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  )١٦: ٤قور  ٢( "فـََنحُن ال تَفُرتُ ِمهَّتُنا"        
  ٨/١٢/٢٠١٨لتاريخ: ا                                                                                          ٤٦/٢٠١٨ فرقم 

  

ء كهنة الرعا ومساعديهم جزيلي االحرتام،  قدس اآل
  األعزاء، مسةوالشما إخويت الرهبان والراهبات

ا األمانة أعضاء إخويت    عزاء،األالعامة وجلا
  عزاء،الشبيبة األوأعضاء  خّدامإخويت 

  
  حتية بيسوع املسيح ملؤها احملبة والعطاء،

لى اضي انطالقة كبرية وقوية، متوكلة عيف العام امل ٢٠١٨حتت هذا الشعار الرائع انطلقت أمانة   "تـَوَكَّلُت فال َأخاف"
سمالسخية يف العمل يف حقل الرب ويف نفوس شبابنا األحباء. وقد متكنت األمانة نعمة هللا   من اية يومنا هذايسها ولغنذ 

الروحيني  كر مجيع املرشدينبشنياً ه، وحتقيق الكثري من األهداف. فأستهل رساليت األوىل هذه أوًال بشكر هللا على نعمه وعطا
ريخ األمانة،الذين مرّ  تكر مجيع أعضاء وبش وا على  م األما ى مجيع ألردن احلبيب علاة رعا  كافالشبيبات يف وخّدام وجلا

  حباء.نا األاجلهود والصلوات والتضحيات اليت بذلوها يف حتقيق وتسهيل عمل نعمة الرب يف نفوس أبنائ
مٍة مضاعفة اليف به نستمر ٢٠١٩هو شعار األمانة لعام  )١٦: ٤قور ٢(" فَنحُن ال تَفُرتُ ِمهَُّتنا" تعرف   التوكُِّل على هللا 

ملسيِح ِعنَد هللا، وال يَعين ذِلَك َأنَّه "الكلل وال امللل،  ِ ،يًئا كأَنَّه ِمنَّا، فِإنَّ إِ ن َندَِّعَي شَ انِنا أَ مكِِ تِلك ثَِقُتنا  ّ فهو   مكانَنا ِمَن ا
ن نعمإذا كانت قـُوَّتنا من هللاف. )٦-٤: ٣قور ٢(الَّذي َمكَّننا َأن َنكوَن َخَدَم"  طة جأش كبرية  سم ال، فـََلنا حنن ر رب يف حقل ل 

فاملَوُت "ا، جل شفائهأة من الرب مستمرّين على ما هو حسن وجيد، وواضعني أيدينا على جروحنا متحملني األمل والصعوب
نغري واضعني أي قن )١٢: ٤قور٢(" يَعَمُل فينا واحلَياُة تَعَمُل فيُكم م، كل شي حسن لكي نعيش يف هدوء وسال  اع متظاهرين 

  ).١٧: ٣قور ٢(" يَّة، َتكوُن احلُرِّ الرَّبّ  ُروحُ  َحيُث َيكونُ " يي العظام امليتة ويشفي جراحناحيُ فنحن نعيش يف عهد الروح، هذا الروح الذي 

قوة وقدرة الشباب املسيحي املوجود يف الشباب املسيحي هو حمور عملنا حنن كأمانة عامة للشبيبة، وحنن نعي أمهية و 
؛ فَـ  لقول هُ رعا م مستقبل الكنيسة وأساسها وعمادها. وكلما عملنا على أن يكون شبابنا شباٌب مسيحي مجلًة وتفصيًال، 

ِقَد والفعل، كلما بنينا كنيسة أمنت وأقوى وهلا مستقبل مشرق. ويقول املدبر الرسويل حول الشباب يف سينودس الشباب الذي عُ 
ً يف قلبه بكل معىن ن آفاق الشباب تتمثل يف أن يُ إ"يف الفاتيكان مؤخراً:  ضجني. ميكن للمرء أن يبقى شا لغني و صبحوا 

ضجاً أيضاً يف اإلميان. إن الصراع بني األجيال هو حالة تعيشها كل األزمنة، وهي جانب  الكلمة، ولكن حينها عليه أن يصبح 
، وكأن الشباب هو مرحلة دائمة. إن هدف الشباب هو النمّو “شبوبية“. ولكن جيب علينا أال خنلق عقلية من دينامية النموّ 
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لغني. هذه هي احلياة لغاً ". ليصبحوا   ً إلميان لكي يصبحوا إنسا ََِمجِعنا ِإىل " ،وهذا ما سنسعى إليه أن ينمو شبابنا  فَنِصَل 
بِن ِهللا وَمعرَِفِته وَنصَري اِإلنسان الرَّاشِ  ِ   .)١٣: ٤(أفسس" د ونَبُلَغ القامَة الَّيت تُواِفُق َكماَل املسيحَوحَدِة اِإلمياِن 

 شبابنا ننعتقد  فنحن ؛ارع كثر من عنصر الشباب يفأب مانة عامة للشبيبة هي التقرُّ أهمتنا يف هذا العام كفمُ 
طنه على جوهر  نا لُّ عام اجلديد وكُ  هذا اليف نطلقجيب استخالصها من أجل تقدم الكنيسة احمللية. ن ةميانية حيإ ةحيتوي يف 

على  ةنا غري لُّ قد وكُ بة املتَّ وح احمليليا النيب ممتلئني من ر إمحاس لكي نعمل مع ومن أجل شباب الكنيسة، لكي نكون على مثال 
نا نفسأب نضع لكثرية. حنن شباهلموم ا لَ ثقِ اسم رب اجلنود. فنحن شباب نسري يف هذا العامل لكي جندد هذا العامل الذي َهرَِم وأُ 

ل صوتنا ونقول لك علىرخ باب نصىل حيث يشاء ومىت يشاء. حنن شإيف يده يوجهنا  مٍ هْ سَ بني يدي هللا القدير لكي نكون كَ 
ئم، لكلِّ    ."مْ أقول لك قُ  ،من أوشك على املوت "أيها الشاب من هو 

 لعامل.اوسفرائه يف هذا  ن وكالئهي نكو ِل هذه اخلدمة اليت ألقاها الرب على عاتقنا لكصلوا ألجلنا لكي نكون أهًال حلَمْ 
  ).١٥: ٤قور٢(" فاَضِت الشُّكَر ِلَمْجِد هللاَن النَّاس، أَ وفـََر مِ أَ ٍد َألنَّ ذِلَك ُكلَّه ِمن َأْجِلُكم، حىتَّ ِإذا َكثـَُرِت النِّعَمُة ِعنَد َعدَ "

يء، زمن التحضري مليالد املسيح يف ت زمن ا ئًال م ويف قلوبنا. ساة بيت حلمغار  أكتب لكم هذه الرسالة وحنن يف بدا
 ينا.وجيدد كل شيء ف لذي خيلققدوس اقلوبنا أمجعني من روحه ال وميألطفل املغارة أن حيمي وحيفظ شبابنا من روح هذا العامل 

ّليقة عُ كون على مثاهلا ، وأن نلعاملاة هذا ئيمن دنس وخط اً ن حتفظنا مجيع العذراء يف عيد احلبل بال دنس أوسائًال أمنا مرمي
  ب اآلخرين.و ر ال حترتق ولكن ننري حبياتنا د ةمشتعل

    
   َخَدٌم َلكم ِمن َأْجِل يسوعوما َحنُن ِإالَّ 

  لف خرينتم أكل عام و 
  

  أخوكم
  املرشد الروحي للشبيبة املسيحية

  األب مروان حّسان


