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Inilahad ng MYSTERY na
Nagpapaliwanag ng Likas na
Konsepto ng Tao
TALAAN NG NILALAMAN:
BAHAGI 1 - PANIMULA - Ang Simbahang Kristiyano
Ni Malinaw na Karamihan sa Sinumang Iba Pa Ay
Nakakaalam sa Hindi Maging Interesado sa
Espirituwal na Pagkakulang ng Isang IVF na
Ginawang Pantao ng Tao na Ginagawang Ito ay Isang
Nabuong Tao.
KABANATA 1 - Ang Diyos at ang Kanyang
Pagpaplano ng Kanyang Paglikha Sa Era / Edad
BAGO Paglikha, Oras, at Kasaysayan Nagsimula ie
ang Aklat ng Genesis:
(kasama ang Addendum sa Eternity at preexistance ni
Jesucristo)

KABANATA 2 - Let ' s Start Sa Aklat ng Genesis at ang
Diyos Paglikha Man With A Physical Kalikasan at
Isang Espirituwal Larawan:
KABANATA 3 - Do You Unawain ang Extremes ng
Diyos ' s PAG-IBIG at ang Diyos ' s galit Patungo Ang
sangkatauhan? Ang Kanyang Pag-ibig ay Maaaring
Walang Hanggan REDEEM Ang Sangkatauhan na
Makakasama Siya magpakailanman, O Kanyang Galit
at Kaniyang Hati sa Kasalanan Ay Maghihiwalay na
Maghihiwalay ng mga Di-nagsisising mga
makasalanan Mula sa Kanya.
KABANATA 4 - Kahit papaano Nakilala ng Diyos na
ang Tao ay Magsasama, PERO Nagustuhan pa N'ya /
Gustung-gusto Namin.
KABANATA 5 - Ano ba ang Diyos ' s patiunang
nakilala at Itinadhana Saloobin at Mga Plano Para sa
Man / Ikaw / Me?
KABANATA 6 - Pagtukoy ng Diyos ang Banal na
Espiritu ' s Role Sa Natural Human Reproduction:

KABANATA 7 - Ang Larawan ng Isang Babae Egg at
ang Banal na Espiritu ' Work s sa Nakakapataba Ito
Ayon sa Dios Ama ' s patiunang nakilala at Itinadhana
Plans: {Paglalarawan ng Human Egg Nilalang Lagyan
ng pataba d }
KABANATA 8 - Man ' s Saloobin sa Human
Reproduction:
SUMMARY - Diyos ' s konsepto, Plano, at Role in
Human Reproduction:

Isang IMAHAN PARA SA NAGSULAT NG
MABUTING PAGSUSULIT ng tao ay nasa KABANATA
7.
{Ang mga bracket na ito ay nagpapahiwatig ng pagsasama ng
aking mga saloobin sa ilang mga Banal na Kasulatan.}

PANIMULA
Ang Simbahang Kristiyano o Malinaw na
Karamihan sa Sinumang Iba Pa Ay Hindi
Nalalaman Na Hindi Ka
Magkakainteresado sa Espirituwal na
Pagkakulang ng Isang IVF na Ginawang
Offspring ng Tao na Ginagawang Ito ay
Isang Di-Mapagaling na Tao.
Santiago 2:26 Sapagka't kung paanong ang katawan ng
tao bukod sa {walang} ang espiritu ay walang buhay
{spiritually patay}, gayon din ang pananampalataya
{kung saan ay ang aming mga espirituwal na koneksyon
sa Diyos} bukod sa [kanyang] mga gawa ng pagsunod
ding {spiritually} patay {Man sa kanyang pag-iisip ay
DAPAT tumanggap ng isang espiritu na nabuo ng Diyos
upang magkaroon ng pakikipag-ugnay sa Kanya, upang
magkaroon ng espiritwal na pananampalataya sa Kanya
at sa Kanyang tinagurian na ministeryo ng Kaharian
para sa kanila, at para sa kanila / ikaw / ako ay

hinahangad at mabuhay ng isang natubos na relasyon
kasama si Jesucristo!}. AMP
Job 34: 14-16 Kung ipalagay ng [Diyos] ang kanyang
puso sa kanya at iurong ang Kanyang [nagbibigaybuhay] espiritu at ang Kanyang hininga [mula sa tao]
sa Kanyang Sarili , 15 Lahat ng laman ay mawawalan
ng kamatayan na magkasama , at ang tao ay muling
babalik {permanenteng) sa alikabok. [Aw 104: 29;
Eclesiastes 12: 7.] 16 Kung mayroon kang
pagkakaunawa, pakinggan mo ito; pakinggan ang
aking mga salita {Mangyaring tandaan na ang likas na
ipinanganak na pisikal na tao ay may isang espiritu at
hininga. Ang mga supling ng IVF ay HINDI magkaroon
ng isang Diyos na walang hanggan na espiritu, ngunit
PERO mayroon silang kakayahang huminga kaya
binigyan sila ng hininga ng buhay para sa pisikal na
buhay na katulad ng mga hayop.} AMP
Bago ko simulan ang buklet na ito / pag-aaral, dapat
kong linawin ang ilang mga bagay:
1) Ang layunin ko para sa buklet na ito ay upang
makatulong sa mga mag-asawang nagkakaproblema

fertility upang mas mahusay na alam at nauunawaan ng
Diyos ' s ministeryo, papel, at mga plano sa
pagpaparami ng tao sa harap ng paglikha, oras, at
kasaysayan ay nagsimula. Ang mga plano ng Diyos
para sa bawat likas na ipinanganak na mga anak ng tao
ay nakasulat sa Kanyang Aklat ng Buhay at napaka
natatangi para sa bawat indibidwal at hindi dapat
pahintulutan na mas mababa kaysa sa iyon! Sa halip na
piliin ang IVF, hinihikayat ko kayong maghanap sa
Diyos, at ang Kanyang direksyon sa iyong mga
problema sa pagkamaymuran at upang isaalang-alang
din ang pag-ampon ng isang natural na buntis na
sanggol / anak upang maging bahagi ng iyong pamilya
.
2) Naniniwala ako na sa scripturally patunayan Diyos ' s
ministeryo / papel sa bawat natural conceived
{pamamagitan ng isang asawa at asawa sa pagkakaroon
ng pakikipagtalik} pantao pisikal / espirituwal na
supling ay medyo madali, PERO upang patunayan na
ang isang IVF kinokopya pisikal na supling ay HINDI
magkaroon ng isang Ang diwa ng Diyos na diwa ay
HINDI madali o marahil kahit na malapit sa imposible

dahil ang kalikasan ng espirituwal ay hindi madaling
makilala sa mga tao. Ako mismo ay HINDI alam ang
anumang may sapat na gulang sa IVF na makipag-usap
sa kanila tungkol sa kanilang " espirituwal na kalikasan
" - "Sa palagay mo ba ay mayroon kang isang espiritwal
na kalikasan ?, Naniniwala ka ba sa totoong buhay na
Diyos? Nakarating na ba Nabasa ang Bibliya? isang
makasalanan? Kailangan mo ba ng Tagapagligtas? " Ito
ay kapansin-pansin na hindi rin ako makahanap ng mga
patotoo mula sa mga may edad na IVF na nagbabahagi
ng kanilang pananampalataya sa buhay na Diyos.
Maaari akong makahanap ng mga patotoo mula sa mga
ina ng IVF para sa Diyos ngunit wala mula sa mga
supling ng IVF.
3) Dapat ba akong magdagdag ng may banggitin ng
isang " Kordero ' s Book of Life " na sa tingin ko ay ang
Kordero ' s {Jesu-Cristo ' na-edit s} Book na naglalaman
ng mga pangalan ng mga natubos na sa paglipas ng
panahon mula sa lahat ng mga pangalan ng mga
patiunang nakilala at predestined na makatao na
ipinanganak na nakalista sa Diyos ' s Ama ' s Book of
Life. May marami pang kawili-wiling mga talakayan sa

bawat libro, ngunit bilang para sa akin, ako ay gamitin
ang Ama ' s Book of Life at implikasyon nito na sa tingin
ko siya ay nagsulat bago ang simula ng oras para sa
aking mga libro.
Apocalipsis 21:27 Ngunit walang anupung sumisira o
marungal o hindi nalinis ang makakapasok dito
(Kaharian ng Diyos), o sinumang gumawa ng mga
karumal-dumal (marumi, kasuklam-suklam, mga bagay
na mapanlikha sa moral) o gumawa ng
kasinungalingan, ngunit ang mga taong tinubos ang
mga pangalan ay naitala sa Aklat ng Buhay ng
Kordero . AMP
4) Kailangan ko ring ipasok ang posibilidad ng mga
higante na pinapagbinhi ng mga kababaihan na lalaki
{Genesis 6: 4 - Nefalthal, Neanderthals?} Bilang
paggawa ng mga replika ng mga supling tao na hindi
nakilala o nauna nang itinakda ng Diyos ibig sabihin,
sila ay nasa parehong kategorya tulad ng IVF replicated
human supling. Narito ba natin nakuha ang salitang "
kalahating lahi? " Dahil maraming iniisip ang tungkol sa
mga " nilalang " na HINDI MAAARI na maging ganap

at ang kaguluhan ng oras na iyon, HINDI ako bababa sa
ruta ng kuneho!
Genesis 6: 4-7 May mga higante sa mundo noong mga
araw na iyon - at pagkatapos din - nang ang mga anak
ng Diyos ay nakatira kasama ang mga anak na babae
ng mga tao, at sila ay nagkaanak ng mga ito . Ito ang
mga makapangyarihang lalaki na dati, mga kilalang tao.
5 Nakita ng Panginoon na ang kasamaan ng tao ay
malaki sa lupa, at na ang bawat imahinasyon at
hangarin ng lahat ng pag-iisip ng tao ay masama
lamang palagi . 6 At pinagsisihan ng Panginoon na
ginawa niya ang tao sa mundo, at siya ay nalulungkot
sa puso . 7 Kaya't sinabi ng Panginoon, aking lilipulin,
lipulin, at lilinisin ang sangkatauhan, na aking nilikha
mula sa ibabaw ng lupa , hindi lamang sa tao, kundi ng
mga hayop at mga gumagapang na bagay at mga ibon
sa himpapawid - para sa nagdadalamhati sa Akin at
pinanghihinayang Ako na ginawa ko sila . AMP
Ang mga bagay na sinasabi, ito ay ang aking panalangin
na ang aklat na ito ay maabot ang maraming mag-asawa
na nagkakaroon ng mga problema sa pagkamayabong

upang maghanap ng iba pang mga kahalili tulad ng pagaampon ng isang likas na inanak na supling upang
magkaroon ng isang pamilya . Hindi bababa sa kung
ang ampon na bata ay dumating sa pamamagitan ng
likas na paraan {isang ama / lalaki at isang ina / babae
na gumagawa ng likas na nagluluwal na supling sa
pamamagitan ng pakikipagtalik}, mayroon itong isang
katawan, kaluluwa, at espiritu at isang kumpletong tao.
Bilang ito progresses pag-aaral, ako ay kitang ipakilala
ang maraming mga banal na kasulatan nagsisiwalat ng
Diyos ' role ni sa natural na proseso ng pagpapabunga
ng tao sa gayon ay maaari mong madaling maunawaan
ang papel na ginagampanan / ministeryo ng Diyos sa
mahigit 108,000,000,000 natural na tao conceptions mula
sa simula ng tao kumpara sa pamumusong sa Diyos ang
Banal na Espiritu na nagaganap sa pagtitiklop sa
paggawa ng tao ng IVF mula pa noong 1978. ilalarawan
ko ang mga prosesong ito gamit ang "mga template " na
tinukoy ko bilang isang "pattern o gabay " para sa
pagpaparami ng maraming magkaparehong kopya ng
parehong item.Mga negosyo na nagtatrabaho sa kahoy

at paggawa ng metal ang mga tindahan ay gumagamit
ng mga template na muling paggawa ng maraming
magkaparehong kopya ng parehong item sa loob ng
mahabang panahon.Ang template para sa natural na
buntis na supling ng tao ay talagang diametrically laban
sa template na ginamit para sa replicated conception na
nakuha ng mga klinika ng IVF bilang mga guhit ng
BAHAGI 1 at Ang bahagi 2 ay magpapakita.
Kung ang tao ay malaman, maintindihan, at payagan
ang Diyos ' patiunang nakilala s at predestined mga
plano na kung saan ay ipinapakita ang Bibliya tungkol
sa mga tao at ang aming paggawa ng maraming kopya
ie, kung paano namin ay patiunang nakilala,
preplanned, at predestined bilyun-bilyong taon na ang
nakaraan, at kung paano dinadala ng Diyos ang bawat
isa sa atin sa pagkatao sa aming itinalagang oras at
lugar sa kasaysayan, naniniwala ako na mas kaunti ang
pagkalito, ngunit walang sinuman ang nagdadala nito
sa ilaw.

Ibinahagi sa atin ng Bibliya na nilikha ng Diyos ang
bawat tao sa kanilang paglilihi na may tatlong
natatanging bahagi - isang pisikal na katawan na
naglalaman ng ating mga buto / frame, organo, at balat
na nagpapahintulot sa atin na gumana / maging
mobile / maging pisikal na buhay, isang kaluluwa na
pinaniniwalaan ko. ay naglalaman ng isa ' s isip /
espirituwal na puso at ng kanilang personalidad, at
isang espiritu na maaaring kumonekta ang lahat ng
natural conceived tao sa espirituwal na kaharian at sa
Diyos at naglalaman ng lAHAT ng bawat tao ' s
kasaysayan, at pagkatapos ito ay bumalik sa Kanya sa
isa ' s kamatayan na gagamitin ng Diyos bilang
sanggunian para sa kanilang / ating paghuhusga:
1 Mga Taga-Tesalonica 5:23 At ang Diyos ng
kapayapaan ay magpakabanal sa iyo sa pamamagitan
at sa pamamagitan ng [paghiwalay sa iyo mula sa mga
masasamang bagay, gawin kang dalisay at buong pagalay sa Diyos]; at nawa’y mapanatili ang iyong espiritu
at kaluluwa at katawan na maging maayos at kumpleto [at
natagpuan] na walang kapintasan sa pagdating ng ating
Panginoong Jesucristo (ang Mesiyas). AMP

Eclesiastes 12: 7 {Kapag ang isang tao ay namatay}
Kung gayon ang alikabok [na kung saan ginawa ng
Diyos ang kaluluwa ng tao at katawan) ay bumalik sa
lupa tulad ng dati, at ang espiritu ay babalik sa Diyos na
nagbigay nito . AMP
Naniniwala ako na ang katawan at kaluluwa ay
dalawang madaling makilala ang mga bahagi ng ating
pagkatao. Ang kaluluwa at ang aming espiritu ding mga
dalawang magkahiwalay na ngunit hindi madaling
nakikilala entidad ng tao ' s sa pagiging:
Mga Hebreo 4:12 Sapagkat ang salita ng Diyos ay
buhay at makapangyarihan , at mas matalas kaysa sa
anumang tabak na may dalawang talim, na tinusok kahit
sa dibisyon ng kaluluwa at espiritu , at ng mga kasukasuan
at utak, at isang marunong mag-isip ng mga iniisip at
intensyon ng puso. NKJV
Ipinagdarasal ko ang pag-aaral na ito ay ibubunyag ang
kumpletong gawain at pakikilahok ng Diyos sa
pagpaparami ng tao laban sa pagiging hindi kumpleto
ng bawat IVF na supling ibig sabihin, ang kanilang
kakulangan sa pagkakaroon ng isang diyos na nilikha

na espiritu sa kanilang paglilihi ay nagbabawal sa
kanilang pagkakaroon at pagbuo ng isang espiritwal na
kaugnayan sa Diyos na Banal na Espiritu! Man ' s IVF
kinokopya supling ng tao ay hindi maaaring magkaroon
ng isang espiritu dahil ang tao ay hindi maaaring
magtalaga / bigyan o lumikha ng sa isang IVF supling
sino sa mga tao ay HINDI nagtataglay - isang " espiritu
ng tao " sa kanilang mga kuru-kuro, at ang Diyos ang
Banal na Espiritu ay HINDI naroroon sa isang IVF
Ginagaya paglilihi bilang ipapakita ang mga guhit. Sa
ibang pagkakataon sa na IVF tao ' s buhay at ang
kanilang mga kakulangan ng isang tao na espiritu, ang
Diyos ang Banal na Espiritu ay hindi maaaring hatulan
sila ng kasalanan, katuwiran at ang kahatulan ie ang
kanilang pangangailangan ng Jesu-Cristo bilang
kanilang personal na Tagapagligtas at pagkatapos ay
pagbuo na relasyon sa kanyang nagiging kanilang
Panginoong Diyos at Guro.
Juan 16: 8 At kapag Siya ay [Diyos na Banal na Espiritu]
ay darating, papatutuin niya at kukumbinsi ang mga
makasalanan sa sanlibutan at magdadala ng
demonstrasyon tungkol sa kasalanan at tungkol sa

katuwiran (katuwiran ng puso at tamang pagtayo sa
Diyos) at tungkol sa paghatol : AMP
Nagtataka ako kung paano tinitingnan ni Satanas ang
kanyang tagumpay sa pagbulag ng mga mata ng
Simbahang Kristiyano at ng buong mundo sa kanyang
maling panlilinlang? Siya at ang kanyang mga kawani
sa kanilang mga klinika sa pagkamayabong ay tiyak na
naglalagay ng isa sa Iglesia at sa mundo !!!
2 Mga Taga-Corinto 11: 13-15 Sapagka't ang gayong
mga kalalakihan ay mga huwad na mga apostoles
[mapangahas, pandaraya ), mga manggagawa ng
panlilinlang , na pinapangkat bilang mga apostol (mga
espesyal na messenger) ni Cristo (ang Mesiyas). 14 At
ito ay hindi nakakagulat, sapagkat si Satanas mismo ay
nagpapalaki bilang isang anghel ng ilaw ; 15 Kaya't
hindi nakakagulat kung ang kanyang mga lingkod ay
nag-aiba rin bilang mga ministro ng katuwiran .
[Ngunit] ang kanilang mga end {Diyos ' s paghuhusga
sa kanila} ay sumasang-ayon sa kanilang mga gawa .
AMP

Mayroon ding mga TWO kasulatan sa Aklat ng
Apocalipsis ipinapakita at pinapatunayan IVF
kinokopya supling ay HINDI patiunang nakilala ni
predestined o nakasulat sa Diyos ' s Book of Life
Kanyang mga supling at pinagtibay mga bata - ang mga
ito ay HINDI Kanyang hindi rin sila kailanman naging
Kanyang! Ito ay isang mahirap na pahayag upang
maunawaan at maunawaan, at ang pamayanang
Kristiyano ay HINDI handa na gawin ang katotohanan
na ito sa gawain, NGUNIT DAPAT itong pakikitungo !!!
Kaya, hayaan ' s magsimula sa manggilalas sa kung
paano gumagana ang Diyos / ministro sa BAWAT
patiunang nakilala at predestined natural conceived
supling ng tao ' s buhay.

KABANATA 1
Ang Diyos at ang Kanyang Pagpaplano ng
Kanyang Paglikha Sa Era / Edad BAGO
Paglikha, Oras, at Kasaysayan Nagsimula
ie BAGO ang Aklat ng Genesis:
Diyos ' s papel sa bawat likas ng tao kuru-kuro na
nagsimula sa panahon ng isang panahon na naganap
BAGO paglikha, oras, at kasaysayan ay nagsimula
{BAGO Aklat ng Genesis na kung saan ay kilala bilang "
Ang Simula " } kapag nagkaroon LAMANG ang may
tatlong pagkakaisa Diyos sa Kanyang Kaharian ng
Diyos at o langit - na naniniwala ako na ang BOTH ay
sabay-sabay na kumakatawan sa parehong lugar:
Juan 1: 1-2 Nang pasimula [kaunaunahang panahon]
ay ang Salita (si Cristo), at ang Verbo ay sumasa Dios
{Ama at Diyos ang Banal na Espiritu}, at ang Salita ay
Diyos {Anak} mismo . [Isa 9: 6.] 2 Siya [Diyos na Anak /
Anak ng Tao) ay naroroon nang orihinal kasama ng
Diyos [ang Ama at Diyos na Banal na Espiritu na
bumubuo sa Trinidad. Mangyaring tandaan ang

pagkakaroon ni Jesucristo / Anak ng Tao kasama ng
Diyos na Anak at ang Trinidad sa simula / bago ang
lahat ng oras.}. AMP
Mateo 19: 23-24 Pagkatapos sinabi ni Jesus sa Kanyang
mga alagad, "Tiyak, sinasabi ko sa iyo na mahirap para
sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng langit .
24 At muli sinasabi ko sa iyo, mas madali para sa isang
kamelyo na dumaan sa mata ng isang karayom kaysa sa
isang mayamang tao na pumasok sa kaharian ng Diyos
. " NKJV
SA PAGKATUTURO PAGKATAPOS SA PAGKATAPOS

ADDENDUM - 8/18/20
Pagkatapos kong matapos ang pagsusulat ng librong
ito, ipinahayag sa akin ng Diyos ang ilang mga saloobin
upang malinis ang ilang mga maling kamalayan
tungkol sa Sino ang Diyos! Tinuruan tayo tungkol sa
ispiritwal na Trinidad - Diyos Ama, Diyos Anak, at
Diyos ang Banal na Espiritu, ngunit ang hindi natin
itinuro ay ang Diyos na Anak ay may DALAWANG
ETERNAL natures - isa bilang Diyos na Anak at ang iba
pa bilang ang Anak ng Tao - si Jesucristo! Maraming
mga pagpapakita ng Anak ng Tao {tinatawag na
Christophanies} sa Lumang Tipan:
Daniel 3: 23-25 At ang tatlong lalaking ito, sina Sadrach,
Mesach, at Abednego, ay nahulog na nakatali sa
nagniningas na apoy. 24 Nang magkagayo'y si
Nabucodonosor na hari ay namangha, at siya ay
tumalon at sinabi sa kanyang mga tagapayo, Hindi ba
namin inihagis ang tatlong tao sa gitna ng apoy?
Sumagot sila, Totoo, Oh hari. 25 Sumagot siya, Narito,
nakakita ako ng apat na lalaki na maluwag, na

naglalakad sa gitna ng apoy, at hindi sila nasaktan! At
ang anyo ng ika-apat ay tulad ng isang anak ng mga diyos !
[Phil 2: 5-8.] AMP
Pahayag 13: 8 Ang lahat na tumatahan sa mundo ay
sasamba sa kanya, na ang mga pangalan ay hindi
nasulat sa Aklat ng Buhay ng Kordero na pinatay mula
sa pundasyon ng mundo . NKJV
Dapat nating tandaan na si Cristo ay hindi nagbabago.
Pag-aralan ang mga sumusunod na iba't ibang mga
pagsasalin ng Juan 1: 1-2 upang makita Kung Sino ang
Walang Hanggan na Salita ie Jesus Christ. Sinimulan ng
Bagong Haring James ang Juan 1: 1 na may isang
pamagat para kay Jesus:
Juan 1: 1-2 Ang Walang-hanggang Salita (Gen 1: 1-2: 3)
{Sino ang Salita - Juan 1:14 sa ibaba?} 1 Sa pasimula ang
Salita , at ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita
ay Diyos. 2 Siya ang pasimula sa Diyos. NKJV
Juan 1:14 At ang Salita (Cristo) ay naging {Sapagkat si
Cristo ay nagpakita sa anyo ng tao sa Lumang Tipan
[Christophanies] isang mas mahusay na salin ay
magiging si Cristo " ipinanganak bilang " } laman (tao,

nagkatawang-tao) at nag-tabernacled (naayos ang
Kanyang tolda ng laman, nabuhay sandali) sa gitna
namin; at nakita [namin] ang Kanyang kaluwalhatian
(Kanyang karangalan, Kanyang kamahalan), tulad ng
kaluwalhatian tulad ng isang nag-iisang anak na
natanggap mula sa kanyang ama, na puno ng biyaya
(biyaya, maibiging-kabaitan) at katotohanan. [Isa 40: 5.]
AMP
Ang pagsasalin ng AMP ay nakakatulong pa rin sa Juan
1: 1-2 na magkaroon ng higit na kalinawan:
Juan 1: 1-2 SA pasimula [[ sa panahon] bago ang lahat
ng panahon] ay ang Salita (Cristo), at ang Salita ay
nasa Diyos [ang Ama at Diyos na Banal na Espiritu), at
ang Salita ay Diyos [ang Anak / Anak ng Tao} Mismo .
[Isa 9: 6.] 2 Siya [Diyos na Anak / Anak ng Tao] ay
naroroon nang orihinal sa Diyos [ang Ama at Diyos na
Banal na Espiritu na bumubuo sa Trinidad. Mangyaring
tandaan ang pagkakaroon ni Jesucristo / Anak ng Tao
kasama ng Diyos na Anak at ang Trinidad sa simula ng
panahon / bago ang lahat ng oras.}. AMP

Tumutulong ito sa amin upang mas maunawaan ang
kawalang-hanggan ni Kristo:
Mga Hebreo 13: 8 Si Jesucristo (ang Mesiyas) ay
palaging pareho , kahapon , ngayon , [oo] at
magpakailanman (hanggang sa mga edad). AMP
Para sa akin, ginagawang mas madaling maunawaan
ang Genesis 1:27 dahil mayroon tayong Diyos na Anak
na lumilikha ng tao sa Kanyang imahe na espiritwal at
pagkakahawig. Pagisipan mo to! Narito ang nilikha ng
tao ay nakakakuha ng kanyang DALAWANG natures
ng pagiging espiritwal at pisikal:
Genesis 1:27 Kaya nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang
sariling imahe , sa imahen na espiritwal at
pagkakahawig ng Diyos na Anak na nilikha niya sa
espiritu at pisikal; lalaki at babae nilikha Niya sila. [Col
3: 9, 10; Santiago 3: 8, 9.] AMP
END ADDENDUM

KABANATA 1 NILALAMAN
Kasama ang Trinity sa Ikatlong Langit sa panahon ng
patiunang nakilala panahon BAGO paglikha ay " Eden
Hardin ng Diyos, " na may hindi bababa TWO Thrones
para sa Diyos Ama at Diyos Anak / Anak ng Tao, at
pinaka-mahalaga ay nagsasama ng Diyos Ama ' s "
Aklat ng Buhay " na sa tingin ko ay naglalaman ng lahat
ng mga konsepto ng Diyos - Ang Kanyang mga saloobin
at plano para sa Kanyang NAKAKITA na kalikasan
kabilang ang Kanyang konsepto at plano para sa
LAHAT ng tao mula pa sa kanyang simula hanggang sa
kanyang natubos na wakas o ang kanyang hinaharap sa
Impiyerno!
Jeremias 29:11 Sapagkat nalalaman ko ang mga iniisip
at mga plano na mayroon ako para sa iyo (na ipinaglihi
ko para sa iyo BAGO nagsimula ang oras at
kasaysayan}, sabi ng Panginoon, mga saloobin at mga
plano para sa kapakanan at kapayapaan at hindi para
sa kasamaan, upang bigyan ka ng pag- asa sa ang iyong

pangwakas na kinalabasan {Ano ang IYONG HOPE na
lampas sa iyong pisikal na pagkamatay?} . AMP
Tito 1: 2 [Pagpapahinga] sa pag -asa ng buhay na walang
hanggan , [buhay] na ipinangako ng walang katapusang
Diyos na hindi maaaring linlangin ang kasinungalingan
bago pa man magsimula ang mundo o ang mga panahon .
AMP
Mga Taga-Efeso 1: 3-4 Nawa ang pagpapala (papuri,
pagpupuri, at eulogy) ay maging sa Diyos at Ama ng
ating Panginoong Jesucristo (ang Mesiyas ) na
nagpapala sa atin kay Cristo sa bawat espirituwal
(ibinigay ng Banal na Espiritu) na pagpapala sa
makalangit na kaharian ! 4 Tulad ng [sa Kanyang pagibig] pinili niya tayo [talagang pumili tayo para sa
Kaniyang sarili bilang Kanyang sariling] kay Cristo
bago pa itinatag ang mundo, upang tayo ay maging banal
(itinalaga at itinalaga para sa Kanya) at walang
kasalanan sa Kanyang paningin. kahit na sa itaas ng
pagsisi, sa harap Niya sa pag-ibig [Naniniwala ako na
paunang itinakda ng Diyos ang bawat likas na naglihi
ng tao upang " mai-save / Ipinanganak Muli " BAGO
nagsimula ang oras!}. AMP

Mateo 10:28 At huwag matakot sa mga pumatay sa
katawan ngunit hindi maaaring patayin ang kaluluwa;
ngunit sa halip ay matakot sa Kanya na Diyos na maaaring
sirain ang kaluluwa at katawan sa impiyerno (Gehenna).
AMP
Gusto kong magdagdag ng ilang mga saloobin tungkol
sa " Eden ang Hardin ng Diyos " BAGO nagsimula ang
paglikha at " Ang Hardin ng Eden " sa Lumang Tipan at
kung paano ito ay isa at iisang paglilingkod sa Diyos
ngunit sa malaking pagkakaiba-iba ng mga panahon /
oras. Alam natin sa Isaias 55 na sinabi ng Diyos na ang
Kanyang mga saloobin at pamamaraan ay mas mataas
kaysa sa atin. Let ' s gamitin ang matinong pag-iisip ni
Kristo upang makatulong na antas sa atin ng isip field.
2 Timoteo 1: 7 Sapagka't hindi tayo binigyan ng Diyos
ng diwa ng takot, kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at may mabuting pagiisip . NKJV
1 Corinto 2:16 Sapagka't "sino ang nakakaalam ng
kaisipan ng Panginoon upang siya ay turuan Niya?"
Ngunit mayroon tayong kaisipan ni Cristo . NKJV

Para sa higit pang mga banal na kasulatan at mga
detalye sa tunog ng isip ni Cristo, mangyaring mag-click
sa sumusunod na link {click sa open hyperlink }:
http://pastorharrysimons.com/chapter-2-how-do-welevel-the-playing-field-linking-gods-awesomeomniscience-and-mans-quite-marvelous-intellect/
http://pastorharrysimons.com/chapter-i/
Alam namin na ang Diyos ay Espiritu kaya ang
pangangailangan ng Diyos bilang espiritu para sa isang
literal at pisikal na " hardin " bawat sinasabi ay medyo
may pinag-aalinlangan . Para sa akin, ang Diyos bilang
isang lahat na sumasaklaw / kailanman naroroon na
Espiritu ay talagang hindi nangangailangan ng isang
Trono. Marahil ang pag-iisip na nangangailangan ng
Diyos ng Trono sa Ikatlong Langit ay higit na
nauunawaan kung tinawag natin itong isang " base "
para sa Kanyang ministeryo / operasyon. Hindi ako
sigurado na ang isang espiritu ay nangangailangan ng
pisikal na sustansya alinman na matatagpuan sa isang
literal na hardin na may lupa, namumulaklak na

halaman, lumalagong gulay, mga puno ng prutas, atbp
Maaari nating isipin na nais ng Diyos ang kagandahan
at aroma na matatagpuan sa na hardin ngunit hindi ang
pangangailangan para sa pisikal na kabuhayan maliban
na lamang kung ang preincarnate Anak ng tao {Christ ' s
maraming mga pisikal na manifestations /
Christophanies ng Diyos BAGO Kaniyang pampisikal
na kapanganakan 2000 taon na ang nakakaraan} ay din
sa Ikatlong Langit BAGO paglikha ay nagsimula at
ginagamit ito para sa Kanyang pagpapakain.
Mga Hebreo 13: 8 Si Jesucristo (ang Mesiyas) ay
palaging pareho , kahapon , ngayon , [oo] at
magpakailanman (hanggang sa mga edad). AMP
Juan 1: 1-2 SA simula [ bago ang lahat ] ay ang Salita
( Cristo ), at ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang
Salita ay Diyos mismo . [Isa 9: 6.] 2 Siya [Diyos na Anak
/ Anak ng Tao) ay naroroon nang una sa Diyos [ang Ama
at Diyos na Banal na Espiritu sa Ikatlong Langit}. AMP
DAPAT nating malaman at maunawaan na anuman si
Hesus noong 2000 taon na ang nakalilipas, Siya ay
palaging at palaging magiging! Siya ay palaging Diyos

na Anak at Anak ng Tao na magkasama - Diyos / Tao!
Alam natin na napunta siya sa krus 2000 taon na ang
nakaraan para sa ating mga kasalanan, ngunit walang
sinuman ang nagsasalita tungkol sa Kordero na pinatay
sa sakripisyo mula sa pundasyon ng mundo ibig
sabihin, mula sa pasimula ng paglikha para sa mga
kasalanan ng mga anghel.
Apocalipsis 13: 8 At ang lahat ng mga naninirahan sa
mundo ay mahuhulog sa pagsamba at sambahin siya,
ang bawat isa na ang pangalan ay hindi naitala sa Aklat
ng Buhay ng Kordero na pinatay [sa sakripisyo] mula
sa pundasyon ng mundo . AMP
Ezekiel 28: 15-16 Ikaw {Lucifer} ay sakdal sa iyong mga
lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa
kasamaan, at ang pagkakasala ay nasumpungan sa
iyo . 16 Sa pamamagitan ng kasaganaan ng iyong
pakikipagkalakalan ay napuno ka ng kawalan ng batas
at karahasan, at nagkasala ka ; kaya't pinalayas kita
bilang isang bagay na bastos mula sa bundok ng Diyos
at pinalayas ka ng tagapangalaga ng kerubin mula sa
gitna ng mga bato ng apoy. AMP

Alam natin na si Jesus ay kumain ng pagkain kasama ng
Kanyang mga disipulo at marami pang iba mga 20 iba't
ibang oras habang sa mundo, at alam din natin na dahil
si Jesus ay " pareho kahapon, ngayon, at
magpakailanman, " kung kumain siya ng pagkain mga
2000 taon na ang nakakaraan, ginawa niya kumain ng
pisikal na pagkain mula sa Eden ang Hardin ng Diyos
sa panahon BAGO nilikha ang paglikha? Lumilitaw sa
akin na parang ginawa niya. Alam din natin na Siya ay
nasa Hardin ng Eden sa Genesis kasama sina Adan at
Eva at ang ahas. Kumain ba Siya mula sa Hardin na
kasama niya? Naniniwala ako kaya! Alam din natin na
magkakaroon ng kapistahan / pagputol ng tinapay ng
mga nabuhay na Banal, sa amin kasama ang aming mga
espirituwal na katawan sa Kaharian ng Diyos sa
hinaharap. Kumakain ba tayo bilang muling nabuhay
na espirituwal na mga Banal na kumakain at
nangangailangan ng pisikal na pagkain? Lumilitaw na
paraan !!!
Lucas 14:15 Nang marinig ito ng isa sa mga kasama
niya, ay sinabi niya kay Jesus, " Mapalad ang tao na
kakain sa kapistahan sa kaharian ng Diyos ." NIV

Maraming mga bagay na HINDI natin alam!
Mangyaring manalangin na hilingin sa Diyos na ibigay
sa iyo / sa amin ang dami ng kumpletong larawan na
gagawin Niya!

KABANATA 2
Let ' s Start Sa Aklat ng Genesis at ang
Diyos Paglikha Man With A Physical
Kalikasan at Isang Espirituwal Larawan:
Maaari naming ngayon simulan sa Aklat ng Genesis na
ibahagi ang Dios ' s papel sa Kanyang paglikha at sa
partikular na ang Kanyang paglikha ng tao, kung sino
ang may KAPWA isang espirituwal at pisikal na
kalikasan. Ang mga unang pares ng mga kabanata ng
Genesis ay kinabibilangan ng Diyos na nililikha ang
LAHAT ng iba't ibang mga bahagi ng Kaniyang nilikha
BAGO nilikha niya ang tao. Ginawa niya ito upang ang
tao ay hindi orihinal na magkakaloob para sa kanyang
kaligtasan. Orihinal na nilikha ng Diyos ang tao bilang
isang vegetarian:
Genesis 1:11 At sinabi ng Diyos, Maglabas ang lupa ng
mga malambot na halaman : mga halaman na
nagbubunga ng mga binhi at mga puno ng prutas na
nagbubunga ng bunga na ang binhi ay nasa kanyang

sarili, bawat isa ayon sa uri, sa mundo. At ito ay gayon.
AMP
Matapos makumpleto ng Diyos ang Kanyang pisikal na
nilikha, mayroon kaming dalawang magkakaibang
ngunit kinakailangang mga bersyon ng paglikha ng tao
sa Kanyang espiritwal na imahe / pagkakahawig / likas
na katangian, at ng tao na mayroong pisikal na
kalikasan na mayroong " hininga ng buhay, " at ang
pagiging utos ng Diyos sa pisikal magparami ng ibang
tao. Mangyaring tandaan na ang Diyos na Anak na
Anak din ng Tao (Hesukristo) - Diyos / Tao - ang
lumikha ng lahat ng mga bagay.
Genesis 1: 26-28 sinabi ng Diyos, Hayaan Amin [Ama,
Anak, at Banal na Espiritu] make sangkatauhan sa
aming {espirituwal} imahe, ayon sa ating wangis {Anak
ng Tao ' s pisikal na pagkakahawig}, at hayaan ang mga
ito ay may kumpletong kapangyarihan sa ang mga isda
ng dagat, ang mga ibon sa himpapawid, ang mga hayop
na hayop, at ang buong mundo, at ang lahat na
gumagapang sa lupa. [Aw 104: 30; Heb 1: 2; . 11: 3] 27
nilikha Kaya ng Diyos ang tao ayon sa Kaniyang

sariling {espirituwal} imahe, sa imahe at {pisikal}
wangis ng Diyos {Anak / Son of Man} siya nilalang;
lalaki at babae nilikha Niya sila . [Col 3: 9, 10; . James
3: 8, 9] 28 At pinagpala sila ng Diyos at sinabi sa kanila,
{pisikal} Kayo'y magpalaanakin, multiply, at punan ang lupa
, at inyong supilin [ang paggamit ng lahat nito malawak
na mga mapagkukunan sa serbisyo ng Diyos at ng tao];
at may kapangyarihan sa mga isda ng dagat, ang mga
ibon sa himpapawid, at sa bawat buhay na nilalang na
gumagalaw sa mundo. AMP
Solomon 2:23 Sapagkat nilikha ng Diyos ang tao
upang maging walang kamatayan, at ginawa siyang
larawan ng kanyang sariling kawalang-hanggan . KJV
Genesis 2: 7 At nilikha ng Panginoong Diyos ang tao
ng alabok ng lupa , at hininga sa kanyang butas ng ilong
ng buhay ; at ang tao ay naging isang buhay na
nilalang . NKJV
Colosas 1:16 Sapagka't sa Kanya [Jesucristo na ang
lahat ng mga bagay ay nilikha , sa langit at sa lupa ,
mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita ,
kung mga trono, mga kapangyarihan, mga pinuno, o
mga awtoridad; lahat ng mga bagay ay nilikha at umiiral sa

pamamagitan Niya [sa pamamagitan ng Kanyang
paglilingkod, panghihimasok] at sa loob at para sa Kanya .
AMP
Ito ay Diyos ' template ni para sa Kanyang nilikha
pisikal at espirituwal na tao - lalaki at babae.

KABANATA 3
Huwag Mong Maunawaan ang Extremes
ng Diyos ' PAG-IBIG s at ang Diyos ' galit
s Patungo Ang sangkatauhan? Ang
Kanyang Pag-ibig ay Maaaring Walang
Hanggan REDEEM Ang Sangkatauhan na
Makasama Nito magpakailanman, O
Kanyang Galit at Kaniyang Hati sa
Kasalanan Ay Maghihiwalay na
Maghihiwalay ng Di-nagsisising mga
makasalanan Mula sa Kanya.
Mga Hebreo 2: 6 Ito ay naging taimtim at matapat na
sinabi sa isang tiyak na lugar, Ano ang tao na inaalala
mo sa kanya, o ang anak ng tao na iyong mabait at
matulungin na nag-aalaga at bumisita at nagbantay sa
kanya ? AMP
Juan 3:16 Sapagka't labis na minamahal at minamahal
ng Diyos ang sanlibutan na Kanyang [ibinigay] kahit na
ang kanyang bugtong na anak (natatanging) Anak,

upang ang sinumang naniniwala sa (magtitiwala,
kumapit sa, umaasa) Kaniya ay hindi. mapahamak
(dumating sa pagkawasak, nawala) ngunit magkaroon ng
walang hanggan (walang hanggan) buhay . AMP
Genesis 6: 5-6 Nakita ng Panginoon na ang kasamaan
ng tao ay malaki sa lupa, at na ang bawat imahinasyon at
hangarin ng lahat ng pag-iisip ng tao ay masama lamang
palagi . 6 At ikinalulungkot ng Panginoon na ginawa
niya ang tao sa mundo, at Siya ay nagdalamhati sa
puso {Maaaring ito ang LAMANG lugar sa Bibliya na
sinabi ng Diyos na ALMOST na " OOPS, ikinalulungkot
kong ginawa iyon " tungkol sa anumang bahagi ng
Kanyang nilikha! Alam ko na alam ng Diyos na ang mga
anghel ay magkakasala, ngunit iniisip ko kung ano ang
naramdaman niya kapag nagkasala sila?}. AMP
Let ' s gawin ang isang maikling pag-aaral sa Diyos ' s
patiunang nakilala utos tungkol sa tao. Ako HINDI Dios
kaya ako HUWAG tunay na malaman ang mga
struggles ng isang banal at matuwid na Diyos na may
tubos kasuklamsuklam na KASALANAN ie ang isang
tao ' s {anghel at / o lalake ' s} sadyang pagsuway sa
Kanyang mga utos. Ang tanging bagay na maaari kong

subukin nang magkasama ay ang mga banal na
kasulatan na nagbabahagi sa atin ng mga saloobin at
damdamin ng Diyos tungkol sa Kanyang nilikha na
mga nilalang [anghel at tao) na nilikha nang walang
kasalanan at pagkatapos ay naging mga makasalanan sa
pamamagitan ng hindi pagsunod sa Kanyang mga utos.
Magkano ang ibinigay ng Diyos ' s patiunang nakilala
concepts at mga plano alam ang gagawin ng taong /
ka / akin / sa amin mula BAGO paglikha, oras, at
kasaysayan ay nagsimula? Sasabihin ko, " Naniniwala
ako na alam na niya ang lahat tungkol sa atin na /
kinakailangan. " Naniniwala ako sa bawat natural
conceived ng tao ' s patiunang nakilala at predestined
mga plano ay walang lugar para sa " OOPS " sa
Kanyang mga plano. Ibinahagi sa atin ng Bibliya na ang
Kanyang mga saloobin / konsepto at plano para sa atin
ay mula nang BAGO nilikha, panahon, at kasaysayan ay
nagsimula at nagpatuloy sa pamamagitan ng ating
pagkapanganak hanggang sa kasalukuyan at oras sa
kasaysayan hanggang sa ating kamatayan at lampas sa
oras at kasaysayan.

Mga Awit 139: 16 Nakita ng iyong mga mata ang aking
hindi nabagong sangkap, at sa Iyong aklat sa lahat ng
mga araw [ng aking buhay] ay isinulat bago pa man
sila bumuo, nang wala pa sa kanila ang BILANG oras,
lugar, at kasaysayan}. AMP
Mangyaring basahin at digest ang sumusunod na mga
banal na kasulatan upang makakuha ng ilang pananaw
sa Kanyang biyaya at awa na kinakailangan upang
matubos ang makasalanang tao.
Mga Taga-Efeso 2: 8-9 Sapagkat sa pamamagitan ng
libreng biyaya (hindi pinapaboran na pabor ng Diyos) na
naligtas ka (naihatid mula sa paghuhusga at
nakikibahagi sa kaligtasan ni Kristo) sa pamamagitan
ng iyong pananampalataya . At ang [kaligtasan na ito
ay hindi sa iyong sarili [sa iyong sariling paggawa,
hindi ito nagmula sa pamamagitan ng iyong sariling
pagsisikap], ngunit ito ay kaloob ng Diyos ; 9 Hindi dahil
sa mga gawa [hindi ang katuparan ng mga hinihingi ng
Batas], baka may magyabang na kahit sino. [Hindi ito
ang bunga ng maaaring gawin ng sinuman, kaya't

walang sinumang makapagmamalaki sa sarili nito o
kumuha ng kaluwalhatian sa kanyang sarili.] AMP
Jeremias 29:11 Sapagkat nalalaman ko ang mga iniisip
at mga plano na mayroon ako para sa iyo , sabi ng
Panginoon, ang mga saloobin at mga plano para sa
kapakanan at kapayapaan at hindi para sa kasamaan,
upang mabigyan ka ng pag- asa sa iyong huling
kalalabasan [ng iyong pisikal na kamatayan). AMP
Tito 1: 2 [Pagpapahinga] sa pag- asa ng buhay na walang
hanggan , [buhay] na ipinangako ng walang katapusang
Diyos na hindi maaaring linlangin ang
kasinungalingan bago pa man magsimula ang mundo o ang
mga panahon . AMP
Roma 8: 28-30 Tiyak at alam natin na [ang Diyos na
kasosyo sa kanilang paggawa] lahat ng bagay ay
nagtutulungan at [umaangkop sa isang plano] para sa
mabuti sa at para sa mga umiibig sa Diyos at tinawag ayon
sa [Kanyang] disenyo at layunin {Kanyang mga naunang
plano}. 29 Para sa mga nauna niyang nakilala [na
kanyang nakilala at minamahal niya nang una], siya rin
ay nakilala mula sa pasimula [naordon na sila] na
hubugin sa imahe ng Kanyang Anak [at magbahagi ng

kalooban ng kanyang espirituwal na pagkakahawig], na
Siya maaaring maging panganay sa maraming mga
kapatid. 30 At ang mga tinawag niya nang una, ay
tinawag din niya; at yaong mga tinawag niya,
binigyang-katwiran din niya (pinakawalan, ginawang
matuwid, inilalagay ang mga ito sa tamang katayuan sa
Kanyang sarili). At yaong mga binibigyang-katwiran
niya, niluwalhati din niya [ang pagpapataas sa kanila
sa isang makalangit na dangal at kalagayan o estado ng
pagiging [sa pamamagitan ng pagiging " Ipinanganak
na Muli " }]. AMP
Jeremias 1: 5 Bago kita nabuo sa sinapupunan ay alam
ko at naaprubahan ko kayo (naaangkop ito sa LAHAT
na likas na ipinanganak ang mga tao - HINDI nagpakita
ang Diyos ng paborito) [bilang Aking napiling
instrumento], at bago ka pa isinilang ay naghihiwalay
ako at nagtakda hiwalayin mo, pag-alay sa iyo ; [at]
hinirang kita bilang isang propeta sa mga bansa. [Exo
33:12; Isa 49: 1,5; Rom 8:29.] AMP
Exodo 33:17 At sinabi ng Panginoon kay Moises, aking
gagawin ang bagay na ito rin na ikaw ay nagtanong,
sapagkat nakasumpong ka ng lingap, kagandahang-

loob, at awa sa aking paningin at kilala kita personal at sa
pamamagitan ng pangalan {Muli ito ay naaangkop sa
lAHAT natural conceived tao na ang pangalan ay
nakasulat sa Diyos ' s Book of Life - Diyos ay hindi
nagpapakita ng paboritismo}!. [Rev 2:17.] AMP
Lucas 12: 7 Nguni't kahit ang mga buhok ng iyong ulo ay
nabibilang lahat . Huwag matakot sa takot o makunan ng
alarma; ikaw ay higit na may halaga kaysa sa maraming
[kawan] ng mga maya. AMP
Job 14: 5-7 Dahil ang mga araw ng isang tao ay
natukoy na, at ang bilang ng kanyang mga buwan ay
ganap na nasa Iyong kontrol , at hindi niya maipasa ang
mga hangganan ng kanyang inilaang oras - 6 [O Diyos]
tumalikod sa kanya [at tumigil sa panonood siya kaya
walang kamali-mali]; hayaan siyang magpahinga
hanggang sa magawa niya tulad ng ginagawa ng isang
hiring sa itinalagang oras para sa kanyang araw. 7
Sapagka't may pag-asa sa isang punong kahoy kung ito
ay pinutol, na muling sumisibol at ang mga malambot
na sanga ay hindi titigil. [ Ngunit walang pag-asa para
sa tao .] AMP

KABANATA 4
Kahit papaano Nakilala ng Diyos na ang
Tao ay Magkakasala, PERO Nagustuhan
pa N'ya / Gustung-gusto Namin.
Ano ang Diyos ' patiunang nakilala s at predestined
konsepto, saloobin, at mga plano para sa tao / mo / sa
amin mula BAGO paglikha, oras, at kasaysayan ay
nagsimula? Gusto kong ibahagi ang sapat na banal na
kasulatan para sa iyo upang ganap na ALAM ng Diyos '
s AGAPE / undying / walang pasubaling pag-ibig para
sa LAHAT ng natural conceived ng tao suwi:
Juan 3:16 Para sa Diyos na labis na minahal at mahal na
pinahahalagahan ang [nilikha na pisikal na mundo ] na
ibinigay niya [ang] Kanyang nag-iisang Anak
(natatanging) Anak, upang ang sinumang naniniwala
sa (magtitiwala, kumapit sa, umaasa) sa kanya hindi
mapahamak (dumating sa pagkawasak, nawala)
ngunit magkaroon ng walang hanggan (walang
hanggan) buhay . AMP

DAPAT Alam din natin na ang Diyos ' galit s ay kasing
matuwid sa kahatulan bilang Kanyang PAG-IBIG ay
nasa kaligtasan. Ang modernong tao sa partikular ay
HINDI naghahanap ng malaman ang totoong, buhay,
mapagmahal na Diyos at Kanyang ministeryo / papel
sa at para sa tao. Ang isang simpleng Bibliya
katotohanan ng isang tao ' s kapalaran ay nakasaad sa:
Juan 3:18 Ang sumasampalataya sa Kanya [na
umaalalay sa kanya, ay hindi hinuhusgahan [siya na
nagtitiwala sa Kanya ay hindi babangon upang hatulan;
para sa kanya ay walang pagtanggi, walang paghatol wala siyang pagsumpa]; ngunit ang hindi naniniwala
(kumapit, umasa, nagtiwala sa Kanya) ay hinuhusgahan
na [na siya ay nahatulan na at natanggap na ang
kanyang pangungusap] dahil hindi siya naniniwala at
nagtiwala sa pangalan ng nag-iisang Anak na Anak ni
Diyos . [Siya ay hinatulan dahil sa pagtanggi na hayaan
ang kanyang tiwala na magpahinga sa pangalan ni
Kristo.] AMP
Juan 3:36 At ang naniniwala sa (may pananalig sa,
kumapit, umaasa) ang Anak ay mayroong (ngayon ay
nagtataglay) ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang

sinumang sumuway (ay hindi sumasampalataya,
tumatanggi sa pagtitiwala, pagwawalang-bahala, ay
hindi napapailalim) ang Anak ay hindi makakakita
(karanasan) buhay, ngunit [sa halip] ang poot ng Diyos
ay mananatili sa kanya . [Ang hindi kasiya-siya ng
Diyos ay nananatili sa kanya; Ang kanyang pagkagalit
ay nakabitin sa kanya palagi.] [Hab 2: 4.] AMP
Apocalipsis 21: 8 Datapuwa't tungkol sa mga duwag at
walang kamali - mali at hindi mapaniniwalaan at ang
walang kamali- mali at ang mga mahinahon na
nawalan ng lakas ng loob at ang duwag na
nagpapasakop , at para sa mga hindi naniniwala at
walang pananampalataya, at tungkol sa mga marumi
at marumi sa mga karumaldumal , at tungkol sa mga
mamamatay - tao at ang bastos at multo at ang mga
nagsasagawa ng mga mahika sa sining at mga idolo
(ang mga nagbibigay ng kataas-taasang debosyon sa
sinuman o anumang bagay na iba sa Diyos) at lahat ng
mga sinungaling (yaong sadyang naghahatid ng hindi
totoo sa pamamagitan ng salita o gawa) - [lahat ng ito
ay magkakaroon ng ] ang kanilang bahagi sa lawa na

nagliliyab ng apoy at asupre. Ito ang pangalawang
kamatayan . [Isa 30:33.] AMP
Ngunit may problema sa modernong tao na nagnanais
na gawin ang Diyos ayon sa anumang imahe na nais
nila na maging Siya o hindi. Sila mahanap Diyos ' s galit
para sa mga taong ay hindi nai-save pagkatao sa
kanya / kanyang para sa lahat ng kawalang-hanggan!
Hindi ito biro!!!
Roma 1:18 Para sa [banal] galit at galit ng Diyos ay
ipinahayag mula sa langit laban sa lahat ng diyos na
kawalang-katarungan at kawalang-katarungan ng mga
tao, na sa kanilang kasamaan ay pumipigil at
humadlang sa katotohanan at ginagawa itong hindi
kumikilos . AMP
Roma 1: 21-23 Dahil kapag nakilala nila at nakilala Siya
bilang Diyos, hindi nila pinarangalan at niluwalhati Siya
bilang Diyos o nagpasalamat sa Kanya. Ngunit sa halip
sila ay naging walang saysay at diyos sa kanilang pagiisip [na may walang kabuluhan na mga haka-haka,
mga hangal na pangangatuwiran, at mga hangal na mga

haka-haka] at ang kanilang mga walang pag-iisip ay
nagdilim .
22 Inaangkin na maging matalino, sila ay naging mga
tanga [na nagsasabi na maging matalino, gumawa sila
ng mga simpleng mga sarili). 23 At sa pamamagitan ng
mga ito ang kaluwalhatian at kamahalan at kahusayan ng
walang kamatayang Diyos ay ipinagpapalit at kinakatawan
ng mga imahen, na kahawig ng mortal na tao at ibon at hayop
at reptilya . AMP
Mga Taga-Efeso 5: 6 Huwag hayaan kang sinumang
manlilinlang at linlangin ka ng walang mga
pangangatwiran at walang basehan na mga
pangangatuwiran [para sa mga kasalanan na ito,
sapagkat sa pamamagitan ng mga bagay na ito, ang
galit ng Diyos ay dumarating sa mga anak ng rebelyon
at pagsuway . AMP
Apocalipsis 14: 10-11 Siya {nilang} too shall
[kailangang] magsiinom kayo ng alak ng kagalitan at
kapootan ng Diyos, poured undiluted sa inuman ng
kaniyang galit; at siya ay pahihirapan ng apoy at
asupre sa piling ng mga banal na anghel at sa piling
ng Kordero . [Gen 19:24.] 11 At ang usok ng kanilang

pagdurusa ay umaakyat magpakailanman; at wala
silang pahinga (walang pag-pause, walang pagpasok,
walang pahinga, walang kapayapaan) araw o gabi - ang
mga ito ay sumasamba sa hayop at sa kanyang imahe at
sinumang tumanggap ng selyo ng kanyang pangalan sa
kanya. [Isa 34:10.] AMP
Alam ng Diyos na ang tao ay nagkakasala, at
naniniwala ako na ang banal na kasulatan ay laging
nagpapahiwatig na LAHAT ng mga natural na naglihi
ng mga supling na pinahulaan ng Diyos at paunang
itinuro mula nang BAGO ang simula ng paglikha na
nakasulat sa Kanyang Aklat ng Buhay, ito ay ang
Kanyang pagnanais na sila ay " maligtas ! " Muli,
sasabihin ko," Naniniwala ako na kumpleto na niya ang
nalalaman tungkol sa iyo na kinakailangan /
kinakailangan. " Sinasabi ng Banal na Kasulatan na
ipinakilala ng Diyos ang lahat tungkol sa bawat likas na
nilalang na tao BAGO nangyari ito o maaari nilang
sabihin ito o makilala ito sa kanilang buhay.I DAPAT
mong maunawaan kung gaano ka matatag na
ipinagtataguyod ng Diyos na maging sa ating buhay sa

pamamagitan ng aming / iyong / aking
pananampalataya sa ating Tagapagligtas, Panginoong
Diyos, at Panginoong Jesucristo!
Mga Awit 139: 1-11 Oh Panginoon, hinanap mo ako ng
mabuti at nakilala mo ako . 2 Alam mo ang aking pagupo at ang aking pag-aalsa; Naiintindihan mo ang nasa
isip ko sa malayo . [Mat 9: 4; Juan 2:24, 25.] 3
Sinusubukan mo at hinahanap ang aking landas at ang
aking paghiga , at nalalaman mo ang lahat ng aking
mga lakad . 4 Sapagka't walang salita sa aking dila [na
hindi pa nababago], ngunit, narito, O Panginoon, alam mo ito
. [Sa Heb. 4:13] 5 Mayroon kang dumagsa akin at shut
akin sa - sa likod at harap , at Iyong inilapag Ang iyong
kamay sa akin. 6 Ang iyong [walang hanggan]
kaalaman ay napakaganda para sa akin; ito ay mataas
sa akin , hindi ko maabot ito {Isaias 55: 11-12}. 7 Saan ako
makakapunta sa iyong Espiritu? O saan ako makatakas mula
sa Iyong presensya? 8 Kung umakyat ako sa langit ,
naroroon ka; kung gagawin ko ang aking higaan sa
Sheol (ang lugar ng mga patay), narito, naroon ka.
[Roma 11:33.] 9 Kung kukuha ako ng mga pakpak ng
umaga o maninirahan sa mga kaluluwang bahagi ng

dagat, 10 Magkaroon roon ang iyong kamay na aakayin,
at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. 11
Kung sasabihin ko, Tunay na tatakpan ako ng kadiliman
at ang gabi ay magiging [tanging] ilaw tungkol sa akin,
12 Kahit ang kadiliman ay hindi nagtatago sa iyo,
ngunit ang gabi ay nagliliyab na parang araw; ang
kadiliman at ilaw ay pareho sa Iyo . [Dan 2:22.] AMP
Efeso 1:11 Sa Kanya {Jesus Christ} din namin ay ginawa
[ng Diyos] na pamana (bahagi) at kami ginawang mana
; sapagka't tayo ay naordinahan (napili at hinirang nang
una) alinsunod sa Kanyang layunin, Na gumagawa ng lahat
ng bagay ayon sa payo at disenyo ng Kanyang [sariling]
kalooban , AMP

KABANATA 5
Ano ba ang Diyos ' s patiunang nakilala at
Itinadhana Saloobin at Mga Plano Para sa
Man / Ikaw / Me?
Gawa 17: 24-31 Ang Diyos na gumawa at lumikha ng
mundo at lahat ng mga bagay na narito, pagiging
Panginoon ng langit at lupa, ay hindi tumatahan sa mga
gawang kamay. 25 Ni siya ay pinaglingkuran ng mga
kamay ng tao, na parang wala siyang anoman, sapagkat
siya mismo ang nagbibigay ng pisikal at espiritu at
buhay at hininga at lahat ng mga bagay sa lahat ng
mga tao . [Isa 42: 5.] 26 At gumawa Siya mula sa isang
[karaniwang pinagmulan, isang mapagkukunan, isang
dugo] lahat ng mga bansa ng tao upang tumira sa
ibabaw ng lupa, na tinitiyak na [kanilang] inilaang
mga tagal ng oras at ang mga nakapirming mga
hangganan. ng kanilang tirahan (kanilang mga tirahan,
lupain, at mga tirahan), 27 Kaya't dapat nilang hanapin

ang Diyos, sa pag-asa na madama nila Siya at matagpuan
Siya, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin.
28 Sapagka't sa Kaniya tayo nabubuhay at gumagalaw
at may ating pagkatao ; tulad ng sinabi ng ilan sa iyong
[sariling] mga makata, Sapagkat kami rin ay kanyang mga
anak . 29 Mula noon, tayo ay mga anak ng Diyos, hindi
natin dapat isipin na ang Diyos (ang Diyos) ay tulad ng
ginto o pilak o bato, [ng likas na katangian] isang
representasyon ng sining ng tao at imahinasyon, o
anumang bagay na itinayo o naimbento. 30 Ang gayong
[dating] edad ng kamangmangan ng Diyos, ito ay totoo,
hindi pinansin at pinapayagan na mapapansin nang
hindi napapansin; ngunit ngayon Sinisingil niya ang
lahat ng mga tao sa lahat ng dako na magsisi (upang
baguhin ang kanilang isip para sa mas mabuti at buong
puso na baguhin ang kanilang mga daan, na may
kasiraan sa kanilang nakaraang mga kasalanan), 31
Dahil naayos niya ang isang araw kung saan Siya ay
hahatulan nang buong mundo (makatarungan) sa
pamamagitan ng Isang Tao na si Jesus Christ na
kanyang tinukoy at hinirang para sa tungkulin na iyon,
at ginawa Niya itong kapani-paniwala at binigyan ng

pananalig at katiyakan at katibayan sa lahat sa
pamamagitan ng pag-angkan Niya mula sa mga patay .
[Aw 9: 8; 96:13; 98: 9.] AMP
Ibinahagi sa atin ng banal na kasulatan na kahit sa lahat
ng mga kasalanan at pagkakamali ng tao na labis na
minamahal at pinangangalagaan ng Diyos ang tao. Ang
kanyang mga plano para sa tao ' s hinaharap sa
kawalang-hanggan ay kabilang ang natubos na tao ' s
permanenteng pagsunod sa Kanya!
Jeremias 29:11 Sapagkat nalalaman ko ang mga iniisip
at mga plano na mayroon ako para sa iyo, sabi ng
Panginoon, ang mga saloobin at mga plano para sa
kapakanan at kapayapaan at hindi para sa kasamaan,
upang mabigyan ka ng pag-asa sa iyong huling
kalalabasan [ng iyong pisikal na kamatayan). AMP
Tito 1: 2 [Pagpapahinga] sa pag- asa ng buhay na
walang hanggan , [buhay] na ipinangako ng walang
katapusang Diyos na hindi maaaring linlangin ang
kasinungalingan bago pa man magsimula ang mundo o ang
mga panahon . AMP

Jeremias 1: 5 Bago kita nilikha sa sinapupunan ay alam
ko at naaprubahan ko kayo (naaangkop ito sa LAHAT
na likas na ipinanganak na tao - HINDI ipinapakita ng
Diyos ang pagiging paborito} [bilang Aking napiling
instrumento], at bago ka pa isinilang ay naghihiwalay
ako at nagtakda hiwalay kayo, pag-alay sa iyo; [at]
hinirang kita bilang isang propeta sa mga bansa. [Exo
33:12; Isa 49: 1,5; Rom 8:29.] AMP
Exodo 33:17 At sinabi ng Panginoon kay Moises, aking
gagawin ang bagay na ito rin na ikaw ay nagtanong,
sapagkat nakasumpong ka ng lingap, kagandahangloob, at awa sa aking paningin at kilala kita personal
at sa pamamagitan ng pangalan {Muli ito ay naaangkop
sa LAHAT natural na naglihi ang mga tao - HINDI
ipinapakita ng Diyos ang pagiging paborito!}. [Rev
2:17.] AMP
Lucas 12: 7 Nguni't kahit ang mga buhok ng iyong ulo
ay nabibilang lahat . Huwag matakot sa takot o
makunan ng alarma; ikaw ay higit na may halaga
kaysa sa maraming [kawan] ng mga maya . AMP
Job 14: 5-7 Dahil ang mga araw ng isang tao ay
natukoy na , at ang bilang ng kanyang mga buwan ay

ganap na nasa Iyong kontrol , at hindi niya maipasa ang
mga hangganan ng kanyang inilaang oras - 6 [O Diyos]
tumalikod sa kanya [at tumigil sa panonood siya kaya
walang kamali-mali]; hayaan siyang magpahinga
hanggang sa magawa niya tulad ng ginagawa ng isang
hiring sa itinalagang oras para sa kanyang araw. 7
Sapagkat may pag-asa sa isang punong kahoy kung ito
ay pinutol, na muling lusbong at ang mga malambot na
sanga ay hindi titigil. [Ngunit walang pag-asa para sa
tao.] AMP
Sa pagsasara ng kabanatang ito, ang isa sa aking mga
paboritong mga teksto tungkol sa lalaking ' s perplexion
ng kanyang relasyon sa Diyos ay matatagpuan sa Aklat
ng mga Trabaho:
Job 7: 17-19 Ano ang tao lamang na dapat mong
gugugulin ang iyong oras sa pag-uusig sa kanya ? 18
Kailangan mo ba siyang maging tagapagtatanong {/
examiner) tuwing umaga at subukan siya sa bawat
sandali ng araw? 19 Bakit hindi mo ako pabayaan — kahit
na mahaba ang haba upang dumura ? TLB
Job 34: 14-15 Kung [Diyos] ay dapat ilagay ang
kanyang puso sa kanya [tao] at bawiin ang Kanyang

[nagbibigay-buhay] espiritu [James 2:26} at ang
Kanyang hininga [buhay mula sa tao] [Genesis 2: 7 Sa
Kaniyang Sarili, 15 Lahat ng laman ay magkakasama ay
mawawala, at ang tao ay babalik muli sa alabok [ng
permanente). [Aw 104: 29; Eclesiastes 12: 7.] [Ang isang
supling ng IVF na supling ay HINDI ay may isang diyos
na nilikha ng Diyos, PERO sila ay buhay at may
Kanyang hininga ng buhay.} AMP
Mga Awit 8: 4 Ano ang tao na iniisip mo sa kanya , at
ang anak ng tao [ na panganganak sa lupa ] na iyong
pinangangalagaan mo ? AMP
Mga Awit 144: 3 Panginoon, anong tao ang iyong
napansin ? O ang anak ng tao na iyong isinasaalangalang sa kanya ? [Job 7:17; Aw 8: 4; Heb 2: 6.] AMP
Mga Hebreo 2: 6 Ito ay naging taimtim at matapat na
sinabi sa isang tiyak na lugar, Ano ang tao na inaalala
mo sa kanya, o ang anak ng tao na iyong mabait at
matulungin na nag-aalaga at bumisita at nagbantay sa
kanya ? AMP
Mga bagay na ito ay sinabi, sa tingin ko ang maaari
kong ligtas na sabihin na iniibig ng Diyos ang lahat ng
Kanyang paglikha, NGUNIT mula sa tao ' s simula, siya

ay nagkaroon ng reserbasyon para sa Kanyang mga tao
at pinagtibay supling LAMANG:
Mga Hebreo 13: 5 Hayaan ang iyong pagkatao o paguugali sa moral na maging libre sa pag-ibig sa pera
[kabilang ang kasakiman, pagnanasa, pagnanasa, at
pagnanasa para sa mga pag-aari sa lupa] at maging
nasiyahan sa iyong kasalukuyang [mga pangyayari at
sa kung anong mayroon ka]; Sapagkat Siya mismo ang
nagsabi, Hindi ko kayo pababayaan o pababayaan kita o
pababayaan kita na walang suporta. [Hindi ako, [hindi], hindi
ko iiwan, hindi ko kayo iiwan ng walang magawa ni pabayaan
o pabayaan kayo (mamahinga ang aking hawak sa iyo)!
[Tiyak na hindi!] [Josh 1: 5.] AMP
Genesis 28:15 At, narito, ako ay sumasaiyo sa iyo, at
aking aalagaan (babantayan ka) kung saan ka man
pumaroon, at ibabalik kita sa lupain na ito; sapagka't
hindi kita iiwan hanggang sa magawa ko na ang lahat
ng sinabi ko sa iyo. AMP
Deuteronomio 31: 6 [Si Moises na nagsasalita sa mga
Israelita] ay maging malakas, matapang, at matatag;
huwag matakot o matakot sa harap nila, sapagkat ito

ang Panginoong Diyos na sumasama ka; Hindi ka niya
bibiguin o pababayaan ka . AMP
Joshua 1: 5 {Ang Panginoon na nagsasalita kay Joshua}
Walang taong makatatayo sa harap mo sa lahat ng
kaarawan ng iyong buhay. Kung paanong kasama ko si
Moises, gayon din ako makakasama ; Hindi kita
bibiguin o talikuran . AMP
1 Samuel 12:22 Hindi iiwan ng Panginoon ang
Kanyang bayan dahil sa Kanyang dakilang pangalan ,
sapagkat nalulugod Siya na gawin kang isang bayan
para sa Kanya. AMP
1 Cronica 28:20 {Samuel Speaking} Gayundin sinabi ni
David kay Salomon na kaniyang anak, Maging malakas
at tapang, at gawin mo ito. Huwag matakot, huwag
matakot, sapagkat ang Panginoong Diyos, ang aking
Diyos, ay sumasa iyo. Hindi ka niya bibiguin o
talikuran hanggang sa matapos mo ang lahat ng gawain
para sa paglilingkod sa bahay ng Panginoon. AMP
Mga Awit 37:28 {Isang Awit ni David} Sapagka't ang
Panginoon ay nalulugod sa katarungan at hindi
tinatalikuran ang Kanyang mga banal;

pinangangalagaan silang magpakailanman , ngunit
ang mga anak ng masama [sa oras] ay papatayin. AMP
Isaias 41:10 [Ang Diyos na nagsasalita sa mga Israel}
Huwag matakot [walang dapat na matakot], sapagkat
ako ay sumasaiyo ; huwag kang tumingin sa paligid mo
sa takot at malungkot, sapagkat ako ang iyong Diyos .
Palalakasin at palalakasin kita sa mga paghihirap, oo,
tutulungan kita; oo, aalalayan kita at panatilihin kita sa
pamamagitan ng Aking [matagumpay na kanang
kamay ng katuwiran at katarungan. [Mga Gawa 18:10.]
AMP
Isaias 41:17 [Ang Diyos na nagsasalita sa mga Israelita}
Ang mahihirap at nangangailangan ay naghahanap ng
tubig kapag wala; ang kanilang mga dila ay
pinalamanan ng uhaw. Ako ang Panginoon ay
sasagutin sila; Ako , ang Diyos ng Israel, ay hindi ko
sila pababayaan . AMP
Nais kong maunawaan mo na anuman ang iyong iniisip
o nais paniwalaan tungkol sa Diyos, ang mga nabanggit
na mga banal na kasulatan sa kabanatang ito ay dapat
ipakita kung ano at kung ano ang naramdaman ng

Diyos tungkol sa IYONG nilalang / nilikha / tao /
tinubos ng tao.
Sa palagay mo ba ay ibubura ng Diyos ang matalik na
ugnayan na maaari Niyang magkaroon ng natubos na
tao at hayaan ang Kanyang nilikha na mga nilalang na
mang-akit sa Kanya sa pamamagitan ng paglikha ng
isang huwad na huwad ng isang supling ng tao?
Naniniwala ako HINDI !!! Ito ay isang malaking hindi
mapapatawad na kasalanan laban sa Diyos paglapastangan sa Diyos ang Banal na Espiritu!
Marcos 3: 28-29 Katotohanang at solemne sinasabi ko sa
iyo, ang lahat ng mga kasalanan ay mapatawad sa mga
anak ng tao, at kung ano man ang mga mapang-abuso
at mapanirang bagay na kanilang binibigkas; 29
Datapuwa't ang sinumang nagsasalita ng pang-aalipusta
laban sa o masamang maling pagpapahayag ng Banal na
Espiritu [sinisisi ang Banal na Espiritu] ay hindi
makakakuha ng kapatawaran , ngunit nagkakasala at nasa
pagkakahawak ng walang hanggang pagkakasala
(walang hanggang kasalanan). AMP

KABANATA 6
Pagtukoy ng Diyos ang Banal na Espiritu '
s Role Sa Natural Human Reproduction:
Genesis 4: 1 AT Alam ni ADAM na nakikipagtalik kay
Eva bilang kanyang asawa, at siya ay nagbuntis at
nanganak kay Cain; at sinabi niya, nakakuha ako at
nakakuha ng isang tao sa tulong ng Panginoon . AMP
Genesis 4:25 At muling naging buntis ang asawa ni
Adan, at nagkaanak ng isang anak na lalaki at tinawag
ang kanyang pangalang Seth. Sapagkat ang Diyos, aniya,
ay nagtalaga para sa akin [mula sa Kanyang Aklat ng
Buhay) ng ibang bata sa halip na kay Abel , sapagkat
pinatay siya ni Cain. AMP
Ngayon kami ay pagpunta upang makakuha ng pababa
sa kutuhin-magaspang ng Diyos ' s paglahok sa bawat
patiunang nakilala at predestined natural na pagkilos
ng tao sa pagpapadami. Sino ang Eba? Bakit Mahalaga
Siya sa Pamantayang Pantao? Diyos NILIKHA Adam at

pagkatapos ay binuo Eba mula kay Adan ' side s itinuturing sila ng Diyos bilang mag-asawa.
Genesis 2: 23-25 Pagkatapos sinabi ni Adan, Ang
[nilalang na ito) ay buto ng aking mga buto at laman ng
aking laman; tatawagin siyang Babae , sapagkat siya ay
kinuha sa isang lalaki. 24 Kaya't iiwan ng tao ang
kanyang ama at ang kanyang ina at magiging
magkakaisa at makikipag-ugnay sa kanyang asawa, at
sila ay magiging isang laman . [Mat. 19: 5; 1 Cor 6:16; Ef
5: 31-33.] 25 At ang lalaki at ang kanyang asawa ay
parehong hubad at hindi napahiya o nahihiya sa piling
ng bawat isa. AMP
Dapat nating malaman at maunawaan na nilikha ng
Diyos si Adan kasama ang kanyang tamud upang
pagsamahin ang mga itlog ni Eva upang mabuo ang
mga anak ng tao, at naniniwala ako na ang mga itlog ni
Eba ay naglalaman ng DNA para sa lahat ng hinaharap
na henerasyon ng sangkatauhan. Ano ang sinabi sa atin
ng Diyos na nagsimula Siya?
Isaias 41: 4 Sino ang naghanda at nagawa nito, na
tumatawag at gumagabay sa mga patutunguhan ng

mga henerasyon [ng lahat ng mga tao ng mga bansa]
mula sa pasimula ? Ako, ang Panginoon - ang nauna [na
mayroon nang kasaysayan bago nagsimula] at sa huling
[isang walang hanggang ngayon, hindi nagbabago na
Diyos] - Ako Siya . AMP
Exodo 3:14 At sinabi ng Diyos kay Moises, AKO NA
AKO AT ANO AKO , at AKO AY ANO ANG AKING
GUSTO; at sinabi niya, Ganito ang inyong sasabihin sa
mga Israelita: I AM {ONE ng Diyos ' s maraming
Pangalan} Sinugo ako sa iyo! AMP
Ipinahayag nina Adan at ng Bibliya si Eva na maging "
ina ng LAHAT na nabubuhay na tao. " Sa Bahagi 1
PANIMULA, ibinahagi ko na ang Diyos ay may "
template " para sa likas na pagpaparami ng tao. Let ' s
start paglalagay ng Kanyang likas ng tao pagpaparami
template sama-sama upang makita ang Diyos ang Banal
na Espiritu ' work s sa pagpaparami ng tao. Paano
nalaman nina Adan at Eva ang alam nila?
Genesis 3:20 Ang lalaking tinatawag na pangalan ng
kaniyang asawa Eve [buhay spring], sapagkat siya ang
ina ng lahat ng nabubuhay. AMP

Sa simula ng kabanata na ito sa Genesis 4: 1 a nd 04:25 ,
Bisperas gumagawa ng bold na pahayag tungkol sa
Diyos na tumutulong sa kanya upang makabuo ng bata.
Paano niya malalaman ito? Kahit na sa ating mga
modernong panahon, HINDI natin nauunawaan o nais
nating tanggapin ito! Naniniwala ako nang naglalakad
ang Diyos sa " hardin ng Eden " kasama sina Adan at
Eva, kinausap niya sila tungkol sa maraming bagay
kasama na ang Kanyang eksklusibo at incumerong
papel / ministeryo sa mga susunod na henerasyon sa
proseso ng pagpaparami ng tao. Alam namin na ang
likas na pagpaparami ng tao ay nagsasangkot sa
pakikipagtalik nang mas mabuti sa pagitan ng magasawa, ngunit alam din natin na ang mga pagbubuntis
ay nangyayari sa pagitan ng mga walang asawa.
Naniniwala ako na nilikha ng Diyos ang tamud kay
Adan para sa paglalang ng tao at nilikha ang DNA sa
mga itlog ni Eba para sa LAHAT ng pagpapanganak na
naipasa sa mga salinlahi ng tao.

Naniniwala ako na nilikha ng Diyos ang mga
kababaihan upang normal na makagawa ng isang itlog
sa isang buwanang iskedyul para sa mga 30-40 taon at
para sa mga lalaki na patuloy na makagawa ng mga
trilyon ng tamud sa maraming mga taong may edad na.
Ang resultang sekswal na unyon sa pagitan ng isang
asawa at asawa ay maaaring makabuo ng isang
patiunang nakilala at predestined supling ayon sa Dios
Ama ' patiunang nakilala plano s na matatagpuan sa
Kanyang Aklat ng Buhay na nakasulat sa isang panahon
BAGO paglikha, oras, at kasaysayan ay nagsimula at
ginagamit ng Diyos ang Banal na Espiritu upang
maipalabas ang mga konsepto / plano ng Ama ! Ang
Espiritu Santo ay naglilingkod sa bumubuo ng bawat
natural conceived ng tao supling ' s panloob na bahagi
at pagkatapos ay hiwalay sa bumubuo ng bawat natural
conceived ng tao supling ' s espiritu. Gagamitin ko ang
Haring David ' patotoo s bilang aming mga halimbawa:
Mga Awit 139: 16 Ang Hari na nakikipag-usap sa Diyos}
Nakita ng iyong mga mata ang aking hindi nabagong
sangkap , at ang iyong aklat ng Buhay sa lahat ng mga
araw [ng aking buhay] ay isinulat na binalak bago pa

man sila gumawa , kapag wala pa sa kanila {sa
panahon BAGO ang oras at kasaysayan}. AMP
Jeremias 29:11 Sapagkat nalalaman ko ang mga iniisip
at mga plano na mayroon ako para sa iyo (ang mga
konsepto na aking inisip para sa iyo BAGO nagsimula
ang oras at kasaysayan}, sabi ng Panginoon, mga
saloobin at mga plano para sa kapakanan at
kapayapaan at hindi para sa kasamaan, na ibigay sa iyo
pag-asa sa inyong huling kinalabasan {Anong uri ng
HOPE na lampas sa inyong pisikal na kamatayan ang
maaasahan natin?} . AMP
Tito 1: 2 [Pagpapahinga] sa pag -asa ng buhay na walang
hanggan , [buhay] na ipinangako ng walang katapusang
Diyos na hindi maaaring linlangin ang kasinungalingan
bago pa man magsimula ang mundo o ang mga panahon .
AMP
Mga Awit 139: 13-15 Sapagkat ikaw ay nilikha ng Diyos
sa aking mga panloob na bahagi; Ikinulong mo ako ng
magkasama sa sinapupunan ng aking ina . 14
Ipagtatapat at papuri ako sa Iyo sapagkat ikaw ay
nakakatakot at kahanga-hanga at sa kakila-kilabot na
kamangha-mangha sa aking kapanganakan ! Kahanga-

hanga ang iyong mga gawa, at ang aking panloob na
sarili ay nakakaalam nang maayos. 15 Ang aking
balangkas ay hindi nakatago mula sa Iyo nang ako ay
nabuo nang lihim [at] masalimuot at mausisa na gawa
[na parang may kulay na iba't ibang kulay] sa kalaliman
ng lupa [isang rehiyon ng kadiliman at misteryo]. AMP
Zacarias 12: 1 ANG BAYAN o orakulo (ang bagay na
itataas) ng salita ng Panginoon hinggil sa Israel: Ganito
ang sabi ng Panginoon, na naglalakad ng kalangitan at
naglalagay ng pundasyon ng lupa at bumubuo ng espiritu
ng tao sa loob niya. . AMP
Diyos ay ibinahagi sa akin na sa bawat tao ' s natural
paglilihi TWO iba't ibang, naiiba, at gayon pa man
sabay-sabay na mga gawa ng Dios Espiritu Santo ay
tumatagal ng lugar. Kanyang unang trabaho ay upang
bumuo ng isang tao ' s pisikal lamang loob {Awit 139:
13-15} habang sa SAME oras ngunit bilang isang
hiwalay na pagkilos na bumubuo ng taong iyon ' s
espirituwal na likas na katangian {Zacarias 12: 1} kaya
ang paggawa na embryo ng isang kumpletong tao ang
pagiging kasama ng DIOS isang pisikal na kalikasan at

isang espiritwal na kalikasan. MANGYARING
TANDAAN na ang Diyos ang Banal na Espiritu ' s
bumubuo ng isang tao ' s espiritu ay isang monumental
na kaganapan - ito ay sa SAME scale ng Diyos ' s
bumubuo ng langit at lupa.
Mayroon kaming Diyos na nilikha ang tao bilang isang
pisikal na pagkatao na may espiritu sa "pag- asa " ang
taong ito ay makikilala si Jesucristo bilang kanilang
personal na Tagapagligtas:
Genesis 1: 27-28 nilikha Kaya ng Diyos ang tao ayon sa
Kaniyang sariling {espirituwal} imahe, sa imahe at
wangis ng Dios siya nilikha siya; lalaki at babae
nilikha Niya sila . [Col 3: 9,10; Santiago 3: 8,9.] 28 At
binasbasan sila ng Diyos at sinabi sa kanila, Maging
mabunga, magparami, at punan mo ang lupa, at
sakupin ito [gamit ang lahat ng malawak na
mapagkukunan nito sa paglilingkod sa Diyos at tao]; at
may kapangyarihan sa mga isda ng dagat, ang mga ibon
sa himpapawid, at sa bawat buhay na nilalang na
gumagalaw sa mundo. AMP
Juan 4:24 Ang Diyos ay isang Espiritu (isang Espirituwal
na Nilalang) {Sino ang hindi makikita) at ang mga

sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Kanya sa
espiritu at sa katotohanan (katotohanan). AMP
Genesis 2: 7 At nilalang ng Panginoong Dios ang tao
sa alabok ng lupa at hiningahan ang kaniyang mga
butas ng ilong ng hininga o espiritu ng buhay , at ang
tao ay naging kaluluwang buhay {pisikal} sa pagiging .
[1 Cor 15: 45-49.] AMP
Isaias 41: 4 Sino ang naghanda at nagawa nito, na
tumatawag at gumagabay sa mga patutunguhan ng
mga henerasyon [ng mga bayan ng mga bansa] mula
sa pasimula ? Ako, ang Panginoon - ang una [na
mayroon nang kasaysayan bago nagsimula] at sa huling
[isang walang hanggang ngayon, hindi nagbabago na
Diyos] - Ako Siya {cf Exodo 3:14}. AMP
Mga Taga-Efeso 1: 3-4 Nawa ang pagpapala (papuri,
pagpupuri, at eulogy) ay maging sa Diyos at Ama ng
ating Panginoong Jesucristo (ang Mesiyas ) na
nagpapala sa atin kay Cristo sa bawat espirituwal
(ibinigay ng Banal na Espiritu) na pagpapala sa
makalangit na kaharian ! 4 Tulad ng [sa Kanyang pagibig] pinili niya tayo [talagang pumili tayo para sa
Kaniyang sarili bilang Kanyang sariling] kay Cristo

bago pa itinatag ang mundo, upang tayo ay maging
banal (itinalaga at itinalaga para sa Kanya) at walang
kasalanan sa Kanyang paningin. kahit na sa itaas ng
pagsisi, sa harap Niya sa pag-ibig [Ang Diyos ay
paunang itinakda sa atin na " maligtas / Ipinanganak
Muli " }. AMP
Tito 1: 1-2 PAUL, Isang alipin na alipin ng Diyos at
isang apostol (isang espesyal na messenger) ni Jesucristo
(ang Mesiyas) upang pasiglahin at itaguyod ang
pananampalataya ng mga pinili ng Diyos at akayin
sila sa tumpak na pag-unawa at pagkilala sa kakilala
sa Katotohanan na kabilang at nagkakasundo sa at
may kaugaliang pagkadiyos , 2 [Pagpapahinga] sa pagasang buhay na walang hanggan , [buhay] na walang
katapusang Diyos na hindi maaaring linlangin ang
kasinungalingan bago pa man ang mundo o ang mga
panahon ng panahon ay nagsimula . AMP

KABANATA 7
Ang Larawan ng Isang Babae Egg at ang
Banal na Espiritu ' Role s sa Nakakapataba
Ito Ayon sa Dios Ama ' s patiunang
nakilala at Itinadhana Plans:

Sa Genesis Kabanata 3, mayroon tayong Diyos na
naglalakad at nakikipag-usap kay Adan at Eba at ang
ahas sa Hardin ng Eden at ipinaliwanag ang kanilang
kasalanan at bunga nito, ngunit dahil alam ni Eva ang
maraming bagay tungkol sa buhay, naniniwala ako na
tinalakay din niya sa kanila ang kanilang pagkakaroon
ng isang pamilya at ang Kanyang papel sa kanilang
pamilya. Muli, kailangan nating malaman at
maunawaan na nilikha ng Diyos si Adan sa kanyang
tamud at Eve sa lahat ng mga hinaharap na lalaking '
DNA s sa kanyang mga itlog.
Genesis 3: 8-9 At narinig nila ang tunog ng
Panginoong Diyos na naglalakad sa hardin sa lamig
ng araw [Naniniwala ako na ito ang preincarnate Christ!
Tandaan na si Jesus ay " pareho kahapon, ngayon at
magpakailanman " {Hebreo 13: 8}. Ang mga Espiritu ay
HINDI umiyak kapag naglalakad.}, At si Adan at ang
kanyang asawa ay nagtago sa kanilang sarili mula sa
presensya ng Panginoong Diyos sa gitna ng mga puno
ng hardin {Paano ka magtatago sa isang espiritu?}. 9
Ngunit tinawag ng Panginoong Diyos si Adan at sinabi
sa kanya, Nasaan ka? 10 Sinabi niya, Narinig ko ang

iyong tunog na naglalakad sa hardin , at natakot ako
dahil hubad ako; at nagtago ako. AMP
Genesis 3:20 Tinawag ng lalaki ang pangalan ng
kanyang asawa na si Eva [life spring], sapagkat siya ang
ina ng lahat ng nabubuhay . AMP
Genesis 4: 1 AT Alam ni ADAM na nakikipagtalik kay
Eva bilang kanyang asawa, at siya ay nagbuntis at
nanganak kay Cain; at sinabi niya, nakakuha ako at
nakakuha ng isang tao sa tulong ng Panginoon {Paano
niya malalaman ito? Kahit na sa ating modernong
panahon, HINDI natin ito naiintindihan!}. AMP
Genesis 4:25 At muling naging buntis ang asawa ni
Adan, at nagkaanak ng isang anak na lalaki at tinawag
ang kanyang pangalang Seth. Sapagkat ang Diyos, aniya,
ay nagtalaga para sa akin ng ibang bata sa halip na kay Abel ,
sapagkat pinatay siya ni Cain. AMP
Kaya kung paano ito nangyari? Naniniwala ako na ang
solong average na lalaki ejaculate ay naglalaman ng
humigit-kumulang na 250 milyong tamud para sa isang
itlog. Paano ba ang tamang sperm haluan ng tamang
itlog upang muling gawin ang tamang supling na ang

pangalan ay naipakilala at prewritten sa Diyos Ama ' s
Book of Life mula BAGO paglikha, oras, at kasaysayan
ay nagsimula? Ang sumusunod na ilustrasyon ay
tungkol sa isang itlog ng tao na pinupuksa ng tamud na
ginagabayan ng Diyos na Banal na Espiritu sa
pamamagitan ng likas na proseso ng pagpapabunga ng
tao:
Naniniwala ako sa Diyos Espiritu Santo ay naroroon sa
ganitong sexual union at may kasama Siya ng Diyos ' s
Book of Life na naglalaman ng Dios Ama ' s patiunang
nakilala at predestined plano / konsepto para sa bawat
at bawat natural makabuo ng supling ng tao mula sa
bago paglikha, oras, at nagsimula ang kasaysayan. Ito
ay kagiliw-giliw na kung ikaw ay "mga itlog ng tao na
nagsisipilyo sa tamud " na ito ay itinuturing na ngayon
ng ilang mga siyentipiko na ang mga itlog ay " pipiliin "
ang tamud upang pataba ang mga ito. Para sa akin ito
ay HINDI totoo, ngunit ito ay gumagawa ng mahusay
na kahulugan dahil ang aksyon na ito ay HINDI mula
sa itlog mismo ngunit ay nagpapahiwatig na ang
Diyos ang Banal na Espiritu ay pili naghahanda kanan

tamud mula sa milyon-milyong ejaculated ng ama
upang lagyan ng pataba ang ina ' s ng isang itlog .

KABANATA 8
Man ' s Saloobin sa Human Reproduction:
Gusto kong ibahagi sa iyo ng isang online na artikulo na
nagbibigay sa amin ng tao ' s iiba-iba ng mga saloobin sa
pagpaparami ng tao, ngunit HINDI ito isama ang
anumang pagbanggit ng Diyos ' s nakaraan,
kasalukuyan, o hinaharap paglahok sa proseso ng
paglilihi at ang mga nagresultang bilig:
" Sa nagwagi-tumatagal-lahat ng laro ng pagpapabunga,
milyun-milyong sperm lahi patungo sa itlog na ' waiting
s sa finish line. Marami sa sperm don ' t kahit na gawin
itong off sa simula, salamat sa nawawala o deformed
tails at iba pang mga depekto. Ang iba pa ay walang
lakas upang tapusin ang mahabang paglalakbay sa
pamamagitan ng babaeng reproductive tract, o
nakakuha sila ng patibong sa malagkit na likido na
nangangahulugang hadlangan ang lahat ngunit ang
pinakamalakas na lumalangoy. Para sa subset ng isang
subset ng spermatozoa na umaabot sa kanilang tropeo,

ang panghuling panalo ay matutukoy ng isang huling
sprint hanggang sa dulo. Ang eksaktong
pagkakakilanlan ng tamud ay random , at ang itlog ay
naghintay nang pasensya hanggang sa sa wakas ay
dumating ang Michael Phelps ng mga gametes . O
kaya nag-isip ang mga siyentipiko.
"Si Joe Nadeau, pangunahing siyentipiko sa Pacific
Northwest Research Institute , ay hinahamon ang
dogma na ito. Ang random na pagpapabunga ay dapat
humantong sa mga tiyak na ratios ng mga kumbinasyon
ng gene sa mga supling, ngunit natagpuan ni Nadeau
ang dalawang halimbawa mula lamang sa kanyang
sariling lab na nagpapahiwatig ng pagpapabunga ay
maaaring malayo sa random : Ang ilang mga pares ng
mga gamete genes ay mas malamang kaysa sa iba.
Pagkatapos nakapangyayari out malinaw na
alternatibong paliwanag, maaaring siya lamang
tapusin na fertilization wasn ' t random sa lahat {Ito ba
kung saan nanggagaling ang Diyos sa larawan?}.
" Ito ' s mga gamete katumbas ng pagpili ng isang
partner, " Nadeau sinabi.
" Ang kanyang hypothesis - na ang itlog ay maaaring
manligaw ng tamud na may mga tiyak na genes at

kabaligtaran - ay bahagi ng isang lumalagong
pagsasakatuparan sa biology na ang itlog ay hindi
masunurin, dokumentong cell na matagal nang iniisip
ng mga siyentipiko. Sa halip, nakikita ng mga
mananaliksik ang itlog bilang isang pantay at
aktibong player sa pagpaparami, pagdaragdag ng mga
layer ng kontrol ng ebolusyon at pagpili sa isa sa
pinakamahalagang proseso sa buhay .
" Female reproductive anatomya ay mas misteriyoso at
mahirap na pag-aaral, ngunit may ' ay isang lumalagong
pagkilala ng babae papel sa fertilization, " sinabi Mollie
Manier, isang evolutionary biologist sa George
Washington University . "
Kung ang tao ay kumuha at tanggapin kung ano ang
sinasabi ng Bibliya tungkol sa Diyos ' s papel /
ministeryo sa mga tao buhay, sa tingin ko doon ay
magiging mas katotohanan na kilala at mas pagkalito.
Ibinahagi sa atin ng Bibliya na nilikha ng Diyos ang
bawat tao sa kanilang paglilihi na may tatlong
natatanging bahagi - isang pisikal na katawan na
naglalaman ng aming mga buto / frame, organo, at
balat na nagpapahintulot sa amin na gumana / maging

mobile / upang mabuhay, isang kaluluwa na sa tingin
ko ay naglalaman isa ' s isip / espirituwal na puso /
personalidad, at isang espiritu na nag-uugnay sa atin sa
espirituwal sa Diyos sa panahon ng isa ' s buhay at
babalik sa Kanya sa isa ' s kamatayan bilang bahagi ng
aming kasaysayan para sa paghatol:
1 Mga Taga-Tesalonica 5:23 At ang Diyos ng
kapayapaan ay magpakabanal sa iyo sa pamamagitan at
sa pamamagitan ng [paghiwalay sa iyo mula sa mga
masasamang bagay, gawin kang dalisay at buong pagalay sa Diyos]; at nawa’y mapanatili ang iyong espiritu
at kaluluwa at katawan na maging maayos at kumpleto [at
natagpuan] na walang kapintasan sa pagdating ng ating
Panginoong Jesucristo (ang Mesiyas). AMP
Eclesiastes 12: 7 {Kapag ang isang tao ay namatay}
Kung gayon ang alikabok [na kung saan ginawa ng
Diyos ang katawan ng tao] ay bumalik sa lupa tulad ng
dati, at ang espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay nito .
AMP
Ano ang ginagawa ng lahat ng Diyos ang Banal na
Espiritu ' assisted reproductive work lulundo s in? - sa
mga henerasyon ng tao na nagdadala sa iyo at sa akin

dito sa kasalukuyang oras at lugar sa kasaysayan. Para
sa akin, walang mas nakakainis na pagbabasa sa Bibliya
kaysa sa mga kabanata na nagbabahagi tungkol sa
gayon at kaya ipinanganak kaya at gayon, ngunit ang
mga kabanatang ito ay nagpapahintulot sa Diyos na
umalis mula sa punto A hanggang point B hanggang
point C, atbp upang dalhin ang Kaniyang paunangalam at paunang natukoy na mga anak na maging sa
kanilang mga itinalagang oras at lugar sa kasaysayan.
May kasamang ikaw at ako!
Isaias 41: 4 Sino ang naghanda at nagawa nito, na
tumatawag at gumagabay sa mga patutunguhan ng
mga henerasyon [ng [LAHAT ng mga tao ng LAHAT ng
mga bansa] mula pa sa simula ? Ako, ang Panginoon ang nauna [na mayroon nang kasaysayan bago nagsimula] at
sa huling [isang walang hanggang ngayon, hindi
nagbabago na Diyos] - Ako Siya . AMP
Exodo 3:14 At sinabi ng Diyos kay Moises, AKO NA
AKO AT ANO AKO , at AKO AY ANO ANG AKING
GUSTO; at sinabi niya, Sasabihin mo ito sa mga
Israelita: AKO ay sinugo ako sa iyo! AMP

SUMMAR Y
Diyos ' s konsepto, Plano, at Role in
Human Reproduction:
Ang Simbahang Kristiyano ay hindi nagtuturo tungkol
sa panahon BAGO paglikha, panahon, at kasaysayan ay
nagsimula {a " oras " BAGO ang Aklat ng Genesis} isang panahon kung kailan nagkaroon lamang ng
Triune na Diyos - Diyos ang Ama, Diyos ang Anak /
ang Anak ng Man / Jesu-Cristo, at ang Diyos ang Banal
na Espiritu, na tumatahan sa walang hanggan, ang
Ikatlong Langit, Eden Hardin ng Diyos, dalawang mga
luklukan, at ng Dios Ama ' s Book of Life - na kung saan
ako ay naniniwala na nakapaloob lAHAT ng Dios '
patiunang nakilala concepts s / mga saloobin / plano
para sa Kanyang nilikha. Ang panahon na ito ay BAGO
13+ bilyong taon na ang nakaraan kung saan sa akin ay
hindi maiisip at hindi maihahambing na oras na ang
nakakaraan. Dahil sa pagkalipas ng panahon sa pagitan
ng panahong ito at paglikha ay kung bakit ang pagangkin ng Diyos na hindi mababago - Ang Kanyang

mga konsepto / plano para sa Kanyang nilikha ay kaya
napagtibay sa paglikha, oras, at kasaysayan na hindi
nila mababago kaya't ang dating kasabihan, " Sila ay
naka-embed sa kongkreto ” ibig sabihin, na literal na
gumagawa ng Diyos na hindi mabago / hindi
mababago!
Malakias 3: 6 Sapagka't ako ang Panginoon, hindi ako
nagbabago ; kaya't ikaw, Oh mga anak ni Jacob, ay hindi
nalipol. AMP
Mga Hebreo 13: 8 Si Jesucristo (ang Mesiyas) ay
palaging pareho, kahapon, ngayon, [oo] at
magpakailanman (hanggang sa mga edad). AMP
Maraming bagay ang Diyos na Banal na Espiritu sa likas
na pagpaparami ng tao. Ako ay magbibigay sa iyo ng
isang magkakasunod-sunod para sa Diyos ' s paglahok
sa lahat ng natural conceived tao. Bibigyan ko ang
nagpapatunay na banal na kasulatan para sa kaganapan
ngunit hindi ang teksto ng taludtod mismo. Karamihan
sa mga tekstong ito ay kasama sa pag-aaral.

Ang pagkakasunud-sunod para sa Diyos ' s paglahok sa
iyong at ang lahat ng natural conceived ng tao buhay
mula BAGO paglikha ay nagsimula sa pamamagitan ng
oras at kasaysayan at sa dulo ng edad:
1. Isang panahon kung kailan lamang ang trono ng
Diyos ay umiiral. {Juan 1: 1-2 AMP}.
2. Ang Diyos ay isang di-matutupad na Espiritu {Juan
4:24}, ngunit ang Kanyang batayan ng operasyon ay
nasa Ikatlong Langit kung saan Siya naninirahan
magpakailanman {Isaiah 57:15 NKJV}, naglalaman ito
ng Eden ng Hardin ng Diyos / paraiso, dalawang trono,
at Diyos ang Ama ' s Book of Life - na kung saan ako ay
naniniwala na nakapaloob lAHAT ng Dios ' s patiunang
nakilala konsepto / mga plano para sa Kanyang
paglikha {Ezekiel 28:13, Awit 139: 16}.
3. Sinulat ng Diyos ang Kanyang Aklat ng Buhay sa
panahong ito na hindi lamang naglalaman ng Kanyang
mga konsepto at plano para sa LAHAT ng Kaniyang
nilikha ngunit PERO lalo na ang Kanyang mga plano
para sa tao kabilang ang bilang ng mga araw ng bawat
tao [Mga Awit 139: 16, Jeremias 29:11, Job 14: 9}.

4. Ngayon na nagsisimula sa Aklat ng Genesis, mayroon
kaming ang Diyos ang Banal na Espiritu ay / ay
naroroon sa BAWAT ng tao ' s natural paglilihi gamit
Dios Ama ' s Book of Life plano para sa bawat tao ' s
natural paglilihi ie pagkuha ang karapatan tamud mula
sa ang taong ama upang ilagay sa mga tamang itlog
mula sa taong ina upang makabuo ng ilang ' s
patiunang nakilala at predestined tao sanggol {Awit 139:
16}.
5. Pinagsasama ng Banal na Espiritu ang mga nasa loob
ng sanggol sa itaas {Mga Awit 139: 13-15}.
6. Ang Espiritu Santo sa isang hiwalay na kumilos
ngunit sa parehong panahon ay bumubuo ng sanggol na
ito ' s tao na espiritu sa loob ng sa kanya / kanyang
paggawa na embryo ng isang kumpletong pantao
pagiging {Zacarias 12: 1}.
7. Naniniwala ako sa Diyos ' mga plano s maglaman ang
bawat tao ' s pagtubos {Efeso 1: 3-4}
8. Ang bawat natural na gawa na tao ay dapat mag-alam
at tanggapin si Hesus Kristo bilang kanilang personal na
Tagapagligtas o kung hindi nila tatanggapin sa Kanya
sila ay harapin ng Diyos ' s paghatol {Juan 3:18}.

9. Ginagamit ng Banal na Espiritu ang mga plano ng
Ama upang mabuo ang mga henerasyon ng tao mula pa
sa simula [Isaias 41: 4}.
10. Sa bawat tao ' s pisikal na kamatayan, ang kanilang
mga espiritu na naglalaman ng kanilang mga
indibidwal na babalik kasaysayan sa Diyos para sa
Kanyang gamitin / paghatol {Eclesiastes 12: 7}.
Hinihiling ko sa iyo na mag-isip tungkol sa isang
napakahalagang tanong, "Sa palagay mo ba ay sadyang
isusuko ng Diyos ang Kanyang tungkulin / ministeryo
ng paglikha ng tao at payagan ang isang nilikha na
magparami ng kanilang sariling uri? " Talagang naiisip
ko hindi !!! Ito leads sa akin upang ipakilala sa
pinakadulo kakanyahan ng kasalanan sa IVF klinika
pagkamayabong ng, " kalapastangan sa diyos ng Diyos
ng Banal na Espiritu " na tukuyin ko bilang " ang tao ' s
open pagtanggi at / o pagbigo ng Espiritu Santo ' s
papel / trabaho / ministeryo sa anumang bahagi ng
Diyos ' paglikha s. " Hindi ito ang mga klinika ng IVF ay
hindi ginagaya ang mga supling ng tao - GUSTO NILA!
Ngunit ang kanilang mga replika ay hindi kumpleto at

peke! Naniniwala ako na mayroong DALAWA ang
pangunahing kasalanan sa tao na nag-replicate ng IVF
na paggawa ng tao. Ang unang kasalanan ay ang tao ' s
lumalabag sa at tinangka na hahadlangan ang role /
work / ministeryo ng Diyos ang Banal na Espiritu sa
reproducing ang bawat natural conceived ng tao
supling. Dapat itong mailantad para sa kung ano ito!
Naniniwala rin ako na ang Diyos ay naglalahad ng
isang mas malaking kasalanan sa lahat ng mga replika
ng IVF na kulang sa isang Banal na Espiritu na nabuo ng
espiritu ng tao! Habang ang mga supling na ito ng IVF
ay maaaring lumilitaw na pisikal na katulad ng
kanilang likas na ipinaglihiang mga katapat na tao,
HINDI sila sa espiritwal ay walang isang Banal na
Espiritu na nabuo ng espiritu na ginagawang hindi
kumpleto at isang huwad na tao! Ang Diyos na Banal na
Espiritu ay HINDI / AY HINDI naroroon sa kanilang
buhay kaya hindi Siya maaaring magtrabaho sa
espiritwal / ministro upang makumbinsi ang kanilang
pangangailangan ng isang Tagapagligtas. Muli, ang mga
hindi mapagpapatawad na mga espirituwal na

kasalanan laban sa Diyos ay tinawag na, "
paglapastangan sa Diyos na Banal na Espiritu: "
Marcos 3: 28-29 Katotohanang at solemne sinasabi ko sa
iyo, ang lahat ng mga kasalanan ay mapatawad sa mga
anak ng tao, at kung ano man ang mga mapang-abuso
at mapanirang bagay na kanilang binibigkas; 29
Datapuwa't ang sinumang nagsasalita ng pang-aalipusta
laban sa o masamang maling pagpapahayag ng Banal na
Espiritu [sinisisi ang Banal na Espiritu] ay hindi
makakakuha ng kapatawaran , ngunit nagkakasala at nasa
pagkakahawak ng walang hanggang pagkakasala
(walang hanggang kasalanan). AMP
Ito ang pinakamahusay na nauunawaan ko ang Diyos at
ang Kanyang papel sa pagpapabunga ng tao. Ito ang
humahantong sa akin upang subukang ipakita bilang
maingat at kumpletong pag-aaral sa Sa Vitro
Fertilization {IVF} hangga't maaari ko sa BAHAGI II.
Karamihan sa teknolohiya at gamot, gamot, at iniksyon
{at maraming mga ito ay ginagamit} sa IFV ay HINDI
madaling magagamit para sa pag-iisip ng prying. Hindi
rin ako makatagpo ng mga espiritwal na patotoo mula

sa mga may edad na IVF tungkol sa Diyos, ang kanilang
mga karanasan sa Diyos atbp. Makakakita ako ng mga
patotoo mula sa mga ina ng IVF pagbubuntis ngunit
wala sa mga supling ng IVF - maraming nawawalang
mga link!
ANG KATAPOSAN NG BAHAGI I!

Inilahad ng MYSTERY ang
Pagpapaliwanag ng Pagkakaiba sa
pagitan ng Likas na Konsepto ng
Tao at IVF na Nailagay na Konsepto

BAHAGI II

Nagawa sa pamamagitan ng
Harry Simons
5/14/20

Inilahad ng MYSTERY ang
Pagpapaliwanag ng Pagkakaiba sa pagitan
ng Likas na Konsepto ng Tao at IVF na
Nailagay na Konsepto.
Ang PAG-AARAL na ito ay naglalaman ng mga IMAGES PARA SA
IVF REPLICATED HUMAN REPRODUKTO.

TALAAN NG NILALAMAN:
PANIMULA - Man ' s pagtitiklop ng Human Life.
Mangyaring Study IVF kinokopya Conception Very
Maingat Upang Tingnan ang Kakulangan Ng Dios ' s
Role sa IVF pagtitiklop ng Human Life.
KABANATA 1 - Mga Detalye sa Online sa IVF.
KABANATA 2 - Ano ang Gastos ng IVF: Isang
Pangkalahatang-ideya:

KABANATA 3 - Mga larawan sa IVF:
KABANATA 4 - Man ' s Contrived Role in Sa vitro
pagpapabunga {IVF} Conception:
KABANATA 5 - nakakapinsala Prophetic Kasulatan Santiago 2:26, Apocalipsis 13: 8, at Pahayag 17: 8
Magbunyag ng mga Kakulangan ng Diyos ' Kaalaman
s at paglahok sa IVF Conception.
Kabanata 6 - Pagtanaw sa Santiago 2:26, Apocalipsis
13: 8 at 17: 8 Bilang Propesyonal na Teksto.
SUMMARY
Ang MySTERY Nagsiwalat Na Nagpapaliwanag ng
IVF na Ginawang Konsepto

PANIMULA
Man ' s pagtitiklop ng Human Life.
Mangyaring Study IVF kinokopya
Conception Very Maingat Upang Tingnan
ang Kakulangan Ng Dios ' s Role sa IVF
pagtitiklop ng Human Life.
Bilang ako ay may ipinapakita sa PART 1, ang Diyos ' s
papel sa natural pantao paglilihi ay napaka natatangi at
kinakailangan at maraming maraming maraming
maraming milenyo old! Mangyaring tumingin para sa
Diyos ' kakulangan ng isang papel sa s IVF na ang ibig
sabihin sa vitro pagpapabunga . Ito ' isang s sa mga mas
malawak na kilala mga uri ng mga natulungang
reproductive technology (ART). IVF ay gumagana sa
pamamagitan ng paggamit ng tao technician at isang
kumbinasyon ng mga gawa ng tao na gamot / droga /
injections at kirurhiko mga pamamaraan na prep ang
babaeng tatanggap na anihin ang kanyang mga itlog at
upang tulungan ang mga lalaki ' s sperm lagyan ng
pataba ang isang itlog (s). Human technician

pagkatapos ay makakatulong sa mga fertilized embryo
(s) na implanted sa isang potensyal na ina ' s matris .
Naniniwala ako na ang dalawang proseso sa pagitan ng
natural na paglilihi ng tao at isang replika ng paglilinis
ng IVF ay literal na diametrically laban sa !!! Diyos ang
Banal na Espiritu ay direktang kasangkot sa bawat
natural na proseso ng kuru-kuro ng tao may kinalaman
sa pakikipagtalik gamit Dios Ama ' s Book of Life na
isinulat ng Ama BAGO paglikha, oras, at kasaysayan ay
nagsimula gamit Kanyang patiunang nakilala kaisipan
at mga plano upang ilagay ang tamang tamud mula sa
tamang ama na may tamang itlog mula sa tamang ina
upang makabuo ng tamang foreknown at predestined
na supling. Hinihiling ko sa iyo na ihambing ito sa isang
IVF replicated conception na mayroong mga teknisyan
ng tao na nag-ocheck ng konsepto ng tao na may
syringe at karayom na kumukuha ng isang tamud
pagkatapos ay gumagamit ng isang ulam na petri na
naglalaman ng mga itlog at iniksyon ang tamud sa itlog
(o) lamang ng isang petri ulam na naglalaman ng miss
ang mash halo ng mga itlog at tamud upang makamit
ang paglilihi.

HINDI ako pro IVF kaya para sa akin sumulat ng isang
upbeat na suporta para sa mga klinika sa
pagkamayabong sa pangkalahatan ay hindi kung ano
ang tungkol sa akin! Ang sinusubukan kong gawin ay
upang makuha ang mga mag-asawa na nagsasaliksik at
nagsaliksik sa IVF ang kinakailangang impormasyon
tungkol sa kanilang pakikilahok sa proseso ng IVF at
alam ang ilan sa mga kahalili tulad ng pag-ampon ng
isang likas na inanak na supling na mayroong " diwa "
na magagamit sa mga mag-asawa na naghahanap ng
paggamot sa pagkamayabong. Ano ang sinasabi ng mga
klinika sa pagkamayabong na sinasabi sa kanilang mga
kliyente na ang supling ng IVF ay LALANG pareho sa
isang likas na supling na supling. HINDI ako
naniniwala na ito ay totoo !!! Ang bawat isa sa bawat
koponan ng IVF ay HINDI magkaroon ng isang diyos
na nilikha ng espiritu sa kanila!
Ang sumusunod ay isang pares ng mga online na
artikulo na naglalarawan sa proseso ng IVF at mga
gastos nito. Mangyaring tandaan ang halaga ng mga

doktor / tekniko / gamot / gamot / iniksyon at mga
operasyon, atbp na ginamit sa IVF replicated
conception. Hindi ako makahanap ng mga numero
upang makagawa ng isang template upang mabigyan
kami ng isang mas malinaw na larawan para sa alinman
sa mga nasa itaas na manggagawa at gamot, atbp na
makakatulong sa amin na maunawaan ang proseso ng
IVF. Mangyaring ding mapagtanto ang sakit,
paghihirap, emosyonal na pagtaas at pagbaba, at haba
at dami ng oras na dapat puntahan ng babae sa roller
coaster na ito na nagsisikap na makamit ang isang live
na bundle ng kagalakan - isang BABY!

KABANATA 1
Mga Detalye ng Online sa IVF
Ang Artikulo sa Online na Nagbibigay ng Mga
Detalye sa IVF "Ang IVF (sa vitro pagpapabunga) ay
isang term na narinig mo dati. Bilang ka magsimula
exploring kung ano ang maaaring ibig sabihin para sa
iyo, alam na ikaw ' muling nag-iisa. Kami ' ve got ang
iyong likod.
Narito ' ay isang maliit na bit tungkol sa kung ano ang
aasahan : " Sa simula ng iyong cycle IVF, ikaw ay
maaaring inireseta gamot na magpapahintulot sa iyong
reproductive endocrinologist (RE) { pantao technician }
higit na kontrol sa ang tiyempo ng itlog retrieval at
ihanda ang iyong katawan para sa hakbang 1
(kinokontrol na ovarian stimulation) sa ibaba.
Hakbang 1
" Kontroladong pagpapasigla ng ovarian (COS) {Ano
at kung magkano ang mga gamot / gamot / iniksyon at

maraming mga technician ang ginagamit upang
maging sanhi ng pagbibigay-buhay na ito?}
Ang mga ovary ay pinukaw upang makagawa ng
maraming mga itlog.
Sa COS, ang layunin ay upang pasiglahin ang pagbuo
ng maraming mga itlog upang madagdagan ang
pagkakataong makagawa ng isang malusog na embryo.
Upang makabuo ng maraming mga itlog, magrereseta
ang iyong doktor ng gamot upang pasiglahin ang
iyong mga follicle - na naglalaman ng hindi pa
matandang mga itlog - upang lumago gamit ang isa o
higit pang mga gamot sa pagkamayabong , at
susubaybayan ang pag-unlad.
Kapag ang iyong mga follicles ay lumago sa isang
naaangkop na sukat, ikaw ' ll makatanggap ng isang "
trigger shot " (isang hormone iniksyon) upang matrigger ang pangwakas na pagkahinog ng itlog bago sila
makuha.
Hakbang 2
" Pagkuha ng itlog

Ang mga itlog ay nakuha mula sa mga follicle {sa
pamamagitan ng operasyon ).
Bago makuha ng iyong doktor ang mga itlog mula sa
iyong mga ovary, bibigyan ka niya ng gamot sa sakit o
pahinahon ka.
Pagkatapos, gagamitin niya ang isang pagsisiyasat , na
ipinasok sa iyong puki, upang makuha ang mga itlog
mula sa mga follicle sa iyong mga ovary {Masakit ba
ito? OO, ngunit binibigyan ka nila ng gamot upang
hindi mo maramdaman ang sakit!}.
Ang pamamaraan ay karaniwang tumatagal ng mas
mababa sa isang oras sa doktor ' opisina s.
Hakbang 3
" Pagkuha ng tamud - Ang tamud ay nahiwalay sa
tamod.
Ang tamod ay nakuha sa pamamagitan ng
masturbesyon, o isang espesyal na condom na
ginagamit sa pakikipagtalik.
Kung ang lalaki ' s semen ay walang bisa ng tamud, ito
ay maaaring makuha mula sa testicle {o mula sa isang
panlabas na independiyenteng donor}.

Hakbang 4
" Fertilisasyon {Ilan ang mga gamot / gamot / iniksyon
na ginagamit sa prosesong ito?}
Ang tamud ay ipinakilala sa mga itlog {Paano ito
nagawa? Sa pamamagitan ng mga technician ng tao.}.
Ang kasosyo o donor sperm ay ihalo sa iyong mga itlog
{Paggamit ng mga panteknikal na tao, anumang gamot
o gamot na kinakailangan?}.
Sa susunod na umaga, susuriin ng isang embryologist
{human technician} na ang mga itlog ay pinapaburan at
nabuo nang maayos at patuloy na susubaybayan.
Hakbang 5
" Transfer Embryo {Nangangailangan din ito ng isang
kirurhiko pamamaraan ng isang technician}:
Ang mga embryos ay inililipat nang direkta sa matris.
Makikipagtulungan sa iyo ang iyong doktor upang
matukoy kung gaano karaming mga embryo ang
ililipat, at sa anong oras. Higit sa isang embryo ay
nagdaragdag ng pagkakataon ng pagbubuntis, ngunit

pinatataas din ang pagkakataon ng maraming mga
(mga kambal o triplets).
Kapag napili ang numero, ang iyong mga embryo (s) ay
direktang ilipat sa iyong matris sa pamamagitan ng
isang catheter {pinangasiwaan ng isang technician}. "

KABANATA 2
Ano ang Gastos ng IVF: Isang
Pangkalahatang-ideya:
"Ang isang kumpletong Sa Vitro Fertilization cycle ay
maaaring gastos kahit saan mula sa $ 4,700 hanggang sa
higit sa $ 30,000. That ' s isang outrageously ligaw na
pagkalat, ngunit iyan ' s ang katotohanan. Ito lahat ay
depende sa kung sino ka ' muling humihingi at kung
ano ito ay sa iyo ' muling partikular na pagtatanong. {Ba
ang IVF proseso ay may mga accessory [Bells at
whistles] na maaaring mabili?} That ' s dahil ang
kabuuang gastos ay nakasalalay sa maraming mga
kadahilanan, sinisingil sa iyo sa pamamagitan ng
maraming partido (fertility clinic, parmasya, genetic
labs, at iba pa), at madalas tumatagal ng maraming
paggamot upang maging matagumpay.
" Bago namin masira ang lahat ng bagay pababa sa
detalye, hayaan ' s mabilis na hawakan sa tatlong mga
pinaka-karaniwang mga presyo iyo ' ll makita kapag

tinatalakay ang average na gastos ng In Vitro
pagpapabunga paggamot dito sa USA:
" Ang Gastos ng isang Basic IVF Package : Malaki ang
saklaw ng mga presyo mula sa maliit na $ 4,700 dito sa
CNY Fertility hanggang sa $ 20,000. Ang average na
pambansa ay nasa paligid ng $ 12,000 . Kabilang dito
ang lahat ng bagay na " pangangailangan, " upang
gawin isang cycle IVF ngunit ito doesn ' t kasama ang
maraming mga mahahalagang bahagi sa isang
pamamaraan IVF tulad ng mga gamot na ang isang
napakalaki karamihan ng mga pasyente ay
magkasalubong.
" Ang Kabuuang gastos ng isang Pag-ikot ng IVF: Dito
sa CNY, ang kabuuang gastos ng isang ikot ng IVF ay
karaniwang sa paligid ng $ 8,000 ngunit maaaring
lumipas ng $ 30,000 sa ilang mga klinika na may
pambansang average sa paligid ng $ 20,000 . Kasama
dito ang mga gastos ng mga serbisyo na " idagdag sa "
mga serbisyo tulad ng ICSI , mga gamot , at iba pa na
karaniwang nakatagpo sa isang IVF cycle. Ang
eksaktong gastos sa bawat klinika ay depende sa kung

anong gamot protocol at idagdag sa mga serbisyo ang
ginagamit.
" Ang Kabuuang Gastos sa Dalhin Home ng Baby sa
IVF : Ang gastos upang dalhin sa bahay ng isang
sanggol ay maaaring sa katunayan maging kasing baba
ng isang kabuuang isang cycle kung cycle na ay
matagumpay, kahit na ito ' s mas ligtas na plano para sa
isang average na mga account para sa dalawang IVF
Ang mga pagkuha at ilang FET (ang average na magasawa na sumasailalim sa IVF sa US ay sumasailalim sa
dalawang siklo ng IVF). Sa CNY, ang saklaw ng presyo
ay isang bagay sa pagitan ng $ 16,000 at $ 20,000 . Ang
pambansang average ay nasa saklaw ng $ 40,000-50,000 .
Hindi bihira na makatagpo ang mga gumugol ng higit
sa $ 100,000 para sa paggamot. "
Ang materyal sa itaas ay hindi ipinahayag ang malaking
dami ng sakit at paghihirap na dapat tiisin ng babaeng
pasyente, ngunit ang karamihan sa " nais na maging
mga ina " ay " ngumisi at pasanin ito " upang
magkaroon ng kanilang sariling " sanggol. "

KABANATA 3
I VF IMAGES:
Ang sumusunod ay ang mga imahe ng mga template
{prototype, pattern, model, gabay - para sa paggawa ng
maraming magkaparehong kopya} para sa proseso ng
pagpapabunga ng IVF. Ibabahagi ko sa iyo ang sa tingin
ko ay ang pagkakaiba sa pagitan ng mga

template na kasangkot sa parehong mga proseso {Likas
na paglilihi BAHAGI 1 KABANATA 7}. Naniniwala ako

na ang isang template ay isang pattern na isang gabay /
modelo para sa paggawa at pagkatapos ay muling
paggawa ng maraming magkaparehong kopya ng
parehong item. Ang mga negosyong nagtatrabaho sa
kahoy at mga negosyanteng gawa sa metal ay
gumagamit ng mga template na muling paggawa ng
maraming magkaparehong kopya ng parehong item sa
loob ng mahabang panahon.
Ang template {prototype, pattern, model, gabay,} para sa
natural na proseso ng pagpapanganak ng tao sa
pamamagitan ng pakikipagtalik ay lubos na natatangi.
Upang maunawaan ang Diyos ' s paunang tungkulin at
trabaho sa bawat natural conceived ng tao supling,
bumalik sa Kabanata 7 at review at pagkatapos ay
ihambing " Paano ba IVF Work " na natagpuan sa simula
ng PART 2 ng pag-aaral na ito.

KABANATA 4
Man ' s Contrived Role in Sa vitro
pagpapabunga {IVF} kinokopya
Conception:
Ang imahe ng proseso ng pagpapabunga ng IVF ICSI ay
nagpapakita ng isang hypodermic karayom na
pinamamahalaan ng isang technician ng tao na iginuhit
ang isang tamud ng tao mula sa 250 milyong tamud ng
average na pag-ejaculation ng lalaki at na-injected ito sa
isang itlog ng tao ng babae. Ang pagpili ng itlog at
tamud sa proseso ng paglilihi ay LAHAT na ginagawa
ng mga tao na walang WALANG tulong mula sa Diyos
sa gayon ang " kalapastangan sa Diyos na Banal na
Espiritu " ay pumapasok sa buong proseso !!!
Marcos 3: 28-29 Katotohanang at solemne sinasabi ko sa
iyo, ang lahat ng mga kasalanan ay mapatawad sa mga
anak ng tao, at kung ano man ang mga mapang-abuso
at mapanirang bagay na kanilang binibigkas; 29
Datapuwa't ang sinumang nagsasalita ng pang-aalipusta
laban sa o malisyosong maling pagsasabi ng Banal na

Espiritu ay hindi makakakuha ng kapatawaran , ngunit
nagkasala at nakakuha ng walang hanggang
pagkakasala (walang hanggang kasalanan). AMP

Ito ang template ng IVF ICSI {prototype, pattern, model,
gabay, isang gauge} na proseso ng pagpapabunga
kasama ang itlog na pinapaburan ng tamud gamit ang
mga technician ng tao upang mapadali ang proseso.
Ang Banal na Espiritu ay HINDI kasali !!!
Kapag ang mga itlog ay umabot sa lab, sinuri ng mga
eksperto ang mga ito upang matukoy ang kapanahunan
at kalidad. Ang mga itlog na may sapat na gulang ay
inilipat sa isang espesyal na daluyan ng kultura , na
inilalagay sa isang incubator at sa loob ng ilang oras ng
pagkuha ng itlog ay binuong may tamud.
Mayroong dalawang mga paraan {template) upang
lagyan ng pataba ang isang itlog : maginoo
insemination o intra-cytoplasmic injection (ICSI) {ICSI
ay ang nasa itaas na paglalarawan gamit ang syringe at
karayom}. Aling proseso ang ginagamit ay matutukoy

ng iyong koponan ng IVF (mga manggagamot at
embryologist - mga technician ng tao) at nakasalalay sa
maraming mga kadahilanan na nauugnay sa mag-asawa
na dumadaan sa IVF. Ang parehong mga pamamaraan
ay may humigit-kumulang sa parehong rate ng
tagumpay. Ginamit ang ICSI ng humigit-kumulang na
70% ng oras kung saan ang mga kadahilanan ay
ginagawang mas malamang ang pagpapabunga dahil sa
hindi magandang kalidad ng tamod o nakaraang
pagkabigo sa IVF.
Para sa maginoo pamamaraan {template sa ibaba}, ang
tamud ay inilalagay sa medium medium sa isang maliit
na petri dish na naglalaman ng isang itlog; ang tamud at
itlog ay natutuyo nang magkasama sa ulam sa lab, na
pinapayagan ang sperm na pumasok sa itlog sa sarili
nitong {Mayroon bang mga tao na tekniko o gamot na
kasangkot sa prosesong ito?}. Para sa ICSI {template sa
itaas}, ang isang tamud ay na-injected sa cytoplasm ng
itlog gamit ang isang karayom at isang sopistikadong
operative mikroskopyo. Hindi mahalaga kung aling
proseso ang ginagamit, ang pagpapabunga ay nasuri sa
susunod na umaga.

Larawan ng IVF embryo - ito ay isang pataba na itlog ng tao
(na tinatawag ding
oocyte) Ito ang
umaga pagkatapos
makuha ang IVF
egg kapag sinuri
namin ang mga
itlog para sa
pagpapabunga Ang
lalaki at babae na
genetic material
(DNA) ay nasa 2
pronuclei - gitna ng
larawan
Hindi ako makahanap ng isang larawan ng IVF ng isang
itlog na pinagsama ng tamud sa isang ulam sa petri.
Nakapagtataka? Hindi ko pa magawang upang
mahanap kung gaano karaming mga technician / gamot
/ droga / injections ay maaaring gamitin pagkatapos ng
fertilized itlog ay idineposito sa ina ' sinapupunan s sa
tulong magpapirmi ang pagbubuntis. Naniniwala ako
na ito ay napakahalagang impormasyon upang

maunawaan ang teknolohiyang ginamit upang
mabigyan ng tagumpay ang mga IVF ng tagumpay na
mayroon silang buong term na pagbubuntis ng IVF.

KABANATA 5
Nakakapinsala Prophetic Kasulatan Santiago 2:26, Apocalipsis 17: 8, at
Pahayag 13: 8 Magbunyag ng mga
Kakulangan ng Diyos ' Kaalaman s at
paglahok sa IVF Conception.
Paano kami makakuha ng mula sa banal na kasulatan sa
pagiging Diyos ' Word s sa isang propesiya ng Dios?
Habang binabasa ko ang mga komentaryo para sa mga
talatang nasa itaas, napakalinaw sa akin na ang mga
unang teologo ay hindi naisip ng tao na muling
nagparami ng "mga uri ng tao / sanggol. " Ngunit kung
titingnan ng isang taludtod ang mga talatang ito, naging
totoo sila noong 1978 sa paggawa ng tao ng una Sa Vitro
Fertilization {IVF / test tube} ng batang sanggol na
babae - Louise Brown. Ito ay tiyak na isang monumental
dakilang gawa ng tao ' s paggamit ng mga teknolohiya
upang makabuo ng isang supposedly kumpleto na
pamumuhay ng tao supling bilang ang IVF tagasuporta
trumpeted. Ngunit ang katotohanan ay na ang IVF

pantao teknolohiya tagumpay ay aktwal na ang hindi
pagbibigay at thwarting ng Diyos ' s ministeryo at
trabaho sa maraming siglo mula Eba na ibinigay ng
Diyos sa buhay sa paglipas ng 108,000,000,000 ng tao sa
Kanyang larawan at wangis - ito ay tinatawag na "
kalapastanganan sa Banal na Espiritu " na hindi
tatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan (s)! Sa
palagay mo ay isusuko ng Diyos ang gawaing ito sa
Kanyang paglalang-hanga ng tao? Sa tingin ko hindi!!!
Marcos 3: 28-29 Katotohanang at solemne sinasabi ko sa
iyo, ang lahat ng mga kasalanan ay mapatawad sa mga
anak ng tao, at kung ano man ang mga mapang-abuso
at mapanirang bagay na kanilang binibigkas; 29
Datapuwa't ang sinumang nagsasalita ng pang-aalipusta
laban sa o malisyosong maling pagsasabi ng Banal na
Espiritu ay hindi makakakuha ng kapatawaran , ngunit
nagkasala at nakakuha ng walang hanggang
pagkakasala (walang hanggang kasalanan). AMP
Hindi ito tumagal ng isang " rocket siyentipiko " upang
ma-mabatid ang pagkakaiba sa pagitan ng Diyos ' s Way
at ng tao ' na paraan s, ngunit kung ano ang HINDI

discernable ay na ang IVF supling ay HINDI magkaroon
ng isang espiritu dahil sa Diyos ang Banal na Espiritu ay
HINDI kasangkot sa kanilang paglilihi upang mabuo
ang isa sa kanila! DAPAT nating mapagtanto na ang tao
ay HINDI magbibigay ng hindi niya pag-aari!
Masasabi ko sa iyo ang tungkol sa lahat ng mga regalo
ng Banal na Espiritu, ngunit hindi ko maibigay sa iyo
ang alinman sa kanila! Alalahanin ang nakaraang
larawan ng technician na may hawak na karayom na
may tamud na iniksyon sa tao sa itlog? Ang natural na
paglilihi at ang IVF na paglilihi ay dalawang proseso na
DIAMETRIKAL NA NAKAKITA !!! Habang ang BOTH
ay maaaring gumana, ang BOTH ay HINDI
MAAARING !!! Let ' s pag-aaral ang ilang kasulatan na
ipinta isang nakakapinsala IVF larawan na haba ng
dyametro naiiba mula sa mga natural na proseso ng
pagpaparami ng tao. Sa palagay mo ba ay
pinahihintulutan ng Diyos na likhain ang nilikha ng tao
sa Kanyang gawain / ministeryo? Matindi akong
naniniwala hindi !!!

Kabanata 6
Ang pagtingin sa Santiago 2:26,
Apocalipsis 17: 8 at 13: 8 Bilang
Propetikong Teksto.
Santiago 2:26 Sapagka't kung paanong ang katawan ng
tao na walang espiritu {walang espiritu} ay walang
buhay , gayon din ang pananampalataya na hiwalay
mula sa [kanyang] mga gawa ng pagsunod ding patay
{Walang tao na espiritu, Walang koneksyon sa Diyos}.
AMP
Apocalipsis 17: 8 Ang hayop na iyong nakita ay dating
ay, ngunit hindi na ngayon, at siya ay babangon mula sa
kailaliman (hindi malalim na hukay) at magpatuloy
upang mapahamak. At ang mga nananahan sa lupa na
ang mga pangalan ay hindi nai-record na sa Aklat ng
Buhay mula sa pundasyon ng mundo {Naniniwala
akong lahat ng natural conceived pangalan supling ay
isinulat sa Diyos ' s Book of Life mula sa bago nagsimula
oras!} Ay astonished kapag tiningnan nila ang hayop,

sapagkat siya ay dating, ngunit wala na, at siya ay
darating. [Dan 7: 3.] AMP
Pahayag 13: 8 Lahat ng naninirahan sa lupa ay sasamba
sa kanya ang hayop, ang bawat isa na ang pangalan ay
hindi nasulat mula sa itinatag ng mundo sa aklat ng
buhay ng Kordero na pinatay. NASU
Sa loob ng maraming siglo ang nabanggit na mga banal
na kasulatan ay binigyan ng iba't ibang mga pag-iisip sa
mga komentaryo ng iba't ibang mga teologo, ngunit
naniniwala ako noong 1978 sa pagdating ng unang
sanggol na IVF, ang mga banal na kasulatan na ito ay
literal na naging propetikano. Nagdala sila sa ilaw doon
ay magkakaroon ng mga replicated na tao na HINDI
nilikha ng Diyos na nakilala nang una sa pamamagitan
ng Diyos NOR na paunang itinakda ng Diyos na
nangangahulugang hindi sila bahagi ng Kanyang mga
plano, at HINDI sila ay nabibilang sa Kanya sa
anumang paraan, hugis, o anyong LAHAT! Let '
tumingin s sa ilang mga banal na kasulatan na maaaring
makatulong sa amin upang makita ang mga kinokopya,
hindi kumpleto, pekeng IVF tao mas malinaw.

Mga Awit 104: 30, 29 Kapag Ikaw {Diyos Ama}
nangagpapalakad Iyong Espiritu at bigyan sila ng
hininga {ng buhay} , sila'y nangalalalang , at kalatan
ninyo You {repopulate} sa balat ng lupa {Ito ay ang
Diyos ang Banal na Espiritu ' s trabaho sa paggawa ng
tao}. 29 Kapag ikinubli mo ang iyong mukha, sila ay
nababagabag at nalulungkot; kapag hininga mo ang
kanilang hininga , sila ay namatay at ang kanilang
katawan at kaluluwa ay bumalik sa kanilang alabok
[magpakailanman?). AMP
ADB1905 Isaiah 42 5 Ganito ang sabi ng Diyos na
Panginoong - Siya na lumikha ng langit at iniunat, Siya
na nagkalat sa lupa at mula sa labas nito, na nagbibigay
ng hininga sa mga tao at espiritu sa mga lumalakad. ito :
AMP
Job 33: 4 [Ang Espiritu ng Diyos ang gumawa sa akin
[na nagpukaw sa akin], at ang hininga ng
Makapangyarihan sa lahat na nagbibigay buhay sa
akin [na nagbibigay inspirasyon sa akin]. AMP
Gawa 17:25 Ni siya ay pinaglingkuran ng mga kamay
ng tao, na parang wala siyang anoman, sapagkat siya

mismo ang nagbibigay ng buhay at hininga at lahat ng
mga bagay sa lahat ng mga tao . [Isa 42: 5.] AMP
Santiago 2:26 Sapagka't kung paanong ang katawan ng
tao bukod sa {walang} ang espiritu ay walang buhay
{spiritually patay}, gayon din ang pananampalataya na
hiwalay mula sa [kanyang] mga gawa ng
pagkamasunurin ay namatay rin {Man sa kanyang /
kanyang mga kuru-kuro DAPAT ay may espiritu nabuo
sa pamamagitan ng Diyos na magkaroon ng pananalig
sa Diyos at hinahangad ang isang natubos na relasyon at
ang Kanyang naordenan nang una para sa iyo!}. AMP
Job 34: 14-15 Kung ang Diyos ay dapat ilagay ang
kanyang puso sa kanya [tao] at bawiin ang Kanyang
[nagbibigay-buhay] espiritu at ang Kanyang hininga
[mula sa tao] sa Kanyang Sarili [habang ang mga IVF
na mga sanggol ay HINDI magkaroon ng espiritu,
mayroon sila ang " hininga ng buhay. " }, 15 Lahat ng
laman ng tao ay mawawalan ng sama-sama, at ang tao
ay babalik muli sa alabok (bilang pisikal na patay na
permanenteng walang pagkabuhay na mag-uli, walang
buhay, at walang hanggan na mahiwalay mula sa Diyos

at lahat ng bagay magpakailanman. NAPATAY NA
sila !!! [Aw 104: 29; Eclesiastes 12: 7.] AMP
Naniniwala ako na ang Simbahang Kristiyano ay
DAPAT manindigan laban sa mapanirang gawain ng
IVF at mga klinikal na pagkamayabong insemination
pagkamayabong at ang kanilang mga kawani na walang
habas na nagsasabing ang kanilang mga replicated na
supling ng tao ay 100% na lehitimo!
2 Mga Taga-Corinto 11: 12-15 {Paul ' s rant laban sa
huwad na mga Kristiyano} Ngunit ano ang gagawin ko,
ako ay patuloy na gawin, [sapagka't naghihirap ako
tinutukoy upang mapanatili ang kasarinlan] upang cut
off ang pag-angkin ng mga taong nais [ upang
makahanap ng isang okasyon at insentibo] upang
maangkin na sa kanilang ipinagmamalaki [misyon]
nagtatrabaho sila sa parehong mga termino na
ginagawa natin. 13 Sapagka't ang gayong mga tao ay
mga huwad na apostol [ mapang- uyam, mga pekeng
manggagawa, mga manggagawa na mapanlinlang, na
nagsisilbing mga apostol (mga espesyal na messenger)
ni Cristo (ang Mesiyas). 14 At ito ay hindi nakakagulat,

sapagkat si Satanas mismo ay nagpapalaki bilang isang
anghel ng ilaw ; 15 Kaya't hindi nakakagulat kung ang
kanyang mga lingkod ay nag-aiba rin bilang mga
ministro ng katuwiran . [Ngunit] ang kanilang wakas
ay tutugma sa kanilang mga gawa. AMP
Naniniwala ako sa banal na kasulatan na ang Diyos una
pa'y kinilala niya at predestined bawat natural na gawa
{pamamagitan ng tao pakikipagtalik} pantao supling
mula BAGO paglikha nagsimula tulad ng dati nakasaad
sa Awit 139: 16, ngunit kasulatan estado may mga taong
nabubuhay na ang mga pangalan ay HINDI na
nakasulat sa Diyos ' s Aklat ng Buhay mula noong
BAGO nilikha at oras nagsimula. HINDI nila nalamang
nauunawaan o nauna nang itinakda ng Diyos !!! HINDI
sila pag-aari ng Diyos - HINDI sila bahagi ng - hindi sila
kilalang mga estranghero / dayuhan sa Kanyang nilikha
!!! SILA AY HINDI KANYANG MGA KARAPATAN !!!
Ang mga katanungan ay nagiging, " KUNG SINO ang
mga taong ito, paano sila nakarating dito, ano ang
kanilang pisikal at espirituwal na pampaganda? "

Naniniwala ako na HINDI sila ay may isang nilikha na
Diyos na espiritu na inilaan upang mapagbigay-daan
ang tao sa espiritwal na pakikipag-usap sa Diyos.
Habang natural conceived ng tao ' s pisikal na katawan
ay mamamatay, ang kanyang / ang kanyang espiritu ay
walang kamatayan at mabubuhay para sa natitirang
bahagi ng walang hanggan kasama ang Diyos sa langit
o pinaghihiwalay mula sa Kanya sa Impiyerno.
Zacarias 12: 1 ANG PASANIN o orakulo (ang bagay na
lifted up) ng salita ng Panginoon tungkol sa Israel:
Ganito ang sabi ng Panginoon , Sinong naguunat ng
langit at naglalatag ng pundasyon ng lupa at mga form
ng diwa sa loob ng tao {sa kanyang paglilihi}: AMP
Eclesiastes 12: 7 Kung gayon ang alikabok [na kung
saan ginawa ng katawan ng tao] ay bumalik sa lupa
tulad ng dati, at ang espiritu ay babalik sa Diyos na
nagbigay nito. AMP
Juan 11: 25-26 Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako [Ako
mismo] ang Pagkabuhay na Mag-uli at ang Buhay. Ang
sinumang naniniwala sa (sumasalig sa, tumitiwala sa,
at umaasa sa akin ) , kahit na siya ay maaaring mamatay sa
pisikal , gayon pa man siya ay magpapatuloy na mamuhay

sa espirituwal magpakailanman; 26 At ang sinomang
patuloy na nabubuhay at naniniwala sa (may
pananalig sa, kumapit, at umaasa) ay hindi ako mamatay
[talaga . Naniniwala ka ba rito? {Naniniwala ako talaga
na nalalapat ito sa LAHAT na natural na naglihi ng mga
tao na nai-save o hindi nai-save! Ang bawat isa ' s
espiritu ay nabubuhay magpakailanman ngunit kung
saan ang ginagawa nito mabuhay - kasama ng Diyos sa
langit o sa Impiyerno ?!} AMP
Ano ang kahalagahan ng isang tao ' s espiritu?
Naniniwala ako na dalawa ito - nagbibigay ito ng
paraan para makipag-usap ang mga tao sa Diyos sa
pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu
PAGKATAPOS sila ay " Ipinanganak na Muli. "
Maraming mga Kristiyano ang naniniwala na ang
kanilang espiritu ay hindi aktibo BAGO sila ay natubos,
ngunit bago ako naligtas ang AKING espiritu ay buhay
at mahusay na naglilingkod kay Satanas at sa kanyang
kasamaan sa mundo! Naniniwala ako ang isa ' s espiritu
ay nagbibigay din ang Diyos ng isang pag-play sa
pamamagitan ng pag-play record ng isang tao ' s buhay
mula sa kanilang mga kuru-kuro sa pamamagitan ng

kanilang pisikal na kamatayan. Ito ay Diyos ' s
permanenteng talaan ng iyong buhay!

SUMMARY
para sa BAHAGI 2
Tulad ng aking nabanggit sa simula ng PART 1 ng pagaaral na ito, kailangan ko linawin ang katotohanan na sa
scripturally patunayan Diyos ' s ministeryo / trabaho sa
bawat natural na gawa {pamamagitan ng isang asawang
lalaki / lalaki at asawa / babae pagkakaroon ng
pakikipagtalik} pantao pisikal / espirituwal na ang mga
supling ay medyo madali, PERO upang patunayan na
ang isang IVF na nag-kopya na pisikal na supling ay
HINDI may isang diyos na nilikha na espiritu ay HINDI
madali o marahil kahit na imposible dahil ang kalikasan
ng espiritwal ay hindi madaling makilala sa mga tao.
Hindi ko personal na alam ang anumang may sapat na
gulang sa IVF na pag-uusapan sa kanila ang tungkol sa
kanilang espirituwal na kalikasan - sa palagay mo ay
mayroon kang isang " espirituwal na kalikasan?.
Naniniwala ka ba sa tunay, buhay, mapagmahal na
Diyos? Nakarating na ba nabasa ang anumang bahagi

ng Bibliya? Ikaw ba ay isang makasalanan ?, Kailangan
mo ba ng isang Tagapagligtas? " Atbp., Atbp.
Na sinabi, ang aking panalangin na ang buklet na ito ay
maabot ang maraming mag-asawa na nagkakaroon ng
mga problema sa pagkamayabong upang maghanap ng
iba pang mga kahalili tulad ng pag-aampon ng isang
likas na hinirang na supling upang magkaroon ng
isang pamilya. Hindi bababa sa kung ang ampon na
bata ay dumating sa pamamagitan ng likas na paraan
{isang ama / lalaki at isang ina / babae na gumagawa
ng isang supling sa pamamagitan ng pakikipagtalik},
mayroon itong espiritu at isang kumpletong tao.
Tulad ng nasabi ko sa simula ng BAHAGI 2 PANIMULA, HINDI ako isang proponent para sa mga
klinika sa pagkamayabong na sumusubok na gampanan
ang Diyos na gumagamit ng teknolohiyang pantao
upang usurp - paglapastangan sa Diyos na Banal na
Espiritu upang tanggihan at pigilan Siya sa proseso ng
pagpaparami ng tao!
Dahil hindi ko sinusuportahan ang mga klinika ng
pagkamayabong, nag-online ako upang maghanap ng
impormasyon tungkol sa IVF kasama ang dalawang

mga imahe na nagpapakita ng teknolohiyang ginamit sa
ICSI at ang mga maginoo na pamamaraan ng
insemination. Kasama ko rin ang ilan sa mga gastos na
kasangkot sa IVF. Ipinapanalangin ko na tama ang
materyal na ito sa paglalarawan ng mga bagay na ito
nang tama! HINDI ako naniniwala na ang Diyos na
Banal na Espiritu ay kasangkot sa alinman sa mga
pamamaraan na ito para sa pagpaparami na kung saan
ay isang hindi mapapatawad na kasalanan - muli, ang
paglapastangan sa Diyos na Banal na Espiritu.
Naniniwala rin ako na alam ng Diyos na mangyayari ito
at binigyan kami ng banal na kasulatan upang
matulungan kaming mailagay ito sa wastong pananaw na Siya ay talagang HINDI sa anumang paraan o form
na kasangkot sa proseso ng IVF at higit sa lahat ng mga
porma ng AI {Artipisyal na Pag-inseminasyon }.
Hindi ko gaanong nagawa ang isang trabaho sa
paghahanap ng mga katotohanan tungkol sa IVF tulad
ng nais ko, ngunit ito ang pinakamahusay na magagawa
ko ngayon. Hindi ko alam kung ano ang natutunan mo
sa librong ito, ngunit ipinagdarasal ko na alam mong
mayroong isang buhay, mapagmahal na Diyos na

direktang kasangkot sa LAHAT ng buhay ng Kanyang
nauna nang nalalaman at paunang natukoy na inapo
mula sa BAGO nilikha, oras, at nagsimula ang
kasaysayan. Kasama nila ang mga tao mula pa sa simula
ng tao, ang Kanyang mga Piniling Tao, hindi ligtas na
mga tao, at tinubos ang mga Banal - muli, LAHAT ng
Kanyang nauna nang naunang natukoy na supling:
Mga Hebreo 13: 5b sapagkat sinabi ng Diyos na Siya
mismo, Hindi ko parin kayo bibiguin ng aking mga
anak at hindi kita pababayaan o iiwan ako ng walang
suporta. [Hindi ako, [hindi], hindi ko iiwan, hindi ko kayo
iiwan ng walang magawa ni pabayaan o pabayaan kayo
(mamahinga ang aking hawak sa iyo)! [Tiyak na hindi!]
[Josh 1: 5.] AMP
IVF ay HINDI dumating malapit sa pagpapagana ng
isang intimate personal na relasyon sa Diyos sa isa ' s
buhay. Dalangin ko na makita mo ang iyong
pangangailangan ng isang Tagapagligtas na LAMANG
Hesu-Cristo - ang Anak ng Tao / Diyos na Anak:
Tito 2:13 {Kami ay naghihintay at naghahanap para sa
[katuparan, ang pagsasakatuparan ng aming]

pinagpalang pag-asa, maging ang maluwalhating
pagpapakita ng ating dakilang Diyos at Tagapagligtas na si
Jesucristo (ang Mesiyas, ang Hinirang), AMP
Ang sumusunod ay isang maikling panalangin na
humihiling sa Diyos Ama na patawarin ka sa iyong mga
kasalanan at payagan si Kristo na maging iyong
Tagapagligtas:
Minamahal na Ama sa Langit - Ako ay isang
makasalanan. Patawarin mo ang aking mga kasalanan
at ibalik mo ako sa iyong ampon na pamilya. Nawa,
Ikaw na si Jesucristo, at ang Iyong Espiritu ay
manirahan sa akin. Nawa ang iyong Espiritu at ang
Iyong Salita ay gagabay sa aking buhay. Sa Hesus '
Pangalan ko magdasal - AMEN.
Impormasyon sa pakikipag-ugnay:
eMail - hwsimons@aol.com
Telepono - 808-668-8841
(Oras ng Hawaiian - 2-3 oras LATER kaysa sa oras ng West Coast)

