesų, jie savo akimis). 

26) Jėzus tarė: matai krislą akyje 
broliai (savo prieštaravimus knygose 
jis priima, nes atrodai ne paslėptas 
kalba jos perteikti, o tik jų pažintys ir 
pripažinimą ir pasitikėjimą ir taip 
toliau), bet jūs nematote sijos savo 
akis (kad savo knygų kreiptis į juos, ir 
kad abu rinkinius, knygas atrakinti tą 
pačią klavišus). Kada jums mesti 
šviesos (klaidingos koncepcijos 
Canon) iš savo paties akies, tada jums 
bus aiškiai matyti (turi atsitraukti nuo 



savo prieštaravimus) , kad 
ištrauktumėte krislą ir iš savo brolio 
akies (jūsų kūniški lygio prieštaravimų 
jo būdas rodytis). 

27) Jėzus tarė: jei jūs greitai prie 
pasaulio, be jokiu būdu rasite Dievo 
karalystė, ir pastebite, kad 
šeštadienį (Tūkstantmečio po 6000 
metų) kaip per šabą (vienas kuris yra 
ramybės, tiesos)jums nėra bus matyti 
tėvas (šviesos per tuos vaizdus). 

28) Jėzus sakė:, aš paėmė mano vieta 
tarp pasaulio ir man pasirodė, kad 
juos (ir lygis) kūne (kaip gyvenimo 
parabolė apie jo dvasinę 
reikšmę). Radau visus juos 
apsvaigęs (Ne iš burbuliuoja pavasarį, 
bet vyrų žodžiai);Radau, kad nė vienas 
iš jų troškulį (Už žodį, burbuliuoja 
pavasarį) . Ir mano siela tapo 



kenčia (sumažinta iki lygio, kad 
kūniški gali priimti) už vyrų, sūnų nes 
jie (dvasiškai) aklas jų (dvasinę) širdis 
ir neturi (dvasinę) akyse (2 akis, ausis, 
ir taip toliau); Afrikos 
kalvos (Kūniškas) jie atėjo į pasaulį, ir 
tuščias (Carnally) taip pat jie siekia 
palikti pasaulį (Patenkintas turintys tik 
kad 1 akis, ausis, ir taip toliau). Bet 
šiuo metu jie yra apsvaigęs (Ant 
tuščios, kūniški, žemiškos žodžiai 
vyrų). Kai jie nusikratyti savo 
vyną (Stipri manija, girtumo, vyrai, nes 
jie myli ne tiesa matuojamas 
pavasarį), tada jie bus atgailauti (ir 
gerti vietoj to iš jo burbuliuoja 
pavasarį, kurį jis, ne vyrai, yra 
matuojamas). 

29) Jėzus tarė: jei kūnas (į žemesnio 
lygio raštų) atėjo į šviesą, nes 



dvasia (T.y. didesnis, dvasinio lygio 
suformuluota mažesnis, fizinio lygio), , 
tai stebuklas. Bet jei dvasia (aukštesnio 
lygio prasme, pasitelkiant Šventojo, 
išrinkti vaikams) atėjo į šviesą, nes 
organizmas (gimė moteris ar kūnu ir 
krauju, atkūrimo, mažesnė, kūniški 
prasme raštų), , tai yra stebuklų 
stebuklas. Iš tiesų, aš nustebinti tuo, 
kaip šis didelis turtas (aukštesnio lygio 
prasme raštų) padarė savo 
namuose (suformuluota pati) Šis 
skurde (mažesnis lygio prasme raštų). 

30) Jėzus pasakė, kur yra trys 
dievai (Dievas senojo, naujas, ir 
apokrifinė testamento), kaip jie 
dievai (Jėzus tapo jiems). Tais atvejais, 
kai yra du (Testamentas, 
krikščionys) arba vienas (Testamentas, 
žydai), Aš su juo(Iki metų 



amžiaus). (The 3 yra išrinktųjų, 2 yra 
pačiame name; ir žydų krikščionių, 
kad 1 ir yra kitu namu) pakelti 
akmenį (testamentas atmesto pakelti), 
ir ten rasite mane (pagrindas)skilti 
mediena (siekti aukštesnio lygio 
Naujajame Testamente), ir ten 
man (The logotipai) yra 

31) Jėzus tarė: joks pranašas yra 
priimta savo kaime (Jėzus nepritarė 
žydų); joks gydytojas gydo tie, kurie jį 
pažinti (Jėzus negali išgydyti savo 
netikėjimo krikščionys). 

32) Jėzus pasakė: A (Naujoji 
Jeruzalė) miestas pastatytas ant aukšto 
kalno (Judėjų – krikščionybės) ir 
spirituoto (– laiko Dievo žodį) negali 
būti (pragaro vartai negali dominuoti 
prieš jį) taip pat gali būti 
paslėptos. (Visas pasaulis bus matyti) 



33) Jėzus pasakė, išgirsite (žemesnio 
lygio prasme) su vienu iš savo ausis, 
[bet kita (kuri supranta aukštesnio 
lygio) uždarėte.] pamokslauti iš savo 
stogų, kuris bus girdėti jūsų vienoje 
ausyje (, kuri išmokė anksčiau; 2 
medžiai, ar testamentas) {(As well as) 
kitos (dvasinę) ausis (kuris buvo 
mokoma per pirmąjį ir vėl; 3 
medžius).} nes niekas šviesos 
lempa (Dievo žodis Psalmių 119:105) ir 
įdėkite jį (Word) pagal gaubtu, nei ar 
jis išreiškė (Word) , jo vietoje, (The 
Word Apokrifas priemonių imtis toli ir 
paslėptas) , bet veikiau jis nustato jį 
ant lempos stovo (skelbia jį bažnyčios, 
Apreiškimo 1:20) , kad kiekvienas, 
kuris patenka (The Karalystė) ir 
lapai (The Karalystė) matys savo 



šviesos (kuri yra aukštesnio lygio 
reikšmės, esančios Dievo žodį). 

34) Jėzus sakė:, Jei aklas žmogus (False 
žydai su savo melagingΰ αvaizdα, ar 
Canon) veda aklas 
žmogus (Neteisingus krikščionis, kurie 
naudoja šią taktiką kaip priežastį 
nužudyti pranašų ir tremties apaštalų, 
todėl jie gali perimti bažnyčios)jie abu 
patenka į duobę (spąstai matyti tik dėl 
žemesnio lygio; todėl nelaisvėje 
pateksite nelaisvėje laikomi ir tie, 
kurie žudo Dievo žodžio kalaviju 
vėliau turi būti nužudyti su tos 
pačios kardas Dievo žodį). 

35) Jėzus tarė: neįmanoma, norint įvesti 
stiprus žmogus namą (nuo Dievo 
namus pagal šėtono kontrolė) ir jį 
jėga (dienos pabaigoje) išskyrus 
atvejus, kai jis suriša rankas (stato jam 



2,000 metų bylą); tada jis bus (Būtų 
galima) Apvogti (Atskleisti 
nusikaltimus) savo namus (Atskleisti 
darbų ir klaidinga religija, taip pat jie 
grįsti melu). 

36) Jėzus tarė: Nesirūpinkite nuo 
ryto (pradinis apreiškimas paslapčių ir 
ankstyvojo bažnyčios raktus) iki 
Sutemų (vėliau nuslėpimo ir dėl tų 
paslapčių ir klavišus) ir nuo 
Sutemos (kovos metu) Aušros (7-ojo 
Tūkstantmečio, kai į Aušrinės kyla 
mūsų širdyse) apie [kas 
maisto] (Šventasis Raštas) [bus] 
valgyti (Accept) , [ar] kas [Apranga] jūs 
dėvėti (jūsų konkretaus 
pavadinimo). [esate daug] geriau nei 
[lelijos] (The Elite pasaulio, kuris yra 
lauke), kurios [] kortelės, nei 
nugara (Apie Dievo karalystę) . Ir savo 



ruožtu, kas [jums dėvėti] Jei turite 
jokių drabužių? (Ne religija bus jums 
nes jums šoninė su pranašų, prieš 
juos) kurie būtų pridėti prie savo 
ūgio? (Veda jus į savo tikrąją prigimtį, 
kaip Jėzus, Mozė ir Elijas buvo 
Atsimainymo metu)yra tas, kuris duos 
jums savo (Teisinga) apranga (Dievo 
teisumu šventųjų; Darbo 29:14, 
Apreiškimas Jonui 19:8). 

37) savo mokiniams sakė, kai bus 
jums (Gyvenimo žodis) tapti atskleidė 
mums ir kada turi matome jūs? Jėzus 
sakė: kai jus Noģērbt (palikti religinės 
įstaigos) be yra gėda ir imtis savo 
drabužius (valiuta, skirtumų) ir 
padėkite po kojomis kaip maži 
vaikai (Renka) ir protektoriaus 
juos (juos atmesti, mesti atgal į jūrą 
mažos žuvys), tada [jūs matote] sūnus 



gyvas vienas (ir tokiu būdu būti 
panašūs į jį, kai mes matome 
sūnus Mes jį pamatyti, ir pamatyti jį, 
mes tampame kaip jis), ir (Taigi) , jums 
nebus bijo (kad jis yra tobulos meilės, 
kuri verčia iš visos baimės; 1 Jn 4:18). 

38) Jėzus tarė: daug kartų jūs 
pageidaujate girdėti (dvasiškai su 
kitos, dvasinės ausies) šie žodžiai, 
kuriuos aš sakau jums, ir jūs turite 
niekas kitas išgirsti juos nuo (kaip 
knygą). Bus dienų (The 2 dvasinių 
dienų, arba 2000 metų) kai jums atrodo 
man (ieškoti savo prasmę, arba 
Logos) ir neras man (šių žodžių 
prasme). 

39) Jėzus tarė: The fariziejai ir rašto 
žinovai (ir vėliau, pradžioje bažnyčia 
infiltruotiems) ėmėsi žinių 
raktus (aukštesnio lygio reikšmės; žr. 



taip pat Evangelija pagal Luką 11:52). ir 
paslėpti juos (Už kūniški žemiškoji 
vaizdus spynos) . Jie patys nėra 
įrašytas (iš žinių apie šiuos raktus į 
Karalystę), nei jie leido patekti tiems, 
kurie nori (matome, kaip jie matė 
šviesą per tuos vaizdus ir nutylėtų 
juos, tokiu būdu blaspheming 
Šventąją dvasią). Galite, tačiau būti 
toks protingas kaip gyvatės (Rašto 
aiškintojai ir fariziejai Matą 23:33, 
12:34, kt.) ir kaip nekalti kaip 
balandžiai (Išrinkti). 

40) Jėzus pasakė: A 
vynuogių (klaidinga bažnyčia) buvo 
pasodinti ne tėvas (paslaptis žinių), bet 
yra nepagrįstos, (Rooted vyrų 
mokslas) ji bus išrautas iš savo šaknis 
ir sunaikinta. (Jėzus, ir tiesa vynuogių 
John 15:1) 



41) Jėzus tarė: kas turi kažką 
rankoje (tikrus turtus, suprasti šią 
sąvoką) gaus daugiau (raktai, atvirai, 
įžvalgos, galia), ir tas, kas neturi 
nieko (skurdas, ar ne suvokti šią 
koncepciją) , bus atimta net mažai jis 
turi (laiko galia, galia virš bažnyčios). 

42) Jėzus tarė: tapti praeiviai. (Greitai iš 
viso pasaulio stichijos 27, tampa 
vieniši, ir taip toliau) 

43) jo mokiniai pasakė jam, kas jums, 
kad šie dalykai turėtų pasakyti 
mums? < Jėzus pasakė jiems, 
> nesuvokia kas aš nuo ką aš sakau 
jums (iš medžio, arba Senojo 
Testamento šventuosius raštus), 
bet (mokinius, ankstyvųjų 
krikščionių) tapo žydų, kaip ir (arba) 
mėgsta medį (The raštus) ir nekenčiu 
jo vaisių (tą, kuri jį išvedė, būtent Jėzų 



ir žinias apie paslaptis) arba meilės 
vaisių (Jėzus paslaptis) ir neapykantos 
medžio (The raštą, kad išvedė šių 
dalykų). 

44) Jėzus tarė: kas bluźni nuo 
tėvo (Senojo Testamento laikais ir 
raštų) bus atleista, ir kas bluźni su 
sūnaus (Naujojo Testamento laikais ir 
raštų) bus galima atleisti, bet kas 
bluźni su Šventosios Dvasios (kuris 
veda mus į tinkamą supratimą apie 
Senojo Testamento ir Naujojo 
Testamento, taip atskleidžiant 
3rd testamento) bus ne būti atleista nei 
žemėje (žemės argumentas prieš juos 
bus įtikinamų) arba danguje (The 
dvasinio argumentas prieš juos bus 
įtikinamų). 

45) Jėzus tarė vynuogės (vaisių 
krikščionybės ir naująjį 



testamentą) nėra surenkami iš 
erškėčių (krikščionys, kai jie yra 
žemiškų ir turtingas), taip pat yra 
figos (vaisiai judaizmas ir Senojo 
Testamento) susirinko 
Dagys (klaidingas žydai: synagogi 
Satan), nes jie nėra pagaminti 
vaisių (čekiai gaminti). Geras žmogus 
atneša atgal geras iš savo sandėlio (Jo 
širdis veda jį į gerų vaisių) o blogo 
žmogaus išnešimo iš savo blogis 
sandėlio, kuris yra jo širdyje, ir sako, 
kad bloga bloga (Jo blogio vaisių). Už 
iš širdies gausa jis išnešimo 
bloga (Kuris apsaugo žmones nuo 
PRIPAŽINDAMOS paslaptį). 

46) Jėzus sakė tarp tų, kurie gimė 
moterų (Adomas po to, kai kūnas 
galima sakyti, kad gimiau antrą kartą, 
Ievos nuodėmė ir jo vėlesnių 



neprieštaravimo), nuo Adomo iki John 
the Baptist, nėra nė vieno taip 
pranoksta Jonas Krikštytojas, kad jo 
akys neturėtų būti sumažinti (prieš 
jį). Tačiau jau minėjau, vienas iš jūsų, 
kuris ateina kaip vaikas (vienas iš 
išrinktųjų) bus supažindinami su 
Karalystė (kaip John the Baptist 
buvo) ir tapsite pranašesni už 
John (nes artimiausiu metu jie bus iš 
tikrųjų pavyks). 

47) Jėzus tarė: (neįmanoma žmogui 
prijungti du žirgai karalystes) arba 
ištiesti du 
lankai (kova už ir prieš kiekvienoje 
pusėje) ir tai yra neįmanoma, 
tarnas (An išrinkti vieną) tarnauti 
dviem meistrų (Dievas ir 
Šėtonas); kitaip jis bus garbė vienas ir 
gydyti kitas contemptuously. Nė 



vienas žmogus geria senas 
vynas (Senas mokslas) ir iš karto nori 
gerti vyną (mokslas). Ir naują 
vyno (Mokymo) negalima įdėti į senas 
wineskins (Studentai, pasekėjai) , kad 
jie sprogo; senų vyno taip 
pat (Mokymo) į naują vyno 
odos(Studentas), kad jį sugadinti (Kaip 
senas, klaidingos koncepcijos Canon 
padarė, kad pirmieji 
krikščionys) . Senas 
pleistras (mokymo) ne siuviniais 
naujas drabužis (religija), nes atsirastų 
ašarą (į naująją religiją). 

48) Jėzus sakė:, Jei dviem (senų ir 
naujų wineskins) sudaryti taiką su kitu 
šiame viename name (Dievo), jie sako, 
kad kalno (pasaulyje sistema, religinės 
įstaigos), "pereiti", ir ji bus tolti. 



49) Jėzus tarė: Palaiminti esate į 
vienišas ir išrinktieji, dėl (būdama be 
pateiktų religinių) jums bus (per savo 
darbą) rasti Karalystė. Tu esi nuo 
jo (mes bazė mūsų supratimą apie 
Ankstyvosios krikščionybės), ir 
jai (pradinio mokymo) jūs grįšite. 

50) Jėzus tarė: jei jie (žydų ir 
krikščionių) sakau jums (The 
išrinkti), "kur tu atėjai?", sakau jiems, 
"atvykome iš šviesos (aukštesnio lygio 
žodžio), vieta kur šviesos (dvasinės 
prasme) savaime atsirado ir įsitvirtino 
[] ir tapo akivaizdžiai per savo 
įvaizdį (mažesnė, fizinę prasmę). "jei 
jie sako," tai jūs? ", sako:" mes esame jo 
vaikai (Mes išvedė iš jo, siekiant 
užbaigti kas liko mums tai), mes esame 
išrinkti iš gyvojo tėvo. "jei jie prašo 
jus,"kas yra ženklas jūsų tėvo 



jumyse?", sako,"tai yra judėjimo ir 
ramybės būsenoje." (Darbo ir 
gyvenimo per jį rasti. Kai mes priimti, 
tada mes poilsio. Kad mes pagaliau 
susigrąžino tiesą reiškia perimti 
pasaulyje ir ilsisi po Dievo žodžio.) 

51) jo mokiniai pasakė jam, kada ateis 
ramybės būsenoje (žydų ir 
krikščionių) , ir kada ateis naują 
pasaulį? Jis pasakė jiems, Kas jūsų 
laukia (Kad mokymo, kuris buvo iš 
pradžių) jau atėjo, (Originalus judėjų-
krikščionių mokymas) bet jūs (Nes 
raktai buvo paimti ir 
paslėpti) nepažino jo 

52) jo mokiniai pasakė jam, 24 pranašai 
kalbėjo Izraelio (hebrajų Canon, vėliau 
priimtų protestantų knygas į 24) ir visi 
jie kalbėjo jums. (Tradicinio 
krikščioniškojo mokymo, kad mes 



žinome, Jėzus per Canon.) Jis (gyvena 
Dievo žodis, kuris yra netaikomi mirę, 
arba klaidingų krikščionių ir 
žydų) sako, kad juos turi praleisti 
vienas, gyvena savo buvimą (kad 
Dievo žodį naudoja knygų už 
Canon) ir pasakiau 
(tik), (kas) mirusiųjų (False žydų ir 
krikščionių pasakęs). 

53) jo mokiniai pasakė jam, yra 
naudinga (fizinių) apipjaustymą, ar 
ne? Jis pasakė jiems, , tarsi tai būtų 
naudingas, savo tėvo (šviesos per kuno 
vaizdas) būtų gimsta juos jau 
apipjaustyti (materialiame kūne) iš 
savo (Fleshly) motina (fizinės, 
paviršiaus lygio mokymo, tradicijos, ir 
taip toliau). Tiksliau, tapo tikra 
apipjaustymą Dvasios (Per laiką 
procesas) visiškai pelningas (Taip, kad 



dabar mes galime peržengti kūniški 
mokymą). 

54) Jėzus tarė: palaimintas yra prasta (Į 
dvasią, kurie buvo atimta Dvasios 
turtai), nes tavo yra Karalystė 
dangaus. (Atkūrimo raktai ir 
aukštesnio lygio supratimą). 

55) Jėzus tarė: kas nekenčiama savo 
tėvą ir motiną (žydų (ar krikščionių) 
tradicijas, institucijas, ir taip 
toliau) negali tapti mokiniu pas 
mane (nes jų tradicijos neleisti jiems 
priimti direktyvos taikymo sritį 
neįeinančių raštą, kad Biblijos 
rašytojai taip aiškiai nebuvo priimti) ir 
kas nekenčiama jo broliai ir 
seserys (kolegos krikščionių ir žydų 
broliai ir seserys) ir tepasiima savo 
kryžių (Atkreipkite dėmesį : tai yra 
maždaug viduryje. Ranka, nėra čia 



vadinami staurogram, kurių niekas 
kada nors pasakys apie simbolis. Jūs 
galite ieškoti jį internete. Jei skaitai 
knygą taip, tarsi tai būtų savotiškas 
vyriai, skaityti 114, prologas, 113 su 
stichijos 2, ir taip toliau, Jūs 
pripažįstate, kad jie yra pastebimas 
korespondencija visą kelią į šį 
centrą. Tai nėra tiksliai sekti mūsų 
versification, bet tai yra...) mano 
būdu (priimant knygas, kad jis ir 
naujojo ir Senojo Testamento 
rašytojus) bus verti mane (Jėzus iš 
tiesų taps jums ir atkurti jums tinkamo 
ūgio). 

56) Jėzus tarė: kas turi ateiti į suprasti 
pasaulį (ir kaip ji slepia dvasinį už 
kūniški fasado) rado (tik) 
lavonas (tradicija, skurdo, be dvasinės 
įžvalgos žodis), ir kas buvo rastas 



lavonas (kad žemiškų vaizdus tarnauja 
šią funkciją) yra pranašesnis už 
pasaulio (kuriems nereikia jo iliuzija). 

57) Jėzus tarė: tėvo Karalystė yra kaip 
žmogui, kuris turėjo [gerą] 
sėklos (Word). Jo priešas (Šėtonas ir jo 
žmonės, kad Judases) atėjo 
naktį (Tamsoje 2 000 metų amžiaus) ir 
pasėjo piktžolių (Kur aš einu, 
mokytojų)be geros sėklos (Dievo 
žodį). Vyras (Dievo) neleido 
jiems (Angelai) atsigriebti ir 
piktžolės (Pagal atskleidžiant tiesą 
prieš 2000 metų buvo iki); jis pasakė 
jiems, "aš bijau, kad jums bus grįžti 
ketinanti patraukite piktžoles (False, 
žemesnio lygio mokymai) ir atsigriebti 
kviečių (Vaisių) kartu su jais. " (ir 
kadangi jis negali, mes turime šią 
knygą, kuri liudija prieš juos mūsų 



laikais) už tą dieną derliaus (7-ąją 
dieną, arba 
Tūkstantmečio) piktžolių (Melagingos 
doktrinos) bus aiškiai matomas, ir jie 
bus ištrauktas (Iš bažnyčios ir 
sinagogos) ir sudegė (Kada Licha 
gaisro ir kardas; 3 testamento--ir karo-
tarp 2 ir 3 testamentų lūžius,). 

58) Jėzus tarė: palaimintas yra tas 
žmogus, kurie patyrė (klaidingas 
mokymas nuo 2000 metų) ir (įveikė 
pasaulio) , rasti gyvenimo (raktus, 
atsižvelgiant į aukštesnio lygio 
mokymo). 

59) Jėzus tarė: atkreipti dėmesį į 
gyvenimo vienos, o jūs esate 
gyvas (anksčiau to infiltruotiems 
apiplėšti jums esantys jums 
paslaptį), kad mirsi (Tapkite laikantis 
mirusiųjų mokslas) ir ieškoti jį 



pamatyti (gyvo vieną) ir negali 
padaryti (Klavišus, kad leistų jums 
buvo atimta ir paslėpta.) 

60) < jie pamatė > į samariečių (tiems 
mažas ir ribotas Canon) aviena 
pakeliui į Judo. Jis pasakė savo 
mokiniams, (Kodėl nėra), kad žmogus 
(atlikti) Agni apylinkės 
(krikščionybės) ? Jie pasakė jam, kad 
jis gali nužudyti jį (su savo mokymą) ir 
valgyti (skaityti savaip). Jis pasakė 
jiems, kol jis yra gyvas (Gali juos 
pakeisti ir juos gyvas) jis bus 
valgyti (Skaityti, priimti) jį, bet tik 
tada, kai jis buvo nužudyti (Su savo 
mokymu) ir jis (Žodis) tapo 
lavonas (Corpus raštų, trūksta dvasios 
ir gyvenimo dalis) . Jie sako, kad jam, 
jis to negali atlikti (suvokti gyvenimo 
žodis) kitaip. Jis pasakė jiems, taip pat 



ieškote vieta sau per ramybės 
būsenoje (laiko praradimo ir atkūrimo 
paslaptis), kad ne jūs (Naujasis 
Testamentas, ir apokrifinė naujo 
testamento rašytojų,) tapti 
lavonas (didesnės reikšmės 
Stripped) ir valgyti (pripažintą jų mirę 
supratimo lygį). 

61) Jėzus pasakė: du (tipai) bus 
poilsio (2000 metų 
repose) lova (Bažnyčia) vienas (kurie 
netaps mokinys) mirs, o kita (kaip 
Salome taps mokinys 
ir) gyvens (atkurti 
paslaptį). Salome (motina Jokūbo ir 
Jono; perskaityti ženklą šalia mato 
27:56 15:40) sako, kad jam, kas esate, 
vyras, kad jūs, kaip nors nuo (su 
neskaidyti, o ne tiems, kurie padalinti 
Dievo žodis) atėjo mano sofos (tais 



atvejais, kai ji valgo) ir valgyti nuo 
mano stalo? Jėzus sako, kad jai, , aš esu 
tas, kuris egzistuoja nuo to 
nedalomos. Man buvo suteikta (turi 
valgyti) kai kurių dalykų, mano 
tėvas (iš jos lentelės). < Salomėja sakė 
> esu savo mokiniu. (Sutinku, ką jūs 
priimate) (< Jėzus pasakė jai > todėl aš 
sakau, jei jis yra < nepadalytam >, 
priima viską raštuose, net ir tie, kad 
kalbama apie knygų už Canon) jis bus 
užpildyti su šviesos, (ir taip gyventi) , 
bet jeigu jis yra padalyta, (nepriima 
visų kad Jėzus valgo, ar priima) , jis 
bus pripildyta tamsos (mirti). 

62) Jėzus tarė: tai tiems, [kurie yra verti 
mano] paslaptys (kurie darbo, kreiptis, 
prašyti ir trankyti dvasia ir tiesa ir rasti 
gyvenimo) sakau mano 
paslaptys. (Nesuteikiame jiems kodų 



narplioti šitos misterijos) neleiskite 
kaire ranka (Tie kurie nežino šių 
klavišų) žinoti, ką jūsų dešinės 
rankos (Tie, kurie žinojo ir tiems, kurie 
atvyksta žinoti) daro. 

63) Jėzus pasakė, buvo turtingas 
žmogus (infiltruotiems 
bažnyčios) , kuris turėjo daug 
pinigų (true wealth arba klavišus 
žinių). Jis pasakė: "turi įdėti savo 
pinigus naudoti (slėpti šiuos raktus ir 
pakeisti juos su savo mokymo) kad aš 
gali sėti, Siemreabas, augalų, (už savo 
savanaudis tikslais) ir užpildyti 
mano (savo) su alaus darykla 
gamina (už mano savo galios ir šlovės 
ir naudos) , todėl, kad aš (Taigi 
atsižvelgiant išdavystę Karalystę) turi 
neturi nieko. Toks buvo jo ketinimų, o 
tą pačią naktį (2 000 metų 



amžiaus) , mirė (pats prarado raktus į 
tiesą). Tegul kas turi ausis (Abiejų 
lygių supratimas) išgirsti. 

64) Jėzus pasakė, vyras gavo 
lankytojų. Ir kada jis buvo paruošti 
pietūs (amžinojo Dievo žodžio 
šventė)jis pasiuntė savo 
paslaugas (pranašai) , pakviesti 
svečiai (tikinčiųjų). Jis išvyko į 
pirmąją (The ankstyvosios Bažnyčios 
infiltruotiems) ir pasakė jam mano 
meistras kviečia. "jis sakė:" turiu 
pretenzijų kai kuriose prekybos 
vietose (Klaidingas žydai-kuris buvo 
paslėptas raktai--stichijos 39; Luko 
11:52). Jie ateina pas mane šį 
vakarą (Kaip dieną, ar laiką suprasti 
blunka toli). Turi eiti ir suteikti jiems 
Mano užsakymai (Imituoti jų kelius, 
kad gali pelno, kaip jie tai padarė). aš 



paprašyti būti atleisti nuo vakarienės. 
" (Nesutinku visų šių raštų) jis nuėjo į 
kitą (Bažnyčia netrukus po 
perėmimo) ir sako "mano meistras jus 
pakvietė." jis pasakė jam, "Aš ką tik 
nupirko namą (Įsteigė bažnyčią) ir esu 
reikalinga dienos. (Kaip ir dieną 
darbininkai kurie gauti a denaras) aš 
neturi jokių laisvalaikį. " (Mano darbas 
yra svarbesnis) jis nuėjo į 
kitą (Protestantai) ir pasakė jam, "mano 
meistras kviečia." Jis jam pasakė: 
"mano draugas ketina 
susituokti, (Santuoką vakarienė 
Agni) ir aš paruošti banketą. (The 
Canon turi būti, kaip aš) aš negali 
ateiti. (Todėl, kad jūsų pokylių susijęs 
daugiau Dievo žodžio, nei mokyti arba 
priimti) aš paprašyti būti atleisti nuo 
vakarienės. (Atmesti savo maistą, savo 



raštus) "Jis nuvyko į kitą (2000 metų 
amžiaus pabaigoje krikščionys) ir 
pasakė jam mano meistras 
kviečia.(Skirti valgyti, ar priimti visas 
knygas kaip pranašai) "Jis pasakė jam," 
Aš ką tik nupirko ūkį, (Aš esu visiškai 
investuoti iki dabar) ir aš savo kelyje į 
rinkti nuomą. (Atėjo laikas man į 
grynuosius pinigus dėl mano avis, 
kurie turi daugiau dabar tiki nieko, bet 
man) aš negali ateiti. Aš paprašyti būti 
atleisti (atmesti šių raštų). ' 
Tarnas (Pranašų) grįžo ir sako, kad jo 
šeimininkas, "tie, kurie jus pakviesti 
vakarienės (Krikščionių religinės 
įstaigos) paprašė būti atleisti. "laivo 
kapitonas sako, kad jo tarnas," eiti 
už (religinės įstaigos) į 
gatves(Gentium, prasčiokai, 
prostitučių ir mokesčių-surinkėjai-kaip 



ne pirmą kartą su žydais) ir sugrąžinti 
tuos, kuriuos būtumėte 
patenkinti, (Visi-geras ar blogas; man, 
kuo jis) , kad jie gali 
pavalgyti.' (Priimti yra atskleidžiamas 
Dievo žodžio šventė 
žodžiai) Verslininkai ir 
prekybininkai (Religiniai lyderiai, 
pamatyti Aprei kimo 13:17) ne 
įvesti (Pagal pasirinkimą) mano tėvas 
vietose. 

65) jis pasakė, buvo geras 
žmogus (Dievo) kas priklauso 
vynuogynų (Bažnyčia). Jis yra 
išnuomavęs tai (su pelno 
lūkesčius) nuomininkas 
ūkininkams (bažnyčios vadovybė) , 
kad jie galėtų dirbti ir jis gali rinkti iš 
jų išvaizdai. (Nors jie iš tikrųjų norėjo 
jis sau--stichijos 63) jis pasiuntė savo 



paslaugas (Sotumas raštų) taip, kad 
nuomininkai gali duoti jam 
produkcija (Vaisių, paslaptis, 
padidinti) vynuogynų (Bažnyčia). Jie 
areštuotas jo tarnas (Pranašų) ir mušti 
jį (Jas), Visi Tačiau nužudyti jam (Žuvo 
ir valgomi). Tarnas grįžau ir 
papasakojo savo šeimininkui. Laivo 
kapitonas pasakė: "galbūt < jie 
> (Bažnyčia iki 
Reformacijos) nepripažino < jam 
>.'(Raštai) pasiuntė kitą tarnautoją. (Su 
Apokrifas patvirtinimo 
išdavimas) nuomininkų 
įveikti (Žodžiu piktnaudžiaujama) tai 
vienas (Šių knygų) taip pat. Tada 
savininkas (Dievo tėvo) atsiuntė savo 
sūnų (ne jo antrojo atėjimo) ir tarė: 
"galbūt jie parodys atžvilgiu mano 
sūnus." (Kai jis atskleidžia save per 



Šventąjį Raštą ir išrinkti) todėl, kad 
nuomininkai (Bažnyčios 
vadovai) žinojo, kad jis kas buvo 
vynuogynas, įpėdinis (Apie – 
grąžinti) jie paimti jį ir 
nužudė (Atsisakė jam suteikti 3 metu, 
kaip ir Peter padarė). Tegul kas turi 
ausis (Tuo metu pabaigos) išgirsti. 

66) Jėzus tarė: Parodykite man 
akmenį (Testamente) , 
statybininkai (žydų ir krikščionių 
lyderių) atmetė. Kad viena yra kertinis 
akmuo (raktas akmens, ar testamentas). 

67) Jėzus tarė: kas mano, kad visi (visas 
tūris Dievo kūriniai) , pats yra 
netobuli (žydų ir krikščionių) (pats) 
yra visiškai nepakankamas. (Divided; 
2, ne 1) 



68) Jėzus sako, palaiminti jūs, kai jūs 
esate nekenčiami ir persekiojami (iš 
vadinamųjų žydų ir krikščionių). Ten, 
kur jums buvo persekiojami (į savo 
įsitikinimus ir aukštesnio lygio 
supratimą) , jie ras vieta (pagrindą). 

69) Jėzus sako, palaiminti yra tie, kurie 
buvo persekiojami savyje (Broken nuo 
aš einu). Tai jie, kurie tikrai atėjo 
žinoti tėvas (jie negauna sako kas kūnu 
ir krauju, bet tėvas). Palaiminti yra 
alkanas, (Už Dievo žodžio šventė) už jį 
žinančiam pilvo (Norėdami sužinoti 
tiesą, raktai) bus 
užpildytas (Žinodamas paslaptis). 

70) Jėzus pasakė, Jei jums atnešti atgal, 
kas yra jūsų viduje, (yra pagal raštą) ką 
jums duoda (aukštesnio lygio prasme 
paslaptis) bus jums sutaupyti. Jei galite 
(savo noru) negali gimdyti kas yra jūsų 



viduje, (raktai, paslaptis, aukštesnio 
lygio prasme) kas jums ne duoda (Iš 
raštų) bus sunaikinti jums (išlaikant 
jums jungiasi į viršų paviršiaus 
prasme). 

71) Jėzus tarė: turi sunaikinti [tai] 
namai, (senosios Jeruzalės; Judaizmo ir 
krikščionybės; vynmedžiai sodinami 
be tėvo) ir niekas galės atkurti jos (nes 
jie jų namas pastatytas ant melo patirti 
laiku). 

72) [vyras (religinis lyderis) sakė], jam 
pasakyti mano broliai (kolegos 
krikščionys ir žydai) padalinti mano 
tėvo turtą (The raštai, parapijos) su 
manimi. Jis pasakė, kad jam, O vyras, 
kuris padarė mane 
daliklis (pavyzdžiui, šis žmogus 
turi)? Jis kreipėsi į savo mokinius (Tie 
kurie žinojo paslaptį nepadalytam 



raštų) ir pasakė jiems, aš nesu daliklis, 
am I? (Tai reiškia, jie žino, kad yra tik 
vienas mokymà; didelių žuvų, avis, 
etcetera.) 

73) Jėzus pasakė, derlius (vaisių, Dievo 
žodis) yra puikus, tačiau ir 
darbininkų (Išrinkti) yra 
nedaug. Prašau Viešpatie, todėl galima 
siųsti darbininkų derliui. 

74) jis sakė, O Viešpatie, yra daug 
aplink girdykla, (The Canon; arba 
kuriame yra vandens, ar žodis) , bet 
nėra nieko bakelyje. (Jų dėmesys yra 
bakelis, ar Canon, ir taip negali daryti, 
bet daugiau vandens, arba iš jo žodį) 

75) Jėzus tarė: daug stovi prie 
durų, (The Word, John 10:9) , bet tai 
kad vieniša (kurie nepritaria 



daug) , kurie įves nuotakos 
kamera (nes jie matys, ką be tradicija). 

76) Jėzus tarė: tėvo Karalystė yra kaip 
prekybininkai (religinis lyderis) kuris 
turėjo prekių siunta (jo tradicijas) ir 
kas atrado perlas (su akmens-a 
testamentas, kuris formų nematytas ir 
dirginimas). Kad 
prekybininkai (Religinis lyderis) buvo 
apsukrus (Kaip protingas žvejys--8 
stichijos). Jis pardavė prekes(Beverčiai 
tradicija) ir nusipirkau 
perlas (Ištikimas ir ilgalaikis 
paslaptis) vien tik (Išskyrus 
tradicija) už save. Galite taip pat 
ieškoti jo ištikimas ir ilgalaikis 
(paslėptas) lobis (perlas, kuris trunka 
net iki mūsų laikų) tais atvejais, kai 
nėra kandžių (pradžioje bažnyčia, kuri 
valgė sėkla, "arba" word) priartėja prie 



praryti ir jokių širdys (The 
protestantai, kurie sumažino 
Apokrifas) sunaikina. 

77) Jėzus sakė: aš kas esu šviesa, kuri 
yra virš jų visų (šis pasaulis 
šviestuvai). Tai I 'm all. Iš manęs 
padarė visi ateiti atgal, ir pas 
mane (laiko pabaigoje) padarė visas 
pratęsti. Split (įžvelgti dvasinės ir 
fizinės lygiai) medienos gabalas (tai 
reiškia, kryžius; Naujasis 
Testamentas), ir aš ten. (Šviesa virš jų 
visų, aukštesnio lygio 
pagal) pakelkite (Pakelti, priimti, 
skelbti) akmuo (Testamentas atmesto, 
kertinis akmuo), ir jūs rasite mane 
ten (Abiejų tipų Rašto šviesos). 

78) Jėzus tarė: Kodėl jūs išėjo į 
dykumą? (Waterless vieta be vandens 
Dievo žodžio) Norėdami pamatyti 



reed(The Word Canon yra kilęs iš 
žodžio nendrių) vėjo purtomas (apie 
Dievo doktrinos)? Ir pamatyti žmogus 
apsirengęs baudos (Religinės ar 
pasaulietinės) drabužių, pavyzdžiui, 
savo karalių ir jūsų didelis vyrų?(Kurie 
yra viską, kas yra slapto 
susitarimo) jiems yra baudą 
[drabužiai], (Išorės asmenys arba 
paviršutiniškai didybę; kartu su 
organizacija arba religijos) ir jie negali 
įžvelgti tiesos (Nes jiems trūksta 
vidaus didybę, arba tiesa medžiaga). 

79) moteris sako, kad jam błogosławił 
minios yra gimdos (judaizmo, pamatyti 
Galatams 1:15) , kuri pagimdė jums ir 
krūtys (senojo ir Naujojo Testamento) , 
puoselėti jums. (Krikščionybė) Jis 
pasakė jai, palaiminti 
tie (Išrinkti) kurie yra girdėję žodį 



tėvo (dvasia lygiu, o ne motina, kuri 
yra lygis, kūnas ir kraujas) ir tikrai 
laikė jį (o ne žydai ir krikščionys, kurie 
nebuvo). Ten bus dienų (The 2 
dvasinio dienos; 2000 metų perduotas į 
šėtono išbandyti bažnyčią) kai jums 
sakys: "palaiminti įsčiose, kuri buvo 
sumanyta ne (Tiesa, judaizmas, 
krikščionybė) ir krūtinę (Verbum Dei 
didesnis prasme) kuris nepriima 
pieno (Tiems, kurie nėra paruošta mėsa 
žodžio mokslas) .' 

80) Jėzus tarė jis kurie pripažino 
pasaulio (žemiškų lygmens 
mokymo) rado kūną, (lavonas, ar visų 
miręs mokslas) , bet jis kas rado 
kūną (jau sužinojau apie mirties 
slėpinio) yra pranašesnis už 
pasaulio (pasinaudoja galios per tas 
pasaulietinis mokslas). 



81) Jėzus sako, tegul kurie išaugo 
turtingas (rasta tiesa turtai didesnis 
mokslas) karalius (suteikiama teisė 
kalbėti ir mokyti), ir leiskite jam 
suteikta galia (elito ir bažnyčios 
valdovai) atsisakyti (jų institucijos). 

82) Jėzus sako: jis kas yra šalia 
manęs (Word) , arti ugnies (bylos 
nagrinėjimą ir sprendimą; taip pat 
persekiojimo), ir jis kas gražu 
man (Word) yra toli gražu ne 
Karalystė (aukštesnio lygio supratimą). 

83) Jėzus sakė, kad vaizdai (į kurį 
numatytos didesnės tie žemesnio lygio 
reikšmės) yra akivaizdus žmogui, (nes 
jie paviršiaus lygio reikšmės) , bet jų 
šviesa (aukštesnio lygio reikšmes, 
atidengtas raktus) lieka paslėptos 
paveikslėlyje (užrakinta įvairių 
pavadinimų ir objektų veiksmų, ir taip 



toliau) šviesos (aukštesnio lygio 
prasme) tėvas. Jis (Tėvą 
žibintai) , bus (tinkamu laiku) tapti 
akivaizdžiu, bet jo įvaizdį (kaip jis yra 
paslėptas į žemesnio lygio prasme) liks 
paslėptos jo šviesoje (kuris naudoja 
tuos vaizdus pasislėpti). 

84) Jėzus sako, pamatę savo 
panašumą, (ką jūs patys projektą į 
raštus) , galite džiaugtis (nes ji tinka 
jums pamatyti save ir Dievas jų). Bet 
kai jūs matote savo 
nuotraukas (atpažinti, kad jie kalba 
jums) kuris atsirado prieš jus, (ir kad 
jie buvo parašyta prieš tai atsitiko) ir 
kuris nei mirti (ir toliau būti perduotas 
per 2 000 metų) nei tapti 
akivaizdus, (nes negali atpažinti 
šviesos per juos) kiek (kaltė) turėsite 
padengti (tą pačią dieną)! 



85) Jėzus tarė: (1) Adomas buvo 
sudarytas iš didelės galios (Dievas) ir 
didelis turtas (žinių), bet jis netapo 
vertas tu (kurie yra patikėta tiesą). , Jis 
buvo vertas, (Kad jam paslaptį) [jis 
būtų] ne [patyrė] mirties. (Fallen auka 
silpnumas ir nežinojimo.) 

86) Jėzus tarė: [lapės (Kaip Erodas, 
kuris žinojo tiesą, kurią jis gavo iš 
John) turi savo skyles] (jų vietose 
žemės institucijose) ir 
paukščių (religiniai lyderiai) turi [savo] 
lizdus (aukštos vietos), o žmogaus 
sūnus neturi kur (biuro ar 
poziciją) nustatyti savo galvą ir 
poilsio. (Už 2 000 metų). 

87) Jėzus sakė, niekam tikęs yra 
kūno (negyvo Christian 
Canon; Bažnyčia) , tai priklauso nuo 
kūno (negyvo žydų Canon, 



sinagoga), ir niekam tikęs yra 
siela (žmogaus motyvai, pagal James 
paslaptis knyga) , priklauso nuo šių 
dviejų (jų paviršutiniškas supratimas 
apie 2 miręs testamentas). 

88) Jėzus tarė: angelai (Išrinkti) ir 
pranašai (raštų) pas tave (po 2 000 
metų) ir duoti jums (tinkamai 
suprasti) tai, kas jums (jau) reikia (The 
2 rinkiniai raštus; Senųjų ir naujųjų 
testamentas). Ir jūs taip pat suteikti 
jiems tuos dalykus, kurie jums (žydų ir 
krikščionių) būti, (pinigų, energijos, 
ištekliai, prieiga prie medijos, 
pripažinimas) ir pasakyti sau, "Kada 
bus jie (savininkų srityje ar 
pasaulio) ateiti ir kokie yra jų?" (Kad 
galėtume pašalinti mūsų religinės 
drabužiai ir išsižadėti pasaulio.) 



89) Jėzus tarė: Kodėl jūs plauti (su 
žodžiu) išorės (paviršiaus pobūdis) iš 
puodelio? (Indą vandens, arba Dievo 
žodį, tai reiškia, kad Canon.) Jūs 
nesuvokia, kad jis, kuris padarė 
viduje (Paslėpta prasme per tą Canon 
raštų) yra tas pats, kas padarė ne? (The 
Canon, ar talpykla, kurioje paslėpta 
prasme galėtų būti Išsaugota 2,000 
metų.) 

90) Jėzus tarė: Ateikite pas mane, (The 
logotipai, arba didesnis 
supratimas) mano Jungas yra 
lengva (suprasti) ir mano 
šviesybė (skirtingai nuo the žydų ir 
krikščionių) yra lengvas, ir rasite sau 
guldyti. (Iš darbo ir lemtį, kūniški 
lygio supratimą, nustatyta tave jų.) 

91) jie pasakė jam, pasakykite mums, 
kas jūs esate, kad mes tikime, jums. Jis 



pasakė jiems, jūs skaitote 
veido (paviršinius 
aspektus) , dangaus (viršutinis) ir 
žemės (mažesnės reikšmės), bet jūs 
neatpažįstamas tas, kuris yra prieš 
jus, (kurie yra dangaus – kaltinimai per 
vyrius žemiškoji) ir jūs nežinote kaip 
skaityti šio momento.(Kuri dangaus 
logotipai pristato pati žemiškosios 
gamtos paveikslą.) 

92) Jėzus sako, Ieškoti (už tiesą) ir 
rasite (raktai, paslaptis, ir taip 
toliau). Dar kas manęs paklausė apie 
seniau (kaip skaityti Šventąjį Raštą) ir 
aš nežinau, po to, (ko jie negalėjo 
priimti; Jono 16:12) dabar (jos 
pabaigoje) aš noriu pasakyti, (kaip 
apibrėžta pristatys) , bet jums ne 
paklausti po juo (Kadangi vyrų 
tradicijos yra priimtinas.) 



93) < Jėzus sakė > nesuteikia, kas yra 
šventa (raktai, 
paslapčių) šunims, (Rašto aiškintojai, 
fariziejai, melagingą žydai) kad jie 
mesti juos ant mėšlo krūvos. (Slėpti 
raktai--stichijos 39; Luko 
11:52) nemeskite perlai (raktus, 
paslapčių) kiaulėms, (Neteisingus 
krikščionis) kad jie šlifuoja [į 
gabalus]. (Obliterate, anathematize 
raktus, paslapčių ir aukštesnio lygio 
reikšmės.) 

94) Jėzus [tarė] tas, kuris ieško suras, ir 
[jis, kurie paskambina] (prie durų 
Dievo žodžio, John 10:9) bus tegul 
in (Verbum Dei atvers jam ir jis bus 
gauti įėjimo į Karalystę). 

95) [Jėzus tarė] jei jūs (tie išankstinio 
bažnyčios) , turėti pinigų, (raktai, 
paslaptis, tikrus turtus) negalima 



skolinti jį palūkanų, (kaip pirkėjas 
arba pardavėjas; savo pelnas) , bet 
duoti [jam] vieną (The išrinkti kas yra į 
priekį--stichijos 109) iš kurio jūs 
negausite ji atgal. 

96) [sako] Jėzus, tėvo Karalystė yra 
kaip tam tikras moters (Šventoji 
Dvasia). Ji paėmė šiek 
raugo, (Mokymo, Luko 12:1) [paslėpti] 
ją šiek tiek tešlos, (Raštai) ir padarė jį į 
dideli kepalai 
(bauda) (Testamentas) . Tegul kas turi 
ausis (2 lygių supratimas) išgirsti. 

97) Jėzus pasakė: The Karalystė 
[tėvo] (kurios ateina iš tinkamai 
pažvelgti į raštus) yra kaip tam tikras 
moteris (Bažnyčia) kurie nešėsi 
stiklainį pilną miltų. (Kaip bakelyje, 
taurės ar 24 prana ai, ir taip toliau; 
konteineris su žodis ir jo supratimą, 



pilnas raštų.) Nors ji buvo vaikščioti 
[keliu, kaip Įjungta] (Kelias yra 
būdingas tradicijas ir laiko; tai, kas 
buvo keliavo ir mokė anksčiau, Taigi 
dar kartą) vis dar tam tikrą atstumą 
nuo namų, (Karalystė) rankenos, 
stiklainis sumušė (Klaidingas 
prarandama raštų Canon sąvoka) ir 
miltai(Raštai, kartu su savo 
supratimą) ištuštinti už 
jos (Laiku) kelyje (Per tam tikrą laiką, 
dėl šios painiavos). Ji 
nesupranta (Bažnyčia paėmė šią 
tradiciją, nes žydai padarė prieš) ji 
pastebėjo neatsitiktinai. (Ji, 
įsivaizdavau ji daro Dievo valią). Kai ji 
pasiekė savo namus, (Kai bažnyčia 
buvo centralizuotas, organizuotas ir 
nustatyta)ji nurodyta jar (Nustatytas 
oficialus Canon) ir rado jį tuščią. (Nes 



visi ji buvo palikta su buvo paviršiaus 
lygio supratimą, kaip tuščios cistern 
stichijos 74). 

98) Jėzus tarė: tėvo Karalystė yra kaip 
tam tikras vyras (Jėzus) , kurie norėjo 
nužudyti galingas 
vyras (Šėtonas). Savo namuose (Dievo-
tais atvejais, kai teismo sprendimas 
prasideda 1pt. 4:17) . Jis patraukė savo 
kalaviją (The Word, pamatyti 
Apreiškimo 2:16, ir taip toliau) ir 
užklijuoti jį į sieną (The Church 
apsiginti) siekiant išsiaiškinti, ar 
ranką (darbais visą laiką) galėtų 
vykdyti. Tada (kai jis baigė savo 
darbus ir po per jo žodį) , jis nužudė 
galingas vyras (velnias, kuris per 
dvasią, antikristas, buvo paleisti 
krikščionybės 2000 metų). 



99) mokiniai pasakė jam, jūsų broliai ir 
tavo motina (po kūną; Žydai ir 
krikščionys) stovi už (duris, bet ne 
įvesti). Jis pasakė jiems tie 
čia (atvykusiems pro duris) , kurie 
padaryti mano tėvo valia (tas, kuriam 
tėvas atsiuntė Jonas 6:29 Believe) yra 
mano (dvasinę) broliai ir 
mano (dvasinę) motina. Tai jie (mano 
dvasinės šeimos) , kurie bus įvesti (pro 
duris, kurios yra žodis, į) mano tėvo 
Karalystė. 

100) jie parodė Jėzus aukso monetos ir 
jam pasakė, Cezario vyrai reikalauja iš 
mūsų mokesčių. Jis pasakė jiems, Kas 
priklauso Cezariui, duoti 
Cezaris (auksas, monetos, mokesčiai, 
garbės, ir taip toliau) duoti Dievui, kas 
priklauso Dievui, (tiesa, jis davė; 



raktus) ir man, kas yra mano. (T. y. 
mūsų pačių patys.) 

101) < Jėzus tarė: > kas nekenčiama 
savo tėvą ir motiną (krikščionybė ir 
judaizmas) kaip negali tapti mokinys 
man (nes jie jus matau jį). Ir kas [nėra] 
jo meilės (Dvasinio) Tėvas (Kurie 
disciplinų mums) ir jo motina(Kuris 
suteikia dvasinio gimimo mums) kaip 
aš (Kurie atnešė jį atgal į dvasia ir 
tiesa) negali tapti [mokinys] man (Nes 
ji mano dvasinio atgimimo ir 
drausmės). , Mano (False, 
fizinių) motina (Religijos, o ne tikra 
motina žemiau) [man mirties] (Kūniški 
supratimą), bet [mano] 
tiesa (Dvasinio) [motina] (Šalikas) davė 
man (Tiesa, dvasinės) gyvenimas. 

102) Jėzus tarė: fariziejai, Vargas (kuris 
neslėpė raktai--stichijos 39; Luko 



11:52) jie kaip šuo (nešvarūs 
gyvūnas) miega (dvasiškai) į šieną (jei 
maisto, ar žodis yra) valios, (žydų 
pasauliečių, kurie protektoriaus, 
kukurūzų, arba Dievo žodis) , nei ar jis 
valgyti (priimti) , nei jis mane valgyti 
jaučiai. (Nes jie Paslėpiau raktus ir 
nutylėtų tiesą.) 

103) Jėzus tarė: pasisekė yra 
žmogus (The išrinkti išankstinio 
bažnyčios) kas žino, kur pereis į 
brigands, (ne per duris, bet kitu būdu) , 
kad jis gali atsistoti, (imtis atsakomųjų 
priemonių) sukaupti savo 
domeną (pridėti aukštesnio lygio ir 
mažesnių naudojant klavišus) ir sau 
ranką, kol jie įsiveržti. (Paruošiami 
tokiu būdu susigrąžinti savo slėpiniu 
tinkamu laiku.) 



104) pasakė [Jėzus], ateiti, leiskite 
mums melstis šiandien ir leiskite 
mums greitai. Jėzus pasakė, kas yra 
nuodėmė, kad man padarė, (kuris 
turėtų melstis) arba kuriame aš buvo 
nugalėtas? (Kad mes turėtų greitai nuo 
slėpinio.) Bet kai jaunikis palieka 
nuotakos kameroje, (Kai žmonės 
pradės ieškoti ar logotipai ir 
nerasti)tada tegul greitai (Nuo Dievo 
žodis) ir girdi (Turintys nusidėjo ir to, 
kai sumušė atleidimą). 

105) Jėzus tarė: tas, kuris žino, 
kad (dvasinis) tėvas 
ir (dvasinis) motina (Išrinkti) vadinsis 
nierządnicą sūnus. (Jis bus išeiti iš 
Didžiosios kekše babilońskiego, 
religija, pamatyti Apreiškimo 18:4). 

106) Jėzus tarė: kai jūs padarysite du 
vienas, (atpažinti dvasinė šviesa 



suformuluota žemės vaizdus 
naudojant klavišus) , jūs tapsite vyras, 
sūnus (sekančio lygio žmonijos; 
būtybių šviesos) ir kai pasakote, 
"kalnas, (religinės įstaigos, Sodoma, 
Babilono, Romos ir Egipto, 
Jeruzalė) tolti," bus perkelti kelio. 

107) Jėzus tarė: The Karalystė yra kaip 
piemuo, kuris turėjo šimtą avių. (Daug 
skirtingų versijų, 
krikščionybės) vienas iš jų, pats 
didžiausias, (Tiesa krikščionių 
mokymą, pavyzdžiui, didelės žuvys,--8 
eil.)išvyko iš kelio (Avių, kad nebuvo 
šio karto Jono 10:16, ne tos pačios 
rūšies krikščionybės, 99). Jis paliko 
Devyniasdešimt devyni avis ir mačiau, 
kad vienas (Už 2 000 metų!) tol, kol jis 
ją rado. Kai jis nuėjo į tokią bėdą, (po 2 
000 metų) , jis pasakė, kad avių, "aš jus 



prižiūrės daugiau kaip devyniasdešimt 
devyni." (Nes tai buvo privaloma 
atkurti karto į savo pradinį skaičių.) 

108) Jėzus sakė: jis kas Gers (Žodžiu) iš 
mano burnos (jo žodžius, o ne iš 
puodelio; arba Canon) taps kaip ir 
man. (Mes jį pamatyti, kaip jis yra, 
žino tiesą ir būti laisvas nuo religijos, 
kuri reikia puodelio, arba Canon)Aš 
pats tampa jis, (John 7:37-39, ir taip 
toliau) ir kiti daiktai, kurie yra 
paslėpti (Klavišus, tai suprasti ir kitų 
raštų) bus tapti atskleista jo. 

109) Jėzus pasakė: The Karalystė yra 
kaip žmogus (In ankstyvosios 
Bažnyčios) kurie turėjo [lobį] (tai 
dvasinio lygio apreiškimas) savo 
srityje (religija, kur sėkla buvo pasėta 
visoje žemiškų šitoj) , nežinant jo(The 
logotipai buvo pasaulyje, tačiau jis 



nežinojo; John1:10) ir [kai] mirė, (jis 
pamiršo raktus, paslaptis, ir stabdo 
raštai) , jis paliko savo sūnui (The 
protestantai). Sūnus nežinojo (apie 
lobį). Jis paveldėjo lauko (The raštų 
žemės lygiu) ir [jį] pardavė (ir žinias 
procesą, kartu su atmestų knygų 
lobis). Ir tas, kuris ją nupirko(The 
išrinkti, kurie tikėjo žodžio) nuėjo 
arimo (Sukurta gera, apdirbamas 
dirvožemio savo širdyje už žodį) ir(Iš 
tokiu būdu) rastas lobis (Raktai, 
paslapčių ir aukštesnio lygio 
apibrėžta). Jis pradėjo skolinti pinigus 
palūkanų kuo nors jis 
norėjo. (Naudojant pinigų skiriama 
viena kurie negali gauti atgal--stichijos 
95.) 

110) Jėzus tarė: kas randa 
pasaulyje (žemiškų supratimą apie 



mūsų religija, žemesnio lygio pagal 
Šventąjį Raštą) ir tampa 
turtingu, (pripažįsta tikrus turtus 
aukštesniojo lygio prasme) tegul 
išsižadėti pasaulio (lauko, kuris atnešė 
atgal tokių bjaurasčių kaip sunaikinti 
Dievo žodis, ir save su juo). 

111) Jėzus sakė, kad (klaidinga 
dichotomija, kuris egzistuoja tarp 
į) dangų ir žemę (klavišus, arba 
dangaus prasmes kaltinimai 
žemiškosios laivų) bus suvyniotos savo 
buvimą. (Arba galbūt suvyniotos į 
vieną, kaip jie tampa vienas prieš 
akis) ir tas, kuris gyvena iš gyvųjų 
vienas (Gėrimai žodį iš jo burnos--
stichijos 108)nematys mirties (Nepraras 
žvilgsnio paslaptis). Ar ne Jėzus sakau, 
kas atsiduria yra pranašesnis už 
pasaulio?(Ir todėl turi teisę atsisakyti ir 



sunaikinti, taip, kad ji yra suvyniotos į 
mūsų buvimą). 

112) Jėzus tarė: Vargas kūne (kūniški 
lygio aiškinimo) , priklauso 
sielos; (Priežastis, kaip nurodyta 
slaptas James 3:18) Vargas 
siela (Mąstymo) tai priklauso nuo 
kūno (Žemesnio lygio, kūniški idėjų 
kylančius neturi raktus). 

  

113) jam pasakė savo mokiniams, kada 
bus Karalystė ateis? < Jėzus tarė: > ne 
ateis iš jo laukia (Jis turi būti siekė, 
paprašė, išjudinti ant; rasto, gavo ir 
pradėjo veiklą mums.) Tai bus 
klausimas, sakydamas: "čia tai" ar "ten 
jis yra" (Dangus ir jūra, kaip mūsų 
lyderiai gali pasakyti-stichijos 3). O 
tėvo Karalystė yra paskirstyti į 



žemę, (Paslėptas žemiškosios 
terminologija, kitaip tariant) ir vyrai 
nemato tai (Nes raktai buvo paimti ir 
paslėpta.) 

114) Simon Peter (Bažnyčia) , sako, kad 
jam, tegul Marija (iš kurių 7 demonai 
kūnas amžiaus buvo dauguma)palikite 
mums, moterims (tie kurie per kūną 
gelbėk mus į pasaulį, kūne) yra (arba 
pagal šią analogiją bet kokiu atveju, 
atrodo) nėra vertas 
gyvenimo. (Bažnyčia negali 
įsivaizduoti Jėzaus paversti apatinį, 
fizinės, arba moteris į viršutinį, ar 
dvasinės, ar vyrų.) Jėzus sakė: aš pats 
turi vadovauti jai (t. y. pasaulis pats 
savaime atsiskleidžia kaip Jėzus būtų 
jį) siekiant, kad jos vyras, (priežastis, 
kuris atneša atgal būtybės mėsos 
nutraukti, ir vietoj to duoda dvasinės 



būtybės) , kad ji taip pat gali tapti 
gyvenimo dvasią primenantys jus 
vyrai (gyvenimo dvasių). Kiekvienai 
moteriai (Kūniški asmuo — net mes 
vyrai yra vadinamas Kristaus 
nuotaka) kas atliks save 
vyrams (Dvasinio) dangaus karalystę 
įves. (Nes jis verčia mus kaip pats.) 
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