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 ขารวมประชุมกลุมไดคนพบแลว
และสรุปประเด็นสําคัญ
6. บทสรุป เจตนาเพื่อใชเปน “การใหขอมูล”
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Ñ) ÓĘāåāð
ÐāòČùãÖüüÐæĄċē êŢèòĈêçòòðÑüÖíòÿ÷āùè×ĀÐò úðāñåąÖüÿďò ?
“íòÿ÷āùè×ĀÐòČùãÖäèüñŚāÖċêŢèòĈêçòòðĎèÙćðÙèöĀãæĄċē êŢèċùðĆüè
ÓòüéÓòĀöċãĄñöÐĀè ČôÿĎèÙćðÙèñŚüñđ ÑüÖöĀã” (FC 85)
Ó) ÓĘāåāð
íòÿùĀèäÿêāêāæòÖêòÿùÖÓŞĎúśċòāďãśòéĀ êòÿùéÐāòâŞüÿďò×āÐ
ÙćðÙè ?
“ ĎèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñđ ÓòăùäÙèČäŚôÿÓèďãśòéĀ êòÿùéÐāòâŞÓöāð
ċêŢèÙćðÙè ÚąēÖċÑāòĈśùąÐöŚāäèðĄéæéāæČôÿďãśòĀéÐāòùèĀéùèćèĎúśċÑśāďêðĄ
ùŚöèòŚöðĎèÖāèùŚöèòöðÑüÖÙćðÙè” (RM 51)
Ö)

ÓĘāåāð
ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ ċêŢè×ćãċòăēðäśèùĘāúòĀéùĀÖÓðČééĎúðŚďãś
üñŚāÖďò ?
“ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñđ ÓĆü ÐāòċòăēðäśèüñŚāÖðĀēèÓÖċíĆēüèĘāďêùĈŚùĀÖÓð
ĎúðŚæĄēðĄòāÐßāèüñĈŚéè “üāòñçòòðČúŚÖÓöāðòĀÐ”
ÙćðÙèċúôŚāèĄÐĔ ôāñċêŢèċÙĆüĔ ČêŖÖæĄîē ÑĈ èąĔ ĎèÙĄöäă ÓòăùäÙè ĎèÐāòċüāĎ×
ĎùŚäŚüëĈśäĘēāäśüñČôÿëĈśåĈÐæüãæăĔÖ
ÙćðÙèċúôŚāèĄĔČùãÖĎúśċúĒèöŚā ðĄÓöāðċêŢèďêďãśüñŚāÖďòæĄē×ÿċüāÙèÿ
ÓöāðČéŚÖČñÐČôÿÙāäăíĀèçŞćèăñð”(RM 51)

üçăøßāèïāöèā
Ďúśċòāüçăøßāèïāöèā×āÐĎ× ċíĆüē ÑüĎúśíòÿċñÚĈċ×śāÙĄČĔ èöæāÖÐāòċêŢè
íòÿ÷āùè×ĀÐòČôÿÙćðÙèöĀãĎèċüċÙĄñêŠ××ćéĀè üñŚāÖæĄēíòÿüÖÓŞêòāòåèāĎúś
ċòāċêŢè
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ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ ċêŢè
“éśāèùĘāúòĀéæćÐÓè”
ùăēÖæĄēäśüÖ×ĀãċäòĄñðôŚöÖúèśā
y
y

ČëŚèÐòÿãāø / êāÐÐāùĘāúòĀéċÑĄñè
úĀöÑśüéæüŚāè×āÐíòÿÓĀðïĄòŞùĘāúòĀéÖāèÐôćŚð ĎèúĀöÑśü Ó.1 (úèśā 5)

éæèĘā
ċòāďãśñèă ÐāòÐôŚāöåąÖ “ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñđ” Ďèêòÿċæ÷äŚāÖđ æĀöē čôÐ
ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñđ ċúôŚāèĄðĔ ÙĄ üĆē ċòĄñÐüĆèē đ üĄÐúôāñÙĆüē ċÙŚè “ÙćðÙèíĆèĔ ßāè
ÑüÖíòÿ÷āùè×ĀÐò” (Basic Ecclesial Communities) ùïāíòÿùĀÖÕòāÙ
ČúŚÖċüċÚĄñċòĄñÐ “öăåæĄ āÖĎúðŚÑüÖÐāòċêŢèÙćðÙèöĀã” ČôÿĎèêòÿċæ÷ďæñċòā
ċòĄñÐùĀèĔ đ öŚā “öăåÙĄ ðć ÙèöĀã” íòÿùĀèäÿêāêāñüúŞè êüô æĄē 2 æòÖċòĄñÐöŚā
“íòÿ÷āùè×ĀÐòæĄēðĄÙćðÙèñŚüñđ ċêŢèíĆĔèßāè” (Ecclesial Basic
Communities) ČôÿæòÖÐôŚāöåąÖÙćðÙèñŚüñđ ċúôŚāèĄĔöŚā “ċêŢèéśāèČôÿ
ÓòüéÓòĀöùĘāúòĀéæćÐÓè” (FABC V, 8)
ÐāòêòÿÙćðÑüÖċòāĎèöĀèèĄĔ ĎúśċòāåāðäèċüÖöŚā
“ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñÓĆüüÿďò?”
1
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Ð. öĀãèĄĔðĄêŠÜúā
ĎèïāíÑśāÖôŚāÖèĄċĔ òā×ÿċúĒèùïāíöĀãČúŚÖúèąÖē ÑüĎúśí×ă āòâāċÖĄñéđ
ùĀÐÓòĈŚ ČôÿùĘāòö×òāñôÿċüĄñãæĀĔÖúðã

éæċùòăð
y ĎèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñèĀĔè ċíĆēüèéśāèíéêÿÐĀèĎèéśāèĎãéśāèúèąēÖ
y ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñĎÙśíòÿöòùāòċêŢèíĆĔèßāèĎèÐāòíéêÿÐĀè
y ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñÐòÿæĘāùăÖē æĄíē òÿ÷āùè×ĀÐòÓöòÐòÿæĘāĎèôÿČöÐéśāè
ČúŚÖèĄĔ ďãśČÐŚÐāòČéŚÖêŠèÓöāðċÙĆēü ÐāòùüèÓĘāùüè ÐāòÙŚöñċúôĆü
ëĈśñāÐ×è ČôÿëĈśùăĔèċèĆĔüêòÿãāäĀö ÐāòċØôăðØôüÖãśöñÐĀè ÐāòêòĀéêòćÖ
ïāöÿÓöāðċêŢèüñĈŚĎúśãĄÑąĔè …þôþ
2.
y
y

y
y
üïăêòāñĎèÐôćŚðòöð
ÓĘāåāð
üÿďòċÐăãÑąĔèĎèïāíèĄĔ ?
y ôĈÐ÷ò úðāñåąÖüÿďò ?
y æĘāďðéāÖÓè×ąÖċãăèúŚāÖüüÐďê×āÐöĀã ?
y ëĈśÓèæĄēðĄôĀÐøâÿČäÐäŚāÖÐĀèĎèöĀãČúŚÖèĄĔòĈśùąÐüñŚāÖďò ?
y êŠÜúāÑüÖöĀãèĄĔÓĆüüÿďò?
2
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íòÿùĀèäÿêāêāñüúŞè êüô æĄē 2 äòĀùüÿďòċÐĄēñöÐĀéÙćðÙè
ÓòăùäÙèñŚüñ
×ĀãÐôćŚð 2 – 3 Óè
äŚüďêèĄĔ ċêŢèÑśüÓöāðÚąēÖ íòÿùĀèäÿêāêāñüúŞè êüô æĄē 2 ďãśæòÖ
ðĄùðâôăÑăäåąÖÓòăùäÙèæćÐÓè ČäŚôÿÐôćŚð×ÿďãśòĀéðüéúðāñĎúśüŚāè
ÐôćŚðôÿúèąēÖÑśüÓöāð
üŚāèÑśüÓöāðèĀĔèČôÿüïăêòāñÓĘāåāð
úôĀÖ×āÐĎÙśċöôā 4 èāæĄ ČôśöÐôĀéðāòāñÖāèÐôćŚðĎúÜŚ

Ð) ÓĘāåāð
ÙćðÙèöĀãċêŢè “éśāèČôÿÓòüéÓòĀö” ùĘāúòĀéæćÐÓèďãśüñŚāÖďò ?
“ďðŚðéĄ Óć ÓôĎãĎèčôÐæĄüē ñĈčŚ ãñêòā÷×āÐÓòüéÓòĀö ÙćðÙèöĀãċêŢèéśāè
ČôÿÓòüéÓòĀöùĘāúòĀéæćÐÓè čãñċØíāÿüñŚāÖñăēÖ ùĘāúòĀéëĈśæĄēäÐæćÐÑŞČôÿ
ČéÐïāòÿúèĀÐ” (FC 85)
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Ö. ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñãĘāċèăèÙĄöăäüñŚāÖďò ?
ċòāďãśÓèś íéöŚā íòÿċ×śāæòÖðĄíòÿêòÿùÖÓŞĎúśċòāċ×òăÜċäăéčäÑąèĔ ãśöñ
ÐĀèċêŢèÙćðÙèĎèßāèÿíĄèē üś ÖÙāñ-úÜăÖ ãĀÖèĀèĔ ÓòăùäÙèúôāñÓè×ąÖòöðäĀö
ÐĀèċêŢèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñđ ċúôŚāèĄðĔ ÐĄ ôďÐüñŚāÖďò ?
ČôÿíöÐċÑāãĘāċèăèÙĄöăäüñŚāÖďòĎèæāÖêÞăéĀäă ?
1.
y
y
y

×ĀãÐôćŚð 2 – 3 Óè
ðüÖãĈïāíĎèúèśāèĄĔ ÑśāÖôŚāÖ
üïăêòāñÓĘāåāðĎèÐôćŚðñŚüñ
úôĀÖ×āÐĎÙśċöôā 3 èāæĄ ČôśöÐôĀéðāòāñÖāè

ÓĘāåāð
ĎèïāíÑśāÖôŚāÖèĄĔ ċòāċúĒèüÿďòæĄċē êŢèÙĄöäă ÑüÖÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ

éæċùòăð
y ÓèæĀĔÖúðãĎèïāí ďãśòĀé÷ĄôôśāÖéāêČôÿċêŢèùðāÙăÐÑüÖÙćðÙèöĀã
íöÐċÑāďêöĀãĎèöĀèüāæăäñŞ
y íöÐċÑāČäŚôÿÓèċêŢèÓòăùäÙèæĄēäŚāÖÓèäŚāÖüñĈŚ èĀēèúðāñÓöāðöŚā
íöÐċÑāòĈśùąÐčããċãĄēñö êòā÷×āÐÓöāðëĈÐíĀèĎãđ ÐĀéÓòăùäÙèüĆēèđ
y Ďèñāðċ×ĒéďÑśďãśêöŕ ñČôÿĎèÓöāðč÷Ðċ÷òśā íöÐċÑāüñĈčŚ ããċãĄñē öäāðôĘāíĀÖ
ċíĆēüèÓòăùäÙèãśöñÐĀèďðŚùĀÖċÐäċúĒèåąÖÓöāðäśüÖÐāòÑüÖíöÐċÑā
y úôāñÓèòĈśùąÐëăãúöĀÖČôÿðüÖúāÙćðÙèüĆēèÚąēÖíöÐċÑāùāðāòåðĄ
ðèćøñùĀðíĀèçŞòŚöðÐĀèČôÿðĄÐāòÙŚöñċúôĆüċÐĆĔüÐĈôÐĀè

Ñ. öăåĄÙćðÙèöĀãúòĆüöăåĄæāÖĎúðŚÑüÖÐāòċêŢèÙćðÙèöĀã
1.

äŚüďêèĄĔ ÓĆüöĀãüĄÐČúŚÖúèąēÖ ÚąēÖČäÐäŚāÖÐĀèðāÐæĄċãĄñö
üïăêòāñĎèÐôćŚðòöð

ÓĘāåāð
ðĄüÿďòČäÐäŚāÖ×āÐċãăðĎèöĀãČúŚÖèĄĔ ? (ċæĄñéïāíöĀãúèśā 2)
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2.

öĀãæĄċē êŢèÙćðÙè (Community Church) äŚāÖ×āÐöĀãæĄċē êŢèċíĄñÖ
êŠ×ċ×ÐÙè (Church of individuals) üñŚāÖďò ?

ĎèêŒ 1964 éòòãāíòÿùĀÖÕòāÙ×āÐæĀöē čôÐ ďãśêòÿÙćðêòąÐøāúāòĆüÐĀè
æĄèē ÓòöāäăÐèĀ ĎèÐòćÖčòð ÐāòêòÿÙćðùðĀÙÙāĎèÓòĀÖĔ èĀèĔ ċòĄñÐöŚā “ùïāùĀÖÓāñèā
öāäăÐĀèæĄē 2” ÑśüÓöāðæĄēċòā×ÿüŚāè äŚüďêèĄĔðā×āÐċüÐùāòùĆéċèĆēüÖ×āÐÐāò
êòÿÙćðæĄēċÐĄēñöÐĀéíòÿ÷āùè×ĀÐò
“íòÿċêŢèċ×śāďãśæòÖíüíòÿæĀñêòÿùāæÓöāð÷ĀÐãăùė æă çăČė ôÿÓöāðòüã
ďðŚĎÙŚČÐŚðèćøñŞČäŚôÿêŠ×ċ×ÐÙè čãñďðŚùèíòÿæĀñĎñãĄäŚüÓöāðċÐĄēñöÑśüÖ
ëĈÐíĀèĎãđ ÑüÖíöÐċÑā ČäŚæòÖíüíòÿæĀñ×ĀãäĀÖĔ íöÐċÑāÑąèĔ ċêŢèêòÿÙāÐò
úèąēÖċãĄñö” (LG 9)
üïăêòāñĎèÐôćŚðòöð
ÓĘāåāð
y üÿďòÓĆüÓöāðúðāñÑüÖÓĘāöŚā “êŠ×ċ×ÐÙè” Čôÿ “êòÿÙāÐòúèąÖē ċãĄñö”?
y ĎúśċòĄñéċòĄñÖÑśüÓöāðÑśāÖäśèèĄĔĎúðŚãśöñÓĘāíĈãÑüÖæŚāè ?
y öĀãĎãĎè 2 ïāíèĄĔ (úèśā 2 Čôÿúèśā 3) æĄēČùãÖĎúśċúĒèùïāí
äāðÑśüÓöāðÑśāÖäśè ? ċíòāÿċúäćĎã ?

Ó. ċòāíéïāíüÿďòÑüÖÙćðÙèëĈðś ÓĄ öāðċÙĆüē ĎèíòÿÓĀðïĄòŞ ?
1. ÖāèÐôćŚðċêŢèċöôā 15 èāæĄ
y ×ĀãÐôćŚð 3 – 4 Óè
y ČäŚôÿÐôćŚðĎÙśéæüŚāèæĄēČäÐäŚāÖÐĀè
y üïăêòāñÓĘāåāð
y ċÑĄñèÓĘāúòĆüöôĄôÖĎèČëŚèÐòÿãāø æĄēùāðāòåéòòñāñïāíĎãïāí
úèąēÖĎèÑśü Ð. Čôÿ Ñ. (úèśā 2 Čôÿ 3)
ÓĘāåāð
ÑśüÓöāðĎãÑüÖéæüŚāèäŚüďêèĄĔ ċÑśāÐĀèďãśãĄæĄēùćãÐĀéïāíĎè
Ñśü Ð. úòĆü Ñ.
(1) Ðă×ÐāòüĀÓòùāöÐ 2: 42-47
ÙćðÙèÓòăùäÙèñćÓČòÐċòăēð íéêÿÐĀèĎèéśāèċíĆēüæĘāíăçĄúĀÐÑèðêŠÖ
(2) Ðă×ÐāòüĀÓòùāöÐ 4: 32 – 37
ÙćðÙèÓòăùäÙèċòăēðČòÐċêŢèúèąēÖċãĄñöÐĀè
(3) čòð 12: 3 – 13
íòÿ÷āùè×ĀÐòĎèßāèÿċêŢèÙćðÙè
(4) 1 Óò 12: 12 – 30
íòÿ÷āùè×ĀÐòĎèßāèÿċêŢèòŚāÖÐāñ
(5) üî 4: 1 – 16
íòÿíòæĄēČäÐäŚāÖÐĀèĎèÙćðÙè
2.
y
y
y
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òāñÖāè
ùòćêéæüŚāèæĄēďãśòĀéďê
äăãÓĘāúòĆüöôĄæĄēďãśċÑĄñèďöśĎèČëŚèÐòÿãāøéèïāíèĀĔèđ
üçăéāñÑśüÓöāðæĄēæŚāèďãśċôĆüÐċÑĄñèÑąĔèèĀĔè
5
AsIPA B1 ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ ċêŢèéśāèùĘāúòĀéæćÐÓè

2.

öĀãæĄċē êŢèÙćðÙè (Community Church) äŚāÖ×āÐöĀãæĄċē êŢèċíĄñÖ
êŠ×ċ×ÐÙè (Church of individuals) üñŚāÖďò ?

ĎèêŒ 1964 éòòãāíòÿùĀÖÕòāÙ×āÐæĀöē čôÐ ďãśêòÿÙćðêòąÐøāúāòĆüÐĀè
æĄèē ÓòöāäăÐèĀ ĎèÐòćÖčòð ÐāòêòÿÙćðùðĀÙÙāĎèÓòĀÖĔ èĀèĔ ċòĄñÐöŚā “ùïāùĀÖÓāñèā
öāäăÐĀèæĄē 2” ÑśüÓöāðæĄēċòā×ÿüŚāè äŚüďêèĄĔðā×āÐċüÐùāòùĆéċèĆēüÖ×āÐÐāò
êòÿÙćðæĄēċÐĄēñöÐĀéíòÿ÷āùè×ĀÐò
“íòÿċêŢèċ×śāďãśæòÖíüíòÿæĀñêòÿùāæÓöāð÷ĀÐãăùė æă çăČė ôÿÓöāðòüã
ďðŚĎÙŚČÐŚðèćøñŞČäŚôÿêŠ×ċ×ÐÙè čãñďðŚùèíòÿæĀñĎñãĄäŚüÓöāðċÐĄēñöÑśüÖ
ëĈÐíĀèĎãđ ÑüÖíöÐċÑā ČäŚæòÖíüíòÿæĀñ×ĀãäĀÖĔ íöÐċÑāÑąèĔ ċêŢèêòÿÙāÐò
úèąēÖċãĄñö” (LG 9)
üïăêòāñĎèÐôćŚðòöð
ÓĘāåāð
y üÿďòÓĆüÓöāðúðāñÑüÖÓĘāöŚā “êŠ×ċ×ÐÙè” Čôÿ “êòÿÙāÐòúèąÖē ċãĄñö”?
y ĎúśċòĄñéċòĄñÖÑśüÓöāðÑśāÖäśèèĄĔĎúðŚãśöñÓĘāíĈãÑüÖæŚāè ?
y öĀãĎãĎè 2 ïāíèĄĔ (úèśā 2 Čôÿúèśā 3) æĄēČùãÖĎúśċúĒèùïāí
äāðÑśüÓöāðÑśāÖäśè ? ċíòāÿċúäćĎã ?

Ó. ċòāíéïāíüÿďòÑüÖÙćðÙèëĈðś ÓĄ öāðċÙĆüē ĎèíòÿÓĀðïĄòŞ ?
1. ÖāèÐôćŚðċêŢèċöôā 15 èāæĄ
y ×ĀãÐôćŚð 3 – 4 Óè
y ČäŚôÿÐôćŚðĎÙśéæüŚāèæĄēČäÐäŚāÖÐĀè
y üïăêòāñÓĘāåāð
y ċÑĄñèÓĘāúòĆüöôĄôÖĎèČëŚèÐòÿãāø æĄēùāðāòåéòòñāñïāíĎãïāí
úèąēÖĎèÑśü Ð. Čôÿ Ñ. (úèśā 2 Čôÿ 3)
ÓĘāåāð
ÑśüÓöāðĎãÑüÖéæüŚāèäŚüďêèĄĔ ċÑśāÐĀèďãśãĄæĄēùćãÐĀéïāíĎè
Ñśü Ð. úòĆü Ñ.
(1) Ðă×ÐāòüĀÓòùāöÐ 2: 42-47
ÙćðÙèÓòăùäÙèñćÓČòÐċòăēð íéêÿÐĀèĎèéśāèċíĆēüæĘāíăçĄúĀÐÑèðêŠÖ
(2) Ðă×ÐāòüĀÓòùāöÐ 4: 32 – 37
ÙćðÙèÓòăùäÙèċòăēðČòÐċêŢèúèąēÖċãĄñöÐĀè
(3) čòð 12: 3 – 13
íòÿ÷āùè×ĀÐòĎèßāèÿċêŢèÙćðÙè
(4) 1 Óò 12: 12 – 30
íòÿ÷āùè×ĀÐòĎèßāèÿċêŢèòŚāÖÐāñ
(5) üî 4: 1 – 16
íòÿíòæĄēČäÐäŚāÖÐĀèĎèÙćðÙè
2.
y
y
y
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òāñÖāè
ùòćêéæüŚāèæĄēďãśòĀéďê
äăãÓĘāúòĆüöôĄæĄēďãśċÑĄñèďöśĎèČëŚèÐòÿãāøéèïāíèĀĔèđ
üçăéāñÑśüÓöāðæĄēæŚāèďãśċôĆüÐċÑĄñèÑąĔèèĀĔè
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Ö. ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñãĘāċèăèÙĄöăäüñŚāÖďò ?
ċòāďãśÓèś íéöŚā íòÿċ×śāæòÖðĄíòÿêòÿùÖÓŞĎúśċòāċ×òăÜċäăéčäÑąèĔ ãśöñ
ÐĀèċêŢèÙćðÙèĎèßāèÿíĄèē üś ÖÙāñ-úÜăÖ ãĀÖèĀèĔ ÓòăùäÙèúôāñÓè×ąÖòöðäĀö
ÐĀèċêŢèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñđ ċúôŚāèĄðĔ ÐĄ ôďÐüñŚāÖďò ?
ČôÿíöÐċÑāãĘāċèăèÙĄöăäüñŚāÖďòĎèæāÖêÞăéĀäă ?
1.
y
y
y

×ĀãÐôćŚð 2 – 3 Óè
ðüÖãĈïāíĎèúèśāèĄĔ ÑśāÖôŚāÖ
üïăêòāñÓĘāåāðĎèÐôćŚðñŚüñ
úôĀÖ×āÐĎÙśċöôā 3 èāæĄ ČôśöÐôĀéðāòāñÖāè

ÓĘāåāð
ĎèïāíÑśāÖôŚāÖèĄĔ ċòāċúĒèüÿďòæĄċē êŢèÙĄöäă ÑüÖÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ

éæċùòăð
y ÓèæĀĔÖúðãĎèïāí ďãśòĀé÷ĄôôśāÖéāêČôÿċêŢèùðāÙăÐÑüÖÙćðÙèöĀã
íöÐċÑāďêöĀãĎèöĀèüāæăäñŞ
y íöÐċÑāČäŚôÿÓèċêŢèÓòăùäÙèæĄēäŚāÖÓèäŚāÖüñĈŚ èĀēèúðāñÓöāðöŚā
íöÐċÑāòĈśùąÐčããċãĄēñö êòā÷×āÐÓöāðëĈÐíĀèĎãđ ÐĀéÓòăùäÙèüĆēèđ
y Ďèñāðċ×ĒéďÑśďãśêöŕ ñČôÿĎèÓöāðč÷Ðċ÷òśā íöÐċÑāüñĈčŚ ããċãĄñē öäāðôĘāíĀÖ
ċíĆēüèÓòăùäÙèãśöñÐĀèďðŚùĀÖċÐäċúĒèåąÖÓöāðäśüÖÐāòÑüÖíöÐċÑā
y úôāñÓèòĈśùąÐëăãúöĀÖČôÿðüÖúāÙćðÙèüĆēèÚąēÖíöÐċÑāùāðāòåðĄ
ðèćøñùĀðíĀèçŞòŚöðÐĀèČôÿðĄÐāòÙŚöñċúôĆüċÐĆĔüÐĈôÐĀè

Ñ. öăåĄÙćðÙèöĀãúòĆüöăåĄæāÖĎúðŚÑüÖÐāòċêŢèÙćðÙèöĀã
1.

äŚüďêèĄĔ ÓĆüöĀãüĄÐČúŚÖúèąēÖ ÚąēÖČäÐäŚāÖÐĀèðāÐæĄċãĄñö
üïăêòāñĎèÐôćŚðòöð

ÓĘāåāð
ðĄüÿďòČäÐäŚāÖ×āÐċãăðĎèöĀãČúŚÖèĄĔ ? (ċæĄñéïāíöĀãúèśā 2)
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Ð. öĀãèĄĔðĄêŠÜúā
ĎèïāíÑśāÖôŚāÖèĄċĔ òā×ÿċúĒèùïāíöĀãČúŚÖúèąÖē ÑüĎúśí×ă āòâāċÖĄñéđ
ùĀÐÓòĈŚ ČôÿùĘāòö×òāñôÿċüĄñãæĀĔÖúðã

éæċùòăð
y ĎèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñèĀĔè ċíĆēüèéśāèíéêÿÐĀèĎèéśāèĎãéśāèúèąēÖ
y ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñĎÙśíòÿöòùāòċêŢèíĆĔèßāèĎèÐāòíéêÿÐĀè
y ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñÐòÿæĘāùăÖē æĄíē òÿ÷āùè×ĀÐòÓöòÐòÿæĘāĎèôÿČöÐéśāè
ČúŚÖèĄĔ ďãśČÐŚÐāòČéŚÖêŠèÓöāðċÙĆēü ÐāòùüèÓĘāùüè ÐāòÙŚöñċúôĆü
ëĈśñāÐ×è ČôÿëĈśùăĔèċèĆĔüêòÿãāäĀö ÐāòċØôăðØôüÖãśöñÐĀè ÐāòêòĀéêòćÖ
ïāöÿÓöāðċêŢèüñĈŚĎúśãĄÑąĔè …þôþ
2.
y
y

y
y
üïăêòāñĎèÐôćŚðòöð
ÓĘāåāð
üÿďòċÐăãÑąĔèĎèïāíèĄĔ ?
y ôĈÐ÷ò úðāñåąÖüÿďò ?
y æĘāďðéāÖÓè×ąÖċãăèúŚāÖüüÐďê×āÐöĀã ?
y ëĈśÓèæĄēðĄôĀÐøâÿČäÐäŚāÖÐĀèĎèöĀãČúŚÖèĄĔòĈśùąÐüñŚāÖďò ?
y êŠÜúāÑüÖöĀãèĄĔÓĆüüÿďò?
2
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íòÿùĀèäÿêāêāñüúŞè êüô æĄē 2 äòĀùüÿďòċÐĄēñöÐĀéÙćðÙè
ÓòăùäÙèñŚüñ
×ĀãÐôćŚð 2 – 3 Óè
äŚüďêèĄĔ ċêŢèÑśüÓöāðÚąēÖ íòÿùĀèäÿêāêāñüúŞè êüô æĄē 2 ďãśæòÖ
ðĄùðâôăÑăäåąÖÓòăùäÙèæćÐÓè ČäŚôÿÐôćŚð×ÿďãśòĀéðüéúðāñĎúśüŚāè
ÐôćŚðôÿúèąēÖÑśüÓöāð
üŚāèÑśüÓöāðèĀĔèČôÿüïăêòāñÓĘāåāð
úôĀÖ×āÐĎÙśċöôā 4 èāæĄ ČôśöÐôĀéðāòāñÖāèÐôćŚðĎúÜŚ

Ð) ÓĘāåāð
ÙćðÙèöĀãċêŢè “éśāèČôÿÓòüéÓòĀö” ùĘāúòĀéæćÐÓèďãśüñŚāÖďò ?
“ďðŚðéĄ Óć ÓôĎãĎèčôÐæĄüē ñĈčŚ ãñêòā÷×āÐÓòüéÓòĀö ÙćðÙèöĀãċêŢèéśāè
ČôÿÓòüéÓòĀöùĘāúòĀéæćÐÓè čãñċØíāÿüñŚāÖñăēÖ ùĘāúòĀéëĈśæĄēäÐæćÐÑŞČôÿ
ČéÐïāòÿúèĀÐ” (FC 85)
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AsIPA B1

Ñ) ÓĘāåāð
ÐāòČùãÖüüÐæĄċē êŢèòĈêçòòðÑüÖíòÿ÷āùè×ĀÐò úðāñåąÖüÿďò ?
“íòÿ÷āùè×ĀÐòČùãÖäèüñŚāÖċêŢèòĈêçòòðĎèÙćðÙèöĀãæĄċē êŢèċùðĆüè
ÓòüéÓòĀöċãĄñöÐĀè ČôÿĎèÙćðÙèñŚüñđ ÑüÖöĀã” (FC 85)
Ó) ÓĘāåāð
íòÿùĀèäÿêāêāæòÖêòÿùÖÓŞĎúśċòāďãśòéĀ êòÿùéÐāòâŞüÿďò×āÐ
ÙćðÙè ?
“ ĎèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñđ ÓòăùäÙèČäŚôÿÓèďãśòéĀ êòÿùéÐāòâŞÓöāð
ċêŢèÙćðÙè ÚąēÖċÑāòĈśùąÐöŚāäèðĄéæéāæČôÿďãśòĀéÐāòùèĀéùèćèĎúśċÑśāďêðĄ
ùŚöèòŚöðĎèÖāèùŚöèòöðÑüÖÙćðÙè” (RM 51)
Ö)

ÓĘāåāð
ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ ċêŢè×ćãċòăēðäśèùĘāúòĀéùĀÖÓðČééĎúðŚďãś
üñŚāÖďò ?
“ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñđ ÓĆü ÐāòċòăēðäśèüñŚāÖðĀēèÓÖċíĆēüèĘāďêùĈŚùĀÖÓð
ĎúðŚæĄēðĄòāÐßāèüñĈŚéè “üāòñçòòðČúŚÖÓöāðòĀÐ”
ÙćðÙèċúôŚāèĄÐĔ ôāñċêŢèċÙĆüĔ ČêŖÖæĄîē ÑĈ èąĔ ĎèÙĄöäă ÓòăùäÙè ĎèÐāòċüāĎ×
ĎùŚäŚüëĈśäĘēāäśüñČôÿëĈśåĈÐæüãæăĔÖ
ÙćðÙèċúôŚāèĄĔČùãÖĎúśċúĒèöŚā ðĄÓöāðċêŢèďêďãśüñŚāÖďòæĄē×ÿċüāÙèÿ
ÓöāðČéŚÖČñÐČôÿÙāäăíĀèçŞćèăñð”(RM 51)

üçăøßāèïāöèā
Ďúśċòāüçăøßāèïāöèā×āÐĎ× ċíĆüē ÑüĎúśíòÿċñÚĈċ×śāÙĄČĔ èöæāÖÐāòċêŢè
íòÿ÷āùè×ĀÐòČôÿÙćðÙèöĀãĎèċüċÙĄñêŠ××ćéĀè üñŚāÖæĄēíòÿüÖÓŞêòāòåèāĎúś
ċòāċêŢè
8
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ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ ċêŢè
“éśāèùĘāúòĀéæćÐÓè”
ùăēÖæĄēäśüÖ×ĀãċäòĄñðôŚöÖúèśā
y
y

ČëŚèÐòÿãāø / êāÐÐāùĘāúòĀéċÑĄñè
úĀöÑśüéæüŚāè×āÐíòÿÓĀðïĄòŞùĘāúòĀéÖāèÐôćŚð ĎèúĀöÑśü Ó.1 (úèśā 5)

éæèĘā
ċòāďãśñèă ÐāòÐôŚāöåąÖ “ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñđ” Ďèêòÿċæ÷äŚāÖđ æĀöē čôÐ
ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñđ ċúôŚāèĄðĔ ÙĄ üĆē ċòĄñÐüĆèē đ üĄÐúôāñÙĆüē ċÙŚè “ÙćðÙèíĆèĔ ßāè
ÑüÖíòÿ÷āùè×ĀÐò” (Basic Ecclesial Communities) ùïāíòÿùĀÖÕòāÙ
ČúŚÖċüċÚĄñċòĄñÐ “öăåæĄ āÖĎúðŚÑüÖÐāòċêŢèÙćðÙèöĀã” ČôÿĎèêòÿċæ÷ďæñċòā
ċòĄñÐùĀèĔ đ öŚā “öăåÙĄ ðć ÙèöĀã” íòÿùĀèäÿêāêāñüúŞè êüô æĄē 2 æòÖċòĄñÐöŚā
“íòÿ÷āùè×ĀÐòæĄēðĄÙćðÙèñŚüñđ ċêŢèíĆĔèßāè” (Ecclesial Basic
Communities) ČôÿæòÖÐôŚāöåąÖÙćðÙèñŚüñđ ċúôŚāèĄĔöŚā “ċêŢèéśāèČôÿ
ÓòüéÓòĀöùĘāúòĀéæćÐÓè” (FABC V, 8)
ÐāòêòÿÙćðÑüÖċòāĎèöĀèèĄĔ ĎúśċòāåāðäèċüÖöŚā
“ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñÓĆüüÿďò?”
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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

B ชุมชนคริสตชนยอย

B1
ชุมชนคริสตชนยอย เปน
“บานสําหรับทุกคน”

ฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2013
ศูนยประสานงานสงเสริมวิถีชุมชนวัด
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สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

