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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 4 ຕຸລາ 2020 (10-04-2020) 

__________________________________________ 

                                             ໃຫ້ກຽດແກ່ການແຕ່ງງານ 
 

                                                  ທ່ານເຄີຍຍ້ອງຍໍການແຕ່ງງານຂອງຜູ້ໃດບໍ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ: ຄວາມໃກ້ຊິດສນິດສນົມທາງຮ່າງກາຍແມ່ນສງວນໄວ້ສຳລັບຊາຍແລະຍິງໃນພນັທະສັນຍາ 
                                ຂອງການແຕ່ງງານ. 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
       ງານແຕ່ງງານສມັຍນ້ີມີຫລາຍຂນາດແລະຮູບຊົງທຸກຮູບແບບ. ສຳລັບຫຼາຍໆຄົນ, ງານແຕ່ງດອງແມ່ນງານທ່ີງຽບ 
ສງັດ, ພິທີງ່າຍໆ, ໃນຂະນະທ່ີຄົນອ່ືນຈະບ່ໍປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພ່ືອສ້າງປະສົບການຂອງຫມູ່ເພື່ອນແລະຄອບຄົວໃຫ້ຈ່ື
ໄດ້ດົນເທ່ົາທ່ີຈະດົນໄດ້. ໂດຍບ່ໍສົນເຣ່ືອງຂອງກັບດັກ(ກົນອຸບາຍ), ການແຕ່ງງານມີສ່ິງນ່ຶງທ່ີຄືກັນ: ຄວາມເປັນນ່ຶງດຽວ. 
ອີກສອງຄຳເພ້ີມເຕີມອະທິບາຍການແຕ່ງງານທ່ີແຂງແກ່ນ. 
 

 ການບ່ໍຕ່ໍເນ່ືອງ. ເມ່ືອຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງແຕ່ງງານກັນ, ພວກເຂົາຈະສ້ິນສຸດສາຍສັມພັນໃນບາງກໍຣະນີກັບຄົນເຫ່ົຼານ້ັນ 
    ທ່ີເປັນສະຖາບັນປົກຄອງພວກເຂົາໃນຄອບຄົວ ກ່ອນທ່ີພວກເຂົາຈະແຕ່ງງານ 
 

 ການຕ່ໍເນ່ືອງ. ຄູ່ຜົວເມັຽສືບຕ່ໍສະຖາບັນໃໝທ່ີ່ງົດງາມທ່ີເອ້ີນວ່າຄອບຄົວ. ຊ່ຶງບ່ໍຄືກັນກັບຄອບຄົວທ່ີພວກເຂົາໄດ້ເສັຽ 
    ສະລະອອກມາ, ແຕ່ຍັງຄົງສືບຕ່ໍໃນຫຼັກການອັນດຽວກັນຂອງຄອບຄົວ. 
 

        ພຣະເຈ້ົາເອ້ີນຄວາມເປັນນ່ຶງດຽວນ້ີວ່າພັນທະສັນຍາ. ເພາະວ່າລັກສະນະຂອງພັນທະສັນຍາແມ່ນຄວາມຜູກພັນ
ທາງຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ, ການໃຫ້ກຽດແກ່ການແຕ່ງງານແມ່ນສຳຄັນທ່ີສຸດ.   ແຕ່ຫນ້າເສັຽດາຍ, ວັທນະທັມຂອງພວກ
ເຮົາໄດ້ປ່ຽນແປງໄວແລະສູນເສັຽໄປກັບພັນທະສັນຍານ້ີ, ແລະຜູ້ຄົນກໍພະຍາຍາມຕີຄວາມໝາຍໃໝ່ວ່າການແຕ່ງງານ
ແມ່ນຫຍັງກັນແທ້ແລະ ຄຳໝ້ັນສັນຍານ້ັນກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຍັງ. ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ມາດຕະຖານຂອງພຣະອົງໄດ້ເຫັນ 
ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງໃນພຣະບັນຍັດສິບປະການ. 
 

                                                  ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າແນວໃດ? 
 

1. ອົບພະຍົບ 20:14 

14  "ຢ່າລ່ວງເກີນຜົວເມັຽຄົນອ່ືນ" 
 

        ຄຳສ່ັງຕ່ໍຕ້ານການຫລ້ິນຊູ້ໃນຊີວິດແຕ່ງງານແມ່ນສຳຄັນທ່ີສຸດ.  ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເບ່ິງການແຕ່ງງານຂອງເຮົາເອງ  
ແລະການແຕ່ງງານຂອງຄົນອ່ືນ - ດ້ວຍຄວາມພາກພຽນທຸກຢ່າງ.  ການຫລ້ິນຊູ້ໄດ້ທຳລາຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈແລະແບ່ງ
ແຍກຄວາມເປັນນ່ຶງດຽວທ່ີພຣະເຈ້ົາປະສົງໃຫ້ພວກເຮົາມີແລະໄດ້ອອກແບບໄວ້ໃຫ້ພວກເຮົາມີປະສົບການ. 
       ພາຍໃນຄວາມເປັນເອກລັກຂອງການແຕ່ງງານທ່ີເປັນນ່ຶງດຽວດ້ານຮ່າງກາຍ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມ
ຜູກພັນອັນສນິດແໜ້ນໃນຄວາມຮັກໄຄ່ຊ່ຶງເປັນຈຸດປະສົງອັນສູງສ່ົງເໜືອກວ່າຄວາມເພີດເພີນ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ອອກແບບ 
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ພວກເຮົາໃຫ້ເປັນແນວນ້ັນ   ຄວາມຜູກພັນອັນສນິດແໜ້ນນ້ີໄດ້ຍຶດຕິດກັບການອຸທິດຕົນ, ຄວາມດຶງດູດ ແລະການປົກ
ປ້ອງອີງຕາມຮໍໂມນທ່ີຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ. 
      ແຕ່ກໍໜ້າເສ້ົາໃຈ ເມ່ືອປະສົບການເຫຼົ່ານ້ີເກີດຂ້ຶນນອກຄວາມເປັນນ່ຶງຂອງການແຕ່ງງານ  ເຊ່ັນດຽວກັບຄວາມຮັກ
ທາງເພດແລະ/ຫລືການພົວພັນທາງຮ່າງກາຍ(ການຫລ້ິນຊູ້)   ພວກເຂົາກໍໄດ້ທຳລາຍຄວາມຜູກພັນຊີວິດການສົມຣົດ.  
ຫຼັງຈາກນ້ັນ, ຄູ່ແຕ່ງງານກໍຢາກຈະສ້າງສ່ິງທ່ີສູນເສັຽໄປແລ້ວຂ້ຶນໃໝ່ ເພ່ືອຟື້ນຟູປົວແປງຄວາມສັມພັນໃຫກົ້ມກຽວກັນ 
ອີກ.  ບ່ໍພຽງແຕ່ເທ່ົານ້ັນ,  ການຫລ້ິນຊູ້ໄດ້ສ້າງຄວາມສນິດແໜ້ນໃໝຢູ່່ຂ້າງນອກພັນທະສັນຍາການແຕ່ງງານ.  ຄວາມ 
ຜູກພັນທ່ີສນິດແໜ້ນໃໝນ້ີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ເຫັນຮອຍແປ້ວອັນຍາວນານ,  ຍັງມີຄວາມຄິດເຖິງ,  ແລະແມ້ກະທ້ັງມີອາການ
ຢາກຖອນຕົວເປັນເວລາຫລາຍເດືອນຈາກຊີວິດແຕ່ງງານຫລືແມ້ກະທ້ັງເປັນປີ ໃນທີສຸດກໍແຕກແຍກກັນ. 
       ການຫລ້ິນຊູ້ ທາງກາຍແລະທາງຈິດໃຈ  ເຮັດໃຫ້ເສັຽຫາຍຫລາຍກວ່າການທຳລາຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈທາງການທໍ 
ຣະຍົດ(ຫັກຫລັງ)ການແຕ່ງງານ.  ຄວາມສນິດແໜ້ນໄດ້ຍ້າຍຄວາມສັມພັນຈາກຄູ່ຄອງໃນຄອບຄົວໄປໃຫ້ຄົນໃໝ່ຢ່າງ 
ມີປະສິດທິຜົນ.   ສະຖິຕິການວັດແທງທາງວິທະຍາສາດໄດ້ບອກໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າຜົນກະທົບຂອງການຖອນຈາກ
ຄວາມສົນໃຈຂອງຄວາມຮັກຊ່ົວຄາວມີຄວາມຮຸນແຮງ, ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນ ກໍຍ່ິງຮ້າຍແຮງກວ່າເກ່ົາ, ຄືກັບາເສບຕິດທຸກຢ່າງ.  
       ວິທະຍາສາດຢ້ັງຢືນສ່ິງນ້ີ, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ບອກພວກເຮົາບາງສ່ິງທ່ີຄ້າຍຄືກັນໃນພຣະຄຳຂອງພຣະອົງ. ເມ່ືອໂປ 
ໂລຂຽນວ່າ, "ເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍຮູ້ຫລືວ່າຜູ້ທີ່ຕິດພັນກັບຍິງແມຈ້່າງກໍເປັນກາຍອັນດຽວກັບຍິງນ້ັນ ເພາະພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ວ່າ, 

“ເຂົາທັງສອງຈະເປັນກາຍອັນດຽວ”  (1 ໂກຣິນໂທ.6:16),   ເພ່ິນໄດ້ໃຊ້ຄຳວ່າ Kolloo ຂອງພາສາກຣີກ,    ຊ່ຶງມີຄວາມ 
ໝາຍຕາມຕົວອັກສອນວ່າ   "ເພື່ອຕິດໃສ່ກັນ(ດ້ວຍກາວ), ດ້ວຍຊີມັງ."  ຄວາມສັມພັນທາງເພດຈະປ່ອຍຮໍໂມນແຫ່ງ 
ການຕິດສນິດທ່ີອອກແບບໄວ້ເພື່ອໃຫ້ຜູກພັນກັນ;ຮໍໂມນນ້ີເໝືອນກັບຢາງກາວທ່ີຕິດທັງສອງຄົນເຂ້ົາໃສ່ກັນ. 
        ພຣະຄັມພີບອກພວກເຮົາໃຫລ້ະວັງຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ ເພາະວ່າມັນແມ່ນຫົວໃຈທ່ີຄວາມບາບໄດ້ຢ່ັງຮາກໄວ້ 
ແລ້ວ. ພຣະເຢຊູເຊ່ືອມຕ່ໍຄຳສ່ັງບ່ໍໃຫ້ເຮັດຜິດປະເວນີດ້ວຍຫົວໃຈ(ຄວາມຄິດ). “ທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຍິນຄຳທ່ີກ່າວໄວ້ວ່າ 
“ຢ່າຫລ້ິນຊູ້ສູ່ຜົວເມັຽທ່ານ” ແຕ່ຝ່າຍເຮົາ, ເຮົາບອກທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ຜູ້ໃດເບ່ິງແມ່ຍິງດ້ວຍໃຈກໍາໜັດໃນຍິງນ້ັນ ຜູ້ນ້ັນ
ໄດ້ຫລ້ິນຊູ້ໃນໃຈກັບຍິງນ້ັນແລ້ວ” (ມັດທາຍ 5: 27-28). ການຫລ້ິນຊູ້ແມ່ນເລິກເຊ່ິງກວ່າການກະທຳຂອງຮ່າງກາຍ
ເພາະວ່າມັນຢ່ັງຮາກມາຈາກແຫລ່ງຝ່າຍວິນຍານ. ໃນຂະນະທ່ີພຣະບັນຍັດໄດ້ສຸມໃສ່ການກະທຳ, ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ 
ຈິດໃຈເປັນຕົວທ່ີກະຕຸ້ນການກະທຳດ່ັງກ່າວນ້ັນ. 
 

2. 2 ຊາມູເອນ 11:1-3ກ 
1 ໃນປີຕ່ໍມາ ພໍຕົກຣະດູແລ້ງເປັນຣະດູທີ່ບັນດາເຈ້ົາຊີວິດໄດ້ເຄີຍອອກໄປຮົບເສິກ ດາວິດກໍສ່ັງໂຢອາບ ພ້ອມທັງພວກນາຍທະຫານ
ຂອງພຣະອົງ ແລະທັງກອງທັບອິສຣາເອນອອກໄປ ພວກເຂົາໄດ້ຊະນະຊາວອັມໂມນ ແລະອ້ອມເມືອງຮັບບາໄວ້ ແຕ່ດາວິດໄດ້ຢູ່
ໃນນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ  2 ໃນຕອນແລງຂອງວັນນ່ຶງ ດາວິດໄດ້ຕ່ືນແຕ່ນອນຂ້ຶນໄປເທິງຫລັງຄາພຽງຂອງພຣະຣາຊວັງ ພຣະອົງໄດ້
ຍ່າງໄປມາເທິງຫລັງຄານ້ັນ ພຣະອົງຈ່ຶງເຫັນຍິງຄົນນ່ຶງກຳລັງອາບນ້ຳຢູ່ ນາງເປັນຄົນງາມຫລາຍ  3 ດ່ັງນ້ັນ ດາວິດກໍສ່ົງຄົນອອກໄປ
ສືບຖາມເບ່ິງວ່ານາງແມ່ນໃຜ..." 
 

      ຊີວິດຂອງດາວິດເປັນຕົວຢ່າງທ່ີສຳຄັນຕ່ໍສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນເມື່ອພວກເຮົາບ່ໍຍອມໃຫ້ຄວາມສັດຊ່ືແລະຄວາມບໍຣິສຸດປົກ
ປ້ອງຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມສັດຊ່ືແລະຄວາມບໍຣິສຸດເລ້ີມຕ້ົນໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ. ທັນທີທ່ີດາວິດໄດ້ຕັດ 
ສິນໃຈທ່ີຈະສ່ົງຄົນໄປສອບຖາມກ່ຽວກັບຜູ້ຍິງທ່ີອາບນ້ຳ ທ່ີເພິ່ນເຫັນຈາກເທິງຫລັງຄາ,    ເພ່ິນໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນຂ້ັນຕອນໃນ
ການສແວງຫາແລ້ວ. ໃນສະຖານະການນ້ັນ, ການເຝ້ົາລະວັງຈິດໃຈຂອງເພິ່ນໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງຫັນໜີໄປຈາກສ່ິງທ່ີ
ເພ່ິນໄດ້ເຫັນໃນເວລາທ່ີເພ່ິນເບ່ິງນາງຄ້ັງທໍາອິດ. ແຕ່ດາວິດເລືອກທ່ີຈະຕາມຫານາງ, ຊ່ຶງນຳໄປສູ່ຄວາມເສັຽຫາຍ. 
       ຖ້າພວກເຮົາບ່ໍປົກປ້ອງຕົວເອງ, ພວກເຮົາຈະແບ່ງປັນສ່ິງທ່ີເຮົາຮູ້ກັບຄົນອ່ືນ  ຊ່ຶງຜູ້ທ່ີໃກ້ຊິດຕົວເຮົາພຽງຄົນດຽວຄື 
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ຄູ່ສົມຣົດຂອງພວກເຮົາທ່ີຄວນຈະຮູ້ ຄວາມຮູ້ນ້ັນກໍສໍາຄັນຫລາຍ. ການກ່າວເຖິງຄວາມສັມພັນທາງເພດຄ້ັງທຳອິດແມ່ນ
ຢູ່ໃນປະຖົມມະການ 4:1 “ຄັນຕ່ໍມາ ອາດາມໄດ້ສົມສູ່ຮ່ວມກັບພັຣຍາຂອງຕົນ ນາງຈ່ຶງຖືພາແລ້ວໄດ້ເກິດບຸດຊາຍຜູ້ນ່ຶງ  
ນາງຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ,  “ຂ້າພຣະອົງໄດ້ບຸດຊາຍຍ້ອນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊົດຊ່ອຍ"  ດ່ັງນ້ັນ  ນາງຈ່ຶງຕ້ັງຊ່ືໃຫ້ເດັກນ້ອຍວ່າ 
ກາອິນ” ຄຳສັບເດີມແປວ່າ“ມີຄວາມສນິດສນົມ” ແມ່ນຄຳພາສາເຮັບເຣີ, ຊ່ຶງໝາຍເຖິງການຮູ້ຫືຼການເປີດເຜີຍບາງ
ສ່ິງບາງຢ່າງ. ໃນຂະນະທ່ີຄຳເວ້ົານ້ັນບ່ໍໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມໃກ້ຊິດທາງເພດ,  ສະພາບການດ່ັງກ່າວຊ້ີໃຫ້ເຫັນຄວາມຮູ້ທ່ີ
ໃກ້ຊິດ. ເປັນທ່ີຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າຄວາມສນິດສນົມທາງເພດແມ່ນຫຼາຍກວ່າການກະທຳທາງກາຍແລະຄວາມສນຸກເພີດ 
ເພີນ.   ຄຳວ່າ Yada  ແມ່ນຄວາມຄິດຂອງການຈົມລົງໃນຄວາມເປັນຈິງຂອງອີກຄົນນ່ຶງເພ່ືອຈະຮູ້ຢ່າງເລິກເຊ່ິງ ແລະ
ເປັນທ່ີຮູ້ຈັກຢ່າງເລິກເຊ່ິງຂອງອີກຝ່າຍນ່ຶງເຊ່ັນກັນ. 
       ຄຳນ້ີຍັງໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເຖິງການຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ.   ໃຫ້ເຫັນພາບການພົວພັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາກັບພຣະ 
ອົງອີກ: 
 "ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນເພ່ືອນກັບຜູ້ທ່ີຢຳເກງພຣະອົງ ແລະຊົງສ່ັງສອນເຂົາເຖິງຄຳຫມ້ັນສັນຍາຂອງພຣະອົງ"    

(ເພງສັຣເສີນ 25:14). 
 "ເຈ້ົາເປັນພະຍານຝ່າຍເຮົາ" - ນ້ີແມ່ນການປະກາດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ- "ແລະຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາທ່ີເຮົາໄດ້ເລືອກ 
     ໄວ້, ເພ່ືອເຈ້ົາຈະໄດ້ຮູ້ແລະເຊ່ືອເຮົາແລະເຂ້ົາໃຈວ່າເຮົາແມ່ນຜູ້ນ້ັນ" (ເອຊາຢາ 43:10). 
"ເຮົາຈະມອບຊັບສົມບັດຈາກບ່ອນມືດແລະບ່ອນລັບລ້ີໃຫ້ເຈ້ົາ ແລ້ວເຈ້ົາຈະຮູ້ວ່າເຮົາແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະວ່າ 
    ພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນຊົງເລືອກເອົາເຈ້ົາ" (ເອຊາຢາ 45: 3). 
 

       ພຣະເຈ້ົາຕ້ອງການຄວາມໃກ້ຊິດໃນຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະອົງ. ເພາະວ່າການແຕ່ງງານເປັນການ
ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນນ່ຶງທ່ີພວກເຮົາຕ້ອງມີກັບພຣະຄຣິດ (ເອເຟໂຊ 5: 22-32),    ໃນລະດັບດຽວກັນກັບ
ຄວາມບໍຣິສຸດແລະຄວາມສັດຊ່ືທ່ີພວກເຮົາສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະຄຣິດ ຊ່ຶງໄດ້ເຫັນ
ໃນຄວາມສັມພັນກັບຄູ່ສົມຣົດຂອງເຮົາ. ດາວິດເຂ້ົາໃຈຄຳໝັ້ນສັນຍາດ່ັງກ່າວ:“ຂ້າພຣະອົງຈະຂໍຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງ
ພຣະອົງເປັນນິດ ຂໍໃຫ້ປອດພັຍຢູ່ທ່ີກຳບັງປີກຂອງພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງຊົງສະດັບຄຳບົນບານຂອງ
ຂ້າພຣະອົງ ແລະພຣະອົງປະທານມໍຣະດົກຂອງບັນດາຜູ້ທ່ີເກງກົວພຣະນາມຂອງພຣະອົງແກ່ຂ້າພຣະອົງ"   (ເພງສັຣ
ເສີນ 61: 4-5) ເຖິງປານນ້ັນ, ໃນຂະນະທ່ີເພ່ິນຢືນຢູ່ເທິງຫລັງຄາພຣະຣາຊວັງແລະເຫັນນາງບັດເຊບາ, ເພ່ິນຢຸດທ່ີຈະ
ໃຫ້ຄວາມສັດຊ່ືແລະຄວາມບໍຣິສຸດນ້ັນເຝ້ົາລະວັງຄວາມຄິດຂອງເພ່ິນ. 
 

3. 2 ຊາມູເອນ 11:3ຂ-5 
3ຂ...ແລ້ວໄດ້ຮູ້ວ່ານາງຊ່ື ບັດເຊບາ ລູກສາວຂອງເອລີອາມ ແລະເປັນເມັຽຂອງອູຣີຢາຊາວຮິດຕີ  4 ດາວິດໄດ້ສ່ົງຄົນ
ໄປນຳເອົານາງມາ ພວກເຂົາກໍພານາງມາຫາພຣະອົງ ແລ້ວດາວິດກໍສົມສູ່ຢູ່ຮ່ວມກັບນາງ ຫລັງຈາກນ້ັນນາງກໍກັບເມືອ
ເຮືອນ (ໃນລະຫວ່າງນ້ີເປັນເວລາທ່ີນາງເຊົາເປັນລະດູ ແລະທຳພິທີຊຳຮະຕົນໃຫ້ບໍຣິສຸດແລ້ວ)  5 ເມື່ອນາງຮູ້ວ່ານາງມີ
ທ້ອງ ນາງກໍສ່ົງຂ່າວໄປບອກດາວິດ" 
 

       ດາວິດບ່ໍພຽງແຕ່ເອົາຄວາມສັດຊ່ືໃນຊີວິດຂອງເພ່ິນປະໄວ້ທາງຂ້າງເທ່ົານ້ັນ, ເພິ່ນຍັງບ່ໍໄດ້ໃຫ້ກຽດຄວາມສັມພັນ
ການແຕ່ງງານຂອງບັດເຊບາ. ຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຕືອນດາວິດວ່າບັດເຊບາໄດ້ແຕ່ງງານແລ້ວ. ຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາພະ 
ຍາຍາມເຂ້ົາແຊກແຊງເພ່ືອຊ່ວຍດາວິດໃຫ້ເຫັນອັນຕະລາຍໃນການສືບຕ່ໍຕິດຕາມບັດເຊບາ. ເພ່ິນໄດ້ເຕືອນດາວິດວ່າ 
ນາງບັດເຊບາເປັນລູກແລະເມັຽຂອງອ່ືນ.  ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມດາວິດໄດ້ຕິດຕາມນາງຕ່ໍໄປ;  ດາວິດເລືອກທ່ີຈະໃຫ້ຮ່າງ 
ກາຍຂອງເພ່ິນໄດ້ຮັບຄວາມເພ່ິງພໍໃຈ ເຖິງຈະມີຜົນສະທ້ອນຕິດຕາມມາ. 
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       ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າດາວິດບ່ໍໄດ້ຮັກກັບນາງບາດເຊບາ; ເພ່ິນພຽງແຕ່ຖືກດຶງດູດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ດາວິດໄດ້ເອົາຈຸດ 
ປະສົງຕ້ົນຕໍແລະຄວາມຕ້ັງໃຈໃນການຮ່ວມເພດອອກໄປ: ພັນທະພິເສດທ່ີຊ່ອຍໃຫ້ຮູ້ແລະເປັນທ່ີຮູ້ຈັກ. 
    ເປັນໜ້າເສ້ົາໃຈ, ສ່ິງນ້ີສາມາດເກີດຂ້ຶນພາຍໃນຊີວິດແຕ່ງງານຖ້າຫາກຄູ່ຮັກບ່ໍມີຄວາມຜູກພັນທາງດ້ານອາລົມແລະ
ຝ່າຍຈິດວິນຍານຜ່ານຄວາມຮັກ, ການໃຫແ້ລະໃຫ້ກຽດແກ່ຄວາມສັມພັນ. ພວກເຮົາເຫັນເຫດການນ້ີເກີດຂ້ຶນລະຫວ່າງ
ຢາໂຄບກັບເລອາ, ເມັຽທ່ີລາວບ່ໍຮັກ (ປຖກ.30:16). ການແຕ່ງງານລະຫວ່າງຢາໂຄບກັບເລອາໄດ້ລູກເຖິງ 7 ຄົນ, ແຕ່
ກໍເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຈັບປວດ. 
       ເມື່ອການມີເພດສັມພັນທ່ີບ່ໍມີຫຍັງເລີຍນອກເໜືອຈາກການກະທຳທ່ີເຮັດໄປເພ່ືອໃຫ້ເຖິງຈຸດຈົບ, ກໍຈະນຳຄວາມ 
ເຈັບປວດໃຈ,  ຄວາມອິດສາ,  ຄວາມເສັຽໃຈ, ແລະຄວາມຮູ້ສຶກ,  ທາງຮ່າງກາຍ, ແລະຜົນສະທ້ອນຕາມາທາງຈິດວິນ
ຍານ. ການປ້ອງກັນການແຕ່ງງານຈາກການຫລ້ິນຊູ້ແມ່ນເລ້ີມຕ້ົນໂດຍການສ້າງຄວາມຜູກພັນທ່ີແທ້ຈິງຈາກຄວາມຮັກ, 
ໃຫ້ກຽດ,  ແລະຄວາມຮັກລະຫວ່າງຄູ່ສົມຣົດ ແລະການປູກຝັງຄວາມຮັກຄວາມສັມພັນ.  ພຽງແຕ່ປົກປ້ອງຫົວໃຈຢູ່ໃນ
ເຮືອນເທ່ົານ້ັນ ທ່ີເຮືອນກໍຈະສາມາດໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້. ໂດຍການບ່ໍຮັກສາຫົວໃຈຂອງເພ່ິນຫລືສແວງຫາສ່ິງທ່ີດີທ່ີ
ສຸດສຳລັບນາງບັດເຊບາ, ດາວິດກໍໄດ້ນຳພັຍພິບັດທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ເຂ້ົາມາສູ່ຄອບຄົວເພ່ິນແລະຂອງນາງ. 
       ພຣະເຢຊູເຂ້ົາໃຈເຖິງອັນຕະລາຍຂອງການຫຼິ້ນຊູ້ແລະລັກສະນະຫຼອກລວງຂອງຫົວໃຈຂອງມະນຸດ (ເຢເຣມີ 17: 
9).  ແຕ່ເມື່ອພວກເຮົາໃຫ້ກຽດແກ່ຄວາມເປັນນ່ຶງດຽວລະຫວ່າງສາມີແລະພັລຍາ,  ພວກເຮົາກໍດຳລົງຊີວິດທ່ີພຣະເຈ້ົາ
ຊົງພໍພຣະທັຍແລະນຳພວກເຮົາໄປສູ່ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈແລະຄວາມສຸກທ່ີສຸດ. 
 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

    ທ່ານຈະສແວງຫາທ່ີຈະປົກປັກຮັກສາແລະໃຫ້ກຽດແກ່ການແຕ່ງງານ ບ່ໍວ່າຈະເປັນຂອງທ່ານເອງຫລືຊີວິດແຕ່ງງານ 
ຂອງຄົນອ່ືນຢ່າງໃດ? ພິຈາຣະນາການນຳໃຊ້ດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 

 ກວດກາຫວົໃຈຂອງທ່ານ.    ໃຫ້ກຽດແກ່ຊີວິດແຕ່ງງານຂອງທ່ານແລະເພ່ືອຄວາມສັມພັນຂອງຄົນອ່ືນ ເລ້ີມຕ້ົນໃນ  
    ຫົວໃຈແລະຈິດໃຈ. ຫັນໜີຈາກການມີສ່ວນພົວພັນກັບຄວາມໂລບມາກ, ຮູບພາບລາມົກ, ຫຼືຄວາມຮູ້ສຶກທ່ີບ່ໍເໝາະ 
    ສົມຕ່ໍຄົນອ່ືນ. 
 

 ກວດກາການກະທຳຂອງທ່ານ.   ຖ້າທ່ານມີຄວາມຜິດໃນຖານຫລ້ິນຊູ້   (ທັງທາງດ້ານຄວາມຄິດຫລືທາງດ້ານຮ່າງ 
   ກາຍ) ໃນອະດີດຫລືປັດຈຸບັນ, ຈ່ົງກັບໃຈຢ່າງສ້ິນເຊີງຕ່ໍໜ້າພຣະເຈ້ົາ  ແລະຫັນປ່ຽນຫົວໃຈຂອງທ່ານໄປຈາກບາບນ້ີ 
   ແລະໄປສູ່ການເຊ່ືອຟັງພຣະຄຣິດ. ຖ້າທ່ານບ່ໍໄດ້ກະທຳບາບຕາມທ່ີກ່າວມານ້ີ, ຈ່ົງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາແລະຂໍໃຫ້ 
   ພຣະອົງນຳພາທ່ານໃນຊີວິດທ່ີໃຫ້ກຽດການແຕ່ງງານຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ. 
 

 ໃຫ້ກຽດ.    ຊອກຫາວິທີທ່ີຈະໃຫ້ກຽດແກ່ການແຕ່ງງານ     ທັງຂອງທ່ານເອງແລະຊີວິດການແຕ່ງງານຂອງຄົນອ່ືນ. 
    (ຊ່ຶງໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກໆຄົນ ບ່ໍວ່າຖານະການແຕ່ງງານຂອງພວກເຂົາຈະເປັນແນວໃດ.) ຮູ້ວ່າສ່ິງໃດທ່ີທ່ານສາມາດເຮັດ 
    ໄດ້ໃນອາທິດນ້ີເພ່ືອໃຫ້ກຽດແກ່ທ່ານເອງ, ແກ່ຄູ່ສົມຄອງຂອງທ່ານ ແລະພຣະເຈ້ົາ (ຖ້າທ່ານແຕ່ງງານແລ້ວ), ຮູ້ວ່າ 
    ທ່ານສາມາດໃຫ້ກຽດຄົນອ່ືນສຳລັບຄວາມສັດຊ່ືຂອງເຂົາເຈ້ົາໃນການແຕ່ງງານ. 
 

       ວັທນະທັມຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕ່ໍງານແຕ່ງງານ, ແຕ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນການແຕ່ງງານນ້ັນ. ແລະ
ແນ່ນອນ, ບ່ໍວ່າຖານະການ ການແຕ່ງງານຈະເປັນແນວໃດ, ຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາຕ້ອງບໍຣິສຸດ.  

                                  ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org  


