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ບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມຮັ່ງມີ
ແມ່ນຫຽັງທີ່ເປັນຄຳແນະນຳທີດ
່ ທ
ີ ທ
ີ່ ່ານໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບເຣືອ
່ ງເງິນ.

ຈຸດສຳຄັນຂອງບົດຮຽນນີ:້ ຄວາມສຸກມາຈາກພຣະຄຣິດ, ບໍ່ແມ່ນມາຈາກຄວາມຮັ່ງມີຂອງເຮົາ.
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ໃນປີ 1997, ບຽວລີ ບອບ ຮາດຣຽວ, ຈູເຢີ., ຖືກຫວຍ 31 ລ້ານດອນລາໃນຣັດເທັກຊັດ. ຫຼັງຈາກລາວຖືກຫວຍ,
ລາວໄດ້ລາອອກຈາກວຽກງານຂອງລາວ, ຈ່າຍຄ່າໄປພັກຜ່ອນຢູຮ
່ າວາຍໃຫ້ກັບຄອບຄົວ, ບໍຣິຈາກເງິນຈຳນວນຫຼາຍ
ໃຫ້ແກ່ຄຣິສຕະຈັກຂອງລາວ, ຊື້ເຮືອນແລະຣົດໃຫ້ແກ່ລູກເມັຽຂອງລາວ, ແລະບໍຣິຈາກໄກ່ງວງຈຳນວນ 500 ຕົວໃຫ້
ກັບຄົນທຸກຈົນ.
ໜ້າເສັຽດາຍ, ບຽວລີ ບອບ ເປັນລູກຄ້າກັບບໍລສ
ິ ັດທີ່ບໍ່ສັດຊືທ
່ ໃ
ີ່ ຫ້ສັນຍາຈະຈ່າຍເງິນເປັນກ້ອນແທນທີ່ຈະຈ່າຍຈຳ
ນວນປະຈຳປີເປັນເຊັກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນພັນລະຍາກໍຢ່າຮ້າງຈາກລາວໄປ. ບຽວລີ ບອບ ຍອມຮັບ: “ ການຖືກຫວຍເປັນສິ່ງ
ທີເ່ ລວຮ້າຍທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍເກິດຂຶ້ນກັບຂ້າພະເຈົ້າ." ພາຍຫຼັງສອງປີຜ່ານມາຫຼັງຈາກລາວຖືກຫວຍ, ບຽວລີ ບອບ ໄດ້ຕາຍ
ດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດຈາກປືນສັ້ນຂອງລາວເອງ.
ເງິນເປັນສິ່ງທີດ
່ ຕ
ີ ກ
ໍ່ ານໃຊ້ຈ່າຍເມື່ອເຮົາໃຊ້ຈາຍດ້ວຍຄວາມມີສະຕິປັນຍາໃຫ້ກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າ. ແຕ່ມັນເປັນສິ່ງທີ່
ໜ້າຢ້ານກົວ ແລະເປັນຄວາມຕ້ອງການເປັນເຈົ້ານາຍເຮົາເມື່ອເຮົາຕົກເປັນທາດຂອງມັນ. ຫຼາຍຄົນພວກເຮົາຄິດວ່າ,
ຖ້າຫາກວ່າເຮົາເປັນຄົນຮັ່ງມີ, ຄວາມຮັ່ງມີນັ້ນຈະແກ້ໄດ້ທຸກໆບັນຫາທັງໝົດຂອງເຮົາ. ກະສັດໂຊໂລໂມນ, ຜູຮ
້ ັ່ງມີຊັບ
ສົມບັດມາກມາຍ, ຮູ້ດ.ີ ເງິນບໍ່ໄດ້ນຳຄວາມພໍອົກພໍໃຈມາໃຫ້. ຄວາມພໍອົກພໍໃຈມາຈາກພຣະເຈົ້າພຽງຜູດ
້ ຽວ, ບໍແ
່ ມ່ນ
ມາຈາກຄວາມຮັ່ງມີຊັບສົມບັດ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? ( ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 )
ສືກສາພຣະຄັມພີ
1. ປັນຍາຈາຍ 5:10-12
10 ຄົນຮັກເງິນຍ່ອມບໍ່ອີ່ມເງິນ ແລະຄົນຮັກສົມບັດກໍບໍ່ຮູ້ຈັກອີ່ມກຳໄລ ອັນນີ້ກໍບໍ່ໄດ້ຜົນດ້ວຍ.

ເມື່ອຂອງດີເພີ້ມພູນ
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ຂຶ້ນ ຄົນກິນກໍມີຫລວງຫລາຍຂຶ້ນ ຄົນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບຈະໄດ້ປໂຍດຫຍັງ ນອກຈາກຈະໄດ້ເຫັນເປັນຂວັນຕາເທົ່າ
ນັ້ນ? 12ການນອນຫລັບຂອງຄົນທີ່ເຮັດວຽກກໍເປັນສຸກ ບໍ່ວ່າລາວໄດ້ກິນອີ່ມ ຫລືບໍ່ອີ່ມກໍຄືກັນ ແຕ່ວ່າຄວາມອີ່ມທ້ອງ
ຂອງຄົນຮັ່ງມີ ກໍບໍ່ຊ່ວຍລາວໃຫ້ນອນຫລັບ.
ໃນຕົວມັນເອງຄວາມຮັ່ງມີບໍ່ໄດ້ເປັນສິ່ງບໍ່ດ;ີ ມັນບໍຜ
່ ິດທີຈ
່ ະເປັນຄົນຮັ່ງມີ. ບັນຫາມັນມີເມື່ອພື້ນຖານມະນຸດຕ້ອງ
ການໃຫ້ເງິນກາຍມາເປັນຄວາມປາຖນາຊົ່ວ. ພຣະຄັມພີເອີ້ນຄວາມປາຖນາຊົ່ວນີວ
້ ່າ " ຮັກເງິນ,” ແລະການຮັກເງິນນີ້
ກາຍມາເປັນ "ເງິນເປັນເຄົ້າມູນຄວາມຊົ່ວທຸກຢ່າງ” ( 1 ຕີໂມທຽວ 6:10).
ໂຊໂລໂມນເຕືອນພວກເຮົາວ່າຜູໃ
້ ດມີຄວາມປາຖນາເປັນຜູຮ
້ ັ່ງມີຈະບໍເ່ ຄີຍມີຄວາມອີມ
່ ອົກອີມ
່ ໃຈ. ຫຼາຍກວ່ານີ້
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ຄົນຮັ່ງມີກຮ
ໍ ັກທີ່ຈະສະສົມເງິນຄຳ, ມັນເປັນທຸຣະແລະສະຖາບັນຄວາມຫິວກະຫາຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ.
 ການຂີຕ
້ ົວະ-ເຈົ້າເລ້ຊອກຫາທາງທີ່ຈະລວຍໄວ ວາງແຜນຫາເຍື່ອລອກລວງຄົນແກ່ທີ່ເຊື່ອງ່າຍແລະບໍສ
່ ົງສັຍ.
 ໂດຍທົ່ວໄປ, ການຂຽນເຣື່ອງລາມົກໃຊ້ເງິນ 97 ລ້ານດອນລາໃນການສ້າງ, ແຕ່ມັນນຳຄວາມເສັຽຫາຍເປັນ
ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຕໍເ່ ງິນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ກັບຜູ້ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ.
 ຣັຖບານເປັນຜູອ
້ ປ
ຸ ະຖັມຫວຍ ໂບກມືໃຫ້ສັນຍາວ່າຈະລວຍໄວ, ແຕ່ເຂົາໄດ້ຈ່າຍເງິນມະຫາສານກັບຄົນຈົນ
ຜູປ
້ ່ວຍບໍສ
່ າມາດທີ່ຈະໄປສ່ຽງໂຊກໄດ້.
ແທນທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາແລະນຳຄວາມພໍອົກພໍໃຈຜົນປໂຍດທາງດ້ານການເງິນເພີ້ມຂຶ້ນ ກໍມັກນຳເອົາຫຼາຍໆ
ການລໍລ
້ ວງເຂົ້າມາແລະຫຼາຍບັນຫາ.
 ຄວາມຮັ່ງມີເປັນຄວາມສົນໃຈຂອງຄົນທຸກ. “ເມື່ອທຸກສິ່ງທີ່ດເີ ພີ້ມຂຶ້ນ, ຄົນຜູ່ໃ
້ ຊ້ມັນກໍມີເພີ້ມຂຶ້ນອີກ.” ເຖິງ
ທ່ານມີຫຼາຍເພີ້ມຂຶ້ນ, ກໍມີຫຼາຍຄົນເຂົ້າມາຊ່ວຍທ່ານໃຊ້ຈ່າຍມັນ.
 ຄວາມຮັ່ງມີສ້າງຄັງກັກຕຸນ. ເມື່ອຄົນທຸກຈົນຄົນນຶ່ງເລີ້ມເຄາະປະຕູ, ຄົນຮັ່ງມີອາດສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການເຝົາ
້
ເບິ່ງເງິນຂອງລາວໄຫຼໄປຕາມສາຍນ້ຳ. ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການສູນເສັຽຄວາມຮັ່ງມີຂອງລາວ, ນັກທຸຣະກິດບາງຄົນ
ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງເບິ່ງເປັນຄົນທຸກຈົນແທນທິ.່ ຫຼາຍກວ່າການແຈກຈ່າຍຄວາມຮັ່ງມີກັບຄົນອື່ນ, ລາວມີແຕ່ຈະ
ສະສົມມັນໄວ້. ລາວບໍເ່ ຮັດຫຽັງນອກຈາກນຳມັນອອກມາແລ້ວກໍເບິ່ງແລ້ວກໍເອົາໄປເກັບໄວ້ “ ແມ່ນຫຽັງ, ຫຼັງ
ຈາກນັ້ນ, ເປັນຜົນກຳໄລໃຫ້ກັບຜູເ້ ປັນເຈົ້າຂອງ, ນອກຈາກເຝົ້າເບິ່ງດ້ວຍຕາຂອງລາວ?”
 ຄວາມຮັ່ງມີສ້າງຄວາມວິຕົກກັງວົນໃຈ. ຄົນງານທັມມະດາເຮັດງານໝົດມື້ດ້ວຍໃຈສັດຊື່ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ
ນອນຫຼັບພັກຜ່ອນສະບາຍ. ແຕ່ຄົນທີ່ຮັກເງິນຄຳກໍຢາ
້ ນທີ່ຈະສູນເສັຽສິ່ງຂອງທັງໝົດຕລອດເວລາ. ເຂົາກາຍ
ມາເປັນຄົນທີ່ເກີດມີຄວາມກັງວົນ. “ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຄວາມຮັ່ງມີເຮັດໃຫ້ລາວບໍໄ
່ ດ້ນອນ.”
ມັນເປັນຄວາມສຳຄັນທີ່ຄວນຕ້ອງຈື່ໄວ້ວ່າເງິນຄຳບໍ່ໄດ້ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີແລະຄວາມຮັ່ງມີບໍ່ແມ່ນຄວາມບາບ. ແຕ່
ພວກເຮົາຍັງຈຳຕ້ອງຈື່ຈຳໄວ້ໃນໃຈວ່າການແລ່ນໄລ່ຕາມຄວາມຮັ່ງມີແລະການເພິ່ງພໍໃຈມັກຈະນຳຄວາມອ້າງວ້າງເປົ່າ
ປ່ຽວແລະຄວາມກັງວົນຢ້ານກົວໄວ້ກັບເຮົາ. ອັນຕະລາຍຂອງຄວາມໂລບແມ່ນຢູໃ
່ ກ້ເຮົາຕລອດເວລາ. ຄວາມຈິງ, ເມື່ອ
ພວກເຮົາເຫັນ, ກໍເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍປ
່ ອດພັຍແລ້ວ.

2. ປັນຍາຈານ 5:13-17
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ຍັງມີສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍອັນໜ້າສລົດໃຈອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ ຄືຊັບສົມບັດທີເ່ ຈົ້າຂອງໄດ້ເກັບ

ໄວ້ຈົນເກີດເປັນພັຍແກ່ຕົນ 14ແລະຊັບສົມບັດນັ້ນສູນເສັຍໄປໂດຍເຣື່ອງຍາກລຳບາກອັນຊົ່ວຮ້າຍແລະລາວໃຫ້ກຳເນີດ
ລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງ ແຕ່ບໍ່ມີຫຍັງເຫລືອໄວ້ສຳລັບລາວ.15ລາວໄດ້ເກີດມາຈາກທ້ອງແມ່ຕົວເປົ່າສັນໃດ ລາວຈະກັບໄປອີກ
ເຊັ່ນດຽວກັນສັນນັ້ນ ແລະລາວຈະເອົາຫຍັງຊຶ່ງເປັນຜົນງານຂອງລາວຕິດມືໄປບໍ່ໄດ້ຈັກຢ່າງ.

ນີ້ເປັນສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍອັນ
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ໜ້າສລົດໃຈອີກ ຄືລາວໄດ້ເກີດມາຢ່າງໃດ ລາວກໍຕ້ອງໄປຢ່າງນັ້ນ ລາວຈະໄດ້ປໂຍດຫຍັງຈາກການທີ່ຕົນໄດ້ລົງແຮງ
ເພື່ອລົມເພື່ອແລ້ງ? 17ອັນໜຶ່ງ ລາວຮັບປະທານຢູ່ໃນຄວາມມືດຕລອດວັນເດືອນປີຂອງລາວ ລາວມີຄວາມທຸກຢ່າງສາ
ຫັດ ແລະມີຄວາມທຸກໃຈຫລາຍພ້ອມກັບຄວາມເຈັບໄຂ້.
ແຕ່ຫົວທີ, ພວກເຮົາໄດ້ສັງເກດເບິ່ງພັຍອັນຕະລາຍຂອງຄວາມໂລບໃນການໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ. ບັນນີໂ
້ ຊໂລໂມນໄດ້
ເປີດເຜີຍ " ເຫດການຮ້າຍແຮງທີ່ເຮັດໃຫ້ປ່ວຍ" ອັນຕະລາຍຂອງຄວາມໂລບນຶ່ງໃນຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງການໃຊ້
ຈ່າຍ. ເມື່ອພວກເຮົາຂັບເຄື້ອນດ້ວຍຄວາມຮັກເງິນຄຳຂອງເຮົາທີພ
່ ວກເຮົາໃຫ້ຄວາມຫວັງຂອງເຮົາໃນເງິນ. ພວກເຮົາ
ຫວັງຈະເກັບໄວ້ໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົາ
່ ທີ່ຈະຮັກສາໄວ້ໄດ້.
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ເປັນການສ່ຽງຕໍ່ພັຍອັນຕະລາຍ. ເມື່ອຄວາມຫວັງຂອງເຮົາຢູທ
່ ີ່ເງິນຄຳ, ພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນຄົນປ່ວຍ ເມື່ອເວລານັ້ນ
ມາເຖິງສັບຊົມບັດທີ່ເຮົາເກັບສະສົມ ທີ່ເຮົາຄິດວ່າມັນຈະນຳຄວາມປອດພັຍແລະປົກປ້ອງພວກເຮົາ. ຈົ່ງພິຈາຣະນາ
ເບິ່ງສາມຫຼັກການທີ່ພວກເຮົາພະຍາຍາມໃຫ້ໄດ້ເງິນມາໄວ(ລວຍທາງລັດ)ທີສ
່ ຸດ.
 ການພະນັນ. ບໍວ
່ ່າຈະຊືຫ
້ ວຍ, ຫຼິ້ນກາຊິໂນ, ຫຼິ້ນໄພ້ປອກເກີ, ຫຼິ້ນຟຸດບອນຄອລເລດ, ຫຼື, " ການຫຼິ້ນພະນັນ
ອື່ນ" ການພະນັນ " ລາງວັນ" ການສ່ຽງໂຊກດ້ວຍຈຳນວນເງິນນ້ອຍແລະເຮັດໃຫ້ຕິດດຶງດູດໃຈໃຫ້ "ເອົາອີກ"
ນັ້ນແຫຼະໃນທີສ
່ ຸດກໍເຮັດໃຫ້ເຂົ້າສູກ
່ ານສູນເສັຽທຸກຢ່າງ.
 ການລົງທຶນທີ່ໂງ່. ເມື່ອພວກເຮົາເກີດມີແຮງບັນດານໃຈຮັກເງິນຄຳ, ພວກເຮົາພະຍາຍາມແລ່ນໄລ່ຕິດຕາມ
ຄວາມຮັ່ງມີໃນການລົງທຶນທີ່ຍາກກວ່າການສ່ຽງໂຊກອີກ.
 ການເປັນໜີ້ສິນໂງ່ໆ. ມີໃຜແດ່ທີ່ຢາກລໍຖ້າ? ພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດຢູໃ
່ ນຍຸກສັງຄົມທີຮ
່ ີບດ່ວນໃນການເຮັດທຸກ
ສິ່ງໃຫ້ເປັນທີ່ພໍອົກພໍໃຈໃຫ້ທັນໃຈ. ດ້ວຍການພ້ອມທີ່ຈະເປັນໜີ້ເພື່ອໃຊ້ຜົນປໂຍດ, ເປັນການງ່າຍທີເ່ ຮັດໃຫ້
ຕົວເຮົາເອງຕ້ອງເຮັດງານຫຼາຍເກີນໄປເພື່ອຄອບຄອງສັບຊົມບັດ.
ການຕາຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າຖ້າຕົວເອງຫຼີກເວັ້ນການຫຼິ້ນການພະນັນ, ລາວຈະໜີການຕາຍບໍ່ພົ້ນ. ໃນພວກເຮົາແຕ່ລະ
ຄົນກໍຈະຈ່າຍຄ່າຣາຄາຄືກັນ. ແລະພວກເຮົາທັງໝົດຈະເສັຽຄວາມຮັ່ງມີເມື່ອເຮົາຕາຍ. ສຸດທ້າຍຄວາມຕາຍກໍເຮັດໃຫ້
ເທົ່າໆກັນໝົດ. ເຮົາອອກຈາກໂລກນີໄ
້ ປເຊັ່ນດຽວກັບເຮົາເຂົ້າມາໃນໂລກນີ.້
ຄວາມຮັ່ງມີບໄ
ໍ່ ດ້ຄຳປະກັນຄວາມປອດພັຍ. ໃນທາງກັບກັນ, ຄວາມຮັ່ງມີສາມາດນຳໄປສູຄ
່ ວາມບໍພ
່ ໃ
ໍ ຈແລະ
ຄວາມໂດດດ່ຽວ.

3 ປັນຍາຈານ 5:18-20
18 ເບິ່ງແມ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນດີແລະສົມຄວນ ຄືໃຫ້ກິນແລະດື່ມ ກັບຊົມຊື່ນຍິນດີໃນຜົນງານດີແຫ່ງບັນດາກິຈການຂອງ
ຕົນທີ່ຕົນເຮັດພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ ຕລອດວັນເດືອນປີແຫ່ງຊີວິດຂອງຕົນທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານແກ່ຕົນ ເພາະການນີ້
ແຫລະເປັນສ່ວນຂອງຕົນ. 19 ອັນໜຶ່ງ ທຸກຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານຊັບສົມບັດ ແລະຄວາມຮັ່ງມີໃຫ້ ກໍໄດ້ຊົງໂຜດໃຫ້ມີ
ອຳນາດຮັບປະທານຂອງເຫລົ່ານັ້ນ ໄດ້ຮັບສ່ວນຂອງຕົນ ແລະຍິນດີໃນການງານຂອງຕົນໄດ້ ນີ້ແຫລະເປັນຂອງປະ
ທານຈາກພຣະເຈົ້າ. 20 ລາວຈະໄດ້ບໍ່ຕ້ອງນຶກເຖິງວັນເດືອນປີແຫ່ງຊີວິດຂອງຕົນຫລາຍ ເພາະພຣະເຈົ້າຕອບລາວ
ໂດຍໃຫ້ໃຈລາວຊົມຊື່ນຍິນດີ.
ຖ້າການລ້ຳລວຍບໍສ
່ າມາດຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະພວກເຮົາກໍກຳລັງແລ່ນໄປສູກ
່ ານສ່ຽງພັຍອັນຕະ
ລາຍຂອງການສູນເສັຽຊັບສົມບັດຂອງເຮົາຕລອດເວລາ. ພວກເຮົາຄວນຄິດກ່ຽວກັບເຣື່ອງເງິນຄຳຢ່າງໃດ? ຄຳຕອບທີ່
ເປັນການຕົວະໃຫ້ພໍໃຈ.
 ເງິນຄຳເປັນສິ່ງຈັດສັນໄວ້ໃຊ້ໃຫ້ເປັນທີ່ພໃ
ໍ ຈໃນຊີວິດ. ບາງຄົນຄິດວ່າຊີວິດຄຣິສຕຽນແມ່ນມີພຽງແຕ່ວ່າ ມີຫຽັງ
ແດ່ທີ່ພວກເຮົາບໍສ
່ າມາດເຮັດໄດ້. ມີຫຽັງແດ່ທີ່ພວກເຮົາບໍສ
່ ົມຄວນທີ່ຈະຮັບມາເປັນຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ. ແຕ່
ທຸກສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງແມ່ນດີ. ແລະເໝາະສົມກັບການໃຊ້, ມັນເປັນສິ່ງທີໜ
່ ້າຈະຊື່ນຊົມຍິນດີ ແລະຂອບ
ພຣະຄຸນ. ເມື່ອພວກເຮົາມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ ແລະມີປະສົບການກັບສິ່ງທີ່ດໃ
ີ ນການງານທີ່ພວກເຮົາເຮັດຢູ່
ນັ້ນ, ພວກເຮົາຄວນຖວາຍສັນເສີນພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າຜູຊ
້ ົງສ້າງສັພະທຸກສິ່ງນັ້ນດີ.
 ຊີວິດມີຢູ່ບໍ່ນານ (ສັ້ນ). ໂຊໂລໂມນໄດ້ເຕືອນສະຕິພວກເຮົາວ່າຊີວິດຂອງພວກເຮົາ “ ພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ”
(ໃນໂລກນີ)້ ມີພຽງຊົ່ວຄືນວັນແຕ່ (ສອງສາມມືຕ
້ ໜ
ໍ່ ້າ,) ມີຫຽັງຈະເກີດຂຶ້ນດັ່ງນັ້ນພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກເຮົາຊົມຊື່ນ
ຍິນດີຕຄ
ໍ່ ວາມໃຈດີຂອງພຣະອົງເມື່ອເຮົາຍັງສາມາດໃຊ້ໄດ້. ພວກເຮົາມີຊວ
ີ ິດຢູຕ
່ ລອດການດຳລົງຊີວິດຂອງ
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ພວກເຮົາຂະນະທີ່ປະຕິບັດຕົນນະມັສການແລະໃນຈິດສຳນຶກ ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງສັພະທຸກສິ່ງນີ້ເພື່ອ
ປະກາດພຣະກຽດຂອງພຣະອົງແລະເພື່ອຄວາມຊົມຊືນ
່ ຍິນດີຂອງພວກເຮົາ,
 ຊີວິດເປັນຂອງຂວັນທີ່ມາຈາກພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າເປັນຜູໃ
້ ຫ້ເຮົາມີຊວ
ີ ິດຢູ່ວັນຕໍວ
່ ັນໃນໂລກນີ.້ ຂອງຂວັນທີ່
ພຣະອົງໃຫ້ແກ່ເຮົານັ້ນແມ່ນໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສຸກສົດຊື່ນຍິນດີກັບຜົນງານການຜລິດຂອງການເຮັດງານ
ຂອງພວກເຮົາໃນຊີວິດອັນສັ້ນທີ່ພຣະອົງຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ.
 ມີຄວາມພໍອົກພໍໃຈກັນທຸກສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ທ່ານ. ພວກເຮົາທັງໝົດເປັນເຈົ້າຂອງສິ່ງທີ່ຊົງປະ
ທານມາຈາກພຣະເຈົ້າ: ມັນແມ່ນພຣະອົງເປັນຜູ້ “ໃຫ້ຄວາມຮັ່ງມີແລະສົມບູນພູນສຸກ.”
 ຄວາມພໍອົກພໍໃຈນຳໄປສູ່ສັນຕິສຸກແລະຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີໃນຊີວິດນີ້. ເມື່ອພວກເຮົາມີຄວາມພໍໃຈກັບຊີວິດ
ແລະຄວາມຮັ່ງມີທພ
ີ່ ຣະເຈົ້າຊົງປະທານແກ່ພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະບໍເ່ ກີດຄວາມວິຕົກກັງວົນໃຈຂອງວັນເວ
ລາໃນຊີວິດຂອງເຮົາເພາະພຣະເຈົ້າໃຫ້ເຮົາມີຊວ
ີ ິດຢູ;່ ພຣະອົງຈະເຕີມເຕັມຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມ
ຊົມຊື່ນຍິນດີ.
ວິທີທາງເລີ້ມຕົ້ນສະຕິປັນຍາໃໝ່ແລະພົບຄວາມພໍໃຈທີ່ນຳສູ່ຫາຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ ແມ່ນການເບິ່ງຊີວິດຈາກທັສ
ນະແນວຄວາມຄິດທີບມ
ໍ່ ີການປ່ຽນແປງ; ນັ້ນແມ່ນ, “ ຟ້າສວັນ.”

ຈ້ອງມອງເບິ່ງຊີວິດຢູໃ
່ ນໂລກນີຜ
້ ່ານທາງການພິສູດ

ເບິ່ງລາງວັນຂອງອະນາຄົດເຮົາທັງຄວາມສຸກຊີວິດດຽວນີ້ ແລະຄວາມຮັ່ງມີມໍຣະດົກຂອງພວກເຮົາທີ່ບໍ່ມວ
ີ ັນປ່ຽນແປງ
ໃນພຣະຄຣິດ ທີ່ມີມາພາຍໃນພາກໜ້າທີ່ລຄ
ໍ ອຍເຮົາໃນຟ້າສວັນ.
.

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ
ບໍວ
່ ່າເຮົາຈະມີໜ້ອຍຫຼຫ
ື ຼາຍປານໃດ, ຄວາມພໍໃຈຂອງເຮົາມາຈາກພຣະຄຣິດ, ບໍແ
່ ມ່ນຄວາມຮັ່ງມີຂອງເຮົາ.
ທ່ານຈະຕໍສ
່ ູ້ຫຼາຍປານໃດເພື່ອໃຫ້ພໍໃຈໃນອາທີດນີ້? ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງນຶ່ງຂັ້ນຕອນໃນຄຳແນະນຳຂ້າງລຸ່ມນີ້.

 ຈົ່ງຊັ່ງຊາຕີລາຄາຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງທ່ານ.

ຈົດລາຍລະອຽດລາຍການຊັບສົມບັດທັງໝົດແລະສິງ່ ຂອງທີ່

ທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງແລະຕີລາຄາໃຫ້ຄວາມສຸກຄວາມພໍໃຈ ຫຼືໃຫ້ຄວາມປອດພັຍກັບທ່ານຫຼາຍປານໃດ. ຕັດ
ສິນໃຈຄົ້ນຫາຄວາມຈິງເບິ່ງໄປທີ່ພຣະຄຣິດ.
 ຕັ້ງເປົ້າໝາຍການຖວາຍ. ເມື່ອພວກເຮົາມີບັນຫາທາງດ້ານການເງິນ, ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບເງິນທີ່ມີ
ຢູໃ
່ ນມືເຮົາ. ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຕັ້ງໃຈ, ເຖິງແມ່ນວ່າ, ການບໍຣິຈາກເປັນກຸນແຈເອົາຊະນະຄ່ານິຍົມວັດຖຸ
ສິ່ງຂອງແລະຄວາມໂລບ. ຕັ້ງງົບປະມານແລະຕັ້ງແຜນເພື່ອຈະຖວາຍຜ່ານທາງຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານ.
 ຈົ່ງຮັບເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອ. ຫຼາຍໆແຫຼງ່ ທີມ
່ າຂອງບັນຫາດ້ານການເງິນອັນດັບແລກມາຈາກການຈ່າຍໜີ້ແລະ
ຫຼົ້ມເຫຼວທາງດ້ານການວາງແຜນການເງິນ. ຖ້າອັນນີແ
້ ມ່ນທ່ານ, ຈົ່ງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບຜູໃ
້ ຫ້ຄຳປຶກສາທາງ
ດ້ານການເງິນເພື່ອຊ່ວຍທ່ານໃນການຈັດແຜນການທີຈ
່ ະກຳຈັດການປົດໜີ້ແລະເລີ້ມງົບການເງິນຂອງທ່ານ.
ມະນຸດທີ່ສລາດຜູ້ທີ່ເຄີຍດຳເນີນຊີວິດຈາກການຮຽນຮູ້ວ່າຄວາມຮັ່ງມີບ່ໄ
ໍ ດ້ນຳເອົາຄວາມພໍໃຈມາໃຫ້. ດັ່ງນັ້ນໃຫ້
ປັກຕາໃສ່ທີ່ພຣະຄຣິດເພື່ອຄວາມພໍໃຈແລະຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາ.

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR.
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