
 املكرسون يف األرض

 اخلدم٘ ّقد التكٔيا بظخصٔات خمتلف٘ ّسحليا ٍرِ االىطباعات يفالتكسٓص جمال ٍاو جدا 
 ال ٓكسز ليفشُ ، بل ٓتلكٙ األّامس  ٖال ٓيبغٕ للنكسض اٌ ٓضع ليفشُ خط٘ ما ، فالتكسٓص جيدٓ٘ ، ّادتيد

 عضو جملس كهيسة  فٔيفرٍا دٌّ تسدد .. ّدٌّ تفكري ، 
 أٌ ىزٓل كل العكبات مً أماو املكسض لكٙ ٓيطلل يف خدمتُ الفعال٘ ، فكط ٓيبغٕ أٌ ٓشتأذٌ قبلل   مَه جدًا

 أبــونا   أٌ ٓفعل أٖ طٞ ، ّكل طٞ ، 
 يف املكسض حتٙ أىيلا قلد سللنياِ كلل مفلاتٔو األبلْاو ، ّدّالٔلل كتلل الخلاىلٔه ّاخلْالجٔلات            اىيا ىثل متامًا

عنْدٓ٘ ّخمزٌ الصابٌْ ّالدٓل فسٓزز ّمكتب٘ االسلتعازٗ ... ٍّلْ   ّلفاٜف التياّل ّمالبص الظنامش٘ ّامل
ً٘ ٓكْو باملشْٝلٔ٘ بكل أماى٘ . ّقد الحظت أىُ ٓزداد حنْاًل ، ّال طل  أٌ الشلبل ٍلْ يف اٍتناملُ الزاٜلد      ّكآب

 رئيس جملس كهيسة     حبٔاتُ السّحٔ٘ ،
 مسٗ أّ مستني يف العاو ، ٍّْ أمس ٓشبل ليلا   أسْأ ما يف املكسسني أٌ هله أٍل ! ، ٓيبغٕ أٌ ٓرٍبْا لزٓازتَه

 رئيس مجعية قبطية   ٍْ الرٖ لٔص لُ أحد ، نييف اخلدم٘ . أفضل املكسس طدٓدًا ازتباكًا
  ىشلاٌ كلسض حٔاتلُ    إال ٓلٔلل ب  " للنكلسض "بتاعيلا" .. ، ّعنْملاً    ٕحنً مشْٝلٌْ عً تدبري "مشكً طلسع

  كبريأرخو   ،   ٖللسّحاىٔات أٌ ٓظكْ ألٖ سبل ماد
 طالب اكلرييلى يف الكئش٘ ،  التكسٓص مسحل٘ ال مفس ميَا متس بَا قبل زسامت  زاعًٔا 
 ّٓتشله اخلظل ، ّخيزٌ األمسيلت،  ّٓظخلٚ البالط .. فنً الرٖ ٓظسف علٙ املباىٙ  جدًا ٖالتكسٓص ضسّز

 املكسض "ّزاِ إُٓ " !  حتتاج إىل اىشاٌ متفسغ .. ٍّْ ٓعين ّحياسل العنال ، ... ّ ... ّ أمْز كثريٗ جدًا
 أمني صهدوق      

     التكسٓص يف زإٔٓ كنا علنيا اآلباٛ ٍْ الطاع٘ املطلك٘ ، ّال ٓصو أٌ ٓعخلض املكسض علٙ تكلٔفلُ بعنلل ملا
 أمني خدمة   حبح٘ أىُ لٔص يف جمال ختصصُ أّ خربتُ ،

 ممازسل٘ سلس التْبل٘ ، ّمللا     أٌ الظباو مئل إىل مياقظ٘ مظاكلُ مع اخلادو املكلسض أكثلس ملً     ٖلكد لفت ىظس
 اللهيسة مهتظم يفشاب  سألتَه ، اعترزّا عً عدو ذكس األسباو ، 

        ًلكد طلبيا مً األسكف استبدال املكسض املْجْد عيدىا، فثالث ملسات خلالل الظلتاٛ املاضلٙ ، اعتلرز عل
ـ . و زٜلْٚ  عدو الكاٛ الكلن٘ يف اجتناع الشٔدات ملسضلُ بلاألىفلْىزا ،  له بيزلل٘ طلعبٔ٘ ،  له بالتَلا         يراع

  كهيسة
             ٘ٓيبغٕ أٌ ٓعله الظلباو أٌ "ّزاىلا " أطلٔاٛ كلثريٗ مللري املكلسض "بتلاعَه" .. فليخً ىلدفع مستبلات أزبعل

 رئيس جلهة مالية  ّ ال ٘ خفساٛ ،  فساطني ّبْاو ّقسابين
  ٛعلل ،     املكسسلٌْ فٔأخلرٌّ املٝلات دٌّ ت   االساترٗ حنً ىاض ىظكٙ طْال اليَاز ، ّىأخر ماللٔه ، أما ٍؤال

 قزابهى      
 خادم شباب يف التكسٓص ،  ال أفكس مطلكًا ، لكيين ، ّخدم٘ عظٔن٘ جدًا جدًا ٕالتكسٓص عنل سام 

مو الصحة ، وكل ما ميلو أى  متامًا أقز بأى كل ما ورد يف يذا التقزيز مو تصزحيات عاٍر

 اللاتب ،،، قزار مهى بذلمإ، ويذا  وتفصياًل يوحي به يذا املقال غري حقيقي مجلًة


