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
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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 B7a
ïāöÿëĈśèĘāČééċùòăðùòśāÖ

éæċòĄñèèĄéĔ āÖäüèùāðāòåèĘāďêĎÙśĎèòÿúöŚāÖÐāòċÑśāċÖĄñéîŔèŤ îĈ×äă Ď×
ùĘāúòĀéëĈśèĘāæĀĔÖöĀãďãś ċíòāÿðĄðăäăãśāèÙĄöăä×ăäüñĈŚãśöñ
éæèĘā
íòÿ÷āùè×ĀÐòæĄēæćÐÓèðĄùŚöèòŚöðċòĄñÐòśüÖ “ïāöÿëĈśèĘāæĄēċùòăðùòśāÖ
ðăĎÙŚÓòüéÖĘā” ×āÐëĈśèĘāĎèíòÿ÷āùè×ĀÐòæćÐòÿãĀé íòÿùĀÖÕòāÙ íòÿùÖÕŞ
ëĈśòŚöðÖāèüïăéāô ÓòĈÓĘāùüè ĎÓòÐĒäāðæĄēðĄéæéāæëĈśèĘāĎèÙćðÙèÓòăùäÙè
ÐāòñüðòĀé “ïāöÿëĈśèĘāæĄēďðŚÓòüéÖĘāČäŚċùòăðùòśāÖ” èĀĔè ðăĎÙŚÓĘāèąÖ
åąÖċíĄñÖãśāèċæÓèăÓ úòĆü æĀÐøÿ ČäŚċêŢèÐāòæśāæāñ×ăäĎ×ãśöñ
ÓòĀÖĔ úèąÖē ĎèÐāòêòÿÙćðùïāíòÿùĀÖÕòāÙ íòÿùĀÖÕòāÙüÖÓŞúèąÖē ÐôŚāö
öŚā “ċòāċúĒèãśöñ èĄēÓĆüüèāÓäÑüÖíòÿ÷āùè×ĀÐò ċòāäśüÖñüðòĀéïāöÿëĈśèĘā
ČééċùòăðùòśāÖðăĎÙŚÓòüéÖĘā èĀēèÐĒÓĆüċòāäśüÖäāñäŚüäèċüÖċòĆēüñďê”
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Ð. ëĈśèĘāæĄēÓòüéÖĘā
üŚāèċòĆēüÖäŚüďêèĄĔ ČôśöďäòŚäòüÖÓĘāåāðÑśāÖôŚāÖ
üā××ÿČùãÖéæéāæùððäăùåāèÐāòâŞÓôśāñÐĀèèĄĔÐĒďãś
ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñČúŚÖúèąēÖêòÿÙćðÐĀèæĄēéśāèÓćâèíãô ðĄ 20 Óè
×āÐôÿČöÐéśāèèĀèĔ ðāíéêÿÐĀèãĀÖæĄċē ÓñæĘāðā 3 êŒČôśö ċðĆüē ċãĆüèÐŚüèðĄÐāò
ċêôĄēñèëĈśèĘāæĄēòĀéĎÙśíĀèçÐă×ãśāèäŚāÖđ ĎèÐāòêòÿÙćðÓòĀĔÖèĄĔ ëĈśèĘāÐāòċñĄēñð
ÓòüéÓòĀöêòÿÐā÷öŚā ĎúśæćÐÓèðāöĀãöĀèüāæăäñŞúèśā ċíĆēüďêċñĄēñðúðĈŚéśāè
ñāÐ×èæĄüē ñĈďŚ ÐôüüÐďê ċÑāċùòăðöŚāæćÐüñŚāÖ×ĀãċäòĄñðďöśíòśüðČôśö ùðāÙăÐ
éāÖÓèÑüÖÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñòĈśùąÐêòÿúôāãĎ× ċíòāÿďðŚċÓñòĈśČëèÐāòèĄĔ
ðāÐŚüè éāÖÓèòĈśùąÐØÖèæĄēëĈśèĘāĎúðŚÓèèĄĔċòŚÖòĀãČééèĀĔèčãñďðŚêòąÐøāĎÓò
íöÐċÑāċòăēðÓĀãÓśāèüñŚāÖùćïāí ČäŚëĈśèĘāÓèĎúðŚÑąĔèċùĄñÖÐôŚāööŚā ċÑāČôÿ
üèćÐòòðÐāòďãśäãĀ ùăèĎ×Čôśö ùðāÙăÐ×ąÖċäĆüèċÑāöŚā èĀèē ďðŚĎÙŚöçă ÐĄ āòæĘāÖāè
ÑüÖÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ ČäŚëĈśèĘāÓèèĀĔèďðŚñüðîŠÖ ùðāÙăÐ×ąÖČäÐČñÐČôÿ
íāÐĀèďðŚíüĎ×
ÓĘāåāð
ïāöÿëĈśèĘāČééĎãæĄēëĈśèĘāÓèĎúðŚêÞăéĀäă ?
ïāöÿëĈśèĘāČééèĄĔðĄôĀÐøâÿüÿďòéśāÖ ? òÿéćċêŢèÑśü đ
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éæċùòăð
- ëĈśèĘāĎúśÐĘāôĀÖĎ×ùèĀéùèćèùðāÙăÐĎúśæĘāċüÖ ċÑāêÞăéĀäăäŚüùðāÙăÐ
ČééëĈśĎúÜŚ
- ëĈśèĘāÙŚöñÐôćŚðĎúśíéíòÿÓòăùäċ×śāãśöñäèċüÖ
- ëĈśèĘāċêŢèÓèČòÐãśöñÐāòċêŢèÓèùćãæśāñĎèÐòÿéöèÐāòČéŚÖêŠè
äĀöüñŚāÖċÙŚè ċÑāċÙĆĔüċÙăÜÓèüĆēèĎúśċÙăÜċùãĒ×íòÿċñÚĈċ×śāĎèÐāò
ïāöèāċòăðē ċÑāêòÿÐā÷öŚāÑśüÓöāððā×āÐďúè ČäŚÑüĎúśÓèüĆèē üŚāè
ċÑāùŚÖċùòăðĎúśÓèüĆēèČéŚÖêŠè ČäŚċÑāďðŚĎÙŚÓèČòÐæĄē×ÿČéŚÖêŠè

ùòćê
ÐāòäĀãùăèĎ×ċêôĄñē èČêôÖ ċêŢèÙĀñÙèÿċíĄñÖÓòąÖē ċãĄñö Ďúśċòāüçăøßāè
ïāöèāüñŚāÖ×òăÖĎ× öüèÑüíòÿċ×śāčêòãċêôĄēñèČêôÖċòāĎúśċêŢèëĈśèĘāæĄē
“ċùòăðùòśāÖ” ñăēÖæĄñăēÖðāÐÑąĔè
ÑĀéòśüÖéæċíôÖ×é
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Ñ. äĀöüñŚāÖ “ïāöÿëĈśèĘāČééċùòăðùòśāÖ”
1.

äĀöüñŚāÖÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā
ČéŚÖÐôćŚðñŚüñ 3 - 4 Óè üŚāèÑśüÓöāð×āÐíòÿÓĀðïĄòŞæĄēòÿéćďöś
üïăêòāñÓĘāåāð
úôĀÖ×āÐ 10 èāæĄ ČôśöòāñÖāèĎèÐôćŚðòöð
üŚāèÑśüÓöāð ðÐ 9: 33 – 37

ÓĘāåāð
òÿéćöăçĄÚąēÖíòÿċñÚĈċ×śāČùãÖÓöāðċêŢèëĈśèĘāĎèċúäćÐāòâŞèĄĔ
éæċùòăð
- íòÿċñÚĈċ×śā ëĈśèĘāæĄēñăēÖĎúÜŚ ðĄÓöāðíāÐċíĄñò
- íòÿċñÚĈċ×śāðăďãśċÑśāďê×ĀãÐāòæĀèæĄ ċðĆēüíòÿüÖÓŞďãśñăèéòòãā÷ăøñŞ
ČùãÖÓöāðÓăãċúĒèëăãđ íòÿüÖÓŞÓüñ×èÐòÿæĀēÖæćÐÓèüñĈŚĎèéśāè
ÐŚüèæĄēíòÿüÖÓŞ×ÿċòĄñÐíöÐċÑāċÑśāðāúā
- íòÿċñÚĈċ×śāðăďãśäüŚ öŚāúòĆüäĘāúèă ċðĆüē éòòãā÷ăøñŞæāĘ ëăã íòÿüÖÓŞĎúśċÐĄñòäă
ċÓāòíċÑāČééëĈśĎúÜŚ
- íòÿċñÚĈċ×śāäĀĔÖÓĘāåāð ċíĆēüÙŚöñéòòãā÷ăøñŞĎúśÓśèíéãśöñäèċüÖöŚā
ċÑāëăãüÿďò
- íòÿċñÚĈċ×śāðăďãśÑąĔèċùĄñÖùĀēÖùüèéòòãā÷ăøñŞöŚā ÓöòêòÿíóäăĎúś
åĈÐäśüÖüñŚāÖďò ČäŚíòÿüÖÓŞ×ãć êòÿÐāñĎúś÷øă ñŞċúĒèïāöÿëĈèś āĘ ČééĎúðŚ
- íòÿċñÚĈċ×śāðăďãśéÖĀ ÓĀéĎúś÷øă ñŞñüðòĀé ČäŚĎúśčüÐāùċÑā “òĀéòĈ”ś ãśöñäèċüÖ
- ċòāċòĄñÐïāöÿëĈèś āĘ ČééæĄíē òÿċñÚĈċ×śāČùãÖĎúśċòāċúĒèĎèċòĆüē ÖèĄöĔ āŚ ïāöÿ
ëĈśèĘāæĄē “ďðŚÓòüéÖĘā” Čôÿ “ċùòăðùòśāÖ”
- ĎèċöôāċãĄñöÐĀèíòÿċñÚĈċ×śāČùãÖĎúśċòāċúĒèüñŚāÖÙĀãċ×èöŚā ïāöÿëĈèś āĘ
ÑüÖíòÿüÖÓŞċêŢèÐòÿéöèÐāòæĄē “ðĄæă÷æāÖ” ðăĎÙŚ “üÿďòÐĒďãś”
3
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Ó. ċêòĄñéċæĄñéôĀÐøâÿÑüÖïāöÿëĈèś āĘ Čéé “ÓòüéÖĘā” Čôÿ
Čéé“ċùòăðùòśāÖ”
1. üŚāèĎèÐôćðŚ òöð äĀöüñŚāÖíóäăÐòòðÑüÖïāöÿëĈèś āĘ 2 ČééèĄĔ
ëĈśèĘāČééÓòüéÖĘā
- ØĀèäśüÖ×ĀãúāĎúś
- ØĀèäśüÖéüÐċÑā
- íöÐċÑāďðŚòĈśċòĆēüÖüÿďòċôñ
-

ØĀèäśüÖòăċòăēðĎúś
ØĀèæĘāæćÐüñŚāÖċíĆēüÓèÑüÖØĀè
ØĀèòĈśÓĘāäüé
ØĀèċòĄñèċæööăæñāðāČôśö
ØĀèċôĆüÐëĈśèĘāċüÖċíòāÿØĀèòĈś×ĀÐ
ÓèÑüÖØĀè
- èĄēČúôÿãĄČôśöùĘāúòĀéíöÐÓćâ
- ÐāòüïăêòāñċêŢèÐāòċùĄñċöôā
-

ëĈśèĘāČééċùòăðùòśāÖ
- ØĀèäśüÖÐāòùòśāÖÓè
- ØĀèÙŚöñċÑāĎúśċÑāðüÖċúĒèãśöñ
äèċüÖ
- ØĀèäśüÖÐāòĎúśČòÖéĀèãāôĎ×
ČôÿċùòăðùòśāÖÓè
- ØĀèďöśĎ×Óè Čðś×ÿëăãúöĀÖéśāÖ
- ØĀèÙüéÓśèúāíòùöòòÓŞÑüÖÓèüĆēè
- úèśāæĄēùĘāÓĀÜÑüÖØĀèêòÿÐāòúèąēÖ
ÓĆü ìœÐüéòðÙŚöñĎúśċÑāæĘāċüÖďãś
- ØĀèČéŚÖÓöāðòĀéëăãÙüé

- ØĀèäśüÖòĈś×ĀÐîŠÖ
- ØĀèùöãïāöèā üïăêòāñČôÿäĀãùăèĎ×
ãśöñÐĀè
ØĀèèĄēČúôÿåĈÐäśüÖ
- ØĀèæĘāÖāèÐĀéëĈśüĆēè
ØĀèäĀãùăèĎ×ċüÖ
- ØĀèċÓāòíëĈśüĆēè
ØĀèďöśĎ×ċÑāďðŚďãś
- ÓèċúôŚāèĄĔðĄèĘĔāĎ×ãĄ
ØĀèäśüÖÐāòëĈśÙŚöñċíĆēüæĘāÖāèÑüÖØĀè - ØĀèČéŚÖêŠèíĀèçÐă×òŚöðÐĀè
ďðŚäśüÖðāöăíāÐøŞöă×āòâŞ
- ØĀèñüðòĀéÐāòöă×āòâŞČðśöŚāðĀè
ÓćâċùèüüñŚāÖèĀĔèďãśñĀÖďÖ?
×ÿďðŚèŚāîŠÖèĀÐ
ØĀèċêŢèëĈśòĀéëăãÙüéèÿ
- ØĀèñüðòĀéùĀäéćòćø-Õòāöāù
ċùðĆüèíĄēèśüÖÑüÖØĀè

“ØĀè” ċêŢèíòÿ÷āùè×ĀÐò

“ċòā” ċêŢèíòÿ÷āù×ĀÐò
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2.

ïāöÿëĈśèĘāÑüÖØĀèċêŢèüñŚāÖďò?
- ČéŚÖÐôćŚðñŚüñ 3 – 4 Óè
- ċôŚāäĀöüñŚāÖïāöÿëĈśèĘāČééÓòüéÖĘā úòĆü ČééċùòăðùòśāÖ üā××ÿ
ċôĆüÐôĀÐøâÿ×āÐäāòāÖæĄēĎúśďöśĎèúèśā 4 ċíĆēüďäòŚäòüÖùŚöèäĀö
ČäŚôÿÓèüŚāèüĄÐÓòĀÖĔ ċÖĄñé đ “ôĀÐøâÿÑüÖïāöÿëĈèś āĘ ČééÓòüéÖĘā “
ČôÿåāðäèċüÖ (3 èāæĄ)
ÓĘāåāðùĘāúòĀéďäòŚäòüÖùŚöèäĀö
1. ÑśüĎã×āÐ úĀöÑśüíóäăÐòòð “ëĈèś āĘ ČééċùòăðùòśāÖúòĆüČééÓòüéÖĘā”
äòÖÐĀéôĀÐøâÿæĄēØĀèċêŢè ?
2. ØĀèäśüÖċêôĄñē èČêôÖüÿďò ċíĆüē ×ÿæĘāäèĎúśÓôśāñíòÿċñÚĈċ×śā Ďèïāöÿ
ëĈśèĘāČééċùòăðùòśāÖ ?
3. üÿďòċêŢèæĄùē Öăē æĄñē āÐæĄùē ãć ùĘāúòĀéØĀèæĄ×ē ÿċêôĄñē è ċíĆüē ØĀè×ÿċêŢèëĈèś āĘ æĄðē Ą
“ïāöÿëĈśèĘāČééċùòăðùòśāÖ” ðāÐñăēÖÑąĔè ?

Ö. äĀöüñŚāÖÑüÖëĈśèĘāÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā
úðāñċúäć ÐāòďäòŚäòüÖäŚüďêèĄĔĎÙśďãśùĘāúòĀéëĈśÓćśèċÓñÐĀéÐāòČéŚÖêŠè
íòÿöā×ā 7 ÑĀĔèäüè
ČéŚÖÐôćŚð 3 – 4 Óè
üïăêòāñÓĘāåāð
úôĀÖ×āÐ 5 èāæĄ òāñÖāèĎèÐôćŚðòöð
ÓĘāåāðùĘāúòĀéüïăêòāñ
ċê òĄñéċæĄñéïāöÿëĈèś āĘ æĄĎē ÙśĎèÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×āÐĀéċúäćÐāòâŞĎè
ðÐ 9:33 – 37
5
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Ó. ċêòĄñéċæĄñéôĀÐøâÿÑüÖïāöÿëĈèś āĘ Čéé “ÓòüéÖĘā” Čôÿ
Čéé“ċùòăðùòśāÖ”
1. üŚāèĎèÐôćðŚ òöð äĀöüñŚāÖíóäăÐòòðÑüÖïāöÿëĈèś āĘ 2 ČééèĄĔ
ëĈśèĘāČééÓòüéÖĘā
- ØĀèäśüÖ×ĀãúāĎúś
- ØĀèäśüÖéüÐċÑā
- íöÐċÑāďðŚòĈśċòĆēüÖüÿďòċôñ
-

ØĀèäśüÖòăċòăēðĎúś
ØĀèæĘāæćÐüñŚāÖċíĆēüÓèÑüÖØĀè
ØĀèòĈśÓĘāäüé
ØĀèċòĄñèċæööăæñāðāČôśö
ØĀèċôĆüÐëĈśèĘāċüÖċíòāÿØĀèòĈś×ĀÐ
ÓèÑüÖØĀè
- èĄēČúôÿãĄČôśöùĘāúòĀéíöÐÓćâ
- ÐāòüïăêòāñċêŢèÐāòċùĄñċöôā
-

ëĈśèĘāČééċùòăðùòśāÖ
- ØĀèäśüÖÐāòùòśāÖÓè
- ØĀèÙŚöñċÑāĎúśċÑāðüÖċúĒèãśöñ
äèċüÖ
- ØĀèäśüÖÐāòĎúśČòÖéĀèãāôĎ×
ČôÿċùòăðùòśāÖÓè
- ØĀèďöśĎ×Óè Čðś×ÿëăãúöĀÖéśāÖ
- ØĀèÙüéÓśèúāíòùöòòÓŞÑüÖÓèüĆēè
- úèśāæĄēùĘāÓĀÜÑüÖØĀèêòÿÐāòúèąēÖ
ÓĆü ìœÐüéòðÙŚöñĎúśċÑāæĘāċüÖďãś
- ØĀèČéŚÖÓöāðòĀéëăãÙüé

- ØĀèäśüÖòĈś×ĀÐîŠÖ
- ØĀèùöãïāöèā üïăêòāñČôÿäĀãùăèĎ×
ãśöñÐĀè
ØĀèèĄēČúôÿåĈÐäśüÖ
- ØĀèæĘāÖāèÐĀéëĈśüĆēè
ØĀèäĀãùăèĎ×ċüÖ
- ØĀèċÓāòíëĈśüĆēè
ØĀèďöśĎ×ċÑāďðŚďãś
- ÓèċúôŚāèĄĔðĄèĘĔāĎ×ãĄ
ØĀèäśüÖÐāòëĈśÙŚöñċíĆēüæĘāÖāèÑüÖØĀè - ØĀèČéŚÖêŠèíĀèçÐă×òŚöðÐĀè
ďðŚäśüÖðāöăíāÐøŞöă×āòâŞ
- ØĀèñüðòĀéÐāòöă×āòâŞČðśöŚāðĀè
ÓćâċùèüüñŚāÖèĀĔèďãśñĀÖďÖ?
×ÿďðŚèŚāîŠÖèĀÐ
ØĀèċêŢèëĈśòĀéëăãÙüéèÿ
- ØĀèñüðòĀéùĀäéćòćø-Õòāöāù
ċùðĆüèíĄēèśüÖÑüÖØĀè

“ØĀè” ċêŢèíòÿ÷āùè×ĀÐò

“ċòā” ċêŢèíòÿ÷āù×ĀÐò
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2.

ïāöÿëĈśèĘāÑüÖØĀèċêŢèüñŚāÖďò?
- ČéŚÖÐôćŚðñŚüñ 3 – 4 Óè
- ċôŚāäĀöüñŚāÖïāöÿëĈśèĘāČééÓòüéÖĘā úòĆü ČééċùòăðùòśāÖ üā××ÿ
ċôĆüÐôĀÐøâÿ×āÐäāòāÖæĄēĎúśďöśĎèúèśā 4 ċíĆēüďäòŚäòüÖùŚöèäĀö
ČäŚôÿÓèüŚāèüĄÐÓòĀÖĔ ċÖĄñé đ “ôĀÐøâÿÑüÖïāöÿëĈèś āĘ ČééÓòüéÖĘā “
ČôÿåāðäèċüÖ (3 èāæĄ)
ÓĘāåāðùĘāúòĀéďäòŚäòüÖùŚöèäĀö
1. ÑśüĎã×āÐ úĀöÑśüíóäăÐòòð “ëĈèś āĘ ČééċùòăðùòśāÖúòĆüČééÓòüéÖĘā”
äòÖÐĀéôĀÐøâÿæĄēØĀèċêŢè ?
2. ØĀèäśüÖċêôĄñē èČêôÖüÿďò ċíĆüē ×ÿæĘāäèĎúśÓôśāñíòÿċñÚĈċ×śā Ďèïāöÿ
ëĈśèĘāČééċùòăðùòśāÖ ?
3. üÿďòċêŢèæĄùē Öăē æĄñē āÐæĄùē ãć ùĘāúòĀéØĀèæĄ×ē ÿċêôĄñē è ċíĆüē ØĀè×ÿċêŢèëĈèś āĘ æĄðē Ą
“ïāöÿëĈśèĘāČééċùòăðùòśāÖ” ðāÐñăēÖÑąĔè ?

Ö. äĀöüñŚāÖÑüÖëĈśèĘāÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×ā
úðāñċúäć ÐāòďäòŚäòüÖäŚüďêèĄĔĎÙśďãśùĘāúòĀéëĈśÓćśèċÓñÐĀéÐāòČéŚÖêŠè
íòÿöā×ā 7 ÑĀĔèäüè
ČéŚÖÐôćŚð 3 – 4 Óè
üïăêòāñÓĘāåāð
úôĀÖ×āÐ 5 èāæĄ òāñÖāèĎèÐôćŚðòöð
ÓĘāåāðùĘāúòĀéüïăêòāñ
ċê òĄñéċæĄñéïāöÿëĈèś āĘ æĄĎē ÙśĎèÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×āÐĀéċúäćÐāòâŞĎè
ðÐ 9:33 – 37
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éæċùòăð
- ëĈśèĘāĎúśÐĘāôĀÖĎ×ùèĀéùèćèùðāÙăÐĎúśæĘāċüÖ ċÑāêÞăéĀäăäŚüùðāÙăÐ
ČééëĈśĎúÜŚ
- ëĈśèĘāÙŚöñÐôćŚðĎúśíéíòÿÓòăùäċ×śāãśöñäèċüÖ
- ëĈśèĘāċêŢèÓèČòÐãśöñÐāòċêŢèÓèùćãæśāñĎèÐòÿéöèÐāòČéŚÖêŠè
äĀöüñŚāÖċÙŚè ċÑāċÙĆĔüċÙăÜÓèüĆēèĎúśċÙăÜċùãĒ×íòÿċñÚĈċ×śāĎèÐāò
ïāöèāċòăðē ċÑāêòÿÐā÷öŚāÑśüÓöāððā×āÐďúè ČäŚÑüĎúśÓèüĆèē üŚāè
ċÑāùŚÖċùòăðĎúśÓèüĆēèČéŚÖêŠè ČäŚċÑāďðŚĎÙŚÓèČòÐæĄē×ÿČéŚÖêŠè

ùòćê
ÐāòäĀãùăèĎ×ċêôĄñē èČêôÖ ċêŢèÙĀñÙèÿċíĄñÖÓòąÖē ċãĄñö Ďúśċòāüçăøßāè
ïāöèāüñŚāÖ×òăÖĎ× öüèÑüíòÿċ×śāčêòãċêôĄēñèČêôÖċòāĎúśċêŢèëĈśèĘāæĄē
“ċùòăðùòśāÖ” ñăēÖæĄñăēÖðāÐÑąĔè
ÑĀéòśüÖéæċíôÖ×é
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Ñ. äĀöüñŚāÖ “ïāöÿëĈśèĘāČééċùòăðùòśāÖ”
1.

äĀöüñŚāÖÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā
ČéŚÖÐôćŚðñŚüñ 3 - 4 Óè üŚāèÑśüÓöāð×āÐíòÿÓĀðïĄòŞæĄēòÿéćďöś
üïăêòāñÓĘāåāð
úôĀÖ×āÐ 10 èāæĄ ČôśöòāñÖāèĎèÐôćŚðòöð
üŚāèÑśüÓöāð ðÐ 9: 33 – 37

ÓĘāåāð
òÿéćöăçĄÚąēÖíòÿċñÚĈċ×śāČùãÖÓöāðċêŢèëĈśèĘāĎèċúäćÐāòâŞèĄĔ
éæċùòăð
- íòÿċñÚĈċ×śā ëĈśèĘāæĄēñăēÖĎúÜŚ ðĄÓöāðíāÐċíĄñò
- íòÿċñÚĈċ×śāðăďãśċÑśāďê×ĀãÐāòæĀèæĄ ċðĆēüíòÿüÖÓŞďãśñăèéòòãā÷ăøñŞ
ČùãÖÓöāðÓăãċúĒèëăãđ íòÿüÖÓŞÓüñ×èÐòÿæĀēÖæćÐÓèüñĈŚĎèéśāè
ÐŚüèæĄēíòÿüÖÓŞ×ÿċòĄñÐíöÐċÑāċÑśāðāúā
- íòÿċñÚĈċ×śāðăďãśäüŚ öŚāúòĆüäĘāúèă ċðĆüē éòòãā÷ăøñŞæāĘ ëăã íòÿüÖÓŞĎúśċÐĄñòäă
ċÓāòíċÑāČééëĈśĎúÜŚ
- íòÿċñÚĈċ×śāäĀĔÖÓĘāåāð ċíĆēüÙŚöñéòòãā÷ăøñŞĎúśÓśèíéãśöñäèċüÖöŚā
ċÑāëăãüÿďò
- íòÿċñÚĈċ×śāðăďãśÑąĔèċùĄñÖùĀēÖùüèéòòãā÷ăøñŞöŚā ÓöòêòÿíóäăĎúś
åĈÐäśüÖüñŚāÖďò ČäŚíòÿüÖÓŞ×ãć êòÿÐāñĎúś÷øă ñŞċúĒèïāöÿëĈèś āĘ ČééĎúðŚ
- íòÿċñÚĈċ×śāðăďãśéÖĀ ÓĀéĎúś÷øă ñŞñüðòĀé ČäŚĎúśčüÐāùċÑā “òĀéòĈ”ś ãśöñäèċüÖ
- ċòāċòĄñÐïāöÿëĈèś āĘ ČééæĄíē òÿċñÚĈċ×śāČùãÖĎúśċòāċúĒèĎèċòĆüē ÖèĄöĔ āŚ ïāöÿ
ëĈśèĘāæĄē “ďðŚÓòüéÖĘā” Čôÿ “ċùòăðùòśāÖ”
- ĎèċöôāċãĄñöÐĀèíòÿċñÚĈċ×śāČùãÖĎúśċòāċúĒèüñŚāÖÙĀãċ×èöŚā ïāöÿëĈèś āĘ
ÑüÖíòÿüÖÓŞċêŢèÐòÿéöèÐāòæĄē “ðĄæă÷æāÖ” ðăĎÙŚ “üÿďòÐĒďãś”
3
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Ð. ëĈśèĘāæĄēÓòüéÖĘā
üŚāèċòĆēüÖäŚüďêèĄĔ ČôśöďäòŚäòüÖÓĘāåāðÑśāÖôŚāÖ
üā××ÿČùãÖéæéāæùððäăùåāèÐāòâŞÓôśāñÐĀèèĄĔÐĒďãś
ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñČúŚÖúèąēÖêòÿÙćðÐĀèæĄēéśāèÓćâèíãô ðĄ 20 Óè
×āÐôÿČöÐéśāèèĀèĔ ðāíéêÿÐĀèãĀÖæĄċē ÓñæĘāðā 3 êŒČôśö ċðĆüē ċãĆüèÐŚüèðĄÐāò
ċêôĄēñèëĈśèĘāæĄēòĀéĎÙśíĀèçÐă×ãśāèäŚāÖđ ĎèÐāòêòÿÙćðÓòĀĔÖèĄĔ ëĈśèĘāÐāòċñĄēñð
ÓòüéÓòĀöêòÿÐā÷öŚā ĎúśæćÐÓèðāöĀãöĀèüāæăäñŞúèśā ċíĆēüďêċñĄēñðúðĈŚéśāè
ñāÐ×èæĄüē ñĈďŚ ÐôüüÐďê ċÑāċùòăðöŚāæćÐüñŚāÖ×ĀãċäòĄñðďöśíòśüðČôśö ùðāÙăÐ
éāÖÓèÑüÖÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñòĈśùąÐêòÿúôāãĎ× ċíòāÿďðŚċÓñòĈśČëèÐāòèĄĔ
ðāÐŚüè éāÖÓèòĈśùąÐØÖèæĄēëĈśèĘāĎúðŚÓèèĄĔċòŚÖòĀãČééèĀĔèčãñďðŚêòąÐøāĎÓò
íöÐċÑāċòăēðÓĀãÓśāèüñŚāÖùćïāí ČäŚëĈśèĘāÓèĎúðŚÑąĔèċùĄñÖÐôŚāööŚā ċÑāČôÿ
üèćÐòòðÐāòďãśäãĀ ùăèĎ×Čôśö ùðāÙăÐ×ąÖċäĆüèċÑāöŚā èĀèē ďðŚĎÙŚöçă ÐĄ āòæĘāÖāè
ÑüÖÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ ČäŚëĈśèĘāÓèèĀĔèďðŚñüðîŠÖ ùðāÙăÐ×ąÖČäÐČñÐČôÿ
íāÐĀèďðŚíüĎ×
ÓĘāåāð
ïāöÿëĈśèĘāČééĎãæĄēëĈśèĘāÓèĎúðŚêÞăéĀäă ?
ïāöÿëĈśèĘāČééèĄĔðĄôĀÐøâÿüÿďòéśāÖ ? òÿéćċêŢèÑśü đ
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AsIPA B7a
ïāöÿëĈśèĘāČééċùòăðùòśāÖ

éæċòĄñèèĄéĔ āÖäüèùāðāòåèĘāďêĎÙśĎèòÿúöŚāÖÐāòċÑśāċÖĄñéîŔèŤ îĈ×äă Ď×
ùĘāúòĀéëĈśèĘāæĀĔÖöĀãďãś ċíòāÿðĄðăäăãśāèÙĄöăä×ăäüñĈŚãśöñ
éæèĘā
íòÿ÷āùè×ĀÐòæĄēæćÐÓèðĄùŚöèòŚöðċòĄñÐòśüÖ “ïāöÿëĈśèĘāæĄēċùòăðùòśāÖ
ðăĎÙŚÓòüéÖĘā” ×āÐëĈśèĘāĎèíòÿ÷āùè×ĀÐòæćÐòÿãĀé íòÿùĀÖÕòāÙ íòÿùÖÕŞ
ëĈśòŚöðÖāèüïăéāô ÓòĈÓĘāùüè ĎÓòÐĒäāðæĄēðĄéæéāæëĈśèĘāĎèÙćðÙèÓòăùäÙè
ÐāòñüðòĀé “ïāöÿëĈśèĘāæĄēďðŚÓòüéÖĘāČäŚċùòăðùòśāÖ” èĀĔè ðăĎÙŚÓĘāèąÖ
åąÖċíĄñÖãśāèċæÓèăÓ úòĆü æĀÐøÿ ČäŚċêŢèÐāòæśāæāñ×ăäĎ×ãśöñ
ÓòĀÖĔ úèąÖē ĎèÐāòêòÿÙćðùïāíòÿùĀÖÕòāÙ íòÿùĀÖÕòāÙüÖÓŞúèąÖē ÐôŚāö
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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

B7a
ภาวะผูนําแบบเสริมสราง
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