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

B6c
การกลับใจสูแนวทางของพระเจา
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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”

ùòćê
ö×èíăçĄÐòòð
ĎÙśċöôā 3 - 5 èāæĄüñĈĎŚ èÓöāðùÖéċÖĄñé ċíĆüē ďäòŚäòüÖÐāòäòÿúèĀÐòĈś
(insight) ×āÐùăēÖæĄēċòāďãśòĀéĎèéæċòĄñèèĄĔ
üçăøßāèïāöèā
ċíĆēüĎúśíòÿ×ăäÑüÖíòÿċñÚĈċ×śāĎÙśċòāċêŢèċÓòĆēüÖðĆüÑüÖíòÿüÖÓŞèĘā
ÑŚāöãĄČúŚÖÓöāðòĀÐ ÐāòüïĀñ Óöāðċðääā ČôÿÓöāðċüāĎ×ĎùŚãĈČôÐĀèČôÿ
ÐĀè ĎúśċòāñĆèúñĀãåąÖÓöāðñćäăçòòðČôÿÓöāðòŚöððĆüÐĀè ċíĆēü×òòčôÖčôÐèĄĔ
äāðČëèÐāòÑüÖíòÿċ×śāùĘāúòĀéðèćøñÙāäă
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ċÙăÜÙöèĎúśČäŚôÿÓèïāöèā×āÐĎ×
ïāöèāêőã
ċíĆēüÐôćŚðÓòăùäÙèæćÐúèČúŚÖ
ÑśāČäŚüÖÓŞíòÿëĈċś êŢèċ×śāëĈæś òÖÐôĀéÓĆèíòÿÙèðÙĄí ëĈċś êŢèæŚüçāòČúŚÖ
ÐāòďåŚÐĈśČôÿÓöāðÙĆēèÙðñăèãĄ íòÿüÖÓŞæòÖùĀÜÜāöŚāíòÿüÖÓŞðāċíĆēüêôã
êôŚüñëĈåś ÐĈ ÐãÑĄĎē úśċêŢèüăùòÿ.. (ôÐ 4: 18) ċíĆüē ĎúśÓöāðñăèãĄÑüÖċòāùðéĈòâŞ..
(ñè 15: 11) èĄēċêŢèÓöāðúöĀÖüĀèñăēÖĎúÜŚæĄēċòāďãśùĀðëĀùĎèÙĄöăäċòā čêòãÙŚöñ
ċòāĎúśČéŚÖêŠèÓöāðúöĀÖèĄĔÐĀéëĈśüĆēè ċíĆēüöŚāíöÐċÑāãśöñ×ÿďãśùĀðëĀùÓöāðòĀÐ
ÑüÖíòÿüÖÓŞċÙŚèċãĄñöÐĀè üāČðè
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ÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×āČôÿÐāòéĈÙāÑüéíòÿÓćâ
ÐĀéÐāòêòÿÐā÷ÑŚāöãĄ

éæèĘā
ĎèéæċòĄñè AsIPA B6a ċòāíñāñāðæĘāÓöāðċÑśāĎ×Óöāðúðāñ
ÑüÖÐāòêòÿÐā÷ÑŚāöãĄ ĎèéæċòĄñè AsIPA B6b ċòāċèśèÐāòČéŚÖêŠè
ÓöāðúöĀÖĎèüÖÓŞíòÿċñÚĈÓòăùäċ×śā éæċòĄñèèĄĔċòā×ÿíă×āòâāÐāòČéŚÖêŠè
íòÿöā×āČôÿÐāòéĈÙāÑüéíòÿÓćâ ÚąēÖċêŢèöăçĄÐāòùĘāÓĀÜÑüÖÐāòêòÿÐā÷
ÑŚāöãĄ
1
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Ð. ċòāċüÖäśüÖďãśòĀéÐāòêòÿÐā÷ÑŚāöãĄÐŚüè
y
y

ČéŚÖÐôćŚðñŚüñ 3 – 4 Óè
üŚāèċòĆēüÖäŚüďêèĄĔ ČôśöäüéÓĘāåāð

üĀ×ØòāċíăēÖèĘāôĈÐďêòĀé÷ĄôôśāÖéāê ÜāäăíĄēèśüÖČôÿċíĆēüèéśāèäŚāÖðā
ČùãÖÓöāðñăèãĄ òŚöðòĀéêòÿæāèüāúāòċØôăðØôüÖãśöñÐĀè êŠÜúāÐĒÓĆüöŚā
ČðŚÑüÖüĀ×Øòā ČôÿíĄđē èśüÖđ ÑüÖċçüďðŚíãĈ ÐĀè ċÑāäŚāÖðāòŚöðòĀéêòÿæāè
üāúāò æĀÐæāñüĀ×ØòāČôÿôĈÐ ČäŚċôĄñē ÖČðŚÑüÖüĀ×Øòā ČÑÐüĆèē đ ďðŚæèĀ ùĀÖċÐä
ČäŚÐæĒ āĘ Ďúśü×Ā ØòāòĈùś Ðą ċ÷òśāĎ× ċçüòĈùś Ðą ČêôÐĎ×ðāÐæĄČē ðśöāŚ ÐāòċØôăðØôüÖ÷Ąô
ôśāÖéāêæĘāĎúśċòāċêŢèùŚöèúèąÖē ÑüÖíòÿÐāñæăíñŞÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā ÐòÿèĀèĔ
ÐĒãĄċòāÐĒñĀÖêòÿíóäăäèċúðĆüèÐĀéöŚāċòāċêŢèÓèČêôÐúèśā

2
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éæċùòăð
üŚāèċÖĄñéđ ČôÿüïăêòāñċØíāÿÑśüæĄēñĀÖďðŚðĄĎÓòÐôŚāöåąÖúòĆüÑśüæĄē
êòÿæĀéĎ×
y íòÿÓòăùäċ×śāêòÿæĀéüñĈĎŚ èÙćðÙè ĎèíòÿùÖÕŞ ĎèčôÐ ĎèêŠÖČôÿèĘāĔ üÖćèŚ
íòÿüÖÓŞæòÖċêôĄñē èČêôÖÙćðÙèĎúśċêŢèċÓòĆüē ÖðĆüÑüÖíòÿüÖÓŞĎèÐāò
êòÿÐā÷ÑŚāöãĄ
y ÑśüÓöāð×āÐíòÿÓĀðïĄòæ
Ş êĄē òÿÐā÷ČôÿüçăéāñĎèíăçéĄ ÙĈ āÑüéíòÿÓćâ
ċêŢèČòÖéĀèãāôĎ×ĎúśċòāêÞăéäĀ ċă ùðĆüèêòÿÐā÷ÐæŚāðÐôāÖùăÖē Čöãôśüð
æĄēċòāüā÷ĀñüñĈŚ
y ÐāòéĈÙāÑüéíòÿÓćâòöðċòāċêŢèúèąÖē ċãĄñö ÙŚöñċòāĎúśñüðòĀéČôÿĎúś
üïĀñÐĀè ċíòāÿæćÐÓèċêŢèíĄēèśüÖÐĀè
y ÷ĄôðúāùèăæċêŢèüāúāòæĄēéĘāòćÖÐĘāôĀÖČôÿċòŚÖòĀãëĈśðĄÓöāðċÙĆēüĎúśċ×òăÜ
ÙĄöăäċêŢèċÓòĆēüÖéĈÙāċíĆēüíòÿüāâā×ĀÐòÑüÖíòÿċ×śā
y ÓöāðòĀÐæĄēñüðíôĄĎèíăçĄéĈÙāÑüéíòÿÓćâ×ÿÐôĀéÐôāñċêŢèöăåĄÙĄöăä
ÑüÖċòāæĄē×ÿòĀÐëĈśüĆēè
y íòÿ×ăäċ×śāëĈśòöðċòāċêŢèúèąēÖ ďãśċêôĄēñèêŠÖČôÿċúôśāüÖćŚèċíĆēüċôĄĔñÖ
ÙĄöäă ċòā íòÿüÖÓŞċêŢèíôĀÖĎ×ĎúśċòāêÞăéäĀ äă èċêŢèíòÿÓòăùäċ×śāùĘāúòĀé
ëĈśüĆēèĎèÙĄöăäêòÿ×ĘāöĀèÑüÖċòā
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Ö. ÐāòéĈÙāÑüéíòÿÓćâÐĀéÐāòêòÿÐā÷ÑŚāöãĄ
y æĘāÖāèĎèÐôćŚð 2 Óè ĎÙśċöôā 10 èāæĄ
y üŚāèÑśüÓöāðäŚüďêèĄĔ ČôśöäüéÓĘāåāð
y òāñÖāèĎèÐôćŚðĎúÜŚ

“ùăÖē æĄÓē òăùäÙèďãśòéĀ ëŚāèæāÖÓöāðċÙĆüē Čôÿ÷Ąô÷ĀÐãăùė æă çăĎė èÐāòċØôăðØôüÖ
íăçĄéĈÙāÑüéíòÿÓćâ Óöò×ÿðĄëôĎèÐāòãĘāċèăèÙĄöăäÑüÖíöÐċÑā ÓòăùäÙè
æćÐđÓèÓöò×ÿæĘāĎúśčôÐċäĒðċêŒñţ ðďêãśöñíòÿ×ăäÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā ČôÿæĘāĎúś
íòÿ×ăäċ×śā “üñĈŚĎèæćÐùăēÖ” ÑüÖæćÐđÐă×ÐāòÑüÖċÑā ×èæĘāĎúśċÑāÐôāñċêŢè
êòÿ×ĀÐøŞíñāèåąÖüÖÓŞíòÿÓòăùäċ×śā ×ÿďðŚðÙĄ ðć ÙèÓòăùäÙèĎãæĄùē āðāòåäĀÖĔ
ÑąĔèďãśèüÐ×āÐ×ÿäĀĔÖüñĈŚéèíĆĔèßāèÑüÖÐāòéĈÙāÑüéíòÿÓćâ ØÿèĀĔè Óöāð
íñāñāðæĄ×ē ÿċêŢèÙćðÙè ×ÿäśüÖċòăðē äśè×āÐÐāòéĈÙāÑüéíòÿÓćâèĄċĔ æŚāèĀèĔ ”
(EM Ñśü1) (Vatican II Instruction: “Eucharistium Mysterium”, n. 1)

ÓĘāåāð
1. ċÐăãüÿďòÑąĔèĎèċòĆēüÖèĄĔ?
2. ĎÓòäśüÖċêôĄēñèČêôÖ ČôÿæĘāďð?
3. ĎèÓòüéÓòĀö ÙćðÙè úòĆüöĀãÑüÖċòāðĄüÿďòÓôśāñđ ÐĀèèĄĔċÐăã
ÑąĔèúòĆüďðŚ?
4. ĎèÙĄöäă ÑüÖċòāñĀÖðĄãāś èüĆèē đ æĄäē üś ÖÐôĀéĎ×ðāúāíòÿÓòăùäċ×śā
üĄÐúòĆüďðŚ?
éæċùòăð
y ÙŚöñÐĀèùòśāÖÓöāðċêŢèúèąēÖċãĄñö ČæèæĄē×ÿČÐŚÖČñŚÖÐĀè
y òŚöððĆüÐĀèČæèæĄē×ÿČÑŚÖÑĀèÐĀè
y ċùòăðùòśāÖÓè ČæèæĄē×ÿÚćéÚăéèăèæā
y ÐśāöüüÐďêúāëĈśüĆēèċíĆēüÙŚöñċÑāĎúśðāÐÑąĔè
y ïāöèāċùðü ðăĎÙŚċØíāÿċöôāêòÿùéÓöāðñāÐôĘāéāÐċæŚāèĀĔè
y ÓĆèãĄÐĀèĎèòÿúöŚāÖċòāÐĀèċüÖ

ÓĘāåāð
1. ÑśüÓöāð×āÐÓĘāùüèÑüÖùïāùĀÖÓāñèāöāäăÐĀèæĄē 2 ãĀÖÐôŚāö
ÐôŚāöåąÖÐāòéĈÙāÑüéíòÿÓćâöŚāüñŚāÖďò?
2. ÐāòêòÿÐüéíăçéĄ ÙĈ āÑüéíòÿÓćâêòÿÐā÷ÑŚāöãĄČÐŚċòāüñŚāÖďò?
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Ñ. ñüðĎúśíòÿòĀÐċòā
ċòāäśüÖñüðĎúśíòÿòĀÐċòā íòÿċ×śāċùèüÓöāðòĀÐÑüÖíòÿüÖÓŞĎúśČÐŚ
÷ĀÐċÓĄñù ČôÿċÙĆĔüċÙăÜċÑāĎúśäüéùèüÖüñŚāÖ×òăÖĎ×ČééåąÖòāÐåąÖčÓè
y üŚāè ôĈÐā 19: 1-10 òŚöðÐĀèċêŢèÓĈŚđ
y íĈãÓćñÐĀèöŚā ÓöāðòĀÐÑüÖíòÿċ×śāċêôĄēñè÷ĀÐċÓĄñùüñŚāÖďò
y òāñÖāèĎèÐôćŚðĎúÜŚ úôĀÖ×āÐĎÙśċöôāÓćñÐĀèùĀÐ 6-7 èāæĄ
éæċùòăð
y ċðĆēü÷ĀÐċÓĄñùòĈśäĀööŚāďãśòĀéÓöāðòĀÐ×āÐíòÿċ×śā ċÑāÐĒďãśòĀéÐĘāôĀÖĎ×æĄē
×ÿæăĔÖÙĄöăäċÐŚāďöśċéĆĔüÖúôĀÖ
y ÷ĀÐċÓĄñùäòÿúèĀÐöŚāďãśòé
Ā ÐāòċÙĆüĔ ċÙăÜùĈÙŚ öĄ äă ĎúðŚ ×ąÖüñāÐČÐśďÑÓöāð
ëăãíôāãĎèüãĄä
y ċðĆēüíòÿċñÚĈċ×śāéüÐöŚā×ÿďêòĀéêòÿæāèüāúāòæĄēéśāè ÷ĀÐċÓĄñùòĈśöŚā
ċÑāďãśòéĀ ÐāòñüðòĀé ČôÿüñāÐĎúśċíĆüē èđ ðĄêòÿùéÐāòâŞċÙŚèċãĄñöÐĀè
y ÓöāðòĀÐČæś×ÿæĘāĎúśċòāðĄüăùòÿæĄē×ÿüćæă÷ÙĄöăäċíĆēüëĈśüĆēè
y íòÿöā×āÑüÖíòÿċ×śāċêŢèÓöāðùöŚāÖùŚüÖÙĄöäă èĘāċòāüüÐ×āÐÓöāððĆã
ČôÿÐāòÐòÿæĘāĎèüãĄä
y íòÿöā×āÑüÖíòÿċ×śāÙĘāòÿċòāĎúśùÿüāã ČôÿċäòĄñðäĀöċòāċíĆüē æĘāÖāè
ÑüÖíòÿüÖÓŞ
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Ó. ÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×āÐĀéÐāòêòÿÐā÷ÑŚāöãĄ
ÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×āċêŢèæāÖúèąēÖæĄēċòāñüðĎúśíòÿċ×śāòĀÐċòā Čôÿ
êòÿÐā÷ÑŚāöãĄČÐŚëĈśüĆēè òöðæĀĔÖäĀöċòāċüÖãśöñ
üŚāèċòĆēüÖ×òăÖäŚüďêèĄĔ üïăêòāñČôÿäüéÓĘāåāðĎèÐôćŚðĎúÜŚ
ÓòüéÓòĀö×Ęāèöè 14 ÓòüéÓòĀöĎèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñæĄēÓāèăòāêŠôôĄ
ÐĘāôĀÖċëÙăÜêŠÜúā ċ×ĒãÓòüéÓòĀöČéŚÖċêŢèùüÖíöÐ æÿċôāÿÐĀèċòĆēüÖæĄēãăè
ðāúôāñêŒČôśö äŚāÖÐĒÑðÑĆēèċÐôĄñãÙĀÖÐĀè ÓöāðíñāñāðÑüÖúôāñÓèČðś
íòÿùÖÕŞċ×śāüāöāù×ÿĎúśÓĆèãĄÐĀèÐĒďòśëô æĄēùćã ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñúôāñ
ÐôćŚðÓŚüñđ ċÐăãÑąĔèĎèöĀãèĀĔè ùðāÙăÐòöðäĀöÐĀèČéŚÖêŠèíòÿöā×ā æĄôÿċôĒÐ
æĄôÿèśüñíòÿ×ăäċ×śāæĘāÖāèĎèĎ×íöÐċÑā ëĈśèĘāÑüÖ 7 ÓòüéÓòĀöċôăÐæÿċôāÿ
ÐĀèČôÿċòăēðċùöèāÐĀè æĀĔÖùüÖìŕāñðāíéÐĀèČôÿéòòôćÑśüäÐôÖØĀèðăäò
ÙćðÙèÓòăùäÙèèĀèĔ æĀÖĔ ÙćðÙèċØôăðØôüÖÐāòÓĆèãĄæďĄē ãśÐôĀéðāċêŢèíĄèē üś ÖÐĀè
ĎèÓöāðċÙĆēüüĄÐÓòĀĔÖ
ÓĘāåāðċíĆēüÐāòüïăêòāñ
1. ÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×āÙŚöñÙćðÙèÓòăùäÙèæĄÓē āèăòāêŠôôĄ ĎúśÐôāñ
ċêŢèċÓòĆēüÖðĆüÑüÖÐāòêòÿÐā÷ÑŚāöãĄďãśüñŚāÖďò?
2. ÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā×ÿÙŚöñĎúśċòāÐôāñċêŢèċÓòĆüē ÖðĆüÑüÖÐāò
êòÿÐā÷ÑŚāöãĄčãñæāÖĎãéśāÖ?
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Ö. ÐāòéĈÙāÑüéíòÿÓćâÐĀéÐāòêòÿÐā÷ÑŚāöãĄ
y æĘāÖāèĎèÐôćŚð 2 Óè ĎÙśċöôā 10 èāæĄ
y üŚāèÑśüÓöāðäŚüďêèĄĔ ČôśöäüéÓĘāåāð
y òāñÖāèĎèÐôćŚðĎúÜŚ

“ùăÖē æĄÓē òăùäÙèďãśòéĀ ëŚāèæāÖÓöāðċÙĆüē Čôÿ÷Ąô÷ĀÐãăùė æă çăĎė èÐāòċØôăðØôüÖ
íăçĄéĈÙāÑüéíòÿÓćâ Óöò×ÿðĄëôĎèÐāòãĘāċèăèÙĄöăäÑüÖíöÐċÑā ÓòăùäÙè
æćÐđÓèÓöò×ÿæĘāĎúśčôÐċäĒðċêŒñţ ðďêãśöñíòÿ×ăäÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā ČôÿæĘāĎúś
íòÿ×ăäċ×śā “üñĈŚĎèæćÐùăēÖ” ÑüÖæćÐđÐă×ÐāòÑüÖċÑā ×èæĘāĎúśċÑāÐôāñċêŢè
êòÿ×ĀÐøŞíñāèåąÖüÖÓŞíòÿÓòăùäċ×śā ×ÿďðŚðÙĄ ðć ÙèÓòăùäÙèĎãæĄùē āðāòåäĀÖĔ
ÑąĔèďãśèüÐ×āÐ×ÿäĀĔÖüñĈŚéèíĆĔèßāèÑüÖÐāòéĈÙāÑüéíòÿÓćâ ØÿèĀĔè Óöāð
íñāñāðæĄ×ē ÿċêŢèÙćðÙè ×ÿäśüÖċòăðē äśè×āÐÐāòéĈÙāÑüéíòÿÓćâèĄċĔ æŚāèĀèĔ ”
(EM Ñśü1) (Vatican II Instruction: “Eucharistium Mysterium”, n. 1)

ÓĘāåāð
1. ċÐăãüÿďòÑąĔèĎèċòĆēüÖèĄĔ?
2. ĎÓòäśüÖċêôĄēñèČêôÖ ČôÿæĘāďð?
3. ĎèÓòüéÓòĀö ÙćðÙè úòĆüöĀãÑüÖċòāðĄüÿďòÓôśāñđ ÐĀèèĄĔċÐăã
ÑąĔèúòĆüďðŚ?
4. ĎèÙĄöäă ÑüÖċòāñĀÖðĄãāś èüĆèē đ æĄäē üś ÖÐôĀéĎ×ðāúāíòÿÓòăùäċ×śā
üĄÐúòĆüďðŚ?
éæċùòăð
y ÙŚöñÐĀèùòśāÖÓöāðċêŢèúèąēÖċãĄñö ČæèæĄē×ÿČÐŚÖČñŚÖÐĀè
y òŚöððĆüÐĀèČæèæĄē×ÿČÑŚÖÑĀèÐĀè
y ċùòăðùòśāÖÓè ČæèæĄē×ÿÚćéÚăéèăèæā
y ÐśāöüüÐďêúāëĈśüĆēèċíĆēüÙŚöñċÑāĎúśðāÐÑąĔè
y ïāöèāċùðü ðăĎÙŚċØíāÿċöôāêòÿùéÓöāðñāÐôĘāéāÐċæŚāèĀĔè
y ÓĆèãĄÐĀèĎèòÿúöŚāÖċòāÐĀèċüÖ

ÓĘāåāð
1. ÑśüÓöāð×āÐÓĘāùüèÑüÖùïāùĀÖÓāñèāöāäăÐĀèæĄē 2 ãĀÖÐôŚāö
ÐôŚāöåąÖÐāòéĈÙāÑüéíòÿÓćâöŚāüñŚāÖďò?
2. ÐāòêòÿÐüéíăçéĄ ÙĈ āÑüéíòÿÓćâêòÿÐā÷ÑŚāöãĄČÐŚċòāüñŚāÖďò?
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Ð. ċòāċüÖäśüÖďãśòĀéÐāòêòÿÐā÷ÑŚāöãĄÐŚüè
y
y

ČéŚÖÐôćŚðñŚüñ 3 – 4 Óè
üŚāèċòĆēüÖäŚüďêèĄĔ ČôśöäüéÓĘāåāð

üĀ×ØòāċíăēÖèĘāôĈÐďêòĀé÷ĄôôśāÖéāê ÜāäăíĄēèśüÖČôÿċíĆēüèéśāèäŚāÖðā
ČùãÖÓöāðñăèãĄ òŚöðòĀéêòÿæāèüāúāòċØôăðØôüÖãśöñÐĀè êŠÜúāÐĒÓĆüöŚā
ČðŚÑüÖüĀ×Øòā ČôÿíĄđē èśüÖđ ÑüÖċçüďðŚíãĈ ÐĀè ċÑāäŚāÖðāòŚöðòĀéêòÿæāè
üāúāò æĀÐæāñüĀ×ØòāČôÿôĈÐ ČäŚċôĄñē ÖČðŚÑüÖüĀ×Øòā ČÑÐüĆèē đ ďðŚæèĀ ùĀÖċÐä
ČäŚÐæĒ āĘ Ďúśü×Ā ØòāòĈùś Ðą ċ÷òśāĎ× ċçüòĈùś Ðą ČêôÐĎ×ðāÐæĄČē ðśöāŚ ÐāòċØôăðØôüÖ÷Ąô
ôśāÖéāêæĘāĎúśċòāċêŢèùŚöèúèąÖē ÑüÖíòÿÐāñæăíñŞÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā ÐòÿèĀèĔ
ÐĒãĄċòāÐĒñĀÖêòÿíóäăäèċúðĆüèÐĀéöŚāċòāċêŢèÓèČêôÐúèśā
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éæċùòăð
üŚāèċÖĄñéđ ČôÿüïăêòāñċØíāÿÑśüæĄēñĀÖďðŚðĄĎÓòÐôŚāöåąÖúòĆüÑśüæĄē
êòÿæĀéĎ×
y íòÿÓòăùäċ×śāêòÿæĀéüñĈĎŚ èÙćðÙè ĎèíòÿùÖÕŞ ĎèčôÐ ĎèêŠÖČôÿèĘāĔ üÖćèŚ
íòÿüÖÓŞæòÖċêôĄñē èČêôÖÙćðÙèĎúśċêŢèċÓòĆüē ÖðĆüÑüÖíòÿüÖÓŞĎèÐāò
êòÿÐā÷ÑŚāöãĄ
y ÑśüÓöāð×āÐíòÿÓĀðïĄòæ
Ş êĄē òÿÐā÷ČôÿüçăéāñĎèíăçéĄ ÙĈ āÑüéíòÿÓćâ
ċêŢèČòÖéĀèãāôĎ×ĎúśċòāêÞăéäĀ ċă ùðĆüèêòÿÐā÷ÐæŚāðÐôāÖùăÖē Čöãôśüð
æĄēċòāüā÷ĀñüñĈŚ
y ÐāòéĈÙāÑüéíòÿÓćâòöðċòāċêŢèúèąÖē ċãĄñö ÙŚöñċòāĎúśñüðòĀéČôÿĎúś
üïĀñÐĀè ċíòāÿæćÐÓèċêŢèíĄēèśüÖÐĀè
y ÷ĄôðúāùèăæċêŢèüāúāòæĄēéĘāòćÖÐĘāôĀÖČôÿċòŚÖòĀãëĈśðĄÓöāðċÙĆēüĎúśċ×òăÜ
ÙĄöăäċêŢèċÓòĆēüÖéĈÙāċíĆēüíòÿüāâā×ĀÐòÑüÖíòÿċ×śā
y ÓöāðòĀÐæĄēñüðíôĄĎèíăçĄéĈÙāÑüéíòÿÓćâ×ÿÐôĀéÐôāñċêŢèöăåĄÙĄöăä
ÑüÖċòāæĄē×ÿòĀÐëĈśüĆēè
y íòÿ×ăäċ×śāëĈśòöðċòāċêŢèúèąēÖ ďãśċêôĄēñèêŠÖČôÿċúôśāüÖćŚèċíĆēüċôĄĔñÖ
ÙĄöäă ċòā íòÿüÖÓŞċêŢèíôĀÖĎ×ĎúśċòāêÞăéäĀ äă èċêŢèíòÿÓòăùäċ×śāùĘāúòĀé
ëĈśüĆēèĎèÙĄöăäêòÿ×ĘāöĀèÑüÖċòā
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ùòćê
ö×èíăçĄÐòòð
ĎÙśċöôā 3 - 5 èāæĄüñĈĎŚ èÓöāðùÖéċÖĄñé ċíĆüē ďäòŚäòüÖÐāòäòÿúèĀÐòĈś
(insight) ×āÐùăēÖæĄēċòāďãśòĀéĎèéæċòĄñèèĄĔ
üçăøßāèïāöèā
ċíĆēüĎúśíòÿ×ăäÑüÖíòÿċñÚĈċ×śāĎÙśċòāċêŢèċÓòĆēüÖðĆüÑüÖíòÿüÖÓŞèĘā
ÑŚāöãĄČúŚÖÓöāðòĀÐ ÐāòüïĀñ Óöāðċðääā ČôÿÓöāðċüāĎ×ĎùŚãĈČôÐĀèČôÿ
ÐĀè ĎúśċòāñĆèúñĀãåąÖÓöāðñćäăçòòðČôÿÓöāðòŚöððĆüÐĀè ċíĆēü×òòčôÖčôÐèĄĔ
äāðČëèÐāòÑüÖíòÿċ×śāùĘāúòĀéðèćøñÙāäă

AsIPA B6c
ÐôĀéĎ×ùĈŚČèöæāÖÑüÖíòÿċ×śā

ċÙăÜÙöèĎúśČäŚôÿÓèïāöèā×āÐĎ×
ïāöèāêőã
ċíĆēüÐôćŚðÓòăùäÙèæćÐúèČúŚÖ
ÑśāČäŚüÖÓŞíòÿëĈċś êŢèċ×śāëĈæś òÖÐôĀéÓĆèíòÿÙèðÙĄí ëĈċś êŢèæŚüçāòČúŚÖ
ÐāòďåŚÐĈśČôÿÓöāðÙĆēèÙðñăèãĄ íòÿüÖÓŞæòÖùĀÜÜāöŚāíòÿüÖÓŞðāċíĆēüêôã
êôŚüñëĈåś ÐĈ ÐãÑĄĎē úśċêŢèüăùòÿ.. (ôÐ 4: 18) ċíĆüē ĎúśÓöāðñăèãĄÑüÖċòāùðéĈòâŞ..
(ñè 15: 11) èĄēċêŢèÓöāðúöĀÖüĀèñăēÖĎúÜŚæĄēċòāďãśùĀðëĀùĎèÙĄöăäċòā čêòãÙŚöñ
ċòāĎúśČéŚÖêŠèÓöāðúöĀÖèĄĔÐĀéëĈśüĆēè ċíĆēüöŚāíöÐċÑāãśöñ×ÿďãśùĀðëĀùÓöāðòĀÐ
ÑüÖíòÿüÖÓŞċÙŚèċãĄñöÐĀè üāČðè
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ÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×āČôÿÐāòéĈÙāÑüéíòÿÓćâ
ÐĀéÐāòêòÿÐā÷ÑŚāöãĄ

éæèĘā
ĎèéæċòĄñè AsIPA B6a ċòāíñāñāðæĘāÓöāðċÑśāĎ×Óöāðúðāñ
ÑüÖÐāòêòÿÐā÷ÑŚāöãĄ ĎèéæċòĄñè AsIPA B6b ċòāċèśèÐāòČéŚÖêŠè
ÓöāðúöĀÖĎèüÖÓŞíòÿċñÚĈÓòăùäċ×śā éæċòĄñèèĄĔċòā×ÿíă×āòâāÐāòČéŚÖêŠè
íòÿöā×āČôÿÐāòéĈÙāÑüéíòÿÓćâ ÚąēÖċêŢèöăçĄÐāòùĘāÓĀÜÑüÖÐāòêòÿÐā÷
ÑŚāöãĄ
1
AsIPA B6c ÐôĀéĎ×ùĈŚČèöæāÖÑüÖíòÿċ×śā

Copy right: AsIPA Desk, FABC
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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

B6c
การกลับใจสูแนวทางของพระเจา
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