ความหมายของ “เสรีภาพ” ในทัศนะของคริสเตียน
อจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
คริสเตียน คือ ผูท้ ี่เลือกติดตามพระเยซูคริ สต์ในฐานะประชากรของพระองค์ บางครั้งจึงถูกเรี ยก
ขานว่า “ชาวคริสต์”
พระเยซูคริ สต์ไม่เคยบังคับผูใ้ ดให้ติดตามพระองค์ แต่พระองค์ทรงให้เรามี เสรีภาพ ในการ
เลือกตัดสิ นใจด้ วยตัวเองว่า จะติดตามพระองค์อย่างสมัครใจหรื อไม่?
คาว่า “เสรี ” นั้นหมายความว่า “ทีท่ าได้ โดยปลอดอุปสรรค มีสิทธิทจี่ ะทา จะพูดได้ โดยไม่
ละเมิดสิ ทธิของผู้อื่น”
“เสรีภาพ” จึงหมายความว่า “ความมีเสรี ”!
คริสเตียนเป็ นกลุ่มชนที่ส่งเสริ มการมีเสรีภาพมาตลอด
เหมือนดังที่อดีตประธานาธิบดี
แฟรงคลิน ดี รู สเวลท์ แห่งสหรัฐอเมริ กา ได้กล่าวไว้ในปี 1941 ที่วา่
“เรารอคอยโลกที่ก่อรากฐานอยูบ่ นเสรีภาพที่สาคัญของมนุษย์ 4 ประการ
ประการแรก คือ เสรีภาพในการพูดและการแสดงออก (Freedom of speech and expression) ใน
ทุก ๆ แห่งในโลก
ประการทีส่ อง คือ เสรีภาพของทุก ๆ คนที่จะนมัสการพระเจ้ า (Freedom to worship) ใน
แนวทางของเขาเองทุก ๆ แห่ งในโลก
ประการทีส่ าม คือ เสรีภาพจากความอยาก (Freedom from want) ในทุก ๆ แห่งในโลก และ
ประการทีส่ ี่ คือ เสรีภาพจากความกลัว (Freedom from fear) ... ไม่วา่ ณ ที่แห่งใดในโลก!”
ตั้งแต่เริ่ มต้น พระเจ้าทรงส่ งเสริ มเสรี ภาพดังกล่าว จึงทรงสร้างมนุษย์ทุกคนภายใต้ฟ้านี้ให้มี
เสรี ภาพติดตัวมาตั้งแต่เกิด
แต่ในบางยุคสมัย (รวมทั้งในปั จจุบนั นี้ ) มนุษย์ดว้ ยกันเองกลับบีบบังคับกันให้เป็ นทาส!
เมื่อย้อนกลับไปที่สวนเอเดนพระเจ้าทรงให้อาดัมและเอวามีเสรีภาพที่แท้จริ งในการเลือกมา
ตั้งแต่ตน้ !
เพียงแต่วา่ ผูเ้ ลือกจะต้องตระหนักเสมอว่า ผลลัพธ์จากการเลือกนั้น อาจจะแตกต่างกันไปเพราะ
มีท้ งั ผลที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ตามมา
ดุจดังที่ Eric Hoffer กล่าวไว้วา่
“หากปราศจากเสรีภาพทีจ่ ะผิดพลาดได้ ตราบนั้นยังไม่ มีเสรีภาพทีแ่ ท้จริง”
(There can be no real freedom without freedom to fail.)
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น่าเสี ยดายที่มนุษย์คู่แรกใช้เสรีภาพในการเลือกไปในทางที่ผดิ ผลก็คือ ความบาปผิดติดตาม
มวลมนุษย์ชาติมาทุกยุคสมัยพร้อมกับความทุกข์และความตาย!
จนกระทัง่ พระเจ้าทรงเมตตาประทานความเป็ นอิสระจากหนี้บาปและอานาจของบาป ผ่านการ
จ่ายค่าไถ่บาปด้วย พระชนม์ชีพขององค์พระเยซูคริ สต์บนไม้กางเขน
จากนั้นมา ความหมายของ “เสรีภาพ” (Freedom) สาหรับคริสเตียนจึงมีความหมายในมิติใหม่
เพราะเป็ นเสรีภาพที่มุ่งมัน่ จะกระทาตามพระประสงค์ นิรันดร์ ของพระเจ้า
มากกว่าที่จะทาตามใจ
ปรารถนาของตัวเองอย่างที่เคยกระทากันมาในอดีต!
ดังนั้น เพื่อที่จะเข้าใจความหมายหลัก ๆ ของคาว่า “เสรีภาพ” ในพระคัมภีร์ ผมจึงขอสรุ ปโดย
ใช้หลัก “acronym” จากคาภาษาอังกฤษ “FREEDOM” และคาภาษาไทยว่า “เสรีภาพ” มานาเสนอ
ดังนี้
“เสรีภาพ” มีความหมายดังนี้
เลือกได้ อย่างมีอสิ ระเสรี
- ปฐมกาล 6:2,13:11, กันดารวิถี 1:16
สละสิ ทธิ์ทจี่ ะทาตามใจตัวเอง
- ฟี ลิปปี 1:22-26, ฮีบรู 11:25,1 โคริ นธ์ 9:1,12,15 10:23-33
รีบเร่ งเรี ยนรู้ เพือ่ ทาตามนา้ พระทัย
- กิจการ 6:3,ลูกา 10:42,สดุดี 16:4-5,ยอห์น 8:32
ภาระรับใช้ ด้วยความรักต้ องมี
- 1โคริ นธ์ 16:3, กิจการ 15:22,25,กาลาเทีย 5:13
พร้ อมเลือกสิ่ งดีมีศักดิ์ศรี
สุ ภาษิต 16:16,22:1, สดุดี 119:30,โรม 8:21
แน่นอนว่า เสรีภาพ เป็ นสิ่ งมีค่า ที่มาพร้อมความเสี่ ยงว่าจะใช้เสรี ภาพนั้นไปในทางผิดดังที่
มหาตมะ คานธี กล่าวไว้วา่
“เสรีภาพ ไม่ มีค่าคู่ควรต่ อการครอบครอง หากว่าเสรีภาพนั้นไม่ ได้ รวมถึงเสรีภาพทีอ่ าจ
ผิดพลาดได้ ”
(Freedom is not worth having if it does not include freedom to make mistakes.)
ด้วยเหตุน้ ี เสรีภาพจึงเป็ นตัววัดวุฒิภาวะของเรา และวัดความรับผิดชอบของเรา
...และอีกหนึ่งนิยามความหมายของคาว่า...
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“เสรีภาพ” (FREEDOM) ก็คือ Free to choose God’s Will เสรี ที่จะเลือกทาตามพระทัยพระเจ้า
กาลาเทีย 5:1,1โคริ นธ์ 9:19-23,2โคริ นธ์ 3:17
Ready to hear God’s Word พร้อมที่จะฟังพระสุ รเสี ยงพระเจ้า
- โยชูวา 24:21-22,ยากอบ 1:25
Eager to obey God’s Command เต็มใจที่จะเชื่อฟังพระบัญชาพระเจ้า
- 1โคริ นธ์ 7:22 ,โยชูวา 24:15
Enthusiastic to follow God’s Way
กระตือรื อร้นที่จะติดตามมรรคาพระเจ้า
- สดุดี 25:12,119:45
Dare to do what is right กล้ากระทาในสิ่ งที่ถูกต้อง
- สดุดี 31:24, สุ ภาษิต 10:10,โยบ 34:4,2โคริ นธ์ 3:12,กิจการ 4:13
Oppose to do what is wrong กล้าปฏิเสธในสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง
- 1 โคริ นธ์ 8:9,โยบ 6:28-30,สดุดี15:1-5
Molded to be like Christ รับการหล่อหลอมให้เป็ นเหมือนพระคริ สต์
- 1 เปโตร 2:16,โรม15:3,1โคริ นธ์ 2:16;1โคริ นธ์11:1
จะเห็นว่าไม่วา่ จะใช้คาอธิ บายความหมายของ “เสรีภาพ” จากภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทย ก็
ล้วนแต่มีความหมายในทานองเดียวกันว่า....
“เสรีภาพ” หมายถึง การมีสิทธิ เลือก แม้วา่ การเลือกผิดอาจจะนาผลร้ายมาสู่ ผเู ้ ลือกเองก็ตาม
Jeanne-Marie Roland เคยกล่าวประโยคอมตะสะเทือนใจไว้วา่ ... “โอ เสรีภาพ โอ เสรีภาพ มี
อาชญากรรมอะไรบ้ างหนอที่กระทาในนามของเธอ”?
(O Liberty O liberty What crimes are committed in thy name)
นับตั้งแต่แรกเริ่ มในสวนเอเดน พระเจ้าทรงประทานเสรีภาพแก่มนุษย์ (อาดัมและเอวา) ในการ
เลือกกินผลไม้ (ปฐมกาล 2:15-17)
แต่น่าเสี ยดายที่อาดัมและเอวา เลือกผิด! (ปฐมกาล 3:6)
...ในถิ่นทุรกันดารก็เช่นกัน พระเจ้าทรงประทานเสรีภาพแก่พวกอิสราเอลให้เลือกระหว่าง
“ชีวติ ” และ “ความตาย”
แต่ก็น่าเศร้าอีกเช่นกัน ที่ชาวอิสราเอลตลอดประวัติศาสตร์ มักใจโลเล เลือกไปมาระหว่างชีวติ
และความตายเสมอมา เป็ นเหตุให้ชนชาติของเขาไม่เคยขาดพระพรและโศกนาฎกรรม (เฉลยธรรม
บัญญัติ 30:15-19)
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หวังว่า วันนี้เราจะไม่โลเลหรื อเลือกผิด
เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จมารับแบกบาปโทษแทนเราบนไม้กางเขน เราก็ตอ้ งตัดสิ นใจเลือกเองว่า
เราจะยอมรับการชาระหนี้บาปของพระองค์เพื่อเราหรื อไม่และหากว่ายอมรับแล้วเราก็ควรตอบสนอง
พระคุณโดยฉับพลัน
น่าคิดที่คนเราทัว่ ไปมักจะตีความหมายของคาว่า “เสรีภาพ” ไปในทานองว่าเป็ น “สิ ทธิในการ
ทาอะไรก็ได้ ตามทีใ่ จอยาก”
แต่ Baron De Montesquieu กล่าวไว้วา่ ...
ในทางกฎหมายนั้น นั้นถือว่า เสรีภาพหมายถึง “สิ ทธิในการกระทาสิ่ งใดก็ได้ ตามกฎหมาย
อนุญาต” (Liberty is the Right to do whatever the laws permit.)
ส่ วนในทัศนะของพระคัมภีร์น้ นั “เสรีภาพ” หมายความถึง “สิ ทธิในการกระทาอะไรก็ได้ ตามที่
สมควรจะทา (ตามพระประสงค์ ของพระเจ้ า)”
Charles Kingsley ได้กล่าวไว้ชดั เจนในเรื่ องนี้ วา่ ...
“มีเสรีภาพอยู่ 2 ชนิด นั่นคือ เสรีภาพเทียมทีค่ นเรามีเสรีภาพทีจ่ ะทาอะไรก็ได้ ตามทีเ่ ขาชอบ
(likes) และเสรีภาพแท้ ทคี่ นเรามีเสรีในการกระทาอะไรก็ได้ ทเี่ ขาสมควรทา (Ought)”
และสิ่ งทีส่ มควรจะทาก็ คือ การเลือกที่จะใช้ความสามารถ และเวลาที่มีอยูใ่ นการรับใช้พระเจ้า
และปรนนิบตั ิซ่ ึ งกันและกันด้วยความรัก และปฏิเสธในการกระทาสิ่ งใด ๆ ที่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัย!
พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ เสรีภาพนั้นมาพร้อมกับความรับผิดชอบ ในการใช้เสรีภาพนั้นเสมอ!
และหากเรากระทาเช่นนี้อย่างเป็ นธรรมชาติ เราก็จะเป็ นเหมือนพระเยซูมากขึ้น เพราะพระองค์
เองทรงเลือกที่จะกระทาตามพระทัยของพระเจ้าพระบิดาอย่างเป็ นธรรมชาติ มากกว่าที่จะกระทาตามใจ
ปรารถนาของพระองค์เองเสมอมา!
ดังนั้น พระองค์จึงสามารถตรัสได้ อย่างหนักแน่นใน ขณะที่เผชิญกับการต่อสู ้ในพระทัย ใน
สวนเกทเสมนีวา่ ....
“โอ พระบิดาของข้ าพระองค์ ถ้ าเป็ นได้ ขอให้ ถ้วยนีเ้ ลื่อนพ้นไปจากข้ าพระองค์ เถิดแต่ อย่างไรก็
ดี อย่าให้ เป็ นตามใจปรารถนาของข้ าพระองค์ แต่ ให้ เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์ !” (มัทธิว 26:39)
....จึงกล่าวโดยสรุ ปได้วา่
...พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นไทหรื อมีเสรีภาพอย่างแท้จริ งในขณะที่
พระองค์ปฏิเสธความต้ องการส่ วนพระองค์ เพราะเห็นแก่พระประสงค์หรื อแผนการของพระเจ้าเพื่อช่วย
ไถ่มวลมนุษย์ในโลกนี้ Epictetus เคยกล่าวไว้วา่ “ไม่ มีผ้ ใู ดมีเสรีภาพ หากเขาไม่ สามารถเป็ นเจ้ านายของ
ตัวเองได้ ” (No man is free who is not a master of himself.)

4

พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ เสรีภาพนั้นมาพร้อมกับความรับผิดชอบในการใช้เสรีภาพนั้นเสมอ! และ
หากเรากระทาเช่นนี้ อย่างเป็ นธรรมชาติ เราก็จะเป็ นเหมือนพระเยซูมากขึ้น เพราะพระองค์เองทรงเลือก
ที่จะกระทาตามพระทัยของพระเจ้า พระบิดาอย่างเป็ นธรรมชาติ มากกว่าที่จะกระทาตามใจปรารถนา
ของพระองค์เองเสมอมา!
พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นไทหรื อมีเสรีภาพอย่างแท้จริ งในขณะที่พระองค์
ปฏิเสธความต้ องการส่ วนพระองค์ เพราะเห็นแก่พระประสงค์หรื อแผนการของพระเจ้า เพื่อช่วยไถ่มวล
มนุษย์ในโลกนี้
เราก็เช่นกัน ต้องสามารถเป็ นเจ้ านายของตัวเอง และเต็มใจเลือกพระเจ้ าให้ทรงเป็ นเจ้ านายของ
เราอีกที!
และหากว่าเรากระทาในสิ่ งที่พระเจ้ าพอพระทัย มากกว่าที่จะทาตามที่ใจเราอยากอยูเ่ สมอ ก็
เท่ากับว่าเรารู ้จกั ใช้เสรีภาพอย่างแท้จริง
แล้ววันนี้ คุณล่ะกาลังใช้เสรีภาพของคุณเพือ่ ใคร?

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 55 ฉบับที่ 302 มกราคม-กุมภาพันธ์
2005, หน้า 15-18.
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