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”

Ö. æŚāæĄÑüÖċòāČôÿæŚāæĄÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā
ÓĘāåāðùĘāúòĀéďäòŚäòüÖùŚöèäĀö (5 èāæĄ)
æŚāæĄãāś èôéÑüÖØĀèČééĎãæĄÑē ãĀ ÑöāÖďðŚĎúśØèĀ êÞăéäĀ äă èċúðĆüè
üñŚāÖíòÿÓòăùäċ×śā ČôÿċêŢèüćêùòòÓďðŚĎúśØĀèċêôĄēñèČêôÖ?
ČéŚÖêŠèÐāòďäòŚäòüÖĎèÐôćŚðĎúÜŚ úāÐċúĒèùðÓöò

AsIPA B7b
æŚāæĄÑüÖëĈśèĘāČééċùòăðùòśāÖ

ùòćê
-

×éãśöñö×èíăçĄÐòòðùĀĔèđ
üŚāèíòÿÓĀðïĄòŞÑśüÓöāðĎãÑśüÓöāðúèąēÖ×āÐÑśü Ñ.
ċÖĄñéùĀÐ 2-3 èāæĄ
ċÙăÜÙöèæćÐÓèĎúśïāöèā×āÐĎ×ČôÿÑśéòśüÖċíôÖ 1 ċíôÖ

ÓĘāèĘā
ëĈèś āĘ ČééċùòăðùòśāÖ ÙĄČĔ èöæāÖČôÿÙŚöñĎúśÓèċãăèäāðæāÖÑüÖċÑāċüÖ
òŚöðæāÖďêÐĀéċÑā ëĈśèĘāČééċùòăðùòśāÖäśüÖċêŢèëĈśĎúś×ăääāòðâŞČôÿ
×ăäöăÜÜāâČÐŚÙðć Ùè ĎèéæċòĄñèèĄċĔ òā×ÿċòĄñèòĈÓś â
ć ôĀÐøâÿÑüÖ “ëĈèś āĘ Čéé
ċùòăðùòśāÖ”

Ð. ëĈśèĘāöăåĄÙćðÙèöĀã
æćÐöĀèÓćâöăøâćċãăèæāÖčãñòåďîċêŢèċöôā 1 ÙĀēöčðÖċíĆēüďêæĘāÖāè
ċÑāùĀÖċÐäċúĒèÓèċòŚÑāñÑüÖéèòåďîúôāñÓè ÚąÖē üāñćèüś ñåĈÐčÐÖďãśÖāŚ ñđ
ċíòāÿďðŚòúśĈ èĀÖùĆü ďðŚò×śĈ ÐĀ èĀéċôÑ ċÑā×ąÖåāðÓèÑāñÑüÖċúôŚāèĄöĔ āŚ üñāÐċòĄñè
èĀéċôÑďúð ÑśüċùèüÑüÖċÑāďðŚďãśòĀéÐāòäüéòĀéĎèòÿñÿČòÐ ČäŚÓćâöăøâć
ÐĒċòăðē ùüèċôÑÓâăäæĄôÿċôĒÐæĄôÿèśüñòÿúöŚāÖÐāòċãăèæāÖčãñòåďî ċÑāùüè
ĎúśîòĄ ďðŚèāèèĀÐċÑāÐĒðĄôĈÐ÷ăøñŞêòÿðāâ 10 Óè üāñć 12-30 êŒ
ÓĘāåāðċíĆēüďäòŚäòüÖ
æŚāæĄüÿďòæĄēċòāċúĒèĎèëĈśèĘāÓèèĄĔ?
4
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Ñ. íòÿÓòăùäċ×śāČééüñŚāÖëĈśèĘāÑüÖċòā
ČéŚÖÐôćŚðñŚüñ 2-3 Óè
ČäŚôÿÐôćŚðüŚāèÑśüÓöāðäŚüďêèĄĔ 1 äüè
ĎÙśċöôā 10 èāæĄ ÙŚöñÐĀèäüéÓĘāåāðČôśöòāñÖāèĎèÐôćŚðĎúÜŚ
íòÿÓĀðïĄòŞ
1) ðç 20: 25-26
4) ôÐ 23: 34

2) 2Óò 1: 24
5) ðÐ 3: 20

3) Ðæ 2: 11

ÓĘāåāðċíĆēüÐāòüïăêòāñ
æŚāæĄüÿďòæĄċē òāíéĎèëĈèś āĘ äāðÑśüÓöāð×āÐíòÿÓĀðïĄòæŞ ďĄē ãśüāŚ è?

Ó. æŚāæĄÑüÖëĈśèĘāÚąēÖċÑśāĎ×äèċüÖöŚāċêŢè “ëĈśċùòăðùòśāÖ”
ĎèÐôćŚð 4-6 Óè
- ċôĆüÐÓćâôĀÐøâÿ 3 êòÿÐāò ×āÐÑśü 1-13 ĎèúèśāåĀãďê ÚąēÖÓćâÓăã
öŚāċêŢèæŚāæĄùĘāÓĀÜÑüÖëĈśèĘāČééċùòăðùòśāÖ
- ċôĆüÐÓćâôĀÐøâÿ 1 êòÿÐāò ČôÿċäòĄñðČùãÖéæéāæùððäăĎèÐôćðŚ ĎúÜŚ
êòÿðāâ 5 èāæĄ
- úôĀÖ×āÐČùãÖéæéāæùððäăČôśö ĎúśüçăéāñöŚāæĘāďðæŚāæĄèĄĔ×ąÖùĘāÓĀÜ
ĎèÐāòċêŢèëĈśèĘā?

2
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1. ëĈśċùòăðùòśāÖ òĀÐæĄē×ÿìœÐüéòðëĈśüĆēè Čðś×ÿċùĄñċöôāðāÐČôÿüā×ôśðċúôö
2. ëĈċś ùòăðùòśāÖöāÖĎ×Óè ċÑāðĀèē Ď×öŚāČðśÓè×èæĄùē ãć ÐĒñÖĀ ðĄíòÿíòČôÿðĄèāĘĔ Ď×
3. ĎèßāèÿëĈśċùòăðùòśāÖ ċÑāíòśüðæĄē×ÿñüðòĀéÓöāð×òăÖæĄēöŚāëĈśüĆēèüā××ÿ
íĀáèāÓöāðùāðāòåďãśðāÐÐöŚāċÑāċüÖ
4. ëĈċś ùòăðùòśāÖÙüéæĘāÖāèċêŢèæĄð ČôÿüñāÐĎúśùðāÙăÐæĄððĄÓöāðċùðüïāÓ
ċæŚāæĄē×ÿæĘāďãś
5. ëĈśċùòăðùòśāÖäśüÖÐāòĎúśëĈśüĆēèċêŢèüăùòÿ ċÑāďðŚäśüÖÐāòĎúśÓèċúôŚāèĀĔè
äśüÖíąēÖċÑāäôüãďê
6. ëĈśċùòăðùòśāÖċúĒèÓćâÓŚāÑüÖÐāòòăċòăēðČôÿÓĘāČèÿèĘā×āÐÙćðÙè
7. ëĈśċùòăðùòśāÖÙŚöñëĈśüĆēèĎúśÓśèíéÑśüÓăãČôÿÓĘāäüéãśöñäèċüÖ ċÑā×ÿäĀĔÖ
ÓĘāåāðèĘāċíĆēüÐòÿäćśèĎúśëĈśüĆēèÓăãďêĎúśÐöśāÖďÐôČôÿôąÐÚąĔÖñăēÖÑąĔè
8. ëĈśċùòăðùòśāÖùÖöèÓöāðÓăãÑüÖäèċüÖďöś ČôÿĎúśÐĘāôĀÖĎ×ċíĆēüĎúśëĈśüĆēè
ÓśèíéÓĘāäüéãśöñäèċüÖ
9. ëĈśċùòăðùòśāÖùòśāÖÓèĎúśÐśāöúèśāČôÿċäăéčäċæŚāæĄē×ÿæĘāďãś ċÑāďðŚêőãéĀÖ
æĀÐøÿČôÿÓöāðòĈśÑüÖäèďöśċíĆēü×ÿüñĈŚċúèĆüëĈśüĆēè
10. ëĈċś ùòăðùòśāÖďðŚäüś ÖÐāòċêŢèëĈèś āĘ ċíĄñÖëĈċś ãĄñöĎèÙćðÙè ċÑāêòāòåèāĎúśðĄ
ëĈèś āĘ ċÐăãÑąèĔ ĎèÙćðÙè ČôÿòĈùś Ðą öŚā×ÿãĘāċèăèÖāèäŚüďêďãśČðś×ÿďðŚðċĄ ÑāÐĒäāð
11. ëĈśċùòăðùòśāÖďðŚêòāòåèāæĄē×ÿüñĈŚúŚāÖđ úòĆüüñĈŚċúèĆüëĈśüĆēè ċÑāäśüÖÐāò
üñĈŚæŚāðÐôāÖëĈśÓèċúôŚāèĀĔè
12. ëĈśċùòăðùòśāÖďðŚôÿċôñëĈśæĄēÑñĀèæĘāÐāò ċÑā×ÿåüèäĀöċæŚāæĄē×ĘāċêŢèċíĆēüĎúś
čüÐāùÓèüĆèē ċÑāñĀÖüñĈċŚ ÓĄñÖÑśāÖÙćðÙèæĄÑē ñĀèæĘāÐāòČôÿúāČèöæāÖÙŚöñ
ÙćðÙèĎúśüćæă÷äèìŕāñ×ăäüñŚāÖôąÐÚąĔÖñăēÖÑąĔè
13. ëĈċś ùòăðùòśāÖÙŚöñĎúśÙðć ÙèċäĒðďêãśöñÙĄöäă ÙĄöā ðĄÓöāððćÖŚ ðĀèē Čôÿüćæ÷ă äè
ċÑāĎùŚ×ăäöăÜÜāâĎúśÐĀéÙćðÙè
3
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2. ëĈċś ùòăðùòśāÖöāÖĎ×Óè ċÑāðĀèē Ď×öŚāČðśÓè×èæĄùē ãć ÐĒñÖĀ ðĄíòÿíòČôÿðĄèāĘĔ Ď×
3. ĎèßāèÿëĈśċùòăðùòśāÖ ċÑāíòśüðæĄē×ÿñüðòĀéÓöāð×òăÖæĄēöŚāëĈśüĆēèüā××ÿ
íĀáèāÓöāðùāðāòåďãśðāÐÐöŚāċÑāċüÖ
4. ëĈċś ùòăðùòśāÖÙüéæĘāÖāèċêŢèæĄð ČôÿüñāÐĎúśùðāÙăÐæĄððĄÓöāðċùðüïāÓ
ċæŚāæĄē×ÿæĘāďãś
5. ëĈśċùòăðùòśāÖäśüÖÐāòĎúśëĈśüĆēèċêŢèüăùòÿ ċÑāďðŚäśüÖÐāòĎúśÓèċúôŚāèĀĔè
äśüÖíąēÖċÑāäôüãďê
6. ëĈśċùòăðùòśāÖċúĒèÓćâÓŚāÑüÖÐāòòăċòăēðČôÿÓĘāČèÿèĘā×āÐÙćðÙè
7. ëĈśċùòăðùòśāÖÙŚöñëĈśüĆēèĎúśÓśèíéÑśüÓăãČôÿÓĘāäüéãśöñäèċüÖ ċÑā×ÿäĀĔÖ
ÓĘāåāðèĘāċíĆēüÐòÿäćśèĎúśëĈśüĆēèÓăãďêĎúśÐöśāÖďÐôČôÿôąÐÚąĔÖñăēÖÑąĔè
8. ëĈśċùòăðùòśāÖùÖöèÓöāðÓăãÑüÖäèċüÖďöś ČôÿĎúśÐĘāôĀÖĎ×ċíĆēüĎúśëĈśüĆēè
ÓśèíéÓĘāäüéãśöñäèċüÖ
9. ëĈśċùòăðùòśāÖùòśāÖÓèĎúśÐśāöúèśāČôÿċäăéčäċæŚāæĄē×ÿæĘāďãś ċÑāďðŚêőãéĀÖ
æĀÐøÿČôÿÓöāðòĈśÑüÖäèďöśċíĆēü×ÿüñĈŚċúèĆüëĈśüĆēè
10. ëĈċś ùòăðùòśāÖďðŚäüś ÖÐāòċêŢèëĈèś āĘ ċíĄñÖëĈċś ãĄñöĎèÙćðÙè ċÑāêòāòåèāĎúśðĄ
ëĈèś āĘ ċÐăãÑąèĔ ĎèÙćðÙè ČôÿòĈùś Ðą öŚā×ÿãĘāċèăèÖāèäŚüďêďãśČðś×ÿďðŚðċĄ ÑāÐĒäāð
11. ëĈśċùòăðùòśāÖďðŚêòāòåèāæĄē×ÿüñĈŚúŚāÖđ úòĆüüñĈŚċúèĆüëĈśüĆēè ċÑāäśüÖÐāò
üñĈŚæŚāðÐôāÖëĈśÓèċúôŚāèĀĔè
12. ëĈśċùòăðùòśāÖďðŚôÿċôñëĈśæĄēÑñĀèæĘāÐāò ċÑā×ÿåüèäĀöċæŚāæĄē×ĘāċêŢèċíĆēüĎúś
čüÐāùÓèüĆèē ċÑāñĀÖüñĈċŚ ÓĄñÖÑśāÖÙćðÙèæĄÑē ñĀèæĘāÐāòČôÿúāČèöæāÖÙŚöñ
ÙćðÙèĎúśüćæă÷äèìŕāñ×ăäüñŚāÖôąÐÚąĔÖñăēÖÑąĔè
13. ëĈċś ùòăðùòśāÖÙŚöñĎúśÙðć ÙèċäĒðďêãśöñÙĄöäă ÙĄöā ðĄÓöāððćÖŚ ðĀèē Čôÿüćæ÷ă äè
ċÑāĎùŚ×ăäöăÜÜāâĎúśÐĀéÙćðÙè
3
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Ö. æŚāæĄÑüÖċòāČôÿæŚāæĄÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā
ÓĘāåāðùĘāúòĀéďäòŚäòüÖùŚöèäĀö (5 èāæĄ)
æŚāæĄãāś èôéÑüÖØĀèČééĎãæĄÑē ãĀ ÑöāÖďðŚĎúśØèĀ êÞăéäĀ äă èċúðĆüè
üñŚāÖíòÿÓòăùäċ×śā ČôÿċêŢèüćêùòòÓďðŚĎúśØĀèċêôĄēñèČêôÖ?
ČéŚÖêŠèÐāòďäòŚäòüÖĎèÐôćŚðĎúÜŚ úāÐċúĒèùðÓöò

AsIPA B7b
æŚāæĄÑüÖëĈśèĘāČééċùòăðùòśāÖ

ùòćê
-

×éãśöñö×èíăçĄÐòòðùĀĔèđ
üŚāèíòÿÓĀðïĄòŞÑśüÓöāðĎãÑśüÓöāðúèąēÖ×āÐÑśü Ñ.
ċÖĄñéùĀÐ 2-3 èāæĄ
ċÙăÜÙöèæćÐÓèĎúśïāöèā×āÐĎ×ČôÿÑśéòśüÖċíôÖ 1 ċíôÖ

ÓĘāèĘā
ëĈèś āĘ ČééċùòăðùòśāÖ ÙĄČĔ èöæāÖČôÿÙŚöñĎúśÓèċãăèäāðæāÖÑüÖċÑāċüÖ
òŚöðæāÖďêÐĀéċÑā ëĈśèĘāČééċùòăðùòśāÖäśüÖċêŢèëĈśĎúś×ăääāòðâŞČôÿ
×ăäöăÜÜāâČÐŚÙðć Ùè ĎèéæċòĄñèèĄċĔ òā×ÿċòĄñèòĈÓś â
ć ôĀÐøâÿÑüÖ “ëĈèś āĘ Čéé
ċùòăðùòśāÖ”

Ð. ëĈśèĘāöăåĄÙćðÙèöĀã
æćÐöĀèÓćâöăøâćċãăèæāÖčãñòåďîċêŢèċöôā 1 ÙĀēöčðÖċíĆēüďêæĘāÖāè
ċÑāùĀÖċÐäċúĒèÓèċòŚÑāñÑüÖéèòåďîúôāñÓè ÚąÖē üāñćèüś ñåĈÐčÐÖďãśÖāŚ ñđ
ċíòāÿďðŚòúśĈ èĀÖùĆü ďðŚò×śĈ ÐĀ èĀéċôÑ ċÑā×ąÖåāðÓèÑāñÑüÖċúôŚāèĄöĔ āŚ üñāÐċòĄñè
èĀéċôÑďúð ÑśüċùèüÑüÖċÑāďðŚďãśòĀéÐāòäüéòĀéĎèòÿñÿČòÐ ČäŚÓćâöăøâć
ÐĒċòăðē ùüèċôÑÓâăäæĄôÿċôĒÐæĄôÿèśüñòÿúöŚāÖÐāòċãăèæāÖčãñòåďî ċÑāùüè
ĎúśîòĄ ďðŚèāèèĀÐċÑāÐĒðĄôĈÐ÷ăøñŞêòÿðāâ 10 Óè üāñć 12-30 êŒ
ÓĘāåāðċíĆēüďäòŚäòüÖ
æŚāæĄüÿďòæĄēċòāċúĒèĎèëĈśèĘāÓèèĄĔ?
4
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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

B7b
ทาทีของผูนําแบบเสริมสราง

ฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2013
ศูนยประสานงานสงเสริมวิถีชุมชนวัด
สํานักนโยบาย
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

