صر !
ي سطع في
شعا ٌ
ِ
سماء ِم َ
ع منصور ٌّ
فتفرح قلبه.
ي للفقير تقدِّم له المسي َح ِ ّ
زيارة المنصور ّ
تقوي اللحمة بين المنصور ِيّين وتعطيهم دفعًا إلكمال
ي ِ إلى بل ٍد ما ّ ِ
زيارة مسؤول من المجلس العام العالم ّ
مسيرتهم في الخدمة.
مو َّزعين
جمهوريَّة مصر العربيَّة بلدٌ في شمال إفريقيا يقطنه  92مليون نسمة ،من بينهم مليون َْي مسيحي َ
ي ٍ يميل
في أنحاء البالد يكافحون بصمت وهدوء ،من أجل البقاء ومن أجل الشهادة للمسيح في محيطٍ إسالم ّ
التطرف أكثر فأكثر.
إلى
ُّ
ي أوزانام ،يرغبون
المنصوريّون المصريُّون يتوقون
ُّ
للتعرف على شبكة المحبَّة التي بناها الطوباو ُّ
ضا أن يكونوا جزأ ً من تلك الشبكة العالميَّة للمحبَّة.
باالطالع والتعلُّم ،كما يريدون هم أي ً
إنَّهم مثل ع َّمال الس َّجاد الملكي في العصور اآلنفة يعملون على رسم ٍة رسمها فنَّ ٌ
ير ْوها
ان عظيم دون أن َ
ألنَّهم يعملون على الجزء الخلفي من النسيج ،غير عالمين َّ
سج في أربعة أقطار
بأن النسيج نفسه يُن َ
األرض.
المه َّمة المنصوريَّة حملها ثقيل ،غير ّ
أن وجود المسيح يجعله سهل الحمل.
عوز واالستماع إليه ،إطعامه وتدفئته واالهتمام به وتطبيبه هي من أسمى المهام التي يمكن أن
زيارة ِ
الم َ
ي.
ي المسيح ّ
يؤديَها المسيح ُّ
ي في مصر على استعداد دائم لخدمة أخيه المحتاج ،يش ِ ّجعه ويبتسم له .وعلى الرغم من
المنصور ُّ
للتبرع
كبيريْن .ومثال على ذلك ،في فرع أسوان ،ندا ٌء واحدٌ ُّ
االمكانيَّات الضئيلة ،التعاون والمساعدة َ
قادرا على جمع ما يكفي لكسوة أفراد  250عائلة وبيعت لهم بأسعار ج ِدّ
بالثياب واألحذية وما شابه كان ً
رمزيَّة بعد أن فرزها المنصوريّون في منازلهمَّ ،
ونظفوها وقاموا بك ِيّها وتوضيبها .من جه ٍة أخرى،
وبعائدات تلك الحملة اشتروا موادَّ غذائيَّة َّ
وزعوها على العائالت المحتاجة وبذلك ع َّمت الفرحة على
الجميع .
نضرع إليك يا ربّ من أجل أن ترسل ع َّم ًاال ليكملوا نسيج شبكة المحبَّة
ً
مكتمال
كما نطلب نعمةَ رؤية هذا النسيج
إال بيطار
النائب اإلقليمي للرئيس العام العالمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

