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ความหมายของ “เสรีภาพ” ในทศันะของคริสเตียน 

อจ.ธงชัย  ประดบัชนานุรัตน์ 
คริสเตียน คือ ผูท่ี้เลอืกติดตามพระเยซูคริสตใ์นฐานะประชากรของพระองค ์บางคร้ังจึงถูกเรียก

ขานวา่ “ชาวคริสต์” 
พระเยซูคริสตไ์ม่เคยบงัคบัผูใ้ดใหติ้ดตามพระองค ์ แต่พระองคท์รงใหเ้รามี เสรีภาพ ในการ

เลอืกตัดสินใจด้วยตัวเองวา่ จะติดตามพระองคอ์ยา่งสมคัรใจหรือไม่? 
ค าวา่ “เสรี” นั้นหมายความว่า “ทีท่ าได้โดยปลอดอุปสรรค มีสิทธิทีจ่ะท า จะพูดได้ โดยไม่

ละเมิดสิทธิของผู้อื่น” 
“เสรีภาพ” จึงหมายความวา่ “ความมีเสรี”!  
คริสเตียนเป็นกลุ่มชนท่ีส่งเสริมการมีเสรีภาพมาตลอด เหมือนดงัท่ีอดีตประธานาธิบดี 

แฟรงคลิน ดี รูสเวลท ์แห่งสหรัฐอเมริกา ไดก้ล่าวไวใ้นปี 1941 ท่ีวา่ 
“เรารอคอยโลกท่ีก่อรากฐานอยูบ่นเสรีภาพท่ีส าคญัของมนุษย ์4 ประการ 
ประการแรก คือ เสรีภาพในการพูดและการแสดงออก (Freedom of speech and expression) ใน

ทุก ๆ แห่งในโลก 
ประการทีส่อง คือ เสรีภาพของทุก ๆ คนท่ีจะนมัสการพระเจ้า (Freedom to worship) ใน

แนวทางของเขาเองทุก ๆ แห่งในโลก 
ประการทีส่าม คือ เสรีภาพจากความอยาก (Freedom from want) ในทุก ๆ แห่งในโลก และ 
ประการทีส่ี่ คือ เสรีภาพจากความกลวั (Freedom from fear) ... ไม่วา่ ณ ท่ีแห่งใดในโลก!” 
ตั้งแต่เร่ิมตน้ พระเจา้ทรงส่งเสริมเสรีภาพดงักล่าว จึงทรงสร้างมนุษยทุ์กคนภายใตฟ้้าน้ีใหมี้

เสรีภาพติดตวัมาตั้งแต่เกิด 
แต่ในบางยคุสมยั (รวมทั้งในปัจจุบนัน้ี) มนุษยด์ว้ยกนัเองกลบับีบบงัคบักนัใหเ้ป็นทาส! 
เม่ือยอ้นกลบัไปท่ีสวนเอเดนพระเจา้ทรงใหอ้าดมัและเอวามีเสรีภาพท่ีแทจ้ริงในการเลือกมา

ตั้งแต่ตน้!  
เพียงแต่วา่ ผูเ้ลอืกจะตอ้งตระหนกัเสมอวา่ ผลลพัธ์จากการเลอืกนั้น อาจจะแตกต่างกนัไปเพราะ

มีทั้งผลท่ีพึงประสงค ์และไมพ่ึงประสงคต์ามมา 
ดุจดงัท่ี Eric Hoffer กล่าวไวว้า่ 
 “หากปราศจากเสรีภาพทีจ่ะผดิพลาดได้ ตราบน้ันยงัไม่มีเสรีภาพทีแ่ท้จริง”  
(There can be no real freedom without freedom to fail.) 
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น่าเสียดายท่ีมนุษยคู์่แรกใชเ้สรีภาพในการเลอืกไปในทางท่ีผดิ ผลก็คือ ความบาปผดิติดตาม
มวลมนุษยช์าติมาทุกยคุสมยัพร้อมกบัความทุกขแ์ละความตาย! 

จนกระทัง่พระเจา้ทรงเมตตาประทานความเป็นอสิระจากหน้ีบาปและอ านาจของบาป ผา่นการ
จ่ายค่าไถ่บาปดว้ย พระชนมชี์พขององคพ์ระเยซูคริสตบ์นไมก้างเขน 

จากนั้นมา ความหมายของ “เสรีภาพ” (Freedom) ส าหรับคริสเตียนจึงมีความหมายในมิติใหม่
เพราะเป็นเสรีภาพท่ีมุ่งมัน่จะกระท าตามพระประสงค์นิรันดร์ของพระเจา้ มากกวา่ท่ีจะท าตามใจ
ปรารถนาของตวัเองอยา่งท่ีเคยกระท ากนัมาในอดีต! 

ดงันั้น เพื่อท่ีจะเขา้ใจความหมายหลกั ๆ ของค าวา่ “เสรีภาพ” ในพระคมัภีร์ ผมจึงขอสรุปโดย
ใชห้ลกั “acronym” จากค าภาษาองักฤษ “FREEDOM” และค าภาษาไทยวา่ “เสรีภาพ” มาน าเสนอ
ดงัน้ี 

“เสรีภาพ” มีความหมายดงัน้ี 
เลอืกได้อย่างมีอสิระเสรี 
- ปฐมกาล 6:2,13:11, กนัดารวถีิ 1:16 
สละสิทธ์ิทีจ่ะท าตามใจตัวเอง 
- ฟีลิปปี 1:22-26, ฮีบรู11:25,1 โครินธ์ 9:1,12,15 10:23-33 
รีบเร่งเรียนรู้เพือ่ท าตามน า้พระทยั 
- กิจการ 6:3,ลูกา 10:42,สดุดี 16:4-5,ยอห์น 8:32 
ภาระรับใช้ด้วยความรักต้องมี 
- 1โครินธ์ 16:3, กิจการ 15:22,25,กาลาเทีย 5:13 
พร้อมเลอืกส่ิงดีมีศักดิ์ศรี 
สุภาษิต 16:16,22:1, สดุดี 119:30,โรม 8:21 
แน่นอนวา่ เสรีภาพ เป็นส่ิงมีค่า ท่ีมาพร้อมความเส่ียงวา่จะใชเ้สรีภาพนั้นไปในทางผดิดงัท่ี 

มหาตมะ คานธี กล่าวไวว้า่ 
“เสรีภาพ ไม่มีค่าคู่ควรต่อการครอบครอง หากว่าเสรีภาพน้ันไม่ได้รวมถึงเสรีภาพทีอ่าจ

ผดิพลาดได้”  
(Freedom is not worth having if it does not include freedom to make mistakes.) 
ดว้ยเหตุน้ี เสรีภาพจึงเป็นตวัวดัวุฒิภาวะของเรา และวดัความรับผดิชอบของเรา 
...และอีกหน่ึงนิยามความหมายของค าวา่... 
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“เสรีภาพ” (FREEDOM) ก็คือ Free to choose God’s Will เสรีท่ีจะเลือกท าตามพระทยัพระเจา้ 
กาลาเทีย 5:1,1โครินธ์ 9:19-23,2โครินธ์ 3:17 

Ready to hear God’s Word พร้อมท่ีจะฟังพระสุรเสียงพระเจา้  
- โยชูวา 24:21-22,ยากอบ 1:25 
Eager to obey God’s Command เตม็ใจท่ีจะเช่ือฟังพระบญัชาพระเจา้  
- 1โครินธ์ 7:22 ,โยชูวา 24:15 
Enthusiastic to follow God’s Way  
กระตือรือร้นท่ีจะติดตามมรรคาพระเจา้ 
- สดุดี 25:12,119:45 
Dare to do what is right กลา้กระท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง  
- สดุดี 31:24, สุภาษิต 10:10,โยบ 34:4,2โครินธ์ 3:12,กิจการ 4:13 
Oppose to do what is wrong กลา้ปฏิเสธในส่ิงท่ีไมถู่กตอ้ง  
- 1 โครินธ์ 8:9,โยบ 6:28-30,สดุดี15:1-5 
Molded to be like Christ รับการหล่อหลอมให้เป็นเหมือนพระคริสต ์ 
- 1 เปโตร 2:16,โรม15:3,1โครินธ์ 2:16;1โครินธ์11:1 
จะเห็นวา่ไม่วา่จะใชค้  าอธิบายความหมายของ “เสรีภาพ” จากภาษาองักฤษหรือภาษาไทย ก็

ลว้นแต่มีความหมายในท านองเดียวกนัวา่.... 
“เสรีภาพ” หมายถึง การมีสิทธิเลอืก แมว้า่การเลือกผดิอาจจะน าผลร้ายมาสู่ผูเ้ลือกเองก็ตาม 
Jeanne-Marie Roland เคยกล่าวประโยคอมตะสะเทือนใจไวว้า่... “โอ เสรีภาพ โอ เสรีภาพ มี

อาชญากรรมอะไรบ้างหนอที่กระท าในนามของเธอ”? 
(O Liberty O liberty What crimes are committed in thy name) 
นบัตั้งแต่แรกเร่ิมในสวนเอเดน พระเจา้ทรงประทานเสรีภาพแก่มนุษย ์(อาดมัและเอวา) ในการ

เลอืกกินผลไม ้(ปฐมกาล 2:15-17) 
แต่น่าเสียดายท่ีอาดมัและเอวา เลอืกผดิ! (ปฐมกาล 3:6) 
...ในถ่ินทุรกนัดารก็เช่นกนั พระเจา้ทรงประทานเสรีภาพแก่พวกอิสราเอลใหเ้ลือกระหวา่ง 

“ชีวติ” และ “ความตาย” 
แต่ก็น่าเศร้าอีกเช่นกนั ท่ีชาวอิสราเอลตลอดประวติัศาสตร์ มกัใจโลเล เลอืกไปมาระหวา่งชีวติ

และความตายเสมอมา เป็นเหตุใหช้นชาติของเขาไม่เคยขาดพระพรและโศกนาฎกรรม (เฉลยธรรม
บญัญติั 30:15-19) 
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หวงัวา่ วนัน้ีเราจะไม่โลเลหรือเลือกผดิ 
เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จมารับแบกบาปโทษแทนเราบนไมก้างเขน เราก็ตอ้งตดัสินใจเลือกเองวา่ 

เราจะยอมรับการช าระหน้ีบาปของพระองคเ์พื่อเราหรือไม่และหากวา่ยอมรับแลว้เราก็ควรตอบสนอง
พระคุณโดยฉบัพลนั 

น่าคิดท่ีคนเราทัว่ไปมกัจะตีความหมายของค าวา่ “เสรีภาพ” ไปในท านองวา่เป็น “สิทธิในการ
ท าอะไรกไ็ด้ตามทีใ่จอยาก” 

แต่ Baron De Montesquieu กล่าวไวว้า่... 
ในทางกฎหมายนั้น นั้นถือวา่ เสรีภาพหมายถึง “สิทธิในการกระท าส่ิงใดกไ็ด้ตามกฎหมาย

อนุญาต” (Liberty is the Right to do whatever the laws permit.) 
ส่วนในทศันะของพระคมัภีร์นั้น “เสรีภาพ” หมายความถึง “สิทธิในการกระท าอะไรก็ได้ตามที่

สมควรจะท า (ตามพระประสงค์ของพระเจ้า)” 
Charles Kingsley ไดก้ล่าวไวช้ดัเจนในเร่ืองน้ีวา่... 
“มีเสรีภาพอยู่ 2 ชนิด น่ันคือ เสรีภาพเทยีมทีค่นเรามีเสรีภาพทีจ่ะท าอะไรกไ็ด้ตามทีเ่ขาชอบ 

(likes) และเสรีภาพแท้ทีค่นเรามีเสรีในการกระท าอะไรกไ็ด้ทีเ่ขาสมควรท า (Ought)” 
และส่ิงทีส่มควรจะท าก็ คือ การเลือกท่ีจะใชค้วามสามารถ และเวลาท่ีมีอยูใ่นการรับใชพ้ระเจา้

และปรนนิบติัซ่ึงกนัและกนัดว้ยความรัก และปฏิเสธในการกระท าส่ิงใด ๆ ท่ีพระเจา้ไม่ทรงพอพระทยั! 
พดูอีกนยัหน่ึงก็คือ เสรีภาพนั้นมาพร้อมกบัความรับผดิชอบ ในการใชเ้สรีภาพนั้นเสมอ! 
และหากเรากระท าเช่นน้ีอยา่งเป็นธรรมชาติ เราก็จะเป็นเหมือนพระเยซูมากข้ึน เพราะพระองค์

เองทรงเลอืกท่ีจะกระท าตามพระทยัของพระเจา้พระบิดาอยา่งเป็นธรรมชาติ มากกวา่ท่ีจะกระท าตามใจ
ปรารถนาของพระองคเ์องเสมอมา! 

ดงันั้น พระองคจึ์งสามารถตรัสได ้ อยา่งหนกัแน่นใน ขณะท่ีเผชิญกบัการต่อสู้ในพระทยั ใน
สวนเกทเสมนีวา่.... 

“โอ พระบิดาของข้าพระองค์ ถ้าเป็นได้ ขอให้ถ้วยนีเ้ลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็
ดี อย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทยัของพระองค์!” (มทัธิว 26:39) 

....จึงกล่าวโดยสรุปไดว้า่ ...พระเยซูคริสตท์รงเป็นไทหรือมีเสรีภาพอยา่งแทจ้ริงในขณะท่ี
พระองคป์ฏิเสธความต้องการส่วนพระองค์เพราะเห็นแก่พระประสงคห์รือแผนการของพระเจา้เพื่อช่วย
ไถ่มวลมนุษยใ์นโลกน้ี Epictetus เคยกล่าวไวว้า่ “ไม่มีผู้ใดมีเสรีภาพ หากเขาไม่สามารถเป็นเจ้านายของ
ตัวเองได้” (No man is free who is not a master of himself.)  
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พดูอีกนยัหน่ึงก็คือ เสรีภาพนั้นมาพร้อมกบัความรับผดิชอบในการใชเ้สรีภาพนั้นเสมอ! และ
หากเรากระท าเช่นน้ีอยา่งเป็นธรรมชาติ เราก็จะเป็นเหมือนพระเยซูมากข้ึน เพราะพระองคเ์องทรงเลอืก 
ท่ีจะกระท าตามพระทยัของพระเจา้ พระบิดาอยา่งเป็นธรรมชาติ มากกวา่ท่ีจะกระท าตามใจปรารถนา
ของพระองคเ์องเสมอมา! พระเยซูคริสตท์รงเป็นไทหรือมีเสรีภาพอยา่งแทจ้ริงในขณะท่ีพระองค ์
ปฏิเสธความต้องการส่วนพระองค์ เพราะเห็นแก่พระประสงคห์รือแผนการของพระเจา้ เพื่อช่วยไถ่มวล
มนุษยใ์นโลกน้ี 

เราก็เช่นกนั ตอ้งสามารถเป็นเจ้านายของตวัเอง และเตม็ใจเลอืกพระเจ้าใหท้รงเป็นเจ้านายของ
เราอีกที! 

และหากวา่เรากระท าในส่ิงท่ีพระเจ้าพอพระทยั มากกวา่ท่ีจะท าตามท่ีใจเราอยากอยูเ่สมอ ก็
เท่ากบัวา่เรารู้จกัใชเ้สรีภาพอยา่งแท้จริง 

แลว้วนัน้ี คุณล่ะก าลงัใชเ้สรีภาพของคุณเพือ่ใคร? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีท่ี 55 ฉบบัท่ี 302 มกราคม-กมุภาพนัธ์ 

2005, หนา้ 15-18. 


