Sự Quản Lý: Một Thái Độ của Sự Biết Ơn
Hầu hết mọi người nhận thức được khái niệm của sự quản lý – công nhận mọi thứ mà chúng ta
sở hữu là quà tặng từ thiên Chúa, biết ơn,biết ơn, khai triển những quà tặng và chia sẻ một cách
quảng đại với những người khác. Những quà tặng đó được phân loại như là thời gian, tài năng,
và kho báu. Nhưng làm thế nào chúng ta thực hành điều này trong cuộc sống hằng ngày?
THỜI GIAN - Đầu tư trong cuộc sống cầu nguyện của bạn



Cầu nguyện Thiên Chúa thường xuyên suốt cả ngày, mỗi ngày.
Nói với và lắng nghe Thiên Chúa.

TÀI NĂNG – Có thiện chí giúp đở kẻ khác



Tham gia vào những ban, hội của giáo xứ và những tổ chức bác ái.
Chấp nhận những trách nhiệm giúp đở những kẻ khác..

KHO BÁU – quảng đại với những món quà tài chánh của bạn.



Hoàn trả lại một cách quảng đại một phần của món tiền mà bạn được ban tặng bởi Thiên
Chúa
Cho một cách vui vẽ mà không mong nhận lại gì. Không có món quà nào nhỏ và không
đáng kể.

Sự quản lý không phải là một câu lạc bộ độc quyền nào. Chúng ta đều là những người quản lý.
Sống quản lý đòi hỏi một sự chuyển đổi -- một sự đổi thay làm mềm trái tim chúng ta và tạo
thêm chổ trống để Thánh Linh bước vào.
Sống một lối sống quản lý:




Từ từ với thời gian – thời gian để cầu nguyện.
Là khó khăn – đòi hỏi phải đặt Thiên Chúa lên trên tất cả mọi sự..
Có nghĩa là đón nhận những nguy hiểm, rủi ro – tách rời chúng ta ra khỏi thời gian, của
cải, và tiền bạc của chúng ta - đặt niềm tin của chúng a vào Thiên Chúa.

Quý vị được thỉnh mời bước theo con đường này!
Và mời một người khác -- Chỉ Một – làm giống như vậy!
Sự quản lý đòi hỏi hành động. Hành động của những thế hệ đã qua là những gì đã xây dựng
Giáo hội. Bổn phận của chúng ta là phát triển và nuôi dưởng những quà tặng của chúng ta cho
những thế hệ tương lai. Như Thánh St. Francis of Assisi đã nói, “Hãy rao giảng Phúc Âm ở tất
cả mọi thời gian”

Sự quản lý không phải dể, nhưng sẽ được phần thưởng to lớn – Tình Thương, Yên Bình , và sự
Vui Sướng trên trái đất và đời sống vỉnh cữu trên thiên đàng!
Câu hỏi: Khi bạn đứng trước Thiên chúa và Ngài hỏi là bạn đã làm gì với món quà mà Ngài đã
ban cho, bạn sẽ trả lời như thế nào?

