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

B8a
การบูชาขอบพระคุณ
ทําใหเราเปนหนึ่งเดียวกัน
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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 B8a
ÐāòéĈÙāÑüéíòÿÓćâ
æĘāĎúśċòāċêŢèúèąēÖċãĄñöÐĀè
ċäòĄñð

úèĀÖùĆüíăçĄéĈÙāÑüéíòÿÓćâùĘāúòĀéÐāòïāöèāêőã Ðòÿãāø
êāÐÐā íòÿÓĀðïĄòŞ ùĘāúòĀéæćÐÓè
òÿñÿċöôā êòÿðāâ 2 ÙĀēöčðÖ

éæèĘā
ċòāÓòăùäÙèéāÖÓèčÙÓãĄæðĄē čĄ üÐāùòŚöðíăçéĄ ÙĈ āÑüéíòÿÓćâæćÐùĀêãāúŞ
úòĆüæćÐöĀè ċòāùćÑĎ×ċðĆüē ďãśòöŚ ðíăçéĄ ÙĈ āÑüéíòÿÓćâ ÑĀéòśüÖ ïāöèāČôÿåĈÐ
ùŚÖüüÐďêæĘāíĀèçÐă×æćÐùĀêãāúŞ
ċòāċÑśāĎ×ùăēÖæĄēċòāÐòÿæĘāãĄČôśöúòĆü ?
ċòāċúĒèãśöñ×òăÖđ ďúðċðĆüē ċòāäüéòĀé “üāČðè” úôāñđ ÓòĀÖĔ òÿúöŚāÖ
íăçĄéĈÙāÑüéíòÿÓćâ ?
ĎèéæċòĄñèèĄĔċòā×ÿ÷ąÐøāĎúśôąÐÚąĔÖñăēÖÑąĔè ċíĆēü×ÿďãśòĈśÓćâÓŚāíăçĄéĈÙā
ÑüéíòÿÓćâðāÐñăēÖÑąĔè
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Ð. ċòĆēüÖĎèÓòüéÓòĀö
üŚāèċòĆēüÖäŚüďêèĄĔĎèÐôćŚðĎúÜŚ ČôÿüïăêòāñÓĘāåāðÑśāÖæśāñċòĆēüÖ
ċñĒèöĀè÷ćÐòŞðĀÐ×ÿċêŢèčüÐāùíăċ÷øùĘāúòĀéÓòüéÓòĀöÓćâċèäòČôÿ
Óćâèöô íöÐċÑā×ÿæĘāüāúāòãśöñÐĀè òöðæĀĔÖôĈÐđ ùĄēÓè ÐĒ×ÿíñāñāð
ðāòŚöðãśöñ æĀĔÖÓòüéÓòĀöåĆüöŚāÐāòüñĈŚãśöñÐĀèèĀĔèùĘāÓĀÜðāÐ ċñĒèöĀè÷ćÐòŞ
öĀèúèąēÖ ÑâÿæĄēíŚüČðŚÐĘāôĀÖċäòĄñðüāúāòċñĒè ðĄċùĄñÖčæò÷ĀíæŞãĀÖÑąĔè èăãā
ôĈÐùāöÚąÖē üüÐďêÐĀéċíĆüē è ÑüüèćÜāäæĄ×ē ÿÐôĀééśāèÙśā ċíĆüē ďêÚĆĔüÑüÖČôÿ
òĀéêòÿæāèüāúāòÐĀéċíĆēüè
ÓćâċèäòďðŚùĈśíüĎ×ČäŚÐĒüèćÜāä ÓòĀĔèüāúāòċñĒèíòśüðČôśöÐĒċúĒèČäŚ
èăíèçŞČôÿèăíĀæçŞ èăíĀæçŞċíăēÖ×ÿÐôĀéðā×āÐċôŚèîćäéüô äĀöðüðČððČäŚÐĒ
èĀēÖčäŜÿ ÓćâèöôòĈśöŚāèăòĀèãòŞ ôĈÐÙāñÓèæĄēùüÖċíăēÖ×ÿÑąĔèéśāèďêüāéèĘĔā ČäŚÐĒ
ñĀÖďðŚċúĒèúèśā ċíòāÿċÑāÖĄéúôĀéďêúôĀÖ×āÐüāéèĘĔā íŚüČðŚôĈÐċíĄñÖ 3 Óè
×ąÖċòăēðòĀéêòÿæāèüāúāòãśöñÐĀè
ÓćâċèäòČôÿÓćâèöôðüÖúèśāÐĀè ãśöñÓöāðòĈśùąÐöŚāċãĄĖñöèĄĔÐāòòĀé
êòÿæāèüāúāòċñĒèãśöñÐĀèÙŚāÖñāÐċñĒèċùĄñ×òăÖđ ČôÿÐĀÖöôöŚā×ÿüñĈŚãśöñ
ÐĀèċêŢèÓòüéÓòĀöĎèüèāÓäďãśüñŚāÖďò

ùòćê
ċòāïāöèāċíĆēüċòā×ÿďãśòĀéíòÿÐāñÑüÖíòÿÓòăùäċ×śāüñŚāÖ÷òĀæçā
Čôÿ×òăÖĎ×ñăēÖÑąĔè ċíĆēüċòā×ÿďãśðĀēèĎ×öŚāíăçĄéĈÙāÑüéíòÿÓćâæĄēċòāðĄùŚöèòŚöð
èĀĔè ċêŢèÐāòċØôăðØôüÖÑüÖÙćðÙèČúŚÖíòÿöòÐāñíòÿÓòăùäċ×śā ČôÿÙŚöñ
ĎúśíòÿÐāñċãĄñöÐĀèèĄĔċÑśðČÑĒÖñăēÖÑąĔè
üŚāèéæċòăēðÑüéíòÿÓćâ ĎèíăçĄéĈÙāÑüéíòÿÓćâöĀèüāæăäñŞċæ÷Ðāô
çòòðãāéæúèąēÖ ċíĆēüùòòċùòăÜČôÿÑüéíòÿÓćâ ċêŢèÐāòïāöèāêőã
ċíôÖêőã
ÑĀéòśüÖċíôÖċÐĄñē öÐĀéíòÿÐāñíòÿÓòăùäċ×śā úòĆü ÓöāðċêŢèúèąÖē ċãĄñö

üïăêòāñĎèÐôćŚð
1.
2.
3.

ÓĘāåāðùĘāúòĀéďäòŚäòüÖ
ċÐăãüÿďòÑąĔèĎèċòĆēüÖèĄĔ?
ðĄüÿďòÓôśāñđ ÐĀèúòĆüďðŚ ċÐĄñē öÐĀéÐāòòĀéêòÿæāèüāúāòòŚöðÐĀèĎè
ÓòüéÓòĀöèĄĔ ÐĀéÐāòòŚöðíăçĄéĈÙāÑüéíòÿÓćâöĀèüāæăäñŞæĄēċòā
æĘāÐĀè?
ċòāðĄêòÿùéÐāòâŞÓôśāñÐĀèèĄĔĎèöĀãÑüÖċòāúòĆüċêôŚā?
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1
2
3
4

Didascalia Apostolorum ċüÐùāòĎè÷äöòòøæĄē 3
ÑüÖíòÿùĀÖÕòāÙÚĄċòĄñċúèĆü éææĄē 3
èĀÐéćÜñüúŞè ÓòĄčÚùčäð
ÐóøÝĄÐāċÐĄēñöÐĀéíăçĄÐòòð÷ĀÐãăėùăæçăė ñŚüúèśā 14
èĀÐéćÜċüāÐćùäăè ČúŚÖýăêčê éæċæ÷èŞæĄē 272
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y

ċèĆēüÖ×āÐċòāðĄíòÿéăãāċãĄñöÐĀè ċòāċÙĆēüöŚāùðāÙăÐČäŚôÿÓèĎè
íòÿöòÐāñ ċêŢèëĈêś òÿċùòăßĎèùāñäāÑüÖíòÿċ×śā ČäŚôÿÓèôśöèðĄíèĀ çÐă×
ùĘāÓĀÜ ÓĆü èĘāÓöāðúöĀÖČôÿùĀèäăùćÑďêùĈŚčôÐ

Ó. ÐāòðĄùŚöèòŚöðĎèíăçĄéĈÙāÑüéíòÿÓćâ
íòÿ÷āùè×ĀÐòêòāòåèāüñŚāÖñăēÖ æĄēéòòãāëĈśðĄÓöāðċÙĆēü×ÿďãśòĀéÐāò
ČèÿèĘāĎúśðùĄ öŚ èòŚöðêòÿÐüéíăçÐĄ òòðüñŚāÖċäĒðæĄē čãñðĄÓöāðäòÿúèĀÐòĈČś ôÿ
ðĄùŚöèòŚöðüñŚāÖČÑĒÖÑĀè çòòðÙāäăÑüÖíăçĄÐòòðċüÖÐĒċòĄñÐòśüÖĎúśæĘāċÙŚèèĄĔ
ÐāòðĄùŚöèòŚöðèĄĔċêŢèùăæçăČôÿúèśāæĄēÑüÖëĈśðĄÓöāðċÙĆēüčãñæāÖ÷ĄôôśāÖéāê3
èĀÐéćÜċüāÐćùäăè ÐôŚāööŚā “ċêŢèüñŚāÖæĄēæŚāèċúĒè.... òĀéüñŚāÖæĄēæŚāè
ċêŢè... (èĀēèÓĆü) íòÿÐāñÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā” 4
ùĘāúòĀéÐāòďäòŚäòüÖùŚöèäĀö
íòÿ÷āùè×ĀÐòÑüòśüÖČôÿċòŚÖòĀãċòāĎúśäòÿúèĀÐöŚāċòāÐĘāôĀÖæĘāüÿďòĎè
íăçĄéĈÙāÑüéíòÿÓćâČôÿċ×òăÜÙĄöăäêòÿ×ĘāöĀèäāðèĀĔè ×āÐÐāòüïăêòāñèĄĔ
æŚāèòĈśùąÐüñŚāÖďòċÐĄēñöÐĀéÐāòðĄùŚöèòŚöðÑüÖæŚāèĎèíăçĄéĈÙāÑüéíòÿÓćâ
ČôÿðĄüÿďòéśāÖæĄēÓöò×ÿêòĀéêòćÖ?
ùĘāúòĀéÐāòďäòŚäòüÖĎèÐôćŚð
ÐāòċØôăðØôüÖíăçĄéĈÙāÑüéíòÿÓćâãśāèĎãéśāÖ æĄēæŚāèďðŚÓŚüñüñāÐ
ðĄùŚöèòŚöð?
æĘāďð×ąÖċêŢèċÙŚèèĀĔè?
ċòā×ÿæĘāüÿďòďãśéśāÖċÐĄēñöÐĀéċòĆēüÖèĄĔ?
ċòāæĘāďãśČÓŚċêôĄēñèäĀöċòāċüÖċæŚāèĀĔè
ċòā×ÿďðŚüïăêòāñöŚāÓèüĆēèÓöò×ÿêòĀéêòćÖüñŚāÖďò
6
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éæċùòăð
üŚāèÑśüÓöāðäŚüďêèĄĔ ČôÿüïăêòāñùāòÿæĄēċúĒèöŚāñĀÖďðŚðĄĎÓòíĈãåąÖ
úòĆüæĄēÓćâċúĒèöŚāùĘāÓĀÜ
- ôĈÐđ ðĀÐďðŚĎùŚĎ×åąÖÓöāðúðāñČôÿÓöāðùĘāÓĀÜÑüÖÐāòòĀéêòÿæāè
üāúāòòŚöðÐĀèĎèÓòüéÓòĀö ċÙŚèċãĄñöÐĀè ÓòăùäÙè×ĘāèöèďðŚèüś ññĀÖ
ďðŚċúĒèÓöāðùĘāÓĀÜČôÿÓöāðċôüċôă÷ÑüÖíăçĄéĈÙāÑüéíòÿÓćâ
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Ñ. ÓöāðúðāñæĄēôąÐÚąĔÖÑüÖÐāòéĈÙāÑüéíòÿÓćâ

“æŚāèðĄùöŚ èĎèÐāòòĀéêòÿæāèêŠÖèĄĔ ÚąÖē íòÿċ×śāċüÖæòÖðüéĎúśċòā æŚāè
Óöò×ÿċêŢèëĈśüŚüèčñèæĄēùćã æŚāèďãśãĆēðíòÿčôúăä ČôśöæŚāèñĀÖ×ĘāíĄēèśüÖÑüÖ
æŚāèďðŚďãśúòĆü? Ďèíòÿ÷āùè×ĀÐòċòāÓöòêÞăéĀäăċÙŚèċãĄñöÐĀéĎèÓòüéÓòĀö
ÑüÖċòāæĄēċêŢèúèąēÖċãĄñö ċíòāÿ (íòÿ÷āùè×ĀÐò) ċêŢèÑüÖæćÐÓè ċòāðĄ÷Ąô
ôśāÖéāêċãĄñöÐĀè íòÿČæŚèċãĄñöÐĀè ðā×āÐČúôŚÖÐĘāċèăãċãĄñöÐĀèČôÿðĄ
íòÿéăãāċãĄñöÐĀè” 2

1. íòÿÓĀðïĄòŞéüÐüÿďòċòā?
Ð) ðÐ 14: 22 – 28 (×ÖòĀéďêÐăèċåăã) 1Óò 10: 16 - 17 (åśöñæĄċē ùÐČôśö)
Ñ) ñè 6: 53 – 58 (åśāæŚāèďðŚÐăèċèĆĔüÑüÖċòā) 1Óò 11: 26 – 29 (êòÿÐā÷
ÐāòùăĔèíòÿÙèðŞÑüÖíòÿüÖÓŞ)

ÓĘāåāðùĘāúòĀéÐāòďäòŚäòüÖ
ÓĘāùüèäüèèĄĔ éüÐüÿďòæŚāèċÐĄñē öÐĀéÐāòðĄùöŚ èòŚöðĎèíăçéĄ ÙĈ ā
ÑüéíòÿÓćâ ?

-

ČéŚÖÐôćŚð 3-4 Óè
üŚāèÑśüÓöāðíòÿÓĀðïĄòŞæĄēÓĈŚÐĀè 1 ÓĈŚ ČôśöäüéÓĘāåāð
ċÑĄñèÓĘāäüéôÖĎèÐòÿãāø
üŚāèÓĘāùüèÑüÖíòÿ÷āùè×ĀÐòÑśāÖôŚāÖ ČôśöċÑĄñèÓĘāäüéôÖĎèÐòÿãāø
úôĀÖ×āÐ 20 èāæĄ ČéŚÖêŠèÓĘāäüéÑüÖÐôćŚðäŚāÖđ ĎèÐôćŚðòöð

ÓĘāåāðùĘāúòĀéÐāòďäòŚäòüÖíòÿÓĀðïĄòŞ
ðĄċúäćëôüÿďòéśāÖ æĄē×ÿċØôăðØôüÖíăçĄéĈÙāÑüéíòÿÓćâ ÚąēÖċòā
üŚāèíéĎèíòÿÓĀðïĄòŞÑśāÖäśè ?
2.

íòÿ÷āùè×ĀÐòùüèüÿďòċòā?
“ċðĆēüæŚāè×ÿùüè ×ÖÐĘāÙĀéČôÿÑüòśüÖĎúśÙćðÙèÚĆēüùĀäñŞäŚüÐāòðā
ÙćðèćðÐĀèĎèöĀã üñŚāĎúśċÑāôÿċôñæĄē×ÿðāòŚöð ČäŚĎúśċÑāðāòöðäĀöÐĀèüñŚāÖ
ùðĘāē ċùðü üñŚāĎúśĎÓòêôĄÐäĀöďê×āÐÐāòðāöĀã úāÐċÑāæĘāċÙŚèèĀèĔ ÐĒċæŚāÐĀé
æĘāĎúśùöŚ èúèąÖē ÑüÖíòÿöòÐāñÑüÖíòÿÓòăùäċ×śāÑāãúāñďê üñŚāåĆüöŚāäèċüÖ
ďðŚùāĘ ÓĀÜ üñŚāæĘāĎúśíòÿöòÐāñíòÿëĈďś åŚêòā÷×āÐüöĀñöÿäŚāÖđ üñŚāæĘāċêŢè
æüÖďðŚòĈśòśüè üñŚāæĘāĎúśíòÿöòÐāñ(ÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā) Ðòÿ×ĀãÐòÿ×āñ” 1
“åśāċòāČéŚÖêŠèêŠÖÐśüèċãĄñöÐĀè ċòāÐĒċêŢèíĄèē üś ÖÐĀè ċêŢèÐāñċãĄñöÐĀè
æĘāďðċòāďðŚĎúśÓöāðòĀÐċãĄñöÐĀèèĄĔëèąÐċòāĎúśċêŢèúèąēÖċãĄñöÐĀè?
4
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éæċùòăð
y íòÿċñÚĈċ×śāæòÖðüéêŠÖæòÖÙĄöăä ČôÿåśöñČúŚÖÓöāðòüãĎúśċòā
ċòāéĀÖüā×êÞăċùçÑüÖÑöĀÜČúŚÖÙĄöăäèăòĀèãòŞèĄĔċÙĄñöúòĆü?
y ċòāċÙĆēüöŚāíòÿÐāñČôÿíòÿčôúăäÑüÖíòÿÓòăùäċ×śāċêŢèùăēÖæĄēčôÐ
äśüÖÐāò ċíĆēü×ÿÐôĀéďêùĈŚíòÿéăãāċ×śā
y ÐāòċØôăðØôüÖíăçéĄ ÙĈ āÑüéíòÿÓćâæĘāĎúśċòāċêŢèúèąÖē ċãĄñöÐĀéíòÿċ×śā
ČôÿÐĀéíĄēèśüÖÓāæüôăÐĎèíòÿöòÐāñÑüÖíòÿÓòăùäċ×śāċêŢèíăċ÷ø
y ÐāòéĈÙāÑüéíòÿÓćâÙŚöñĎúśċòāċêŢèêòÿÙāÐòæĄÐē āĘ ôĀÖċãăèæāÖ ĎèÑâÿ
æĄēċòāòüÓüñÐāòċùãĒ×ÐôĀéðāÑüÖíòÿÓòăùäċ×śāČôÿöāòÿùćãæśāñ
êôāñÙĄöăäÑüÖċòā
y åśāċòāðĄùöŚ èòŚöðíăçéĄ ÙĈ āÑüéíòÿÓćâüñŚāÖðĄÓöāðúðāñ ċòā×ÿäòÿúèĀÐ
öŚā ċòāåĈÐċòĄñÐĎúśċêŢèúèąēÖċãĄñöÐĀèċíĆēüċêŢèíñāèåąÖÓöāðċêŢèúèąēÖ
ċãĄñöÐĀèĎèíòÿċ×śā ċòā×ÿäśüÖæĘāĎúśíòÿċðääāÑüÖíòÿċ×śāċêŢè×òăÖ
ĎèÙĄöăäÑüÖċòā
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y

ċèĆēüÖ×āÐċòāðĄíòÿéăãāċãĄñöÐĀè ċòāċÙĆēüöŚāùðāÙăÐČäŚôÿÓèĎè
íòÿöòÐāñ ċêŢèëĈêś òÿċùòăßĎèùāñäāÑüÖíòÿċ×śā ČäŚôÿÓèôśöèðĄíèĀ çÐă×
ùĘāÓĀÜ ÓĆü èĘāÓöāðúöĀÖČôÿùĀèäăùćÑďêùĈŚčôÐ

Ó. ÐāòðĄùŚöèòŚöðĎèíăçĄéĈÙāÑüéíòÿÓćâ
íòÿ÷āùè×ĀÐòêòāòåèāüñŚāÖñăēÖ æĄēéòòãāëĈśðĄÓöāðċÙĆēü×ÿďãśòĀéÐāò
ČèÿèĘāĎúśðùĄ öŚ èòŚöðêòÿÐüéíăçÐĄ òòðüñŚāÖċäĒðæĄē čãñðĄÓöāðäòÿúèĀÐòĈČś ôÿ
ðĄùŚöèòŚöðüñŚāÖČÑĒÖÑĀè çòòðÙāäăÑüÖíăçĄÐòòðċüÖÐĒċòĄñÐòśüÖĎúśæĘāċÙŚèèĄĔ
ÐāòðĄùŚöèòŚöðèĄĔċêŢèùăæçăČôÿúèśāæĄēÑüÖëĈśðĄÓöāðċÙĆēüčãñæāÖ÷ĄôôśāÖéāê3
èĀÐéćÜċüāÐćùäăè ÐôŚāööŚā “ċêŢèüñŚāÖæĄēæŚāèċúĒè.... òĀéüñŚāÖæĄēæŚāè
ċêŢè... (èĀēèÓĆü) íòÿÐāñÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā” 4
ùĘāúòĀéÐāòďäòŚäòüÖùŚöèäĀö
íòÿ÷āùè×ĀÐòÑüòśüÖČôÿċòŚÖòĀãċòāĎúśäòÿúèĀÐöŚāċòāÐĘāôĀÖæĘāüÿďòĎè
íăçĄéĈÙāÑüéíòÿÓćâČôÿċ×òăÜÙĄöăäêòÿ×ĘāöĀèäāðèĀĔè ×āÐÐāòüïăêòāñèĄĔ
æŚāèòĈśùąÐüñŚāÖďòċÐĄēñöÐĀéÐāòðĄùŚöèòŚöðÑüÖæŚāèĎèíăçĄéĈÙāÑüéíòÿÓćâ
ČôÿðĄüÿďòéśāÖæĄēÓöò×ÿêòĀéêòćÖ?
ùĘāúòĀéÐāòďäòŚäòüÖĎèÐôćŚð
ÐāòċØôăðØôüÖíăçĄéĈÙāÑüéíòÿÓćâãśāèĎãéśāÖ æĄēæŚāèďðŚÓŚüñüñāÐ
ðĄùŚöèòŚöð?
æĘāďð×ąÖċêŢèċÙŚèèĀĔè?
ċòā×ÿæĘāüÿďòďãśéśāÖċÐĄēñöÐĀéċòĆēüÖèĄĔ?
ċòāæĘāďãśČÓŚċêôĄēñèäĀöċòāċüÖċæŚāèĀĔè
ċòā×ÿďðŚüïăêòāñöŚāÓèüĆēèÓöò×ÿêòĀéêòćÖüñŚāÖďò
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éæċùòăð
üŚāèÑśüÓöāðäŚüďêèĄĔ ČôÿüïăêòāñùāòÿæĄēċúĒèöŚāñĀÖďðŚðĄĎÓòíĈãåąÖ
úòĆüæĄēÓćâċúĒèöŚāùĘāÓĀÜ
- ôĈÐđ ðĀÐďðŚĎùŚĎ×åąÖÓöāðúðāñČôÿÓöāðùĘāÓĀÜÑüÖÐāòòĀéêòÿæāè
üāúāòòŚöðÐĀèĎèÓòüéÓòĀö ċÙŚèċãĄñöÐĀè ÓòăùäÙè×ĘāèöèďðŚèüś ññĀÖ
ďðŚċúĒèÓöāðùĘāÓĀÜČôÿÓöāðċôüċôă÷ÑüÖíăçĄéĈÙāÑüéíòÿÓćâ
- ÓòüéÓòĀöüñĈŚĎèïāöÿèŚāċêŢèúŚöÖæĄē×ÿùĈÜċùĄñÓöāðċêŢèúèąēÖċãĄñö
ÓöāðĎÐôśÙăãùèăæùèðÐĀè úāÐôĈÐđ ďðŚíñāñāðæĄē×ÿċêŢèùŚöèúèąēÖ
ÑüÖÓòüéÓòĀö ÓāæüôăÐæĄďē ðŚòéĀ ëăãÙüéäŚüÙĄöäă ÙćðÙèöĀãċíĄñÖďêòŚöð
íăçéĄ ÙĈ āÑüéíòÿÓćâČééùĀÖċÐäÐāò ďðŚðùĄ öŚ èòŚöð×òăÖ×ĀÖ ÐĒèāŚ ċêŢèúŚöÖ
öŚā×ÿæĘāĎúśÙćðÙèüñĈŚĎèüĀèäòāñãśöñ
- íŚüČðŚäüś ÖċäĆüèôĈÐđ öŚāæĘāďð×ąÖðĄçòòðċèĄñðòĀéêòÿæāèüāúāòċñĒè
öĀè÷ćÐòŞãśöñÐĀè ÓöāðúðāñČôÿÓöāðùĘāÓĀÜÑüÖ×āòĄäíăçĄÐòòð ċêŢè
ùŚöèúèąēÖÑüÖÓĘāùüèíòÿ÷āùè×ĀÐò
íòÿùÖÕŞ×ÿäśüÖñĘāĔ ċäĆüèùĀäéćòøć éŚüñđ öŚāæĘāďðċòā×ąÖðāòŚöðíăçéĄ ÙĈ ā
ÑüéíòÿÓćâ ČôÿüçăéāñÓöāðùĘāÓĀÜÑüÖöĀèüāæăäñŞ
- úāÐùðāÙăÐÓòüéÓòĀöÑüÖÓćâċèäòðāòŚöðċäòĄñðüāúāòãśöñÐĀè Ðāò
òĀéêòÿæāèüāúāòòŚöðÐĀèñŚüððĄÓöāðùćÑñăÖē ÑąèĔ åśāÓâÿÐòòðÐāòďðŚďãś
ċäòĄñðíăçĄÐòòðöĀèüāæăäñŞ ëĈśċôŚèãèäòĄďðŚíòśüð ëĈśÑĀéòśüÖċíôÖďðŚ
ðĀēèĎ× éæċæ÷èŞèŚāċéĆēü ùĀäéćòćøÐĒ×ÿďðŚíüĎ× ċíòāÿÐāòċØôăðØôüÖ
ďðŚÙöè÷òĀæçā
- ÐāòæĄùē ðāÙăÐÓòüéÓòĀöüñĈíŚ òśüðúèśāÐĀè ùĆüē ĎúśċúĒèÓöāðòĀÐČôÿÓöāð
ùèĎ×ÐĀèČôÿÐĀè ĎèæĘāèüÖċãĄñöÐĀè ċòāČùãÖÓöāðòĀÐČôÿÓöāðĎùŚĎ×
äŚüÐĀèČôÿäŚüíòÿċ×śāãśöñÐāòċÑśāòŚöðíăçéĄ ÙĈ āÑüéíòÿÓćâüñŚāÖċäĒðĎ×
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Ð. ċòĆēüÖĎèÓòüéÓòĀö
üŚāèċòĆēüÖäŚüďêèĄĔĎèÐôćŚðĎúÜŚ ČôÿüïăêòāñÓĘāåāðÑśāÖæśāñċòĆēüÖ
ċñĒèöĀè÷ćÐòŞðĀÐ×ÿċêŢèčüÐāùíăċ÷øùĘāúòĀéÓòüéÓòĀöÓćâċèäòČôÿ
Óćâèöô íöÐċÑā×ÿæĘāüāúāòãśöñÐĀè òöðæĀĔÖôĈÐđ ùĄēÓè ÐĒ×ÿíñāñāð
ðāòŚöðãśöñ æĀĔÖÓòüéÓòĀöåĆüöŚāÐāòüñĈŚãśöñÐĀèèĀĔèùĘāÓĀÜðāÐ ċñĒèöĀè÷ćÐòŞ
öĀèúèąēÖ ÑâÿæĄēíŚüČðŚÐĘāôĀÖċäòĄñðüāúāòċñĒè ðĄċùĄñÖčæò÷ĀíæŞãĀÖÑąĔè èăãā
ôĈÐùāöÚąÖē üüÐďêÐĀéċíĆüē è ÑüüèćÜāäæĄ×ē ÿÐôĀééśāèÙśā ċíĆüē ďêÚĆĔüÑüÖČôÿ
òĀéêòÿæāèüāúāòÐĀéċíĆēüè
ÓćâċèäòďðŚùĈśíüĎ×ČäŚÐĒüèćÜāä ÓòĀĔèüāúāòċñĒèíòśüðČôśöÐĒċúĒèČäŚ
èăíèçŞČôÿèăíĀæçŞ èăíĀæçŞċíăēÖ×ÿÐôĀéðā×āÐċôŚèîćäéüô äĀöðüðČððČäŚÐĒ
èĀēÖčäŜÿ ÓćâèöôòĈśöŚāèăòĀèãòŞ ôĈÐÙāñÓèæĄēùüÖċíăēÖ×ÿÑąĔèéśāèďêüāéèĘĔā ČäŚÐĒ
ñĀÖďðŚċúĒèúèśā ċíòāÿċÑāÖĄéúôĀéďêúôĀÖ×āÐüāéèĘĔā íŚüČðŚôĈÐċíĄñÖ 3 Óè
×ąÖċòăēðòĀéêòÿæāèüāúāòãśöñÐĀè
ÓćâċèäòČôÿÓćâèöôðüÖúèśāÐĀè ãśöñÓöāðòĈśùąÐöŚāċãĄĖñöèĄĔÐāòòĀé
êòÿæāèüāúāòċñĒèãśöñÐĀèÙŚāÖñāÐċñĒèċùĄñ×òăÖđ ČôÿÐĀÖöôöŚā×ÿüñĈŚãśöñ
ÐĀèċêŢèÓòüéÓòĀöĎèüèāÓäďãśüñŚāÖďò

ùòćê
ċòāïāöèāċíĆēüċòā×ÿďãśòĀéíòÿÐāñÑüÖíòÿÓòăùäċ×śāüñŚāÖ÷òĀæçā
Čôÿ×òăÖĎ×ñăēÖÑąĔè ċíĆēüċòā×ÿďãśðĀēèĎ×öŚāíăçĄéĈÙāÑüéíòÿÓćâæĄēċòāðĄùŚöèòŚöð
èĀĔè ċêŢèÐāòċØôăðØôüÖÑüÖÙćðÙèČúŚÖíòÿöòÐāñíòÿÓòăùäċ×śā ČôÿÙŚöñ
ĎúśíòÿÐāñċãĄñöÐĀèèĄĔċÑśðČÑĒÖñăēÖÑąĔè
üŚāèéæċòăēðÑüéíòÿÓćâ ĎèíăçĄéĈÙāÑüéíòÿÓćâöĀèüāæăäñŞċæ÷Ðāô
çòòðãāéæúèąēÖ ċíĆēüùòòċùòăÜČôÿÑüéíòÿÓćâ ċêŢèÐāòïāöèāêőã
ċíôÖêőã
ÑĀéòśüÖċíôÖċÐĄñē öÐĀéíòÿÐāñíòÿÓòăùäċ×śā úòĆü ÓöāðċêŢèúèąÖē ċãĄñö

üïăêòāñĎèÐôćŚð
1.
2.
3.

ÓĘāåāðùĘāúòĀéďäòŚäòüÖ
ċÐăãüÿďòÑąĔèĎèċòĆēüÖèĄĔ?
ðĄüÿďòÓôśāñđ ÐĀèúòĆüďðŚ ċÐĄñē öÐĀéÐāòòĀéêòÿæāèüāúāòòŚöðÐĀèĎè
ÓòüéÓòĀöèĄĔ ÐĀéÐāòòŚöðíăçĄéĈÙāÑüéíòÿÓćâöĀèüāæăäñŞæĄēċòā
æĘāÐĀè?
ċòāðĄêòÿùéÐāòâŞÓôśāñÐĀèèĄĔĎèöĀãÑüÖċòāúòĆüċêôŚā?
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1
2
3
4

Didascalia Apostolorum ċüÐùāòĎè÷äöòòøæĄē 3
ÑüÖíòÿùĀÖÕòāÙÚĄċòĄñċúèĆü éææĄē 3
èĀÐéćÜñüúŞè ÓòĄčÚùčäð
ÐóøÝĄÐāċÐĄēñöÐĀéíăçĄÐòòð÷ĀÐãăėùăæçăė ñŚüúèśā 14
èĀÐéćÜċüāÐćùäăè ČúŚÖýăêčê éæċæ÷èŞæĄē 272
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AsIPA B8a
ÐāòéĈÙāÑüéíòÿÓćâ
æĘāĎúśċòāċêŢèúèąēÖċãĄñöÐĀè
ċäòĄñð

úèĀÖùĆüíăçĄéĈÙāÑüéíòÿÓćâùĘāúòĀéÐāòïāöèāêőã Ðòÿãāø
êāÐÐā íòÿÓĀðïĄòŞ ùĘāúòĀéæćÐÓè
òÿñÿċöôā êòÿðāâ 2 ÙĀēöčðÖ

éæèĘā
ċòāÓòăùäÙèéāÖÓèčÙÓãĄæðĄē čĄ üÐāùòŚöðíăçéĄ ÙĈ āÑüéíòÿÓćâæćÐùĀêãāúŞ
úòĆüæćÐöĀè ċòāùćÑĎ×ċðĆüē ďãśòöŚ ðíăçéĄ ÙĈ āÑüéíòÿÓćâ ÑĀéòśüÖ ïāöèāČôÿåĈÐ
ùŚÖüüÐďêæĘāíĀèçÐă×æćÐùĀêãāúŞ
ċòāċÑśāĎ×ùăēÖæĄēċòāÐòÿæĘāãĄČôśöúòĆü ?
ċòāċúĒèãśöñ×òăÖđ ďúðċðĆüē ċòāäüéòĀé “üāČðè” úôāñđ ÓòĀÖĔ òÿúöŚāÖ
íăçĄéĈÙāÑüéíòÿÓćâ ?
ĎèéæċòĄñèèĄĔċòā×ÿ÷ąÐøāĎúśôąÐÚąĔÖñăēÖÑąĔè ċíĆēü×ÿďãśòĈśÓćâÓŚāíăçĄéĈÙā
ÑüéíòÿÓćâðāÐñăēÖÑąĔè
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AsIPA Texts are developed by the AsIPA Team

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

B8a
การบูชาขอบพระคุณ
ทําใหเราเปนหนึ่งเดียวกัน

ฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2013
ศูนยประสานงานสงเสริมวิถีชุมชนวัด
สํานักนโยบาย
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

