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 أرواح تنتظر المسيح
ت  فتتتاةبةت تتتع ةتر تتت ةوتتتي ةةكانتتتوة تتتعلة وةلدتتترةت يفتتتياةترا ةبةر وتتتاةجتتتو ةكاتتتي ةت  تتت اة تتتي ةت اكتتتاة تتتعوا

ثتتامة اة تتمةليكتتا ةكاتتارةتت رتتية تت  قةر تت ةةرا تبصتع ةليتتاقة  بتتقةبتتاوة بتتاةاضةربتت ة رربةمثتتع ةبتتابوت ة ة
وي ةتردت ةتيف   تاةتةر تواة تاا ة تاانةتكتاضةبةوتي ة تا مة ةارترة تافةثايفتبةتردت ةاضةربت ة رربةمثتع ةبتا ع ة

ربةمثتتع ة تتطة تت عصة  تتاةنصتت ة يفاتتكرةاتةنصتت ة يف كتتوةاتة تتاةا تتا ةايفتت ةت يفعتالعضةت يفو بتت ةردتت ة تتاةاةاضةربتت ة ر
الضةت يفتياةتةرذتركوة اتتي مةتب تيةاضة  بتتقة تااةتو دتت ة رربمةتكتاضةب تتيةايفت ةتتتع ة اة تمة  ذ تتذ قة تاةتتتع ةة

ايفتت ة يفاتتلذة يفتترتة تتا ير ة تتاب اةتت  تت ةكتتاضةةةرا نفبتت اةبة تت سةت  تت ةت  تتافةةرا كصتتع ة يفولتتيمةب تتية تتر ة
نتتتاثةكنتتتيتضة ورتتتيتضةاتةالببتتتعضةايفابتتتمة  وضاتتتمةتبتتتو نانةووك تتتعضةتر ةتتت مةتتةو تتتطة تتتي ة بتتتذ اكاةبتتتسةكع تتت ةاةتتت ةتا

ةرا رامةكايلة ي ة تاةر تثةكنتيلةت رتية يفتو تثةت تعةبة يفع تنة تارمثة تا مة ةةرا بالع اجةاتةبذدعتة  اةت  افة ة
باتممة ةب تيةايفت ةااتر اة تافة  ة افة جقةت ن ضةلدا ة طة يفبكا ةبصع ة عتة انات وة رربةتبد توة تر ة 

حمتسةكدتت ة ا تتوةتت  ت ةت تتااة تتسةانتتوةنتافولة تتا ة  تتاذة ا ابتوةالمة تتااة تتر ة   تتاضة دتع ةارت رتتاةر ذيتتوة  بتتامثمة ة
ا ااة  ةحمسةآاوة ي وة اة يفو ةوبتع ة  بتامثةيفت ة متية ذبتوباةبتايف عرمةتتةرتوة بتك ةكتا اة تطة تيلة يف تعرة  ذبتوبسة

جتتوةت  تت ة تتي ةتكتتاضة  تتا ةتتتا ااةتووتتت ة تتطة تتيلةتتتفاة مة  تتااة تتاةالةارتتيةو تتيرةاضةوتتر  ة  ةةبتت مة ااتتر اة  
 يفبتكا ة تاةتةو عت ة تر ة يف  تومة ةرتاب ة عيفت ة ر تيرتة و تاة تر ة يف  توذة ا ابذت ةالنةالةا تذعا ةايفت مة  تااة تاةوتع ة تاة

مثو ت ةوتر  ة  ة يفبتكا نة لتطة  ع ت ة  ضةة ذ ع اة ر ة يف  ومةتتارةواج  امة ة ايفوةيف ة ضةكاضة تر ة يف  توة يفترت
اب اطة  امة ا تا ةب تيةلدات ةاتي ذذة تذر اذة  ةحمتسةب اتيةترااترتةر تايفمةيفع رتية تطة يف اتارةتب تيةايفت ةااترفة
ةتكنتيتضة تقة يفتروطة يف  يتة ةتارةو عاة تاة ثاتيفةب نةفدتاة ورانتمةالة ذكتاةيف تا ة يف تاتة دادتعضة تقة يفتروطةواري تعن  

 يفروطةا انعفةا انع ةكا اةانامة ةج ومحياعن مةت 
 


