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
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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 A5

Ö. “ÑĀĔèäüèæĄē 6” ĎèÐôćŚðïāöèā
1. ØĀèÓöòæĘāüÿďòċêŢèÑśüäĀĔÖĎ×ùŚöèäĀö ?
ÑĀĔèäüèæĄē 6 ĎèÐôćŚðïāöèāäŚāÖđ ×ÿĎúśċöôāùĘāúòĀéÐāòďäòŚäòüÖöŚā
íòÿöā×āÑüÖíòÿċ×śāċòĄñÐòśüÖüÿďò×āÐØĀèċêŢèÐāòùŚöèäĀö ?
2. ċòāÓöòæĘāüÿďòÐĀéÐôćŚðÑüÖċòā ?
ÐôćðŚ ïāöèāďðŚùāðāòåêőãäĀöċüÖčãñďðŚòéĀ òĈåś Öą ÓöāðäśüÖÐāòÑüÖëĈÓś è
òüéÑśāÖ ëĈśÓèĎèôÿČöÐéśāèúòĆüĎèæĄēæĘāÖāèÑüÖäèďãś ċÑāåāðäèċüÖ
ĎèÑĀĔèäüèæĄē 6 öŚā “íòÿċ×śāæòÖðĄíòÿêòÿùÖÓŞĎúśċòāæĘāüÿďòùĘāúòĀé
ċíĆēüèéśāèÑüÖċòā?”
3. íòÿöā×āæòÖÙĄöăä
ĎèÑĀèĔ äüèæĄē 6 ÐôćðŚ ùāðāòåċôĆüÐ “íòÿöā×āæòÖÙĄöäă ” ÚąÖē ċêŢèåśüñÓĘā úòĆü
öôĄùèĀĔ đ ×āÐéæüŚāèæĄĎē ÙśĎèÐāòČéŚÖêŠèÓòĀÖĔ èĀèĔ äĀöüñŚāÖċÙŚè “×ÖĎúśüïĀñċÑā”
ùðāÙăÐæĀÖĔ ÐôćðŚ íñāñāð×ã×Ęāíòÿöā×āæòÖÙĄöäă èĄĎĔ èòÿúöŚāÖÙŚöÖùĀêãāúŞèèĀĔ
úòĆüċãĆüèèĀèĔ èĘāċüāďêêòÿñćÐäŞĎÙśÐéĀ ùåāèÐāòâŞäāŚ Öđ æĄÐē āòĎúśüïĀñ
ÑśüéÐíòŚüÖÑüÖëĈüś èĆē ċêŢèċòĆüē ÖñāÐ ĎèÐāòêòÿÙćðÓòĀÖĔ äŚüðā ùāðāòåČéŚÖêŠè
êòÿùéÐāòâŞÐĀéíòÿöā×āæòÖÙĄöăäèĄĔÐĀéÐôćŚðďãś
ùòćê
ãśöñöăçèĄ ĄĔ ÑĀèĔ äüèæĄē 6 ÙŚöñċòāĎúśùòśāÖÙĄöäă ÑüÖċòā “éèúăè” (üśāÖ
ðç 7:24) ČôÿæĘāĎúśíòÿéĀÜÙāÑüÖíòÿÓòăùäċ×śāùĘāċòĒ×ďê “æŚāè×ÿċêŢè
íñāèåąÖċòā… ×èåąÖùćãêôāñČëŚèãăè” (Ð× 1:8)
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æŚāèċêŢèíñāèåąÖċòā
(ÑĀĔèäüèæĄē 6 ÑüÖÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā)
ùĆēüæĄēäśüÖ×ĀãċäòĄñðôŚöÖúèśā
y ČëŚèčêùċäüòŞòĈêöĀã ČôÿÐôćŚðċíĆēüèéśāèĎÐôśċÓĄñÖ
y ÐòÿãāøČëŚèċôĒÐđ ċÑĄñèÑśüÓöāðäŚüďêèĄĔ ČëŚèôÿ 1 ÑśüÓöāð
“ùòòċùòăÜíòÿċ×śā” “ċñĄñē ðċñĄñèëĈêś öŕ ñ” “äśüèòĀéÓèäŚāÖåăèē ” “ùòśāÖùĀèäă”
“ċäòĄñðċãĒÐòĀé÷ĄôðúāùèăæÓòĀÖĔ ČòÐ” “ČùöÖúāíòÿêòÿùÖÓŞÑüÖíòÿċ×śā”
“ċäòĄñðċñāöÙèċíĆüē òĀé÷ĄôÐĘāôĀÖ” “ñüðòĀéÓèæĄùē ÖĀ ÓðòĀÖċÐĄñ×” “ċäòĄñð
íăçÐĄ òòð” “ñĆèúñĀãäŚüäśāèÐāòØśüòāøÝòŞéÖĀ úôöÖ” “ÙŚöñċúôĆüëĈñś āÐďòś”
y êāÐÐāďöæŞéüòŞã úòĆüêāÐÐāċÓðĄ ÐòÿãāøČëŚèĎúÜŚ

éæèĘā
ÑĀĔèäüèæĄē 6 ĎèéĀäò ÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā 7 ÑĀĔèäüè æĄēċÑĄñèďöśöŚā
êòąÐøāÖāèæĄēÐôćŚð×ÿæĘā
Ð) òāñÖāèċÐĄēñöÐĀéÖāèĎèÓòĀĔÖÐŚüè
Ñ) öāÖČëèÖāèĎúðŚæĄē×ÿäśüÖæĘā
ĎÓòæĘā æĘāüÿďò ČôÿæĘāċðĆēüďò
ÐôćŚðČéŚÖêŠèíòÿöā×āúôāñÐôćŚðíéöŚā ÑĀĔèäüèèĄĔÓŚüèÑśāÖñāÐ ðĀÐ
åāðÐĀèöŚā “ÖāèÙèăãĎãéśāÖæĄēċòāÓöòãĘāċèăèÐāò”
ĎèÐāòêòÿÙćðÑüÖċòāöĀèèĄĔ ċòā×ÿåāðÓĘāåāðċãĄñöÐĀèèĄöĔ āŚ ċòāÓöòæĘā
üÿďòĎèÑĀĔèäüèæĄē 6 ?
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Ð. “ÑĀĔèäüèæĄē 6” ĎèíòÿÓĀðïĄòŞ
×ĀãÐôćŚð 2 - 3 Óè
y ČäŚôÿÐôćŚð òĀééæüŚāèÑśāÖôŚāÖèĄĔďêÐôćŚðôÿúèąēÖéæ
y üŚāèéæüŚāèèĀĔè ČôÿüïăêòāñÓĘāåāð
y úôĀÖ×āÐĎÙśċöôā 5 èāæĄ ČôśöÐôĀéðāòāñÖāèÐôćŚðĎúÜŚ
ÓĘāåāð
ĎèéæüŚāèèĄðĔ üĄ ÿďòċÐĄñē öÑśüÖÐĀéÑĀèĔ äüèæĄē 6 ÑüÖÐāòČéŚÖêŠè
íòÿöā×ā ?
(1) ôĈÐā 8: 19 - 21
ÜāäăíĄēèśüÖÑüÖíòÿċñÚĈċ×śā
(2) ñāÐüé 1: 22 - 25
Ðāòďãśñăèíòÿöā×ā
(3) ôĈÐā 6: 46 - 49
ùòśāÖéśāèéèúăè
(4) Ðă×ÐāòüĀÓòùāöÐ 1:6-8
æŚāè×ÿċêŢèíñāèåąÖċòā
ùòćê
y ÑĀèĔ äüèæĄē 6 ÙŚöñÐôćðŚ ĎúśèāĘ íòÿöā×āÑüÖíòÿċ×śāðāùĈï
Ś āÓêÞăéäĀ ă ÑĀèĔ äüèèĄĔ
ÙŚöñďðŚĎúśċêŢèċíĄñÖ “ëĈîś ÖŠ íòÿÓòăùäċ×śā” čãñďðŚďãśċêŢèêòÿ×ĀÐøŞíñāè
åąÖÓöāðòĀÐÓöāðċðääāÐòćâāČôÿÓöāðÙĆēèÙðñăèãĄÑüÖíòÿüÖÓŞ

Ñ. “ÑĀĔèäüèæĄē 6” ĎèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ
y ÐôćðŚ ČéŚÖêŠèíòÿöā×āéāÖÐôćðŚ üā×åĆüďãśöāŚ ċêŢèċíĄñÖ “ÐôćðŚ ïāöèā” ċæŚāèĀèĔ

ÚąēÖùðāÙăÐČäŚôÿÓèČùöÖúāíôĀÖùŚöèäĀö ċíĆēüÓĘĔā×ćèÙĄöăäÑüÖäèċüÖ
y ñĀÖðĄÐôćðŚ ČéŚÖêŠèíòÿöā×āéāÖÐôćðŚ êòāòåèāæĄ×ē ÿÓŚüñđ íĀáèāÐôćðŚ ÑüÖäè
ĎúśċêŢè “ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ” ĎèßāèÿċíĆüē èéśāèæĄüē ñĈĎŚ ÐôśċÓĄñÖÐĀè íöÐ
ċÑāäśüÖÐāòðĄùŚöèòŚöðĎèÖāèäŚāÖđ2 ÑüÖÙćðÙèöĀã
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2. ëôÑüÖÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×āĎèùïāïăéāôöĀã
y üïăêòāñĎèÐôćŚðĎúÜŚ
ÓĘāåāð
y åśāúāÐċòăð
ē äśèãśöñÑĀèĔ äüèæĄē 1 - 4 ÑüÖÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×āÐŚüè
ÐāòêòÿÙćðùïāïăéāôòÿãĀéöĀã æŚāèÓăãöŚā ÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā
æĄċē òăðē ÑąèĔ ÐŚüèÐāòêòÿÙćðèĀèĔ ×ÿÐŚüĎúśċÐăãëôüÿďòäŚüÐāòêòÿÙćð?
y æŚāèÓăãöŚā×ÿðĄêÜ
Š úāüÿďòċÐăãÑąèĔ éśāÖďúð úāÐèĘāÑĀèĔ äüèæĄē 1 - 4
ÑüÖÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×āðāĎÙśÐŚüèÐāòêòÿÙćð ?
éæċùòăð
ðĄëôãĄäŚüùïāïăéāôöĀã
y ùðāÙăÐùïāïăéāôöĀã×ĘāèöèðāÐČ×śÖöŚā éòòñāÐā÷ČôÿèĘĔāċùĄñÖĎèÐāò
êòÿÙćðùïāïăéāôöĀããĄÑąĔè ċðĆēüíöÐċÑāċêőãêòÿÙćðãśöñÑĀĔèäüèæĄē 1 - 4
ÑüÖÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā
y ÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×āùāðāòåÙŚöñÐāòêòÿÙćðùïāïăéāôöĀãĎúśîŠÖ
íòÿêòÿùÖÓŞÑüÖíòÿċ×śāċðĆēüíöÐċÑāČùöÖúāÐāòäĀãùăèĎ×æĄēåĈÐäśüÖ
ċêŢèÐāòÙŚöñùðāÙăÐĎúśüïăêòāñêòÿċãĒèäŚāÖđ ÑüÖòÿċéĄñéöāòÿÐāòêòÿÙćð
ďðŚĎÙŚßāèÿċêŢèċíĄñÖ “ëĈ×ś ãĀ Ðāò” Čôÿ “ëĈéś òăúāò” ČäŚĎèßāèÿċêŢèúćèś ùŚöè
òŚöðÐĀèòĀéëăãÙüéĎèÖāèÑüÖíòÿċ×śā
êŠÜúā / ÓöāðñćŚÖñāÐ
y ùðāÙăÐùïāïăéāôöĀãéāÖÓèäśüÖÐāòĎúśòé
Ą “íă×āòâāäāðòÿċéĄñéöāòÿ
ÐāòêòÿÙćð” ČôÿċúĒèöŚāÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā “ċùĄñċöôā” ĎèÐòâĄèĄĔ Óöòúā
čüÐāùùòśāÖÓöāðùĘāèąÐôŚöÖúèśā äĀöüñŚāÖċÙŚèČèÿèĘāÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā
òÿúöŚāÖÙŚöÖöĀèîŔŤèîĈ×ăäĎ×ÑüÖùïāïăéāô
y ×ĘāċêŢèæĄùē ðāÙăÐùïāïăéāô×ÿäÐôÖÐĀèÐŚüè (Ďèäüèċòăðē êòÿÙćð) ċòĆüē Öċöôā
æĄē×ÿÐĀèďöśùĘāúòĀéÑĀĔèäüèæĄē 1 - 4 ÑüÖÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā
7
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Ó. “ÑĀĔèäüèæĄē 6” ĎèÐāòêòÿÙćðùïāïăéāôöĀã
1. òÿċéĄñéöāòÿÑüÖÐāòêòÿÙćð ÐôāñċêŢè ÑĀĔèäüèæĄē 6
ùïāïăéāôöĀãúôāñČúŚÖĎÙśÑèĀĔ äüèæĄē 1 - 4 ÑüÖÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā
ċíĆēüċòăēðÐāòêòÿÙćð ðĄÐāòäÐôÖôŚöÖúèśā Čôÿ×Āãċöôāďöś 20 èāæĄ ùĘāúòĀé
×ćãêòÿùÖÓŞèĄĔ ÐāòêòÿÙćðÑśāðÐāòČéŚÖêŠèĎèÑĀĔèäüèæĄē 5 ďê úôĀÖ×āÐúñćã
ċÖĄñéċôĒÐèśüñ ×ąÖäŚüãśöñòÿċéĄñéöāòÿÑüÖÐāòêòÿÙćðæĀèæĄ úòĆüÐôŚāöüĄÐ
èĀñúèąēÖ ĎèÐāòêòÿÙćðùïāïăéāôöĀã öāòÿÑüÖÐāòêòÿÙćðèĀĔè×ÿãĘāċèăèďê
ĎèÑĀĔèäüèæĄē 6
Ð) “òāñÖāèċÐĄēñöÐĀéÖāèĎèÓòĀĔÖÐŚüè”
Ñ) “öāÖČëèÖāèĎúðŚæĄē×ÿäśüÖæĘā ĎÓòæĘā æĘāüÿďò ČôÿæĘāċðĆēüďò”
ùŚöèÐôćðŚ üĆèē đ ÐĒùāðāòåĎÙśÑèĀĔ äüèæĄē 1 - 4 ÑüÖÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā
ùĘāúòĀéÐāòêòÿÙćðďãśċÙŚèċãĄñöÐĀè

1. ÖāèäŚāÖđ ÑüÖÙćðÙèöĀã
äŚüďêèĄĔċêŢèïāíÑüÖöĀã ċêŢèãĀÖùĀÜôĀÐøâŞÑüÖÙćðÙèöĀã (ČùãÖ
ïāíÑüÖöĀãæĄēċäòĄñðďöśùĘāúòĀéÐôćŚðĎúÜŚ)
ÓĘāåāð
ðĄÖāèüÿďòéśāÖæĄēÙćðÙèöĀãíąÖÐòÿæĘā ?
(ĎèæĄêē òÿÙćðĎúÜŚ Ďúś×ãĀ öāÖČëŚèÐòÿãāøÑśüÓöāðæĄċē äòĄñðďöśòüéöĀã
čãñäăãČëŚèæĄùē üãÓôśüÖÐĀéæĄêē òÿÙćðċùèüÑąèĔ ðāúòĆüċÑĄñèùăÖē æĄëē êśĈ òÿÙćðċùèü
éèéüòŞãúòĆüéèÐòÿãāøČëŚèĎúÜŚ Ďúśäãă ùŚöèæĄċē úôĆüċíĆüē ċêŢèÓĘāäüéċùòăð
ÐòâĄæċĄē êŢèÐôćðŚ ċôĒÐĎúśċÑĄñèÑśüÓöāðæĄċē ùèüôÖæĄÙē üŚ ÖùĄċē úôĄñē ðĎèïāíæĄĎē úśďöś)
ñĆèúñĀãäŚüäśāèÐāòØśüòāøÝòŞéĀÖúôöÖ
ùòśāÖùĀèäă
ċäòĄñðċãĒÐòĀé÷ĄôðúāùèăæÓòĀĔÖČòÐ

ùòòċùòăÜíòÿċ×śā
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äśüèòĀéÓèäŚāÖåăēè

3
AsIPA A5 æŚāèċêŢèíñāèåąÖċòā

2. ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñðĄùŚöèòŚöðĎèÖāèäŚāÖđ ÑüÖÙćðÙèöĀã
ĎèïāíäŚüďêèĄĔ ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñäśüÖÐāòðĄùöŚ èòŚöðĎèÖāèÑüÖ
ÙćðÙèöĀãĎèßāèÿæĄēċêŢèċíĆēüèéśāèÐĀè äĀöüñŚāÖċÙŚè “ċäòĄñðċñāöÙèċíĆēü
òĀé÷ĄôÐĘāôĀÖ” “ċñĄēñðċñĄñèëĈśêŕöñ” “äśüèòĀéÓèäŚāÖåăēè”

y ×ĀãÐôćðŚ 2 - 3 Óè üïăêòāñÓĘāåāðČôÿċÑĄñèÑśüÓöāðôÖĎèÐòüéæĄöē āŚ ÖèĄĔ
y úôĀÖ×āÐĎÙśċöôā 4 èāæĄ ÐôĀéðāòāñÖāèÐôćŚðĎúÜŚ

ÓĘāåāð
ĎèÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā ÑĀĔèäüèæĄē 6 ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ
êòąÐøāÐĀèöŚāċòāèŚā×ÿæĘāüÿďòéśāÖ?
4
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éæċùòăð
y ÐôćŚðñŚüñÐôćŚðúèąēÖ üā×êòąÐøāúāòĆüÐĀèĎèÑĀĔèäüèæĄē 6 ãĀÖèĄĔ
“ċòā×ÿèĘāÐă×ÐòòðÐāòċñĄēñðëĈśêŕöñČôÿÐāòÙŚöñċúôĆüÓèæĄēùĀÖÓð
òĀÖċÐĄñ×ċÑśāðāòöðüñĈŚĎèÐă×ÐòòðÐāòċäòĄñðċñāöÙèċíĆēüòĀé÷Ąô
ÐĘāôĀÖďãśüñŚāÖďò ?”
y ÐôćŚðñŚüñüĄÐÐôćŚðúèąēÖ üā×êòąÐøāĎèÑĀĔèäüèæĄē 6 ãĀÖèĄĔ
“ÓćâíŚüċ×śāöĀãďãśÑüĎúśċòāċäòĄñðéæïāöèāċíĆüē ðöôÙèùĘāúòĀéðăùÚā
öĀèüāæăäñŞèĄĔ ċòāÓöòùöãïāöèāĎèúĀöċòĆüē ÖüÿďòæĄċē êŢèÓöāðäśüÖÐāòíăċ÷ø
ÑüÖöĀãèĄĔ? ĎÓò×ÿċêŢèëĈśċÑĄñè ? ĎÓò×ÿċêŢèëĈśèĘāïāöèāĎèöĀã ?”
y ÐôćŚðæĄēùāð üā×üïăêòāñĎèÑĀĔèäüèæĄē 6 ãĀÖèĄĔ
“ðĄúÜăÖÓèúèąÖē ÐĘāôĀÖêŕöñ ċçüüā÷ĀñüñĈĎŚ èôÿČöÐéśāèÑüÖċòāäāðôĘāíĀÖ
ÓèċãĄñö íöÐċòāùĀÐùüÖÓèÓöòďêċñĄñē ðċçü ĎÓòéśāÖ×ÿďêċñĄñē ð?”
y ÐôćŚðæĄēùĄē üā×üïăêòāñĎèÑĀĔèäüèæĄē 6 ãĀÖèĄĔ
“ċðĆüē ďðŚèāèðāèĄĔ ðĄÓèäŚāÖåăèē ×ĘāèöèðāÐæĄċãĄñö ðāêŠÐúôĀÐüñĈĎŚ èôÿČöÐ
éśāèÑüÖċòā èŚā×ÿðĄæðĄ ÖāèùüÖúòĆüùāðÓèďêċñĄñē ðČôÿäśüèòĀéíöÐċÑā
ĎèèāðÑüÖÙćðÙè ĎÓò×ÿæĘāúèśāæĄēèĄĔ ? ×ÿďêċðĆēüďò ?”
y ÐôćŚðæĄēúśā üā×üïăêòāñĎèÑĀĔèäüèæĄē 6 ãĀÖèĄĔ
“ċíĆüē èéśāèÑüÖċòāÓĈúŚ èąÖē ãĈċúðĆüèðĄêÜ
Š úāúèĀÐĎèÙĄöäă ùðòù ċòā×ÿæĘā
üÿďòďãśéśāÖċíĆēüÙŚöñùāðĄïòòñāÓĈŚèĄĔ ċòā×ÿČùãÖÓöāðċüĆĔüüāæò
äŚüíöÐċÑāďãśüñŚāÖďò ?”
ÑĀĔèäüèæĄē 6 æĘāôāñ×ăääāòðâŞÑüÖÐāòïāöèāúòĆüďðŚ ?
éāÖÓèòĈùś Ðą öŚāÐāòüïăêòāñ ċêŢèÐāòæĘāôāñéòòñāÐā÷ÑüÖÐāòùöã
ïāöèāæĄďē ãśùòśāÖÑąèĔ ðāĎè 5 ÑĀèĔ äüèČòÐ üñŚāÖďòÐĒäāðċòāÓöòòÿôąÐöŚāċíĆüē æĄ×ē ÿ
ÐôāñċêŢèÙćðÙèÓòăùäÙè êòÿùéÐāòâŞÑüÖċòāĎèíòÿÓòăùäċ×śāäśüÖèĘāċòā
ùĈÐŚ āòÐòÿæĘāĎèßāèÿæĄċē êŢèÙćðÙèÓòăùäÙè ãĀÖèĀèĔ ĎèÑĀèĔ äüèæĄē 6 ċòā×ąÖÓöò
êòąÐøāúāòĆüÐĀè ċíĆüē ÐĘāúèãÐă×ÐāòäŚāÖđ æĄċē êŢèòĈêçòòð ČôÿÐāòäĀãùăèĎ×
ĎèùăēÖæĄēĎÐôśċÓĄñÖÐĀéČèöÓăãÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā
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2. ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñðĄùŚöèòŚöðĎèÖāèäŚāÖđ ÑüÖÙćðÙèöĀã
ĎèïāíäŚüďêèĄĔ ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñäśüÖÐāòðĄùöŚ èòŚöðĎèÖāèÑüÖ
ÙćðÙèöĀãĎèßāèÿæĄēċêŢèċíĆēüèéśāèÐĀè äĀöüñŚāÖċÙŚè “ċäòĄñðċñāöÙèċíĆēü
òĀé÷ĄôÐĘāôĀÖ” “ċñĄēñðċñĄñèëĈśêŕöñ” “äśüèòĀéÓèäŚāÖåăēè”

y ×ĀãÐôćðŚ 2 - 3 Óè üïăêòāñÓĘāåāðČôÿċÑĄñèÑśüÓöāðôÖĎèÐòüéæĄöē āŚ ÖèĄĔ
y úôĀÖ×āÐĎÙśċöôā 4 èāæĄ ÐôĀéðāòāñÖāèÐôćŚðĎúÜŚ

ÓĘāåāð
ĎèÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā ÑĀĔèäüèæĄē 6 ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ
êòąÐøāÐĀèöŚāċòāèŚā×ÿæĘāüÿďòéśāÖ?
4
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éæċùòăð
y ÐôćŚðñŚüñÐôćŚðúèąēÖ üā×êòąÐøāúāòĆüÐĀèĎèÑĀĔèäüèæĄē 6 ãĀÖèĄĔ
“ċòā×ÿèĘāÐă×ÐòòðÐāòċñĄēñðëĈśêŕöñČôÿÐāòÙŚöñċúôĆüÓèæĄēùĀÖÓð
òĀÖċÐĄñ×ċÑśāðāòöðüñĈŚĎèÐă×ÐòòðÐāòċäòĄñðċñāöÙèċíĆēüòĀé÷Ąô
ÐĘāôĀÖďãśüñŚāÖďò ?”
y ÐôćŚðñŚüñüĄÐÐôćŚðúèąēÖ üā×êòąÐøāĎèÑĀĔèäüèæĄē 6 ãĀÖèĄĔ
“ÓćâíŚüċ×śāöĀãďãśÑüĎúśċòāċäòĄñðéæïāöèāċíĆüē ðöôÙèùĘāúòĀéðăùÚā
öĀèüāæăäñŞèĄĔ ċòāÓöòùöãïāöèāĎèúĀöċòĆüē ÖüÿďòæĄċē êŢèÓöāðäśüÖÐāòíăċ÷ø
ÑüÖöĀãèĄĔ? ĎÓò×ÿċêŢèëĈśċÑĄñè ? ĎÓò×ÿċêŢèëĈśèĘāïāöèāĎèöĀã ?”
y ÐôćŚðæĄēùāð üā×üïăêòāñĎèÑĀĔèäüèæĄē 6 ãĀÖèĄĔ
“ðĄúÜăÖÓèúèąÖē ÐĘāôĀÖêŕöñ ċçüüā÷ĀñüñĈĎŚ èôÿČöÐéśāèÑüÖċòāäāðôĘāíĀÖ
ÓèċãĄñö íöÐċòāùĀÐùüÖÓèÓöòďêċñĄñē ðċçü ĎÓòéśāÖ×ÿďêċñĄñē ð?”
y ÐôćŚðæĄēùĄē üā×üïăêòāñĎèÑĀĔèäüèæĄē 6 ãĀÖèĄĔ
“ċðĆüē ďðŚèāèðāèĄĔ ðĄÓèäŚāÖåăèē ×ĘāèöèðāÐæĄċãĄñö ðāêŠÐúôĀÐüñĈĎŚ èôÿČöÐ
éśāèÑüÖċòā èŚā×ÿðĄæðĄ ÖāèùüÖúòĆüùāðÓèďêċñĄñē ðČôÿäśüèòĀéíöÐċÑā
ĎèèāðÑüÖÙćðÙè ĎÓò×ÿæĘāúèśāæĄēèĄĔ ? ×ÿďêċðĆēüďò ?”
y ÐôćŚðæĄēúśā üā×üïăêòāñĎèÑĀĔèäüèæĄē 6 ãĀÖèĄĔ
“ċíĆüē èéśāèÑüÖċòāÓĈúŚ èąÖē ãĈċúðĆüèðĄêÜ
Š úāúèĀÐĎèÙĄöäă ùðòù ċòā×ÿæĘā
üÿďòďãśéśāÖċíĆēüÙŚöñùāðĄïòòñāÓĈŚèĄĔ ċòā×ÿČùãÖÓöāðċüĆĔüüāæò
äŚüíöÐċÑāďãśüñŚāÖďò ?”
ÑĀĔèäüèæĄē 6 æĘāôāñ×ăääāòðâŞÑüÖÐāòïāöèāúòĆüďðŚ ?
éāÖÓèòĈùś Ðą öŚāÐāòüïăêòāñ ċêŢèÐāòæĘāôāñéòòñāÐā÷ÑüÖÐāòùöã
ïāöèāæĄďē ãśùòśāÖÑąèĔ ðāĎè 5 ÑĀèĔ äüèČòÐ üñŚāÖďòÐĒäāðċòāÓöòòÿôąÐöŚāċíĆüē æĄ×ē ÿ
ÐôāñċêŢèÙćðÙèÓòăùäÙè êòÿùéÐāòâŞÑüÖċòāĎèíòÿÓòăùäċ×śāäśüÖèĘāċòā
ùĈÐŚ āòÐòÿæĘāĎèßāèÿæĄċē êŢèÙćðÙèÓòăùäÙè ãĀÖèĀèĔ ĎèÑĀèĔ äüèæĄē 6 ċòā×ąÖÓöò
êòąÐøāúāòĆüÐĀè ċíĆüē ÐĘāúèãÐă×ÐāòäŚāÖđ æĄċē êŢèòĈêçòòð ČôÿÐāòäĀãùăèĎ×
ĎèùăēÖæĄēĎÐôśċÓĄñÖÐĀéČèöÓăãÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā
5
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Ó. “ÑĀĔèäüèæĄē 6” ĎèÐāòêòÿÙćðùïāïăéāôöĀã
1. òÿċéĄñéöāòÿÑüÖÐāòêòÿÙćð ÐôāñċêŢè ÑĀĔèäüèæĄē 6
ùïāïăéāôöĀãúôāñČúŚÖĎÙśÑèĀĔ äüèæĄē 1 - 4 ÑüÖÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā
ċíĆēüċòăēðÐāòêòÿÙćð ðĄÐāòäÐôÖôŚöÖúèśā Čôÿ×Āãċöôāďöś 20 èāæĄ ùĘāúòĀé
×ćãêòÿùÖÓŞèĄĔ ÐāòêòÿÙćðÑśāðÐāòČéŚÖêŠèĎèÑĀĔèäüèæĄē 5 ďê úôĀÖ×āÐúñćã
ċÖĄñéċôĒÐèśüñ ×ąÖäŚüãśöñòÿċéĄñéöāòÿÑüÖÐāòêòÿÙćðæĀèæĄ úòĆüÐôŚāöüĄÐ
èĀñúèąēÖ ĎèÐāòêòÿÙćðùïāïăéāôöĀã öāòÿÑüÖÐāòêòÿÙćðèĀĔè×ÿãĘāċèăèďê
ĎèÑĀĔèäüèæĄē 6
Ð) “òāñÖāèċÐĄēñöÐĀéÖāèĎèÓòĀĔÖÐŚüè”
Ñ) “öāÖČëèÖāèĎúðŚæĄē×ÿäśüÖæĘā ĎÓòæĘā æĘāüÿďò ČôÿæĘāċðĆēüďò”
ùŚöèÐôćðŚ üĆèē đ ÐĒùāðāòåĎÙśÑèĀĔ äüèæĄē 1 - 4 ÑüÖÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā
ùĘāúòĀéÐāòêòÿÙćðďãśċÙŚèċãĄñöÐĀè

1. ÖāèäŚāÖđ ÑüÖÙćðÙèöĀã
äŚüďêèĄĔċêŢèïāíÑüÖöĀã ċêŢèãĀÖùĀÜôĀÐøâŞÑüÖÙćðÙèöĀã (ČùãÖ
ïāíÑüÖöĀãæĄēċäòĄñðďöśùĘāúòĀéÐôćŚðĎúÜŚ)
ÓĘāåāð
ðĄÖāèüÿďòéśāÖæĄēÙćðÙèöĀãíąÖÐòÿæĘā ?
(ĎèæĄêē òÿÙćðĎúÜŚ Ďúś×ãĀ öāÖČëŚèÐòÿãāøÑśüÓöāðæĄċē äòĄñðďöśòüéöĀã
čãñäăãČëŚèæĄùē üãÓôśüÖÐĀéæĄêē òÿÙćðċùèüÑąèĔ ðāúòĆüċÑĄñèùăÖē æĄëē êśĈ òÿÙćðċùèü
éèéüòŞãúòĆüéèÐòÿãāøČëŚèĎúÜŚ Ďúśäãă ùŚöèæĄċē úôĆüċíĆüē ċêŢèÓĘāäüéċùòăð
ÐòâĄæċĄē êŢèÐôćðŚ ċôĒÐĎúśċÑĄñèÑśüÓöāðæĄċē ùèüôÖæĄÙē üŚ ÖùĄċē úôĄñē ðĎèïāíæĄĎē úśďöś)
ñĆèúñĀãäŚüäśāèÐāòØśüòāøÝòŞéĀÖúôöÖ
ùòśāÖùĀèäă
ċäòĄñðċãĒÐòĀé÷ĄôðúāùèăæÓòĀĔÖČòÐ

ùòòċùòăÜíòÿċ×śā
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äśüèòĀéÓèäŚāÖåăēè

3
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Ð. “ÑĀĔèäüèæĄē 6” ĎèíòÿÓĀðïĄòŞ
×ĀãÐôćŚð 2 - 3 Óè
y ČäŚôÿÐôćŚð òĀééæüŚāèÑśāÖôŚāÖèĄĔďêÐôćŚðôÿúèąēÖéæ
y üŚāèéæüŚāèèĀĔè ČôÿüïăêòāñÓĘāåāð
y úôĀÖ×āÐĎÙśċöôā 5 èāæĄ ČôśöÐôĀéðāòāñÖāèÐôćŚðĎúÜŚ
ÓĘāåāð
ĎèéæüŚāèèĄðĔ üĄ ÿďòċÐĄñē öÑśüÖÐĀéÑĀèĔ äüèæĄē 6 ÑüÖÐāòČéŚÖêŠè
íòÿöā×ā ?
(1) ôĈÐā 8: 19 - 21
ÜāäăíĄēèśüÖÑüÖíòÿċñÚĈċ×śā
(2) ñāÐüé 1: 22 - 25
Ðāòďãśñăèíòÿöā×ā
(3) ôĈÐā 6: 46 - 49
ùòśāÖéśāèéèúăè
(4) Ðă×ÐāòüĀÓòùāöÐ 1:6-8
æŚāè×ÿċêŢèíñāèåąÖċòā
ùòćê
y ÑĀèĔ äüèæĄē 6 ÙŚöñÐôćðŚ ĎúśèāĘ íòÿöā×āÑüÖíòÿċ×śāðāùĈï
Ś āÓêÞăéäĀ ă ÑĀèĔ äüèèĄĔ
ÙŚöñďðŚĎúśċêŢèċíĄñÖ “ëĈîś ÖŠ íòÿÓòăùäċ×śā” čãñďðŚďãśċêŢèêòÿ×ĀÐøŞíñāè
åąÖÓöāðòĀÐÓöāðċðääāÐòćâāČôÿÓöāðÙĆēèÙðñăèãĄÑüÖíòÿüÖÓŞ

Ñ. “ÑĀĔèäüèæĄē 6” ĎèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ
y ÐôćðŚ ČéŚÖêŠèíòÿöā×āéāÖÐôćðŚ üā×åĆüďãśöāŚ ċêŢèċíĄñÖ “ÐôćðŚ ïāöèā” ċæŚāèĀèĔ

ÚąēÖùðāÙăÐČäŚôÿÓèČùöÖúāíôĀÖùŚöèäĀö ċíĆēüÓĘĔā×ćèÙĄöăäÑüÖäèċüÖ
y ñĀÖðĄÐôćðŚ ČéŚÖêŠèíòÿöā×āéāÖÐôćðŚ êòāòåèāæĄ×ē ÿÓŚüñđ íĀáèāÐôćðŚ ÑüÖäè
ĎúśċêŢè “ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ” ĎèßāèÿċíĆüē èéśāèæĄüē ñĈĎŚ ÐôśċÓĄñÖÐĀè íöÐ
ċÑāäśüÖÐāòðĄùŚöèòŚöðĎèÖāèäŚāÖđ2 ÑüÖÙćðÙèöĀã
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2. ëôÑüÖÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×āĎèùïāïăéāôöĀã
y üïăêòāñĎèÐôćŚðĎúÜŚ
ÓĘāåāð
y åśāúāÐċòăð
ē äśèãśöñÑĀèĔ äüèæĄē 1 - 4 ÑüÖÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×āÐŚüè
ÐāòêòÿÙćðùïāïăéāôòÿãĀéöĀã æŚāèÓăãöŚā ÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā
æĄċē òăðē ÑąèĔ ÐŚüèÐāòêòÿÙćðèĀèĔ ×ÿÐŚüĎúśċÐăãëôüÿďòäŚüÐāòêòÿÙćð?
y æŚāèÓăãöŚā×ÿðĄêÜ
Š úāüÿďòċÐăãÑąèĔ éśāÖďúð úāÐèĘāÑĀèĔ äüèæĄē 1 - 4
ÑüÖÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×āðāĎÙśÐŚüèÐāòêòÿÙćð ?
éæċùòăð
ðĄëôãĄäŚüùïāïăéāôöĀã
y ùðāÙăÐùïāïăéāôöĀã×ĘāèöèðāÐČ×śÖöŚā éòòñāÐā÷ČôÿèĘĔāċùĄñÖĎèÐāò
êòÿÙćðùïāïăéāôöĀããĄÑąĔè ċðĆēüíöÐċÑāċêőãêòÿÙćðãśöñÑĀĔèäüèæĄē 1 - 4
ÑüÖÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā
y ÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×āùāðāòåÙŚöñÐāòêòÿÙćðùïāïăéāôöĀãĎúśîŠÖ
íòÿêòÿùÖÓŞÑüÖíòÿċ×śāċðĆēüíöÐċÑāČùöÖúāÐāòäĀãùăèĎ×æĄēåĈÐäśüÖ
ċêŢèÐāòÙŚöñùðāÙăÐĎúśüïăêòāñêòÿċãĒèäŚāÖđ ÑüÖòÿċéĄñéöāòÿÐāòêòÿÙćð
ďðŚĎÙŚßāèÿċêŢèċíĄñÖ “ëĈ×ś ãĀ Ðāò” Čôÿ “ëĈéś òăúāò” ČäŚĎèßāèÿċêŢèúćèś ùŚöè
òŚöðÐĀèòĀéëăãÙüéĎèÖāèÑüÖíòÿċ×śā
êŠÜúā / ÓöāðñćŚÖñāÐ
y ùðāÙăÐùïāïăéāôöĀãéāÖÓèäśüÖÐāòĎúśòé
Ą “íă×āòâāäāðòÿċéĄñéöāòÿ
ÐāòêòÿÙćð” ČôÿċúĒèöŚāÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā “ċùĄñċöôā” ĎèÐòâĄèĄĔ Óöòúā
čüÐāùùòśāÖÓöāðùĘāèąÐôŚöÖúèśā äĀöüñŚāÖċÙŚèČèÿèĘāÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā
òÿúöŚāÖÙŚöÖöĀèîŔŤèîĈ×ăäĎ×ÑüÖùïāïăéāô
y ×ĘāċêŢèæĄùē ðāÙăÐùïāïăéāô×ÿäÐôÖÐĀèÐŚüè (Ďèäüèċòăðē êòÿÙćð) ċòĆüē Öċöôā
æĄē×ÿÐĀèďöśùĘāúòĀéÑĀĔèäüèæĄē 1 - 4 ÑüÖÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā
7
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Ö. “ÑĀĔèäüèæĄē 6” ĎèÐôćŚðïāöèā
1. ØĀèÓöòæĘāüÿďòċêŢèÑśüäĀĔÖĎ×ùŚöèäĀö ?
ÑĀĔèäüèæĄē 6 ĎèÐôćŚðïāöèāäŚāÖđ ×ÿĎúśċöôāùĘāúòĀéÐāòďäòŚäòüÖöŚā
íòÿöā×āÑüÖíòÿċ×śāċòĄñÐòśüÖüÿďò×āÐØĀèċêŢèÐāòùŚöèäĀö ?
2. ċòāÓöòæĘāüÿďòÐĀéÐôćŚðÑüÖċòā ?
ÐôćðŚ ïāöèāďðŚùāðāòåêőãäĀöċüÖčãñďðŚòéĀ òĈåś Öą ÓöāðäśüÖÐāòÑüÖëĈÓś è
òüéÑśāÖ ëĈśÓèĎèôÿČöÐéśāèúòĆüĎèæĄēæĘāÖāèÑüÖäèďãś ċÑāåāðäèċüÖ
ĎèÑĀĔèäüèæĄē 6 öŚā “íòÿċ×śāæòÖðĄíòÿêòÿùÖÓŞĎúśċòāæĘāüÿďòùĘāúòĀé
ċíĆēüèéśāèÑüÖċòā?”
3. íòÿöā×āæòÖÙĄöăä
ĎèÑĀèĔ äüèæĄē 6 ÐôćðŚ ùāðāòåċôĆüÐ “íòÿöā×āæòÖÙĄöäă ” ÚąÖē ċêŢèåśüñÓĘā úòĆü
öôĄùèĀĔ đ ×āÐéæüŚāèæĄĎē ÙśĎèÐāòČéŚÖêŠèÓòĀÖĔ èĀèĔ äĀöüñŚāÖċÙŚè “×ÖĎúśüïĀñċÑā”
ùðāÙăÐæĀÖĔ ÐôćðŚ íñāñāð×ã×Ęāíòÿöā×āæòÖÙĄöäă èĄĎĔ èòÿúöŚāÖÙŚöÖùĀêãāúŞèèĀĔ
úòĆüċãĆüèèĀèĔ èĘāċüāďêêòÿñćÐäŞĎÙśÐéĀ ùåāèÐāòâŞäāŚ Öđ æĄÐē āòĎúśüïĀñ
ÑśüéÐíòŚüÖÑüÖëĈüś èĆē ċêŢèċòĆüē ÖñāÐ ĎèÐāòêòÿÙćðÓòĀÖĔ äŚüðā ùāðāòåČéŚÖêŠè
êòÿùéÐāòâŞÐĀéíòÿöā×āæòÖÙĄöăäèĄĔÐĀéÐôćŚðďãś
ùòćê
ãśöñöăçèĄ ĄĔ ÑĀèĔ äüèæĄē 6 ÙŚöñċòāĎúśùòśāÖÙĄöäă ÑüÖċòā “éèúăè” (üśāÖ
ðç 7:24) ČôÿæĘāĎúśíòÿéĀÜÙāÑüÖíòÿÓòăùäċ×śāùĘāċòĒ×ďê “æŚāè×ÿċêŢè
íñāèåąÖċòā… ×èåąÖùćãêôāñČëŚèãăè” (Ð× 1:8)
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æŚāèċêŢèíñāèåąÖċòā
(ÑĀĔèäüèæĄē 6 ÑüÖÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā)
ùĆēüæĄēäśüÖ×ĀãċäòĄñðôŚöÖúèśā
y ČëŚèčêùċäüòŞòĈêöĀã ČôÿÐôćŚðċíĆēüèéśāèĎÐôśċÓĄñÖ
y ÐòÿãāøČëŚèċôĒÐđ ċÑĄñèÑśüÓöāðäŚüďêèĄĔ ČëŚèôÿ 1 ÑśüÓöāð
“ùòòċùòăÜíòÿċ×śā” “ċñĄñē ðċñĄñèëĈêś öŕ ñ” “äśüèòĀéÓèäŚāÖåăèē ” “ùòśāÖùĀèäă”
“ċäòĄñðċãĒÐòĀé÷ĄôðúāùèăæÓòĀÖĔ ČòÐ” “ČùöÖúāíòÿêòÿùÖÓŞÑüÖíòÿċ×śā”
“ċäòĄñðċñāöÙèċíĆüē òĀé÷ĄôÐĘāôĀÖ” “ñüðòĀéÓèæĄùē ÖĀ ÓðòĀÖċÐĄñ×” “ċäòĄñð
íăçÐĄ òòð” “ñĆèúñĀãäŚüäśāèÐāòØśüòāøÝòŞéÖĀ úôöÖ” “ÙŚöñċúôĆüëĈñś āÐďòś”
y êāÐÐāďöæŞéüòŞã úòĆüêāÐÐāċÓðĄ ÐòÿãāøČëŚèĎúÜŚ

éæèĘā
ÑĀĔèäüèæĄē 6 ĎèéĀäò ÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā 7 ÑĀĔèäüè æĄēċÑĄñèďöśöŚā
êòąÐøāÖāèæĄēÐôćŚð×ÿæĘā
Ð) òāñÖāèċÐĄēñöÐĀéÖāèĎèÓòĀĔÖÐŚüè
Ñ) öāÖČëèÖāèĎúðŚæĄē×ÿäśüÖæĘā
ĎÓòæĘā æĘāüÿďò ČôÿæĘāċðĆēüďò
ÐôćŚðČéŚÖêŠèíòÿöā×āúôāñÐôćŚðíéöŚā ÑĀĔèäüèèĄĔÓŚüèÑśāÖñāÐ ðĀÐ
åāðÐĀèöŚā “ÖāèÙèăãĎãéśāÖæĄēċòāÓöòãĘāċèăèÐāò”
ĎèÐāòêòÿÙćðÑüÖċòāöĀèèĄĔ ċòā×ÿåāðÓĘāåāðċãĄñöÐĀèèĄöĔ āŚ ċòāÓöòæĘā
üÿďòĎèÑĀĔèäüèæĄē 6 ?
1
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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

A5
ทานเปนพยานถึงเรา
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