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 قيام األرواح بالحق  

 
الّسؤؤلا م مؤؤا مقيؤؤ  قيؤؤام األرواح بؤؤالحّق ح ؤؤت يرؤؤو  فؤؤف النّؤؤوراة ويفؤؤ  فؤؤف  يفؤؤ  يسؤؤم  حيؤؤاة  

 فصار آدم يفسًا حّي ؟
 

الجؤؤوا م اع ؤؤم  ّن الريؤؤام ع ؤؤ  قسؤؤم نم قيؤؤام ونجؤؤّم صؤؤدورّه وقيؤؤام ونجؤؤّم  هؤؤورّه  فالريؤؤام  
كنابؤؤ  بالكانؤؤ   فهؤؤتا الكنابؤؤ  صؤؤادرة مؤؤن الكانؤؤ  الّصؤؤدوره يريؤؤام الّصؤؤيّ بالّصؤؤايّ يقيؤؤف مؤؤثً  ال

وهؤؤتا الّي ؤؤق مؤؤن هؤؤتا الّيؤؤا ق  ويؤؤتلس الؤؤّروح انيسؤؤايّف صؤؤدرت مؤؤن الحؤؤّق    ّيهؤؤا  هؤؤرت ميؤؤ   
يقيؤؤف لؤؤم  يفؤؤّس جؤؤيء مؤؤن حريرؤؤ  األلوهّيؤؤ  ود ؤؤم فؤؤف جسؤؤد آدم  بؤؤم هّن  هؤؤور الؤؤّروح فؤؤف جسؤؤدا 

فهؤو  هؤور حريرؤ  الّءؤفء بصؤور   ؤرا  يريؤام  يصدور الّي ق من الّيا ق  و ّما الريام الّ هورهّ 
الّءجرة من البترة وقيام الورد من بؤترة الؤورد  ألّن يفؤل البؤترة  هؤرت بصؤورة األاصؤان واألورا  
واأليهؤار  ويرؤا  لهؤتا قيؤام  هؤورّه  فريؤام الؤّروح انيسؤايّف بؤالحّق قيؤام صؤدورّه  يصؤدور الّي ؤق 

  نصؤ ر يفؤل الّيؤا ق ي رؤًا و  يفؤل الكانؤ  ينابؤ   بؤم من الّيا ق  والكناب  من الكان   يقيف 
لها قيام صدورّه  ألّن الّيا ق فف يما  الردرة والرّوة  ا ر  ّن الّي ق يصدر مي  يصؤدور الفقؤم 
مؤؤن الفاعؤؤم  والّيؤؤا ق الحريرؤؤّف  ه الؤؤّتات األحدّيؤؤ   لؤؤم  ؤؤي  يؤؤان ع ؤؤ  حالؤؤ  واحؤؤدة   ن   ؤؤر و  

وهو  بدهٌّ سرمدهٌّ  فبياء ع   هتا ييون قيام الّروح انيسايّف بؤالحّق نبد م و  نحويم و  اير   
ّن مؤؤؤا تيؤؤؤر فؤؤؤف النّؤؤؤوراة مؤؤؤن قولؤؤؤ  يفؤؤؤ    فؤؤؤف آدم روحؤؤؤًا  فهؤؤؤتا الؤؤؤّروح يؤؤؤالّي ق  قيامؤؤؤًا صؤؤؤدورّيًا  وا 

 الّصادر من الّيا ق الحريرّف  ّثرت فف حرير  آدم.
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فرد ق يا  ّن تلس هو  –ّنجّ ف وليل نجّيءًا فإن يان المرصود مي  ال –و ّما الريام الّ هوره  
قيام ونجّ ف الّروح الردل والك م  بؤالحّق  ويرؤو  فؤف هيج ؤم  وحّيؤا لفؤف البؤدء يؤان الك مؤ  والك مؤ  
يؤؤؤؤان عيؤؤؤؤد  ا هتًا فؤؤؤؤالّروح الرؤؤؤؤدل والك مؤؤؤؤ  هؤؤؤؤف نجّ ؤؤؤؤف الحؤؤؤؤّق  والؤؤؤؤّروح والك مؤؤؤؤ  همؤؤؤؤا عبؤؤؤؤارة عؤؤؤؤن 

 –ويايؤؤؤت ن ؤؤؤس الكمؤؤؤا ت عيؤؤؤد    –رؤؤؤ  حضؤؤؤرة المسؤؤؤي  الكمؤؤؤا ت انلهّيؤؤؤ  اّلنؤؤؤف نجّ ؤؤؤت فؤؤؤف حري
ينجّ ؤؤف الّءؤؤمل فؤؤف المؤؤرآة و هورهؤؤا بنمامهؤؤا  ألّن المرصؤؤود مؤؤن الك مؤؤ  لؤؤيل جسؤؤد المسؤؤي   بؤؤم 
المرصؤؤود هؤؤو الكمؤؤا ت انلهّيؤؤ  اّلنؤؤف  هؤؤرت فؤؤف المسؤؤي   ألّيؤؤ  يؤؤان يمؤؤرآة صؤؤافي   مؤؤام ءؤؤمل 

ارنهؤؤؤا  ؤؤؤاهران مءؤؤؤهودان فؤؤؤف ن ؤؤؤس المؤؤؤرآة  الحريرؤؤؤ   ويمؤؤؤا ت ءؤؤؤمل الحريرؤؤؤ  يقيؤؤؤف ضؤؤؤيالها وحر 
وح يمؤؤا يي ؤؤر فؤؤف المؤؤرآة يؤؤرا الّءؤؤمل ف هؤؤا فيرؤؤو  هؤؤتا هؤؤف الّءؤؤمل  هتًا فالك مؤؤ  والؤؤّروح الرؤؤدل 
  الّ ؤؤتان همؤؤا عبؤؤارة عؤؤن الكمؤؤا ت انلهّيؤؤ  همؤؤا الّنجّ ؤؤف انلهؤؤّف  هؤؤتا هؤؤو مقيؤؤ  آيؤؤ  انيج ؤؤم الرا  ؤؤ
لفؤؤؤف البؤؤؤدء يؤؤؤان الك مؤؤؤ  والك مؤؤؤ  يؤؤؤان عيؤؤؤد   ويؤؤؤان   الك مؤؤؤ ا ألّن الكمؤؤؤا ت انلهّيؤؤؤ  ليسؤؤؤت 
ميفص   عن تات األحدّي   ويما ت المسي  ندع  الك م   ألّن جميّ الكا يؤات بمييلؤ  الحؤرو  
 ولؤؤيل ل حؤؤر  مقيؤؤ  مسؤؤنرم  ولكؤؤّن يمؤؤا ت حضؤؤرن  لهؤؤا مرؤؤام الك مؤؤ   ألّن الك مؤؤ  نؤؤلّده مقيؤؤ 
جامقًا ناّمًا  وبما  ّن الحرير  المسيحّي  هف  هور الكما ت انلهّي  فمؤن هؤتا الوجهؤ  عّبؤر عيهؤا 

 بالك م .
 

واع ؤؤم  ّن قيؤؤام الك مؤؤ  والؤؤّروح الرؤؤدل بؤؤالحّق هؤؤو قيؤؤام نجؤؤّم  هؤؤورّه  و   نصؤؤّور ميؤؤ   ّن  
   حاءؤا ثؤّم حاءؤاذ هت لؤو  ّن حرير  األلوهّي  نجّي ت  و نقّددت  و نيّيلت من ع ؤّو الّنرؤديل والّنيييؤ

مؤؤرآة صؤؤافي  ل يفؤؤ  واجهؤؤت الّءؤؤمل لنجّ ؤؤت ف هؤؤا  يؤؤوار الّءؤؤمل وحرارنهؤؤا وصؤؤورنها ومثالهؤؤا نجّ يؤؤًا 
 هورّيؤؤؤًا  بح ؤؤؤت لؤؤؤو يرؤؤؤو  الّيؤؤؤا ر هلؤؤؤ  الّءؤؤؤمل المنءقءؤؤؤق  المءؤؤؤهودة فؤؤؤف ن ؤؤؤس المؤؤؤرآة الّصؤؤؤافي  

لّءمل ءمل  ولو ننجّ ؤ  الّءؤمل فؤف الّ  يف  هتا هف الّءمل ييون صادقًا  ولكّن المرآة مرآة وا
مرايؤؤا منقؤؤّددة فهؤؤف ءؤؤمل واحؤؤدة  فهؤؤتا المرؤؤام   ح ؤؤو  لؤؤ  و  د ؤؤو  و  امنؤؤيا  و  يؤؤيو   ألّن 
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الؤؤؤّد و  والح ؤؤؤو  والّيؤؤؤيو  وال ؤؤؤرو  وا منؤؤؤيا  مؤؤؤن لؤؤؤوايم األجسؤؤؤام و واصؤؤؤها   األرواح  في ؤؤؤ  
 عؤؤؤن يؤؤؤّم مؤؤؤا    يب ؤؤؤف لنيييهؤؤؤ  ونرديسؤؤؤ  بالحريرؤؤؤ  المرّدسؤؤؤ  الميّيهؤؤؤ  الحضؤؤؤرة انلهّيؤؤؤ   لنبؤؤؤارس  

 ونقال  ع ّوًا يب رًاا.
 

فءمل الحرير  يما ق يا لم ني  يايت ع   حالؤ  واحؤدة   ن   ؤر لهؤا و  نبؤد م و  نحويؤم  
و  اير    يلّي  سرمدّي   ولكّن الحرير  المرّدس  ي م    بمييلؤ  المؤرآة الّصؤافّي  الّ  يفؤ  الّيورايّيؤ  

ف هؤؤا حؤؤرارة الّءؤؤمل وضؤؤيالها وصؤؤورنها ومثالهؤؤا   ه نجّ ؤؤت ف هؤؤا يمؤؤا ت ءؤؤمل الحريرؤؤ    نجّ ؤؤت
هتا مقي  ما يرول  حضرة المسي  فف انيج م لاأل  فف ا بنا يقيف نجّ ؤت ءؤمل الحريرؤ  فؤف 

 هتا المرآة لسبحان من  ءر  ع   هتا الحرير  المرّدس  من الكا ياتا.
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