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คานา
“ชีวติ ” และ “วิถีชีวติ ” เป็ นของคูก่ นั ที่แยกกันไปออกเปรี ยบเสมือนกับขาสองขาของคน ปี ก
สองปี กของนกและราง 2 รางของรถไฟคริ สตชนกล่าวว่าตน ได้รับชีวิตใหม่จากพระเยซูคริ สต์ และชีวติ
ใหม่น้ ีก่อให้เกิดวิถีชีวติ แบบใหม่ดว้ ย ถ้าชีวติ ที่ได้รับจากพระเยซูเป็ นชี วติ ใหม่ วิถีชีวิตของคริ สตชนก็
น่าจะเป็ นวิถีชีวิตใหม่น้ ีปรากฏอยูใ่ นคาสอนของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและภาค
พันธสัญญาใหม่ คริ สตชนไทยทุกคนย่อมดาเนิ นชีวติ ของตนตามวิถีไทยและเดินตามวัฒนธรรมไทยอัน
ไม่ขดั กับพระคริ สตธรรมคัมภีร์
และน้อมนาเอาพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ใส่
เหนือเกล้า เพื่อเป็ นหลักในการดารงชีวติ ด้วยหลักคุณธรรม 4 ประการ และหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็ น
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่คริ สตชนไทยทุกคนปรารถนาเดินตาม เพราะว่าหลัก
คุณธรรม 4 ประการ และหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นหลักธรรมอันเป็ นสากลของเกือบทุกศาสนาในโลก
และสอดคล้องกับคาสอนในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ท้ งั ในภาคพันธสัญญเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่
บทความนี้ผเู ้ ขียนได้แสดงให้เห็นว่า: (1) หลักคุณธรรม 4 ประการและหลักเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้อง
กับหลักธรรมในคริ สตศาสนาอย่างไร และ (2) รายละเอียดบางประการแห่งหลักธรรมของคริ สตศาสนา
ที่เกี่ยวข้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรม 4 ประการ
แม้การดาเนินชีวิตประจาวันของคริ สตชนไทย ย่อมได้รับอิทธิ พลมาจากชาติ ศาสนาคริ สต์และ
พระมหากษัตริ ยก์ ็จริ งแต่สิ่งที่ดลใจคริ สตชนให้มีใจปรารถนาที่จะดาเนินชีวติ ตามคาสอนในพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์และตามคุณธรรมที่ประเสริ ฐต่าง ๆ คือ ชี วติ ใหม่ที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่คริ สตชนโดย
ทางพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ชีวติ ใหม่น้ ีสร้างพลังให้ประพฤติกรรม มิใช่ให้ประพฤติธรรมได้เฉย ๆ แต่ประพฤติเพื่อถวาย
เกียรติแด่พระเจ้าและพระมหากษัตริ ย ์
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คาจากัดความ : “การดารงชีวติ อย่ างพอเพียง”
หมายถึงการดารงชีวิตตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ใน 2 ด้าน ด้าน
แรกเป็ นด้านเศรษฐกิจ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และด้านที่สองเป็ นด้านคุณธรรมโดยยึดหลัก
คุณธรรม 4 ประการ
หลักการดาเนิ นชีวติ แบบเศรษฐกิจพอเพียง คือการดารงชี วติ ของตนและช่วยให้ส่วนรวมให้พอ
อยูพ่ อกิน เป็ นการดารงชีวิตและทางานอย่างสงบ และตั้งจิตอธิ ษฐานให้คนไทยทุกคนมีความปรารถนา
ให้คนในชาติมีชีวิตแบบพออยูพ่ อกิน ไม่ใช่เจริ ญรุ่ งเรื องอย่างยอด และพยายามช่วยกันรักษาสภาพอยูด่ ี
กินดีพอสมควรของประชาชนทั้งประเทศไว้ได้ หลักธรรม 4 ประการ คือ: (1) รักษาความสัจ มีความ
จริ งใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบตั ิ แต่สิ่งที่เป็ นประโยชน์และเป็ นธรรม
(2) รู ้จกั ข่มใจตนเอง และฝึ กใจของตนให้ปฏิบตั ิอยูใ่ นความดีน้ นั (3) รู ้จกั อดทนอดกลั้น อด
ออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุ จริ ต ไม่วา่ จะด้วยเหตุผลประการใด และ (4) รู ้จกั ระวังความชัว่
ความทุจริ ต และรู ้จกั เสี ยสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

หลักคุณธรรม 4 ประการและหลักเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับหลักธรรมใน
คริสตศาสนาอย่ างไร
1. หลักคุณธรรมข้ อแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริ งใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบตั ิแต่สิ่ง
ที่เป็ นประโยชน์และเป็ นธรรม หลักธรรมข้อนี้ตรงกับพระธรรมอพยพ 20:16 ที่วา่ “อย่าเป็ นพยานเท็จ
ใส่ ร้ายเพื่อนบ้าน” การพูดความจริ งต่อคนอื่นและตัวเอง เป็ นการธารงศักดิ์ศรี ของตนเองและผูอ้ ื่นเอาไว้
เพราะศักดิ์ศรี ของมนุษย์เป็ นมาจากพระเจ้า เราจึงควรรักษาความสัจ เราจึงไม่ควรใช้คาพูดใดๆ ที่ผดิ ไป
จากความจริ งเพื่อผลประโยชน์แห่งตน หรื อเพื่อทาลายผูอ้ ื่น การพูดสิ่ งใดผิดไปจากความจริ งอาจไป
ทาลายเกียรติศกั ดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ของคนอื่นและตนเองได้ พระคัมภีร์สอนให้เราเป็ นคนดีทาตน
ให้เป็ นประโยชน์ต่อคนอื่นก็เพราะการกระทาดังกล่าวสะท้อนความดีความประเสริ ฐของพระเจ้า มีคน
บางคนเป็ นคนดีก็จริ งแต่บางคนดีเฉพาะตัวภาษาอังกฤษประโยคหนึ่งกล่าวว่า They are good, but
good for nothing หมายความว่า พวกเขาเป็ นคนดี แต่ดีอย่างสู ญเปล่า พระเจ้าเป็ นองค์บริ สุทธิ์ และ
ยุติธรรม พระองค์สนใจมนุ ษย์ คริ สตชนจึงไม่ควรเป็ นคนดีเฉย ๆ แต่ความดีน้ นั ต้องส่ งผลต่อคนอื่น
สังคม และโลกด้วย
2. หลักคุณธรรมข้ อสอง คือ การรู ้จกั ข่มใจตนเอง และฝึ กใจตนเองให้ประพฤติปฏิบตั ิอยูใ่ น
ความสัจความดีน้ นั หลักธรรมข้อนี้สอดคล้องกับพระธรรมสดุดี 34:19;35:13: อิสยาห์ 53;7; 58:10 และ
พระธรรม 1 เปโตร 1:13 พระเจ้าจะทรงเมตตาผูท้ ี่ถูกข่มใจ เพราะการที่จะเป็ นคนดีคนชอบธรรมต้องถูก
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ข่มใจหลายอย่าง พระเยซูเองก็ถูกข่มใจและตัวของพระองค์เองก็ตอ้ งข่มใจเลือกที่จะเดินในทางของพระ
เจ้า และน้ าพระทัยของพระองค์เสมอ พระเจ้าสัญญาว่าคนที่ถูกข่มใจจะได้ความอิ่มใจ
3. หลักคุณธรรมข้ อสาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจ
สุ จริ ตไม่วา่ ด้วยหตุผลประการใด หลักธรรมข้อนี้ตรงกับพระธรรม สุ ภาษิต 14:17; โรม12:12; 1โคริ นธ์
13:4; 2โคริ นธ์6:4; เอเฟซัส4:2;2 เธสะโลนิกา 1:4; 2มิโมธี 4:2,5; ฮีบรู 5:2,10:32, ยากอบ5:7,8,11;โรม
3:25;9:22; 2เปโตร3:9,15 พระธรรมข้อนี้สะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าในข้อที่วา่ พระเจ้าอดกลั้น
พระทัยไว้ชา้ นานต่อความผิดบาปของมนุษย์ พระคัมภีร์สอนให้คริ สตชนอดทนต่อความยากลาบากทั้ง
ปวง และความรักของพระเจ้าทาให้คริ สตชนอดทนได้ พระคัมภีร์สอนว่าการปฏิบตั ิกบั ผูอ้ ื่นหรื อการ
แก้ไขความไม่ถูกต้องไปสู่ ความถูกต้องนั้นต้องอาศัยความอดทน อดกลั้นอย่างสู ง ทั้งยังต้องมีใจถ่อมลง
อดทนนานด้วย เพราะการดารงชีวติ ด้วยธรรมนั้นต้องอดทนต่อความยากลาบากด้วย คือ อดทนในการ
ปฏิบตั ิงานในด้านต่าง ๆ และความอดทนนั้นเป็ นความอดทนที่ยาวนานจนกว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะ
เสด็จกลับมา พระคัมภีร์สอนว่า ผูท้ ี่อดทนก็เป็ นสุ ขส่ วนการอดออมนั้นผูเ้ ขียนได้แยกอธิ บายในหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
4.หลักธรรมข้ อสี่ คือ การรู ้จกั ระวังความชัว่ ความทุจริ ต และรู ้จกั เสี ยสละประโยชน์ส่วนน้อย
ของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองตรงกับหลักธรรมที่ปรากฏในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ โยบ
1:1; โยบ8:20; สดุดี5:4;7:14; สุ ภาษิต3:7; ฟิ ลิปปี 2:5-8 พระเจ้าทรงพระประสงค์ให้เราหันจากความชัว่
ร้าย เพราะพระองค์จะไม่ค้ าจุนผูก้ ระทาความชัว่ ร้าย และความชัว่ ร้ายจะไม่อาศัยอยูก่ บั พระองค์เพราะ
คนชัว่ เท่านั้นที่จะก่อความชัว่ ร้ายขึ้น พระธรรมสอนให้เราหันกลับจากความชัว่ ร้ายโดยให้ยาเกรงพระ
เจ้า
หลักคาสอนของคริ สเตียนที่เรี ยกว่าพระมหาบัญญัติ คือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
หลักธรรมข้อนี้เป็ นเหตุให้ คริ สตชนเลียนแบบพระเยซูเพราะพระองค์ทรงสละและทรงรับสภาพทาส
และทรงถือกาเนิดเป็ นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว
พระองค์ก็ทรงถ่อม
พระองค์ลงยอมเชื่ อฟังจนถึงความมรณา กระทัง่ ความมรณาที่กางเขนชี วติ ของพระเยซูเป็ นชีวติ ที่เป็ น
แบบอย่างของการเสี ยสละประโยชน์ในชีวิตของตน เพื่อประโยชน์ของประชาชนในโลกนี้ และคริ สต
ชนถูกเรี ยกให้ดาเนินชีวติ ตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง
สาหรับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผูเ้ ขียนลอกพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่
ทรงพระราชทานแก่คณะผูแ้ ทนสมาคม องค์การเกี่ยวกับศาสนา ครู นกั เรี ยนโรงเรี ยน ต่าง ๆ นักศึกษา
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มหาวิทยาลัยในโอกาสเฝ้ าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่ องในโอกาสเฉลิมพระชนม์
พรรษา ณ ศาลาดุสิตาลัย ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2517 ดังนี้
“ขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยูพ่ อกิน
มีความสงบและทางานตั้งจิต
อธิ ษฐาน ปณิ ธานจุดทุ่งหมายในแง่น้ ีในทางนี้ ที่จะให้เมืองไทยพออยูพ่ อกิน ไม่ใช่รุ่งเรื องอย่างยอด
ช่วยกันรักษาส่ วนรวมให้อยูด่ ีกินดีพอสมควร ขอย้า พอควร พออยู่ พอกิน มีความสงบ”
เมื่ออ่านพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ก็อดคิดถึงสภาพชีวติ ที่พออยูพ่ อกิน
ของคนไทยในชนบท ที่อาศัยตามหมู่บา้ นในชนบท ชี วติ ของประชาชนได้สัมผัสกับอิทธิ พลของวัตถุ
นิยมบ้าง แต่ไม่มากเท่าคนในเมืองใหญ่ประชาชนเหล่านี้ไม่ได้อยูไ่ ปวัน ๆ หนึ่ง แต่เขาทางานหนัก และ
ทนทุกข์เพื่อจะมีชีวิตพอมีพอกิน วิถีการดารงชีวติ วิถีการทามาหากินดูจะเป็ นวิถีแห่งความมัธยัสถ์ เพื่อ
ดารงชีวิตในหมู่บา้ นให้มีความสุ ข
ผูเ้ ขียนนึกถึงคาพูดของจอห์น เวสเล่ยท์ ี่วา่ “จงหาเงินให้มาก ใช้ให้มากเก็บให้มาก ให้คนยากจน
ให้มาก และถวายพระเจ้าให้มาก” ผูอ้ ่านลองพินิจดูวา่ ผูท้ ี่ทาตามนี้จะมีลกั ษณะชีวติ อย่างไร หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับพระคัมภีร์หลายข้อดังนี้ : ลูกา 2:15; มัทธิว 19:23; 1 ทิโมธี 6:18; 2 โค
ริ นธ์ 8:9; กิจการ 4:34 และ 2โคริ นธ์ 8:14
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มิได้ทรงมีพระประสงค์ให้คนไทยเป็ นคนยากจน หรื อทาตัวเอง
ให้ยากจน หรื อให้ใช้ชีวติ อยูแ่ บบฤาษีชีไพรแต่ให้พออยูพ่ อกิน หลักนี้ตรงกับแนวคิดของพระคัมภีร์ที่วา่
พระเจ้าสร้างโลกนี้อย่างสมบูรณ์ สรรพสิ่ งที่พระเจ้าสร้างล้วนประเสริ ฐ พระเจ้าอยากให้เราใช้สิ่ง
เหล่านั้นอย่างมีความสุ ข
หากเราดาเนิ นชีวติ ที่เหมาะสมเราก็จะไม่ผลาญทรัพยากรของพระเจ้าอย่าง
ฟุ่ มเฟื อย เราก็จะไม่โลภในทรัพยากรของคนอื่นและประเทศอื่น เราก็จะเมตตาสงสารคนยากจนแต่พระ
เจ้าก็ไม่ประสงค์ให้เราอดมื้อกินมื้อ คือข่มเหงชีวิตของตนโดยทาให้เกิดความยากลาบากด้วยการเป็ นคน
ยากจน แต่คริ สตชนควรจะใช้เงินให้นอ้ ย แต่ให้คนยากจนขัดสนมาก คริ สตชนมีเหตุผลส่ วนตัวจากพระ
คัมภีร์ในการมีชีวติ พออยูพ่ อกินก็เพราะ คริ สตชนถูกสอนให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง พระคัมภีร์
สอนไม่ให้เราโลภ เพราะคนเราไม่ได้มีชีวติ โดยอยูก่ บั ความฟุ่ มเฟื อย เพราะความรวยและการเจริ ญอย่าง
ยอดนั้น ทาให้เกิดความวิตกกังวลเป็ นอนิงจัง และเป็ นความมัน่ คงที่หลอกลวง พระคัมภีร์เตือนว่ายิง่ รวย
อาจยิง่ ไปบีบบังคับคนที่อ่อนแอได้ และคนรวยจะเข้าสวรรค์ก็ดูจะยากจริ ง ๆ
การดาเนิ นชีวติ พอเพียงนั้น คริ สตชนเลียนแบบพระชนม์ชีพของพระเยซู ผูซ้ ่ ึ งเสด็จมาอยูก่ บั คน
ยากจน คริ สตจักรในยุคแรกจึงดารงชีวิตแบบพระเยซู ทาให้ประชากรในคริ สตจักรมีกินมีใช้ถว้ นหน้า
กัน ไม่มีใครขัดสนเลย เพราะเขาเสี ยสละกันทุกคน เพราะนึกถึงผลประโยชน์ของคนอื่น
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รายละเอียดบางประการแห่ งหลักของคริสตศาสนาทีเ่ กีย่ วข้ องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักธรรม 4 ประการ
***การทรงสร้ างพระเจ้ าหลักศาสนศาสตร์ ของเศรษฐกิจพอเพียง
คริ สตชนนมัสการพระเจ้าและถือว่าพระองค์เป็ นผูส้ ร้างสรรพสิ่ งในโลก และจักรวาล บรรดา
สรรพสิ่ งที่พระเจ้าทรงสร้าง ล้วนแต่เป็ นสิ่ งประเสริ ฐทั้งสิ้ น (1 ทิโมธี 4:4;6:17) เราได้รับสิ่ งดีทุกวันจาก
พระหัตถ์ของพระองค์ก็เพราะว่า พระองค์ทรงปรารถนาให้เราใช้สิ่งดีที่พระองค์ทรงสร้างนั้นอย่างมี
ความสุ ข พระองค์มีพระประสงค์ให้มนุษย์ได้แบ่งปั นสิ่ งดีเหล่านั้นต่อกัน เพื่อว่ามวลมนุษย์ท้ งั โลกจะมี
ความสุ ขไปด้วยกัน ด้วยเหตุผลนี้คริ สตชนจึงต่อต้านการทาลายสภาพแวดล้อมที่พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้
การผลาญทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่ มเฟื อยโดยไม่จาเป็ น และความโลภในวัตถุต่าง ๆ ของคนอื่น
คริ สตชนรู ้จกั เมตตาสาสารคนยากจน เพราะคริ สตชนเข้าใจว่า ความยากจนเป็ นผลลัพธ์ของการไม่ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงและไม่ใช้การถนอมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการดารงชีวติ ในเวลาเดียวกันคริ สต
ชนก็ไม่สนับสนุนให้มนุษย์ทาตนเองเป็ นคนอดมื้อกินมื้อ เพราะการกระทาเช่นนั้น คริ สตชนได้ปฏิเสธ
ความดีของพระเจ้าผูท้ รงประสงค์ให้มนุษย์ทุกคนได้รับสิ่ งดีอนั อุดมจากพระองค์

**การทรงมอบของพระเจ้ าให้ มนุษย์ เป็ นผู้ดูแลรักษาสรรพสิ่ งทีท่ รงสร้ าง : หลักศาสน
ศาสตร์ ของการบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อพระเจ้า ทรงสร้างมนุษย์ให้เป็ นชายและหญิง และให้มนุษย์ทุกคนมีพระฉายาของพระเจ้า
นั้นพระองค์ให้มนุษย์มีสิทธิ อานาจในการบริ หารจัดการดูแลสรรพสิ่ งในโลกนี้ท้ งั หมด (ปฐมกาล.1:2628) พระเจ้ามีพระประสงค์ให้มนุษย์ดูแลธรรมชาติที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์จึงมีหน้าที่ตอ้ งแบ่งปั น
ทรัพพยากรธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างในโลกนี้ ต่อเพื่อนมนุ ษย์ ถ้าเมื่อไรมนุษย์มีความรักและความผูกพัน
ต่อเพื่อนมนุษย์และต่อพระเจ้าอย่างถูกต้องการแบ่งปั นทรัพยากรเหล่านี้ก็จะถูกต้องด้วย เมื่อใดที่มนุษย์
ไม่แบ่งปั นทรัพยากรอย่างถูกต้อง ความเป็ นมนุษย์ในตัวมนุษย์จะถูกทาลายลงไป
หากเราไม่ดูแลทรัพยากรที่จากัดในโลกนี้อย่างสัตย์ซื่อแล้วหากเราไม่พฒั นาทรัพยากรเหล่านั้น
ขึ้นมา และหากเราไม่แจกจ่ายต่อเพื่อนมนุษย์อย่างยุติธรรมแล้ว เราก็ปฏิเสธพระเจ้า และดาเนินชีวติ โดย
ไม่เชื่อฟังพระองค์ และมีส่วนทาให้มนุษย์เดินออกห่างจากพระเจ้าไปในโลกนี้ เราจึงควรให้เกียรติแด่
พระเจ้าว่า พระองค์เป็ นเจ้าของสรรพสิ่ ง เราเป็ นแต่มนุ ษย์ที่พระเจ้าให้ดูแลของพระเจ้า เรามิได้เป็ น
เจ้าของทั้งที่ดินบนพื้นพิภพและสรรพสิ่ งที่เราถือครองแต่อย่างใด แต่พระเจ้าทรงประทานให้เราใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวเราและของเพื่อนมนุษย์ และกระทาให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นแก่คนยากจน ผูซ้ ่ ึ งไร้
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อานาจในการต่อรอง และมักถูกเอาเปรี ยบจากเพื่อนมนุ ษย์ดว้ ยกัน ดังนั้นหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
ศาสนาคริ สต์ หาใช่เป็ นแต่การดาเนินชีวิตที่พออยูก่ ินของตนเฉย ๆ ไม่แต่ยงั รวมไปถึงการบริ หารจัดการ
ประชากรในสังคมให้มีระดับการครองชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โดยเกื้อกูลคนยากจนขึ้นจนระดับ
เศรษฐกิจที่อยูใ่ นระดับที่พอเพียง และช่วยให้คนมัง่ มีเห็นสัจธรรมโดยพระวจนะและฤทธิ์ เดชของพระ
เจ้า ให้รู้จกั สละระดับเศรษฐกิจชั้นสู งของตน ลงมาดาเนินชีวติ ในระดับเศรษฐกิจพอเพียง หรื อลงมาใช้
ชีวติ ช่วยเหลือคนยากจน

**ความจนและความรวย : หลักศาสนศาสตร์ ของการดารงชีวติ โดยใช้ เศรษฐกิจพอเพียง
คริ สตชนมีความเข้าใจว่าความจนที่อุบตั ิข้ ึนโดยที่เราไม่ได้เป็ นผูเ้ ลือกนั้นเป็ นวิถีที่ปฏิเสธความ
ดีของพระเจ้า ในพระคัมภีร์กล่าวว่าคนยากจนมักปกป้ องตัวเองไม่ได้และเป็ นกลุ่มชนไร้ซ่ ึ งอานาจของ
ตนพระเจ้าให้ผมู ้ ีอานาจร่ วมทนทุกข์กบั พวกเขา และให้ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนตามที่พระเจ้าได้ทรงเจิมตั้ง
ไว้ให้ปกป้ องคนยากจนเพื่อให้เกิดความอยุติธรรม
พระเยซู มักกล่าวคาที่ใจและความคิดของเราอาจเปิ ดรับได้ยาก พระองค์ตรัสว่า “จงระวังและ
เว้นเสี ยจากการโลภทุกประการ” และ “เพราะว่าชีวติ ของคนมิได้อยูใ่ นการที่มีของฟุ่ มเฟื อย (ลูกา
12:15)” พระองค์มกั เตือนเราถึงอันตรายของความร่ ารวย เพราะเงินนามาซึ่งความวิตก ความเป็ นอนิจจัง
และความมัน่ คงอันไม่จีรัง ความฟุ่ มเฟื อยและความร่ ารวยอันเกิดจากความโลภมีแนวโน้นไปบีบบังคับ
คนที่อ่อนแอและมักทาให้เกิดการเมินเฉยจากคนที่ทนทุกข์เนื่องจากความขาดแคลนของเขา พระคัมภีร์
สอนว่า “คนมัง่ มีจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ก็ยากจริ งหนอ” (มัทธิว 19:23)
คริ สตชนเชื่อว่า พระเยซูทรงเรี ยกพวกเราบางคน (บางทีอาจเป็ นตัวเราก็ได้) ให้เดินติดตาม
พระองค์โดยเลือกวิถีชีวติ ที่เต็มใจจะเป็ นคนยากจนเสี ยเอง
พระเยซูทรงเลือกสาวกของพระองค์ให้
ดาเนินบนเส้นทางชีวิตนี้กล่าวคือ พวกเขาเลือกเป็ นคนยากจนเอง การเลือกพออยูพ่ อกินของเขาเป็ นการ
ตัดสิ นใจของตัวเอง สาวกของพระเยซูเลือกที่จะไม่ปรนนิบตั ิพระเจ้าและเงินทองในเวลาเดียวกัน แต่
พระองค์ทาการปฏิรูปในใจคนรวยโดยให้คนรวยอยากรวยในความดีดว้ ย และปรารถนาที่จะแจกจ่าย
ทรัพย์สินของตนด้วยใจกว้างขวางต่อคนอื่น (1 ทิโมธี 6:18) ว่าไปแล้ววิถีน้ ี คือวิถีที่พระเยซูทรงเลือก
เดินเป็ นแบบอย่างให้มนุษย์ได้เห็น เพราะแม้วา่ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าที่มงั่ คัง่ พระองค์ก็ยงั ยอมเป็ นคน
ยากจน เพื่อเราจะได้เป็ นคนมัง่ มีเนื่องจากความยากจนของพระองค์ (2 โคริ นธ์ 8:9) การตัดสิ นใจดาเนิน
ชีวติ แบบนี้ ตอ้ งลงทุนในชี วติ อย่างมากและต้องตั้งปณิ ธานที่จะเสี ยสละอย่างสู ง คนที่เลือกวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบพระเยซูตอ้ งพึ่งในพระคุณของพระองค์ ต้องเต็มใจที่รู้จกั คนยากจนและคนที่ถูกสังคมกดขี่
ข่มเหงทางเศรษฐกิจ และความขาดของพวกเขาวิถีชีวติ แบบพระเยซูน้ ีตอ้ งถ่อมใจถ่อมชีวติ ลงมาฟังว่า
ความยุติธรรมในสังคมที่ทาให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เป็ นเพราะอะไร และเต็มใจที่จะลดความทุกข์
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ยากในชีวติ ของคนยากจนลงและในยามที่คริ สตชนอธิ ษฐาน คาอธิ ษฐานของเขาก็จะบรรจุความห่วงใย
ของคนยากจนไว้เสมอ

**คริสตจักร : หลักศาสนศาสตร์ ของชุมชนทีเ่ ชื่อในพระเจ้ าทีใ่ ช้ วถิ ีเศรษฐกิจพอเพียงเป็ น
หลักในการดารงชีวติ
คริ สตชนที่เชื่อและศรัทธาในพระเจ้าและในพระเยซูเข้าใจว่าชีวติ ของเขาเป็ น “ชีวติ ใหม่” และ
เขาดาเนินชีวติ ใน
“วิถีชีวติ ใหม่”
แล้วคริ สตชนเหล่านี้เมื่อรวมตัวกันนมัสการพระเจ้าก็จะเป็ น
“คริ สตจักร” คริ สตจักรในยุคแรกหรื อในศตวรรษที่ 1 เกิดขึ้นในกรุ งเยรู ซาเล็มในวันเทศกาลของยิวที่
เรี ยกว่า เพนเทคศเต (Pentecost) ลักษณะอันเด่นของคนกลุ่มนี้ที่เรี ยกว่า คริ สตจักรในยุคแรก คือคุณภาพ
ของการมีสามัคคีธรรม หรื อการใช้ชีวติ ร่ วมกันซึ่ งโลกนี้ไม่เคยรู ้จกั มาก่อน ผู้ทมี่ ีชีวติ ใหม่ และมีพระ
วิญญาณของพระเจ้ าสถิตในชี วติ จะรักซึ่งกันและกัน และความรักนั้นมีคุณภาพสู ง กล่าวคือคริ สตชน
เหล่านั้นได้นาทรัพย์สินของตนไปขายแล้วนาเงินมาแบ่งปั นกันคริ สตชนทาลงไปโดยไม่มีใครมาบังคับ
พวกเขาสมัครใจทาเอง
เพราะทรัพย์สินที่ขายแล้วเงินทองที่ได้มาก็ยงั เป็ นของเจ้าของทรัพย์สินอยู่
(กิจการ 5:14) พวกเขาทาด้วยใจสมัครและคริ สตชนจะรู ้สึกว่า “สิ่ งของที่ตนมีอยูไ่ ม่ใช่ของตน แต่เป็ น
ของกลาง (กิจการ 4:32)” พระเจ้าทรงกระทาให้ความหวงทรัพย์สินที่ตนถือครองหมดไป ทัศนคติและ
การดาเนิ นชีวติ เช่นนี้ทาให้เกิดการปฏิรูปความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของชุมชน ทาให้ทุกคนพอมีพอกิน
ทุกคนดารงชีวิตโดยเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ ในพวกศิษย์ไม่มีผใู ้ ดขัดสน (กิจการ 4:34)”
หลักเศรษฐกิจพอเพียงในพระคัมภีร์น้ ีมาจากหลักแห่งความใจกว้างและการเต็มใจให้ มาจาก
ฐานความคิดที่คริ สตชนที่ให้ชีวติ กับพระเจ้า และพระเจ้าทรงประทานชีวิตใหม่แก่คริ สตชนชีวติ เช่นนี้
มักทาให้คริ สตชนใช้ทรัพย์สินของตนต่อคนที่มีความจาเป็ น คุณลักษณะชีวติ นี้เป็ นเอกลักษณ์ของคนที่
มีพระวิญญาณของพระเจ้า เราทุกคนที่ร่ ารวย จึงควรปลงใจที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลคนที่มีโอกาสน้อยกว่า
เรา ถ้าเราไม่ทาเช่นนี้ เราก็จะไปเหมือนกับคริ สตชนในเมืองโคริ นธ์ที่เป็ นคนร่ ารวยนัง่ กินและดื่มโดย
มิได้ตระหนักว่ามีคนยากจนขัดสน ที่กาลังหิ วโหยอยูจ่ านวนมาก เราจึงสมควรได้รับคาตาหนิจาก
อาจารย์เปาโล ซึ่งเป็ นอัครทูตของพระเยซูในสมัยนั้นเช่นกันเราควรจะดารงชีวิตเหมือนกับคริ สตชนใน
เมืองโคริ นธ์อีกกลุ่มหนึ่งที่เต็มใจช่วยคนขัดสนเพราะว่าในยามที่คริ สตชนที่ร่ ารวยเกิดยากจนลงและคน
ที่เคยช่วยมีบริ บูรณ์ข้ ึนมาเขาก็จะได้ช่วยเราได้ (2โคริ นธ์ 8:14) ซึ่ งจะทาให้ไม่มีผใู ้ ดขาดแคลนเลยใน
สังคม สังคมมนุษย์ที่มีทศั นคติดงั กล่าวได้แสดงความรักต่อกันและกันออกมาเป็ นการกระทา ทาให้เกิด
สภาพสังคมเศรษฐกิจพอเพียง
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ถ้าคริ สตจักรทั้งหลายร่ วมมือกันทาธุ รกิจของพระเจ้าและปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการทาง
เศรษฐกิจของคริ สตจักรและให้องค์กรมีประสิ ทธิ ภาพอย่างแท้จริ งแล้ว เราสามารถลดค่าใช้จ่ายและ
งบประมาณในการเดินทาง อาหาร และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลดได้มาก ถ้าพวกเราวางแผนงานพันธกิจ
ร่ วมกันจริ ง ๆ เราย่อมแสดงวิถีชีวติ อันใหม่น้ ีให้เป็ นพยานต่อโลกได้ดีดว้ ย
พระเยซูทรงเรี ยกให้เรา เป็ นเกลือและความสว่าง กล่าวคือ ให้แทรกตัวเองลงไปในโลก โลก
และสังคมกาลังเสื่ อมถอยและเปล่งความสลัวมัวมืดทัว่ ไปในโลกชีวติ ของ คริ สตชนจึงต้องส่ องสว่าง
และเป็ นเกลือที่ยงั ต้องเค็ม เมื่อไรที่คริ สตจักรดาเนินชี วิตในลักษณะนี้ให้ต่างไปจากโลก ทั้งค่านิยม
มาตรฐานการดารงชีวิตและวิถีชีวติ คริ สตชนก็จะมีเสน่ห์ และให้ตวั อย่างอันประเสริ ฐแก่โลกได้ เราจึง
ควรที่จะอธิ ษฐานอย่างจริ งจังและปฏิรูปวิถีชีวติ ของคริ สตจักรของเราเช่นกัน

**วิถีชีวติ ประจาวันของคริสตชน : ศาสนศาสตร์ ของการดาเนินชีวติ เฉพาะตนตาม
เศรษฐกิจพอเพียงในพระคัมภีร์
วิถีชีวติ คริ สตชนจะต้องสะท้อนให้คนทั้งหลายเห็นวิถีชีวิตของพระเยซู พระองค์สอนให้เรา
ดาเนินชี วติ ให้บริ สุทธิ์ ถ่อมใจ มีความพึงพอใจในของที่พระเจ้าประทานให้ และดาเนิ นชีวติ ให้เรี ยบง่าย
พระองค์สัญญาว่า ผูใ้ ดมาหาพระองค์ และดาเนิ นชีวติ ติดตามพระองค์ ผูน้ ้ นั จะมีชีวิตที่หายเหนื่ อยและ
เป็ นสุ ข แต่ดว้ ยคริ สตชนอยูใ่ นโลกที่มีกิเลสตัณหา ความปรารถนาที่ไม่บริ สุทธิ์ อาจเข้ามาทาลาย สันติ
สุ ขภายในจิตใจของคริ สตชนที่ปรารถนาจะดาเนินชีวติ ตามพระองค์ได้ ด้วยเหตุน้ ี คริ สตชนจึงต้องมา
รับการฟื้ นใจ และเข้าสนิทกับองค์พระเยซูอยูต่ ลอดเวลาหาไม่แล้ว วิถีชีวติ คริ สตชนที่เน้นการดารงชีวิต
ที่เรี ยบง่าย ก็เปรี ยบเสมือนการพยายามจะดาเนินชี วติ ให้ดีดว้ ยความตั้งใจดีของมนุษย์ การมองสัจจธรรม
นี้ยอ่ มเป็ นความจริ งด้านเดียว
ความจริ งอีกด้านหนึ่ง ก็คือถ้าเราเชื่ อฟังพระเยซู เราก็ควรดาเนินชีวิตให้เรี ยบง่ายโดยใส่ ใจใน
ความต้องการของบรรดาคนยากจน เราทุกคนควรทราบว่า ในขณะที่เรากาลังอ่านบทความนี้ประชากร
1,500 ล้านกาลังจะอดตาย และมีคน 12,000 คนตาย ลงเพราะไม่มีอาหารจะรับประทานทุก ๆ วัน สัจ
จธรรมข้อนี้ เป็ นความจริ งอีกด้านหนึ่งที่จะส่ งผลให้เราปรารถนาที่จะดารงชีวติ ที่เรี ยบง่าย
เมื่อคริ สตชน ได้ดาเนินชีวิตโดยพิจารณาความจริ งทั้ง 2 ด้านคริ สตชนบางคนจึงถูกพระเจ้าเรี ยก
ให้ใช้ชีวติ ช่วยคนยากจนและดาเนินชี วติ ของตนท่ามกลางคนยากจนและบางคนถูกพระเจ้าเรี ยกให้เปิ ด
บ้านของตนต้อนรับและช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากต่าง ๆ คริ สตชนทุกคนจึงตั้งจิตปณิ ธานที่
ปรารถนาจะดารงชีวิตที่เรี ยบง่าย ด้วยเหตุน้ ีพวกเราจึงปรารถนาที่จะสารวจรายรับรายจ่ายของเรา เพื่อ
เราจะใช้จ่ายให้นอ้ ยและให้คนอื่นให้มาก คริ สตชนไม่ได้มีกฎระเบียบที่ต้ งั ขึ้นควบคุมตนเองและผูอ้ ื่น
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เพื่อให้ทาเรื่ องนี้แต่อย่างใดแต่เราพยายามจะดาเนินชีวิตอย่างประหยัด และไม่ปรารถนาให้ทรัพยากรที่
พระเจ้าประทานให้เสี ยไปโดยไร้ประโยชน์ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการดาเนินชี วติ ส่ วนตัว การเลือกเสื้ อผ้า
อาภรณ์ประดับกายและการเลือกสร้างบ้านพักอาศัย การเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการสร้างโบสถ์วหิ าร
เราพยายามจะเรี ยนรู ้ถึงความต่างของสิ่ งที่จาเป็ นกับสิ่ งฟุ่ มเฟื อย งานอดิเรกที่จาเป็ นต้องมีกบั งานอดิเรก
ที่ตอ้ งทาขึ้นเพื่อเห็นแก่หน้าตาและสถานภาพทางสังคม การแต่งกายที่สุภาพและสง่ากับการแต่งกายที่
ต้องเสี ยเงินไปเพราะเห็นแก่ยี่หอ้ การเฉลิมฉลองในวาระอันควรกับงานเลี้ยงที่ตอ้ งทาเป็ นพร่ าเพรื่ อเป็ น
กิจวัตร และการปรนนิบตั รพระเจ้ากับการเป็ นทาสของแฟชัน่ เราก็คงต้องปรึ กษากับคนในครอบครัว
เพื่อเราจะแบ่งแยกของสองสิ่ งนี้อย่างเหมาะสม ถ้าเราจะช่วยกันจริ ง ๆ แล้ว คนที่อยูใ่ นโลกที่สามก็คง
จะต้องประมาณตนไม่ฟุ้งเฟ้ อหรื อมีความอยากซื้ ออยากมีจนเกินตัว เพื่อว่าจะให้ได้มาซึ่ งสิ นค้าที่มีราคา
เกินฐานะจนเป็ นโรคบริ โภคนิยมและแฟชัน่ นิยม และพี่นอ้ งคริ สตชนในตะวันตกก็ตอ้ งช่วยพี่นอ้ งใน
โลกที่สามที่จะประเมินดูวา่ สภาพเศรษฐกิจของประชากรในภูมิภาคนั้น ๆ ควรมีมาตรฐานที่จะใช้จ่าย
ได้มากน้อยเพียงใด การจะดารงชีวิตโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้บรรลุผลเราจึงต้องการซึ่ งกันและ
กันหนุนใจกันและกันและเข้าใจซึ่ งกันและกันและ อธิ ษฐานด้วยกัน

หลักคุณธรรม 4 ประการกับคาสอนในศาสนาคริสต์
หลักคุณธรรม 4 ประการและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนละม้ายคล้ายคลึงในหลักปฏิบตั ิกบั
พระบัญญัติ 10 ประการ แต่เหตุและผลอันเป็ นที่มาของธรรมชาติแห่งคุณธรรมในพระบัญญัติ 10
ประการนั้นดูจะผูกพันอยูก่ บั ธรรมชาติของพระเจ้าโดยแท้ เพราะพระบัญญติ 10 ประการเปรี ยบเสมือน
หน้าต่างที่เปิ ดแง้มอยูท่ ี่เราสามารถชะโงกหน้าเข้าไปดูพระลักษณะของพระเจ้าได้ พระองค์เปิ ดเผยพระ
ลักษณะของพระองค์เองผ่านพระบัญญัติ 10 ประการ เนื่ องจากพระเจ้าทรงรู ้ดีวา่ พระองค์เป็ นผูใ้ ด และ
ต้องการให้มนุษย์จาได้หมายรู ้พระองค์อย่างไรพระเจ้าองค์น้ ีทรงเป็ นพระเจ้าที่ไม่มีพระหรื อเจ้าใดเสมอ
เหมือนพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่ งทั้งปวงในจักรวาลและสรรพสิ่ งที่ทรงสร้างขึ้นนั้นเป็ นสิ่ งที่ประเสริ ฐ
ทั้งสิ้ น
แม้จะประเสริ ฐเพียงใดก็ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทรงสร้างจะประเสริ ฐไปกว่าตัวของพระองค์
พระองค์จึงเป็ นแหล่งกาเนิดของความประเสริ ฐทั้งปวง พระคริ สต์ธรรมคัมภีร์จึงสอนว่า การปฏิบตั ิ
ธรรมใด ๆ ของพระองค์ยอ่ มต้องมีความผูกพันกับพระองค์เป็ นประการแรก
พระองค์ทรงประทานชื่ อของพระองค์ให้เราเรี ยก
เพื่อเราจะสามารถเรี ยกพระองค์ได้อย่าง
ถูกต้อง ชื่อนั้นจึงเป็ นสิ่ งที่เราไม่ควรพูดอย่างไม่สมควร ดังนั้นถ้าเรารู ้จกั ให้เกียรติพระเจ้า เราก็รู้จกั ให้
เกียรติมนุษย์ ทุกวันและทุกเวลาในชีวติ ของเรา เป็ นของประทานจากพระเจ้าดังนั้นเวลาของเราเป็ นของ
พระเจ้าพระองค์ทรงปรารถนาให้เราใช้เวลาเหล่านั้นเพื่อสะท้อนทัศนคติของเราว่า เราใช้เวลาของพระ
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เจ้าด้วยใจกตัญญูรู้คุณค่าหรื อไม่ พระองค์มีพระประสงค์ให้เราใช้เวลาของเราเพื่อประโยชน์ของคนอื่น
เพื่อส่ วนรวมและเพื่อประเทศชาติดว้ ย
มนุษย์เราทุกคน ย่อมมีบิดาลูกย่อมมีส่วนละหม้ายคล้ายคลึงกับรู ปร่ างหน้าตาของบิดามารดา
ของตนด้วยเหตุน้ ี เราต้องให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนไม่เพียงแต่บิดามารดาเป็ นผูใ้ ห้กาเนิดชีวิตแก่เรา
แต่ท่านยังดูแลเราทาหน้าที่เสมือนเป็ นตัวแทนของพระเจ้าในชีวติ ของเราตอนเราเยาว์วยั
การฝึ กใจ
ตัวเองให้ประพฤติในความดีน้ นั ต้องกระทาต่อผูม้ ีพระคุณคือ บิดามารดาของตนด้วยพระเจ้าเป็ นผู้
ประทานเพศให้แก่มนุษย์ เพศเป็ นของพระเจ้าเราจึงสามารถเป็ นตัวอย่างของความรักที่แท้จริ ง ที่มนุษย์
ควรจะสัตย์ซื่อต่อกันโดยไม่มีเงื่อนไข
ความรักนี้สะท้อนถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ที่ไม่
สามารถทาลายลงได้ การดารงชีวติ อย่างพอเพียงต้องพอเพียงในเรื่ องเพศด้วย และการอดทน อดกลั้น
และข่มใจตัวเองต้องกระทากับเรื่ องเพศด้วย
สิ ทธิ ในทรัพย์สินของมนุษย์ถือว่าเป็ นเรื่ องสู งแและศักดิ์สิทธิ์ เราไม่ควรไปถือครองหรื อไปทา
ให้ใครเสี ยสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินของเขาเพราะทรัพย์สิ่งของมนุษย์เป็ นของพระเจ้า ภาษาก็เช่นกันเป็ นสิ่ งที่
พระเจ้าทรงประทานให้เพื่อให้เราพูดจากันให้มีความเข้าใจและมีความสุ ขภาษาเป็ นสัญลักษณ์ช้ ีไปยังสิ่ ง
ต่าง ๆ ที่มีจริ งที่อยูเ่ บื้องหลังภาษานั้นด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เราจึงไม่ควรใช้คาพูดใด ๆ ที่ผดิ ไปจาก
ความจริ งเพื่อผลประโยชน์แห่งตน หรื อเพื่อทาลายผูอ้ ื่น มนุษย์ทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรี ที่พระเจ้า
ประทานให้ การใช้คาพูดใด ๆ ที่ผดิ จากความจริ งอาจไปทาลายเกียรติและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
ของคนอื่นได้ เพราะเกียรติและศักดิ์ศรี ของมนุษย์เป็ นของพระเจ้า และประการสุ ดท้าย พระเจ้ามีพระ
ประสงค์ให้เราอิ่มใจในสิ่ งที่พระเจ้าทรงมีน้ าพระทัยในชี วติ ของเรา ดังนั้นเราจึงไม่ควรอยากมีอยากได้
ในตาแหน่ง ทรัพย์สิน หรื อ บ้านเรื อนของคนอื่น เราสามารถพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ พระเจ้าทรงบริ สุทธิ์
และมีความประสงค์ให้ชีวติ ของเรา รวมทั้งความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในชีวติ ของเราให้บริ สุทธิ์ ดว้ ย พระองค์
ประเสริ ฐและควรที่เราจะนมัสการสรรเสริ ญวิถีของพระองค์ถูกต้อง
ควรที่เราจะเชื่อฟังและทาตาม
ดังนั้นพระเจ้าจึงสรุ ปพระบัญญัติใหม่ของพระองค์ไว้ 2 ข้อ คือ: (1) จงรักพระเจ้าด้วยสุ ดจิตสุ ดใจของ
ท่าน ด้วยสุ ดความคิดและด้วยสิ้ นสุ ดกาลังของท่าน และ (2) จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
อาจพูดได้วา่ หลักธรรมในศาสนาคริ สต์มีพ้นื ฐานมาจากความรัก เชื้ อเพลิงที่ใช้ขบั เคลื่อนการ
ดาเนินชี วติ คริ สตชน คือ ความรัก รักในพระเจ้าและรักในเพื่อนมนุษย์คุณธรรมที่จะปฏิบตั ิกบั เพื่อน
มนุษย์หรื อความรักในเพื่อนมนุษย์ และการปฏิบตั ิต่อเพื่อนมนุษย์อย่างถูกต้องย่อมเกี่ยวพันกับพระเจ้า
และพระลักษณะของพระองค์ นี่คือลักษณะคุณธรรมในศาสนาคริ สต์ ในทานองเดี ยวกัน คนไทยทุกคน
รู ้วา่ พระบรมราโชวาทที่เป็ นหลักคุณธรรม 4 ประการ เป็ นของประเสริ ฐ ประพฤติแล้วย่อมส่ งผลดีต่อ
ตัวเอง คนอื่น และประเทศชาติ แต่การที่คนไทย (รวมถึงคริ สตชนไทย) เต็มใจปฏิบตั ิหลักธรรมเหล่านี้ก็
10

เพราะเราคนไทยมีความรัก สวามิภกั ดิ์ และจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยูห่ วั ฉันใด การที่คริ สตชนไทยสนใจ
ประพฤติคุณธรรมก็เพราะคริ สตชนไทยมีความรักในพระเจ้าฉันนั้น แต่ดูจะเป็ นพระพรแก่คริ สตชน
ไทยถึง 2 ชั้นที่คริ สตชนไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่มอบหลักธรรม 4 ประการ และมีพระเจ้าที่
ทรงมอบพระบัญญัติของพระองค์.

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 56 ฉบับที่ 307
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2005, หน้า 25-32.
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