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“พระวาจาของพระเจาเปนบอเกิดแหงชีวิต” 
คําแถลงการณของการประชุมสมัชชาใหญครั้งที่ 5 

ของสหพันธพระคัมภีรคาทอลิก (CBF) 
ฮองกง วันที่ 2-12 กรกฏาคม 1996 

 
1.0  พวกเรา ผูแทนของสหพันธพระคัมภีรคาทอลิก จํานวน 170 คนจาก 70 ประเทศไดมา
ประชุมกัน ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี่ ที่ Clearwater Bay, ฮองกง ระหวางวันที่  2 
ถึง 12 กรกฏาคม 1996 
1.1 พวกเราไดรับเชิญใหมารวมประชุมในหัวขอ “พระวาจาของพระเจาเปนบอเกิดแหงชีวิต”  
การประชุมครั้งนี้เปดโอกาสใหเราไดแบงปนประสบการณอันหลากหลายของเราที่ไดสัมผัสกับ
พลังในสสังคมของเรา ทั้งพลังที่ใหชีวิตและพลังที่นําความตายมาใหดวย เราไดแบงปน
ประสบการณดวยกันถึงวิธีการตางๆที่พระวาจาของพระเจาและศาสนบริการเกี่ยวกับพระวาจานี้ได
เปนบอเกิดแหงชีวิตสําหรับพวกเรา เราไดตระหนักลึกซึ้งยิ่งขึ้นวาโลกของเรานี้เต็มไปดวยการทา
ทายในเรื่องความยุติธรรม สันติภาพและการปกปองรักษาสิ่งสรางในธรรมชาติ เราไดรับกําลังใจ
อยางใหญหลวงจากพระดํารัสเตือนใจพวกเราในพระสมณสาสนของสมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ปอลที่สอง ถึงที่ประชุมสมัชชานี้ที่วา “ขณะที่ทานทั้งหลายอธิษฐานภาวนาและศึกษาหาความรู 
ทานตองมีความสํานึกอยางลึกซึ้งที่จะแสวงหาชีวิตพระเจา ความสํานึกเชนนี้เปนลักษณะของมนุษย
รวมสมัยในปจจุบันนี้ ซ่ึงมีความปรารถนาอยางลึกซึ้งที่จะพบความแนใจและความหวังซึ่งจะทําให
ดวงใจของมนุษยจํานวนมากเต็มเปยม” เชนเดียวกันเรายังไดรับกําลังใจและความมั่นใจในการเลือก
หัวขอสําหรับการประชุมสมัชชาคราวนี้จากการที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงปกปองศักดิ์ศรีของ
ชีวิตอยางเขมแข็งอยูตลอดเวลา ดังที่ทรงแสดงไวในสมณสาสน Evangelium vitae และในที่อ่ืนๆ
หลายแหง 
1.2 เราไดพิจารณาขอความจากพระคัมภีรและวิธีการตางๆที่ขอความนี้ใหความสวางแก
ประสบการณของเรา หรือวาประสบการณของเราชวยใหเราสามารถเขาใจขอความนี้ไดดีขึ้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเราไดพยายามกลับมาใครครวญถึงวิธีการที่พระวรสารโดยนักบุญยอหนเลาถึง
การพบปะระหวางพระเยซูเจากับหญิงชาวสะมาเรีย (ยน 4.1-4) อันที่จริงขอความจากพระคัมภีร
ตอนนี้เปนเนื้อหาของ “การอานพระคัมภีรรวมกัน” (Lectio Divina) ประจําวันของเรา ในคํา
แถลงการณปดการประชุมสมัชชานี้เราขอเสนอ “การอาน” ขอความนี้แบบหนึ่งและพยายามที่จะทํา
ใหขอคิดดังกลาวมีผลพาดพิงไปถึงศาสนบริการของเราในระยะ 6 ปขางหนา  “การอาน”พระคัมภีร
ของเราสะทอนบรรยากาศแบบเอเซียของการประชุมของเรา เราไดรับอิทธิพลจากธรรมประเพณี



 2

ตางๆแหงทวีปเอเซียซ่ึงใหคุณคาแกปรีชาญาณที่มีความกลมกลืนและพบชีวิตอยูภายใน “สวนลึก
ของจิตใจ” 
2. “พระเยซูเจาทรงเดินทางมาเหน็ดเหนื่อย จึงประทับนั่งตามสบายที่ขอบบอ ขณะนั้นเปน
เวลาประมาณเที่ยงวัน” (ยน 4.6) 
2.1 เร่ืองราวของเราเริ่มตอนเที่ยงวัน ชวงเวลาที่มีงานยุงๆของวันในภาคเชาผานไปแลว 
ชวงเวลาที่การงานเหลานี้จะเกิดผลยังมาไมถึง พระเยซูเจาทรงหยุดพักชั่วครูจากการเดินทางแหง
ชีวิต แตการหยุดพักนี้ก็มีความหมายอยางมากตอเราในวันนี้ ในฐานะที่เปนสมาชิกของสหพันธพระ
คัมภีรคาทอลิก เราได “เดินทาง” มาจากกรุงโบโกตา (สถานที่ประชุมสมัชชาครั้งที่แลวในป 1990) 
และกําลังมุงหนาไปสูอนาคตดวยความหวัง เรามาหยุดอยูที่ “บอน้ํา” ที่ฮองกงนี้ ประชาชนที่ฮองกง
ก็กําลังเดินทางเชนกัน โดยครุนคิดถึงโอกาสและการทาทายของการกาวไปสู “สหัสวรรษ”ใหมซ่ึง
จะมาพรอมกับระบอบการปกครองใหมดวย ฮองกงจึงเปนสถานที่ที่เหมาะอยางยิ่งสําหรับพวกเรา
เพื่อจะประเมินการเดินทางของเราในศาสนบริการและการอภิบาลในดานพระคัมภีรที่ผานมา และ
เพื่อใครครวญถึงการทาทายและโอกาสที่จะพบในอนาคตดวย 
2.2 พระเยซูเจาประทับนั่งอยูที่ขอบบอ ซ่ึงเปน “ที่นัดพบ” (เทียบ ปฐก 21.22-34; ปฐก 24.10-
27; ปฐก 26.15-25; อพย 2.16-22) ผูคนมักจะมาชุมนุมกันที่บอน้ําเพื่อแบงปน ประเมิน และวางแผน
เกี่ยวกับชีวิต ณสถานที่นี้เขามักเลาเรื่องการที่เขาตองดิ้นรน บอกใหผูอ่ืนทราบวาเขากระหายจะพบ
ความสามัคคีและสันติ และที่บอน้ําของยาโคบนี้เองเขาระลึกถึงบรรพบุรุษของเขา ระลึกถึงธรรม
ประเพณีโบราณ ธรรมประเพณีที่นําพระพรมาใหเราดวย 
2.3 พระเยซูเจาทรงนั่งอยูที่ขอบบอ ซ่ึงเปนที่ที่มนุษยเราดับความตองการพื้นฐาน คือความ
ตองการน้ําและความสดชื่น ที่บอน้ํานี้เองเราพบน้ําจืดเย็นที่เราตองการสําหรับการเดินทางแหงชีวิต 
2.4 ที่นี่ ที่ฮองกงนี้ กิจการของพระเยซูเจาสะทอนประสบการณของเราดวย เรากําลังนั่งอยู ณ 
สถานที่ที่ตะวันออกพบตะวันตก สถานที่ที่ปรีชาญาณและธรรมประเพณีอันเกาแกของประเทศจีน
อยูเคียงขางกับสังคมเมืองสมัยใหมและธุรกิจการคา ที่นี่เรามีความรูสึกเชนเดียวกับในเมืองตางๆ
หลายเมือง วาประชาชนกําลังมีความหวังและความกระหายที่จะมีชีวิตรอดอยูทามกลางสังคม
ผูบริโภคและสุรุยสุราย หวังและกระหายที่จะพบชีวิตรวมกันเปนหมูคณะทามกลางความโดดเดี่ยว
และไมสนใจกัน เราแลเห็นความเจริญทางเศรษฐกิจในอาคารสูงๆที่สรางดวยกระจกและคอนกรีต 
และยังแลเห็นผูคนอีกจํานวนไมนอยกําลังทนทุกข อันเปนผลจากความโลภของคนมีอิทธิพลไมกี่
คน  เราหวังวาผลของความเจริญตางๆจะถูกจัดสรรแบงปนใหแกผูที่ขัดสนที่สุดเหลานี้ดวย เรา
ตระหนักดี โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี่แหงนี้ วาความกาวหนาทางเทค
โนโลยี่ไดแสดงความสามารถที่มนุษยไดรับพระราชทานมาจากพระเจา และยังตระหนักดวยวาเทค
โนโลยี่ก็พยายามที่จะบรรเทาความทุกขยากและความจําเจในสังคมดวย เราจึงหวังวาโลกใหมนี้จะ
เปนโลกที่เคารพศักดิ์ศรีของมนุษยและบูรณภาพของสิ่งสราง เรายังตระหนักดวยถึงความกระหายที่
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มนุษยมีในอันที่จะพบองคพระเจาเปนสวนตัวโดยยั่งยืน พระเจาทรงเปดเผยพระองคในพระเยซูเจา  
เราไดรับพลังจากองคพระจิตเจาและปรารถนาที่จะมีประสบการณที่ใหชีวิตนี้  ในความรอนแหง
เวลาเที่ยงวันของโลกที่มนุษยมักจะไมสนใจตอกันนี้ เรากระหายที่จะมีชีวิตอันสมบูรณซ่ึงพระเยซู
เจาผูทรงเปนเหมือนตาน้ําสามารถประทานใหแกเราได 
3. “ถาทานรูจักพระพรของพระเจา......” (ยน 4.10) 
3.1 ขณะที่พวกเราคิดคํานึงถึงความกระหายอยากไดชีวิตที่แทจริงนี้ เราก็ระลึกไดวาพระเจาผู
ทรงเปน “ผูรักชีวิต” (ปชญ 11.26) ประทานชีวิตใหแกเราอยูเสมอมา พระจิตเจาผูทรงเนรมิตสราง
ทรงกระทํากิจการอยูตลอดเวลาในโลก ทรงตอบสนองความปรารถนา ความกระหายของเราที่จะมี
ชีวิต ความตองการอาหาร ที่พักอาศัย อิสรภาพ การอยูรวมกัน และการผนึกกําลังเปนหนึ่งเดียวกัน
ของเรา พระเจาทรงเขียนหนังสือแหงชีวิตลงในวัฒนธรรมตางๆ ในธรรมประเพณีทางศาสนาตางๆ
รวมทั้งในชีวิตของคนธรรมดาทั่วไป 
3.2 แตทวาเรามักจะปดตามองไมเห็นวาพระเจาทรงทําอะไรบาง ตาของเราจําเปนจะตองเปด
ออก เรามักจะหยุดอยูงายๆที่ความปรารถนาผิวเผิน ความปรารถนาที่ยังเห็นแกตัวมากเกินไป หญิง
ชาวสะมาเรียในตอนแรกไดปรารถนาที่จะมีโลกที่นางจะไมจําเปนตองมาตักน้ําทุกๆวันอีก ความ
ปรารถนาของนาง เชนเดียวกับความปรารถนาของเรา จําเปนตองรับการชําระและมีความลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น พระวาจาของพระเจาสามารถทําใหเรามองสิ่งตางๆที่อยูรอบตัวเราไดอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
สามารถชวยเราใหแลเห็นพระหัตถของพระเจากําลังทํางานอยูในความงดงามของสิ่งสราง ในกลุม
ชนที่ตอสูเพื่อความยุติธรรมและสันติ ในความงดงามของชีวิตมนุษย ความปรารถนาของหญิงชาว
สะมาเรียไดรับการชําระและมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อนางไดพบกับพระเยซูเจาฉันใด พระวาจาของ
พระเจาก็สามารถชําระและทําใหความปรารถนาของเราลึกซึ้งยิ่งขึ้นไดฉันนั้นดวย โดยชวยเราให
เห็นวาพระเจาทรงปรารถนาใหเรา“ไดมีชีวิต และมีชีวิตอยางสมบูรณ” (ยน 10.10) และความ
ปราถนานี้ “สามารถสัมฤทธิผลบริบูรณมากกวาที่เราอาจขอหรือคาดคิดได” (อฟ 3.20) พระวาจาทํา
ใหเรามีสายตาใหมที่จะมองเห็นสภาพความเปนอยูและความหวังของเรา ในเวลาเดียวกันสภาพ
ความเปนอยูนั้นก็เปนเสมือนแวนขยายใหมชวยใหเราอานเขาใจพระวาจาไดดีขึ้นดวย 
3.3 ความเขาใจและความปรารถนาที่ลึกซึ้งเชนนี้คอยๆเกิดขึ้นทีละนอย กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงนี้เปนงานที่ตองทําอยูตลอดชีวิต การที่หญิงชาวสะมาเรียสามารถเปลี่ยนทัศนะจากการ
เห็นพระเยซูเจาเปนเพียงชาวยิวคนหนึ่งที่นางรูสึกประหลาดใจวาทําไมพระองคจึงมาสนทนากับ
นาง มาเห็นวาพระองคคือผูที่สามารถจัดหาน้ําธรรมดาใหนาง จนกระทั่งเห็นวาพระองคคือ
ประกาศก, แลวจึงเห็นวาพระองคคือพระเมสสิยาห และในที่สุดยังชวยใหเพื่อนชาวเมอืงเดียวกัน
กับนางเห็นไดดวยตนเองวาพระองคคือพระผูชวยโลกใหรอดพนนั้น เปนกระบวนการที่คอยๆ
พัฒนาขึ้นทีละเล็กละนอยเทานั้น ทีละเล็กละนอยเทานั้นนางเปลี่ยนทาทีจากความตองการ“น้ํา”มา
เปนความตองการ“ตาน้ํา”ที่ไหลอยูโดยไมเหือดแหง จนในที่สุดตองการ“น้ําที่ไหลขึ้นมาใหชีวิต
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นิรันดร” ทีละเล็กละนอยเทานั้นนางกลายเปนศิษยและเปนอัครสาวกของพระเยซูเจา (เทียบ มธ 
8.22-38; ยน 9.1-41; ยน 11.21-27) ทีละเล็กละนอยเชนกันในชวงเวลาการประชุมสมัชชาครั้งนี้ที่เรา
คอยๆฟง, คอยๆแบงปนประสบการณในการอานพระคัมภีรใหแกกัน เราจึงสามารถเขาใจธรรมล้ํา
ลึกนี้ไดลึกซึ้งยิ่งขึ้นวาพระเจาคือองคความรักที่ประทานชีวิตใหแกเรา 
4. “เราท่ีกําลังพูดกับทานนี่แหละ...” (ยน 4.26) 
4.1 “หลายแบบหลายวิธี” (ฮบ 1.1) ดวยกันพระเจาประทับอยูในชีวิตของเรา ในประวัตศาสตร 
ในวัฒนธรรมของมนุษยชาติ เราจะสามารถคนพบและสัมผัสกับการประทับอยูนี้ไดอยางไรเลา? เรา
จะตองอานพระคัมภีรอยางไรเพื่อใหพระคัมภีรเปดเผยธารน้ําแหงชีวิตนี้ใหเรา และกลายเปน “ขาว
ดี” โดยเฉพาะสําหรับผูยากจน (ลก 4.18)? 
4.2 พระเยซูเจาทรงเปดเผยวาพระเจาคือพระบิดา อาหารของพระองคคือการปฏิบัติตามพระ
ประสงคของพระบิดา (ยน 4.34) ความจริงนี้แหละเปนบอเกิดของพันธกิจของพระองค “เราไมทํา
อะไรตามใจของเรา แตเราพูดอยางที่พระบิดาทรงสอนเราไว” (ยน 8.28) นี่คือเหตุผลที่วาทําไม
พระองคจึงทรงมีทัศนคติแจมใส สามารถมองเห็นพระเจาประทับอยูในชีวิต (ยน 4.35) พระองค
ทรงเปนของประทานที่พระเจาประทานใหมนุษย เปนตาน้ําไหลที่ใหชีวิต (ยน 4.10)    ตลอดพระ
ชนมชีพของพระองค ไมวาจะตรัสหรือทรงกระทําสิ่งใด พระองคทรงเปดโอกาสใหเรามองเห็น
พระพักตรของพระเจาได “ใครที่เห็นเราก็เห็นพระบิดาดวย” (ยน 14.9) พระองคทรงเปนเสมือน
แกวปริซึมที่ชวยใหเราคนพบหนทางที่จะนําเราไปถึงบอเกิดแหงชีวิตได 
4.3 พระเยซูเจาทรงเคารพวัฒนธรรมและธรรมประเพณีของประชากรของพระองค (ยน 4.22) 
แตทวาการที่พระองคทรงมีความสํานึกในการประทับอยูของพระเจาอยางชัดเจนทําใหพระองคทรง
มีอิสระอยางมากเกี่ยวกับกฎบัญญัติและขนบธรรมเนียมที่ขัดกับชีวิตและความเปนพี่นองกัน ดังนั้น
เมื่อพระองคเสด็จไปในแควนสะมาเรีย (ยน 4.3) แมจะทรงเปนผูชาย พระองคก็ทรงสนทนาอยาง
เปดเผยกับผูหญิงคนหนึ่ง (ขอ 7) แมจะทรงเปนชาวยิว แตพระองคก็ทรงตอนรับชาวสะมาเรียซ่ึง
ชาวยิวถือวาเปนคนนอกคอก และทรงใหเกียรติสนทนากับนาง (ขอ 9) พระองคทรงพํานักอยูกับ
ชาวสะมาเรียเปนเวลาถึงสองวัน โดยไมทรงตะขิดตะขวงพระทัยเพราะกฎเรื่องการมีมลทินหรือไม
เลยแมแตนอย (ขอ 40) 
4.4 การประทับอยูของพระเจาทําใหพระเยซูเจาทรงมีสายตาใหมที่จะอานพระคัมภีรเพื่อจะ
คนพบความหมายใหมๆในนั้น (ขอ 20-24) เพื่อจะเขาใจสภาพความเปนจริงของชีวิตตามแนวใหม 
(ขอ 35) เพื่อจะแลเห็นบอเกิดแหงชีวิตในคนที่ชาวยิวรวมสมัยถือวาเปนคนนอกคอก และทําให 
“คนนอกคอก”เหลานี้สามารถแลเห็นพระพรของพระเจาในชีวิตของตนได (ขอ 14) 
4.5 โดยการดําเนินชีวิตและรวมชีวิตกับผูอ่ืน พระเยซูเจาทรงเปดเผยใหคนเหลานั้นแลเห็นพระ
พักตรของพระเจา แตในขณะเดียวกันก็ทรงชวยใหคนเหลานั้นคนพบหนาตาของตน พบเอกลักษณ
ของตน รวมทั้งพบความสามารถของตนที่จะรวมงานกับผูอ่ืนเพื่อทําใหชีวิตดีขึ้นดวย ดวยวิธีนี้
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ชุมชนชาวสะมาเรียสามารถประสานชองวางที่ทําใหเขาแยกจากชาวยิว สามารถตอนรับพระเยซูเจา
ซ่ึงเปนชาวยิวใหประทับอยูทามกลางพวกตนดวย 
4.6 หนทางที่พระเยซูเจาทรงชี้ใหเห็นวาเปนหนทางที่นําเราไปพบบอเกิดแหงชีวิตนี้เปน
หนทางที่ยากลําบาก เปนหนทางที่มีความขัดแยงเปนอุปสรรค ทุกวันนี้หนทางชีวิตของเราตองผาน
ความขัดแยงระหวาง “อารยธรรมแหงความตาย” กับชุมชนที่พยายามทําใหเกิดมีความรักที่ใหชีวิต. 
หนทางนี้แลเห็นไดไมชัดเจนเสมอไป พระเยซูเจาก็ทรงมีประสบการณเชนนี้ดวยในการสนทนากับ
หญิงชาวสะมาเรีย (ขอ 4,11-13,15,17,19-20) แตหนทางนี้ก็เปนวิธีการที่ทรงใชเพื่อเปดเผยพระองค
ในฐานะพระเมสสิยาห ผูที่สามารถทําใหความหวังของประชากรของพระองคสําเร็จเปนความจริง
ไปได (ขอ 26) และเมื่อชาวสะมาเรียไดรวมชีวิตอยูกับพระองค เขาก็ไดคนพบวาพระองคคือใครกัน
แน -- เขาไดคนพบและทราบวาพระองคทรงเปน “พระผูกอบกูโลก” นั่นเอง (ขอ 42) 
5.  “.....ไมบนภูเขานี้ หรือท่ีนครเยรูซาเล็ม” (ยน 4.21) 
5.1 พระเยซูเจาทรงสนทนากับหญิงชาวสะมาเรียเร่ืองสถานที่ที่เราจะนมัสการพระเจาไดอยาง
แทจริง การสนทนานี้จะนําเราใหกาวขามเลยขอบเขตจํากัด 
  - ระหวางวัฒนธรรมและศาสนาตางๆ (ขอ 9) 
  - ระหวางชายกับหญิง (ขอ 27) 
  - ระหวางผูมีอํานาจและผูไรอํานาจ (ขอ 7) 
 เหตุการณนี้เกิดขึ้นในการพบปะระหวางพระเยซูเจา - ผูทรงหิว กระหายและเหน็ดเหนื่อย 
(ขอ 4,6,8) - กับหญิงชาวสะมาเรีย ซ่ึงกระหายอยากไดชีวิต (ขอ 15)  เหตุการณเกิดขึ้นที่บอน้ํา 
สถานที่ที่เกิดเหตกุารณธรรมดาประจําวัน เหตุการณนี้เกิดขึ้นในการสนทนากันถึงความเชื่อ ในการ
สนทนานี้ตอนแรกคูสนทนาตองประสบกับความยากลําบากและเขาใจผิด แตเมื่อคอยๆฟงกันตอไป 
คูสนทนาทั้งสองตางก็มาเขาใจไดลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
5.2 ในการสนทนานี้เราเห็นไดชัดเจนวาโลกทั้งโลกและชีวิตประจําวันนี้เองเปนสถานที่ที่เรา
นมัสการพระเจา “ดวยจิตใจและตามความจริง” (ขอ 23ฯ) ไมใชในสถานที่และเวลาศักดิ์สิทธิ์พิเศษ
ใดๆ ที่นี่เองพระเยซูเจาทรงเปดเผยใหทราบวาพระองคคือพระเมสสิยาห (ขอ 26) บัดนี้ส่ิงสําคัญ
ที่สุดก็คือการดําเนินชีวิตตามจิตตารมณของพระเยซูเจาในการรับใชความจริง ซ่ึงในความเปนจริงก็
คือการปฏิบัติความยุติธรรม การเปนพี่นองกัน การดําเนินชีวิตโดยมีความเห็นอกเห็นใจตอผูขัดสน
และมีความทุกข (เทียบ 1 ยน 4.20) ชีวิตใหมเชนนี้ถูกปนขึ้นโดยความเอาใจใสตอพระประสงคของ
พระเจา ที่พระองคทรงเปดเผยใหประชากรของพระองคไดทราบ พระเยซูเจาพระองคเองทรง
ดําเนินพระชนมชีพสอดคลองกับพระประสงคนี้ (ขอ 34) และพระจิตเจาก็ทรงเตือนเราใหระลึกถึง
พระประสงคนี้อยูเสมอ (ยน 14.26) ดวย 
5.3 งานอภิบาลที่ไดรับแรงบันดาลใจจากพระคัมภีรและตั้งรากฐานอยูบนพระพระวาจาของ
พระเจาสามารถเรียนรูหลายสิ่งไดจากการพบปะและการสนทนาที่กาวขามขอบเขตจํากัดเชนนี้ 
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5.3.1 งานอภิบาลเกี่ยวกับพระคัมภีร (Biblical pastoral ministry) มีลักษณะเปนการพบปะ
สนทนา รูสํานึกถึงสภาพการณแทจริงที่เรามีชีวิตอยู รูสํานึกวามนุษยเราตางมีความกระหายอยากได
ชีวิต พรอมที่จะรับฟงและใหความเคารพตอบุคคลที่เราเขาไปสัมผัสสนทนาดวย 
5.3.2 เราจําเปนตองเรียนรูวาเราอาจจะพบพระเจาไดในสถานที่ไมปรกติอยางคาดไมถึง เราอาจ
พบพระองคไดทามกลางประชาชนที่มีความเชื่อถือแตกตางจากเราหรือที่ไมมีความเชื่อเลย เราอาจ
พบพระองคไดภายนอกกําแพงโบสถ นอกเทศกาลหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และในกิจกรรมทุกอยางที่
พยายามอยางจริงใจจะรับใชบรรดาเพื่อนพี่นองไมวาโดยเฉพาะเจาะจงหรือโดยสวนรวม 
5.3.3 คนจํานวนมากดํารงชีวิตอยูในโลกที่ทุกคนจําเปนตองตอสูดิ้นรนในชีวิตประจําวัน คนอีก
พวกหนึ่งจํานวนมากเพิ่งจะไดล้ิมรสของอิสรภาพหลังจากที่ไดถูกกดขี่ขมเหงมาเปนเวลานาน และ
ในขณะเดียวกันก็พบวาอิสรภาพนี้เองก็นําการทาทายใหมๆเขามาดวย คนอีกหลายคนดวยเชนกัน
กําลังดําเนินชีวิตอยูในโลกที่ทุกคนเห็นวาตนเองทันสมัยสุดๆและคิดถึงแตโลกนี้เทานั้น แตในโลก
ตางๆที่กลาวมานี้มนุษยก็ยังแสวงหาประสบการณเกี่ยวกับพระเจาในความล้ําลึกของโลก 
เพราะฉะนั้น งานอภิบาลเกี่ยวกับพระคัมภีรจึงไมสามารถจํากัดอยูวาเปนงานของคนมีศรัทธาใน
ศาสนาหรือเปนกิจกรรมที่ทําอยูภายในกลุมชนในเขตวัดเทานั้น งานอภิบาลนี้จําเปนตองนําขาวดี
ออกไปพบปะสนทนากับชีวิตทุกระดับทุกรูปแบบ เพื่อใหมนุษยทุกคนสามารถเขามามี
ประสบการณและยอมรับวาการประทับอยูของพระเจา ที่สามารถแลเห็นไดในองคพระเยซูเจานั้น 
สามารถนําความรอดพนและอิสรภาพ สันติและการคืนดีกันมาใหแกมวลมนุษยทั่วโลกได 
5.3.4 ความรอดพนและอิสรภาพ สันติและการคืนดีกันเชนนี้จะเกิดขึ้นไดก็เมื่อเราสามารถกาว
ขามทั้งแนวโนมของวัฒนธรรมและธรรมประเพณีของชนหลายชาติ (รวมทั้งธรรมประเพณีบาง
ประการของชาวคริสตดวย) ที่มักจะประเมินคาของบุคคลโดยคํานึงถึงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม ฐานะทางเศรษฐกิจหรืออํานาจที่เขามี และแนวโนมที่จะแบงโลกของเราออกเปน “โลก
ที่ดี” และ “โลกที่เลว” คนที่อยู “กับพระเจา” หรือ “ตอสูพระเจา”  
5.3.5 ทาทีที่จะเสวนา ที่จะมีความรูสึกเขาใจและสัมผัสกับ“ผูอ่ืน” กับประชาชนที่มีวัฒนธรรม 
ความเชื่อ และโลกทรรศนตางจากตนเชนนี้เขากันไมไดเลยกับความรูสึกทะนงตนในเรื่องศาสนา
และกับความเขาใจพระคัมภีรแบบ “มูลฐานนิยม”  (Fundamentalist understanding of the Bible คือ
การเขาในตรงเผงตามตัวอักษรเสมอไป) เปนการสมควรแลวที่การมีจิตใจคับแคบในการอธิบาย
พระคัมภีรแบบมูลฐานนิยมเชนนี้ไดถูกพระศาสนจักรประณามเสมอมา (เอกสารเกี่ยวกับ “การ
อธิบายความหมายพระคัมภีรในพระศาสนจักร” ของคณะกรรมาธิการพระคัมภีร) 
6. “พระบิดาทรงตองการผูนมัสการแทจริงเชนนี้แหละ”  (ยน 4.25) 
6.1 ไมวามนุษยจะปรารถนาสักเพียงใดจะไดชีวิต และกระวนกระวายสักเทาไรที่จะแสวงหา
ชีวิตนั้น พระเจายิ่งทรงปรารถนามากกวานั้นอีกที่จะประทานชีวิตนั้นใหเรา การที่มนุษยมุงหนาไป
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หาพระเจาจึงเปนการที่พระเจาทรงพระดําเนินมาหาเรามนุษยดวย ความปรารถนาของเรามนุษยที่จะ
ไดชีวิตแทจริงจึงพบกับความปรารถนาของพระเจาที่จะมีผูนมัสการพระองคอยางแทจริง 
6.2 พระเจา “ผูทรงรักชีวิต” (ปชญ 11.26) “ทรงพบกับบรรดาบุตรของพระองคดวยความรัก
อยางใหญหลวงและตรัสกับบุตรเหลานี้” (DV 21) พระองคทรงพรอมที่จะแบงปนชีวิตของพระองค
ใหแกบรรดาบุตรผานทางพระเยซูคริสตเจา ผูประทับอยูทุกแหงที่มีสองหรือสามคนชุมนุมกันใน
พระนามของพระองค 
6.3 เราทั้งหลายแลเห็นพระเจาผูประทานชีวิตและทรงความริเร่ิมนี้ทํางานในองคพระเยซูเจา
ขณะที่พระเยซูเจาทรงพบหญิงชาวสะมาเรีย ตรัสกับใจของนาง เสด็จเขาไปในสวนลึกของชีวิตของ
นาง เปดใจของนางไปหาพระบิดา นํานางเขาไปสูมิติการนมัสการดวยจิตและตามความจริงอันเปน
มิติที่ไรขอบเขต 
6.4 พระเยซูเจาตรัสถึงการที่พระองคประทานชีวิตใหแกเรานี้วาเปน“อาหาร”ของพระองค เปน
เหตุผลของการประทับอยูของพระองคในโลกนี้ “อาหารของเราคือการทําตามพระประสงคของ
พระองคผูทรงสงเรามา และทําใหงานที่พระองคทรงมอบใหเรานี้สําเร็จไป” (ขอ 34) “นี่คือพระ
ประสงคของพระบิดาของเรา คือใหทุกคนที่แลเห็นพระบุตรและเชื่อในพระบุตรไดมีชีวิตนิรันดร” 
(ยน 6.40) “เรามาเพื่อใหเขาทั้งหลายมีชีวิต และมีชีวิตอยางสมบูรณ” (ยน 10.10) 
6.5 ในทุกวันนี้พระเยซูเจายังคงปฏิบัติ“งาน”ของพระองคตอไปอาศัยพระวาจาของพระองค 
พระวาจานี้ไมใชตัวอักษรที่ไมมีชีวิต พระวาจานี้มีชีวิตของตน และผูที่มีบทบาทสําคัญไมใชผูอานที่
ทําการวิเคราะห อธิบายและเปดเผยความหมายของขอความที่เขียนนั้น แตทวาเปนตัวบทที่เขียนไว
นั้นตางหากที่สองสวางและเปดเผยความจริงใหปรากฏ ทาทีความเคารพตอตัวบทที่มีชีวิตนี้
สอดคลองอยางลึกซึ้งกับธรรมประเพณีในวัฒนธรรมของชาวเอเซีย ทาทีเชนนี้เรียกรองใหเรา
พยายามฟงพระเจาและตระหนักถึงความปรารถนาของพระเจาที่จะตรัสกับเรา 
6.6 เพราะฉะนั้น ผูอานพระคัมภีรจึงตองอานดวยความพิศวงในพระกรุณาและมีความถอมตน
อยางจริงใจ เปดใจและพรอมที่จะมีความพิศวง พรอมจะถวายสรรเสริญ พรอมจะซึมเขาไปในความ
เปนจริงที่ไรขอบเขต พรอมจะผานพระวาจาของพระเจาเขาไปในดวงพระทัยของพระองค พรอมจะ
ใหชีวิตที่สมบูรณยึดตัวไว   ชีวิตนี้ก็คือการดําเนินชีวิตในความรักและความสวางนั่นเอง 
7. “บัดนี้พวกเรามีความเชื่อ.......เพราะเราไดยินดวยตนเอง” (ยน 4.42) 
7.1 การพบปะของพระเยซูเจากับหญิงชาวสะมาเรียไมเปนเพียงการพบปะสนทนาสวนตัว การ
พบปะสนทนาครั้งนี้พาหญิงคนนั้นกลับไปหาชุมชนของนาง ทําใหเกิดมีการพบปะกัน มีการ
แบงปนประสบการณชีวิตระหวางชุมชนชาวสะมาเรียกับชุมชนชาวยิว 
7.2 ในดานหนึ่งซึ่งนาจะกอใหเกิดความประหลาดใจ หรือแมกระทั่งสะดุดใจดวย พระวรสาร
ฉบับที่ส่ีกลาวถึงหญิงคนหนึ่ง (ซ่ึงตามมาตรการที่ใชกันในสมัยนั้นนับวาเปนพยานที่ใชไมได) วา
เปนคนแรกที่พระเยซูเจาทรงเปดเผยพระองคในฐานะพระเมสสิยาห ยิ่งกวานั้นอีก พระวรสารฉบับ
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นี้ยังกลาววาหญิงผูนี้ ซ่ึงมีอดีตไมงามนัก เปนธรรมทูตสําหรับชุมชนของนางอีกดวย  เมื่อนางเชิญ
ชวนบรรดาเพื่อนบานของนางวา“มาซิ, มาดูชายคนหนึ่งที่บอกฉันวาฉันไดทําอะไรมาบางในอดีต” 
(ขอ 28) นางเปนผูตองานของพระเยซูเจา ซ่ึงพระวรสารกอนหนานั้นไมกี่บทกลาวถึงวาไดตรัสเชิญ
สาวกกลุมแรกวา “เชิญมาดูเถิด” (ยน 1.39) 
7.3 แตแลวหญิงผูนี้ก็ถอยออกจากเวทีไป นางไมกลาวถึงตนเอง แตกลาวถึงพระเยซูเจา นางลด
ตนเองลงเพื่อใหพระเยซูเจาสามารถขยายพระองคยิ่งขึ้น (เทียบ ยน 3.30) นางไมเพียงแตแบงปน
ประสบการณที่นางมีกับพระเยซูเจา แตยังชวยใหผูอ่ืนสามารถเขามามีประสบการณกับพระองคได
ดวยตนเอง และเมื่อมีประสบการณเชนนี้แลว เขาจะมีประสบการณลึกซึ้งยิ่งขึ้นและมีวิสัยทรรศนที่
กวางขวางยิ่งขึ้นดวยวา พระเยซูเจาทรงเปน “พระผูไถกูโลก” (ขอ 42) อยางแทจริง 
7.4 ประสบการณและวิสัยทรรศนเชนนี้มิไดเกิดขึ้นโดยฉับพลันทันที แตเกิดขึ้น “สองวัน
หลังจากนั้น” (ขอ 40) หลังจากมีการแบงปนมิใชเพียงการสนทนาเทานั้น แตมีการแบงปน
ประสบการณชีวิตกันดวย 
7.5 ขอสรุปทางปฏิบัติจากการอานพระคัมภีรตอนนี้ที่มีผลตองานอภิบาลเกี่ยวกับพระคัมภีรจึง
เห็นไดแจงชัด คือ 
 -- เราทุกคน ไมวาจะเปนชายหรือหญิง ไดรับเรียกมาใหเปนธรรมทูตเพื่อเชิญชวนผูอ่ืนวา 
“เชิญมาดูเถิด” 
 -- เราตองประกาศไมใชตนเอง แตประกาศ “พระเยซูคริสตเจา” (2 คร 4.5) 
 -- เราทําการเสวนาอยางแทจริงเมื่อเราไมเพียงแตแลกเปลี่ยนคําพูดระหวางกันเทานั้น  แต
ยังพรอมใจกันแบงปนความเปนจริงและประสบการณในชีวิตของแตละคนอีกดวย 
 -- ในการเสวนาเชนนี้เราเปนทั้งผูสอนและผูเรียนรู 
 -- ในการเสวนา การพบปะเชนนี้ เราหวังจะพบผูอ่ืน และพรอมใจกันไปพบพระเยซูเจา มี
ประสบการณถึงวิธีการที่พระองคทรงเปนพระผูกอบกูและประทานชีวิตแกโลก 
8. “.....จงมองดูรอบๆเถิด ดูซิวาขาวในทุงนาสุกเก็บเกี่ยวไดแลว” (ยน 4.35) 
8.0 เมื่อเราได “อาน”เร่ืองพระเยซูเจาและหญิงชาวสะมาเรียแลว วิสัยทรรศนแทจริงแหงพันธ
กิจของเราไดสัมผัสความคิด จิตใจและจินตนาการของเรา ถาวิสัยทรรศนนี้จะตองเปนความจริง
ยิ่งขึ้นในระหวางชวงเวลาหกปขางหนานี้ เราจะตองออกจาก“วิสัยทรรศน”มาเปน“การกระทํา” ให
ได เพราะฉะนั้นเราจึงกําหนดขอผูกมัดในพันธกิจของเราในการแบงปนพระวาจาประทานชีวิตของ
พระเจาดังตอไปนี้ 
8.1 “สหพันธพระคัมภีรคาทอลิก” ผูกมัดตนเองที่จะ 
8.1.1 พยายามสงเสริมขบวนการการแบงงานตามภูมิภาคตางๆตามที่ไดเร่ิมในที่ประชุมสมัชชาที่
กรุงโบโกตา และพยายามแสวงหารูปแบบใหมๆในการประสานงานระหวางภูมิภาคตางๆ 
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8.1.2 ชวยใหการคิดคํานึงในการอานพระคัมภีรมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยคํานึงถึงบริบทและปญหา
ตางๆที่เกี่ยวของกับการอธิบายความหมายพระคัมภีร (hermeneutical questions). 
8.1.3 สงเสริมใหมีการประชุมสมัชชาพระสังฆราช (Synod of Bishops) เร่ืองพระวาจาของพระ
เจา โดยใหความสําคัญเปนพิเศษแกการยอมรับเนื้อหาในบทที่ 6 ของสังฆธรรมนูญ  “Dei Verbum” 
และพรอมที่จะใหความชวยเหลือในการเตรียมสมัชชาพระสังฆราชดังกลาว โดยเฉพาะโดยให 
“คณะกรรมการบริหารสวนกลาง” และ “ผูประสานงานประจําภูมิภาคตางๆ”เตรียมเอกสารเรื่อง
“บทบาทของพระคัมภีรและงานอภิบาลเกี่ยวกับพระคัมภีรในพระศาสนจักร”  สําหรับที่ประชุม
สมัชชาดังกลาว 
8.1.4 สงเสริมความสัมพันธใหใกลชิดยิ่งขึ้นกับกลุมอื่นๆที่ทํางานเกี่ยวกับพระคัมภีรเปนงาน
หลักหรือที่พระคัมภีรมีบทบาทสําคัญ เชน สถาบันพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ศูนยอบรมงานคําสอนและ
งานอภิบาล คณะกรรมการเพื่อความยุติธรรม สันติภาพ และปกปองสิ่งแวดลอมตางๆ 
8.1.5 พยายามแสวงหารูปแบบใหมๆในการรวมงานกับคณะกรรมาธิการพระคัมภีรของพระศา
สนจักร 
8.1.6 ประสานงานกับหนวยงานทางการระดับชาติหรือระดับทองถ่ินในการเตรียมการสมโภช
ทางดานศาสนาสูสหัสวรรษที่สาม 
8.1.7 รวมงานอยางจริงจังใหมีการยกเลิก “หนี้สินระหวางชาติ” ภายในป ค.ศ. 2000 เพื่อใหป
ดังกลาวเปนป “ปลดปลอย” อยางแทจริง โดยยกแอกออกจากบาของผูที่ถูกกดขี่ขมเหง 
8.1.8 สงเสริมบทบาทของสตรีในกิจกรรมตางๆของสหพันธ และสงเสริมการใชภาษาที่ไม
แบงแยกเพศ (inclusive language) ในกิจกรรมทุกระดับของสหพันธ 
8.1.9 ใหคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ เลขาธิการของสหพันธฯ เขาหาผูมีอํานาจเกี่ยวของใน
พระศาสนจักรเพื่อใหผนวกการสอนวิชา “การอานพระคัมภีรในพระศาสนจักร” (โดยเนนถึงภูมิ
หลังทางประวัติศาสตร หลักการอธิบายความหมาย และวิธีการใชพระคัมภีรในงานอภิบาล) เขาใน
หลักสูตรของสามเณราลัยและสถาบันการศึกษาของพระศาสนจักร พรอมทั้งการสอนวิชาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ศาสนาและปรัชญาอื่นๆที่ไมใชแบบคริสตชน เพื่อชวยใหการเสวนาระหวางวัฒนธรรม 
ศาสนาและปรัชญาเหลานี้ กับขอความในพระคัมภีรจะไดดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิผล 
8.1.10 ใหคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ เลขาธิการของสหพันธฯเขาหาผูมีอํานาจเกี่ยวของเพื่อ
การรวมมือปรับปรุงหนังสือบทอานประจํามิสซาขึ้นใหม 
8.2 สมาชิกแตละคนของสหพันธฯยังผูกมัดตนเพื่อที่จะ 
8.2.1 ศึกษาคําแถลงการณของสมัชชาที่กรุงโบโกตา และเอกสารของคณะกรรมาธิการพระคัมภีร
ของพระศาสนจักรในเรื่อง “การอธิบายความหมายของพระคัมภีร” ตอไป เพื่อจะไดใชวิสัยทรรศน
ของเอกสารเหลานี้ในสถานการณหลายหลากแตกตางกันที่บรรดาสมาชิกปฏิบัติงานอยู 
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8.2.2 เอาใจใสเปนพิเศษตอการอธิบายความหมายพระคัมภีรในการประชุมและสัมมนาที่เขาเขา
รวมดวย เพื่อใหมีแบบแผนแนวทางที่จะทําใหการอธิบายความหมายตามหลักวิชาการและความ
ปรีชาในงานอภิบาลสามารถชวยเสริมกันและกันใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
8.2.3 ใหการอบรมทั้งฆราวาสและบรรพชิตเพื่อใหงานอภิบาลเกี่ยวกับพระคัมภีรไดรับ
ความสําคัญเปนอันดับแรก  โครงการการอบรมดังกลาวจะตอง 
8.2.3.1 ใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการอธิบายพระคัมภีรอยางถูกตอง 
8.2.3.2 ไมจํากัดขอบเขตอยูแตในบรรยากาศหองเรียน แตตองเตรียมผูรับการอบรมใหมี
ประสบการณที่จะ “ทําการเสวนาชีวิต”กับผูที่มีวัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อถือและธรรมประเพณีที่
แตกตางออกไป กับคนยากจนและผูที่อยูขอบสังคม การเสวนากับวัฒนธรรมที่เปราะบางของคน
พื้นเมืองนั้นมีความสําคัญเปนพิเศษอยางยิ่ง 
8.2.4 ในดานพิธีกรรมการเฉลิมฉลองพระวาจาและงานสอนคําสอน สมาชิกจะตองทํางานทั้ง
เพื่อใหรูปแบบที่มีอยูมีประสิทธิภาพมากขึ้น และตองพัฒนาหารูปแบบใหมๆ โดยตระหนักอยูเสมอ
ถึงความสัมพันธระหวางพระคัมภีร ชีวิต พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ และการสอนคําสอน 
8.2.5 สงเสริมรูปแบบการเทศนที่ใหความสําคัญแกสัตบุรุษผูฟงใหสามารถเปนพยานยืนยันไดวา
พระวาจาของพระเจาเปนบอเกิดแหงชีวิตสําหรับตน 
8.2.6 พยายามเขาหาโลกของเยาวชนอยางสรางสรรค เพื่อทําใหพระวาจาของพระเจาสามารถ
เปนบอเกิดแหงชีวิตสําหรับเขาเหลานั้น ทั้งในความหวังและความไมแนใจในชีวิต 
8.2.7 พยายามใชเทคโนโลยี่ปจจุบันใหมากขึ้นในการใชส่ือตางๆ เชน วีดีทัศน ขอมูลทาง
คอมพิวเตอร และระบบอินเตอรเน็ต 
8.2.8 พยายามศึกษาขอมูลตางๆจากการประชุมสมัชชาครั้งนี้โดยละเอียดอยางตอเนื่อง -- นั่นคือ
ศึกษาเนื้อหาจากการบรรยายสําคัญๆของบรรดาวิทยากร บทความหลักเกี่ยวกับองคประกอบของ
การอานพระคัมภีร รายงานจากการประชุมกลุมยอยตางๆ รวมทั้งคําแถลงการณฉบับนี้ดวย -- และ
พยายามใชขอสรุปตางๆจากเอกสารเหลานี้ในการใชพระคัมภีรในงานอภิบาล 
8.3 ขอผูกมัดตนเหลานี้มีอยูหลากหลาย แตก็สะทอนความเชื่อมั่นของเราวากิจกรรมเหลานี้จะ
บังเกิดผลอยางมาก ในสถานการณปจจุบันนี้เราเห็นไดชัดวามนุษยชาติกําลังมีความทุกขยากและ
พระศาสนจักรกําลังถูกทาทายอยางมาก แตทวาเราก็เห็นวาการทาทายเชนนี้เปนการเชิญชวนใหมี
การผูกมัดตนและการริเร่ิมโดยมีความหวังจากพระวาจาจากพระวรสารฉบับที่ส่ีวา “ทานไมเห็น
หรือวาอีกสี่เดือนก็จะถึงเวลาเก็บเกี่ยว เราบอกทานทั้งหลายวาจงมองดูรอบๆเถิดวาทุงนาเหลือง
อรามพรอมที่จะเก็บเกี่ยวแลว” (ยน 4.3 
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