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كشف السر في شرح مفهوم اإلنسان
الطبيعي
:جدول املحتويات
الجزء  - 1مقدمة  -ال يبدو أن الكنيسة املسيحية على دراية بالكثير
من أي شخص آخر وال تهتم كثي ًرا بالنقص الروحي لنسل بشري
.متماثل في التلقيح االصطناعي مما يجعلها إنسانًا مزيفًا
الفصل  - 1اهلل والتخطيط لصاحب الخلق في عصر  /العمر قبل
:الخلق والوقت والتاريخ بدأ أي سفر التكوين
)يتضمن ملح ًقا عن خلود يسوع املسيح وما قبله(
الفصل  - 2هيا " نبدأ مع سفر التكوين واهلل خلق رجل مع الطبيعة
:صورة  Aاملادية والروحية
تجاه  ' WRATHالفصل  - 3هل تفهم النهايات اهلل ' ق الحب واهلل
الجنس البشري؟ يمكن ملحبته أن تكفي للبشر إلى األبد ليكونوا
معه إلى األبد  ،أو أن غضبه وكراهيته للخطيئة سيفصالن الخطاة
.غير التائبني عنه إلى األبد

أن الرجل ليت  Foreknewالفصل  - 4بطريقة أو بأخرى اهلل
.الخطيئة ،لكنه ال يزال أحب  /يحبنا
الفصل  - 5ما هي اهلل " الصورة معروفا مسبقا ومقدر أفكار وخطط
للرجل  /أنت  /البيانات؟
الفصل  - 6تحديد اهلل الروح القدس " دور الصورة في التناسل
:البشري الطبيعي
الفصل  - 7صورة ألنثى البيض والروح القدس " عمل الصورة في
التسميد وقول اهلل تعالى اآلب " الصورة معروفا مسبقا وخطط
مقدر} :رسم توضيحي اللبويضه يجري تخصيب د {
:الفصل  - 8رجل ' ق األفكار حول التكاثر البشري
:ملخص  -اهلل ' ق مفهوم ،وخطط ،ودور في التناسل البشري

.اإلنسان هي في الفصل NATURAL CONCEPTION 7صورة ل
}.تشير هذه األقواس إلى إدراج أفكاري في بعض الكتب املقدسة{

املقدمة
ال يبدو أن الكنيسة املسيحية على دراية بالكثير من
أي شخص آخر وال تهتم كثي ًرا بالنقص الروحي
لنسل بشري متماثل في التلقيح االصطناعي مما
.يجعلها إنسانًا مزيفًا
يعقوب  2:26ألن الجسد البشري بعي ًدا عن }بدون{ الروح هو بال حياة
}ميت روح ًيا{  ،كذلك اإليمان }الذي هو عالقتنا الروحية باهلل{ بعيدًا عن ][
ً
أيضا ميت } روحيا ً{ }اإلنسان يجب أن يتلقى في
أعمال طاعته هو
قادرا على التواصل معه على اإلطالق  ،ولديك
روحا شكلها اهلل ليكون
تصوره ً
ً
إيمان روحي به وبخدمة امللكوت التي حددها مسب ًقا من أجلهم  ،ولكي
. AMPأرغب  /أنت  /أنا في عالقة مفادية وعيشها مع يسوع املسيح!{
إذا وضع ]اهلل[ قلبه عليه ]اإلنسان[ وسحب روحه Job 34: 14-16
]املحيية[ وروحه ]من اإلنسان[ إلى نفسه  ،فإن كل جسد }إلى األبد{
.سوف يموت }يموت{ م ًعا ويتحول اإلنسان مرة أخرى }بشكل دائم{ إلى تراب
إن كان لديك فهم اآلن  ،فاسمع هذا Eccl 12: 7.] 16 .مز  29 :104؛[
استمع إلى كلماتي }يرجى مالحظة أن اإلنسان الطبيعي املولود بطبيعته
لديه روح ونفَس .نسل التلقيح االصطناعي ليس لديهم روح أبدية خلقها اهلل ،
لكنهم يمتلكون القدرة على التنفس  ،مما يمنحهم نفس الحياة للحياة
 AMPالجسدية مثل الحيوانات{.

:قبل أن أبدأ هذا الكتيب  /الدراسة  ،يجب أن أوضح بعض األشياء
هدفي لهذا الكتيب هو مساعدة األزواج الذين يعانون من مشاكل في )1
الخصوبة ملعرفة أفضل وفهم اهلل " وزارة الصورة ،ودور ،وخطط في التناسل
البشري من قبل وبدأ خلق ،والوقت ،والتاريخ .اهلل " مكتوبة خطط الصورة
لكل ذرية البشري تصور بشكل طبيعي في كتابه الحياة وهي فريدة من
نوعها للغاية بالنسبة لكل فرد ،ويجب أال يسمح لتكون أقل من ذلك! بدالً من
اختيار التلقيح االصطناعي  ،أشجعك على البحث عن اهلل وتوجيهه في
ً
أيضا في تبني طفل  /طفل طبيعي
مشاكل الخصوبة لديك والتفكير
 .ليكون جز ًءا من عائلتك
وأعتقد أن كتابيا يثبت اهلل " الصورة الوزارة  /دور في كل تصور بشكل )2
طبيعي }من قبل الزوج والزوجة الجماع الجنسي{ املادية البشرية  /ذرية
تكرارها ذرية املادي اليوجد  IVFالروحي هو نسبيا سهلة ،ولكن إلثبات أن
روح اهلل املتكونة ليست سهلة أو ربما قريبة من املستحيل ألن الطبيعة الروحية
ال يمكن تمييزها بسهولة في البشر .أنا شخصيا ً ال أعرف أي شخص بالغ
من أطفال األنابيب ألتحدث معهم عن " طبيعتهم الروحية "  " -هل تعتقد أن
لديك طبيعة روحية ؟ ،هل تؤمن باإلله الحي الحقيقي ؟ ،هل سبق لك أن قرأت
الكتاب املقدس ؟ ،هل أنت آثم؟ هل كنت في حاجة الى مخلص؟ " الخ ومن
 IVFاملثير لالهتمام أن أنا أيضا ال يمكن العثور على شهادات من البالغني
تقاسم ثقتهم في اهلل الحي .يمكنني العثور على شهادات من أمهات التلقيح
.االصطناعي هلل ولكن ال شيء من ذرية مكررة من أطفال األنابيب

يجب أن أضيف هناك ذكر ل " المب " الصورة كتاب الحياة " الذي اعتقد )3
انه حمل ' ق }يسوع املسيح ' ق{ تحرير كتاب يتضمن أسماء تلك افتدى مع
مرور الوقت من كل أسماء أولئك معروفا مسبقا و مقدر أن يولد إنسانيا
مذكورون في اهلل ' ق األب ' ق كتاب الحياة .هناك الكثير من النقاش مثيرة
لالهتمام على كل كتاب ،ولكن بالنسبة لي ،وأنا سوف تستخدم األب ' ق
.كتاب الحياة وآثارها التي أعتقد انه كتب قبل بداية الزمن لكتابي
لكن ال شيء ينجس أو يدنس أو غير مغسول لن Revelation 21:27
يدخله أب ًدا }مملكة اهلل{  ،وال أي شخص يرتكب رجاسات )نجس  ،بغيض ،
بغيض أخالقيًا( أو يمارس الباطل  ،لكن فقط أولئك الذين تكون
 . AMPأسماؤهم }املستردون{ مسجل في كتاب حياة الحمل
أحتاج ً
أيضا إلى إدراج إمكانية العمالقة الذين قاموا بتلقيح النساء )4
على أنهم }؟ - Nephilim ، Neanderthalsتكوين  {4 :6البشريات
ً
مقدرا من قبل اهلل  ،أي
متماثال لم يكن معرو ًفا مسب ًقا أو
ينتجون نسالً بشريًا
ً
أنهم في نفس فئة اإلنسان املكرر في التلقيح االصطناعي النسل .هل هذا
حيث نحصل على مصطلح " نصف ساللة؟ " ألن هناك الكثير من التفكير
حول هذه " املخلوقات " التي ال يمكن إثباتها والفوضى في ذلك الوقت  ،لن
!أسير في درب األرانب هذا
كان هناك عمالقة على االرض في تلك االيام Genesis 6: 4-7 -
وبعد ذلك ايضا  -عندما عاش ابناء اهلل مع بنات الناس وولدوا لهم
.اوالدا  .هؤالء هم الجبابرة القدامى رجال الشهرة
ورأى الرب أن شر اإلنسان عظيم في األرض  ،وأن كل تصور ونية 5
في كل تفكير بشري ما هو إال شر باستمرار  6 .وندم الرب على انه

عمل االنسان في االرض فحزن قلبه  7 .فقال الرب :إني أنقض ،امح،
ويمسح البشرية ،الذي خلقته عن وجه األرض  -ليس فقط رجل] ،لكن[
الوحوش والزحافات وطيور السماء  -ل إنه يحزنني ويجعلني أشعر
 . AMPبالندم ألنني صنعتها
هذه األشياء التي قيلت  ،إنها صالتي أن يصل هذا الكتاب إلى العديد من
األزواج الذين يعانون من مشاكل في الخصوبة للبحث عن بدائل أخرى مثل
تبني األبناء الطبيعيني لتكوين أسرة  .على األقل إذا كان الطفل
ً
نسال طبيعيًا من
املتبنى قد أتى بوسائل طبيعية }أب  /ذكر وأم  /امرأة تنتج
وروحا وهو شخص
وروحا
خالل االتصال الجنسي{  ،فإنه يمتلك جس ًدا
ً
ً
.كامل
وملا كان هذا تقدمات الدراسة ،وسوف أعرض العديد من الكتب وكشف اهلل "
دور الصورة في عملية اإلخصاب البشرية الطبيعية بحيث يمكنك بسهولة فهم
دور  /وزارة اهلل في أكثر من  108مليارات املفاهيم البشرية الطبيعية من
بداية رجل مقابل تجديف اهلل الروح القدس الذي يحدث في التكاثر البشري
ألطفال األنابيب املتكرر منذ عام  .1978سأقوم بتوضيح هذه العمليات
أعرفها على أنها "نمط أو دليل " لنسخ العديد
باستخدام " القوالب " التي ّ
من النسخ املتطابقة لنفس العنصر .أعمال الخشب وصناعة املعادن
استخدمت املحالت التجارية القوالب التي تعيد إنتاج نسخ متعددة متطابقة
لنفس العنصر لفترة طويلة .يتعارض نموذج النسل البشري بشكل طبيعي

تما ًما مع القالب املستخدم للتصور املكرر الذي حصلت عليه عيادات التلقيح
.االصطناعي مثل الرسوم التوضيحية للجزء  1و سيظهر الجزء 2
إذا أريد للبشر من شأنه أن نعرف ،وفهم ،والسماح اهلل " معروفا مسبقا
الصورة وخطط مقدر الذي يكشف الكتاب املقدس عن البشر واستنساخ
لدينا أي كيف كنا معروفا مسبقا ،مبرمجا ،ومقدر منذ باليني السنني ،وكيف
يجمع اهلل كل واحد منا الى حيز الوجود في الوقت واملكان املحددين لدينا في
التاريخ  ،أعتقد أنه سيكون هناك ارتباك أقل بكثير  ،لكن ال أحد يسلط
.الضوء على ذلك
أسهم الكتاب املقدس معنا أن اهلل يخلق كل شخص في مفهومها مع ثالثة
أجزاء منفصلة  -في الجسد املادي تحتوي على عظامنا  /اإلطار،
األجهزة ،والجلد الذي يتيح لنا أن وظيفة  /تكون متنقلة  /أن يكون على قيد
الحياة جسديا ،و الروح التي أعتقد يحتوي على واحد " عقل  /قلب
الروحي وشخصيتهم ،و الروح التي يمكن أن تربط بني جميع البشر تصور
كل شخص ' ق التاريخ ALL ،بطبيعة الحال إلى عالم روحي واهلل ويحتوي
ومن ثم فإنها ترجع إليه في واحد " وفاة ليستخدمها اهلل كمرجع في
:حكمهم  /حكمنا
تسالونيكي  5:23و قد إله السالم نفسه يقدسكم من خالل وعبر 1
]فصل لكم من األمور الدنيوية ،وجعل لكم نقية وكرس بالكامل إلى اهلل[ .و
ربما لديك روح و النفس و الجسم يتم االحتفاظ سليمة وكاملة ]وجدت[ بال
. AMPلوم عند مجيء ربنا يسوع املسيح )املسيح(

ٍ
عندئذ يعود التراب ]الذي }عندما يموت شخص{ Ecclesiastes 12: 7
صنع اهلل منه }النفس الجسدية{ وجسد اإلنسان[ كما كان  ،وترجع الروح
 . AMPإلى اهلل الذي أعطاها
أعتقد أن الجسد والروح هما جزءان يمكن تمييزهما بسهولة من كياننا.
النفس والروح لدينا هي أيضا كيانني منفصلني ولكن ال يمكن تمييزها
:بسهولة من رجل ' ليالي يجري
عبرانيني  ، 4:12ألن كلمة اهلل حية وقوية  ،وأقوى من أي سيف ذي
حدين  ،خارقة حتى في انقسام النفس والروح  ،واملفاصل والنخاع  ،وهي
. NKJVمميّزة ألفكار وأهداف اإلنسان .قلب
أدعو اهلل أن تكشف هذه الدراسة عن العمل الكامل ومشاركة اهلل في التكاثر
البشري مقابل عدم اكتمال كل نسل من أطفال األنابيب  ،أي أن افتقارهم
إلى وجود روح كون اهلل عند الحمل يمنعهم من إقامة عالقة روحية مع اهلل
ذرية اإلنسان ال يمكن أن يكون لها  IVFالروح القدس! رجل " تكرار الصورة
ما  IVFروح ألن اإلنسان ال يمكن تخصيص  /العطاء أو إنشاء في ذرية
رجل ال يملك  -وهو " الروح اإلنسانية " في مفهومها ،واهلل الروح القدس لم
املفهوم كما ستظهر الرسوم التوضيحية IVF .يكن موجودا في تكرارها على
حياة وافتقارهم لروح اإلنسان ،اهلل "  IVFفي وقت الحق هذا الشخص
الروح القدس ال يمكن إدانتهم الخطيئة ،واالستقامه ،والحكم أي حاجتهم
يسوع املسيح كمخلص الشخصية ومن ثم تطوير تلك العالقة لتصبح له بها
.رب اهلل و سيد

يوحنا  8 :16وعندما يأتي }اهلل الروح القدس{  ،سوف يبكت ويقنع }الخطأة
في{ العالم ويظهر له عن الخطيئة وعن البر )استقامة القلب واملكانة
 : AMPاملستقيمة مع اهلل( وعن الدينونة
أتساءل كيف ينظر الشيطان إلى نجاحه في تعمية أعني الكنيسة املسيحية
والعالم أجمع في خداعه املزيف؟ إنه وزمالؤه في عيادات الخصوبة لديهم
!!! بالتأكيد وضعوا واحدة على الكنيسة والعالم
كورنثوس  15-13 :11ألن مثل هؤالء الرجال }والنساء{ هم رسل 2
كاذبون ]زائفون  ،مزيفون[  ،عمال ماكرون  ،متنكرين كرسول ) رسل
خاصني( للمسيح )املسيا( 14 .وال عجب أن الشيطان نفسه يتنكر كمالك
نور  15 .لذلك ليس من املستغرب أن يتنكر عبيده أيضا كخدام بر .
] .لكن[ نهايتهم }اهلل " حكم ق منهم{ سوف تتوافق مع أعمالهم
AMP
 IVFهناك أيضا اثنني من الكتاب املقدس في سفر الرؤيا تبني وتثبت
تكرارها ذرية وليس معروفا مسبقا وال مقدر وال مكتوب في اهلل ' كتاب الصورة
من الحياة كما ذريته وتبني األطفال  -هم ليس له ولن تصبح أي وقت مضى
له! هذه عبارة يصعب فهمها وفهمها  ،واملجتمع املسيحي ليس مستع ًدا
!!! لتحمل هذه الحقيقة مهمة  ،ولكن يجب التعامل معها
لذا ،دعونا " تبدأ الصورة نتعجب كيف أن اهلل يعمل وزراء  /في كل معروفا
.مسبقا ومقدر تصور بشكل طبيعي ذرية البشري ' حياة

الفصل 1
اهلل وتخطيطه لخليقته في العصر  /العصر قبل
:الخلق والوقت والتاريخ بدأ أي قبل سفر التكوين
اهلل ' دور الصورة في كل تصور اإلنسان الطبيعي بدأت خالل حقبة التي
وقعت خلق قبل والوقت والتاريخ بدأ }قبل سفر التكوين والذي يعرف باسم "
بداية " { عندما كان هناك فقط الثالوث اهلل في ملكوت اهلل و  /أو الجنة -
:والتي أعتقد أن كالهما يمثالن نفس املكان في نفس الوقت
يوحنا  2-1 :1في البداية ]قبل كل الزمان[ كان الكلمة )املسيح( ،
والكلمة كان عند اهلل }اآلب واهلل الروح القدس{ والكلمة كان اهلل }االبن{
حاضرا في
نفسه ] .إشعياء  2 [.6 :9هو }اهلل ابن  /ابن اإلنسان{ كان
ً
األصل مع اهلل }اآلب واهلل الروح القدس يشكالن الثالوث .يرجى مالحظة
حضور يسوع املسيح  /ابن اإلنسان مع اهلل االبن والثالوث في
. AMPالبداية  /قبل كل العصور{.
ماثيو  24-23 :19ثم قال يسوع لتالميذه " ،بالتأكيد  ،أقول لكم أنه من
الصعب على رجل غني أن يدخل ملكوت السماوات  24 .وأقول لكم مرة
أخرى  ،من السهل على الجمل أن تدخل من ثقب ابرة من ان يدخل غني
 ". NKJVالى ملكوت اهلل

يجب أن تستمر بعد امللحق
ملحق 18/8/20 -
بعد أن انتهيت من كتابة هذا الكتاب  ،كشف اهلل لي بعض األفكار لتوضيح
بعض الهواجس حول من هو اهلل! لقد تعلمنا عن الثالوث الروحي  -اهلل اآلب ،
واهلل االبن  ،واهلل الروح القدس  ،ولكن ما لم نتعلمه هو أن هلل االبن طبيعتان
خالدة  -أحدهما هو اهلل االبن واآلخر على أنه ابن اإلنسان  -يسوع املسيح!
:هناك العديد من ظهورات ابن اإلنسان }املسمى باملسيح{ في العهد القديم
وهؤالء الرجال الثالثة شدرخ وميشخ وعبد نغو سقطوا Daniel 3: 23-25
موثقني في اتون النار املتقدة 24 .فاندهش امللك نبوخذ نصر فقام وقال
ملشيريه ألم نلقي بثالثة رجال موثقني في وسط النار .فقالوا صحيح ايها
امللك 25 .فقال هانذا اربعة رجال طليقني ماشيني في وسط النار وهم
 AMPغير مصابني .وشكل الرابع يشبه ابن اآللهة ! ]فيل [.8-5 :2
سوف يسجد له كل الساكنني على االرض الذي لم Revelation 13: 8
 .تكتب اسماؤه في سفر حياة الخروف املذبوح منذ تأسيس العالم
NKJV
يجب أن نتذكر أن املسيح ال يتغير .ادرس الترجمات املختلفة التالية ليوحنا
 2-1 :1لترى من هي الكلمة األبدية  ،أي يسوع املسيح .يبدأ امللك الجديد
:جيمس يوحنا  1 :1بلقب ليسوع

يوحنا  2-1 :1و الخالدة كلمة )تك } (3 :2-1 :1من هو كلمة  -؟ يوحنا
 1:14أدناه{  1في البدء كان الكلمة  ،والكلمة كان عند اهلل ،والكلمة كان
. NKJVاهلل 2 .كان في البدء عند اهلل
ألن املسيح ظهر بشكل بشري{ والكلمة )املسيح( أصبحت John 1:14
فإن أفضل ترجمة هي أن املسيح " ] [Christophaniesفي العهد القديم
متجس ًدا( ومسكنًا )ثبت خيمته جسد  ،عاش } " ُولِد كـ
جسدًا )بشريًا
ّ
لحظة( بيننا ؛ ونحن ]في الواقع[ رأينا مجده )كرامته  ،جالله(  ،مثل هذا
املجد الذي يناله االبن الوحيد من أبيه  ،ممتلئًا نعمة )نعمة  ،لط ًفا محبًا(
 AMPوحقيقة] .عيسى [.5 :40
:يوحنا  2-1 :1في الحصول على مزيد من الوضوح  AMPتساعد ترجمة
يوحنا  2-1 :1في البداية ] }في العصر{ قبل كل الزمان[ كان الكلمة
)املسيح(  ،والكلمة كان عند اهلل }اآلب واهلل الروح القدس{ والكلمة كان
اهلل }االبن  /ابن اإلنسان{ نفسه ] .إشعياء  2 [.6 :9هو }اهلل ابن  /ابن
حاضرا في األصل مع اهلل }اآلب واهلل الروح القدس يشكالن
اإلنسان{ كان
ً
الثالوث .يرجى مالحظة وجود يسوع املسيح  /ابن اإلنسان مع اهلل االبن
. AMPوالثالوث في عصر البداية  /قبل كل العصور{.
:يساعدنا هذا على فهم أزلية املسيح بشكل أفضل
عبرانيني  8 :13يسوع املسيح )املسيا( هو ]دائمً ا[ هو نفسه  ،أمس ،
. AMPاليوم ] ،نعم[ وإلى األبد )إلى العصور(

بالنسبة لي  ،هذا يجعل تكوين  1:27أسهل للفهم ألن اهلل االبن يخلق
اإلنسان على صورته }الروحية{ ومثاله }الجسدي{ .التفكير في هذا! هذا هو
:املكان الذي يحصل فيه اإلنسان املخلوق على طبيعتيه الروحية والجسدية
تكوين  1:27فخلق اهلل }االبن{ اإلنسان على صورته  ،على صورة اهلل
}الروحية{ ومثاله }الجسدي{ }االبن{ الذي خلقه }روحيًا وجسديًا{ .ذكرا
 AMPوأنثى خلقهم] .كولوسي  10 ، 9 :3؛ يعقوب [.9 ، 8 :3
نهاية امللحق
يتمة الفصل 1
جنبا إلى جنب مع الثالوث في السماء الثالثة خالل هذا العصر معروفا
مسبقا قبل خلق كان " عدن حديقة اهلل " مع اثنني على األقل عروش اهلل اآلب
واهلل االبن  /ابن اإلنسان ،ويشمل األهم من اهلل اآلب " الصورة " كتاب
الحياة " التي أعتقد الواردة عن اهلل " مفاهيم الصورة  -صاحب األفكار
اإلنسان ALLوالخطط لخلقه بأكملها بما في ذلك صاحب مفهوم وخطط ل
!من بدايته إلى نهايته إما املستردة أو مستقبله في الجحيم
ارميا  29:11ل وأنا أعلم أن األفكار و الخطط التي عندي لك }أن
تصوري بالنسبة لك قبل الوقت وبدأ التاريخ{ ،يقول الرب ،أفكار وخطط
للرعاية والسالم وليس للشر ،لتعطيك األمل في نتيجتك النهائية }ما
 . AMPهو أملك بعد موتك الجسدي؟{

تيطس ] 2 :1الراحة[ على رجاء الحياة األبدية ] ،الحياة[ التي وعد بها
دائما الذي ال يستطيع أن يخدع }الكذب{ الذي وعد به قبل
اهلل الصادق
ً
 . AMPالعالم أو الدهور
أفسس  4-3 :1تكون البركة )التسبيح  ،املديح  ،التأبني( هلل وأب ربنا يسوع
املسيح )املسيا( الذي باركنا في املسيح بكل بركة روحية )من الروح
القدس( في عالم سماوي !  4كما ]في محبته[ اختارنا ]في الواقع
اختارنا لنفسه كخاصته[ في املسيح قبل تأسيس العالم  ،حتى
نكون قديسني )مكرسني ومنفصلني له( وبال لوم في عينيه  ،حتى
عني سلفًا أن كل إنسان
فوق اللوم  ،أمامه في املحبة }أعتقد أن اهلل قد ّ
ُ AMPحبل بطريقة طبيعية " يخلص  /يولد من جديد " قبل أن يبدأ الوقت!{
وال تخافوا من الذين يقتلون الجسد وال يقدرون ان Matthew 10:28 28
يقتلوا النفس .بل خافوا منه }اهلل{ الذي يستطيع أن يهلك النفس والجسد
. AMPفي الجحيم )جهنم(
أود أن أضيف بعض األفكار حول " عدن جنة اهلل " قبل بدء الخلق و " جنة
عدن " في العهد القديم وكيف أنها تخدم اهلل ولكن في عصور  /أزمنة
مختلفة بشكل كبير .نعلم في إشعياء  55أن اهلل قال إن أفكاره وطرقه كانت
أعلى من طرقنا .اسمحوا ' ق استخدام العقل صوت املسيح ملساعدتنا على
.مستوى و العقل املجال
الن اهلل لم يهبنا روح الخوف بل روح القوة واملحبة 2 Timothy 1: 7
 . NKJVوالعقل

النه من عرف فكر الرب فيعلمه .ولكن لدينا فكر 1 Corinthians 2:16
 . NKJVاملسيح
ملزيد من الكتب املقدسة والتفاصيل حول عقل املسيح السليم  ،يرجى النقر
 {click on open hyperlink }:على الرابط التالي
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ونحن نعلم أن اهلل روح وبالتالي فإن الحاجة من اهلل وروح اللحرفية واملادية "
حديقة " في القول هو لي مشكوك فيه إلى حد ما  .بالنسبة لي  ،فإن اهلل
دائما ال يحتاج ح ًقا إلى عرش .ربما يمكن
روحا شاملة  /حاضرة
باعتباره ً
ً
فهم فكرة أن اهلل يحتاج إلى عرش في السماء الثالثة بشكل أفضل إذا
أطلقنا عليه " قاعدة " لخدمته  /عملياته .لست متأك ًدا من أن الروح بحاجة
إلى القوت املادي الذي قد يجده املرء في حديقة فعلية بها تربة  ،ونباتات
مزهرة  ،وخضروات  ،وأشجار مثمرة  ،وما إلى ذلك .يمكننا أن نفترض أن
اهلل يود الجمال والرائحة املوجودة في تلك الحديقة ولكن ال حاجة للحصول
املسيح ' ق العديد{ اإلنسان  preincarnateعلى القوت املادي ما لم االبن
واهلل قبل والدته املادي قبل  / Christophanies 2000من املظاهر املادية
.كان أيضا في السماء الثالثة قبل بدء الخلق واستخدامه لتغذية له }سنة

عبرانيني  8 :13يسوع املسيح )املسيا( هو ]دائمً ا[ هو نفسه ،
. AMPأمس  ،اليوم ] ،نعم[ وإلى األبد )إلى العصور(
يوحنا  2-1 :1في البدء ] قبل كل الزمان [ كان الكلمة ) املسيح ( ،
والكلمة كان عند اهلل  ،والكلمة كان اهلل نفسه ] .إشعياء  2 [.6 :9كان
حاضرا في األصل مع اهلل }اآلب واهلل الروح
}اهلل ابن  /ابن اإلنسان{
ً
. AMPالقدس في السماء الثالثة{
يجب أن نعرف ونفهم أنه مهما كان يسوع قبل  2000عام  ،فقد كان وسيظل
دائما اهلل ابنًا وابن اإلنسان م ًعا  -اهلل  /اإلنسان! نحن نعلم
دائما! لقد كان
ً
ً
أنه ذهب إلى الصليب منذ  2000عام من أجل خطايانا  ،لكن ال أحد يتحدث
عن الحمل الذي ذُبح تضحية منذ تأسيس العالم  ،أي منذ بداية الخلق من
.أجل خطايا املالئكة
وسيسجد كل سكان االرض ويسجدون له كل من لم Revelation 13: 8
 .يسجل اسمه في سفر حياة الخروف الذي ذبح منذ تأسيس العالم
AMP
أنت }لوسيفر{ كنت بال لوم في طرقك من يوم Ezekiel 28: 15-16
وظلما
إثما
ً
خلقك حتى وجد فيك إثم وذنب  16 .في كثرة تجارتك امتألت ً
فأخطأت  .لذلك طردتك من جبل اهلل كالدنس وطردك الكروب الحارس من
. AMPوسط حجارة النار
نحن نعلم أن يسوع أكل طعا ًما مع تالميذه وكثيرين آخرين حوالي  20مرة
مختلفة أثناء وجوده على األرض  ،ونعلم ً
نظرا ألن يسوع هو "
أيضا أنه ً

باألمس واليوم وإلى األبد "  ،إذا أكل الطعام منذ حوالي  2000عام  ،فقد
فعل ذلك .أكل الطعام املادي من عدن جنة اهلل في العصر قبل بدء الخلق؟
يبدو لي كما لو أنه فعل .ونعلم ً
أيضا أنه كان في جنة عدن في سفر التكوين
مع آدم وحواء والثعبان .هل أكل من تلك الجنة التي كانت معه؟ أنا أعتقد
هذا! نحن نعلم ً
أيضا أنه سيكون هناك عيد  /كسر خبز من قبل القديسني
املُقامني  ،نحن بأجسادنا الروحية في مملكة اهلل في املستقبل .هل نحن
كقديسني روحيني مقامني نأكل ونحتاج إلى قوت مادي؟ يبدو بهذه
!!! الطريقة
فلما سمع أحد الجالسني معه هذا قال ليسوع " طوبى Luke 14:15
 ." NIVللرجل الذي يأكل في العيد في ملكوت اهلل
الكثير من األشياء ال نعرفها! يرجى الصالة وطلب من اهلل أن يعطيك  /لنا
!أكبر قدر من الصورة الكاملة كما يشاء

الفصل 2
اسمحوا ' ق تبدأ مع سفر التكوين واهلل خلق رجل
:صورة  Aمع الطبيعة املادية والروحية
يمكننا أن نبدأ اآلن في سفر التكوين لتبادل اهلل " دور الصورة في خلقه
وعلى وجه الخصوص خلقه لإلنسان ،الذي لديه كال طبيعة روحية وجسدية.
يتضمن أول فصلني من سفر التكوين أن اهلل خلق جميع األجزاء املختلفة من
خليقته قبل أن يخلق اإلنسان .لقد فعل هذا حتى ال يضطر الرجل في
:األصل إلى الدفاع عن بقائه .خلق اهلل اإلنسان أصالً كنباتي
سفر التكوين  01:11وقال واهلل لوضع األرض إيابا ]العطاء[ النباتات :
النباتات تدر البذور واألشجار املثمرة ذات العوائد الفاكهة والبذور التي هي
. AMPفي حد ذاتها ،كل حسب نوعه ،على األرض .وكان األمر كذلك
بعد أن أكمل اهلل خليقته الجسدية  ،لدينا نسختان مختلفتان لكن ضروريتان
من خلقه لإلنسان على صورته الروحية  /شبهه  /طبيعته  ،وإلنسان طبيعة
أمرا من اهلل جسديًا .استنساخ البشر
جسدية لها "نسمة الحياة "  ،وكونه ً
اآلخرين .من فضلك تذكر أن اهلل االبن الذي هو ً
أيضا ابن اإلنسان )يسوع
.املسيح(  -اهلل  /اإلنسان  -هو خالق كل األشياء
سفر التكوين  28-26 :1وقال اهلل ،واسمحوا الواليات املتحدة ]االب
واالبن والروح القدس[ جعل البشرية في لدينا }الروحية{ الصورة،

وبعد لدينا شبه }ابن اإلنسان " الشبه الجسدي ق{ ،والسماح لهم سلطة
كاملة على أسماك البحر  ،وطيور السماء  ،والوحوش ]املر ّوضة[  ،وعلى كل
األرض  ،وعلى كل ما يزحف على األرض] .مز  30 :104؛ عب  2 ، 1؛ :11
 27 [.3فخلق اهلل اإلنسان على صورته }الروحية{ على صورة اهلل
ومثاله }الجسدي{ }ابن  /ابن اإلنسان{ خلقه .ذكرا وأنثى خلقهم .
وباركهم اهلل وقال لهم }جسديا{ ] James 3: 8 ، 9. 28كولوسي  10 ، 9 :3؛
أثمروا واكثروا وامألوا االرض واخضعوها ]مستخدما كل مواردها الهائلة في
خدمة اهلل والناس[ .وتسلط على سمك البحر وطيور السماء وعلى كل كائن
يدب على األرض
. AMPحي ّ
الن اهلل خلق االنسان ليكون خالدا وجعله صورة Solomon 2:23
 KJVابدية له  .نسخة امللك جيمس
سفر التكوين  7 :2و الرب شكلت رجل من تراب األرض  ،و نفخ في
 . NKJVأنفه له النفس من الحياة  .و أصبح الرجل كائن حي
كولوسي  1:16ألنه كان فيه أنه }يسوع املسيح{ أن كل شيء تم
إنشاؤها  ،في السماء وعلى األرض  ،فإن األمور ينظر واألشياء
الغيب  ،سواء كان عروشا ،سيادات ،والحكام ،أم سالطني .كل األشياء
ُ . AMP
خلقت ووجدت بواسطته ]بخدمته وتدخله[ وفيه ومن أجله
هذا هو اهلل " قالب الصورة لصاحب الرجل الجسدي والروحي خلق  -من
.الذكور واإلناث

الفصل 3
' هل فهم النهايات اهلل " الحب الصورة واهلل
تجاه الجنس البشري؟ يمكن ملحبته أن WRATH
تكفي للبشر إلى األبد ليكونوا معه إلى األبد  ،أو
أن غضبه وكراهيته للخطيئة سيفصالن الخطاة
.غير التائبني عنه إلى األبد
عبرانيني  6 :2لقد قيل بجدية وجدية في مكان معني  ،ما هو اإلنسان
الذي تهتم به أو ابن اإلنسان الذي تهتم به بلطف ومساعدة
 AMPوتزوره وتعتني به ؟
كثيرا لدرجة أنه
كثيرا وأثمنه
يوحنا  3:16ألن اهلل أحب العالم }املادي{
ً
ً
]حتى[ تخلى عن ابنه الوحيد )الفريد(  ،بحيث ال يؤمن به )يثق به ،
ويتعلق به  ،ويعتمد عليه (  .هلك )هالك  ،ضاع( ولكن لك الحياة األبدية
) . AMPاألبدية(
ورأى الرب ان شر االنسان قد كثر في االرض وان Genesis 6: 5-6
كل تصور ونية في كل تفكير بشري ما هو اال شر دائما  6 .وندم الرب
على أنه صنع اإلنسان على األرض  ،وكان حزينًا في قلبه }قد يكون
هذا هو املكان الوحيد في الكتاب املقدس الذي قاله اهلل تقريبًا " عف ًوا ،

يؤسفني فعل ذلك " عن أي جزء من خليقته! أنا أعلم أن اهلل علم مسب ًقا أن
. AMPاملالئكة ستخط ، ¤لكني أتساءل كيف شعر عندما أخطأوا؟{
اسمحوا ' ق القيام دراسة قصيرة على اهلل " تعاليم الصورة معروفا مسبقا
عن الرجل .أنا لست اهلل لذلك أنا ال أعرف حقا نضاالت اهلل قدوس وبار مع
أي شخص ' ق }املالئكة و  /أو رجل ' ق{ عصيان SINرجس املطلق لل
عمدا وصاياه .الشيء الوحيد الذي يمكن أن أحاول قطعة معا هي الكتب
التي حصة معنا اهلل " األفكار واملشاعر الصورة عن مخلوقاته خلق }املالئكة
والناس{ الذين تم إنشاؤها بال خطيئة ثم أصبح الخطاة من خالل عدم إطاعة
.أوامره
وكم فإن اهلل ' ق مفاهيم وخطط معروفا مسبقا تعرف عن رجل  /لك  /لي /
لنا من خلق قبل ،والوقت ،وبدأ التاريخ؟ سأقول  " ،أعتقد أنه عرف مسب ًقا كل
شيء عننا كان ضروريًا " .أعتقد أن في كل إنسان تصور بشكل طبيعي "
خطط مقدر معروفا مسبقا الصورة وعدم وجود أماكن لل " عفوا " في
خططه .يشاركنا الكتاب املقدس أن أفكاره  /مفاهيمه وخططه بالنسبة لنا
هي من قبل الخليقة  ،بدأ الوقت والتاريخ ويستمر من خالل والدتنا إلى الوقت
.الحاضر والتاريخ حتى موتنا وما بعده في الزمان والتاريخ
عيناك رأتا مادتي غير املشوهة وفي كتابك ُكتبت كل Psalms 139: 16
أيام ]حياتي[ قبل أن تتشكل  ،بينما لم يكن هناك أي منها حتى
. AMPاآلن }قبل الزمان واملكان والتاريخ{

يرجى قراءة واستيعاب الكتب املقدسة التالية بعناية للحصول على بعض
.منظور نعمته ورحمته الضروريني لفداء اإلنسان الخاط¤
أفسس  9-8 :2ل ذلك هو من خالل نعمة مجانية )اهلل صالح غير
مستحق( التي يتم حفظها لك )سلمت من الحكم وجعل شركاء خالص
املسيح( من خالل اإليمان ]بك[  .وهذا ]الخالص[ ليس من أنفسكم ]من
س
صنعكم  ،لم يكن من خالل جهادكم الخاص[  ،بل هو عطية اهلل ؛ َ 9ليْ َ
وس[ لِئَالَّ يَتَفَ ِ
ال النَّا ُم ِ
ال ]الَ تَ ْق ِد َم أ َ ْع َم ِ
لِ ُك َّل أ َ ْع َم ٍ
خ َر أ َ َح ٌد] .إنها ليست نتيجة ما
يمكن أن يفعله أي شخص  ،لذلك ال يمكن ألي شخص أن يفخر به أو يمجد
 AMPنفسه[.
إرميا  29:11ألني أعرف األفكار والخطط التي لدي من أجلك  ،يقول
الرب  ،أفكار وخطط للخير والسالم وليس للشر  ،إلعطائك األمل في
. AMPنتيجتك النهائية }موتك الجسدي{
تيطس ] 2 :1الراحة[ على رجاء الحياة األبدية ] ،الحياة[ التي وعد بها
اهلل الصادق دائمً ا الذي ال يستطيع أن يخدع }الكذب{ الذي وعد به
 . AMPقبل العالم أو الدهور
رومية  30-28 :8نحن واثقون ونعلم أن ]اهلل شريك في عملهم[ تعمل كل
األشياء معًا و ]تتناسب مع خطة[ للخير ومن أجل أولئك الذين يحبون
اهلل والذين هم مدعوون وف ًقا ]له[ التصميم والغرض }خططه املعروفة{29 .
بالنسبة ألولئك الذين سبق فعرفهم سبق ]منهم كان على علم وأحب مسبقا[،
أن يكون ]لهم  [foreordainingوأيضا }قبل{ متجهة من البداية
مصبوب في صورة ابنه ]وحصة داخليا صاحب الشبه الروحي[ ،وانه قد
بكرا بني إخوة كثيرين 30 .والذين سبق فعيّنهم هكذا دعاهم
يصير ً

ً
أيضا )برأهم  ،وأبرأهم  ،وجعلهم في
ايضا .والذين دعاهم  ،بررهم
ً
أيضا ] رفعهم إلى
وضع مستقيم مع نفسه( .والذين بررهم  ،مجدهم
. AMPكرامة سماوية ووضع أو حالة من الوجود }ب " مولودهم ثانية " {[
إرميا  5 :1قبل أن أكونك في الرحم كنت أعرف ]و[ مواف ًقا عليك }هذا
ينطبق على جميع البشر الذين تم تص ُّورهم بشكل طبيعي  -ال يُظهر اهلل
املحاباة{ ]كأداة اخترتها[  ،وقبل أن تولد  ،انفصلت ووضعت أنت
مكرسا لك ؛ ]و[ جعلتك نبيًا لألمم] .خروج  33:12؛ عيسى
بعيدًا عنك ،
ً
 1،5 :49 AMP؛ روم [8:29
نزوح  33:17قال والرب ملوسى ،وأنا أفعل هذا األمر أيضا أن كنت قد
طلبت ،ألنك قد وجدت نعمة ،واملحبة ،والعطف ،والرحمة في عيني وأنا أعلم
البشر تصور  ALLمرة أخرى وهذا ينطبق على{ أنك شخصيا وباالسم
بطبيعة الحال الذي هو مكتوب في اهلل اسم " كتاب الصورة من الحياة  -اهلل
]. AMPرؤ }!. [17 :2ال تظهر املحسوبية
ولكن شعيرات رؤوسكم كلها معدودة  .ال تصدم بالخوف أو Luke 12: 7
. AMPتستولي عليه بالذعر ؛ انت اعظم من ]قطعان[ العصافير
بما أن أيام الرجل محددة بالفعل وعدد شهوره تحت Job 14: 5-7
سيطرتك بالكامل  ،وال يمكنه تجاوز حدود الوقت املخصص له ] 6 -يا
اهلل[ ابتعد عنه ]وتوقف عن املشاهدة له بال رحمة[ ؛ دعه يرتاح حتى ينجز
مثل األجير الوقت املحدد ليومه 7 .النه يوجد رجاء لشجرة ان قطعت ان تنبت
من جديد ولن تتوقف براعمها الرقيقة ] .ولكن ال يوجد مثل هذا األمل
 AMPلإلنسان [.

الفصل 4
لقد عرف اهلل بطريقة ما أن اإلنسان سوف يخط˜ ،
.لكنه ال يزال يحبنا  /يحبنا
ما كان اهلل ' معروفا مسبقا الصورة ومقدر املفاهيم ،واألفكار ،وخطط
لرجل  /لك  /لنا من خلق قبل ،والوقت ،وبدأ التاريخ؟ أريد أن أشارك ما
ال  AGAPE /يكفي من الكتب بالنسبة لك أن تعرف تماما من اهلل ' ق
:تصور بشكل طبيعي  ALLيموت  /الحب غير املشروط للنسل البشري
كثيرا لدرجة أنه
يوحنا  3:16ألن اهلل أحب بشدة العالم }املخلوق{ وقدّمه
ً
]حتى[ تخلى عن ابنه الوحيد )الفريد(  ،حتى أن كل من يؤمن
)يثق به  ،ويتعلق به  ،يعتمد عليه( ال تهلك )تهلك  ،تضيع( ولكن
 . AMPتكون لك الحياة األبدية )األبدية(
الصورة كما هو الصديق  " WRATHيجب علينا أن نعرف أيضا أن اهلل
في القضاء كما هو حبه في الخالص .ال يسعى اإلنسان املعاصر على وجه
الخصوص إلى معرفة اهلل الحقيقي الحي واملحب وخدمته  /دوره في
اإلنسان ومن أجله .والحقيقة الكتاب املقدس بسيطة من شخص " جاء
:الصورة مصير في
من يؤمن به ]من يتمسك به ويتكل عليه ويتكل عليه[ ال John 3:18 18
يدان ]من يتكل عليه ال يأتي للدينونة .بالنسبة له ال يوجد رفض وال إدانة  -ال

يترتب عليه حكم[ ؛ لكن من ال يؤمن )يتشبث به  ،يعتمد عليه  ،ويثق به(
يحكم عليه بالفعل ]لقد أدين بالفعل وحصل بالفعل على عقوبته[ ألنه لم
يؤمن وال يثق باسم االبن الوحيد اهلل ] .تمت إدانته لرفضه ترك ثقته في
 AMPاسم املسيح[.
يوحنا  3:36ومن يؤمن )له إيمان  ،يتمسك  ،يعتمد( على االبن )يمتلك اآلن(
الحياة األبدية .لكن من يخالف )غير مؤمن تجاهه  ،ويرفض الثقة
به  ،ويتجاهل  ،وال يخضع له( فإن االبن لن يرى )يختبر( الحياة
أبدًا  ،ولكن ]بد ً
ال من ذلك[ يظل غضب اهلل عليه ] .يبقى سخط اهلل
 AMPعليه ؛ سخطه يخيم عليه باستمرار] [.حب [.4 :2
رؤيا  8 :21واما الجبناء و ضيع }مستهجن{ و االزدراء وبجنب تفتقر
إلى الشجاعة و منقاد الجبان  ،وأما بالنسبة للكافر وكافر ،وأما
بالنسبة للئيم وتنجست الفواحش  ،وأما القتلة و فاسقة و الزانية و
من فنون السحر و املشركني )أولئك الذين يقدمون التفاني practicers
األعلى إلى أي شخص أو أي شيء آخر غير اهلل( و جميع الكذابني )أولئك
الذين ينقلون علم الكذب بالقول أو الفعل( ] -كل هذه يكون [ نصيبهم في
البحيرة املشتعلة بالنار والكبريت .هذه هي الوفاة الثانية .
] AMPعيسى [.30:33
ولكن هناك مشكلة مع اإلنسان املعاصر الذي يريد أن يصنع اهلل حسب
الصورة  " WRATHالصورة التي يريدها أو ال تكون .وسوف تجد اهلل
بالنسبة ألولئك الذين لم يتم حفظها يجري في له  /لها إلى األبد! هذه ليست
!!!مزحة

ألن غضب اهلل ]املقدس[ وسخطه ينكشفان من Romans 1:18
السماء على كل فجور واثم البشر  ،الذين في شرهم يقمعون الحق
 . AMPويعيقونه ويجعلونه معطالً
ألنهم عندما عرفوه وعرفوه على أنه اهلل  ،لم يكرمه Romans 1: 21-23
ويمجده كإله أو يشكره .لكن بدالً من ذلك  ،أصبحوا عقيمني وكافرين
في تفكيرهم ]بتخيالت باطلة  ،ومنطق أحمق  ،وتكهنات غبية[ وأظلمت
 .عقولهم الحمقاء
زعموا أنهم حكماء  ،وأصبحوا حمقى ] زعموا أنهم أذكياء 22 ،
وجعلوا من أنفسهم سذاجة[  23وبهم تم استبدال مجد وجالل وفخامة اهلل
 .الخالد وتمثيله بصور تشبه اإلنسان الفاني والطيور والوحوش والزواحف
AMP
ال يخدعكم احد بأعذار جوفاء وحجج ال اساس Ephesians 5: 6
لها ]عن هذه الخطايا[ النه من خالل هذه االمور يأتي غضب اهلل
 . AMPعلى ابناء التمرد والعصيان
هو } يجب ان يشربوا هم ايضا من خمر Revelation 14: 10-11
غضب اهلل وسخطه املصبوب غير املخفف في كاس غضبه .فيعذب
بالنار والكبريت في حضرة املالئكة القديسني وفي حضرة الحمل .
]تكوين  11 [.19:24ودخان عذابهم يصعد الى الدهر واالبد .وليس لديهم
فترة راحة )ال وقفة  ،وال فترة راحة  ،وال راحة  ،وال سالم( ً
ليال أو نها ًرا -
هؤالء الذين يكرمون الوحش وصورته ومن يحصل على ختم اسمه] .عيسى
[.34:10 AMP

علم اهلل مسب ًقا أن اإلنسان سوف يخط ، ¤وأعتقد أن الكتاب املقدس يشير
دائما إلى أن جميع أولئك الذين ُحبلوا بشكل طبيعي والذين عرفهم اهلل
ً
مسب ًقا وعينهم مسب ًقا قبل بداية الخليقة والذين كتبوا في كتاب حياته ،
كانت رغبته في أن " يخلصوا " " ! .مرة أخرى ،وأنا أريد أن أقول"،
أعتقد كان لديه علم مسبق كاملة عنك أن كان  /هو ضروري " .يذكر الكتاب
املقدس أن اهلل يعرف مسبقا كل شيء عن كل شخص تصور بشكل طبيعي
قبل أن يحدث أو حتى أنها يمكن أن ينطق أو يتعرف عليه في حياتهم
الحياة :يجب أن تفهم كيف يريد اهلل أن يكون راس ً
خا في حياتنا من خالل
!إيماني  /إيماني  /بمخلصنا  ،الرب اإلله  ،والسيد يسوع املسيح
يا رب قد اختبرتني وعرفتني  2 .انت عرفت Psalms 139: 1-11
جلوسي وانتفاضتي .أنت تفهم تفكيري من بعيد ] .متى  4 :9؛ جون
 (3) [.25 ،02:24أنت تدقيق وبحث عن طريقي و بلدي االستلقاء  ،وأنت
تعرف مع كل طرقي  4 .النه ليس كلمة في لساني ]لم تدق بعد[ ولكن ها
ايها الرب انت تعرفها كلها  .] .عب  (5) [04:13لديك تعاني لي و اغالق
لي في  -وراء و قبل  ،ولقد وضعت يدك على عاتقي 6 .معرفتك
]الالمتناهية[ رائعة جدا بالنسبة لي .إنه مرتفع فوقي  ،ال أستطيع
بلوغه }إشعياء  7 .{12-11 :55اين اذهب من روحك .او اين اهرب من
حضرتك 8 .ان صعدت الى السماء فانت هناك .إذا رتبت سريري في
شيول )مكان املوتى(  ،ها أنت هناك] .روم  9 [.11:33إذا أخذت جناحي
الصباح أو سكنت في أقاصي البحر  10 ،حتى هناك تهديني يدك ويمينك
تمسكني 11 .ان قلت ان الظلمة ستغطيني والليل يكون النور ]الوحيد[ حولي

 12حتى الظالم ال يخفي عنك شيئا ولكن الليل يضيء كالنهار.
. AMPالظلمة والنور متشابهان لك ] .دان [2:22
ً
أيضا ميراث ]اهلل[ ) نصيب(
أفسس  1:11فيه }يسوع املسيح{ صرنا
ونالنا ميراثًا ؛ ألننا قد تم تحديدنا مسب ًقا ) تم اختيارنا وتعييننا مسب ًقا(
وف ًقا لغرضه  ،والذي يعمل على كل شيء باالتفاق مع مشورة وتصميم إرادته
] ، AMPالخاصة[

الفصل 5
ما هي اهلل " الصورة معروفا مسبقا ومقدر أفكار
وخطط للرجل  /أنت  /البيانات؟
ان اهلل الذي خلق العالم وكل ما فيه هو رب السماء Acts 17: 24-31
واالرض ال يسكن في مزارات مصنوعة يدويا 25 .وال يخدم بأيدي بشر  ،كما
لو كان ينقصه شيء  ،ألنه هو نفسه الذي يعطي الحياة }الجسدية
 . [Isa 42: 5.] 26والروحية{ والنفَس وكل األشياء لجميع ]الناس[
وقد صنع من ]أصل مشترك  ،مصدر واحد  ،دم واحد[ كل األمم من
البشر ليستقروا على وجه األرض  ،بعد أن حددوا فترات زمنية
]لهم[ محددة وحدود محددة من مساكنهم )مستوطناتهم وأراضيهم
ومساكنهم(  27 ،حتى يطلبوا اهلل  ،على أمل أن يشعروا بعده ويجده  ،رغم
.أنه ليس بعي ًدا عن كل واحد منا
الننا به نحيا ونتحرك ونوجد  .كما قال بعض شعرائك  ،ألننا ً
أيضا 28
نسله  29 .منذ ذلك الحني نحن ذرية اهلل  ،ال يجب أن نفترض أن اإلله )اإلله(
مثل الذهب أو الفضة أو الحجر ] ،لطبيعة[ تمثيل من قبل الفن والخيال
البشري  ،أو أي شيء تم إنشاؤه أو اختراعه 30 .مثل هذه العصور
]السابقة[ من الجهل باهلل  ،هو حق  ،يتم تجاهله ويسمح له باملرور دون أن
يالحظه أحد ؛ لكنه اآلن يطلب من جميع الناس في كل مكان أن
يتوبوا )لتغيير رأيهم لألفضل وبقلب لتعديل طرقهم  ،مع اشمئزازهم من

خطاياهم املاضية(  31 ،ألنه حدد يومًا سيدين فيه العالم باستقامة
)بعدل( رجل }يسوع املسيح{ الذي قدّره وعيّنه لهذه املهمة  ،وقد جعل
هذه املهمة ذات مصداقية وأعطى القناعة والثقة واألدلة للجميع
 AMPبإقامته من بني األموات ] .مز  8 :9؛  96:13؛ [.9 :98
يشاركنا الكتاب املقدس أنه حتى مع كل خطايا اإلنسان وأخطائه التي
كثيرا ويهتم بها .خططه لرجل ' ق املستقبل إلى األبد يتضمن رجل
يحبها اهلل
ً
!افتدى ' ق يلتزمون بشكل دائم معه
إرميا  29:11ألني أعرف األفكار والخطط التي لدي من أجلك  ،يقول الرب ،
أفكار وخطط للخير والسالم وليس للشر  ،ألعطيك األمل في
. AMPنتيجتك النهائية }موتك الجسدي{
تيطس ] 2 :1الراحة[ على رجاء الحياة األبدية ] ،الحياة[ التي وعد
بها اهلل الصادق دائمً ا الذي ال يستطيع أن يخدع }الكذب{ الذي وعد به
 . AMPقبل العالم أو الدهور
إرميا  5 :1قبل أن أكونك في الرحم كنت أعرف ]و[ مواف ًقا عليك
}هذا ينطبق على جميع البشر الذين تم تص ُّورهم بشكل طبيعي  -ال يُظهر
اهلل املحاباة{ ]كأداة اخترتها[  ،وقبل أن تولد  ،انفصلت ووضعت أنت
مكرسا لك ؛ ]و[ جعلتك نبيًا لألمم] .خروج  33:12؛ عيسى
بعيدًا عنك ،
ً
 1،5 :49 AMP؛ روم [8:29
نزوح  33:17قال والرب ملوسى ،وأنا أفعل هذا األمر أيضا أن كنت قد
طلبت ،ألنك قد وجدت نعمة ،واملحبة ،والعطف ،والرحمة في عيني
وأنا أعلم أنك شخصيا وباالسم }مرة أخرى وهذا ينطبق على جميع

.البشر متصورين بشكل طبيعي  -اهلل ال يظهر املحاباة!{ ]رؤ [17 :2
AMP
ولكن شعيرات رؤوسكم كلها معدودة  .ال تصدم بالخوف Luke 12: 7
 . AMPأو تستولي عليه بالذعر انت اعظم من ]قطعان[ العصافير
بما أن أيام الرجل محددة بالفعل وعدد شهوره تحت Job 14: 5-7
سيطرتك بالكامل  ،وال يمكنه تجاوز حدود الوقت املخصص له ] 6 -يا
اهلل[ ابتعد عنه ]وتوقف عن املشاهدة له بال رحمة[ ؛ دعه يرتاح حتى ينجز
مثل األجير الوقت املحدد ليومه 7 .النه يوجد رجاء لشجرة ان قطعت ان تنبت
من جديد ولن تتوقف براعمها الرقيقة] .ولكن ال يوجد مثل هذا األمل
 AMPلإلنسان[.
وفي ختام هذا الفصل ،واحدة من بلدي النصوص املفضلة حول رجل ' ق
:عالقته مع اهلل وجدت في سفر أيوب perplexion
ما هو مجرد انسان حتى تقضي وقتك في اضطهاده Job 7: 17-19 .
 18هل يجب أن تكون هو املحقق } /الفاحص{ كل صباح وتختبره
في كل لحظة من اليوم؟  19ملاذا ال تدعني لوحدي  -حتى لفترة كافية ألبصق
 TLB؟
املهمة  15-14 :34إذا ]اهلل[ يجب وضع قلبه اهلل عليه وسلم ]رجل[ و
سحب روحه ]الواهبة للحياة[ }جيمس  {2:26و صاحب النفس
}الحياة{ ]من رجل[ }سفر التكوين  15 7 :2يهلك كل جسد م ًعا  ،ويرجع
] Eccl 12: 7.مز  29 :104؛[ .اإلنسان ً
أيضا إلى التراب }إلى األبد{
النسل املكرر من التلقيح االصطناعي ليس له روح من تكوين اهلل  ،لكنهم{
.} AMPأحياء ولديهم نفس الحياة

ما هو االنسان الذي تهتم به وابن االنسان الذي Psalms 8: 4 4
 . AMPتهتم به
يا رب ما هو االنسان حتى تالحظه  .أو ][ ابن Psalms 144: 3 3
 AMPالرجل الذي تحسبه ؟ ]أيوب  7:17؛ مز  4 ، 8؛ عب [.6 ، 2
عبرانيني  6 :2لقد قيل بجدية وجدية في مكان معني  ،ما هو اإلنسان
الذي تهتم به أو ابن اإلنسان الذي تهتم به بلطف ومساعدة
 AMPوتزوره وتعتني به ؟
هذه ما قيل ،وأعتقد أنني يمكن أن نقول إن اهلل يحب جميع خلقه ،ولكن من
 ONLY:رجل ' ق البداية ،كان لديه تحفظات لشعبه واعتمدت ذرية
عبرانيني  5 :13دع شخصيتك أو شخصيتك األخالقية خالية من
حب املال ]بما في ذلك الجشع  ،والجشع  ،والشهوة  ،والرغبة في املمتلكات
األرضية[ وكن راضيا عن ]ظروفك الحالية وما لديك[ ؛ ألنه قال ]اهلل[ نفسه
لن أخذلك بأي شكل من األشكال ولن أتركك وال أتركك بال دعم] .لن[ ال ] ،لن[
ال ] ،لن[ لن أتركك بأي درجة بال حول وال قوة وال أتخلى عنك وال أترك ]لك[
) AMPاسترخ ِ قبضتي عليك(! ]بالتأكيد ال![ ]يش [.5 :1
وها انا }اهلل{ معك }يعقوب{ وسأحرسك )احفظك بعناية Genesis 28:15 ،
انتبه( أينما تذهب  ،وسأعيدك إلى هذه األرض .الني لن اتركك حتى اعمل
. AMPكل ما قلته لك
تثنية } 6 :31يخاطب موسى بني إسرائيل{ كونوا أقوياء وشجعانا وثابتني.
 .ال تخافوا وال تخافوا امامهم الن الرب الهكم معكم .لن يخذلك أو يتركك
AMP

ال يستطيع أحد أن يقف أمامك كل أيام }كالم الرب ليشوع{ Joshua 1: 5
 . AMPحياتك .كما كنت مع موسى اكون معك  .لن أفشل أو أتركك
ال يترك الرب شعبه من أجل اسمه العظيم  ،ألنه 1 Samuel 12:22
سره أن يجعلك لنفسه شعبا ً
. AMPقد ّ
اخبار } 28:20يتحدث صموئيل{ وقال داود لسليمان ابنه تشدد 1
وتشجع وافعل ذلك .ال تخف وال ترتعب الن الرب االله الهي معك .لن
. AMPيفشل أو يتركك حتى تنتهي من كل عمل في خدمة بيت الرب
الن الرب يسر بالحق وال يترك اتقيائه} .مزمور لداود{ Psalms 37:28
. AMPهم محفوظون الى االبد  .اما ذرية االشرار فيقطعون
إشعياء } 41:10اهلل يخاطب بني إسرائيل{ ال تخافوا ]ال خوف[  ،ألني
معكم  .ال تنظر حولك في رعب وتفزع الني انا الهك  .سأقويك وأش ّدك على
الصعوبات  ،نعم سأساعدك ؛ نعم  ،سأرفعك وأبقيك بيدى اليمنى ]املنتصرة[
 AMPمن الحق والعدل] .أعمال الرسل [18:10
إشعياء } 41:17اهلل يخاطب بني إسرائيل{ الفقراء واملساكني يطلبون املاء
وليس هناك ماء .ألسنتهم يابسة من العطش .انا الرب استجيب لهم .انا
 . AMPاله اسرائيل لن اتركهم
أريدك أن تفهم أنه بغض النظر عما تعتقده أو تريد أن تؤمن به عن اهلل ،
يجب أن تكشف الكتب املقدسة املذكورة أعاله في هذا الفصل ما وكيف
.يشعر اهلل تجاهك أنت الذي تصورته  /خلقه  /شعبه  /إنسان مفدي
هل تعتقد أن اهلل سيتخلى عن هذه العالقة الحميمة التي يمكن أن يقيمها مع
اإلنسان املفدي ويترك مخلوقاته تغتصبه من خالل خلق نسخة مقلدة مزيفة

لنسل بشري؟ ال أعتقد ذلك !!! هذه خطيئة ضخمة ال تغتفر ضد اهلل -
!التجديف على الروح القدس
الحق والوقار اقول لكم ان كل الخطايا تغفر لبني البشر Mark 3: 28-29
وكل ما ينطقون به من اساءة وتجديف 29 .ولكن من يتكلم بشكل مسيء
ضد الروح القدس }يجدف على الروح القدس{ أو يسيء تفسيره بشكل
خبيث ال يمكنه أب ًدا أن ينال الغفران  ،بل هو مذنب وهو في قبضته
. AMPعلى إثم دائم }الخطيئة األبدية{

الفصل 6
تحديد اهلل الروح القدس ' ق دور في التناسل
:البشري الطبيعي
تكوين  1 :4وعرف آدم )عالقات جنسية( مع حواء كزوجته  ،وحملت وولدت
 . AMPقايني ؛ فقالت قد حصلت وربحت رجال بعون الرب
تكوين  4:25وحبلت امرأة آدم ثانية  ،وولدت ابنا ودعت اسمه شيثا .قالت
إن اهلل قد عني لي }من كتاب حياته{ طفالً آخر بدالً من هابيل  ،ألن قايني
. AMPقتله
نحن نذهب اآلن للحصول على وصوال الى التفاصيل الجوهرية اهلل " تورط
في كل ومعروفا مسبقا ومقدر الفعل الطبيعي اإلنجاب البشري .من هي
حواء؟ ملاذا هي مهمة في النسب البشري؟ اهلل خلق آدم ثم شكلت حواء من
.آدم " الجانب ق  -تعتبر اهلل عنهم للزوج والزوجة
فقال آدم هذه اآلن عظم من عظامي ولحم من لحميGenesis 2: 23-25 .
تدعى امرأة النها من الرجل اخذت 24 .لذلك يترك الرجل أباه وأمه
.ويتحدان ويلتصقان بامرأته ويصبحان جسدا واحدا }في الزواج{
وكان الرجل وامرأته  Eph 5: 31-33.] 25متى  5 :19؛  1قور  16 ، 6؛[
. AMPكالهما عريانني ولم يخجل أحدهما أو يخجل من حضور اآلخر

يجب علينا أن نعرف ونفهم أن اهلل خلق آدم مع حيواناته املنوية لتتحد مع
حواء " البيض الصورة لتشكيل ذرية البشري ،وأعتقد حواء " البيض الصورة
لجميع األجيال مستقبل البشرية .ماذا يخبرنا اهلل أنه بدأ؟  DNAالواردة
اشعياء  4 :41من اعد وفعل هذا داعيا وموجها اقدار االجيال ]كل
شعوب االمم[ منذ البداية ؟ أنا الرب  -أول ]القائمة قبل تاريخ بدأ[ و مع
 .املاضي ]في الوقت الحاضر من أي وقت مضى ،ال يتغير اهلل[  -أنا هو
AMP
وسوف  I AM ،وما ، I AM WHO I AMنزوح  03:14قال واهلل ملوسى
: I AMأكون ما سوف أكون .وقال :يجب عليك أن أقول هذا لبني إسرائيل
! AMPقد أرسلني إليك }اهلل ' ق العديد من أسماء {ONE
أعلن آدم والكتاب املقدس أن حواء هي " أم كل البشر األحياء " .في الجزء
املشتركة أن اهلل لديه " القالب " لالستنساخ البشري الطبيعي 1، I .مقدمة
اسمحوا ' ق بداية وضع صاحب قالب االستنساخ البشري الطبيعي معا
ملعرفة اهلل الروح القدس " عمل الصورة في التناسل البشري .كيف عرف آدم
وحواء ما يعرفان؟
سفر التكوين  03:20و رجل يطلق اسم زوجته حواء ]ربيع الحياة[ ،ل
. AMPأنها كانت أم جميع األحياء
في بداية هذا الفصل في تكوين  1 :4و  ، 4:25تدلي حواء بتصريحات
جريئة حول مساعدة اهلل لها في إنجاب األطفال .كيف عرفت هذا؟ حتى في
عصرنا الحديث  ،نحن ال نفهم وال نريد أن نقبل هذا! أعتقد أنه عندما كان

اهلل يسير في " جنة عدن " مع آدم وحواء  ،تحدث إليهم عن أشياء كثيرة بما
في ذلك دوره  /خدمته الحصرية والشاملة عبر األجيال القادمة في عملية
التكاثر البشري .نعلم أن التكاثر الطبيعي لإلنسان يتضمن االتصال
الجنسي ويفضل أن يكون بني الزوج والزوجة  ،لكننا نعلم ً
أيضا أن حاالت
الحمل تحدث بني األزواج غير املتزوجني .أعتقد خلق اهلل الحيوانات املنوية
في ليلة رأس " البيض  DNAفي آدم من أجل اإلنجاب البشري وخلق
.اإلنسان اإلنجاب تنتقل عبر األجيال من الرجل ALLالصورة ل
أعتقد أن اهلل خلق النساء إلنتاج بويضة واحدة بشكل طبيعي في جدول
شهري ملدة  40-30عا ًما وللرجال إلنتاج تريليونات من الحيوانات املنوية
باستمرار طوال العديد من سنوات البلوغ .االتحاد الجنسي الناتج بني الزوج
والزوجة يمكن أن تنتج معروفا مسبقا وذرية مقدر حسب اهلل اآلب " الصورة
خطط معروفا مسبقا كما وجدت في كتابه الحياة مكتوبة في عصر قبل خلق،
والوقت ،وبدأ التاريخ وتستخدم من قبل اهلل الكريم روح لجعل األب ' ق
املفاهيم  /خطط لتؤتي ثمارها! وزراء الروح القدس في تشكيل كل ذرية
البشري تصور بشكل طبيعي ' ق مخادع ومن ثم بشكل منفصل في تشكيل
كل ذرية البشري تصور بشكل طبيعي ' ق الروح .وسوف تستخدم امللك داود
 ":شهادة الصورة كمثال لدينا
املزامير } 16 :139امللك داود يتحدث الى اهلل{ شهدت عيناك لي مادة غير
متشكلة }مفهوم لديك من لي{ ،وفي كتابك }الحياة{ كل أيام ]حياتي[
كانت مكتوبة }خططوا{ قبل أي وقت مضى أخذوا شكل  ،عندما لم

.يكن هناك أي منهم حتى اآلن }في العصر قبل أن يبدأ الوقت والتاريخ{
AMP
ارميا  29:11ل وأنا أعلم أن األفكار و الخطط التي عندي لك }املفاهيم
التي تصوري بالنسبة لك قبل الوقت وبدأ التاريخ{ ،يقول الرب ،أفكار
وخطط للرعاية والسالم وليس للشر ،لتعطيك نأمل في نتيجتك
 .النهائية }أي نوع من األمل يتجاوز موتك الجسدي يمكن أن نتوقعه؟{
AMP
تيطس ] 2 :1الراحة[ على رجاء الحياة األبدية ] ،الحياة[ التي وعد بها
دائما الذي ال يستطيع أن يخدع }الكذب{ الذي وعد به قبل
اهلل الصادق
ً
 . AMPالعالم أو الدهور
املزامير  15-13 :139على أن }اهلل{ لم تشكل أعضائي إلى الداخل.
لقد ربطتني معًا في بطن أمي  14 .سأعترف لك وأسبحك ألنك خائفة
ورائعة ولعجوبة والدتي الرهيبة ! رائعة هي أعمالك  ،وأن نفسي
الداخلية تعرف جي ًدا 15 .لم يكن إطاري مخف ًيا عنك عندما كنت أتشكل في
الخفاء ]و[ أصنع بشكل معقد وفضولي ]كما لو كان مطرزًا بألوان مختلفة[
. AMPفي أعماق األرض ]منطقة الظالم والغموض[
عبء أو أوراكل )الشيء الذي يجب رفعه( من كالم الرب Zechariah 12: 1
عن إسرائيل :هكذا قال الرب  ،الذي يبسط السموات ويضع أساس األرض
 . AMPويشكل روح اإلنسان فيه
وقد تقاسم اهلل معي أن في كل شخص ' ق الحمل الطبيعي عملني مختلفة،
متميزة ،وبعد وقت واحد من اهلل الروح القدس تأخذ مكان .أول عمل له هو

تشكيل شخص ' ق أحشاء املادية }املزامير  ،{15-13 :139وفي الوقت نفسه
ولكن كعمل منفصل تشكيل هذا الشخص ' ق الطبيعة الروحية }زكريا :12
 {1مما يجعل هذا الجنني اإلنسان الكامل أن تكون مع طبيعة جسدية وطبيعة
روحية .يرجى مالحظة أن اهلل الروح القدس ' ق تشكيل لشخص " روح
الصورة هو حدثا تاريخيا  -كان على نطاق ونفس اهلل ' ق تشكيل السماوات
.واألرض
لدينا اهلل يخلق اإلنسان ككائن مادي له روح في " الرجاء " هذا الشخص
:سيعرف يسوع املسيح كمخلص شخصي له
تكوين  28-27 :1فخلق اهلل اإلنسان على صورته }الروحية{ على
صورة اهلل ومثاله الذي خلقه .ذكرا وأنثى خلقهم ] .كو  10 ، 9 :3؛
وباركهم اهلل وقال لهم أثمروا واكثروا وامألوا االرض James 3: 8،9. 28
واخضعوها ]مستخدمني كل مواردها العديدة في خدمة اهلل والناس[.
وتسلط على سمك البحر وطيور السماء وعلى كل كائن حي يدب على
. AMPاألرض
يوحنا  4:24اهلل روح )كائن روحي( }من ال ُيرى{ والذين يعبدون له
. AMPيجب أن يعبدوه بالروح والحق )في الواقع(
سفر التكوين  7 :2ثم جبل الرب االله رجل من تراب األرض ونفخ في
أنفه نسمة أو روح الحياة  ،و أصبح آدم نفسا حية }{ املادية
 AMPيجري  1] .كو [.49-45 :15
اشعياء  4 :41من اعد وفعل هذا داعيا وموجها اقدار االجيال
]شعوب االمم[ منذ البداية ؟ أنا  ،الرب  -أول ]موجود قبل أن يبدأ
. AMPالتاريخ[ ومع آخر ]إله دائم  ،ال يتغير[  -أنا هو }راجع خروج {3:14

أفسس  4-3 :1تكون البركة )التسبيح  ،املديح  ،التأبني( هلل وأب ربنا يسوع
املسيح )املسيا( الذي باركنا في املسيح بكل بركة روحية )من الروح
القدس( في عالم سماوي !  4كما ]في محبته[ اختارنا ]في الواقع
اختارنا لنفسه كخاصته[ في املسيح قبل تأسيس العالم  ،حتى
نكون قديسني )مكرسني ومنفصلني له( وبال لوم في عينيه  ،حتى
}عني اهلل مسب ًقا أن " نخلص  /نولد من
فوق الشبهات  ،أمامه في املحبة َّ
. AMPجديد " {
تيتوس  2-1 :1بولس ،عبد السندات اهلل والرسول )رسول خاص( يسوع
املسيح )املسيح( ل تحفيز و تعزيز إيمان منها اهلل املختار و يقودهم
إلى تمييز دقيق واالعتراف و التعارف مع الحقيقة التي تنتمي
إلى التقوى وتنسجم معها وتميل إليها ] 2 ،يستريح[ على رجاء
الحياة األبدية ] ،الحياة[ التي وعد بها اهلل الصادق دائمً ا الذي ال
 .يستطيع أن يخدع }كذب{ قبل أن يبدأ العالم أو تبدأ العصور
AMP

الفصل 7
صورة ألنثى البيض والروح القدس " دور الصورة
في التسميد وقول اهلل تعالى اآلب " معروفا مسبقا
:ومقدر خطط الصورة

في الفصل الثالث من سفر التكوين  ،لدينا اهلل يسير ويتحدث مع آدم وحواء
}والثعبان{ في جنة عدن ويشرح خطيئهما وعواقبها  ،ولكن ألن حواء عرفت
أشياء كثيرة عن الحياة  ،أعتقد أنه ناقش معهم ً
أيضا أن يكون له أسرة
ودوره في أسرهم .مرة أخرى ،يجب علينا أن نعرف ونفهم أن اهلل خلق آدم له
الصورة في  " DNAمع الحيوانات املنوية وحواء مع كل من رجل املستقبل
.بيضها
سفر التكوين  9-8 :3و سمعوا صوت املشي الرب في الجنة عند
املسيح! تذكر أن  preincarnateأعتقد أن هذا هو{ هبوب ريح النهار
يسوع " هو نفسه أمس واليوم وإلى األبد " }عبرانيني  .{8 :13ال تصدر
ضجيجا عند املشي
وقد اختبأ آدم وزوجته من محضر الرب اإلله } ،األرواح
ً
بني أشجار الجنة }كيف تختب ¤من الروح؟{ 9 .فنادى الرب االله آدم وقال له
اين انت 10 .فقال سمعت صوتك ]ماشيًا[ في الجنة وخشيت الني
. AMPعريان .وأخفيت نفسي
سفر التكوين  3:20دعا الرجل اسم امرأته حواء )ربيع الحياة(  ،ألنها
 . AMPكانت أم كل األحياء
تكوين  1 :4وعرف آدم )عالقات جنسية( مع حواء كزوجته  ،وحملت وولدت
قايني ؛ فقالت نزلت وربحت رجال بعون الرب }كيف عرفت هذا؟ حتى في
. AMPعصرنا الحديث  ،نحن ال نفهم هذا!{
تكوين  4:25وحبلت امرأة آدم ثانية  ،وولدت ابنا ودعت اسمه شيثا .قالت
. AMPإن اهلل قد عني لي ولدا ً آخر بدالً من هابيل  ،ألن قايني قتله

فكيف يحدث هذا؟ أعتقد أن متوسط السائل املنوي للذكور الواحد يحتوي
على حوالي  250مليون حيوان منوي لبويضة واحدة .فقط كيف يمكن
للحيوانات املنوية الصحيح تلقيح البويضة املناسب إلنتاج ذرية الصحيح
اسمه كان معروفا مسبقا ومكتوب مسبقا في اهلل اآلب " كتاب الصورة من
الحياة من خلق قبل ،والوقت ،والتاريخ بدأت؟ املثال التوضيحي التالي يوضح
أن بويضة بشرية ُتخصب بالحيوان املنوي الذي يوجهه الروح القدس من
:خالل العملية الطبيعية للتخصيب البشري
أعتقد أن اهلل الروح القدس موجود في هذا االتحاد الجنسي ولديه معه اهلل "
كتاب الصورة من الحياة الذي يحتوي على اهلل اآلب " معروفا مسبقا الصورة
وخطط مقدر  /مفهوم لكل وتنتج بشكل طبيعي ذرية اإلنسان من قبل خلق،
والوقت ،و بدأ التاريخ .من املثير لالهتمام إذا بحثت على محرك بحث
عن " بويضات بشرية تتخلص من الحيوانات املنوية " أن بعض Google
العلماء يعتبرون اآلن أن البويضات " تختار " الحيوانات املنوية لتخصيبها.
بالنسبة لي هذا ليس صحيحا ،ولكن من املنطقي كبير ألن هذا
العمل ليس من البيضة نفسها ولكن يشير إلى أن اهلل الروح
القدس هو انتقائي إعداد الحيوانات املنوية الصحيح من املاليني
 .أنزل من قبل األب لتخصيب األم " بيضة واحدة

الفصل 8
:رجل ' ق األفكار حول التكاثر البشري
أريد أن أشاطركم مقال على االنترنت ان يعطينا رجل ' ق األفكار متفاوتة
على االستنساخ البشري ،ولكنه ال يتضمن أي ذكر اهلل ' املاضي الصورة
:والحاضر ،أو املستقبل املشاركة في عملية الحمل وما ينتج عنها الجنني
والفائز يحصل على كل شيء عبة اإلخصاب ،واملاليني من الحيوانات "
املنوية السباق نحو البيض أن " االنتظار الصورة عند خط النهاية .الكثير من
الحيوانات املنوية دون ' ر تجعل حتى من على خط املرمى ابتداء ،وذلك
بفضل مفقود أو مشوه ذيول وغيرها من العيوب .ال يزال البعض اآلخر يفتقر
إلى الطاقة إلنهاء الرحلة الطويلة عبر الجهاز التناسلي األنثوي  ،أو يعلقون
في سائل لزج يهدف إلى إعاقة جميع السباحني باستثناء أقوى السباحني.
بالنسبة للمجموعة الفرعية من الحيوانات املنوية التي تصل إلى كأسها ،
سيتم تحديد الفائز النهائي من خالل سباق أخير حتى النهاية .كانت
الهوية الدقيقة للحيوانات املنوية عشوائية  ،وانتظرت البويضة
بشكل سلبي حتى وصل مايكل فيلبس من األمشاج أخي ًرا  .أو
.هكذا يعتقد العلماء
جو نادو  ،العالم الرئيسي في معهد أبحاث شمال غرب املحيط "
الهادئ  ،يتحدى هذه العقيدة .يجب أن يؤدي اإلخصاب العشوائي إلى
نسب محددة من التوليفات الجينية في النسل  ،لكن نادو وجد مثالني فقط من

مختبره الخاص يشيران إلى أن اإلخصاب يمكن أن يكون بعيدًا عن
ً
احتماال من غيرها.
العشوائية  :بعض التزاوج من جينات األمشاج أكثر
بعد استبعاد تفسيرات بديلة واضحة ،وقال انه يمكن إال أن
يستنتج أن اإلخصاب اسن ' ر عشوائي على اإلطالق }هل هذا
.حيث يأتي اهلل في الصورة؟{
.و '  ،ق ما يعادل األمشاج من اختيار شريك " قال نادو "
إن فرضيته  -القائلة بأن البويضة يمكنها جذب الحيوانات املنوية بجينات "
معينة والعكس صحيح  -هي جزء من اإلدراك املتزايد في علم األحياء أن
البويضة ليست خلية خاضعة وخاضعة لالنقياد كما اعتقد العلماء منذ فترة
طويلة أنها كذلك .بدالً من ذلك  ،يرى الباحثون اآلن أن البيضة تلعب
دو ًرا متساويًا ونشطًا في التكاثر  ،مضيفًا طبقات من التحكم
 .التطوري واالختيار إلى واحدة من أهم العمليات في الحياة
تشريح التناسلي لإلناث أكثر خفي ويصعب الدراسة ،ولكن هناك "  ،سا "
يتزايد االعتراف بدور املرأة في اإلخصاب " وقال مولي مانييه ،عالم
"  .األحياء التطوري في جامعة جورج واشنطن
إذا أريد للبشر سيستغرق ويقبل ما يكشف الكتاب املقدس عن اهلل ' ق
دور  /وزارة في حياة البشر ،وأعتقد أنه سيكون هناك أكثر من ذلك بكثير
الحقيقة املعروفة وأقل االرتباك .أسهم الكتاب املقدس معنا أن اهلل يخلق كل
شخص في مفهومها مع ثالثة أجزاء منفصلة  -في الجسد املادي تحتوي
على عظامنا  /اإلطار ،األجهزة ،والجلد الذي يتيح لنا أن وظيفة  /أن /
املحمول ليكون على قيد الحياة ،و الروح التي أعتقد يحتوي واحد ' عقل /

الروحي القلب  /شخصية ،و الروح الذي يربطنا روحيا إلى اهلل خالل
:واحدة ' ق مدى الحياة ،ويعود إليه في واحد " وفاة كجزء من تاريخنا للحكم
تسالونيكي  5:23وليقدسكم إله السالم نفسه خالل وعبر ]يفصلكم عن 1
الدنس  ،ويجعلكم طاهرين ومكرسني تما ًما هلل[ ؛ و ربما لديك روح و النفس
و الجسم يتم االحتفاظ سليمة وكاملة ]وجدت[ بال لوم عند مجيء ربنا يسوع
. AMPاملسيح )املسيح(
ثم يعود التراب ]الذي صنع اهلل }عندما يموت إنسان{ Ecclesiastes 12: 7
منه جسد اإلنسان }الجسدي{[ إلى األرض كما كان  ،وترجع الروح إلى اهلل
 . AMPالذي أعطاها
ماذا يعني كل من اهلل الروح القدس " الصورة ساعد تتوج العمل اإلنجابية
في؟  -في أجيال اإلنسان التي تأتي بك وأنا هنا في هذا الزمان واملكان
الحاليني في التاريخ .بالنسبة لي  ،ال توجد قراءة مملة في الكتاب املقدس
أكثر من الفصول التي تشارك كذا وكذا  ،ولكن هذه الفصول هي التي
تسمح هلل باالنتقال من النقطة أ إلى النقطة ب إلى النقطة ج  ،إلخ .ذرية
معروفة مسب ًقا ومحددة سلفًا إلى الوجود في األوقات واملكان املعينني في
!التاريخ .هذا يشمل أنا وأنت
اشعياء  4 :41من اعد وفعل هذا داعيا ويوجه مصائر االجيال ]كل
شعوب كل االمم[ منذ البداية ؟ أنا الرب  -أول ]القائمة قبل تاريخ بدأ[ و مع
 .املاضي ]في الوقت الحاضر من أي وقت مضى ،ال يتغير اهلل[  -أنا هو
AMP

وسوف  I AM ،وما ، I AM WHO I AMنزوح  03:14قال واهلل ملوسى
.أكون ما سوف أكون .فقال تقول هذا لبني اسرائيل .انا هو ارسلني اليكم
AMP

 Yالصيف
اهلل " مفهوم الصورة ،وخطط ،ودور في التناسل
:البشري
ال تعلم الكنيسة املسيحية عن العصر الذي كان قبل الخلق والوقت والتاريخ
قد بدأ } " وقت " قبل سفر التكوين{  -حقبة كان فيها اهلل الثالوث فقط  -اهلل
اآلب  ،اهلل االبن  /ابن رجل  /يسوع املسيح ،واهلل الروح القدس ،تعيش في
األبدية ،والسماء الثالثة ،عدن حديقة اهلل ،وهما العروش ،واهلل اآلب " الصورة
اهلل " مفاهيم الصورة معروفا  ALLكتاب الحياة  -والتي أعتقد أن يرد
مسبقا  /أفكار  /خطط لخلقه .كانت هذه الحقبة قبل أكثر من  13مليار
سنة  ،وهي بالنسبة لي فترة ال يمكن تصورها وال تعد وال تحصى .بسبب
مرور الوقت بني هذه الحقبة والخلق هو السبب في أن اهلل يمكن أن يدعي أنه
غير قابل للتغيير  -مفاهيمه  /خططه لخليقته راسخة في الخليقة والوقت
والتاريخ  ،فال يمكن تغييرها وبالتالي ال يمكن تغيير القول القديم  " ،إنها
!مضمنة بشكل ملموس " أي الذي يجعل اهلل حرفيًا ثابتًا  /ثابتًا
.مالخي  6 :3ل أني أنا الرب ،وأنا ال تتغير  .لذلك لم تهلكوا يا بني يعقوب
AMP
]دائما[ هو نفسه  ،أمس ،
عبرانيني  8 :13يسوع املسيح )املسيا( هو
ً
. AMPاليوم ] ،نعم[ وإلى األبد )إلى العصور(

اهلل الروح القدس يفعل أشياء كثيرة في التكاثر البشري الطبيعي .أنا سوف
أعطيك الترتيب الزمني في سبيل اهلل " تورط في جميع البشر تصور بشكل
طبيعي .سأقدم الكتاب املقدس املؤيد للحدث ولكن ليس نص اآلية نفسها .تم
.تضمني معظم هذه النصوص في الدراسة
الترتيب الزمني في سبيل اهلل " بدأ تورط في وكل حياة اإلنسان تصور
:بشكل طبيعي من خلق قبل من خالل الوقت والتاريخ وحتى نهاية العصر
صباحا{ 1.
.عصر لم يوجد فيه سوى الثالوث اهلل} .يوحنا 2-1 :1
ً
اهلل روح ال يمكن احتواؤه }يوحنا  ، {4:24لكن قاعدة عملياته كانت في 2.
احتوت على  NKJV} ،إشعياء  {57:15السماء الثالثة حيث يسكن األبدية
عدن جنة اهلل  /الجنة  ،وعرشني  ،و اهلل اآلب " الصورة كتاب الحياة  -والتي
اهلل " مفاهيم معروفا مسبقا  /خطط الصورة لخلقه  ALLأعتقد أن يرد
}.حزقيال  ،28:13مزامير {16 :139
كتب اهلل له كتاب الحياة خالل هذا العصر الذي تضمن ليس فقط صاحب 3.
خاصة خططه لإلنسان بما في ذلك عدد  BUTاملفاهيم والخطط لجميع خلقه
.من كل شخص ' ق أيام }املزامير  ،16 :139إرميا  ،29:11أيوب {9 :14
البدء اآلن في سفر التكوين ،لدينا اهلل هو الروح القدس  /هي موجودة 4.
في كل إنسان ' ق الحمل الطبيعي باستخدام اهلل اآلب " الصورة كتاب
خطط الحياة لكل شخص ' ق الحمل الطبيعي أي االستيالء على الحيوانات
املنوية الصحيح من والد اإلنسان لوضع مع البيض الصحيح من األم
البشرية إلنتاج الزوجني ' ق معروفا مسبقا ومقدر الطفل البشري }املزامير
{16 :139.

يحوك الروح القدس معا الطفل املذكور ' ق مخادع }املزامير 5. :139
{15-13.
إن الروح القدس في قانون منفصل ولكن في نفس الوقت يشكل هذا 6.
الطفل ' ق روح اإلنسان في داخله  /لها جعل هذا الجنني إنسان كامل
}.زكريا {1 :12
أعتقد أن اهلل ' خطط الصورة تحتوي على كل شخص ' ق الفداء }أفسس 7.
{4-3 :1
يجب على كل شخص ينتج طبيعيا إما معرفة وقبول يسوع املسيح مخلصا 8.
.شخصيا أو إذا كانت ال تقبله سيواجهون اهلل " حكم ق }جون {3:18
يستخدم الروح القدس األب " خطط الصورة إلى شكل رجل ' ق األجيال 9.
.من البدء }إشعياء {4 :41
عند كل شخص " ليالي املوت الجسدي ،روحهم الذي يحتوي على عوائد 10.
.التاريخ الفردية اهلل لصاحب استخدام  /الحكم }سفر الجامعة {7 :12
أسألك أن تفكر في سؤال مهم ج ًدا  " ،هل تعتقد أن اهلل سيتخلى عم ًدا عن
دوره  /خدمته في خلق اإلنسان والسماح للكائن املخلوق بإعادة إنتاج نوعه؟
" ال أعتقد حقا !!! وهذا يقودني إلى أعرض لكم لجوهر الخطيئة في
خصوبة " ،التجديف اهلل الروح القدس " الذي يمكنني تحديد  IVFالعيادات
كما " رجل " الصورة إنكار مفتوحة و  /أو إحباط الروح القدس ' ق دور /
العمل  /وزارة في أي جزء من اهلل " خلق اهلل " .ليس األمر هو أن عيادات
أطفال األنابيب ال نسل البشرية تكرار  -يفعلون! لكن نسخهم املقلدة غير
مكتملة ومزيفة! أعتقد أن هناك خطوتني كبيرتني في التكاثر البشري للتلقيح

الصناعي .الخطيئة األولى هي رجل ' ق التعدي على ومحاولة إلفشال دور /
العمل  /وزارة اهلل الروح القدس في استنساخ كل ذرية البشري تصور
بشكل طبيعي .يجب أن تتعرض ملا هي عليه! أعتقد ً
أيضا أن اهلل يكشف عن
خطيئة أكبر في أن كل ذرية مكررة من أطفال األنابيب تفتقر إلى الروح
روحا بشرية! في حني أن هذه النسل املولدة من أطفال
القدس الذي شكل ً
األنابيب قد تبدو جسدية مثل نظرائهم من البشر الذين تم تصورهم بشكل
طبيعي  ،إال أنهم روحيًا ليس لديهم روح قدس مكونة مما يجعلهم غير
مكتملني وإنسان مزيف! اهلل الروح القدس لم يكن  /لم يكن حاضرا في
حياتهم وبالتالي ال يمكنه العمل  /الخدمة الروحية إلقناعهم بحاجتهم إلى
مخلص .مرة أخرى  ،هذه الخطايا الروحية التي ال تُغتفر ضد اهلل تُدعى "
 " :تجديف على الروح القدس
الحق والوقار اقول لكم ان كل الخطايا تغفر لبني البشر Mark 3: 28-29
وكل ما ينطقون به من اساءة وتجديف 29 .ولكن من يتكلم بشكل مسيء
ضد الروح القدس }يجدف على الروح القدس{ أو يسيء تفسيره بشكل
خبيث ال يمكنه أب ًدا أن ينال الغفران  ،بل هو مذنب وهو في قبضته
. AMPعلى إثم دائم }الخطيئة األبدية{
هذا أفضل ما أفهمه اهلل ودوره في التلقيح البشري .يقودني هذا إلى محاولة
بقدر ما } {IVFتقديم دراسة متأنية وكاملة حول اإلخصاب في املختبر
أستطيع في الجزء الثاني .الكثير من التكنولوجيا واألدوية والعقاقير والحقن
ليست متاحة بسهولة للعقول } IFVوهناك الكثير منها مستخدمة{ في
املتطفلة .كما أنني ال أستطيع أن أجد شهادات روحية من بالغني من أطفال

األنابيب حول اهلل  ،وخبراتهم مع اهلل وما إلى ذلك .يمكنني أن أجد شهادات
من أمهات حاالت حمل أطفال األنابيب ولكن ال شيء من ذرية مكررة من
!أطفال األنابيب  -الكثير من الروابط املفقودة
!نهاية الجزء األول

كشف الغموض عن
شرح الفرق بني الحمل
البشري الطبيعي
والحمل املتماثل في
التلقيح االصطناعي
الجزء الثاني
من إنتاج
هاري سيمونز
14/5/20

كشف الغموض عن شرح الفرق بني الحمل البشري
.الطبيعي والحمل املتماثل في التلقيح االصطناعي
.تحتوي هذه الدراسة على صور للتكاثر البشري املكرر ألطفال األنابيب

:جدول املحتويات
مقدمة  -رجل ' ق النسخ املتماثل من حياة اإلنسان .يرجى دراسة
منسوخ دنس بعناية جدا أن نرى عدم وجود اهلل " دور IVF
.النسخ املتماثل من حياة اإلنسان  IVFالصورة في
.الفصل  - 1تفاصيل عبر اإلنترنت عن أطفال األنابيب
:الفصل  - 2ما هي تكلفة التلقيح االصطناعي :نظرة عامة
:الفصل الثالث  -صور أطفال األنابيب
 {} IVFالفصل  - 4مان ' ق مفتعلة دور في التخصيب في املختبر
:دنس

الفصل  - 5اللعنة النبوية الكتاب املقدس  -جيمس  ،02:26رؤيا :13
 ،8ورؤيا  8 :17تكشف عن عدم وجود اهلل " املعرفة ومشاركتها في
.دنس IVF
.الفصل  - 6رؤية يعقوب  ، 2:26رؤيا  8 :13و  8 :17ككتاب نبوي
ملخص
كشف الغموض عن شرح الحمل املتكرر ألطفال األنابيب

املقدمة
رجل ' ق النسخ املتماثل من حياة اإلنسان .يرجى
منسوخ دنس بعناية جدا أن نرى عدم  IVFدراسة
النسخ املتماثل  IVFوجود اهلل " دور الصورة في
.من حياة اإلنسان
كما أوضحت في الجزء األول  ،فإن دور اهلل في التصور البشري الطبيعي
فريد وضروري للغاية ويبلغ عمره عدة آالف من السنني! الرجاء البحث عن اهلل
" نقص الصورة من دور في عمليات التلقيح الصناعي التي تقف على
التخصيب في املختبر  .انها ' ق واحدة من أنواع معروفة على نطاق
يعمل عن طريق  (ART). IVFواسع من التقنيات املساعدة على اإلنجاب
استخدام البشري الفنيني و مزيج من صنع االنسان األدوية /
املخدرات  /الحقن والعمليات الجراحية ل اإلعدادية املتلقي اإلناث
لحصاد بيضها و ل مساعدة الرجال ' ق الحيوانات املنوية
إخصاب البويضة )ق( .الفنيني البشري ثم تساعد الجنني
 .املخصبة )ق( ليتم زرعها في أم املحتملة ' ق الرحم
أعتقد أن العمليتني بني التصور البشري الطبيعي والحمل املكرر عبر التلقيح
االصطناعي متعارضتان تما ًما !!! ويشارك اهلل الروح القدس مباشرة في كل
عملية تصور اإلنسان الطبيعية التي تنطوي على الجماع مستعينا باهلل اآلب
' ق كتاب الحياة أن اآلب كتب قبل خلق ،والوقت ،وبدأ التاريخ باستخدام

أفكاره وخطط معروفا مسبقا لوضع الحيوانات املنوية الصحيح من األب
الصحيح مع البويضة الصحيحة من األم الصحيحة لينتج النسل الصحيح
املعروف سلفًا واملقدر سلفًا .أطلب منك أن تقارن هذا بالحمل املكرر من
خالل التلقيح االصطناعي والذي يقوم فيه فنيون بشريون بتنظيم الحمل
البشري باستخدام حقنة وإبرة اللتقاط الحيوانات املنوية ثم باستخدام طبق
بتري يحتوي على البويضات وحقن الحيوانات املنوية في البويضة أو مجرد
طبق بتري يحتوي على يغيب عن مزيج الهريس من البيض والحيوانات
.املنوية لتحقيق الحمل
أنا لست محترفًا في التلقيح االصطناعي  ،لذا فإن كتابة دعم متفائل
لعيادات الخصوبة بشكل عام ليس هو ما أنا عليه اآلن! ما أحاول القيام به
املعلومات الالزمة حول  IVFهو أن تتيح لألزواج الذين يبحثون واستكشاف
ومعرفة بعض البدائل مثل اعتماد ذرية تصور  IVFاملشاركة في عملية
بشكل طبيعي يحتوي على " روح " التي هي متاح لألزواج الذين يسعون
لعالجات الخصوبة .ما تخبر به عيادات الخصوبة عمالئها هو أن نسل
التلقيح االصطناعي هو بالضبط نفس النسل الطبيعي .ال أعتقد أن هذا
!صحيح !!! كل ذرية مكررة من أطفال األنابيب ليس لديها روح مكونة من اهلل
فيما يلي مقالتان عبر اإلنترنت تصفان عملية التلقيح االصطناعي وتكاليفها.
يرجى مالحظة عدد األطباء  /الفنيني  /األدوية  /العقاقير  /الحقن
والعمليات الجراحية  ،وما إلى ذلك املستخدمة في الحمل املتكرر في
التلقيح االصطناعي .ال يمكنني العثور على أرقام لعمل نموذج يعطينا صورة

أوضح ألي من العاملني واألدوية املذكورة أعاله  ،وما إلى ذلك  ،والتي من
شأنها أن تساعدنا على فهم عملية التلقيح االصطناعي بشكل أفضل .يرجى
ً
أيضا إدراك األلم  ،والكرب  ،والتقلبات العاطفية  ،وطول ومقدار الوقت الذي
يجب أن تذهب فيه األنثى على هذه السفينة الدوارة في محاولة لتحقيق حزمة
!من الفرح  -طفل

الفصل 1
التفاصيل عبر اإلنترنت على أطفال األنابيب
مقال عبر اإلنترنت يقدم تفاصيل عن أطفال األنابيب " التلقيح
الصناعي ) التلقيح الصناعي ( هو مصطلح ربما سمعته من قبل.
كما يمكنك البدء في استكشاف ما قد يعني بالنسبة لك ،أعرف
.أنك ' إعادة يست وحدها .نحن " قد حصلت على ظهرك
الخاص بك IVF ،هنا ' سا قليال قليال عن ما يمكن توقعه  " :في بداية دورة
فإنك قد تكون الدواء املوصوف من شأنها أن تسمح الغدد الصماء
مزيدا من السيطرة على توقيت } فني البشري { ) (REالخاص اإلنجاب
استرجاع البيض وإعداد جسمك ل الخطوة ) 1تحفيز املبيض الخاضع
.للرقابة( أدناه
الخطوة 1
ما وكمية األدوية  (COS) {/تحفيز املبيض الخاضع للرقابة "
األدوية  /الحقن املستخدمة والعديد من الفنيني إلحداث هذا
}التحفيز؟
.يتم تحفيز املبيضني إلنتاج بويضات متعددة

الهدف هو تحفيز تطوير بويضات متعددة لزيادة فرص إنتاج  COS ،مع
.جنني صحي
من أجل إنتاج البيض متعددة ،طبيبك سوف يصف الدواء ل تحفيز
بصيالت الخاص بك  -والتي تحتوي على البيض غير الناضج  -أن تنمو
.باستخدام واحد أو أكثر من أدوية الخصوبة  ،وستراقب التنمية
عندما نمت املسام الخاصة بك إلى الحجم املناسب ،كنت ' ليرة لبنانية
تحصل على " النار الزناد " )أ حقن هرمون( لتحريك النضج النهائي
.للبيض قبل أن يتم استردادها
الخطوة 2
استرجاع البيض ”
.يتم سحب البويضات من البصيالت }من خالل الجراحة {
قبل أن يستعيد طبيبك البويضات من املبيضني  ،سوف يعطيك مسكنًا
.لأللم أو يهدئك
بعد ذلك  ،ستستخدم مسبا ًرا يتم إدخاله في املهبل الستخراج البويضات
من بصيالت املبيضني }هل هذا مؤلم؟ نعم  ،لكنهم يعطونك أدوية حتى ال
.تشعر باأللم!{
.اإلجراء عادة ما يستغرق أقل من ساعة في الطبيب ' مكتب ق
الخطوه 3
استرجاع الحيوانات املنوية  -يتم فصل الحيوانات املنوية عن "
.السائل املنوي

يتم الحصول على السائل املنوي عن طريق االستمناء  ،أو الواقي الذكري
.الخاص الذي يستخدم أثناء الجماع
إذا كان الذكور " السائل املنوي الصورة هو باطل من الحيوانات املنوية،
.ويمكن الحصول عليها من الخصية }أو من متبرع املستقل الخارجي{
الخطوة 4
اإلخصاب }كم عدد األدوية  /األدوية  /الحقن املستخدمة في هذه "
العملية؟{
يتم إدخال الحيوانات املنوية إلى البيض} .كيف يتم ذلك؟ بواسطة فنيني
.بشريني{.
سيتم خلط الحيوانات املنوية الشريكة أو املتبرعة مع بيضك
}.باستخدام الفنيني البشريني  ،أي أدوية أو أدوية ضرورية؟{
} {human technicianفي صباح اليوم التالي  ،سيتحقق عالم األجنة
.من تخصيب البويضات وتنمو بشكل صحيح وسيستمر في مراقبتها
الخطوة الخامسة
ً
أيضا إجرا ًء جراحيًا بواسطة فني{ "
:نقل األجنة }هذا يتطلب
.يتم نقل األجنة مباشرة إلى الرحم
سيعمل طبيبك معك لتحديد عدد األجنة التي سيتم نقلها وفي أي وقت .يزيد
وجود أكثر من جنني واحد من فرصة الحمل  ،ولكنه يزيد ً
أيضا من فرصة
.التوائم )توأم أو ثالثة توائم(

بمجرد اختيار الرقم  ،يتم نقل الجنني )األجنة( مباشرة إلى رحمك عن طريق
" .قسطرة }يديرها فني{

الفصل 2
:ماذا تكلف التلقيح االصطناعي :نظرة عامة
يمكن أن تكلف دورة اإلخصاب في املختبر الكاملة في أي مكان من " 4700
دوالر إلى أكثر من  30ألف دوالر .أن ' ق على انتشار البرية شنيع ،ولكن
هذا ' ق الحقيقة .كل هذا يتوقف على الذين كنت ' إعادة طرح األسئلة وما هو
امللحقات ]أجراس  IVFهل للعملية{ .أنت " إعادة يسأل على وجه التحديد
هذا ' ق ألن التكلفة اإلجمالية تعتمد على }وصفارات[ التي يمكن شراؤها؟
عوامل كثيرة ،وصفت ملن قبل أطراف متعددة )عيادات الخصوبة والصيدليات
واملختبرات الوراثية ،وما إلى ذلك( ،و غالبًا ما يتطلب عالجات متعددة
.لتحقيق النجاح
قبل أن يكسر كل شيء في التفاصيل ،واسمحوا ' ق بسرعة ملس على "
ثالثة من أسعار األكثر شيوعا لك ' سنرى عند مناقشة متوسط تكلفة
:العالج في اإلخصاب هنا في الواليات املتحدة األمريكية
تكلفة حزمة التلقيح االصطناعي األساسية  :تتراوح األسعار بشكل "
إلى حوالي  20000دوالر .و  CNY Fertilityكبير من  4700دوالر هنا في
املعدل الوطني حوالي  . $ 12000وهو يشمل كل ما " الحاجة " ،للقيام
ولكن ال توجد اآلن ' ر تشمل العديد من املكونات الهامة في إجراء  IVFدورة
عمليات التلقيح الصناعي مثل األدوية أن األغلبية الساحقة من املرضى
.سوف تواجه

التكلفة اإلجمالية لدورة التلقيح االصطناعي الفردية :هنا في يوان صيني " ،
تبلغ التكلفة اإلجمالية لدورة التلقيح االصطناعي في العادة حوالي
 8000دوالر  ،ولكن يمكن أن تتجاوز  30ألف دوالر في بعض العيادات
بمتوسط وطني يبلغ حوالي  20ألف دوالر  .وهي تشمل تكاليف "
األدوية  ،وأكثر من ذلك أن عادة اجه في  ICSI ،اإلضافة " خدمات مثل
فإن تكلفة الدقيقة في كل عيادة يعتمد على ما بروتوكول  IVF.دورة
.الدواء و إضافة على الخدمات املستخدمة
تكلفة العادة  IVF :إن إجمالي تكلفة جلب الرئيسية والطفل مع "
طفل يمكن بالفعل أن يكون ما يصل الى ما مجموعه دورة واحدة إذا كان ذلك
دورة ناجحة ،على الرغم من أنه ' ق أكثر أمانا لخطة ملدة متوسطها أن
يخضع(  FETsعمليات االسترجاع وعدد قليل من  IVFحسابات ملدة
الزوجان العاديان اللذان يخضعان للتلقيح الصناعي في الواليات املتحدة
يتراوح هذا النطاق السعري بني  CNY ،في ).لدورتني من أطفال األنابيب
 16000دوالر و  20000دوالر  .املتوسط الوطني في حدود
 50.000-40.000دوالر  .ليس من غير املألوف مقابلة أولئك الذين
" .أنفقوا أكثر من  100000دوالر على العالج
ال تعبر املواد املذكورة أعاله عن القدر الهائل من األلم والكرب الذي يجب أن
تتحمله املريضة  ،ولكن معظمهم " يريدون أن يكونوا أما ً " سوف " يبتسمون
"  " .ويتحملون " ليتمكنوا من إنجاب " طفلهم

الفصل 3
:الصور  VFأنا
فيما يلي صور القوالب }النموذج األولي  ،النمط  ،النموذج  ،الدليل  -إلعادة
إنتاج العديد من النسخ املتطابقة{ لعملية اإلخصاب في املختبر .سوف
أشاطركم ما أعتقد أنه الفرق بني

 {Natural Conception PART 1القوالب املتضمنة في كلتا العمليتني
نموذجا إلنتاج ثم CHAPTER 7}.
أعتقد أن القالب هو نمط يمثل دليالً /
ً
إعادة إنتاج العديد من النسخ املتطابقة لنفس العنصر .استخدمت شركات

األعمال الخشبية وشركات تصنيع املعادن القوالب التي تعيد إنتاج نسخ
.متطابقة متعددة من نفس العنصر لفترة طويلة
إن النموذج }النموذج األولي  ،النمط  ،النموذج  ،الدليل{ لعملية اإلنجاب
الطبيعي لإلنسان من خالل االتصال الجنسي فريد تما ًما .لفهم اهلل " دور
الصورة األولي والعمل في كل والنسل البشري تصور بشكل طبيعي،
العمل " وجدت في  IVFوالعودة إلى الفصل  7واملراجعة ثم قارن " كيف
.من هذه الدراسة  PART 2بداية

الفصل 4
رجل ' ق مفتعلة دور في التخصيب في املختبر
:منسوخ دنس }{IVF
تُظهر صورة عملية التلقيح الصناعي بالحقن املجهري إبرة تحت الجلد
يديرها فني بشري قام بسحب حيوان منوي بشري واحد من  250مليون
حيوان منوي متوسط القذف للذكور وحقنها في بويضة أنثى .يتم اختيار
البويضة والحيوانات املنوية في عملية الحمل من قبل البشر دون أي مساعدة
خارجية من اهلل وبالتالي " تجديف الروح القدس على اهلل " يدخل في العملية
!!! برمتها
الحق والوقار اقول لكم ان كل الخطايا تغفر لبني البشر Mark 3: 28-29
وكل ما ينطقون به من اساءة وتجديف 29 .ولكن من يتكلم بشكل مسيء
ضد الروح القدس أو يسيء تفسيره بشكل خبيث ال يمكنه أب ًدا أن ينال
الغفران  ،ولكنه مذنب في انتهاك أبدي }الخطيئة األبدية{ وهو في
 . AMPقبضته

}نموذج أولي  ،نمط  ،نموذج  ،دليل  ،مقياس{  IVF ICSIهذا هو نموذج
عملية اإلخصاب مع البويضة التي يتم تخصيبها بواسطة الحيوانات املنوية
باستخدام الفنيني البشريني لتسهيل العملية .اهلل الروح القدس ال
!!! يشارك

بمجرد وصول البويضات
إلى املختبر  ،يفحصها
الخبراء لتحديد النضج
والجودة .يتم نقل
البويضات الناضجة إلى
وسط استزراع
خاص  ،وتوضع في
حاضنة وفي غضون
ساعات قليلة من
استخراج البويضة يتم
إخصابها بالحيوانات
.املنوية
هناك طريقتان }قوالب{ لتخصيب البويضة  :التلقيح التقليدي أو
الحقن داخل السيتوبالزم )الحقن املجهري( }الحقن املجهري هو الرسم
التوضيحي أعاله باستخدام الحقنة واإلبرة{ .سيتم تحديد العملية املستخدمة
من قبل فريق التلقيح االصطناعي الخاص بك )األطباء وعلماء األجنة -
الفنيون البشريون( وتعتمد على عوامل متعددة تتعلق بالزوجني الذين
يخضعون لعملية التلقيح االصطناعي .كلتا الطريقتني لهما نفس معدل
النجاح تقريبًا .يستخدم الحقن املجهري في حوالي  ٪70من الوقت عندما
تجعل العوامل اإلخصاب أقل احتمالية بسبب رداءة جودة السائل املنوي أو
.فشل التلقيح االصطناعي السابق

يتم وضع الحيوانات } ،أدناه  {templateبالنسبة للطريقة التقليدية
املنوية في وسط املزرعة في طبق بتري صغير يحتوي على بويضة ؛ يتم
تحضني الحيوانات املنوية والبويضات م ًعا في الطبق في املختبر  ،مما
يسمح للحيوانات املنوية بدخول البويضة من تلقاء نفسها }هل هناك أي تقني
 ICSI {templateبشري أو أدوية تشارك في هذه العملية؟{ .بالنسبة لـ
يتم حقن حيوان منوي واحد في سيتوبالزم البويضة باستخدام above} ،
إبرة ومجهر جراحي متطور .بغض النظر عن العملية املستخدمة  ،يتم فحص
.اإلخصاب في صباح اليوم التالي

صورة جنني التلقيح االصطناعي  -هذه بويضة بشرية مخصبة )تسمى
ً
أيضا البويضة( هذا هو صباح اليوم التالي الستخراج بويضة التلقيح
االصطناعي عندما نتحقق من إخصاب البويضات  ،توجد املادة الوراثية
في النوى  - 2مركز الصورة ) (DNAللذكور واإلناث
ال يمكنني العثور على صورة التلقيح االصطناعي لبويضة يتم تخصيبها
بواسطة الحيوانات املنوية في طبق بتري .أتساءل ملاذا؟ لم أكن قادرا على
معرفة عدد الفنيني  /األدوية  /املخدرات  /الحقن يمكن استخدامها بعد
إيداع والبويضة املخصبة إلى األم " رحم للمساعدة في استقرار الحمل.
أعتقد أن هذه معلومات مهمة ج ًدا لفهم التكنولوجيا املستخدمة ملنح ممارسي
التلقيح االصطناعي النجاح الذي حققوه في حاالت الحمل الكاملة في

.أطفال األنابيب

الفصل 5
إدانة النبوي املقدس  -جيمس  ،02:26رؤيا ،8 :17
ورؤيا  8 :13تكشف عدم وجود اهلل " املعرفة
.دنس  IVFومشاركتها في
كيف نحصل عليها من الكتاب املقدس يجري اهلل ' كلمة الصورة لنبوءة اهلل؟
واضحا ج ًدا
عندما قرأت التعليقات على اآليات املذكورة أعاله  ،أصبح
ً
بالنسبة لي أن علماء الالهوت األوائل لم يتخيلوا أن اإلنسان يتكاثر أب ًدا "
النوع البشري  /األطفال " .ولكن إذا وجهات النظر واحدة هذه اآليات كما
النبوية ،فإنها تصبح حقيقية في عام  1978مع إنتاج من قبل الرجل من أول
طفل اإلنسان فتاة  -لويز }أنبوب اختبار  {IVF /التخصيب في املختبر
براون .هذا هو بالتأكيد عمل ضخمة لإلنسان " استخدام الصورة
التكنولوجيا إلنتاج يفترض الكامل ذرية معيشة اإلنسان كما أنصار
اإلنسان كان في  IVFالتهليل .ولكن الحقيقة هي أن نجاح تقنية IVF
الواقع إنكار وإحباط اهلل " وزارة الصورة والعمل في القرون من حواء أن اهلل
أعطى الحياة ألكثر من  108مليارات البشر على صورته ومثاله  -يطلق عليه
" التجديف لل الروح القدس " الذي لن يغفر الخطية )الخطايا(! هل تعتقد أن
!!!اهلل سيتخلى عن هذا العمل في تناسله لإلنسان؟ ال أعتقد ذلك
الحق والوقار اقول لكم ان كل الخطايا تغفر لبني البشر Mark 3: 28-29
وكل ما ينطقون به من اساءة وتجديف 29 .ولكن من يتكلم بشكل مسيء

ضد الروح القدس أو يسيء تفسيره بشكل خبيث ال يمكنه أب ًدا أن ينال
الغفران  ،ولكنه مذنب في انتهاك أبدي }الخطيئة األبدية{ وهو في
 . AMPقبضته
ألنها ال تأخذ في " عالم صواريخ " لتكون قادرة على تمييز الفرق بني اهلل ' ق
 IVFالطريق ورجل " الطريقة الصورة ،ولكن ما هو غير ملموس هو أن ذرية
اليوجد روح ألن اهلل الروح القدس لم يشارك في تصورهم لتشكيل واحد فيهم!
يجب أن ندرك أن الرجل ال يستطيع أن يعطي ما ال يملك! أستطيع أن
أخبرك عن كل مواهب الروح القدس  ،لكن ال يمكنني أن أعطيك أيًا منها! هل
تتذكر الصورة السابقة للفني الذي يحمل اإلبرة مع حقن الحيوانات املنوية
في البويضة؟ الحمل الطبيعي وحمل التلقيح االصطناعي عمليتان
متعارضتان قطريًا !!! بينما قد يعمل كالهما  ،ال يمكن أن يكون كالهما
صحيحا !!! اسمحوا ' ق دراسة بعض الكتب التي ترسم إدانة الصورة
IVF
ً
التي تختلف تماما من العملية الطبيعية للتكاثر البشري .هل تعتقد أن اهلل
سيسمح لإلنسان املخلوق أن يغتصب في عمله  /خدمته؟ ال أعتقد ذلك
!!! بشدة

الفصل 6
رؤية يعقوب  ، 2:26رؤيا  8 :17و  8 :13ككتاب
.نبوي
يعقوب  2:26ألنه كما أن الجسد البشري بمعزل عن الروح }بال روح{
هو بال حياة  ،كذلك اإليمان بعي ًدا عن أعمال الطاعة ]له[ ميت ً
أيضا }ال
. AMPروح بشري  ،ال عالقة باهلل{
الوحش الذي رأيته ]مرة واحدة[ كان  ،لكن ]اآلن[ لم Revelation 17: 8
يعد موجو ًدا  ،وهو سيصعد من الهاوية )الهاوية( ويمضي قد ًما في طريق
الهالك .وسكان األرض الذين لم يسجل في سفر الحياة منذ
تأسيس العالم أسماء }أعتقد أن كتبت عن أسماء ذرية تصور بشكل
طبيعي في اهلل ' ق كتاب الحياة من قبل بدأ الوقت!{ سوف يدهش عندما
ينظرون إلى الوحش  ،ألنه كان ]مرة واحدة[  ،ولكن ]اآلن[ لم يعد موجو ًدا ،
 AMPوهو ]بعد[ قادم] .دان [.٣ :٧
كل من يسكن االرض يسجد له }الوحش{ كل من لم Revelation 13: 8
.يكتب اسمه منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف املذبوح
NASU
لقرون عديدة  ،تم التفكير في الكتب املقدسة املذكورة أعاله في التعليقات من
قبل علماء دين مختلفني  ،لكنني أعتقد أنه في عام  1978مع ظهور أول طفل

من أطفال األنابيب  ،أصبحت هذه الكتب املقدسة حرفيا ً نبوية .لقد سلطوا
الضوء على البشر املتكاثرين الذين لن يخلقهم اهلل وال معروفني من قبل اهلل
وال سبق أن عينهم اهلل مما يعني أنهم لم يكونوا جز ًءا من خططه  ،ولم يكونوا
ينتمون إليه أب ًدا بأي شكل أو شكل أو شكل! اسمحوا ' ق نظرة على بعض
 IVFالكتب التي قد تساعدنا على رؤية هذه منسوخة ،غير مكتملة ،والناس
.املزيفة أكثر وضوحا
املزامير  29 ،30 :104عندما أنت }اهلل اآلب{ إرسال إيابا روحك
ومنحهم التنفس }الحياة{  ،يتم إنشاؤها  ،ويمكنك تجديد }اعد اسكان{
على وجه األرض }هذا هو اهلل الروح القدس ' ق العمل في التكاثر البشري{.
 29اذا اخفيت وجهك فيرتاعوا ويرتاعوا .عندما كنت تأخذ بعيدا من
.التنفس  ،وفاتهم و }من الجسد والروح{ العودة إلى غبارها }إلى األبد؟{
AMP
إشعياء  5 :42هكذا يقول اهلل الرب  -الذي خلق السماوات وناشرها
إيابا ،وهو الذي بسط األرض وتلك التي تخرج منه ،والذي يعطي نفسا
 : AMPللشعب على ذلك ،و روح ألولئك الذين يسيرون في انها
روح اهلل الذي خلقني ]الذي هيجني[ ونسمة القدير ]هو[ Job 33: 4
. AMPالتي تمنحني الحياة ]التي تلهمني[
أعمال  17:25وال يخدم بأيدي بشر  ،كما لو كان ينقصه شيء  ،ألنه هو
الذي يعطي الحياة والنفخ وكل شيء للجميع ]الناس[ ] .عيسى
 [.5 :42أمب
يعقوب  2:26ألنه بما أن الجسد البشري بعيدًا عن }بدون{ الروح
هو بال حياة }ميت روحيا ً{  ،كذلك اإليمان بعي ًدا عن أعمال الطاعة ]له[ ميت

ً
أيضا }اإلنسان عند تصوره يجب أن يكون له روح من اهلل أن يكون لديك
.إيمان باهلل على الدوام وترغب في عالقة مفادية وخدمته املسبقة من أجلك!{
AMP
إذا وضع ]اهلل[ قلبه عليه ]اإلنسان[ وسحب روحه Job 34: 14-15
]املحيية[ وأنفاسه ]من اإلنسان[ إليه }بينما أطفال التلقيح
االصطناعي ليس لديهم روح  ،فإنهم يمتلكون و " نسمة حياة15 ، { " .
يهلك كل جسد }اإلنسان{ معًا  ،ويعود اإلنسان مرة أخرى إلى
التراب }ميتًا جسد ًيا بشكل دائم بال قيامة  ،وال بعد الحياة  ،ويكون منفصالً
إلى األبد عن اهلل وكل شيء إلى األبد .هم ميتون !!!{] .مز  29 :104؛ جا :12
 [.7أمب
أعتقد أن الكنيسة املسيحية يجب أن تتخذ موقفًا ضد األعمال التجديفية
لعيادات الخصوبة والتلقيح االصطناعي وموظفيها الذين يزعمون بوقاحة أن
!نسلهم البشري املكرر هو  ٪ 100شرعي
كورنثوس } 15-12 :11بول ' ق خرف ضد املسيحيني كاذبة{ ولكن ما 2
أقوم به ،وسأواصل القيام به] ،ألنني عاقد العزم على الحفاظ على هذا
االستقالل[ من أجل قطع ادعاء أولئك الذين يرغبون ] إليجاد مناسبة وحافز[
لالدعاء بأنهم في ]مهمتهم[ التي يتفاخرون بها يعملون بنفس الشروط التي
نقوم بها 13 .ألن مثل هؤالء الرجال هم رسل كذبة ]زائفون  ،مزيفون[ ،
عمال ماكرون  ،متنكرين كرسول ) رسل خاصني( للمسيح )املسيح(.
 14وال عجب أن الشيطان نفسه يتنكر في هيئة مالك نور  15 .لذلك ليس

من املستغرب أن يتنكر عبيده أيضا كخدام للبر ] .لكن[ نهايتهم
. AMPتتوافق مع أعمالهم
وعني كل ذرية
أؤمن بأن الكتاب املقدس ينص على أن اهلل قد عرف مسب ًقا ّ
بشرية منتجة بشكل طبيعي }من خالل االتصال الجنسي البشري{ من قبل
الخلق كما هو مذكور ساب ًقا في مزمور  ، 16 :139لكن الكتاب املقدس ينص
أشخاصا أحياء لم تكتب أسماؤهم في اهلل  .كتاب الحياة من
على أن هناك
ً
قبل الخلق والوقت .لم يكونوا معروفا ً مسبقا ً ولم يع ّينهم اهلل !!! إنهم ال ينتمون
إلى اهلل  -فهم ليسوا جز ًءا منه  -إنهم غرباء  /أجانب مجهولون في
!!! خليقته !!! هم ليسوا مخلوقاته
تصبح األسئلة " ،من هم هؤالء الناس فقط  ،كيف وصلوا إلى هنا  ،ما هو
تركيبهم الجسدي والروحي؟ " أعتقد أنه ليس لديهم روح من تكوين اهلل والتي
.تهدف إلى تمكني اإلنسان من التواصل الروحي مع اهلل
بينما الرجل ينظر بشكل طبيعي ' ق الجسد املادي سوف يموت ،له  /لها
روح هي خالدة ،وسوف يعيش لبقية الخلود إما مع اهلل في السماء أو فصل
.منه في الجحيم
عبء أو أوراكل )الشيء الذي يجب رفعه( من كالم الرب Zechariah 12: 1
عن إسرائيل :هكذا قال الرب  ،الذي يبسط السموات ويضع أساس األرض
: AMPويشكل روح اإلنسان فيه }عند تصوره{
ثم يعود التراب ]الذي صنع اهلل منه جسد االنسان[ Ecclesiastes 12: 7
. AMPالى االرض كما كان وترجع الروح الى اهلل الذي اعطاها

يوحنا  26 -25 :11قال لها يسوع  ،أنا ]نفسي[ القيامة والحياة .من
يؤمن بي )يلتزم به ويثق به ويعتمد عليه(  ،على الرغم من أنه قد يموت
}جسديًا{  ،إال أنه }يستمر{ في العيش }روحيا ً إلى األبد{ ؛  26وكل من
يستمر في العيش ويؤمن )يؤمن بي ويتمسك به ويعتمد عليه( فلن يموت
أب ًدا ]في الواقع[ على اإلطالق  .هل تصدق هذا؟ }أعتقد في الواقع أن هذا
ينطبق على جميع البشر الطبيعيني الذين تم إنقاذهم أو عدم إنقاذهم! كل
واحد " روح الصورة يعيش إلى األبد ولكن حيث أنه ال يعيش  -مع اهلل في
 AMPالسماء أو في الجحيم ؟!{
ما هي أهمية وجود شخص " روح الصورة؟ أعتقد أنه ذو شقني  -فهو يوفر
وسيلة للبشر للتواصل مع اهلل من خالل روحه القدوس بعد أن " يولدوا مرة
أخرى " .ويعتقد كثير من املسيحيني روحهم غير نشط قبل أن يتم استبدالها
حيا وخدمة الشيطان وشره في العالم  MYهم ،ولكن قبل أن أخلص روح
أيضا! أعتقد واحد ' ق روح يعطي اهلل أيضا مسرحية بسجل اللعب لشخص
" حياة من الحمل من خالل املوت الجسدي .هذا هو اهلل " الصورة بسجل
!دائم لحياتك

ملخص
للجزء 2
وكما ذكرت في بداية الجزء  1من هذه الدراسة ،ال بد لي من توضيح حقيقة
أن لكتابيا يثبت اهلل " الصورة الوزارة  /العمل في كل تنتج بشكل طبيعي
}من قبل الزوج  /ذكور والزوجة  /األنثى الجماع الجنسي{ املادية
البشرية  /الروحية النسل سهل نسب ًيا  ،لكن إثبات أن النسل الجسدي
املكرر من خالل التلقيح االصطناعي ليس لديه روح مكونة من اهلل ليس باألمر
ً
مستحيال ألن الطبيعة الروحية ال يمكن تمييزها بسهولة
السهل أو ربما حتى
في البشر .أنا شخصيا ً ال أعرف أي شخص بالغ من أطفال األنابيب
للتحدث معهم عن طبيعتهم الروحية  -هل تعتقد أن لديك " طبيعة روحية ؟،
هل تؤمن باهلل الحقيقي الحي واملحب ؟ ،هل قرأت أي أجزاء من الكتاب
.املقدس؟ هل أنت مذنب ؟ ،هل تحتاج إلى مخلص؟ " إلخ  ،إلخ
ومع ذلك  ،فإني أدعو اهلل أن يصل هذا الكتيب إلى العديد من األزواج الذين
يعانون من مشاكل في الخصوبة للبحث عن بدائل أخرى مثل تبني األبناء
الطبيعيني لتكوين أسرة .على األقل إذا جاء الطفل املتبنى بوسائل
طبيعية }أب  /ذكر وأم  /امرأة تنجب ذرية من خالل االتصال الجنسي{ ،
.فإنه يتمتع بروح وهو شخص كامل
كما ذكرت في بداية الجزء  - 2مقدمة  ،أنا لست مؤي ًدا لعيادات الخصوبة
التي تحاول أن تلعب دور اهلل باستخدام التكنولوجيا البشرية الغتصاب -
!التجديف على الروح القدس إلنكاره وإحباطه في عملية التكاثر البشري

نظرا ألنني ال أدعم عيادات الخصوبة  ،فقد دخلت على اإلنترنت للعثور على
ً
معلومات حول التلقيح االصطناعي جنبًا إلى جنب مع صورتني تظهران
التكنولوجيا املستخدمة في الحقن املجهري وطرق التلقيح التقليدية .لقد قمت
ً
أيضا بتضمني بعض التكاليف التي ينطوي عليها التلقيح االصطناعي .أدعو
اهلل أن تكون هذه املادة صحيحة في تصوير هذه األشياء بشكل صحيح! ال
أؤمن أن اهلل الروح القدس متورط في أي من هاتني الطريقتني للتكاثر وهي
.خطيئة ال تغتفر  -مرة أخرى  ،التجديف على الروح القدس
أعتقد ً
أيضا أن اهلل قد علم مسب ًقا أن هذا سيحدث وأعطانا الكتاب املقدس
ملساعدتنا على وضعه في منظوره الصحيح  -أنه ليس بأي شكل من
األشكال مشار ًكا في عملية التلقيح االصطناعي ومعظم أشكال الذكاء
.االصطناعي }التلقيح االصطناعي {
لم أقم بعمل جيد في العثور على الحقائق حول التلقيح االصطناعي كما
كنت أتمنى  ،لكنه أفضل ما يمكنني فعله في الوقت الحالي .ال أعرف ما
الذي تعلمته من هذا الكتاب  ،لكني أصلي من أجل أن تعرف أن هناك إل ًها
ح ًيا ومحبًا يشارك بشكل مباشر في كل حياة نسله املعروف واملقدر سلفًا
أناسا من بداية اإلنسان
منذ ما قبل الخلق والوقت و بدأ التاريخ .هم يشملون
ً
وأشخاصا لم يخلصوا  ،وقديسني مفديني  -مرة أخرى ،
 ،وشعبه املختار ،
ً
:جميع نسله املقدر مسب ًقا
عبرانيني  5 :13ب ألنه قال ]اهلل[ نفسه  ،لن أفشل بأي حال من
األحوال }أوالدي{ ولن أتركك ولن أتركك بال دعم] .لن[ ] ،لن[ ال ] ،لن[
لن أتركك بأي درجة بال حول وال قوة وال أتخلى عنك أو أتركك )استرخ ِ قبضتي
 AMPعليك(! ]بالتأكيد ال![ ]يش [.5 :1

ال تقترب إلى تمكني عالقة شخصية حميمة مع اهلل في واحد ' حياةIVF .
أصلي لكي تتمكن من رؤية حاجتك إلى مخلص هو فقط يسوع املسيح  -ابن
:اإلنسان  /اهلل االبن
تيطس } 2:13نحن{ ننتظر ونبحث عن ]تحقيق  ،تحقيق[ رجائنا املبارك ،
حتى الظهور املجيد إللهنا العظيم ومخلصنا املسيح يسوع )املسيا ،
 ، AMPاملمسوح(
فيما يلي صالة قصيرة تطلب من اهلل اآلب أن يغفر لك خطاياك ويسمح
:للمسيح أن يصبح مخلصك
عزيزي اآلب السماوي  -أنا خاطيء .أرجوك اغفر خطاياي وأعدني إلى
عائلتك بالتبني .أتمنى أن تأتي أنت ويسوع املسيح وروحك لتعيش فيَّ.
.الصالة  -آمني  Iأتمنى أن يرشد روحك وكلمتك حياتي .في يسوع " االسم
:معلومات للتواصل
 - hwsimons@aol.comالبريد اإللكتروني
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