
 

 

 
 

Dear Parishioner: 

This letter marks the fifth in a series about strengthening our relationship with God and His Church.  Please 

re-read the first four 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. 

How difficult is it to become a good steward? 

Agreeing with the tenets of the Church presented in the previous letters is one thing.  Carrying them out as 

Our Lord intended is something else.  There is a daily struggle within our free will between good and evil.   It 

is not easy.  Our Lord has given us free-will , freedom to choose between good and evil, between God and 

sin (New Testament Orthodox Study Bible pg. 799).  This freedom allows us to make choices but demands 

personal responsibility.   Each of us singularly must be responsible for his/her actions and be answerable to 

Our Lord for his/her choices. 

We individually make choices…. 

Divine Liturgy on Sunday or sleeping in… 

Sunday School for our children or secular activities… 

Participating in church ministries or sitting in front of the television… 

Being proportionally generous with God’s treasure or buying more “things” or squirrelling away our 

money… 

We ultimately choose those things or activities we value most.  We “find” money for what we value.  What 

value does Our Lord’s Church have in our lives? 

Please give life’s choices related to Our Lord and Savior Jesus Christ and His Church considerable thought! 

Life is a gift from God.  

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

http://www.stmarypawtucket.org/


 

 

 

 الرعية األعزاء،أبناء 

 ألربعةائل انرجو أن تقرأوا الرسضمن سلسلة المراسالت حول تقوية عالقتنا مع رّبنا وكنيسته.  خامسةلاهذه هي الرسالة 
سوف تكون كافة هذه الرسائل متوفرة على صفحتنا اإللكترونية تنعشوا ذاكرتكم.  السابقة كي

(www.stmarypawtucket.org " تحت عنوان )Ministries/Stewardship." 

 أيصُعُب علينا فعاًل أن نصبَح ُمَدّبريَن صالحين؟ 

، أما تبنيها وتنفيذها كما أرادها الرب أمٌر سهٌل نسبياً  على مسّلمات الكنيسة التي عرضناها في الرسائل السابقة الموافقة
، ةً لقد وهبنا ربُّنا إرادًة حرَّ  ادتنا الُحرَّة بين الخير والشر، وهذا أمٌر ليس بسهل.ضمن إر  يومي   أصعب. هناك صراعٌ أمٌر ف

(. كتاب العهد الجديدالترجمة األرثوذكسية لمن  799)انظر صفحة  حرّية اإلختيار بين الخير والشر، بين هللا والخطيئة
ُلنا هذه الحرية أن نختار، إنما هذا يرتُِّّب علينا مسؤوليًة شخصية.  أن يكون مسؤواًل عن أعماله وأن فرٍد منا  فعلى ُكلِّّ تخوِّ

  ربِّنا. مجيَب عن خياراتِّه أماي
 كل  منا يختار...
 النوم..إلى القداس اإللهي يوم األحد أو  الذهابَ 
 ...هم إلى النشاطات العالميةأطفالنا إلى مدرسة األحد أو أخذَ  إحضارَ 

 و الجلوس أمام جهاز التلفزيون...المشاركَة في نشاطات ولجان الكنيسة أ
 حرصنا الشديد على أموالنا...ياٍء" أكثر أو رّبنا أو شراء "أشالعطاَء الجزيل ل

 
د أننا نختار األموَر والنشاطاتِّ  "ايجاد" المال لما نعتبره قّيمًا. فما قيمُة كنيسة  دائماً  التي نقّيمها أكثر، ويمكننا من المؤكَّ

 رّبنا في حياتنا؟
 هبٌة من هللا.الرجاء التفكير مليًا بخيارات حياتك المرتبطة برّبنا ومخّلصنا يسوع المسيح! فحياُتنا 

 

 نرجوكم اإلحتفاظ بهذه الرسالة ومشاركتها مع أفراد عائالتكم.

http://www.stmarypawtucket.org/

