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การด ารงชีวติอย่างพอเพยีง 
ศจ.ดร.นันทชัย  มีชูธน 

ค าน า 

“ชีวติ” และ “วถีิชีวติ” เป็นของคู่กนัท่ีแยกกนัไปออกเปรียบเสมือนกบัขาสองขาของคน ปีก
สองปีกของนกและราง 2 รางของรถไฟคริสตชนกล่าววา่ตน ไดรั้บชีวิตใหม่จากพระเยซูคริสต ์และชีวติ
ใหม่น้ีก่อใหเ้กิดวถีิชีวติแบบใหม่ดว้ย ถา้ชีวติท่ีไดรั้บจากพระเยซูเป็นชีวติใหม่ วถีิชีวิตของคริสตชนก็
น่าจะเป็นวถีิชีวิตใหม่น้ีปรากฏอยูใ่นค าสอนของพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิมและภาค
พนัธสัญญาใหม่ คริสตชนไทยทุกคนยอ่มด าเนินชีวติของตนตามวถีิไทยและเดินตามวฒันธรรมไทยอนั
ไม่ขดักบัพระคริสตธรรมคมัภีร์ และนอ้มน าเอาพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัใส่
เหนือเกลา้ เพื่อเป็นหลกัในการด ารงชีวติดว้ยหลกัคุณธรรม 4 ประการ และหลกัเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ีคริสตชนไทยทุกคนปรารถนาเดินตาม เพราะวา่หลกั
คุณธรรม 4 ประการ และหลกัเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัธรรมอนัเป็นสากลของเกือบทุกศาสนาในโลก 
และสอดคลอ้งกบัค าสอนในพระคริสตธรรมคมัภีร์ทั้งในภาคพนัธสัญญเดิมและภาคพนัธสัญญาใหม่ 
บทความน้ีผูเ้ขียนไดแ้สดงให้เห็นวา่: (1) หลกัคุณธรรม 4 ประการและหลกัเศรษฐกิจพอเพียงสอดคลอ้ง
กบัหลกัธรรมในคริสตศาสนาอยา่งไร และ (2) รายละเอียดบางประการแห่งหลกัธรรมของคริสตศาสนา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัธรรม 4 ประการ 

แมก้ารด าเนินชีวิตประจ าวนัของคริสตชนไทย ยอ่มไดรั้บอิทธิพลมาจากชาติ ศาสนาคริสตแ์ละ
พระมหากษตัริยก์็จริงแต่ส่ิงท่ีดลใจคริสตชนใหมี้ใจปรารถนาท่ีจะด าเนินชีวติตามค าสอนในพระคริสต
ธรรมคมัภีร์และตามคุณธรรมท่ีประเสริฐต่าง ๆ คือ ชีวติใหม่ท่ีพระเจา้ทรงประทานใหแ้ก่คริสตชนโดย
ทางพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

ชีวติใหม่น้ีสร้างพลงัใหป้ระพฤติกรรม มิใช่ใหป้ระพฤติธรรมไดเ้ฉย ๆ แต่ประพฤติเพื่อถวาย
เกียรติแด่พระเจา้และพระมหากษตัริย ์
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ค าจ ากดัความ : “การด ารงชีวติอย่างพอเพยีง” 

หมายถึงการด ารงชีวิตตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัใน 2 ดา้น ดา้น
แรกเป็นดา้นเศรษฐกิจ โดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง และดา้นท่ีสองเป็นดา้นคุณธรรมโดยยดึหลกั
คุณธรรม 4 ประการ 

หลกัการด าเนินชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพียง คือการด ารงชีวติของตนและช่วยใหส่้วนรวมใหพ้อ
อยูพ่อกิน เป็นการด ารงชีวิตและท างานอยา่งสงบ และตั้งจิตอธิษฐานใหค้นไทยทุกคนมีความปรารถนา
ใหค้นในชาติมีชีวิตแบบพออยูพ่อกิน ไม่ใช่เจริญรุ่งเรืองอยา่งยอด และพยายามช่วยกนัรักษาสภาพอยูดี่
กินดีพอสมควรของประชาชนทั้งประเทศไวไ้ด ้ หลกัธรรม 4 ประการ คือ: (1) รักษาความสัจ มีความ
จริงใจต่อตวัเองท่ีจะประพฤติปฏิบติั แต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรม 

(2) รู้จกัข่มใจตนเอง และฝึกใจของตนใหป้ฏิบติัอยูใ่นความดีนั้น (3) รู้จกัอดทนอดกลั้น อด
ออม ท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่วา่จะดว้ยเหตุผลประการใด และ (4) รู้จกัระวงัความชัว่
ความทุจริต และรู้จกัเสียสละประโยชน์ส่วนนอ้ยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบา้นเมือง 

หลกัคุณธรรม 4 ประการและหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง สอดคล้องกบัหลกัธรรมใน
คริสตศาสนาอย่างไร 

1. หลกัคุณธรรมข้อแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตวัเองท่ีจะประพฤติปฏิบติัแต่ส่ิง
ท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรม หลกัธรรมขอ้น้ีตรงกบัพระธรรมอพยพ 20:16 ท่ีวา่ “อยา่เป็นพยานเท็จ
ใส่ร้ายเพื่อนบา้น” การพดูความจริงต่อคนอ่ืนและตวัเอง เป็นการธ ารงศกัด์ิศรีของตนเองและผูอ่ื้นเอาไว ้
เพราะศกัด์ิศรีของมนุษยเ์ป็นมาจากพระเจา้ เราจึงควรรักษาความสัจ เราจึงไม่ควรใชค้  าพดูใดๆ ท่ีผดิไป
จากความจริงเพื่อผลประโยชน์แห่งตน หรือเพื่อท าลายผูอ่ื้น การพดูส่ิงใดผดิไปจากความจริงอาจไป
ท าลายเกียรติศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยข์องคนอ่ืนและตนเองได ้ พระคมัภีร์สอนใหเ้ราเป็นคนดีท าตน
ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อคนอ่ืนก็เพราะการกระท าดงักล่าวสะทอ้นความดีความประเสริฐของพระเจา้ มีคน
บางคนเป็นคนดีก็จริงแต่บางคนดีเฉพาะตวัภาษาองักฤษประโยคหน่ึงกล่าววา่ They are good, but 
good for nothing หมายความวา่ พวกเขาเป็นคนดี แต่ดีอยา่งสูญเปล่า พระเจา้เป็นองคบ์ริสุทธ์ิและ
ยติุธรรม พระองคส์นใจมนุษย ์ คริสตชนจึงไม่ควรเป็นคนดีเฉย ๆ แต่ความดีนั้นตอ้งส่งผลต่อคนอ่ืน 
สังคม และโลกดว้ย 

2. หลกัคุณธรรมข้อสอง คือ การรู้จกัข่มใจตนเอง และฝึกใจตนเองใหป้ระพฤติปฏิบติัอยูใ่น
ความสัจความดีนั้น หลกัธรรมขอ้น้ีสอดคลอ้งกบัพระธรรมสดุดี 34:19;35:13: อิสยาห์ 53;7; 58:10 และ
พระธรรม 1 เปโตร 1:13 พระเจา้จะทรงเมตตาผูท่ี้ถูกข่มใจ เพราะการท่ีจะเป็นคนดีคนชอบธรรมตอ้งถูก
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ข่มใจหลายอยา่ง พระเยซูเองก็ถูกข่มใจและตวัของพระองคเ์องก็ตอ้งข่มใจเลือกท่ีจะเดินในทางของพระ
เจา้ และน ้าพระทยัของพระองคเ์สมอ พระเจา้สัญญาวา่คนท่ีถูกข่มใจจะไดค้วามอ่ิมใจ 

3. หลกัคุณธรรมข้อสาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสัจ
สุจริตไม่วา่ดว้ยหตุผลประการใด หลกัธรรมขอ้น้ีตรงกบัพระธรรม สุภาษิต 14:17; โรม12:12; 1โครินธ์
13:4; 2โครินธ์6:4; เอเฟซสั4:2;2 เธสะโลนิกา 1:4; 2มิโมธี 4:2,5; ฮีบรู5:2,10:32, ยากอบ5:7,8,11;โรม
3:25;9:22; 2เปโตร3:9,15 พระธรรมขอ้น้ีสะทอ้นพระลกัษณะของพระเจา้ในขอ้ท่ีวา่ พระเจา้อดกลั้น
พระทยัไวช้า้นานต่อความผดิบาปของมนุษย ์ พระคมัภีร์สอนใหค้ริสตชนอดทนต่อความยากล าบากทั้ง
ปวง และความรักของพระเจา้ท าใหค้ริสตชนอดทนได ้ พระคมัภีร์สอนวา่การปฏิบติักบัผูอ่ื้นหรือการ
แกไ้ขความไม่ถูกตอ้งไปสู่ความถูกตอ้งนั้นตอ้งอาศยัความอดทน อดกลั้นอยา่งสูง ทั้งยงัตอ้งมีใจถ่อมลง
อดทนนานดว้ย เพราะการด ารงชีวติดว้ยธรรมนั้นตอ้งอดทนต่อความยากล าบากดว้ย คือ อดทนในการ
ปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ และความอดทนนั้นเป็นความอดทนท่ียาวนานจนกวา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะ
เสด็จกลบัมา พระคมัภีร์สอนวา่ ผูท่ี้อดทนก็เป็นสุขส่วนการอดออมนั้นผูเ้ขียนไดแ้ยกอธิบายในหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.หลกัธรรมข้อส่ี คือ การรู้จกัระวงัความชัว่ ความทุจริต และรู้จกัเสียสละประโยชน์ส่วนนอ้ย
ของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบา้นเมืองตรงกบัหลกัธรรมท่ีปรากฏในพระคริสตธรรมคมัภีร์ โยบ 
1:1; โยบ8:20; สดุดี5:4;7:14; สุภาษิต3:7; ฟิลิปปี2:5-8 พระเจา้ทรงพระประสงคใ์หเ้ราหนัจากความชัว่
ร้าย เพราะพระองคจ์ะไม่ค  ้าจุนผูก้ระท าความชัว่ร้าย และความชัว่ร้ายจะไม่อาศยัอยูก่บัพระองคเ์พราะ
คนชัว่เท่านั้นท่ีจะก่อความชัว่ร้ายข้ึน พระธรรมสอนให้เราหนักลบัจากความชัว่ร้ายโดยใหย้  าเกรงพระ
เจา้ 

หลกัค าสอนของคริสเตียนท่ีเรียกวา่พระมหาบญัญติั คือ จงรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง 
หลกัธรรมขอ้น้ีเป็นเหตุให้ คริสตชนเลียนแบบพระเยซูเพราะพระองคท์รงสละและทรงรับสภาพทาส
และทรงถือก าเนิดเป็นมนุษยแ์ละเม่ือทรงปรากฏพระองคใ์นสภาพมนุษยแ์ลว้ พระองคก์็ทรงถ่อม
พระองคล์งยอมเช่ือฟังจนถึงความมรณา กระทัง่ความมรณาท่ีกางเขนชีวติของพระเยซูเป็นชีวติท่ีเป็น
แบบอยา่งของการเสียสละประโยชน์ในชีวิตของตน เพื่อประโยชน์ของประชาชนในโลกน้ี และคริสต
ชนถูกเรียกใหด้ าเนินชีวติตาม 

หลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

ส าหรับหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ผูเ้ขียนลอกพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ี
ทรงพระราชทานแก่คณะผูแ้ทนสมาคม องคก์ารเก่ียวกบัศาสนา ครูนกัเรียนโรงเรียน ต่าง ๆ นกัศึกษา
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มหาวทิยาลยัในโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชยัมงคล เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนม์
พรรษา ณ ศาลาดุสิตาลยั ในวนัพุธท่ี 4 ธนัวาคม 2517 ดงัน้ี 

“ขอใหทุ้กคนมีความปรารถนาท่ีจะใหเ้มืองไทยพออยูพ่อกิน มีความสงบและท างานตั้งจิต
อธิษฐาน ปณิธานจุดทุ่งหมายในแง่น้ีในทางน้ี ท่ีจะใหเ้มืองไทยพออยูพ่อกิน ไม่ใช่รุ่งเรืองอยา่งยอด 
ช่วยกนัรักษาส่วนรวมให้อยูดี่กินดีพอสมควร ขอย  ้า พอควร พออยู ่พอกิน มีความสงบ” 

เม่ืออ่านพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัก็อดคิดถึงสภาพชีวติท่ีพออยูพ่อกิน
ของคนไทยในชนบท ท่ีอาศยัตามหมู่บา้นในชนบท ชีวติของประชาชนไดส้ัมผสักบัอิทธิพลของวตัถุ
นิยมบา้ง แต่ไม่มากเท่าคนในเมืองใหญ่ประชาชนเหล่าน้ีไม่ไดอ้ยูไ่ปวนั ๆ หน่ึง แต่เขาท างานหนกั และ
ทนทุกขเ์พื่อจะมีชีวิตพอมีพอกิน วถีิการด ารงชีวติ วถีิการท ามาหากินดูจะเป็นวถีิแห่งความมธัยสัถ ์ เพื่อ
ด ารงชีวิตในหมู่บา้นใหมี้ความสุข 

ผูเ้ขียนนึกถึงค าพดูของจอห์น เวสเล่ยท่ี์วา่ “จงหาเงินใหม้าก ใชใ้หม้ากเก็บใหม้าก ใหค้นยากจน
ใหม้าก และถวายพระเจา้ใหม้าก” ผูอ่้านลองพินิจดูวา่ ผูท่ี้ท  าตามน้ีจะมีลกัษณะชีวติอยา่งไร หลกั
เศรษฐกิจพอเพียงสอดคลอ้งกบัพระคมัภีร์หลายขอ้ดงัน้ี : ลูกา 2:15; มทัธิว 19:23; 1 ทิโมธี 6:18; 2 โค
รินธ์ 8:9; กิจการ 4:34 และ 2โครินธ์ 8:14 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมิไดท้รงมีพระประสงคใ์หค้นไทยเป็นคนยากจน หรือท าตวัเอง
ใหย้ากจน หรือใหใ้ชชี้วติอยูแ่บบฤาษีชีไพรแต่ใหพ้ออยูพ่อกิน หลกัน้ีตรงกบัแนวคิดของพระคมัภีร์ท่ีวา่ 
พระเจา้สร้างโลกน้ีอยา่งสมบูรณ์ สรรพส่ิงท่ีพระเจา้สร้างลว้นประเสริฐ พระเจา้อยากใหเ้ราใชส่ิ้ง
เหล่านั้นอยา่งมีความสุข หากเราด าเนินชีวติท่ีเหมาะสมเราก็จะไม่ผลาญทรัพยากรของพระเจา้อยา่ง
ฟุ่มเฟือย เราก็จะไม่โลภในทรัพยากรของคนอ่ืนและประเทศอ่ืน เราก็จะเมตตาสงสารคนยากจนแต่พระ
เจา้ก็ไม่ประสงคใ์หเ้ราอดม้ือกินม้ือ คือข่มเหงชีวิตของตนโดยท าใหเ้กิดความยากล าบากดว้ยการเป็นคน
ยากจน แต่คริสตชนควรจะใชเ้งินใหน้อ้ย แต่ใหค้นยากจนขดัสนมาก คริสตชนมีเหตุผลส่วนตวัจากพระ
คมัภีร์ในการมีชีวติพออยูพ่อกินก็เพราะ คริสตชนถูกสอนใหรั้กเพื่อนบา้นเหมือนรักตวัเอง พระคมัภีร์
สอนไม่ใหเ้ราโลภ เพราะคนเราไม่ไดมี้ชีวติโดยอยูก่บัความฟุ่มเฟือย เพราะความรวยและการเจริญอยา่ง
ยอดนั้น ท าใหเ้กิดความวติกกงัวลเป็นอนิงจงั และเป็นความมัน่คงท่ีหลอกลวง พระคมัภีร์เตือนวา่ยิง่รวย
อาจยิง่ไปบีบบงัคบัคนท่ีอ่อนแอได ้และคนรวยจะเขา้สวรรคก์็ดูจะยากจริง ๆ  

การด าเนินชีวติพอเพียงนั้น คริสตชนเลียนแบบพระชนมชี์พของพระเยซู ผูซ่ึ้งเสด็จมาอยูก่บัคน
ยากจน คริสตจกัรในยคุแรกจึงด ารงชีวิตแบบพระเยซู ท าใหป้ระชากรในคริสตจกัรมีกินมีใชถ้ว้นหนา้
กนั ไม่มีใครขดัสนเลย เพราะเขาเสียสละกนัทุกคน เพราะนึกถึงผลประโยชน์ของคนอ่ืน 
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รายละเอยีดบางประการแห่งหลกัของคริสตศาสนาทีเ่กีย่วข้องกบัหลักเศรษฐกจิพอเพยีงและ
หลกัธรรม 4 ประการ 

***การทรงสร้างพระเจ้าหลกัศาสนศาสตร์ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

คริสตชนนมสัการพระเจา้และถือวา่พระองคเ์ป็นผูส้ร้างสรรพส่ิงในโลก และจกัรวาล บรรดา
สรรพส่ิงท่ีพระเจา้ทรงสร้าง ลว้นแต่เป็นส่ิงประเสริฐทั้งส้ิน (1 ทิโมธี 4:4;6:17) เราไดรั้บส่ิงดีทุกวนัจาก
พระหตัถข์องพระองคก์็เพราะวา่ พระองคท์รงปรารถนาใหเ้ราใชส่ิ้งดีท่ีพระองคท์รงสร้างนั้นอยา่งมี
ความสุข พระองคมี์พระประสงคใ์หม้นุษยไ์ดแ้บ่งปันส่ิงดีเหล่านั้นต่อกนั เพื่อวา่มวลมนุษยท์ั้งโลกจะมี
ความสุขไปดว้ยกนั ดว้ยเหตุผลน้ีคริสตชนจึงต่อตา้นการท าลายสภาพแวดลอ้มท่ีพระเจา้ไดท้รงสร้างไว ้
การผลาญทรัพยากรธรรมชาติอยา่งฟุ่มเฟือยโดยไม่จ  าเป็น และความโลภในวตัถุต่าง ๆ ของคนอ่ืน 
คริสตชนรู้จกัเมตตาสาสารคนยากจน เพราะคริสตชนเขา้ใจวา่ ความยากจนเป็นผลลพัธ์ของการไม่ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงและไม่ใชก้ารถนอมการใชท้รัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวติ ในเวลาเดียวกนัคริสต
ชนก็ไม่สนบัสนุนใหม้นุษยท์  าตนเองเป็นคนอดม้ือกินม้ือ เพราะการกระท าเช่นนั้น คริสตชนไดป้ฏิเสธ
ความดีของพระเจา้ผูท้รงประสงคใ์หม้นุษยทุ์กคนไดรั้บส่ิงดีอนัอุดมจากพระองค ์

**การทรงมอบของพระเจ้าให้มนุษย์เป็นผู้ดูแลรักษาสรรพส่ิงทีท่รงสร้าง : หลกัศาสน
ศาสตร์ของการบริหารจัดการเศรษฐกจิพอเพยีง 

เม่ือพระเจา้ ทรงสร้างมนุษยใ์หเ้ป็นชายและหญิง และใหม้นุษยทุ์กคนมีพระฉายาของพระเจา้
นั้นพระองคใ์หม้นุษยมี์สิทธิอ านาจในการบริหารจดัการดูแลสรรพส่ิงในโลกน้ีทั้งหมด (ปฐมกาล.1:26-
28) พระเจา้มีพระประสงคใ์ห้มนุษยดู์แลธรรมชาติท่ีพระองคท์รงสร้างมนุษยจึ์งมีหนา้ท่ีตอ้งแบ่งปัน
ทรัพพยากรธรรมชาติท่ีพระเจา้สร้างในโลกน้ีต่อเพื่อนมนุษย ์ ถา้เม่ือไรมนุษยมี์ความรักและความผกูพนั
ต่อเพื่อนมนุษยแ์ละต่อพระเจา้อยา่งถูกตอ้งการแบ่งปันทรัพยากรเหล่าน้ีก็จะถูกตอ้งดว้ย เม่ือใดท่ีมนุษย์
ไม่แบ่งปันทรัพยากรอยา่งถูกตอ้ง ความเป็นมนุษยใ์นตวัมนุษยจ์ะถูกท าลายลงไป 

หากเราไม่ดูแลทรัพยากรท่ีจ ากดัในโลกน้ีอยา่งสัตยซ่ื์อแลว้หากเราไม่พฒันาทรัพยากรเหล่านั้น
ข้ึนมา และหากเราไม่แจกจ่ายต่อเพื่อนมนุษยอ์ยา่งยติุธรรมแลว้ เราก็ปฏิเสธพระเจา้ และด าเนินชีวติโดย
ไมเ่ช่ือฟังพระองค ์ และมีส่วนท าใหม้นุษยเ์ดินออกห่างจากพระเจา้ไปในโลกน้ี เราจึงควรใหเ้กียรติแด่
พระเจา้วา่ พระองคเ์ป็นเจา้ของสรรพส่ิง เราเป็นแต่มนุษยท่ี์พระเจา้ใหดู้แลของพระเจา้ เรามิไดเ้ป็น
เจา้ของทั้งท่ีดินบนพื้นพิภพและสรรพส่ิงท่ีเราถือครองแต่อยา่งใด แต่พระเจา้ทรงประทานใหเ้ราใชเ้พื่อ
ประโยชน์ของตวัเราและของเพื่อนมนุษย ์ และกระท าใหค้วามยติุธรรมเกิดข้ึนแก่คนยากจน ผูซ่ึ้งไร้
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อ านาจในการต่อรอง และมกัถูกเอาเปรียบจากเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั ดงันั้นหลกัเศรษฐกิจพอเพียงใน
ศาสนาคริสต ์หาใช่เป็นแต่การด าเนินชีวิตท่ีพออยูกิ่นของตนเฉย ๆ ไม่แต่ยงัรวมไปถึงการบริหารจดัการ
ประชากรในสังคมใหมี้ระดบัการครองชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงดว้ย โดยเก้ือกลูคนยากจนข้ึนจนระดบั
เศรษฐกิจท่ีอยูใ่นระดบัท่ีพอเพียง และช่วยใหค้นมัง่มีเห็นสัจธรรมโดยพระวจนะและฤทธ์ิเดชของพระ
เจา้ ใหรู้้จกัสละระดบัเศรษฐกิจชั้นสูงของตน ลงมาด าเนินชีวติในระดบัเศรษฐกิจพอเพียง หรือลงมาใช้
ชีวติช่วยเหลือคนยากจน 

**ความจนและความรวย : หลกัศาสนศาสตร์ของการด ารงชีวติโดยใช้เศรษฐกจิพอเพยีง 

คริสตชนมีความเขา้ใจวา่ความจนท่ีอุบติัข้ึนโดยท่ีเราไม่ไดเ้ป็นผูเ้ลือกนั้นเป็นวถีิท่ีปฏิเสธความ
ดีของพระเจา้ ในพระคมัภีร์กล่าววา่คนยากจนมกัปกป้องตวัเองไม่ไดแ้ละเป็นกลุ่มชนไร้ซ่ึงอ านาจของ
ตนพระเจา้ใหผู้มี้อ  านาจร่วมทนทุกขก์บัพวกเขา และใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีของตนตามท่ีพระเจา้ไดท้รงเจิมตั้ง
ไวใ้หป้กป้องคนยากจนเพื่อใหเ้กิดความอยติุธรรม 

พระเยซู มกักล่าวค าท่ีใจและความคิดของเราอาจเปิดรับไดย้าก พระองคต์รัสวา่ “จงระวงัและ
เวน้เสียจากการโลภทุกประการ” และ “เพราะวา่ชีวติของคนมิไดอ้ยูใ่นการท่ีมีของฟุ่มเฟือย (ลูกา 
12:15)” พระองคม์กัเตือนเราถึงอนัตรายของความร ่ ารวย เพราะเงินน ามาซ่ึงความวิตก ความเป็นอนิจจงั
และความมัน่คงอนัไม่จีรัง ความฟุ่มเฟือยและความร ่ ารวยอนัเกิดจากความโลภมีแนวโนน้ไปบีบบงัคบั
คนท่ีอ่อนแอและมกัท าใหเ้กิดการเมินเฉยจากคนท่ีทนทุกขเ์น่ืองจากความขาดแคลนของเขา พระคมัภีร์
สอนวา่ “คนมัง่มีจะเขา้แผน่ดินสวรรคก์็ยากจริงหนอ” (มทัธิว 19:23) 

คริสตชนเช่ือวา่ พระเยซูทรงเรียกพวกเราบางคน (บางทีอาจเป็นตวัเราก็ได)้ ใหเ้ดินติดตาม
พระองคโ์ดยเลือกวถีิชีวติท่ีเต็มใจจะเป็นคนยากจนเสียเอง พระเยซูทรงเลือกสาวกของพระองคใ์ห้
ด าเนินบนเส้นทางชีวิตน้ีกล่าวคือ พวกเขาเลือกเป็นคนยากจนเอง การเลือกพออยูพ่อกินของเขาเป็นการ
ตดัสินใจของตวัเอง สาวกของพระเยซูเลือกท่ีจะไม่ปรนนิบติัพระเจา้และเงินทองในเวลาเดียวกนั แต่
พระองคท์  าการปฏิรูปในใจคนรวยโดยใหค้นรวยอยากรวยในความดีดว้ย และปรารถนาท่ีจะแจกจ่าย
ทรัพยสิ์นของตนดว้ยใจกวา้งขวางต่อคนอ่ืน (1 ทิโมธี 6:18) วา่ไปแลว้วถีิน้ี คือวถีิท่ีพระเยซูทรงเลือก
เดินเป็นแบบอยา่งใหม้นุษยไ์ดเ้ห็น เพราะแมว้า่พระองคท์รงเป็นพระเจา้ท่ีมัง่คัง่พระองคก์็ยงัยอมเป็นคน
ยากจน เพื่อเราจะไดเ้ป็นคนมัง่มีเน่ืองจากความยากจนของพระองค ์(2 โครินธ์ 8:9) การตดัสินใจด าเนิน
ชีวติแบบน้ีตอ้งลงทุนในชีวติอยา่งมากและตอ้งตั้งปณิธานท่ีจะเสียสละอยา่งสูง คนท่ีเลือกวถีิเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบพระเยซูตอ้งพึ่งในพระคุณของพระองค ์ ตอ้งเตม็ใจท่ีรู้จกัคนยากจนและคนท่ีถูกสังคมกดข่ี
ข่มเหงทางเศรษฐกิจ และความขาดของพวกเขาวถีิชีวติแบบพระเยซูน้ีตอ้งถ่อมใจถ่อมชีวติลงมาฟังวา่
ความยติุธรรมในสังคมท่ีท าใหเ้กิดเศรษฐกิจพอเพียงไม่ไดเ้ป็นเพราะอะไร และเตม็ใจท่ีจะลดความทุกข์
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ยากในชีวติของคนยากจนลงและในยามท่ีคริสตชนอธิษฐาน ค าอธิษฐานของเขาก็จะบรรจุความห่วงใย
ของคนยากจนไวเ้สมอ 

**คริสตจักร : หลกัศาสนศาสตร์ของชุมชนทีเ่ช่ือในพระเจ้าทีใ่ช้วถิีเศรษฐกจิพอเพยีงเป็น
หลกัในการด ารงชีวติ 

คริสตชนท่ีเช่ือและศรัทธาในพระเจา้และในพระเยซูเขา้ใจวา่ชีวติของเขาเป็น “ชีวติใหม่” และ
เขาด าเนินชีวติใน “วถีิชีวติใหม่” แลว้คริสตชนเหล่าน้ีเม่ือรวมตวักนันมสัการพระเจา้ก็จะเป็น 
“คริสตจกัร” คริสตจกัรในยุคแรกหรือในศตวรรษท่ี 1 เกิดข้ึนในกรุงเยรูซาเล็มในวนัเทศกาลของยวิท่ี
เรียกวา่ เพนเทคศเต (Pentecost) ลกัษณะอนัเด่นของคนกลุ่มน้ีท่ีเรียกวา่ คริสตจกัรในยคุแรก คือคุณภาพ
ของการมีสามคัคีธรรม หรือการใชชี้วติร่วมกนัซ่ึงโลกน้ีไม่เคยรู้จกัมาก่อน ผู้ทีม่ีชีวติใหม่และมีพระ
วญิญาณของพระเจ้าสถิตในชีวติจะรักซ่ึงกนัและกนั และความรักน้ันมีคุณภาพสูง กล่าวคือคริสตชน
เหล่านั้นไดน้ าทรัพยสิ์นของตนไปขายแลว้น าเงินมาแบ่งปันกนัคริสตชนท าลงไปโดยไม่มีใครมาบงัคบั 
พวกเขาสมคัรใจท าเอง เพราะทรัพยสิ์นท่ีขายแลว้เงินทองท่ีไดม้าก็ยงัเป็นของเจา้ของทรัพยสิ์นอยู ่
(กิจการ 5:14) พวกเขาท าดว้ยใจสมคัรและคริสตชนจะรู้สึกวา่ “ส่ิงของท่ีตนมีอยูไ่ม่ใช่ของตน แต่เป็น
ของกลาง (กิจการ 4:32)” พระเจา้ทรงกระท าใหค้วามหวงทรัพยสิ์นท่ีตนถือครองหมดไป ทศันคติและ
การด าเนินชีวติเช่นน้ีท าใหเ้กิดการปฏิรูปความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจของชุมชน ท าให้ทุกคนพอมีพอกิน
ทุกคนด ารงชีวิตโดยเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ ในพวกศิษยไ์ม่มีผูใ้ดขดัสน (กิจการ 4:34)” 

หลกัเศรษฐกิจพอเพียงในพระคมัภีร์น้ีมาจากหลกัแห่งความใจกวา้งและการเตม็ใจให้ มาจาก
ฐานความคิดท่ีคริสตชนท่ีให้ชีวติกบัพระเจา้ และพระเจา้ทรงประทานชีวิตใหม่แก่คริสตชนชีวติเช่นน้ี
มกัท าใหค้ริสตชนใชท้รัพยสิ์นของตนต่อคนท่ีมีความจ าเป็น คุณลกัษณะชีวติน้ีเป็นเอกลกัษณ์ของคนท่ี
มีพระวญิญาณของพระเจา้ เราทุกคนท่ีร ่ ารวย จึงควรปลงใจท่ีจะช่วยเหลือเก้ือกลูคนท่ีมีโอกาสนอ้ยกวา่
เรา ถา้เราไม่ท าเช่นน้ีเราก็จะไปเหมือนกบัคริสตชนในเมืองโครินธ์ท่ีเป็นคนร ่ ารวยนัง่กินและด่ืมโดย
มิไดต้ระหนกัวา่มีคนยากจนขดัสน ท่ีก าลงัหิวโหยอยูจ่  านวนมาก เราจึงสมควรไดรั้บค าต าหนิจาก
อาจารยเ์ปาโล ซ่ึงเป็นอคัรทูตของพระเยซูในสมยันั้นเช่นกนัเราควรจะด ารงชีวิตเหมือนกบัคริสตชนใน
เมืองโครินธ์อีกกลุ่มหน่ึงท่ีเต็มใจช่วยคนขดัสนเพราะวา่ในยามท่ีคริสตชนท่ีร ่ ารวยเกิดยากจนลงและคน
ท่ีเคยช่วยมีบริบูรณ์ข้ึนมาเขาก็จะไดช่้วยเราได ้ (2โครินธ์ 8:14) ซ่ึงจะท าใหไ้ม่มีผูใ้ดขาดแคลนเลยใน
สังคม สังคมมนุษยท่ี์มีทศันคติดงักล่าวไดแ้สดงความรักต่อกนัและกนัออกมาเป็นการกระท า ท าใหเ้กิด
สภาพสังคมเศรษฐกิจพอเพียง 
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ถา้คริสตจกัรทั้งหลายร่วมมือกนัท าธุรกิจของพระเจา้และปรับปรุงระบบบริหารจดัการทาง
เศรษฐกิจของคริสตจกัรและใหอ้งคก์รมีประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริงแลว้ เราสามารถลดค่าใชจ่้ายและ
งบประมาณในการเดินทาง อาหาร และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ลดไดม้าก ถา้พวกเราวางแผนงานพนัธกิจ
ร่วมกนัจริง ๆ เรายอ่มแสดงวิถีชีวติอนัใหม่น้ีใหเ้ป็นพยานต่อโลกไดดี้ดว้ย 

พระเยซูทรงเรียกใหเ้รา เป็นเกลือและความสวา่ง กล่าวคือ ใหแ้ทรกตวัเองลงไปในโลก โลก
และสังคมก าลงัเส่ือมถอยและเปล่งความสลวัมวัมืดทัว่ไปในโลกชีวติของ คริสตชนจึงตอ้งส่องสวา่ง
และเป็นเกลือท่ียงัตอ้งเคม็ เม่ือไรท่ีคริสตจกัรด าเนินชีวิตในลกัษณะน้ีใหต่้างไปจากโลก ทั้งค่านิยม 
มาตรฐานการด ารงชีวิตและวิถีชีวติคริสตชนก็จะมีเสน่ห์ และใหต้วัอยา่งอนัประเสริฐแก่โลกได ้ เราจึง
ควรท่ีจะอธิษฐานอยา่งจริงจงัและปฏิรูปวถีิชีวติของคริสตจกัรของเราเช่นกนั 

**วถิีชีวติประจ าวนัของคริสตชน : ศาสนศาสตร์ของการด าเนินชีวติเฉพาะตนตาม
เศรษฐกจิพอเพยีงในพระคมัภีร์ 

วถีิชีวติคริสตชนจะตอ้งสะทอ้นใหค้นทั้งหลายเห็นวถีิชีวิตของพระเยซู พระองคส์อนใหเ้รา
ด าเนินชีวติใหบ้ริสุทธ์ิ ถ่อมใจ มีความพึงพอใจในของท่ีพระเจา้ประทานให ้และด าเนินชีวติใหเ้รียบง่าย 
พระองคส์ัญญาวา่ ผูใ้ดมาหาพระองค ์ และด าเนินชีวติติดตามพระองค ์ ผูน้ั้นจะมีชีวิตท่ีหายเหน่ือยและ
เป็นสุข แต่ดว้ยคริสตชนอยูใ่นโลกท่ีมีกิเลสตณัหา ความปรารถนาท่ีไม่บริสุทธ์ิอาจเขา้มาท าลาย สันติ
สุขภายในจิตใจของคริสตชนท่ีปรารถนาจะด าเนินชีวติตามพระองคไ์ด ้ ดว้ยเหตุน้ี คริสตชนจึงตอ้งมา
รับการฟ้ืนใจ และเขา้สนิทกบัองคพ์ระเยซูอยูต่ลอดเวลาหาไม่แลว้ วถีิชีวติคริสตชนท่ีเนน้การด ารงชีวิต
ท่ีเรียบง่าย ก็เปรียบเสมือนการพยายามจะด าเนินชีวติใหดี้ดว้ยความตั้งใจดีของมนุษย ์การมองสัจจธรรม
น้ียอ่มเป็นความจริงดา้นเดียว 

ความจริงอีกดา้นหน่ึง ก็คือถา้เราเช่ือฟังพระเยซู เราก็ควรด าเนินชีวิตใหเ้รียบง่ายโดยใส่ใจใน
ความตอ้งการของบรรดาคนยากจน เราทุกคนควรทราบวา่ ในขณะท่ีเราก าลงัอ่านบทความน้ีประชากร 
1,500 ลา้นก าลงัจะอดตาย และมีคน 12,000 คนตาย ลงเพราะไม่มีอาหารจะรับประทานทุก ๆ วนั สัจ
จธรรมขอ้น้ีเป็นความจริงอีกดา้นหน่ึงท่ีจะส่งผลใหเ้ราปรารถนาท่ีจะด ารงชีวติท่ีเรียบง่าย 

เม่ือคริสตชน ไดด้ าเนินชีวิตโดยพิจารณาความจริงทั้ง 2 ดา้นคริสตชนบางคนจึงถูกพระเจา้เรียก
ใหใ้ชชี้วติช่วยคนยากจนและด าเนินชีวติของตนท่ามกลางคนยากจนและบางคนถูกพระเจา้เรียกใหเ้ปิด
บา้นของตนตอ้นรับและช่วยเหลือคนท่ีตกทุกขไ์ดย้ากต่าง ๆ คริสตชนทุกคนจึงตั้งจิตปณิธานท่ี
ปรารถนาจะด ารงชีวิตท่ีเรียบง่าย ดว้ยเหตุน้ีพวกเราจึงปรารถนาท่ีจะส ารวจรายรับรายจ่ายของเรา เพื่อ
เราจะใชจ่้ายใหน้อ้ยและใหค้นอ่ืนใหม้าก คริสตชนไม่ไดมี้กฎระเบียบท่ีตั้งข้ึนควบคุมตนเองและผูอ่ื้น
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เพื่อใหท้  าเร่ืองน้ีแต่อยา่งใดแต่เราพยายามจะด าเนินชีวิตอยา่งประหยดั และไม่ปรารถนาใหท้รัพยากรท่ี
พระเจา้ประทานใหเ้สียไปโดยไร้ประโยชน์ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการด าเนินชีวติส่วนตวั การเลือกเส้ือผา้
อาภรณ์ประดบักายและการเลือกสร้างบา้นพกัอาศยั การเดินทาง และค่าใชจ่้ายในการสร้างโบสถว์หิาร 
เราพยายามจะเรียนรู้ถึงความต่างของส่ิงท่ีจ  าเป็นกบัส่ิงฟุ่มเฟือย งานอดิเรกท่ีจ าเป็นตอ้งมีกบังานอดิเรก
ท่ีตอ้งท าข้ึนเพื่อเห็นแก่หนา้ตาและสถานภาพทางสังคม การแต่งกายท่ีสุภาพและสง่ากบัการแต่งกายท่ี
ตอ้งเสียเงินไปเพราะเห็นแก่ยี่หอ้ การเฉลิมฉลองในวาระอนัควรกบังานเล้ียงท่ีตอ้งท าเป็นพร ่ าเพร่ือเป็น
กิจวตัร และการปรนนิบตัรพระเจา้กบัการเป็นทาสของแฟชัน่ เราก็คงตอ้งปรึกษากบัคนในครอบครัว
เพื่อเราจะแบ่งแยกของสองส่ิงน้ีอยา่งเหมาะสม ถา้เราจะช่วยกนัจริง ๆ แลว้ คนท่ีอยูใ่นโลกท่ีสามก็คง
จะตอ้งประมาณตนไม่ฟุ้งเฟ้อหรือมีความอยากซ้ืออยากมีจนเกินตวั เพื่อวา่จะใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้ท่ีมีราคา
เกินฐานะจนเป็นโรคบริโภคนิยมและแฟชัน่นิยม และพี่นอ้งคริสตชนในตะวนัตกก็ตอ้งช่วยพี่นอ้งใน
โลกท่ีสามท่ีจะประเมินดูวา่สภาพเศรษฐกิจของประชากรในภูมิภาคนั้น ๆ ควรมีมาตรฐานท่ีจะใชจ่้าย
ไดม้ากนอ้ยเพียงใด การจะด ารงชีวิตโดยใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียงใหบ้รรลุผลเราจึงตอ้งการซ่ึงกนัและ
กนัหนุนใจกนัและกนัและเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัและ อธิษฐานดว้ยกนั  

หลกัคุณธรรม 4 ประการกบัค าสอนในศาสนาคริสต์ 

หลกัคุณธรรม 4 ประการและหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนละมา้ยคลา้ยคลึงในหลกัปฏิบติักบั
พระบญัญติั 10 ประการ แต่เหตุและผลอนัเป็นท่ีมาของธรรมชาติแห่งคุณธรรมในพระบญัญติั 10 
ประการนั้นดูจะผกูพนัอยูก่บัธรรมชาติของพระเจา้โดยแท ้ เพราะพระบญัญติ 10 ประการเปรียบเสมือน
หนา้ต่างท่ีเปิดแงม้อยูท่ี่เราสามารถชะโงกหนา้เขา้ไปดูพระลกัษณะของพระเจา้ได ้ พระองคเ์ปิดเผยพระ
ลกัษณะของพระองคเ์องผา่นพระบญัญติั 10 ประการ เน่ืองจากพระเจา้ทรงรู้ดีวา่พระองคเ์ป็นผูใ้ด และ
ตอ้งการใหม้นุษยจ์  าไดห้มายรู้พระองคอ์ยา่งไรพระเจา้องคน้ี์ทรงเป็นพระเจา้ท่ีไม่มีพระหรือเจา้ใดเสมอ
เหมือนพระองคท์รงสร้างสรรพส่ิงทั้งปวงในจกัรวาลและสรรพส่ิงท่ีทรงสร้างข้ึนนั้นเป็นส่ิงท่ีประเสริฐ
ทั้งส้ิน แมจ้ะประเสริฐเพียงใดก็ไม่มีส่ิงใดท่ีพระองคท์รงสร้างจะประเสริฐไปกวา่ตวัของพระองค์
พระองคจึ์งเป็นแหล่งก าเนิดของความประเสริฐทั้งปวง พระคริสตธ์รรมคมัภีร์จึงสอนวา่ การปฏิบติั
ธรรมใด ๆ ของพระองคย์อ่มตอ้งมีความผกูพนักบัพระองคเ์ป็นประการแรก 

พระองคท์รงประทานช่ือของพระองคใ์หเ้ราเรียก เพื่อเราจะสามารถเรียกพระองคไ์ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ช่ือนั้นจึงเป็นส่ิงท่ีเราไม่ควรพดูอยา่งไม่สมควร ดงันั้นถา้เรารู้จกัใหเ้กียรติพระเจา้ เราก็รู้จกัให้
เกียรติมนุษย ์ ทุกวนัและทุกเวลาในชีวติของเรา เป็นของประทานจากพระเจา้ดงันั้นเวลาของเราเป็นของ
พระเจา้พระองคท์รงปรารถนาใหเ้ราใชเ้วลาเหล่านั้นเพื่อสะทอ้นทศันคติของเราวา่ เราใชเ้วลาของพระ
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เจา้ดว้ยใจกตญัญูรู้คุณค่าหรือไม่ พระองคมี์พระประสงคใ์หเ้ราใชเ้วลาของเราเพื่อประโยชน์ของคนอ่ืน 
เพื่อส่วนรวมและเพื่อประเทศชาติดว้ย 

มนุษยเ์ราทุกคน ยอ่มมีบิดาลูกยอ่มมีส่วนละหมา้ยคลา้ยคลึงกบัรูปร่างหนา้ตาของบิดามารดา
ของตนดว้ยเหตุน้ีเราตอ้งให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนไม่เพียงแต่บิดามารดาเป็นผูใ้ห้ก าเนิดชีวิตแก่เรา 
แต่ท่านยงัดูแลเราท าหนา้ท่ีเสมือนเป็นตวัแทนของพระเจา้ในชีวติของเราตอนเราเยาวว์ยั การฝึกใจ
ตวัเองใหป้ระพฤติในความดีนั้น ตอ้งกระท าต่อผูมี้พระคุณคือ บิดามารดาของตนดว้ยพระเจา้เป็นผู ้
ประทานเพศใหแ้ก่มนุษย ์ เพศเป็นของพระเจา้เราจึงสามารถเป็นตวัอยา่งของความรักท่ีแทจ้ริง ท่ีมนุษย์
ควรจะสัตยซ่ื์อต่อกนัโดยไม่มีเง่ือนไข ความรักน้ีสะทอ้นถึงความรักของพระเจา้ท่ีมีต่อมนุษยท่ี์ไม่
สามารถท าลายลงได ้ การด ารงชีวติอยา่งพอเพียงตอ้งพอเพียงในเร่ืองเพศดว้ย และการอดทน อดกลั้น 
และข่มใจตวัเองตอ้งกระท ากบัเร่ืองเพศดว้ย 

สิทธิในทรัพยสิ์นของมนุษยถื์อวา่เป็นเร่ืองสูงแและศกัด์ิสิทธ์ิ เราไม่ควรไปถือครองหรือไปท า
ใหใ้ครเสียสิทธ์ิในทรัพยสิ์นของเขาเพราะทรัพยส่ิ์งของมนุษยเ์ป็นของพระเจา้ ภาษาก็เช่นกนัเป็นส่ิงท่ี
พระเจา้ทรงประทานให้เพื่อใหเ้ราพดูจากนัใหมี้ความเขา้ใจและมีความสุขภาษาเป็นสัญลกัษณ์ช้ีไปยงัส่ิง
ต่าง ๆ ท่ีมีจริงท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัภาษานั้นดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ เราจึงไม่ควรใชค้  าพดูใด ๆ ท่ีผดิไปจาก
ความจริงเพื่อผลประโยชน์แห่งตน หรือเพื่อท าลายผูอ่ื้น มนุษยทุ์กคนมีเกียรติและศกัด์ิศรีท่ีพระเจา้
ประทานให ้ การใชค้  าพดูใด ๆ ท่ีผดิจากความจริงอาจไปท าลายเกียรติและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย์
ของคนอ่ืนได ้ เพราะเกียรติและศกัด์ิศรีของมนุษยเ์ป็นของพระเจา้ และประการสุดทา้ย พระเจา้มีพระ
ประสงคใ์หเ้ราอ่ิมใจในส่ิงท่ีพระเจา้ทรงมีน ้าพระทยัในชีวติของเรา ดงันั้นเราจึงไม่ควรอยากมีอยากได้
ในต าแหน่ง ทรัพยสิ์น หรือ บา้นเรือนของคนอ่ืน เราสามารถพดูอีกนยัหน่ึงก็คือ พระเจา้ทรงบริสุทธ์ิ
และมีความประสงคใ์หชี้วติของเรา รวมทั้งความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ในชีวติของเราใหบ้ริสุทธ์ิดว้ย พระองค์
ประเสริฐและควรท่ีเราจะนมสัการสรรเสริญวถีิของพระองคถู์กตอ้ง ควรท่ีเราจะเช่ือฟังและท าตาม 
ดงันั้นพระเจา้จึงสรุปพระบญัญติัใหม่ของพระองคไ์ว ้ 2 ขอ้ คือ: (1) จงรักพระเจา้ดว้ยสุดจิตสุดใจของ
ท่าน ดว้ยสุดความคิดและดว้ยส้ินสุดก าลงัของท่าน และ (2) จงรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง 

อาจพดูไดว้า่หลกัธรรมในศาสนาคริสตมี์พื้นฐานมาจากความรัก เช้ือเพลิงท่ีใชข้บัเคล่ือนการ
ด าเนินชีวติคริสตชน คือ ความรัก รักในพระเจา้และรักในเพื่อนมนุษยคุ์ณธรรมท่ีจะปฏิบติักบัเพื่อน
มนุษยห์รือความรักในเพื่อนมนุษย ์ และการปฏิบติัต่อเพื่อนมนุษยอ์ยา่งถูกตอ้งยอ่มเก่ียวพนักบัพระเจา้
และพระลกัษณะของพระองค ์ น่ีคือลกัษณะคุณธรรมในศาสนาคริสต ์ในท านองเดียวกนั คนไทยทุกคน
รู้วา่พระบรมราโชวาทท่ีเป็นหลกัคุณธรรม 4 ประการ เป็นของประเสริฐ ประพฤติแลว้ยอ่มส่งผลดีต่อ
ตวัเอง คนอ่ืน และประเทศชาติ แต่การท่ีคนไทย (รวมถึงคริสตชนไทย) เตม็ใจปฏิบติัหลกัธรรมเหล่าน้ีก็
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เพราะเราคนไทยมีความรัก สวามิภกัด์ิ และจงรักภกัดีต่อพระเจา้อยูห่วัฉนัใด การท่ีคริสตชนไทยสนใจ
ประพฤติคุณธรรมก็เพราะคริสตชนไทยมีความรักในพระเจา้ฉนันั้น แต่ดูจะเป็นพระพรแก่คริสตชน
ไทยถึง 2 ชั้นท่ีคริสตชนไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ีมอบหลกัธรรม 4 ประการ และมีพระเจา้ท่ี
ทรงมอบพระบญัญติัของพระองค.์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีท่ี 56 ฉบบัท่ี 307 

พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2005, หนา้ 25-32. 


