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

B3
ทําไมตองเปนชุมชนคริสตชนยอย
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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”

ÐāòêòÿÙćðĎúÜŚÓòĀÖĔ æĄē 5 ÑüÖùúíĀèçŞùïāíòÿùĀÖòāÙČúŚÖċüċÚĄñ
éĀèãćÖ üăèčãèăċÚĄñ 1990 (FABC 5 Bandung)
“ÙćðÙèöĀã (Čôÿíòÿ÷āùè×ĀÐò)ĎèċüċÚĄñ×ÿäśüÖðĄÓöāðċêŢè×ăäúèąÖē Ď×
ċãĄñöÐĀèÑüÖÙćðÙèñŚüñđ æĄÕē òāöāù èĀÐéöÙČôÿíòÿùÖÕŞ ñüðòĀéČôÿäśüèòĀé
ÐĀèČôÿÐĀèöŚāċêŢèíĄèē üś Ö íöÐċÑāďãśòéĀ ċòĄñÐãśöñíòÿöā×āÑüÖíòÿċ×śāĎúśðā
üñĈŚòŚöðÐĀè ċêŢèãĀÖÐāòêòÿæĀéüñĈŚÑüÖíòÿÓòăùäċ×śāëĈśæòÖÐôĀéÓĆèíòÿÙèð
ÙĄíĎè÷Ąô÷ĀÐãăùė æă çăė èĘāíöÐċÑāĎúśùòśāÖÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñÑąèĔ (äĀöüñŚāÖċÙŚè
ÐôćðŚ ôÿČöÐċíĆüē èéśāè ÙćðÙèÓòăùäÙèíĆèĔ ßāè ČôÿúðĈÓŚ âÿ “íĀèçùĀÜÜā”)
æĄēèĀēè íöÐċÑāïāöèāČôÿČéŚÖêŠèíòÿöā×āÑüÖíòÿċñÚĈÓòăùäċ×śā ãĘāċèăè
ÙĄöäă äāðíòÿöā×ā ãśöñÐāòÓĘāĔ ×ćèÐĀèČôÿÐĀèČôÿæĘāÖāèòŚöðÐĀè ċíòāÿíöÐ
ċÑāċêŢè “èĘĔāúèąēÖĎ×ċãĄñöÐĀè”
Ö)

×) ùúíĀèçŞùïāíòÿùĀÖÕòāÙĎèüĀîòăÐāäÿöĀèüüÐ ÐāòêòÿÙćðċíĆüē
Ðāò÷ąÐøā Ó.÷.1979 (AMECEA Study Conference1979)
“ÙćðÙèÓòăùäÙèæĄċē òāíñāñāðùòśāÖÑąèĔ èĄĔ ċêŢèÐāòæĘāĎúśíòÿ÷āùè×ĀÐò
æĄċē êŢèúèąÖē ċãĄñö ÷ĀÐãăùė æă çăė ùāÐôČôÿùĆéċèĆüē Ö×āÐüĀÓòùāöÐ ĎèôĀÐøâÿċêŢè
ÑüÖæśüÖåăēèðāÐæĄēùćã×òăÖđ
“ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñđ” ċêŢèöăçæĄ íĄē òÿ÷āùè×ĀÐòôÖðāùĈÙŚ öĄ äă êòÿ×ĘāöĀè
ČôÿċÐĄēñöÑśüÖÐĀéëĈśÓèæĄēíöÐċÑāãĘāċèăèÙĄöăäüñĈŚ×òăÖđ ĎèÙćðÙèÓòăùäÙè
ñŚüñđ ÑüÖíöÐċÑā íòÿ÷āùè×ĀÐòðĄċôĆüãċèĆĔüüñĈŚĎèùåāèÐāòâŞÙĄöăäÑüÖ
êòÿÙāÙè (AFER, Vol. 21, pp. 265-266)
üçăøßāèïāöèā
ÑüċÙăÜĎÓòùĀÐÓè ùöãïāöèā×āÐĎ×
ÑüíòÿÓòăùäċ×śāèĘāċòāĎúśãĘāċèăèÙĄöăäċêŢèíòÿ÷āùè×ĀÐòĎèöăåĄæāÖæĄē
íòÿüÖÓŞæòÖČùãÖČÐŚċòā
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éæèĘā
ùðāÙăÐùïāïăéāôöĀãČúŚÖúèąÖē ďãśüïăêòāñÐĀèüñŚāÖċüā×òăÖċüā×ĀÖċÐĄñē öÐĀé
ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ ðĄÓöāðÓăãċúĒèæĄēČäÐäŚāÖÐĀèċÐĄēñöÐĀéċòĆēüÖèĄĔ éāÖÓè
ČñśÖöŚā “æĘāďðċòāäśüÖùŚÖċùòăðÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ ØĀèďðŚċúĒèċúäćëôĎãæĄē
×ÿäśüÖðĄÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñĎèöĀãèĄĔ”
ÓèüĆèē đ ÐĒùèĀéùèćèċÑā ÐôŚāööŚā “íăçÐĄ òòðöĀèüāæăäñŞÑüÖċòāÐĒðÓĄ è
ðāòŚöðãĄ ċòāðĄüÖÓŞÐòČôÿÐă×ÐòòðäŚāÖđ ÑüÖöĀãðāÐíüČôśö ċòāñĀÖäśüÖÐāò
üÿďòðāÐÐöŚāèĄĔüĄÐúòĆü?”
èĄēċêŢèÓĘāåāðÑüÖċòāĎèöĀèèĄĔãśöñöŚā
“æĘāďðċòā×ąÖÓöòðĄÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñĎèÙćðÙèöĀãÑüÖċòā ?
ðĄċúäćëôüÿďòæĄē×ÿäśüÖ×ĀãäĀĔÖÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñãśöñ ?”
1
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Ð. ÙćðÙèöĀãÑüÖċòāñĀÖÑāãüÿďòüĄÐéśāÖ?
×ĀãÐôćŚðñŚüñ 2 – 3 Óè
• üïăêòāñÓĘāåāð
• Ďúśċöôā 3 èāæĄ ČôśöÐôĀéðāòāñÖāèÐôćŚðĎúÜŚ
ÓĘāåāð
ċòāùāðāòåêòĀéêòćÖüÿďòĎèÙćðÙèöĀãÑüÖċòāĎúśãĄÑąĔèďãśüĄÐéśāÖ?
• äĀöüñŚāÖċÙŚè ċòāòŚöððĆüÐĀèãĄČôśöČÓŚďúèĎèÙćðÙèöĀãÑüÖċòā?
• ċòāòĈśùąÐöŚāċêŢèùŚöèúèąēÖÑüÖÙćðÙèöĀãÑüÖċòāúòĆüďðŚ ?
• ċòā×ÿðĄêòÿùéÐāòâŞÐāòêòÿæĀéüñĈŚÑüÖíòÿċêŢèċ×śāĎèÐă×Ðòòð
ČôÿíăçĄÐòòðÑüÖöĀãďãśüñŚāÖďò ?
éæċùòăð
(ĎúśæćÐÓèüŚāèéæċùòăðċÖĄñéđ ČôśöČéŚÖêŠè ċòāďãśüÿďòċíăēðċäăð×āÐ
éæċùòăð èüÐċúèĆü×āÐùăēÖæĄēċòāďãśòÿéćČôśö)
•
•
•
•
•

éāÖÓèüā×ÑāãêòÿùéÐāòâŞùöŚ èäĀöåąÖÐāòêòÿæĀéüñĈÑŚ üÖíòÿċêŢèċ×śā
éāÖÓèüā×ÑāãÓöāðùèăæùèðČôÿÐāòùèĀéùèćè×āÐëĈśÓèĎèÙćðÙè
öĀãüā××ÿďðŚùèüÖäüéÓöāðäśüÖÐāòÑĀĔèíĆĔèßāèÑüÖðèćøñŞ
ùðāÙăÐùŚöèĎúÜŚĎèÙćðÙèöĀãüā××ÿñĀÖċØĆēüñÙā
éāÖÓèüā×òĈśùąÐöŚā íöÐċÑāďãśòĀéÐāòêÞăéĀäăċúðĆüèċãĒÐæĄēñĀÖďðŚčä
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Ñ) “íĀèçÐă×íòÿëĈśďåŚ” (RM 51) íòÿùĀèäÿêāêāñüúŞè êüô æĄē 2
“ÙćðÙèæĄċē êŢèíĆèĔ ßāèÑüÖíòÿ÷āùè×ĀÐòèĄĔ ċêŢèċÓòĆüē ÖúðāñČúŚÖÓöāððĄ
ÙĄöäă ÙĄöāÑüÖíòÿ÷āùè×ĀÐò ċêŢèċÓòĆüē ÖðĆüĎèÐāòüéòðČôÿÐāòêòÿÐā÷ÑŚāöãĄ
ČôÿċêŢèÐāòċòăðē äśèæĄãē ċĄ íĆüē èĘāďêùĈùŚ ÖĀ ÓðĎúðŚæðĄē òĄ āÐßāèüñĈéŚ è “üāòñçòòð
ČúŚÖÓöāðòĀÐ”
ÙćðÙèċúôŚāèĄċĔ êŢèÐāòÐòÿ×āñüĘāèā× ČôÿċèśèÓöāðùĘāÓĀÜÑüÖÙćðÙèöĀã
ÚąÖē íöÐċÑāÐĒñÖĀ òŚöðċêŢèúèąÖē ċãĄñöüñĈċŚ úðĆüèċãăð … ĎèÐôćðŚ ċúôŚāèĄÓĔ òăùäÙè
×ÿďãśðĄêòÿùéÐāòâŞĎèÐāòæĘāÖāèòŚöðÐĀèċêŢèÙćðÙè ÚąēÖċÑā×ÿòĈśùąÐäĀööŚā
ċêŢèùŚöèúèąēÖæĄēðĄéæéāæüñĈŚ ČôÿďãśòĀéÐĘāôĀÖĎ×ċÑśāďêòŚöððĄùŚöèæĘāÖāèæĄē
æćÐÓèÐĘāôĀÖêÞăéäĀ üă ñĈŚ ĎèċöôāċãĄñöÐĀè üā÷ĀñÓöāðÐòÿäĆüòĆüòśèæĄďē ãśðā×āÐ
ÓöāðòĀÐÑüÖíòÿÓòăùäŞ ÙćðÙèãĀÖÐôŚāöñĀÖÙĄĎĔ úśċúĒèãśöñöŚāðĄÓöāðċêŢèďêďãś
üñŚāÖďòæĄ×ē ÿċüāÙèÿÐāòČéŚÖČñÐĎèúðĈÓŚ âÿ ÙèċëŚāèăñðČôÿÙāäăíèĀ çćèŞ ñă ð
Ó) “ÓòüéÓòĀöÓòăùäÙèĎèčôÐêŠ××ćéĀè” (FC 85) íòÿùĀèäÿêāêā
ñüúŞè êüô æĄē 2
“ùĘāúòĀééòòãāëĈśæĄēďðŚðĄÓòüéÓòĀöäāðçòòðÙāäă ÐĒäśüÖċêőãêòÿäĈ
ÓòüéÓòĀöĎúÜŚĎúśÐöśāÖðāÐÑąèĔ èĀèē ÓĆü íòÿ÷āùè×ĀÐòÚąÖē êòāÐÞċêŢèÓòüéÓòĀö
üñŚāÖÙĀãċ×èĎèòÿãĀéùĀÖÕðâàôČôÿòÿãĀéÙćðÙèöĀãĎèÙćðÙèÓòăùäÙè
ñŚüñđ ČôÿĎèÐôćŚð
ďðŚðéĄ Óć ÓôĎãċôñĎèčôÐæĄüē ñĈčŚ ãñêòā÷×āÐÓòüéÓòĀö íòÿ÷āùè×ĀÐò
ċêŢèéśāèČôÿÓòüéÓòĀöùĘāúòĀéæćÐÓè čãñċØíāÿüñŚāÖñăēÖ ùĘāúòĀééòòãā
ëĈśæĄēäÐæćÐÑŞČôÿČéÐïāòÿúèĀÐ”

7
AsIPA B3 æĘāďðäśüÖċêŢèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ

2. ċüÐùāòíòÿ÷āùè×ĀÐòČôÿÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ
• ×ĀãÐôćŚð 2 – 3 Óè òĀééæüŚāèäŚüďêèĄĔďêúèąēÖéæ
• ĎÙśċöôāüïăêòāñ 10 èāæĄ ČôśöÐôĀéðāòāñÖāèÐôćŚðĎúÜŚ

•

ÓĘāåāð
ĎèéæüŚāèäŚüďêèĄĔċòāíéċúäćëôüÿďòċÐĄēñöÐĀéÐāòċêŢèÙćðÙè
ÓòăùäÙèñŚüñ

Ñ. ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ ùāðāòåċäăðċäĒðùăēÖæĄēñĀÖÑāãüñĈŚ
ĎèÙćðÙèöĀãÑüÖċòāďãś

•

éāÖÓèüā×òĈùś Ðą åĈÐíòÿùÖÕŞČôÿÙćðÙèĎÙś čãñåĈÐéĀÖÓĀéĎúś “ÙŚöñċúôĆü
ċíĆēüæĘāÖāèÑüÖíòÿùÖÕŞČôÿÓèéāÖÓè”
éāÖÓèüā×òĈśùąÐöŚā íòÿ÷āùè×ĀÐòñĀÖċêŢèÑüÖÓèäŚāÖÙāäăüñĈŚ

×Öíă×āòâāïāíċíĆüē ãĈÓöāðċêŢèďêĎèÙĄöäă ÑüÖÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñČúŚÖúèąÖē
Ð) ùĀÖÓāñèāöāäăÐĀèæĄē 2 ċÐĄēñöÐĀé “Ðă×ÐòòðæāÖãśāèÐāòċëñČëŚ
÷āùèā” ÑüÖíòÿ÷āùè×ĀÐò Ñśü 15
(Vatican II, on the Church’s “Missionary Activity”, no. 15)
“ØÿèĀĔè éòòãāçòòðæĈäÚąēÖċêŢèëĈśòŚöððĆüÐĀéíòÿċêŢèċ×śā äśüÖÐŚü
äĀĔÖÙćðÙèëĈśðĄÓöāðċÙĆēüÑąĔè ĎèôĀÐøâÿæĄēùāðāòåãĘāòÖüñĈŚďãśãśöñÓöāðċÙĆēü
ãĀÖèĀĔèíöÐċÑāùāðāòåæĘāúèśāæĄēæĄēíòÿċêŢèċ×śāæòÖðüéĎúś ÓĆü úèśāæĄēùÖÕŞ
êòÿÐā÷ÐČôÿÐøĀäòăñŞ ãśöñöăçĄèĄĔČúôÿÙćðÙèÓòăùäÙè×ąÖċêŢèċÓòĆēüÖúðāñ
ČùãÖöŚā íòÿċêŢèċ×śāùåăäüñĈŚĎèčôÐ”
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•

×ÖüïăêòāñÓĘāåāðÑśāÖôŚāÖĎèÐôćŚðĎúÜŚ
(æĘāòāñÐāòÓĘāäüéďöśéèÐòÿãāè úòĆüÐòÿãāøČëŚèĎúÜŚ)

3
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ÓĘāåāð
ðĄöçă ÐĄ āòüÿďòéśāÖæĄÙē ðć ÙèÓòăùäÙèñŚüñùāðāòåÙŚöñĎúśÙðć ÙèöĀã
òŚöððĆüÐĀèðāÐÑąĔè æĘāĎúśċòāòĈśùąÐöŚāċêŢèùŚöèúèąēÖÑüÖÙćðÙèöĀã Čôÿ
ðĄêòÿùéÐāòâŞæĄēôąÐÚąĔÖñăēÖÑąĔèåąÖÐāòêòÿæĀéüñĈŚÑüÖíòÿċêŢèċ×śā
éæċùòăð
(ĎúśæÐć ÓèüŚāèéæċùòăðċÖĄñéđ ČôśöČéŚÖêŠèöŚāċòāďãśüÿďòċíăðē ċäăð×āÐ
éæċùòăð èüÐċúèĆü×āÐùăēÖæĄēċòāďãśòÿéćČôśö×āÐÐāòüïăêòāñ)
• ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñÐŚüĎúśċÐăãÓöāðùèăæùèðČôÿùèĀéùèćèÐĀè
• ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñċêŢè “éśāèùĘāúòĀéæćÐÓè”
• ÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā æĘāĎúśðĄêòÿùéÐāòâŞùŚöèäĀöÐĀéíòÿÓòăùäċ×śā
• ùāðāòå×ĀãÐāòêŠÜúāäŚāÖđ ĎèÙĄöăäãśöñČùÖùöŚāÖČúŚÖíòÿöòùāò
• ùðāÙăÐòĈśùąÐďãśöŚāċÑāðĄ÷ĀÐãăė÷òĄċæŚāċæĄñðÐĀè
• ÐāòðĄùŚöèòŚöðÑüÖæćÐÓèċêŢèÑüÖ×òăÖ
• ùāðāòåêÞăéäĀ Óă öāðòĀéëăãÙüéòŚöðÐĀè Ðă×ÐòòðäŚāÖđ ðā×āÐÓöāð
ðĀèē Ď×ĎúðŚæöĄē āŚ “èĄċē êŢèÓöāðòĀéëăãÙüéòŚöðÐĀèÑüÖċòāæĄèē Ąē ĎèÙćðÙèèĄ”Ĕ
• ïāöÿëĈśèĘāĎèÙćðÙèÓòăùäÙè ðĄôĀÐøâÿċêŢèÐāò “ċùòăðùòśāÖ” Čôÿ
Ðāò “éòăÐāòòĀéĎÙś” ďðŚĎÙŚċêŢèÐāò “ÓòüéÖĘā” ČôÿÐāò “ÑĈċŚ ÑĒÜéĀÖÓĀé”
• ÙĄöăäÑüÖÙćðÙèöĀãúñĀēÖòāÐôÖùĈŚÙĄöăäÑüÖëĈśÓèĎèæśüÖåăēè

4
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Ó. æĘāďð×ąÖäśüÖċêŢèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ? ċòāÓśèúāÓĘāäüé×āÐ
íòÿÓĀðïĄòŞČôÿċüÐùāòÑüÖíòÿ÷āùè×ĀÐò
1. íòÿÓĀðïĄòŞ ČôÿÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ
• ×ĀãÐôćŚð 2 – 3 Óè òĀééæüŚāèäŚüďêèĄĔďêúèąēÖéæüŚāè
• úôĀÖ×āÐĎÙśċöôāüïăêòāñ 10 èāæĄ ČôśöÐôĀéðāòāñÖāèÐôćŚðĎúÜŚ
ÓĘāåāð
ĎèéæüŚāèäŚüďêèĄċĔ òāíéċúäćëôüÿďòċÐĄñē öÐĀéÐāòðĄÙðć ÙèÓòăùäÙèñŚüñ
(×ÖèĘāċùèüùĀÐúèąēÖċúäćëôčãñÐāòČùãÖôÿÓò čêùċäüòŞ þôþ)
(1) ðÐ 3: 13 – 19
íòÿċñÚĈċ×śāùòśāÖÙćðÙèñŚüñãśöñùāöÐ 12 Óè
(2) ñè 17: 18 – 23
ÙćðÙèĎèíòÿċ×śāèĀĔè ÓöòùÿæśüèĎúśċúĒèĎèéòòãā÷ăøñŞÑüÖíòÿüÖÓŞ
(3) ôÐ 8: 1 – 3 Čôÿ ñè 12: 6
ùðāÙăÐÑüÖÙćðÙèñŚüñòüéđ íòÿċñÚĈċ×śāèĀĔè ČéŚÖêŠèùăēÖÑüÖæĄēíöÐ
ċÑāðĄĎúśÐĀèČôÿÐĀè
(4) 1Óò 16: 19 – 20 / Óù 4: 15 – 18 / îð 1 – 3
íòÿ÷āùè×ĀÐòòÿãĀééśāèĎèñćÓČòÐ ðĄÓöāðùĀðíĀèçŞùèăæùèðòÿúöŚāÖéćÓÓô
(5) Ð× 2: 43 – 47
ÙćðÙćèÓòăùäÙèĎèÐòćÖċñòĈÚāċôĒð
(6) Ð× 11: 19 – 26
ÙćðÙèÓòăùäÙèĎèċðĆüÖüĀèäăčüÐ
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ÓĘāåāð
ðĄöçă ÐĄ āòüÿďòéśāÖæĄÙē ðć ÙèÓòăùäÙèñŚüñùāðāòåÙŚöñĎúśÙðć ÙèöĀã
òŚöððĆüÐĀèðāÐÑąĔè æĘāĎúśċòāòĈśùąÐöŚāċêŢèùŚöèúèąēÖÑüÖÙćðÙèöĀã Čôÿ
ðĄêòÿùéÐāòâŞæĄēôąÐÚąĔÖñăēÖÑąĔèåąÖÐāòêòÿæĀéüñĈŚÑüÖíòÿċêŢèċ×śā
éæċùòăð
(ĎúśæÐć ÓèüŚāèéæċùòăðċÖĄñéđ ČôśöČéŚÖêŠèöŚāċòāďãśüÿďòċíăðē ċäăð×āÐ
éæċùòăð èüÐċúèĆü×āÐùăēÖæĄēċòāďãśòÿéćČôśö×āÐÐāòüïăêòāñ)
• ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñÐŚüĎúśċÐăãÓöāðùèăæùèðČôÿùèĀéùèćèÐĀè
• ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñċêŢè “éśāèùĘāúòĀéæćÐÓè”
• ÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā æĘāĎúśðĄêòÿùéÐāòâŞùŚöèäĀöÐĀéíòÿÓòăùäċ×śā
• ùāðāòå×ĀãÐāòêŠÜúāäŚāÖđ ĎèÙĄöăäãśöñČùÖùöŚāÖČúŚÖíòÿöòùāò
• ùðāÙăÐòĈśùąÐďãśöŚāċÑāðĄ÷ĀÐãăė÷òĄċæŚāċæĄñðÐĀè
• ÐāòðĄùŚöèòŚöðÑüÖæćÐÓèċêŢèÑüÖ×òăÖ
• ùāðāòåêÞăéäĀ Óă öāðòĀéëăãÙüéòŚöðÐĀè Ðă×ÐòòðäŚāÖđ ðā×āÐÓöāð
ðĀèē Ď×ĎúðŚæöĄē āŚ “èĄċē êŢèÓöāðòĀéëăãÙüéòŚöðÐĀèÑüÖċòāæĄèē Ąē ĎèÙćðÙèèĄ”Ĕ
• ïāöÿëĈśèĘāĎèÙćðÙèÓòăùäÙè ðĄôĀÐøâÿċêŢèÐāò “ċùòăðùòśāÖ” Čôÿ
Ðāò “éòăÐāòòĀéĎÙś” ďðŚĎÙŚċêŢèÐāò “ÓòüéÖĘā” ČôÿÐāò “ÑĈċŚ ÑĒÜéĀÖÓĀé”
• ÙĄöăäÑüÖÙćðÙèöĀãúñĀēÖòāÐôÖùĈŚÙĄöăäÑüÖëĈśÓèĎèæśüÖåăēè
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Ó. æĘāďð×ąÖäśüÖċêŢèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ? ċòāÓśèúāÓĘāäüé×āÐ
íòÿÓĀðïĄòŞČôÿċüÐùāòÑüÖíòÿ÷āùè×ĀÐò
1. íòÿÓĀðïĄòŞ ČôÿÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ
• ×ĀãÐôćŚð 2 – 3 Óè òĀééæüŚāèäŚüďêèĄĔďêúèąēÖéæüŚāè
• úôĀÖ×āÐĎÙśċöôāüïăêòāñ 10 èāæĄ ČôśöÐôĀéðāòāñÖāèÐôćŚðĎúÜŚ
ÓĘāåāð
ĎèéæüŚāèäŚüďêèĄċĔ òāíéċúäćëôüÿďòċÐĄñē öÐĀéÐāòðĄÙðć ÙèÓòăùäÙèñŚüñ
(×ÖèĘāċùèüùĀÐúèąēÖċúäćëôčãñÐāòČùãÖôÿÓò čêùċäüòŞ þôþ)
(1) ðÐ 3: 13 – 19
íòÿċñÚĈċ×śāùòśāÖÙćðÙèñŚüñãśöñùāöÐ 12 Óè
(2) ñè 17: 18 – 23
ÙćðÙèĎèíòÿċ×śāèĀĔè ÓöòùÿæśüèĎúśċúĒèĎèéòòãā÷ăøñŞÑüÖíòÿüÖÓŞ
(3) ôÐ 8: 1 – 3 Čôÿ ñè 12: 6
ùðāÙăÐÑüÖÙćðÙèñŚüñòüéđ íòÿċñÚĈċ×śāèĀĔè ČéŚÖêŠèùăēÖÑüÖæĄēíöÐ
ċÑāðĄĎúśÐĀèČôÿÐĀè
(4) 1Óò 16: 19 – 20 / Óù 4: 15 – 18 / îð 1 – 3
íòÿ÷āùè×ĀÐòòÿãĀééśāèĎèñćÓČòÐ ðĄÓöāðùĀðíĀèçŞùèăæùèðòÿúöŚāÖéćÓÓô
(5) Ð× 2: 43 – 47
ÙćðÙćèÓòăùäÙèĎèÐòćÖċñòĈÚāċôĒð
(6) Ð× 11: 19 – 26
ÙćðÙèÓòăùäÙèĎèċðĆüÖüĀèäăčüÐ
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2. ċüÐùāòíòÿ÷āùè×ĀÐòČôÿÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ
• ×ĀãÐôćŚð 2 – 3 Óè òĀééæüŚāèäŚüďêèĄĔďêúèąēÖéæ
• ĎÙśċöôāüïăêòāñ 10 èāæĄ ČôśöÐôĀéðāòāñÖāèÐôćŚðĎúÜŚ

•

ÓĘāåāð
ĎèéæüŚāèäŚüďêèĄĔċòāíéċúäćëôüÿďòċÐĄēñöÐĀéÐāòċêŢèÙćðÙè
ÓòăùäÙèñŚüñ

Ñ. ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ ùāðāòåċäăðċäĒðùăēÖæĄēñĀÖÑāãüñĈŚ
ĎèÙćðÙèöĀãÑüÖċòāďãś

•

éāÖÓèüā×òĈùś Ðą åĈÐíòÿùÖÕŞČôÿÙćðÙèĎÙś čãñåĈÐéĀÖÓĀéĎúś “ÙŚöñċúôĆü
ċíĆēüæĘāÖāèÑüÖíòÿùÖÕŞČôÿÓèéāÖÓè”
éāÖÓèüā×òĈśùąÐöŚā íòÿ÷āùè×ĀÐòñĀÖċêŢèÑüÖÓèäŚāÖÙāäăüñĈŚ

×Öíă×āòâāïāíċíĆüē ãĈÓöāðċêŢèďêĎèÙĄöäă ÑüÖÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñČúŚÖúèąÖē
Ð) ùĀÖÓāñèāöāäăÐĀèæĄē 2 ċÐĄēñöÐĀé “Ðă×ÐòòðæāÖãśāèÐāòċëñČëŚ
÷āùèā” ÑüÖíòÿ÷āùè×ĀÐò Ñśü 15
(Vatican II, on the Church’s “Missionary Activity”, no. 15)
“ØÿèĀĔè éòòãāçòòðæĈäÚąēÖċêŢèëĈśòŚöððĆüÐĀéíòÿċêŢèċ×śā äśüÖÐŚü
äĀĔÖÙćðÙèëĈśðĄÓöāðċÙĆēüÑąĔè ĎèôĀÐøâÿæĄēùāðāòåãĘāòÖüñĈŚďãśãśöñÓöāðċÙĆēü
ãĀÖèĀĔèíöÐċÑāùāðāòåæĘāúèśāæĄēæĄēíòÿċêŢèċ×śāæòÖðüéĎúś ÓĆü úèśāæĄēùÖÕŞ
êòÿÐā÷ÐČôÿÐøĀäòăñŞ ãśöñöăçĄèĄĔČúôÿÙćðÙèÓòăùäÙè×ąÖċêŢèċÓòĆēüÖúðāñ
ČùãÖöŚā íòÿċêŢèċ×śāùåăäüñĈŚĎèčôÐ”
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•

×ÖüïăêòāñÓĘāåāðÑśāÖôŚāÖĎèÐôćŚðĎúÜŚ
(æĘāòāñÐāòÓĘāäüéďöśéèÐòÿãāè úòĆüÐòÿãāøČëŚèĎúÜŚ)
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Ð. ÙćðÙèöĀãÑüÖċòāñĀÖÑāãüÿďòüĄÐéśāÖ?
×ĀãÐôćŚðñŚüñ 2 – 3 Óè
• üïăêòāñÓĘāåāð
• Ďúśċöôā 3 èāæĄ ČôśöÐôĀéðāòāñÖāèÐôćŚðĎúÜŚ
ÓĘāåāð
ċòāùāðāòåêòĀéêòćÖüÿďòĎèÙćðÙèöĀãÑüÖċòāĎúśãĄÑąĔèďãśüĄÐéśāÖ?
• äĀöüñŚāÖċÙŚè ċòāòŚöððĆüÐĀèãĄČôśöČÓŚďúèĎèÙćðÙèöĀãÑüÖċòā?
• ċòāòĈśùąÐöŚāċêŢèùŚöèúèąēÖÑüÖÙćðÙèöĀãÑüÖċòāúòĆüďðŚ ?
• ċòā×ÿðĄêòÿùéÐāòâŞÐāòêòÿæĀéüñĈŚÑüÖíòÿċêŢèċ×śāĎèÐă×Ðòòð
ČôÿíăçĄÐòòðÑüÖöĀãďãśüñŚāÖďò ?
éæċùòăð
(ĎúśæćÐÓèüŚāèéæċùòăðċÖĄñéđ ČôśöČéŚÖêŠè ċòāďãśüÿďòċíăēðċäăð×āÐ
éæċùòăð èüÐċúèĆü×āÐùăēÖæĄēċòāďãśòÿéćČôśö)
•
•
•
•
•

éāÖÓèüā×ÑāãêòÿùéÐāòâŞùöŚ èäĀöåąÖÐāòêòÿæĀéüñĈÑŚ üÖíòÿċêŢèċ×śā
éāÖÓèüā×ÑāãÓöāðùèăæùèðČôÿÐāòùèĀéùèćè×āÐëĈśÓèĎèÙćðÙè
öĀãüā××ÿďðŚùèüÖäüéÓöāðäśüÖÐāòÑĀĔèíĆĔèßāèÑüÖðèćøñŞ
ùðāÙăÐùŚöèĎúÜŚĎèÙćðÙèöĀãüā××ÿñĀÖċØĆēüñÙā
éāÖÓèüā×òĈśùąÐöŚā íöÐċÑāďãśòĀéÐāòêÞăéĀäăċúðĆüèċãĒÐæĄēñĀÖďðŚčä

2
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Ñ) “íĀèçÐă×íòÿëĈśďåŚ” (RM 51) íòÿùĀèäÿêāêāñüúŞè êüô æĄē 2
“ÙćðÙèæĄċē êŢèíĆèĔ ßāèÑüÖíòÿ÷āùè×ĀÐòèĄĔ ċêŢèċÓòĆüē ÖúðāñČúŚÖÓöāððĄ
ÙĄöäă ÙĄöāÑüÖíòÿ÷āùè×ĀÐò ċêŢèċÓòĆüē ÖðĆüĎèÐāòüéòðČôÿÐāòêòÿÐā÷ÑŚāöãĄ
ČôÿċêŢèÐāòċòăðē äśèæĄãē ċĄ íĆüē èĘāďêùĈùŚ ÖĀ ÓðĎúðŚæðĄē òĄ āÐßāèüñĈéŚ è “üāòñçòòð
ČúŚÖÓöāðòĀÐ”
ÙćðÙèċúôŚāèĄċĔ êŢèÐāòÐòÿ×āñüĘāèā× ČôÿċèśèÓöāðùĘāÓĀÜÑüÖÙćðÙèöĀã
ÚąÖē íöÐċÑāÐĒñÖĀ òŚöðċêŢèúèąÖē ċãĄñöüñĈċŚ úðĆüèċãăð … ĎèÐôćðŚ ċúôŚāèĄÓĔ òăùäÙè
×ÿďãśðĄêòÿùéÐāòâŞĎèÐāòæĘāÖāèòŚöðÐĀèċêŢèÙćðÙè ÚąēÖċÑā×ÿòĈśùąÐäĀööŚā
ċêŢèùŚöèúèąēÖæĄēðĄéæéāæüñĈŚ ČôÿďãśòĀéÐĘāôĀÖĎ×ċÑśāďêòŚöððĄùŚöèæĘāÖāèæĄē
æćÐÓèÐĘāôĀÖêÞăéäĀ üă ñĈŚ ĎèċöôāċãĄñöÐĀè üā÷ĀñÓöāðÐòÿäĆüòĆüòśèæĄďē ãśðā×āÐ
ÓöāðòĀÐÑüÖíòÿÓòăùäŞ ÙćðÙèãĀÖÐôŚāöñĀÖÙĄĎĔ úśċúĒèãśöñöŚāðĄÓöāðċêŢèďêďãś
üñŚāÖďòæĄ×ē ÿċüāÙèÿÐāòČéŚÖČñÐĎèúðĈÓŚ âÿ ÙèċëŚāèăñðČôÿÙāäăíèĀ çćèŞ ñă ð
Ó) “ÓòüéÓòĀöÓòăùäÙèĎèčôÐêŠ××ćéĀè” (FC 85) íòÿùĀèäÿêāêā
ñüúŞè êüô æĄē 2
“ùĘāúòĀééòòãāëĈśæĄēďðŚðĄÓòüéÓòĀöäāðçòòðÙāäă ÐĒäśüÖċêőãêòÿäĈ
ÓòüéÓòĀöĎúÜŚĎúśÐöśāÖðāÐÑąèĔ èĀèē ÓĆü íòÿ÷āùè×ĀÐòÚąÖē êòāÐÞċêŢèÓòüéÓòĀö
üñŚāÖÙĀãċ×èĎèòÿãĀéùĀÖÕðâàôČôÿòÿãĀéÙćðÙèöĀãĎèÙćðÙèÓòăùäÙè
ñŚüñđ ČôÿĎèÐôćŚð
ďðŚðéĄ Óć ÓôĎãċôñĎèčôÐæĄüē ñĈčŚ ãñêòā÷×āÐÓòüéÓòĀö íòÿ÷āùè×ĀÐò
ċêŢèéśāèČôÿÓòüéÓòĀöùĘāúòĀéæćÐÓè čãñċØíāÿüñŚāÖñăēÖ ùĘāúòĀééòòãā
ëĈśæĄēäÐæćÐÑŞČôÿČéÐïāòÿúèĀÐ”
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ÐāòêòÿÙćðĎúÜŚÓòĀÖĔ æĄē 5 ÑüÖùúíĀèçŞùïāíòÿùĀÖòāÙČúŚÖċüċÚĄñ
éĀèãćÖ üăèčãèăċÚĄñ 1990 (FABC 5 Bandung)
“ÙćðÙèöĀã (Čôÿíòÿ÷āùè×ĀÐò)ĎèċüċÚĄñ×ÿäśüÖðĄÓöāðċêŢè×ăäúèąÖē Ď×
ċãĄñöÐĀèÑüÖÙćðÙèñŚüñđ æĄÕē òāöāù èĀÐéöÙČôÿíòÿùÖÕŞ ñüðòĀéČôÿäśüèòĀé
ÐĀèČôÿÐĀèöŚāċêŢèíĄèē üś Ö íöÐċÑāďãśòéĀ ċòĄñÐãśöñíòÿöā×āÑüÖíòÿċ×śāĎúśðā
üñĈŚòŚöðÐĀè ċêŢèãĀÖÐāòêòÿæĀéüñĈŚÑüÖíòÿÓòăùäċ×śāëĈśæòÖÐôĀéÓĆèíòÿÙèð
ÙĄíĎè÷Ąô÷ĀÐãăùė æă çăė èĘāíöÐċÑāĎúśùòśāÖÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñÑąèĔ (äĀöüñŚāÖċÙŚè
ÐôćðŚ ôÿČöÐċíĆüē èéśāè ÙćðÙèÓòăùäÙèíĆèĔ ßāè ČôÿúðĈÓŚ âÿ “íĀèçùĀÜÜā”)
æĄēèĀēè íöÐċÑāïāöèāČôÿČéŚÖêŠèíòÿöā×āÑüÖíòÿċñÚĈÓòăùäċ×śā ãĘāċèăè
ÙĄöäă äāðíòÿöā×ā ãśöñÐāòÓĘāĔ ×ćèÐĀèČôÿÐĀèČôÿæĘāÖāèòŚöðÐĀè ċíòāÿíöÐ
ċÑāċêŢè “èĘĔāúèąēÖĎ×ċãĄñöÐĀè”
Ö)

×) ùúíĀèçŞùïāíòÿùĀÖÕòāÙĎèüĀîòăÐāäÿöĀèüüÐ ÐāòêòÿÙćðċíĆüē
Ðāò÷ąÐøā Ó.÷.1979 (AMECEA Study Conference1979)
“ÙćðÙèÓòăùäÙèæĄċē òāíñāñāðùòśāÖÑąèĔ èĄĔ ċêŢèÐāòæĘāĎúśíòÿ÷āùè×ĀÐò
æĄċē êŢèúèąÖē ċãĄñö ÷ĀÐãăùė æă çăė ùāÐôČôÿùĆéċèĆüē Ö×āÐüĀÓòùāöÐ ĎèôĀÐøâÿċêŢè
ÑüÖæśüÖåăēèðāÐæĄēùćã×òăÖđ
“ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñđ” ċêŢèöăçæĄ íĄē òÿ÷āùè×ĀÐòôÖðāùĈÙŚ öĄ äă êòÿ×ĘāöĀè
ČôÿċÐĄēñöÑśüÖÐĀéëĈśÓèæĄēíöÐċÑāãĘāċèăèÙĄöăäüñĈŚ×òăÖđ ĎèÙćðÙèÓòăùäÙè
ñŚüñđ ÑüÖíöÐċÑā íòÿ÷āùè×ĀÐòðĄċôĆüãċèĆĔüüñĈŚĎèùåāèÐāòâŞÙĄöăäÑüÖ
êòÿÙāÙè (AFER, Vol. 21, pp. 265-266)
üçăøßāèïāöèā
ÑüċÙăÜĎÓòùĀÐÓè ùöãïāöèā×āÐĎ×
ÑüíòÿÓòăùäċ×śāèĘāċòāĎúśãĘāċèăèÙĄöăäċêŢèíòÿ÷āùè×ĀÐòĎèöăåĄæāÖæĄē
íòÿüÖÓŞæòÖČùãÖČÐŚċòā
8
AsIPA B3 æĘāďðäśüÖċêŢèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ

AsIPA B3
æĘāďðäśüÖċêŢèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ

éæèĘā
ùðāÙăÐùïāïăéāôöĀãČúŚÖúèąÖē ďãśüïăêòāñÐĀèüñŚāÖċüā×òăÖċüā×ĀÖċÐĄñē öÐĀé
ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ ðĄÓöāðÓăãċúĒèæĄēČäÐäŚāÖÐĀèċÐĄēñöÐĀéċòĆēüÖèĄĔ éāÖÓè
ČñśÖöŚā “æĘāďðċòāäśüÖùŚÖċùòăðÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ ØĀèďðŚċúĒèċúäćëôĎãæĄē
×ÿäśüÖðĄÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñĎèöĀãèĄĔ”
ÓèüĆèē đ ÐĒùèĀéùèćèċÑā ÐôŚāööŚā “íăçÐĄ òòðöĀèüāæăäñŞÑüÖċòāÐĒðÓĄ è
ðāòŚöðãĄ ċòāðĄüÖÓŞÐòČôÿÐă×ÐòòðäŚāÖđ ÑüÖöĀãðāÐíüČôśö ċòāñĀÖäśüÖÐāò
üÿďòðāÐÐöŚāèĄĔüĄÐúòĆü?”
èĄēċêŢèÓĘāåāðÑüÖċòāĎèöĀèèĄĔãśöñöŚā
“æĘāďðċòā×ąÖÓöòðĄÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñĎèÙćðÙèöĀãÑüÖċòā ?
ðĄċúäćëôüÿďòæĄē×ÿäśüÖ×ĀãäĀĔÖÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñãśöñ ?”
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

B ชุมชนคริสตชนยอย

B3
ทําไมตองเปนชุมชนคริสตชนยอย
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