AsIPA
Asian – Integral – Pastoral – Approach
กระบวนการอภิบาลแบบบูรณาการของคริสตชนเอเชีย

คณะพระสังฆราชแหงเอเชีย ไดประกาศในแถลงการสุดทายจากที่ประชุม
สหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชียครั้งที่ 5 ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย วา ชุมชน
วัดและพระศาสนจักรหลังป ค.ศ. 1990 นี้ ตองเปน “พระศาสนจักรที่ทุกคนมีสวนรวม”
เปน “ชุมชนวัดที่เปนจิตหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนคริสตชนยอยๆ” พระศาสนจักรที่เปน
“ประจักษพยานถึงองคพระคริสตเจาผูกลับคืนพระชนมชีพ” (FABC 5 ขอ 8)
ประเด็นปญหาก็คือ จะสนับสนุนวิถีชุมชนวัด หรือ “วิถีทางใหมของการเปน
ชุมชนวัด” นีไ้ ดอยางไร ฉะนัน้ ในปลายป 1993 โดยการสนับสนุนรวมกันของสองสํานักงาน
ในสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย (FABC) คือ สํานักงานเพื่อการพัฒนามนุษย
(OHD) และสํานักงานเพือ่ กิจการฆราวาส (OL) ไดจดั การประชุมปรึกษากันทีก่ วั ลาลัมเปอร
ประเทศมาเลเซีย และเสนอใหกระบวนการทางดานอภิบาลสนับสนุน “พระศาสนจักรที่
ทุกคนมีสว นรวม” ในเอเชียวา AsIPA ซึง่ ยอมาจาก Asian Integral Pastoral Approach
เอกสารคูมือ AsIPA ของโครงการฝกอบรม มีแนวทางปฏิบัติตรงตามชื่อดังนี้
Asian
โครงการนีต้ อ งการปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศนของสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย
และชวยคริสตชนเอเชียใหเผชิญชีวิตตามแบบชาวเอเชีย ในแสงสวางแหงพระวรสาร
Integral
โครงการนีบ้ รู ณาการใหเกิดความสมดุลในชีวติ คริสตชน ระหวางชีวติ “ฝายจิต”
กับชีวิตทางดาน “สังคม” ระหวางชีวติ “สวนบุคคล” กับชีวติ “ชุมชน” ระหวางชีวติ “ผูน าํ
ทางฐานันดร” กับ “ผูรวมรับผิดชอบที่เปนฆราวาส”
Pastoral
โครงการนีม้ งุ เนนการฝกอบรมฆราวาส ในพันธกิจดานงานอภิบาลของพวกเขา
ในชุมชนวัด ในพระศาสนจักรและในสังคมโลก
Approach
กระบวนการของเอกสารคูม อื ชุดตาง ๆ เหลานีส้ รางขึน้ เพือ่ เปนเครือ่ งมือ ทําให
งานอภิบาลในชุมชนวัดมี “พระคริสตเจา” และ “ชุมชน” เปนศูนยกลาง นอกจากนั้น ยัง
เปนการโนมนําสมาชิกที่รวมประชุมกลุมใหคนหาประสบการณ “การเปนชุมชนวัดในวิถี
ทางใหม” นี้ดวยตนเอง

A การแบงปนพระวาจา
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หัวขอเรื่องในเอกสารคูมือ AsIPA
A
B
C
D

การแบงปนพระวาจา
ชุมชนคริสตชนยอย
พระศาสนจักรที่ทุกคนมีสวนรวม
การฝกอบรมทีมงานอภิบาล

การใชเอกสารคูมือ AsIPA
เอกสารคูมือ AsIPA เรียบเรียงขึ้นสําหรับคริสตชนชายหญิงชาว
บานทั่วๆไปในระดับวัด เอกสารเหลานี้สามารถนํามาใชไดผลดีที่สุดใน
ชุมชนคริสตชนขนาดเล็ก ชุมชนเพื่อนบาน สภาภิบาลวัด หรือกลุมขนาด
เล็กอื่นๆ ในชุมชนวัดก็ได
เอกสารคูมือ AsIPA ยังอาจนํามาใชไดกับกลุมขนาดใหญ เชน
ในการสัมมนา หรือในวัด แตตองรักษา “วิธีการการมีสวนรวม” อาศัยการ
ทํางานในกลุมยอยเปนสําคัญ
ลักษณะเดนของ กระบวนการ AsIPA
1. เอกสารคูม อื AsIPA รับเอา “วิธกี ารการมีสว นรวม” มาใช ซึง่ ผูเ ขารวม
ประชุมทุกคนจะแสวงหาและคนพบดวยตนเองใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําได
2. เอกสารนี้เรียบเรียงขึ้นมาในลักษณะที่วา ผูนํากลุม (facilitator) อาจ
นํามาใชไดดวยการเตรียมตัวเพียงเล็กนอย
3. ผูน าํ กลุม ควรจะปฏิบตั ติ ามเอกสารคูม อื นีอ้ ยางเครงครัดทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะ
ทําได และเปดโอกาสใหผูเขาประชุมมีสวนรวมตามที่ระบุไวในเอกสาร
4. ผูน าํ กลุม จะไมพงึ พอใจกับคําตอบเพียงคําตอบเดียวตอประเด็นคําถาม
แตสนับสนุนใหผเู ขาประชุมแสวงหาคําตอบใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะมากได
เทคนิค “แบงปนกับคนขางเคียง” 2-3 คน (Buzz groups) จะชวยให
มีสวนรวมไดมากขึ้น
5. บทเสริม อาจชวยเพิม่ เติมจากสิง่ ทีผ่ เู ขารวมประชุมกลุมไดคน พบแลว
และสรุปประเด็นสําคัญ
6. บทสรุป เจตนาเพื่อใชเปน “การใหขอมูล”
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ùĆēüæĄēäśüÖ×ĀãċäòĄñðôŚöÖúèśā
y éĀäò ÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā 7 ÑĀĔèäüè
y íòÿÓĀðïĄòŞ úòĆüùĘāċèāÑśüÓöāðíòÿÓĀðïĄòŞæĄēäśüÖĎÙś

éæèĘā
öĀèèĄċĔ òāäśüÖÐāòðĄêòÿùéÐāòâŞÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā 7 ÑĀèĔ äüè üñŚāÖãĄ
ãśöñÐāòìœÐêÞăéĀäă×òăÖ ċòā×ÿÓŚüñđ ãĘāċèăèÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×āďêæĄôÿ
ÑĀèĔ æĄôÿäüè Čôÿ×ÿòÿôąÐċùðüöŚāÓöòæĘāüñŚāÖďò åśāċòāÐśāöďêùĈüŚ ÐĄ ÑĀèĔ äüè
úèąÖē ċòĒöċÐăèďê ċòāüā×ďðŚďãśòéĀ êòÿùéÐāòâŞÑüÖ×ăääāòðâŞæÚĄē üŚ èüñĈôŚ Ðą đ
ĎèČäŚôÿÑĀĔèäüèÑüÖÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×āèĄĔ
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Ð. ÑĀĔèäüèæĀĔÖ 7 ÓöòêÞăéĀäăüñŚāÖďò
ÑüĎúśæÐć ÓèĎèÐôćðŚ äăãäāðČäŚôÿÑĀèĔ äüè ×āÐéĀäòÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā
7 ÑĀĔèäüè íòśüðÐĀéÐāòèĘāċùèü “éæùòćê” ÑüÖČäŚôÿÑĀĔèäüèċúôŚāèĀĔè
éæùòćê
ÑĀĔèäüèæĄē 1
y ëĈśèĘāÐôćŚð×ÿÑüĎúśùðāÙăÐéāÖÓèĎèÐôćŚð üĀÜċÙăÜüÖÓŞíòÿċñÚĈċ×śāĎè
ôĀÐøâÿċêŢèÐāòùŚöèäĀöČôÿċêŢèðăäò ċòāèĘāċúäćÐāòâŞ×āÐíòÿÓĀðïĄòŞ
ÚąÖē íòÿċñÚĈċ×śāďãśòéĀ ċÙăÜ äĀöüñŚāÖċÙŚè ÷ĀÐċÓĄñù úòĆüðāòçāċÙăÜíòÿċñÚĈċ×śā
ðāċòĄñéċòĄñÖÓĘāíĈãĎúðŚ
ÑĀĔèäüèæĄē 2
y üĀèãĀéČòÐ ëĈśèĘāÐôćŚð×ÿêòÿÐā÷ÙĆēüúèĀÖùĆüĎèíòÿÓĀðïĄòŞ ČôÿéææĄē äŚü
×āÐèĀèĔ Óüñ×èÐòÿæĀÖē æćÐÓèċêőãúèĀÖùĆüíòÿÓĀðïĄòíŞ ééææĄåē ÐĈ äśüÖ Čôśö
×ąÖÑüĎúśùðāÙăÐÓèúèąÖē ĎèÐôćðŚ üŚāèÑśüÓöāðèĀèĔ Ùśāđ ĎèôĀÐøâÿċúðĆüè
ÐĀéċòāÐĘāôĀÖïāöèā
ÑĀĔèäüèæĄē 3
y ëĈśèĘāÐôćŚðċÙăÜÙöèČäŚôÿÓèĎúśċôĆüÐúñăéċüāåśüñÓĘā úòĆüöôĄùĀĔèđ ×āÐ
éæüŚāèČôśöÐôŚāöãśöñċùĄñÖãĀÖùāðÓòĀÖĔ ċÖĄñéċêŢèÙŚöÖđ òÿúöŚāÖÐāòÐôŚāö
ÚĘāĔ ČäŚôÿÓĘā (čãñêÐäăëæśĈ ċĄē òăðē ìœÐêÞăéäĀ ðă ÐĀ ×ÿÐôŚāöċòĒöċÐăèďê) ċòāùāðāòå
ċôĆüÐåśüñÓĘāĎãđ ÐĒďãś×āÐéæüŚāè Čðś×ÿċêŢèåśüñÓĘāæĄċē òāÓăãöŚāċêŢèÓĘāæĄē
ďðŚðĄÓöāðùĘāÓĀÜ ØÿèĀĔèċòāďðŚ×ĘāċêŢèæĄē×ÿðćŚÖÑćãÓśèúāåśüñÓĘāíăċ÷øĎè
éæüŚāè ċòāùāðāòåċôĆüÐåśüñÓĘāĎãđ ÐĒďãś čãñďðŚäśüÖĎÙśċöôāèāè
ÑĀĔèäüèæĄē 4
y ëĈè
ś āĘ ÐôćðŚ ×ÿêòÿÐā÷ċöôāùĘāúòĀéúñćãċÖĄñé ñÐäĀöüñŚāÖċÙŚè 2 èāæĄ úòĆü
3 èāæĄ æĀĔÖèĄĔÑąĔèÐĀéÐôćŚðöŚāċÑāäśüÖÐāòÓöāðċÖĄñéèāèċæŚāďò ëĈśèĘāÐôćŚð
×ÿċêŢèëĈ×ś éĀ ċöôāòĀÐøāÓöāðċÖĄñé ÐāòæĘāċÙŚèèĄ×Ĕ ÿæĘāĎúśÐôćðŚ ðĄÓöāðùÖé
ïāñĎè×ăäĎ×
2
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ïāñúôĀÖÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×āČäŚôÿÓòĀÖĔ ÐôćðŚ üā×ĎÙśČèöæāÖêòÿċðăè
äèċüÖèĄĔ ÐāòêòÿċðăèèĄ×Ĕ ÿÙŚöñČÐśďÑÑśüéÐíòŚüÖ ČôÿùāðāòåêòĀéêòćÖĎúśãĄ
ÑąĔèďãśüñŚāÖäŚüċèĆēüÖ

7
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ČèöæāÖêòÿċðăèäèċüÖ
ÑĀĔèäüèæĄē 1
y ðĄ×ăääāòðâŞÑüÖÐāòïāöèāúòĆüďðŚ ?
y ðĄùăēÖòéÐöè×ăääāòðâŞÐāòïāöèāéśāÖúòĆüďðŚ ?
ÑĀĔèäüèæĄē 2
y æćÐÓèďãśċêőãíééæüŚāèèĀĔèđ ÐŚüèæĄē×ÿċòăēðüŚāèúòĆüďðŚ ?
ÑĀĔèäüèæĄē 3
y ċòāďãśĎúśċöôāċÖĄñéüñŚāÖíüċúðāÿ ĎèòÿúöŚāÖÐāòċôĆüÐúñăéÓĘāäŚāÖđ
úòĆüďðŚ ?
ÑĀĔèäüèæĄē 4
y ÙŚöÖċöôāúñćãċÖĄñé ċòĒöċÐăèďê úòĆü èāèċÐăèďêúòĆüďðŚ ?
ÑĀĔèäüèæĄē 5
y ċêŢèÐāòČéŚÖêŠèêòÿùéÐāòâŞùŚöèäĀö úòĆü “ċæ÷èŞùüèëĈśüĆēè”?
ÑĀĔèäüèæĄē 6
y ċòāñüðĎúśíòÿ×ăäČúŚÖíòÿöā×āÑüÖíòÿċ×śā èĘāÐāòüïăêòāñĎè “Öāè”
ÑüÖċòāúòĆüďðŚ ?
y æćÐÓèðĄčüÐāùíĈãùăēÖæĄēċÑāüñāÐ×ÿíĈãúòĆüďðŚ ?
y æŚāèòĈśùąÐöŚā éāÖÓèíĈãñāöċÐăèďêúòĆüďðŚ ?
ÑĀĔèäüèæĄē 7
y ċòāĎúśċöôāċíĄñÖíüùĘāúòĀéæćÐÓèæĄē×ÿïāöèā×āÐĎ×úòĆüďðŚ ?
ëĈśèĘāÐôćŚð (facilitator)
y ëĈśèĘāÐôćŚðďãśæĘāüÿďòæĄēãĄČôśö?
y ëĈśèĘāÐôćŚð×ÿùāðāòåêòĀéêòćÖüÿďòĎúśãĄÑąĔèďãśüĄÐéśāÖ?
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ÑĀĔèäüèæĄē 5
y ĎèÑĀĔèäüèèĄĔ ċòā “ČéŚÖêŠè” Čôÿ×ÿďðŚ “ċæ÷èŞùüè” ÓèüĆēèöŚāÓöòæĘā
üÿďò úòĆüÓöò×ÿêòÿíóäăäèüñŚāÖďò
y ĎèÑĀĔèäüèæĄē 5 èĄĔ ċòāďðŚ “üïăêòāñ” úòĆü “üçăéāñ” êòÿċãĒèäŚāÖđ
üñŚāÖæĄēÐòÿæĘāÐĀèĎèÐāò÷ąÐøāíòÿÓĀðïĄòŞ åśāéæüŚāèèĀĔèċÑśāĎ×ñāÐČôÿ
üñāÐüïăêòāñ čêòãüñŚāæĘāĎèÑĀĔèäüèæĄē 5 èĄĔ ĎúśòüďêæĘāïāñúôĀÖ
ðăØÿèĀèĔ ċòā×ÿæĘāôāñ×ăääāòðâŞÑüÖÐāòïāöèāČôÿíôāãùŚöèæĄðē ÓĄ â
ć ÓŚā
æĄēùćãÑüÖÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×āďê ÓĆü êòÿùéÐāòâŞíéÐāòêòÿæĀéüñĈŚ
ÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā
y ĎèÑĀĔèäüèæĄē 5 ČäŚôÿÓèÓöòČéŚÖêŠèÐĀèöŚā íòÿöā×āèĀĔèđ ďãśùĀðëĀù
äèċüÖüñŚāÖďò ØÿèĀèĔ ČäŚôÿÓèùāðāòåċòăðē ÐāòČéŚÖêŠèÑüÖäèãśöñöôĄæĄē
öŚā “åśüñÓĘāèĄĔ…êòÿæĀéĎ×ØĀèċíòāÿ ....” úòĆü “åśüñÓĘāæĄēùÿÐăãĎ×ØĀè
öĀèèĄĔ ÓĆü...”
ÑĀĔèäüèæĄē 6
y ĎèÑĀèĔ äüèèĄĔ ċòāíñāñāð×ÿúā “Öāè” úòĆüÐă×ÐāòæĄċē òāùāðāòåæĘāãśöñÐĀè
ÖāèèĄĔďðŚ×ĘāċêŢè×ÿäśüÖċêŢèëôùĆéċèĆēüÖ×āÐéæüŚāèèĀĔèđ äĀöüñŚāÖċÙŚè
üā××ÿċêŢè×ĀãÖāèöĀèċÐăã úòĆü ùŚÖùðāÙăÐéāÖÓèďêċñĄēñðÓòüéÓòĀöæĄē
ÐĘāôĀÖêòÿùéêŠÜúā
y ĎèÑĀĔèäüèæĄē 6 ÐôćŚðñĀÖùāðāòåċôĆüÐ “íòÿöā×āæòÖÙĄöăä” ÚąēÖäÐôÖÐĀè
ċêŢèÑśüċäĆüèĎ×ùĘāúòĀéäôüãċãĆüèèĀèĔ ÐĒďãś (íòÿöā×āæòÖÙĄöäă ċêŢèåśüñÓĘā
úòĆü öôĄ ×āÐéæüŚāèæĄÐē ôćðŚ ċúĒèíśüÖÐĀèöŚā×ÿĎúśÐāĘ ôĀÖĎ×ČôÿċêŢèÑśüċäĆüèĎ×
ĎèÐāòãĘāċèăèÙĄöäă êòÿ×ĘāöĀè íöÐċÑā×ÿòÿôąÐåąÖíòÿöā×āèĀèĔ ĎèñāðñāÐ
ôĘāéāÐ ÚąēÖ×ÿèĘāíöÐċÑāĎúśċÑśāĎÐôśíòÿċñÚĈċ×śāñăēÖÑąĔè)
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ÑĀĔèäüèæĄē 7
y äüèùćãæśāñÑüÖÐāòêòÿÙćð æćÐÓèÓöò×ÿðĄčüÐāùïāöèā×āÐĎ× äāð
æĄēċÑāêòāòåèā
y ċòāêőãÐāòêòÿÙćðãśöñéæïāöèā úòĆüÑĀéòśüÖéæċíôÖæĄæ
ē Ðć ÓèÑĀéòśüÖďãś

Ñ. ċòāãĘāċèăèÐāòČéŚÖêŠèíòÿöòùāò 7 ÑĀĔèäüè
1. ċòăēðÐāòČéŚÖêŠèíòÿöòùāòãśöñÐāòÑĀéòśüÖéæċíôÖ 1 éæ
2. éæüŚāè íòÿöòùāòèĀÐéćÜðĀæçăö 20:29 - 34
íòÿċñÚĈċ×śāæòÖòĀÐøāÙāñäāéüã
3. ċðĆüē ďãśãāĘ ċèăèÐāò×èÓòéæĀÖĔ 7 ÑĀèĔ äüèČôśö ÑüĎúśæāĘ Ðāòêòÿċðăè
äāð “ČèöæāÖêòÿċðăèäèċüÖ” æĄēðĄüñĈŚĎèéĀäòÐāòČéŚÖêŠè
íòÿöā×ā 7 ÑĀĔèäüè
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ùăēÖæĄēëĈśèĘāÐôćŚðÓöòòÿôąÐåąÖ
1. ċíĄñÖČäŚüŚāèÑĀĔèäüèäŚāÖđ æĄēċùèüďöśĎèéĀäò 7 ÑĀĔèäüè
2. ďðŚÓöòÐòÿæĘāùăēÖĎãđ æĄēùðāÙăÐÐôćŚðùāðāòåæĘāďãś
3. æŚāèÓöòðĄùöŚ èòŚöðĎèÑĀèĔ äüèæĄē 3 åąÖ 7 üñŚāÖďòÐĒäāðíąÖòÿôąÐďöśöāŚ æŚāè
ďðŚÓöòċêŢèÓèČòÐæĄē×ÿíĈã ĎúśÓèüĆēèæĘāÐŚüèæŚāè
4. íñāñāðæĄ×ē ÿďðŚċêŢèÓèùćãæśāñãśöñċÙŚèÐĀè ċèĆüē Ö×āÐéāÖÓèüā×ċÙĆüē öŚā
æŚāèÐĘāôĀÖĎúś “ÓĘāäüéùćãæśāñæĄēåĈÐäśüÖ”
5. íñāñāðùŚÖċùòăðëĈċś ÑśāòŚöðæćÐÓèĎúśðčĄ üÐāùČùãÖüüÐ ×ÖæĘāüñŚāÖôÿðŚüð
ďðŚéĀÖÓĀéÑĈŚċÑĒÜ
ãśöñÐāòèĘāČéŚÖêŠèċÙŚèèĄĔ ċòāďãśêÞăéĀäăãĀÖæĄēíòÿċñÚĈċ×śāďãśäòĀùùĀēÖ
÷ăøñŞÑüÖíòÿüÖÓŞöŚā “åśāëĈśĎãüñāÐċêŢèÓèæĄēúèąēÖ ÐĒĎúśëĈśèĀĔèæĘāäèċêŢèÓè
ùćãæśāñ ČôÿċêŢèëĈśòĀéĎÙśÑüÖæćÐÓè” (ðÐ 9:35)
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ÑĀĔèäüèæĄē 7
y äüèùćãæśāñÑüÖÐāòêòÿÙćð æćÐÓèÓöò×ÿðĄčüÐāùïāöèā×āÐĎ× äāð
æĄēċÑāêòāòåèā
y ċòāêőãÐāòêòÿÙćðãśöñéæïāöèā úòĆüÑĀéòśüÖéæċíôÖæĄæ
ē Ðć ÓèÑĀéòśüÖďãś

Ñ. ċòāãĘāċèăèÐāòČéŚÖêŠèíòÿöòùāò 7 ÑĀĔèäüè
1. ċòăēðÐāòČéŚÖêŠèíòÿöòùāòãśöñÐāòÑĀéòśüÖéæċíôÖ 1 éæ
2. éæüŚāè íòÿöòùāòèĀÐéćÜðĀæçăö 20:29 - 34
íòÿċñÚĈċ×śāæòÖòĀÐøāÙāñäāéüã
3. ċðĆüē ďãśãāĘ ċèăèÐāò×èÓòéæĀÖĔ 7 ÑĀèĔ äüèČôśö ÑüĎúśæāĘ Ðāòêòÿċðăè
äāð “ČèöæāÖêòÿċðăèäèċüÖ” æĄēðĄüñĈŚĎèéĀäòÐāòČéŚÖêŠè
íòÿöā×ā 7 ÑĀĔèäüè
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ùăēÖæĄēëĈśèĘāÐôćŚðÓöòòÿôąÐåąÖ
1. ċíĄñÖČäŚüŚāèÑĀĔèäüèäŚāÖđ æĄēċùèüďöśĎèéĀäò 7 ÑĀĔèäüè
2. ďðŚÓöòÐòÿæĘāùăēÖĎãđ æĄēùðāÙăÐÐôćŚðùāðāòåæĘāďãś
3. æŚāèÓöòðĄùöŚ èòŚöðĎèÑĀèĔ äüèæĄē 3 åąÖ 7 üñŚāÖďòÐĒäāðíąÖòÿôąÐďöśöāŚ æŚāè
ďðŚÓöòċêŢèÓèČòÐæĄē×ÿíĈã ĎúśÓèüĆēèæĘāÐŚüèæŚāè
4. íñāñāðæĄ×ē ÿďðŚċêŢèÓèùćãæśāñãśöñċÙŚèÐĀè ċèĆüē Ö×āÐéāÖÓèüā×ċÙĆüē öŚā
æŚāèÐĘāôĀÖĎúś “ÓĘāäüéùćãæśāñæĄēåĈÐäśüÖ”
5. íñāñāðùŚÖċùòăðëĈċś ÑśāòŚöðæćÐÓèĎúśðčĄ üÐāùČùãÖüüÐ ×ÖæĘāüñŚāÖôÿðŚüð
ďðŚéĀÖÓĀéÑĈŚċÑĒÜ
ãśöñÐāòèĘāČéŚÖêŠèċÙŚèèĄĔ ċòāďãśêÞăéĀäăãĀÖæĄēíòÿċñÚĈċ×śāďãśäòĀùùĀēÖ
÷ăøñŞÑüÖíòÿüÖÓŞöŚā “åśāëĈśĎãüñāÐċêŢèÓèæĄēúèąēÖ ÐĒĎúśëĈśèĀĔèæĘāäèċêŢèÓè
ùćãæśāñ ČôÿċêŢèëĈśòĀéĎÙśÑüÖæćÐÓè” (ðÐ 9:35)
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ČèöæāÖêòÿċðăèäèċüÖ
ÑĀĔèäüèæĄē 1
y ðĄ×ăääāòðâŞÑüÖÐāòïāöèāúòĆüďðŚ ?
y ðĄùăēÖòéÐöè×ăääāòðâŞÐāòïāöèāéśāÖúòĆüďðŚ ?
ÑĀĔèäüèæĄē 2
y æćÐÓèďãśċêőãíééæüŚāèèĀĔèđ ÐŚüèæĄē×ÿċòăēðüŚāèúòĆüďðŚ ?
ÑĀĔèäüèæĄē 3
y ċòāďãśĎúśċöôāċÖĄñéüñŚāÖíüċúðāÿ ĎèòÿúöŚāÖÐāòċôĆüÐúñăéÓĘāäŚāÖđ
úòĆüďðŚ ?
ÑĀĔèäüèæĄē 4
y ÙŚöÖċöôāúñćãċÖĄñé ċòĒöċÐăèďê úòĆü èāèċÐăèďêúòĆüďðŚ ?
ÑĀĔèäüèæĄē 5
y ċêŢèÐāòČéŚÖêŠèêòÿùéÐāòâŞùŚöèäĀö úòĆü “ċæ÷èŞùüèëĈśüĆēè”?
ÑĀĔèäüèæĄē 6
y ċòāñüðĎúśíòÿ×ăäČúŚÖíòÿöā×āÑüÖíòÿċ×śā èĘāÐāòüïăêòāñĎè “Öāè”
ÑüÖċòāúòĆüďðŚ ?
y æćÐÓèðĄčüÐāùíĈãùăēÖæĄēċÑāüñāÐ×ÿíĈãúòĆüďðŚ ?
y æŚāèòĈśùąÐöŚā éāÖÓèíĈãñāöċÐăèďêúòĆüďðŚ ?
ÑĀĔèäüèæĄē 7
y ċòāĎúśċöôāċíĄñÖíüùĘāúòĀéæćÐÓèæĄē×ÿïāöèā×āÐĎ×úòĆüďðŚ ?
ëĈśèĘāÐôćŚð (facilitator)
y ëĈśèĘāÐôćŚðďãśæĘāüÿďòæĄēãĄČôśö?
y ëĈśèĘāÐôćŚð×ÿùāðāòåêòĀéêòćÖüÿďòĎúśãĄÑąĔèďãśüĄÐéśāÖ?
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ÑĀĔèäüèæĄē 5
y ĎèÑĀĔèäüèèĄĔ ċòā “ČéŚÖêŠè” Čôÿ×ÿďðŚ “ċæ÷èŞùüè” ÓèüĆēèöŚāÓöòæĘā
üÿďò úòĆüÓöò×ÿêòÿíóäăäèüñŚāÖďò
y ĎèÑĀĔèäüèæĄē 5 èĄĔ ċòāďðŚ “üïăêòāñ” úòĆü “üçăéāñ” êòÿċãĒèäŚāÖđ
üñŚāÖæĄēÐòÿæĘāÐĀèĎèÐāò÷ąÐøāíòÿÓĀðïĄòŞ åśāéæüŚāèèĀĔèċÑśāĎ×ñāÐČôÿ
üñāÐüïăêòāñ čêòãüñŚāæĘāĎèÑĀĔèäüèæĄē 5 èĄĔ ĎúśòüďêæĘāïāñúôĀÖ
ðăØÿèĀèĔ ċòā×ÿæĘāôāñ×ăääāòðâŞÑüÖÐāòïāöèāČôÿíôāãùŚöèæĄðē ÓĄ â
ć ÓŚā
æĄēùćãÑüÖÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×āďê ÓĆü êòÿùéÐāòâŞíéÐāòêòÿæĀéüñĈŚ
ÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā
y ĎèÑĀĔèäüèæĄē 5 ČäŚôÿÓèÓöòČéŚÖêŠèÐĀèöŚā íòÿöā×āèĀĔèđ ďãśùĀðëĀù
äèċüÖüñŚāÖďò ØÿèĀèĔ ČäŚôÿÓèùāðāòåċòăðē ÐāòČéŚÖêŠèÑüÖäèãśöñöôĄæĄē
öŚā “åśüñÓĘāèĄĔ…êòÿæĀéĎ×ØĀèċíòāÿ ....” úòĆü “åśüñÓĘāæĄēùÿÐăãĎ×ØĀè
öĀèèĄĔ ÓĆü...”
ÑĀĔèäüèæĄē 6
y ĎèÑĀèĔ äüèèĄĔ ċòāíñāñāð×ÿúā “Öāè” úòĆüÐă×ÐāòæĄċē òāùāðāòåæĘāãśöñÐĀè
ÖāèèĄĔďðŚ×ĘāċêŢè×ÿäśüÖċêŢèëôùĆéċèĆēüÖ×āÐéæüŚāèèĀĔèđ äĀöüñŚāÖċÙŚè
üā××ÿċêŢè×ĀãÖāèöĀèċÐăã úòĆü ùŚÖùðāÙăÐéāÖÓèďêċñĄēñðÓòüéÓòĀöæĄē
ÐĘāôĀÖêòÿùéêŠÜúā
y ĎèÑĀĔèäüèæĄē 6 ÐôćŚðñĀÖùāðāòåċôĆüÐ “íòÿöā×āæòÖÙĄöăä” ÚąēÖäÐôÖÐĀè
ċêŢèÑśüċäĆüèĎ×ùĘāúòĀéäôüãċãĆüèèĀèĔ ÐĒďãś (íòÿöā×āæòÖÙĄöäă ċêŢèåśüñÓĘā
úòĆü öôĄ ×āÐéæüŚāèæĄÐē ôćðŚ ċúĒèíśüÖÐĀèöŚā×ÿĎúśÐāĘ ôĀÖĎ×ČôÿċêŢèÑśüċäĆüèĎ×
ĎèÐāòãĘāċèăèÙĄöäă êòÿ×ĘāöĀè íöÐċÑā×ÿòÿôąÐåąÖíòÿöā×āèĀèĔ ĎèñāðñāÐ
ôĘāéāÐ ÚąēÖ×ÿèĘāíöÐċÑāĎúśċÑśāĎÐôśíòÿċñÚĈċ×śāñăēÖÑąĔè)
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Ð. ÑĀĔèäüèæĀĔÖ 7 ÓöòêÞăéĀäăüñŚāÖďò
ÑüĎúśæÐć ÓèĎèÐôćðŚ äăãäāðČäŚôÿÑĀèĔ äüè ×āÐéĀäòÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā
7 ÑĀĔèäüè íòśüðÐĀéÐāòèĘāċùèü “éæùòćê” ÑüÖČäŚôÿÑĀĔèäüèċúôŚāèĀĔè
éæùòćê
ÑĀĔèäüèæĄē 1
y ëĈśèĘāÐôćŚð×ÿÑüĎúśùðāÙăÐéāÖÓèĎèÐôćŚð üĀÜċÙăÜüÖÓŞíòÿċñÚĈċ×śāĎè
ôĀÐøâÿċêŢèÐāòùŚöèäĀöČôÿċêŢèðăäò ċòāèĘāċúäćÐāòâŞ×āÐíòÿÓĀðïĄòŞ
ÚąÖē íòÿċñÚĈċ×śāďãśòéĀ ċÙăÜ äĀöüñŚāÖċÙŚè ÷ĀÐċÓĄñù úòĆüðāòçāċÙăÜíòÿċñÚĈċ×śā
ðāċòĄñéċòĄñÖÓĘāíĈãĎúðŚ
ÑĀĔèäüèæĄē 2
y üĀèãĀéČòÐ ëĈśèĘāÐôćŚð×ÿêòÿÐā÷ÙĆēüúèĀÖùĆüĎèíòÿÓĀðïĄòŞ ČôÿéææĄē äŚü
×āÐèĀèĔ Óüñ×èÐòÿæĀÖē æćÐÓèċêőãúèĀÖùĆüíòÿÓĀðïĄòíŞ ééææĄåē ÐĈ äśüÖ Čôśö
×ąÖÑüĎúśùðāÙăÐÓèúèąÖē ĎèÐôćðŚ üŚāèÑśüÓöāðèĀèĔ Ùśāđ ĎèôĀÐøâÿċúðĆüè
ÐĀéċòāÐĘāôĀÖïāöèā
ÑĀĔèäüèæĄē 3
y ëĈśèĘāÐôćŚðċÙăÜÙöèČäŚôÿÓèĎúśċôĆüÐúñăéċüāåśüñÓĘā úòĆüöôĄùĀĔèđ ×āÐ
éæüŚāèČôśöÐôŚāöãśöñċùĄñÖãĀÖùāðÓòĀÖĔ ċÖĄñéċêŢèÙŚöÖđ òÿúöŚāÖÐāòÐôŚāö
ÚĘāĔ ČäŚôÿÓĘā (čãñêÐäăëæśĈ ċĄē òăðē ìœÐêÞăéäĀ ðă ÐĀ ×ÿÐôŚāöċòĒöċÐăèďê) ċòāùāðāòå
ċôĆüÐåśüñÓĘāĎãđ ÐĒďãś×āÐéæüŚāè Čðś×ÿċêŢèåśüñÓĘāæĄċē òāÓăãöŚāċêŢèÓĘāæĄē
ďðŚðĄÓöāðùĘāÓĀÜ ØÿèĀĔèċòāďðŚ×ĘāċêŢèæĄē×ÿðćŚÖÑćãÓśèúāåśüñÓĘāíăċ÷øĎè
éæüŚāè ċòāùāðāòåċôĆüÐåśüñÓĘāĎãđ ÐĒďãś čãñďðŚäśüÖĎÙśċöôāèāè
ÑĀĔèäüèæĄē 4
y ëĈè
ś āĘ ÐôćðŚ ×ÿêòÿÐā÷ċöôāùĘāúòĀéúñćãċÖĄñé ñÐäĀöüñŚāÖċÙŚè 2 èāæĄ úòĆü
3 èāæĄ æĀĔÖèĄĔÑąĔèÐĀéÐôćŚðöŚāċÑāäśüÖÐāòÓöāðċÖĄñéèāèċæŚāďò ëĈśèĘāÐôćŚð
×ÿċêŢèëĈ×ś éĀ ċöôāòĀÐøāÓöāðċÖĄñé ÐāòæĘāċÙŚèèĄ×Ĕ ÿæĘāĎúśÐôćðŚ ðĄÓöāðùÖé
ïāñĎè×ăäĎ×
2
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ïāñúôĀÖÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×āČäŚôÿÓòĀÖĔ ÐôćðŚ üā×ĎÙśČèöæāÖêòÿċðăè
äèċüÖèĄĔ ÐāòêòÿċðăèèĄ×Ĕ ÿÙŚöñČÐśďÑÑśüéÐíòŚüÖ ČôÿùāðāòåêòĀéêòćÖĎúśãĄ
ÑąĔèďãśüñŚāÖäŚüċèĆēüÖ
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AsIPA A3
ÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā 7 ÑĀĔèäüè

ùĆēüæĄēäśüÖ×ĀãċäòĄñðôŚöÖúèśā
y éĀäò ÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā 7 ÑĀĔèäüè
y íòÿÓĀðïĄòŞ úòĆüùĘāċèāÑśüÓöāðíòÿÓĀðïĄòŞæĄēäśüÖĎÙś

éæèĘā
öĀèèĄċĔ òāäśüÖÐāòðĄêòÿùéÐāòâŞÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā 7 ÑĀèĔ äüè üñŚāÖãĄ
ãśöñÐāòìœÐêÞăéĀäă×òăÖ ċòā×ÿÓŚüñđ ãĘāċèăèÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×āďêæĄôÿ
ÑĀèĔ æĄôÿäüè Čôÿ×ÿòÿôąÐċùðüöŚāÓöòæĘāüñŚāÖďò åśāċòāÐśāöďêùĈüŚ ÐĄ ÑĀèĔ äüè
úèąÖē ċòĒöċÐăèďê ċòāüā×ďðŚďãśòéĀ êòÿùéÐāòâŞÑüÖ×ăääāòðâŞæÚĄē üŚ èüñĈôŚ Ðą đ
ĎèČäŚôÿÑĀĔèäüèÑüÖÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×āèĄĔ
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หัวขอเรื่องในเอกสารคูมือ AsIPA
A
B
C
D

การแบงปนพระวาจา
ชุมชนคริสตชนยอย
พระศาสนจักรที่ทุกคนมีสวนรวม
การฝกอบรมทีมงานอภิบาล

การใชเอกสารคูมือ AsIPA
เอกสารคูมือ AsIPA เรียบเรียงขึ้นสําหรับคริสตชนชายหญิงชาว
บานทั่วๆไปในระดับวัด เอกสารเหลานี้สามารถนํามาใชไดผลดีที่สุดใน
ชุมชนคริสตชนขนาดเล็ก ชุมชนเพื่อนบาน สภาภิบาลวัด หรือกลุมขนาด
เล็กอื่นๆ ในชุมชนวัดก็ได
เอกสารคูมือ AsIPA ยังอาจนํามาใชไดกับกลุมขนาดใหญ เชน
ในการสัมมนา หรือในวัด แตตองรักษา “วิธีการการมีสวนรวม” อาศัยการ
ทํางานในกลุมยอยเปนสําคัญ
ลักษณะเดนของ กระบวนการ AsIPA
1. เอกสารคูม อื AsIPA รับเอา “วิธกี ารการมีสว นรวม” มาใช ซึง่ ผูเ ขารวม
ประชุมทุกคนจะแสวงหาและคนพบดวยตนเองใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําได
2. เอกสารนี้เรียบเรียงขึ้นมาในลักษณะที่วา ผูนํากลุม (facilitator) อาจ
นํามาใชไดดวยการเตรียมตัวเพียงเล็กนอย
3. ผูน าํ กลุม ควรจะปฏิบตั ติ ามเอกสารคูม อื นีอ้ ยางเครงครัดทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะ
ทําได และเปดโอกาสใหผูเขาประชุมมีสวนรวมตามที่ระบุไวในเอกสาร
4. ผูน าํ กลุม จะไมพงึ พอใจกับคําตอบเพียงคําตอบเดียวตอประเด็นคําถาม
แตสนับสนุนใหผเู ขาประชุมแสวงหาคําตอบใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะมากได
เทคนิค “แบงปนกับคนขางเคียง” 2-3 คน (Buzz groups) จะชวยให
มีสวนรวมไดมากขึ้น
5. บทเสริม อาจชวยเพิม่ เติมจากสิง่ ทีผ่ เู ขารวมประชุมกลุมไดคน พบแลว
และสรุปประเด็นสําคัญ
6. บทสรุป เจตนาเพื่อใชเปน “การใหขอมูล”

AsIPA
Asian – Integral – Pastoral – Approach
กระบวนการอภิบาลแบบบูรณาการของคริสตชนเอเชีย

คณะพระสังฆราชแหงเอเชีย ไดประกาศในแถลงการสุดทายจากที่ประชุม
สหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชียครั้งที่ 5 ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย วา ชุมชน
วัดและพระศาสนจักรหลังป ค.ศ. 1990 นี้ ตองเปน “พระศาสนจักรที่ทุกคนมีสวนรวม”
เปน “ชุมชนวัดที่เปนจิตหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนคริสตชนยอยๆ” พระศาสนจักรที่เปน
“ประจักษพยานถึงองคพระคริสตเจาผูกลับคืนพระชนมชีพ” (FABC 5 ขอ 8)
ประเด็นปญหาก็คือ จะสนับสนุนวิถีชุมชนวัด หรือ “วิถีทางใหมของการเปน
ชุมชนวัด” นีไ้ ดอยางไร ฉะนัน้ ในปลายป 1993 โดยการสนับสนุนรวมกันของสองสํานักงาน
ในสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย (FABC) คือ สํานักงานเพื่อการพัฒนามนุษย
(OHD) และสํานักงานเพือ่ กิจการฆราวาส (OL) ไดจดั การประชุมปรึกษากันทีก่ วั ลาลัมเปอร
ประเทศมาเลเซีย และเสนอใหกระบวนการทางดานอภิบาลสนับสนุน “พระศาสนจักรที่
ทุกคนมีสว นรวม” ในเอเชียวา AsIPA ซึง่ ยอมาจาก Asian Integral Pastoral Approach
เอกสารคูมือ AsIPA ของโครงการฝกอบรม มีแนวทางปฏิบัติตรงตามชื่อดังนี้
Asian
โครงการนีต้ อ งการปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศนของสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย
และชวยคริสตชนเอเชียใหเผชิญชีวิตตามแบบชาวเอเชีย ในแสงสวางแหงพระวรสาร
Integral
โครงการนีบ้ รู ณาการใหเกิดความสมดุลในชีวติ คริสตชน ระหวางชีวติ “ฝายจิต”
กับชีวิตทางดาน “สังคม” ระหวางชีวติ “สวนบุคคล” กับชีวติ “ชุมชน” ระหวางชีวติ “ผูน าํ
ทางฐานันดร” กับ “ผูรวมรับผิดชอบที่เปนฆราวาส”
Pastoral
โครงการนีม้ งุ เนนการฝกอบรมฆราวาส ในพันธกิจดานงานอภิบาลของพวกเขา
ในชุมชนวัด ในพระศาสนจักรและในสังคมโลก
Approach
กระบวนการของเอกสารคูม อื ชุดตาง ๆ เหลานีส้ รางขึน้ เพือ่ เปนเครือ่ งมือ ทําให
งานอภิบาลในชุมชนวัดมี “พระคริสตเจา” และ “ชุมชน” เปนศูนยกลาง นอกจากนั้น ยัง
เปนการโนมนําสมาชิกที่รวมประชุมกลุมใหคนหาประสบการณ “การเปนชุมชนวัดในวิถี
ทางใหม” นี้ดวยตนเอง

A การแบงปนพระวาจา

A3
การแบงปนพระวาจา 7 ขั้นตอน
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