Dear Parishioner:

This letter marks the fourth in a series about strengthening our relationship with God and His church.
Please re-read the first three letters to refresh your memory. All of these letters will be archived on our
website, www.stmarypawtucket.org, on the Stewardship page of the Ministries section.
In the previous three letters it was contemplated
that: we truly love Our Lord and Savior Jesus Christ….
that: we believe Our Lord created His Church for our Salvation….
that: we believe we should show our love for Our Lord by attending Divine Liturgy
regularly and by participating in the Sacrements…
that: we believe we are saved through faith and grace and love of Our Lord,
Jesus Christ…
that: we believe we must live our faith through good works….
If we accept these precepts, we therefore must conclude that it is essential for us as Orthodox
Christians to exert all of our God given abilities to become good stewards. (A steward is a parishioner
who humbly offers their time, talent, and treasure to God and our ministries acknowledging His love.)
How difficult is it to become a good steward?

Please save this letter and also share it with your family.

أبناء الرعية األعزاء،
هذه هي الرسالة الرابعة ضمن سلسلة المراسالت حول تقوية عالقتنا مع رّبنا وكنيسته.
نرجو أن تق أروا الرسائل الثالث السابقة كي تنعشوا ذاكرتكم.
سوف تكون كافة هذه الرسائل متوفرة على صفحتنا اإللكترونية ( )www.stmarypawtucket.orgتحت عنوان "
."Ministries/Stewardship

في الرسائل الثالث السابقة َّ
فكرنا ملياً:
ع المسيح ...
ال ُّ
بأننا ِفع ً
نحب رّبنا َ
صنا يسو َ
ومخّل َ
وبأننا نؤمن بأن رّبنا أسس كنيستَه لخالصنا...

َّ
محبَِّتنا لرّبِنا من خالل المشاركة في القداس اإللهي وباقي األسرار المقدسة والصلوات بشكل دائم...
وبأن علينا أن ُنظ ِه َر َ

ِ
وبأننا ُم َخّلصو َن
ومحبته...
باإليمان برّبنا يسوع المسيح وبنعمته
ّ
َّ
الح َسنة...
وبأن علينا أن نحيا َ
إيماننا من خالل األعمال َ

ِ
ِ
ِ
وهَبها
المسَّلمات ،ينبغي أن نستنت َج تالياً بأن علينا كمسيحيين أُرثوُذكسيين أن نستخد َم ُك َّل ُقدراتنا التي َ
إن ق ِبلنا بهذه َ
يقدمون بتواضع وقتهم ومالهم في
فالمّدّبرون هم أبناء الرعية المؤمنون الذين ّ
وم َدب َ
هللا لنا لنصبح ُخداماً ُ
رين صالحينُ " .
خدمة الرب ويشاركون في أسرار كنيسته إعتراف ًا منهم بمحبته".

ين صالحين؟
يصعب علينا فعالً أن
نصبح ُم َدّبر َ
َ
أَ ُ
نرجوكم اإلحتفاظ بهذه الرسالة ومشاركتها مع أفراد عائالتكم.

