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 الكون الروحى

 الشكل الهرمى للكون الروحىأوالً: 

العالء  -)هرم عالء الكون الروحى  الهرم الروحى الموجب الحق العلوىثانياً : 
حى اإللهى لإلله الواحد ة بالنور الروذاتي ةالروحى اإللهى الحق( المضئ إضاء

فى صورته واآلب(  هللا – لهى اإلالذاتى الوجود  -الحق فى ذاته )الذات اإللهية 
 فى روحه )الوجودو اإلبن( هللا  –أقنوم صورة هللا  –الصورى اإللهى  )الوجود

الكون  لوإقنوم روح هللا(  وهو يع -ح القدس  الرو –سى دالروحى اإللهى الق
ذاته )فكر الحق وإرادة الحق المطلق األزلى الحق فى   دحى وهو الوجوالرو

ى( وفى فى صورته )كلمة الحق وعمل الحق المطلق األزلى األبدو األبدى( 
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ح الرو -دين الروحى الحق بروح الحق ان التدجو –روحه )وجدان الحق 
 .س(دالق

 

  ثالثاً : الهرم الروحى السالب السفلى الباطل )هرم هاوية الكون الروحى( 

وهو وحى، الكون الر ةلم روحياً ويحتل هاويظب وباطل وماس سالكهو هرم إنع
وهو وجود الشيطان فى ، ب الحق والمضئالعلوى الموجحى وللهرم الر مضاد
فكر  – الباطل ةالباطل و إرادفكر  –طل الكلى ت الباذا – ريرة)الذات الشذاته 

 Evil ةالشرير خرج األرواح( ومنه تة الشر الذى هو الشريرالشر وإراد
Spirits   

كلمة  –صورة الباطل الكلى  -مظلمة )الصورة ال ووجود الشيطان فى صورته
رئيس الوحدات الصورية السالبة ويطلق عليه إبليس  –الباطل وعمل الباطل 

)الروح  فى روحهووجود الشيطان  (. ( Demonsوالمظلمة )الشياطين 

 . Unclean Spirits( والتى تخرج منه األرواح النجسة  النجس
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 رابعاً : الوجود اإلنسانى الحى فى العالم 

حيث  ، يلى فى العالم والذى يتوالد ويموت جيل بعد جالوجود اإلنسانى الح
إلى الكون الروحى فى إعاله )الهرم  شر بلة للوحية الفاضتنتقل الذوات الر

الروحى اإللهى وحيث الحياة النور الروحى العلوى الموجب الحق حيث 
الروحى األبدى( . أو تنتقل الذوات الروحية حيث النعيم  –الروحية األبدية 

شرير( وصورته لالتى سلبت بالشيطان فى ذاته )ا لنجسةوا ةوالمظلمة الشرير
حى السفلى وسقطت فى الهرم الرو ،نجس(ح الوحه )الرو)إبليس( ور

ويحيا  ولداإلنسانى الذى ي دهذا الوجو .كوس والمظلم والسالب والباطل المع
 ىوحى أفى الكون الر نتى الهرميوجوده بين قاعد صورمحالم ويموت فى الع

وحى بنور ر ئب الحق والمضجاإللهى المو ىحى العلوبين قاعدة الهرم الرو
طل والمظلم ى السالب الباحى السفلى الشيطانعدة الهرم الرووقا ،إلهى حق

 الشيطان. بة روحيه باطل ةظلم
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 ً وصعود  ،ب الحقى الموجحى العلووالهرم الر دة: سلب الشيطان لقاع خامسا
 ةسة واألرواح النجالشرير حطين واألرواامن الشي ةالسالب ةحيقواته الرو

 ب الحق. الروحى الموجالمها وإنطفاء نورها إظاء فيه وسلبها وزوإحتالله ألج

وسلب الشيطان لسكان لم.  اوع المسيح فى العسيرب لمان باي: تعطل اإلسادساً 
ة الخالص وتوقف حرك ،نسانىنحالل فى الوجود اإلإلالم وإنتشار الشر واالع

اإلنسانى من الموت  دوجلص الووع المسيح مخساإليمان بالرب يحى بالرو
 حى.  جسدى والموت الروال

 ً اإليمان بالرب يسوع  ةلمخلص روحى يجدد حرك ةسالما : الحاجةسابعا
 إنجيل العلم الميسحى الحق ةبشار ةوودعى حقة وه ةعوة إلهيدب المسيح

ذا ه -ى األزلى األبدحى اإللهى الحق خلص الروالمسيح الم لمسيح الرب يسوع
ت نصر التى بالم وهى مفى الع ةتخرج من بقع وة عالمخلص وهذه الد

 لوث اإلله الواحدس ثادقوحى الوالتى ترمز لآلب واألبن والر ةاألهرامات الثالث
لهى الرب يسوع فى بن اإلاإل ل أبو الهول الذى يرمز إلى تجسدوتمثا ،الحق
 ،نسانىإ جسد

يحمل  ثحي
أبو الهول 

إبن  ةصور
 الملك خوفو

وهو الملك 
كذلك مفتاح الحياة  .هب لعمل الخالصفى شكل جسد أسد مستعد ومتأخفرع 

  . يرمز لصليب الرب يسوع المسيح

هذه الدعوة الخارجة من مصر يحملها مسيح كتب الحق مسيح ملكوت األلفين 
ً  عرفة الطريق الحقمسيح م –  لمعاينة ودخول ملكوت السموات.  رباً ومسيحا

ل الروحى ألرواح المنتقلين من العالم ألعدادهم للخدمة الروحية لنوال يللتأه
ً وقائداً للقوات الروحية  .  ورباً الص الروحى الحق فى ملكوت هللاالخ ومسيحا

ة الهرم الروحى العلوى الموجب واألماكن التى السماوية المعدة لتطهير قاعد
  .ر ويكثر الحصاد الروحىمسلبت فيه وذلك بعد إنتقاله من العالم.  مما يث
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 يح فى ناسوته وإلهويتهكتاب يسوع المس
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