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วถิีชีวติเรียบง่าย : เส้นทางสู่เสรีภาพจากเทพ
เจ้าเงินตรา 
โดย เถาธรรม 

บทน า 

ก่อนการเติบโตอยา่งพรวดพราดทางเศรษฐกิจเม่ือประมาณยีสิ่บปีก่อน ในตอนท่ีฟองสบู่ยงัไม่
ปรากฏ ชีวติเรียบง่ายอาจจะเป็นหวัขอ้ท่ีไม่ค่อยน่าจะน ามาพดูกนัเท่าไรนกั เพราะคริสเตียนไทยส่วน
ใหญ่ก็ไม่ใช่คนมัง่มี เรามีชีวิตค่อนขา้งเรียบง่ายอยูแ่ลว้ แต่หลงัจากความเจบ็ปวดจากวิกฤตเศรษฐกิจ เรา
กา้วเขา้มาสู่ยคุของแนวทางตามพระราชด าริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง การท าความเขา้ใจเร่ืองวถีิชีวิตเรียบ
ง่าย จึงเขา้กบัยคุสมยัอยา่งยิง่ 

วถีิชีวติเรียบง่ายไม่ใช่เร่ืองใหม่ เป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ และมีปรากฏในหลายกลุ่ม หลาย
แนวความคิด เป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงในการทวนกระแสอนัเช่ียวกรากของวตัถุนิยมวฒันธรรมบริโภค 
อนัมีรากมาจากการบูชาเทพเจา้เงินตรา แนวทางน้ีน่าจะเป็นค าตอบหน่ึง ส าหรับสังคมไทยปัจจุบนั 
ยิง่กวา่นั้น วถีิชีวติเรียบง่ายแบบพระคมัภีร์นบัไดว้า่เป็นดา้นหน่ึงของชีวิตสาวกของพระเยซูคริสตเ์ป็น
ชีวติท่ีงดงามเป็นเสรีภาพท่ีคริสเตียนมี ซ่ึงมาจากการเช่ือฟังพระเจา้ พึ่งอาศยัการจดัเตรียมอนัดีเลิศของ
พระองค ์ ใหพ้ระองคเ์ป็นศูนยก์ลางแห่งชีวติและเป็นวถีิ “ท าการดีท่ีพระองคท์รงด าริไวใ้หเ้รากระท า” 
ไดโ้ดยเสรีอยา่งแทจ้ริง 

บทความน้ีไดรั้บอิทธิพลอยา่งมากท่ีสุดจากขอ้เขียนของริชาร์ด ฟอสเตอร์ เขาเป็นคริสเตียนคน
แรกท่ีใหค้วามรู้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีแก่ขา้พเจา้ เป็นผูก่้อรูป ความสนใจ ความคิด ในเร่ืองน้ี ในทศันะค
ริสเตียนตั้งแต่ตน้ แมว้า่ขา้พเจา้จะเคยศึกษาปรัชญาพุทธศาสนาและความคิดแบบน้ีจากหนงัสือช่ือวอ
ลเดน อนัเป็นประสบการณ์ของเฮนรี เดวดิ โธโร และจากหนงัสือช่ือขา้พเจา้ทดลองความจริง ของ
มหาตมะคานธี มาก่อนบา้ง บทความน้ีเป็นเพียงเกร็ดท่ีเก็บใจความส าคญัเท่าท่ีท าได ้ คงจะไม่สามารถ
ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ไดค้รบถว้น ขอใหบ้ทความน้ีเป็นการจุดประกายความคิดท่ีคริสเตียนไทยจะ
น าไปไตร่ตรอง แลกเปล่ียนความคิด และประยกุตใ์ชต้ามน ้าพระทยัพระเจา้ต่อไป 

ประเทศไทยในยคุหลงัวกิฤตเศรษฐกิจยงัคงร่องรอยของบาดแผลจากความทุกขค์ร้ังใหญ่นั้น 
แต่อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจก าลงักระเต้ืองข้ึน และรัฐบาลก็ดูเหมือนจะใหค้วามมัน่ใจวา่ ทุกอยา่ง
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ก าลงัดีข้ึน หน้ีสินก็ช าระไป คนจนก็ข้ึนทะเบียนเตรียมท าสงครามเบด็เสร็จกบัความจน สินคา้เอ้ืออาทร
ก็มีหลากหลายลว้นส่งเสริมการซ้ือหาและสร้างหน้ีสินเพิ่มข้ึน ดว้ยส่ิงท่ีทางรัฐบาลเห็นวา่เป็นส่ิงจ าเป็น
ต่อชีวิตผูค้น แถมถา้การท างานหาเงินจะรวยชา้ไป ยงัไดเ้อ้ือเฟ้ือจดัหาการพนนัท่ีถูกกฎหมายใหเ้ล่นดว้ย
ความหวงัลม ๆ แลง้ ๆ อีกดว้ย ทั้งยิง่ซ้ือมากก็ยิง่ไดอุ้ดหนุนเงินทุนส าหรับการศึกษาของคนจน 

สังคมไทยก าลงัเล่ือนไหลไปตามกระแสเช่ียวกรากสู่ความรุ่งเรือง คนไทยเจา้ของรางวลัแมกไซ
ไซสาขาบริการสาธารณะ เคยตั้งขอ้สังเกตเม่ือหลายปีก่อนเป็นขอ้สังเกตท่ียงัน่าสนใจในสภาวะปัจจุบนั 
โดยกล่าววา่ “ทุกสังคมมีปัญหา แต่วา่บา้นเรารู้สึกวา่ ก าลงัปรากฏใหค้นเห็นชดัหลายเร่ือง เงินเป็นใหญ่ 
อ านาจเป็นใหญ่ ความถูกตอ้งเป็นเร่ืองรอง... เร่ืองของความเห็นผดิเป็นชอบเร่ืองความบูชาเงิน แทนท่ี
จะมายกยอ่งความถูกตอ้ง ใหค้วามส าคญักบัความถูกตอ้ง” (สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ฉบบัวนัท่ี 2-8 
ตุลาคม 2537) และในนิตยสารฉบบัเดียวกนัผูน้ าภูมิปัญญาฝ่ายศาสนา ไดแ้สดงความเห็นท่ีคลา้ยคลึงกนั
วา่ “สถานะทางสังคม มายกยอ่งเชิดชูเร่ืองทรัพยสิ์น เร่ืองอ านาจ เร่ืองการมีต าแหน่ง การมีเงินทองมาก
ต่าง ๆ” น่ีแสดงวา่ผูน้ าทางความคิดของสังคมไทย บางท่านไดต้ระหนกัมานานแลว้วา่ เทพเจา้เงินตรา
ก าลงัเรืองอ านาจ และมีผลกระทบต่อสังคมอยา่งถึงราก คือกระทบถึง “ความถูกตอ้ง” ในสังคม ตวัอยา่ง
ของผลกระทบท่ีเป็นรูปธรรมก็คือความพิกลพิการของการกระจายรายได ้ 20 % ของคนสังคมไทย 
ครอบครองรายได ้60 % ของรายไดป้ระชาชาติ อีก 40 % ของรายไดน้ั้น กระจายอยูใ่นกลุ่มคนระดบัล่าง
อีก 80 % ท่ีเหลือ และดูเหมือนวา่ โดยระบบการคา้เสรี ช่องวา่งระหวา่งคนสองกลุ่มน้ี จะยิง่ทิ้งห่างกนั
มากข้ึน คนท่ีไดเ้ปรียบในสังคมไดผ้ลประโยชน์มหาศาลจากการใชท้รัพยากรอนัเป็นสมบติัของ
ส่วนรวมอยา่งเห็นแก่ตวั อาทิ การลดตน้ทุนการผลิตให้ต ่าลงโดยไม่สร้างหรือจดัระบบการเก็บหรือการ
ขจดัมลพิษจากการผลิตก่อนจะทิ้งออกสู่ธรรมชาติ เช่นเม่ือหลายปีก่อน ระบบนิเวศน์ทั้งระบบในแม่น ้า
พองถูกท าลายโรคและความตายของคนงานและผูท่ี้อาศยัในละแวกนิคมอุตสาหกรรมล าพนู ซ่ึงแพทย์
พบวา่เน่ืองมาจากขยะสารพิษจากโรงงานผลิตช้ินส่วนอิเล็คโทรนิก โรงงานฟอกหนงั โรงงานชุบ
เคลือบผวิโลหะ และโรงงานแบตเตอรร่ีแหง้และท่ีน่าสะเทือนใจยิง่ก็คือ เทพเจา้เงินตรา และวฒันธรรม
บริโภคท าใหพ้อ่แม่สามารถขายลูกเยาวว์ยัไปเป็นทาสแรงงานหรือทาสกามารมณ์ เพียงเพื่อตนเองจะได้
มีบา้น มีอุปกรณ์เคร่ืองอ านวยความสะดวกสบาย ดงัท่ีเป็นข่าวและไดรั้บรู้กนัทัว่ไป นอกจากน้ียงัมี
กลเมด็ ชั้นเชิงแฝงเร้นอ่ืน ๆ อีกมากมาย นบัไดว้า่ คนในสังคมของเราไดถ้วายตวัเองและผูอ่ื้น บูชายญั
เทพเจา้เงินตราในรูปแบบต่าง ๆ กนั 

ดว้ยเหตุน้ีจึงมีค าถามวา่ คริสเตียนไทยมีทศันคติและจุดยนืตรงไหนในกระแสสังคม มีค าสอน
และวถีิชีวติใดท่ีจะรับมือกบัปัญหา หรือวา่เราจะเป็นเพียง “ฟองน ้าท่ีดูดซบัค่านิยมของสังคมไวจ้นชุ่ม
โชก” ด้ินรนไขวค่วา้ส่วนแบ่งแห่งพระเจา้เงินตรา และตกเป็นทาสเงินไม่แตกต่างจากคนอ่ืน ๆ ท่ีเดิน
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บนเส้นทางแห่งการกราบไหวพ้ระเจา้เงินตรา อนัเป็นรูปเคารพ ทั้งยงัเป็นการล่วงประเวณี” (จาก The 
Golden Cow ของจอห์น ไวท)์ 

ตวัอยา่งหลกั ๆ ในพระคมัภีร์สามตวัอยา่งต่อไปน้ี แสดงใหเ้ราเห็นวา่ พระคมัภีร์เห็นชอบกบัวถีิ
ชีวติเรียบง่ายหรือไม่ 

ตัวอย่างแรก ยอ้นกลบัถึงสวนเอเดนอนัเป็นแหล่งก าเนิดของมนุษย ์ เม่ือมนุษยไ์ร้เดียงสาต่อ
บาป เราจะเห็นภาพท่ีงดงามของเสรีภาพอนัแทจ้ริงจากความละโมบและการครอบครอง สวนเอเดนเป็น
ของพระเจา้ พระองค ์“ทรงปลูก” (ปฐมกาล 2:8) และทรงสร้าง ทรงจดัเตรียมสภาพอนัสมบูรณ์ส าหรับ
การด ารงชีวติของมนุษย ์ ความตอ้งการของมนุษยมี์นอ้ย ท่ีพระคมัภีร์กล่าว มีเพียงอาหารไม่ไดก้ล่าวถึง
บา้น แมแ้ต่เส้ือผา้ก็ไม่ใช่ส่ิงจ าเป็น ส่ิงท่ีทรงเห็นวา่จ าเป็นส าหรับมนุษย ์มีสองประการ 

ประการหน่ึง คืองาน หนา้ท่ีพระองคใ์หเ้ขา “ท าและรักษาสวน” (ปฐมกาล 2:15) งานจึงเป็นส่ิง
ท่ีเขาไดแ้สดงออกถึงศกัยภาพและเป็นการรับผิดชอบต่อพระเจา้ในฐานะผูดู้แล มิใช่การกอบโกยสะสม 

ส่ิงจ าเป็นอีกประการหน่ึงก็คือความสัมพนัธ์อนัลึกซ้ึง กบั “คู่อุปถมัภท่ี์สมกบัเขา” และ
ความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัพระเจา้ ผูท้รงสร้างเขา แต่เม่ือเขาไม่พึงพอใจกบัสภาพท่ีเป็นอยู ่ อยาก 
“พฒันา” เขาก็ถูกล่อลวงใหท้ าบาป และเสรีภาพของเขาก็จบส้ินลง แน่นอนในสายตาของเรา การพฒันา
เป็นส่ิงดีและจ าเป็น แต่เราก็เห็นวา่ พระเจา้ทรงสร้างเขามา “ดีนกั” แลว้ และการกา้วล่วงไปจากกรอบท่ี
พระองคท์รงวางไว ้ ไม่ใช่การพฒันาแต่เป็นการลม้ลง คนในยคุของเราก็เร่ิมตระหนกัวา่ การพฒันา
หลาย ๆ อยา่งเป็นผลร้ายในระยะยาว หลายคนหนัมาสนใจท่ีจะหาการพฒันาท่ีย ัง่ยนืมากข้ึนและกลบัไป
หาวถีิธรรมชาติ 

ตัวอย่างทีส่อง เป็นอาดมัคนท่ีสองคือพระคริสตเ์พื่อท่ีจะไถ่มนุษยใ์หพ้น้จากความบาปซ่ึง
รวมถึงการกราบไหวเ้ทพเจา้เงินตราดว้ย พระองคไ์ด ้“ทรงสละ” สภาพอนัเท่าเทียมกบัพระเจา้ “ทรงรับ
สภาพทาส ทรงถือก าเนิดเป็นมนุษย.์.. ทรงถ่อมพระองคล์งยอมเช่ือฟังจนถึงความมรณากระทัง่ความ
มรณาท่ีกางเขน” (ฟิลิปปี 2:6-8) เป็นเร่ืองสุดความสามารถของเรา เราไม่อาจจะหยัง่ถึงความมัง่คัง่ของ
พระองคใ์นสภาพท่ีเป็นพระเจา้ท่ีแทจ้ริง แต่ตามสายตาของเรา เม่ือเปรียบเทียบพระองคใ์นฐานะเจา้ของ
ทรัพยากรทั้งส้ินในโลก กบัฐานะท่ีทรงเป็นเยซูชาวนาซาเร็ธก็จะเห็นความแตกต่างอยา่งมากมาย ใน
ฐานะท่ีทรงประสูติในคอกสัตว ์ ตอ้งล้ีภยัจากอ านาจผูป้กครอง แมจ้ะเป็นเพียงเจา้ผูค้รองแควน้อยา่งเฮ
โรด เม่ือเติบโตข้ึนก็เป็นช่างไม ้ ซ่ึงคงจะไม่ใช่คนร ่ ารวย เม่ือทรงออกไปกระท าพระราชกิจของพระเจา้
ในสามปีสุดทา้ยของชีวติในโลกน้ีพระองคต์รัสถึงความเป็นอยูข่องพระองคเ์องวา่ “หมาจ้ิงจอกยงัมี
โพรง และนกในอากาศก็ยงัมีรัง แต่บุตรมนุษยไ์ม่มีท่ีท่ีจะวางศีรษะ” (มทัธิว 8:20) แมเ้ม่ือส้ินพระชนม ์
พระองคก์็ส้ินไร้ แมผ้า้คลุมกายและหลุมฝังพระศพก็เป็นของคนอ่ืน 
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เราไดเ้ห็นการสละของพระองคอ์ยา่งชดัเจน ทรงกระท าพระองคเ์ป็นพวกเดียวกบัคนจนท่ีจน
ท่ีสุด น่ีคือทางแห่งการเช่ือฟังท่ีทรงเลือก ทั้งท่ีทรงสามารถท าการอศัจรรยใ์หมี้อาหารและเหลา้องุ่น
มากมายได ้ แต่ไม่เคยท าการอศัจรรยเ์พื่อเปล่ียนสถานภาพทางเศรษฐกิจของพระองค ์ การใชชี้วติท่ีเรียบ
ง่ายเช่นน้ีกลบัก่อผลกระทบอนักวา้งไกล คือไม่เพียงแต่จะทรงสอนใหเ้ราละวางความละโมบโดยค า
สอนและโดยชีวิตท่ีเป็นแบบอยา่งเท่านั้น หากแต่โดยชีวิตและการเช่ือฟังของพระองค ์ ทรงเปิดทางแห่ง
พระคุณใหค้นท่ีเช่ือในพระองคส์ามารถพน้จากการเป็นทาสพระเจา้เงินตราดว้ย ตามบนัทึกในกิจการ
คริสตจกัรสมยัแรกก็ไดส้ าแดงออกถึงเสรีภาพในพระเยซูคริสตด์า้นน้ีดว้ย คนทั้งปวงท่ีเช่ือนั้นเป็นน ้า
หน่ึงใจเดียวกนั และไม่มีใครอา้งวา่ส่ิงของท่ีตนมีอยูเ่ป็นของตนแต่ทั้งหมดเป็นของกลาง อคัรทูตจึง
ประกอบดว้ยฤทธ์ิเดชใหญ่ยิง่ เป็นพยานวา่พระเยซูเจา้ไดท้รงคืนพระชนมแ์ลว้ และพระคุณอนัใหญ่ยิง่
ไดอ้ยูก่บัเขาทุกคน เพราะวา่ในพวกศิษยไ์ม่มีผูใ้ดขดัสน “ผูใ้ดมีไร่นาบา้นเรือนก็ขายเสียและน าเงินค่า
ของท่ีขายไดน้ั้นมาวางไวท่ี้เทา้ของอคัรทูต อคัรทูตจึงแจกจ่ายใหทุ้กคนตามท่ีตอ้งการ” (กิจการ 4:33-
35) 

เสรีภาพจากความละโมบและน ้าใจกวา้งขวางพร้อมท่ีจะใหน้ั้นไม่ไดมี้แต่ในคริสตชนในกรุง
เยรูซาเล็มเท่านั้น แต่ปรากฏอยา่งชดัเจนยิง่ในคริสตจกัรในแควน้มาซิโดเนียดว้ย แมว้า่พวกเขาจะทุกข์
ยากเพราะการทดลองและ “ล าบากจนอยา่งท่ีสุด” เขาก็ยงัถวาย “จนเกินความสามารถ” เพื่อช่วยธรรมิก
ชน (2 โครินธ์ 8:1-4) จากตวัอยา่งของคริสตจกัรสมยัแรกแสดงใหเ้ห็นวา่คริสตจกัรในปัจจุบนัก็สามารถ
จะเป็นไทจากเทพเจา้เงินตราได ้ หากเราจะยอมฟังพระเยซู เม่ือพระองคท์รงวางยาขนานเอกแก่เศรษฐี
หนุ่มผูเ้พียบพร้อม แต่ตกอยูใ่ตอ้  านาจผกูมดัของทรัพยส์มบติั พระองคต์รัสกบัเขาวา่ “จงขายบรรดา
ส่ิงของซ่ึงท่านมีอยูแ่จกจ่ายใหค้นอนาถา แลว้ท่านจะมีทรัพยส์มบติัในสวรรค ์แลว้จงตามเรามาและเป็น
สาวกของเรา” (มทัธิว 19:21) เป็นการให้หนักลบั 180 องศา จากการยดึวา่ส่ิงน้ีส่ิงนั้นเป็นของของตน 
พระองคท์รงสัง่ใหป้ล่อยวาง จากท่ีมองดูโลกน้ี ใหม้องดูสวรรคแ์ละจากการบูชาเงินทอง ใหห้นักลบัมา
ติดตาม เรียนรู้และด าเนินชีวิตกบัพระองค ์เป็นการถวายตวัแด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (2 โครินธ์ 8:5) 

จากค าตรัสของพระเยซู เราจะเห็นไดว้า่ การบูชาเทพเจา้เงินตรานั้นเป็นปัญหาฝ่ายจิตวญิญาณ 
ครอบคลุมทั้งวถีิความคิด และวถีิชีวติ หนทางแกไ้ขจึงตอ้งแกท้ั้งความพะวา้พะวงัทางจิตใจวา่จะติดตาม
พระเจา้หรือกราบไหวเ้งินตรา สละส่ิงอนัเป็นวตัถุท่ีเรายึดไว ้ จนมีตาปกติตาเดียว (Single eye มทัธิว 
6:22 KJV) ท่ีจะมุ่งแสวงพระเจา้และแผน่ดินของพระองคก่์อน มีชีวติดว้ยเพียงส่ิงจ าเป็นในการอยูร่อด
เท่านั้น นัน่ก็คือเช่ือฟังการทรงเรียกใหใ้ชชี้วติเรียบง่าย ไม่ใช่เพียงเพื่อแกปั้ญหาสังคมเท่านั้นแต่เป็นการ
ทรงเรียกใหเ้ป็นสาวก ด าเนินชีวติตามรอยพระบาทของพระองค ์ ฉะนั้นการด าเนินชีวติอยา่งเรียบง่าย
ของศาสนิกและนกัอุดมคติอ่ืน ๆ แมจ้ะเป็นการปฏิบติัท่ีดีงาม แต่ก็มีขอ้แตกต่างจากการด าเนินชีวิตอยา่ง
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เรียบง่ายของคริสเตียนอยา่งลึกซ้ึง เพราะคริสเตียนไม่ไดใ้ชชี้วติเรียบง่ายเพื่อจะหลุดพน้จากวฏัฏหรือ
กิเลส แต่ริชาร์ดฟอสเตอร์กล่าววา่ ชีวติเรียบง่ายของคริสเตียนนั้นเป็นของประทาน เป็นวถีิชีวติดา้น
หน่ึงของวินยัทั้งหมดของคริสเตียน “ชีวติเรียบง่ายไม่อาจแยกออกจากการอธิษฐาน... เก่ียวพนัอยา่ง
ใกลชิ้ดกบัการอยูอ่ยา่งวเิวก (solitude) ชีวติในพระเจา้นั้นซ่อนอยูใ่นพระคริสต ์เป็นเอกภาพเป็นเส้ือคลุม
ท่ีทอเป็นผืนเดียว” ในหนงัสือช่ือ Freedom of Simplicity (เสรีภาพแห่งความเรียบง่าย) ริชาร์ด ฟอ
สเตอร์ ไดอ้ธิบายความซบัซอ้นของชีวิตเรียบง่ายโดยใชข้อ้ความท่ีดูเหมือนวา่ขดัแยง้อยูใ่นตวัเอง แต่
ความจริงไม่ไดข้ดัแยง้กนั (ปริทรรศ)์ 4 ประการ 

ประการแรก ท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ ชีวติท่ีเรียบง่ายเป็นทั้งพระคุณและการฝึกฝนวนิยั... 
ประการทีส่อง ชีวติเรียบง่ายเป็นส่ิงท่ีทั้งง่ายและยาก.... 
ประการทีส่าม เราจะตอ้งรักษาความสมดุลระหวา่งมิติความเรียบง่ายภายในและการปฏิบติั

ภายนอก... 
ประการทีส่ี่ ชีวติเรียบง่ายยอมรับทั้งคุณประโยชน์และความจ ากดัของวตัถุธรรม” 
ฟอสเตอร์ไดข้ยายความปริทรรศน์ทั้งส่ีดงัต่อไปน้ี 
ชีวติเรียบง่ายเป็นพระคุณเพราะเราไม่อาจจะถอนใจท่ีจดจ่อบูชาวตัถุ มามุ่งอยูท่ี่พระเจา้ โดย

อาศยัพลงัแห่งเจตจ านงของตนเอง แต่จะท าไดเ้ม่ือพระเจา้ประทานพระคุณ ทรงกระท าพระราชกิจ
ภายในเรา คอยช้ีแนะอยูภ่ายในใจ จนเรามีชีวติแบบน้ีไดโ้ดยไม่ตอ้งบีบคั้นตนเอง จนทุกขย์าก เพราะ
หากเรามีใจจดจ่อ มุ่งแต่จะท าทุกอยา่งเพื่อใหมี้ชีวิตเรียบง่าย ก็อาจจะกลายเป็นรูปเคารพอีกรูปแบบหน่ึง 
แต่ขณะเดียวกนั พระเจา้ก็ทรงเรียกใหเ้รากระท า การน าตวัเรามาอยูใ่นแนวทางท่ีพระองคจ์ะทรงกระท า
พระราชกิจของพระองคใ์นเราได ้ พระคุณและการกระท าท่ีดูเหมือนขดัแยง้กนัแต่แทท่ี้จริงเก้ือกลูกนัน้ี 
เปรียบไดก้บัความสัมพนัธ์ระหวา่งความเช่ือกบัการประพฤติ ความเช่ือยงัให้เราไดรั้บพระคุณแห่งความ
รอดก็จริงอยู ่แต่ถา้ปราศจากความประพฤติก็แสดงวา่ความเช่ือนั้นตายแลว้ (ยากอบ 2:26) 

ดว้ยเหตุน้ีเอง ชีวิตเรียบง่ายจึงเป็นส่ิงท่ีท าไดง่้ายเพราะเม่ือธรรมชาติภายในเปล่ียนไปโดย
พระคุณ เป็นส่วนหน่ึงของอุปนิสัย เป็นธรรมชาติ การด าเนินชีวิตแบบน้ีก็เป็นเร่ืองท่ีเราท าไดโ้ดยไม่
ตอ้งฝืนใจ แต่ก็มีบางขั้นบางตอนท่ีเราตอ้งต่อสู้กบัตนเองอยา่งหนกั ต่อสู้กบัค่านิยมและแรงผลกัดนัจาก
สังคมแวดลอ้มเป็นเวลานานกวา่จะผา่นพน้พบทางออกได ้

ชีวติเรียบง่ายนั้นไม่ไดเ้ป็นเพียงกรอบการปฏิบติัภายนอกท่ีก าหนดลงไปวา่ จะอยูบ่า้นแบบ
ไหน จะซ้ือรถยนตห์รือไม่ ควรมีเส้ือผา้ก่ีชุด หากแต่เป็นการฝึกวนิยัชีวติฝ่ายจิตวิญญาณในพระเจา้ เป็น
สภาพจิตใจซ่ึงมุ่งอยูท่ี่พระเจา้ ใหพ้ระเจา้เป็นศูนยก์ลาง เช่ือฟังพระองคป์ฏิบติัทุกอยา่งตามน ้าพระทยั
ของพระเจา้ เพื่อแผน่ดินของพระองค ์ มีสัมพนัธภาพท่ีต่อเน่ืองทุกเวลากบัพระองคโ์ดยการไตร่ตรอง
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ภาวนา จนชีวติท่ีเปรียบเสมือนช้ินส่วนท่ีแตกร้าวขาดเอกภาพของเรากลบัสู่บูรณาการและเรียนรู้ท่ีจะ
ส าแดงการเช่ือฟังพระเจา้นั้นออกมาเป็นชีวติท่ีเรียบง่าย กินอยูเ่ท่าท่ีจ  าเป็น ไม่ยดึติดกบัวตัถุและความ
สะดวกสบาย ละวางทั้งความตอ้งการท่ีจะครอบครองและตวัตน ดว้ยความถ่อมใจและความช่ืนชมยนิดี
มีความพึงพอใจเหมือนดงัท่ีเปาโลกล่าววา่ “ขา้พเจา้มีฐานะอยา่งไรก็ตาม ขา้พเจา้ก็เรียนรู้แลว้ท่ีจะพอใจ
อยูอ่ยา่งนั้น” (ฟิลิปปี 4:11) 

ชีวติเรียบง่ายยนืยนัทั้งคุณประโยชน์และความจ ากดัของวตัถุธรรม ต่างจากแนวคิดแบบทรมาน
ตนเอง (asceticism) ท่ีเห็นวา่วตัถุเป็นส่ิงชัว่ร้าย ดว้ยวา่พระเจา้ทรงสร้างทุกอยา่งลว้นดี เพื่อให้เราไดใ้ช้
สอย ช่ืนชมและไดรั้บความสุข การท่ีทรงจดัเตรียมส่ิงจ าเป็นแก่ชีวิตของเราอยา่งพอเพียงเป็น
องคป์ระกอบส าคญัอยา่งหน่ึงแต่ไม่ใช่องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดของชีวิตท่ีดี เราไม่สามารถใชท้รัพย์
ส่ิงของเป็นราก เป็นหลกัแห่งชีวติของเรา บ่อยคร้ังท่ีค าสอนเร่ืองพระพรและการจดัเตรียมของพระเจา้
จะถูกบิดเบือนใหก้ลายเป็นการละโมบโลภมาก โดยตอกย  ้าคติวา่ “รักพระเยซูแลว้รวย” อนัเป็นการ
แทรกซึมของวตัถุนิยมเขา้มาในศาสนศาสตร์ของคริสเตียนโดยไม่ค  านึงถึงขอ้จ ากดัหรือผลร้ายของเงิน
ทอง ท่ีพระคมัภีร์กล่าววา่ “การรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชัว่ทั้งมวล เพราะความโลภน้ีแหละ 
จึงท าใหค้นห่างไกลจากความเช่ือ และตรอมตรมดว้ยความทุกข”์ (1 ทิโมธี 6:10) 

จอห์น สต๊อท ไดส้รุปหลกัการแห่งชีวิตเรียบง่ายวา่ เป็น “การใหด้ว้ยใจกวา้งขวาง และมีความ
พอใจในส่ิงท่ีมีอยู”่ (เร่ือง “ความยากจน ความร ่ ารวยและความเรียบง่าย Poverty, Wealth and 
Simplicity” ในหนงัสือเร่ือง ประเด็นต่าง ๆ ท่ีเผชิญหนา้ คริสเตียนทุกวนัน้ี Issues Facing Christians 
Today) จากหลกัการยอ่ ๆ ท่ีกล่าวมาน้ีคงพอจะเป็นแนวปฏิบติัในเชิงรูปธรรมได ้ทั้งน้ีริชาร์ด ฟอสเตอร์
และโรนลัด ์ เจ ไซเดอร์ เห็นวา่จะตอ้งมีการปฏิบติัทั้งในระดบับุคคล ระดบัชุมชนคริสเตียนและขยาย
ขอบข่ายไปจนถึงโครงสร้างสังคมระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

ตามเครือข่ายของการบูชาเทพเจา้เงินตรา ในระดบัส่วนตวั ริชาร์ด ฟอสเตอร์ เสนอวา่ ควรเร่ิม
จากการฝึกความเรียบง่ายภายในจิตใจ โดยการอธิษฐานการสงบเงียบกบัพระเจา้ การอดอาหาร 
การศึกษา การไตร่ตรองภาวนา และการฝึกฝนฝ่ายจิตวิญญาณอ่ืน ๆ จนพระเจา้ทรงเป็นศูนยก์ลาง จิต
วญิญาณของเราจึงมีเอกภาพเติบโตข้ึน มีความเรียบง่ายทั้งในความคิด วาจา และการด าเนินชีวิต แสดง
ออกมาเป็นการปฏิบติั 

การปฏิบติันั้นเป็นเร่ืองยากท่ีจะก าหนดตายตวัและคนเราก็มีแนวโนม้ท่ีจะถือกฎเกณฑ์แบบ
ตายตวั ถา้ท าไดก้็มกัจะก่อใหเ้กิดความเยอ่หยิง่ บางคร้ังก็เป็นการปฏิบติัแต่เปลือกนอก นอกจากน้ี
หลกัเกณฑท่ี์ตายตวัก็อาจจะไม่เหมาะกบัคนท่ีต่างกนัในดา้นอาชีพ ระดบัสังคมท่ีอยู ่ และขนาดของ
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ครอบครัว อยา่งไรก็ดี เราจ าเป็นตอ้งก าหนดหลกัเกณฑก์วา้ง ๆ ไวเ้ป็นแนวพิจารณา ดงัท่ี ริชาร์ด ฟอ
สเตอร์สรุปไวด้งัน้ี 

1. ซ้ือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ไม่ใช่ส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองแสดงสถานภาพ เช่น ซ้ือรถยนตก์็เพื่อประโยชน์
ใชส้อยไม่ใช่เพื่อเป็นคนมีระดบั ถา้ถีบจกัรยานหรือเดินไดก้็ควรจะท า เส้ือผา้ เคร่ืองเรือน ควรจะซ้ือตาม
หลกัของจอห์นเวสลียท่ี์วา่ “ส าหรับเคร่ืองแต่งกาย ขา้พเจา้ซ้ือท่ีคงทนท่ีสุดโดยทัว่ไปก็เลือกท่ีเรียบท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได ้ขา้พเจา้ไม่ซ้ือเคร่ืองเรือนเลย นอกจากท่ีจ าเป็นและราคาถูก” 

2. ปฏิเสธทุกอยา่งท่ีท าใหติ้ด ตอ้งรู้จกัแยกแยะวา่ส่ิงใดเป็นความจ าเป็นทางจิตวทิยา ส่ิงใดเป็น
การติดเช่นเราจ าเป็นตอ้งมีสภาพแวดลอ้มท่ีช่ืนบาน แต่เราควรจะละส่ิงเสพติด เช่น เคร่ืองด่ืมท่ีไร้
ประโยชน์ อลักอฮอล ์ ชา กาแฟ น ้าอดัลม เป็นตน้ ถา้เรารู้สึกวา่ติดส่ิงใด ไม่วา่จะเป็นโทรทศัน์ 
ภาพยนตร์ หนงัสือ เพลง หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร หรือวทิยุ ก็ใหข้จดัเสีย อยา่ยอมเป็นทาสส่ิงใดนอกจาก
พระเจา้ 

3. พฒันานิสัยใหส่ิ้งของแก่ผูอ่ื้น ถา้เรารู้สึกวา่ติดขอ้งกบัทรัพยส์มบติัอนัใด ใหคิ้ดท่ีจะใหส่ิ้งนั้น
ไปเสียส่ิงของมากมายท่ีเราสะสมไว ้มีแต่จะเป็นภาระ ควรจ าหน่ายจ่ายแจกออกไป 

4. อยา่เช่ือบริษทัเคร่ืองยนตก์ลไกทนัสมยัท่ีโฆษณาวา่ นวตักรรมต่าง ๆ นั้นเป็นส่ิงช่วย
ประหยดังานประหยดัเวลา เพราะส่ิงเหล่านั้นไม่ใช่ส่ิงจ าเป็น หรือช่วยงานไดดี้ข้ึนเท่าใดนกั ทั้งยงัท าให้
เปลืองพลงังานมากดว้ย 

5. เรียนรู้ท่ีจะช่ืนชมเพลิดเพลินกบัส่ิงต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งครอบครองส่ิงนั้น ๆ แบ่งปันส่ิงต่าง ๆ 
ใหไ้ดช่ื้นชมร่วมกนั เท่ียวชมชายหาดโดยไม่ตอ้งซ้ือมาเป็นชายหาดส่วนตวั ช่ืนชมสวนสาธารณะ และ
เพลิดเพลินกบัหนงัสือและบริการของหอ้งสมุดประชาชน 

6. พฒันาความรู้สึกลึกซ้ืงในคุณค่าแห่งธรรมชาติท่ีพระเจา้ทรงสร้าง เพราะธรรมชาติเป็น
ผูส่ื้อข่าวของพระเจา้ ช่ืนชมกบัรูปทรงสีสรร และพื้นผวิสัมผสั ใบไมใ้บหญา้ต่าง ๆ 

7. ตั้งขอ้กงัขาต่อค าขวญัท่ีวา่ “ซ้ือก่อน ผอ่นทีหลงั” เพราะมกัจะเป็นกบัดกั และท าใหเ้ราติด
บ่วงแน่นหนาข้ึนทั้งพระคมัภีร์เดิมและพระคมัภีร์ใหม่กล่าวประนามการเก็บดอกเบ้ียเกินสมควร 

8. เช่ือฟังค าสอนของพระเยซูท่ีใหใ้ชค้  าพดูท่ีสัตยจ์ริง ตรงไปตรงมา ตามมทัธิว 5:37 ท่ีวา่ “จริง
ก็จงวา่จริง ไม่กว็า่ไม่... ค  าพูดเกินจากน้ีไปมาจากความชัว่” เราจะพดูง่าย ๆ ตรง ๆ ไดก้็ต่อเม่ือเราเช่ือฟัง
พระเจา้ ใหพ้ระองคเ์ป็นศูนยก์ลาง 

9. ปฏิเสธทุกอยา่งท่ีส่งผลใหค้นอ่ืนถูกบีบบงัคบัซ่ึงเป็นเร่ืองยากและละเอียดอ่อนท่ีสุดส าหรับค
ริสเตียนศตวรรษน้ี แต่เราจ าเป็นตอ้งเผชิญหนา้กบัปัญหาน้ี เราทานขา้ว จิบกาแฟ และทานผลไม ้โดยท่ี



 8 

ชาวนาชาวสวนถูกกดราคา ถูกกดข่ีหรือเปล่า หรือเราซ้ือตุก๊ตาท่ีผลิตมาจากการขดูรีดแรงงานเด็กหรือ
เปล่า การบีบบงัคบักดข่ีมกัจะมีเคา้การเหยยีดผวิ เหยยีดเพศ อยูมิ่ใช่นอ้ย 

10. เมินหนีทุกอยา่งท่ีจะดึงเราออกนอกทาง ผดิจากเป้าหมายหลกัในชีวติของเรา พระเจา้
ประทานความกลา้หาญ ปัญญาและก าลงัใหเ้ราเสมอ เพื่อเราจะแสวงหาแผน่ดินของพระเจา้และ
ความชอบธรรมของพระองคก่์อนนัน่คือมีชีวิตเรียบง่าย การยนืหยดัในการด าเนินชีวิตแบบน้ีเพียงล าพงั 
เป็นส่ิงท่ีแทบจะเป็นไปไม่ได ้ อยา่งนอ้ยคนในครอบครัวตอ้งเห็นชอบดว้ย หากเราจะยดึมัน่และด าเนิน
ในทิศทางท่ีถูกตอ้ง ชุมชนท่ีมีอุดมการณ์ร่วมกนันั้นจ าเป็นอยา่งยิง่ ดงัท่ีโรนลัด ์ เจ ไซเดอร์ไดก้ล่าวจาก
แง่มุมทางสังคมวทิยาไดด้งัน้ีวา่ ภายในเครือข่ายท่ีซบัซอ้นในการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม เราพฒันาทศันะ
ความเป็นจริงและธ ารงทศันะนั้น ๆ ไว ้ เครือข่ายอนัน้ีเรียกวา่โครงสร้างความเช่ือถือได ้ (Plausible 
Structure) อนัประกอบดว้ย การสนทนาแลกเปล่ียนกบับุคคลท่ีมีความส าคญัต่อเรา (significant others) 
แบบการปฏิบติัเฉพาะกลุ่ม พิธีกรรม และการยอมรับวา่ ความเช่ือ (ทศันะนั้น ๆ) ตรงตามความเป็นจริง
หรือเป็นไปได ้

แต่หากโครงสร้างท่ีค ้าจุนอนัน้ีหายไป ก็จะเกิดความสงสัยไม่แน่ใจข้ึนมา ฉะนั้น ชุมชนทวน
กระแสตามแบบพระคมัภีร์จึงเป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ สมาชิกในชุมชนจะเป็นเสมือนโครงสร้างดงักล่าว 
คอยค ้าจุนและช้ีแนะกนัและกนั เช่น ครอบครัวหน่ึงก็อาจจะร่วมกนัด าเนินชีวติเรียบง่ายโดยใชร้ายได้
เพียงคร่ึงเดียว หรือจากคู่สมรสคนเดียว เพื่อใชจ่้ายในครอบครัว ส่วนท่ีเหลือก็ถวายไป เพื่อคนยากจน
หรืองานพนัธกิจ หรือตกลงท่ีจะใชจ่้ายนอ้ยลงเพื่อจะไดท้  างานอาชีพเท่าท่ีจ  าเป็น มีเวลาเหลือเพื่อเขา้
ร่วมงานพนัธกิจคริสตียนมากข้ึน ส่วนในวงกวา้งออกไปคริสตจกัรก็อาจจะโครงสร้างความน่าเช่ือถือ
ได ้ โดยสร้างสรรค ์ จรรโลงเสรีภาพจากเทพเจา้เงินตราในชีวติของสมาชิกโดยรวม และในการท างาน
ของคริสตจกัร 

ฟอสเตอร์ไดใ้หค้  าแนะน าไวว้า่ คริสตจกัรควรสอนเพื่อปลดปล่อยสมาชิกจากการเป็นทาสวตัถุ
นิยม คือสอนพระวจนะทั้งส้ินอยา่งครบถว้น ใหมี้ทั้งการนมสัการและการใชชี้วิตท่ีถูกตอ้ง ส านึกใน
เร่ืองความยติุธรรมและมีสันติสุขในการด าเนินชีวิต เป็นเสรีภาพจากการละโมบและการด้ินรนไต่เตา้
บนัไดความมัน่คัง่ สมาชิกควรจะมีการร่วมทุกขร่์วมสุขกนั ซ่ึงอาจจะแสดงออกโดยการลงแขกกนัสร้าง
บา้น ทาสีบา้นหรืองานอ่ืน ๆ ในดา้นการเงินของคริสตจกัร ควรมุ่งท่ีจะลดการใชจ่้ายเพื่อคริสตจกัรเอง
ลง โดยจดัหน่วยงานหรือองคก์รภายในคริสตจกัรอยา่งเรียบง่ายเท่าท่ีจ  าเป็น เช่น ในการสร้างอาคารนั้น 
ควรคิดถึงความจ าเป็น ให้เกิดความสมดุลในดา้นความงามและประโยชน์ใชส้อย ใชง้บประมาณส่วน
ใหญ่ของคริสตจกัรไปเพื่อช่วยเหลือจิตวญิญาณ ถวายใหก้บัคริสตจกัรท่ีขดัสนใหม้ากเท่า ๆ กบัท่ีใชจ่้าย
เองภายในคริสตจกัร อาจจะก าหนดใหมี้ปีเสียงเขาสัตว ์ ท่ีจะเก็บเงินเพื่อหน่วยงานคริสเตียนหน่วยงาน
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ใดหน่วยงานหน่ึงโดยเฉพาะ แต่ทั้งน้ีไม่ไดห้มายความวา่ ชีวติภายในคริสตจกัรจะมีแต่ความค่นแคน้ 
คริสตจกัรควรเล้ียงดูศิษยาภิบาลอยา่งดีเท่า ๆ กบัสมาชิก ไม่ตอ้งกลวัวา่เขาจะถูกทดลองดว้ยเงินทอง ถา้
เขามีมากเกินไป ก็เป็นความรับผดิชอบของเขาท่ีจะถวายเงินส่วนนั้นไปแก่คนอ่ืน นอกจากน้ีคริสตจกัร
ควรมีวาระและเทศกาลแห่งความร่าเริงยนิดี มีการเล้ียงดูกนัอยา่งอ่ิมเอม และจดัการแสดงละคร 
การละเล่นสร้างสรรคอ์ยา่งเต็มความสามารถ แมจ้ะตอ้งใชเ้งินทุนและลงแรง รวมทั้งสละเวลาไม่นอ้ยก็
ตาม การเฉลิมฉลองเช่นนั้นเป็นส่วนหน่ึงของชีวติเรียบง่าย 

นอกจากน้ี คริสตจกัรควรค านึงถึงการเปล่ียนแปลงโครงสร้างสังคมระดบักวา้งดว้ย ไซเดอร์ก
ล่าววา่ ยคุแห่งความหิวโหยเรียกร้องใหเ้ราส าแดงความเมตตาและในวถีิชีวติเรียบง่ายส่วนบุคคล หาก
ไม่ประกอบดว้ยการเปล่ียนแปลงโครงสร้างสังคมแลว้ ทั้งการส าแดงความ เมตตาและวถีิชีวติเรียบง่าย
ส่วนบุคคลก็ไม่มีอะไรมากไปกวา่การเคล้ิมไปตามอตัตาท่ีไร้ความหมาย หรือการแสวงหาความบริสุทธ์ิ
ส่วนบุคคลดว้ยใจเยอ่หยิง่เท่านั้นเอง ฉะนั้นเราจึงตอ้งค านึงถึงโครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจวา่มี
ความชอบธรรมเพียงใดคริสตชนในฐานะท่ีมี “ตาปกติ” ไม่ตกอยูใ่นอิทธิพลของ “เทพผูค้รองและศกัดิ
เทพ” แห่งโลกน้ี น่าจะเป็นผูม้องเห็นความพิกลพิการจากการบูชาเทพเจา้เงินตราไดช้ดัเจนวิเคราะห์สาย
สนกลในท่ีโยงใยอยูใ่นสังคมระดบัชาติและระดบันานาชาติออก และโดยสติปัญญาจากพระเจา้ น่าจะ
มองเห็นทางออกบางประการท่ีจะน าเสนอใหแ้ก่สังคมหรือสามารถลงมือแกไ้ขปัญหาบางประการใน
ระดบัใดระดบัหน่ึงได ้ ดว้ยเหตุท่ีปัญหาโครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจมีความซบัซอ้นเราจะรู้
และเขา้ใจสภาพท่ีเป็นอยูแ่ละท่ีมาของปัญหาได ้ เราตอ้งลงทุนลงแรงศึกษา น่าจะมีกลุ่มผูมี้พื้นฐาน
ทางดา้นนั้น ๆ และผูส้นใจปัญหานั้นอยา่งจริงจงัร่วมกนัศึกษาสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริง พร้อมทั้งเสนอแนะ
แนวทางแกปั้ญหาตามส่ือมวลชนต่าง ๆ เป็นเสียงของคริสตชน เป็นเสียงท่ีจะเตือนจิตส านึกของ
ส่วนรวมและของผูมี้อ  านาจตดัสินใจกบัผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในดา้นนั้น ๆ 

ดงัท่ีเราไดเ้ห็นวลิเบอร์ฟอซ นกัการเมืองชาวองักฤษและกลุ่มของเขาต่อสู้เพื่อเลิกการคา้และใช้
ทาสในประเทศองักฤษ ตวัอยา่งประเด็นปัญหาท่ีจะน ามาศึกษาไดแ้ก่ความโปร่งใสและความยติุธรรม
ทางการเมือง การตกัตวงทรัพยากรอยา่งไม่ค  านึงถึงประโยชน์ระยะยาวของส่วนรวม ปัญหาเร่ืองการท า
เกษตรเพื่อการคา้ท่ีท าให้เกษตรกรตกเป็นหน้ีมากข้ึนทุกที ดงัท่ีมีการทดลองและเสนอแนะใหก้ลบัไปสู่
ระบบการผลิตแบบพอเพียง ปัญหาสังคมต่าง ๆ เช่นปัญหาการคา้คนทั้งเพื่อไปเป็นทาสแรงงานและการ
คา้ประเวณี ปัญหาแรงงาน และปัญหายาเสพติด เป็นตน้ ประเด็นเหล่าน้ีดูเผนิ ๆ อาจจะไม่เก่ียวขอ้งกบั
ชีวติเรียบง่ายโดยตรง แต่เราจะพิจารณาเห็นอิทธิพลของการบูชาพระเจา้เงินตราท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัไดอ้ยา่ง
ชดัเจน เราจึงเห็นวา่ วถีิชีวติเรียบง่ายนั้นแทจ้ริงแลว้คือชีวิตแห่งการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต ์ภารกิจ
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อาจจะดูมากมายซบัซอ้น แต่โดยการใหชี้วิตภายในสยบต่อพระเจา้ผูเ้ป็นศูนยก์ลาง เช่ือฟัง และกา้วไปที
ละกา้ว 

ดงัท่ีแม่ชีเทเรซ่ากลักตัตา ท่านเป็นสาวกของพระเยซูคริสต ์ ไดก้ล่าวจากประสบการณ์ของท่าน
วา่เพราะพระคริสตเ์ราจึงท างานเพื่อพระองค ์ เราจึงอุทิศตนโดยพระองคผ์ูป้ระทานก าลงัใหเ้ราด าเนิน
ชีวติ และท างานดว้ยความสดช่ืน ถา้ปราศจากพระองค ์ เราไม่สามารถท าอยา่งท่ีเราท าอยู ่ เราจะไม่
สามารถท างานน้ีตลอดชัว่ชีวิตของเรา อาจจะทนท าสักปี สองปี เรามิไดคิ้ดถึงค่าจา้ง รางวลัท่ีจะได ้หรือ
คาดหวงัส่ิงดีอ่ืนใดจะเกิดข้ึน นอกจากการทนทุกขก์บัพระองคผ์ูรั้กเรามาก จนกระทัง่ประทานพระชนม์
ชีพของพระองคแ์ก่เรา (จากหนงัสือเร่ือง เทเรซา ของ ธรรมกร ตั้งแนวสันติ) น่ีเป็นค ากล่าวท่ีสะทอ้น
ทศันคติของเปาโลไดเ้ป็นอยา่งดี และโดยการยอมตนเป็นคนยากจนเพื่อคนยากจนท่ีสุดในกลักตัตา แม่
ชีเทเรซ่ายนืยนัวา่ “ความยากจนส าหรับเรา เป็นเสรีภาพ และเป็นเสรีภาพท่ีสมบูรณ์” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีท่ี 55 ฉบบัท่ี 298 พฤษภาคม – มิถุนายน 

2004, หนา้ 38-45. 


