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
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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. ďãśċöôāæĄē×ÿêôćÐÓöāðùāðāòåíăċ÷øæĄēÐĘāôĀÖúôĀéüñĈŚ
1. ×ĀãÐôćŚð 5-6 Óè
• üïăêòāñÓĘāåāðčãñüā÷Āñïāíöāãúèśā 7 êòÿÐüéÐāòíă×āòâā
• úôĀÖ×āÐĎÙśċöôā 20 èāæĄ ÐôĀéðāòāñÖāè
ÓĘāåāð
• ðĄíòÿíòÑüÖíòÿ×ăäüÿďòéśāÖæĄùē ðāÙăÐÐĘāôĀÖêÞăéäĀ üă ñĈĎŚ èÙćðÙèöĀã
ÑüÖċòā?
• ðĄíòÿíòÑüÖíòÿ×ăäüÿďòéśāÖæĄñē ÖĀ ÓÖ “úôĀéüñĈ”Ś ĎèÙćðÙèöĀãÑüÖċòā?
• æĘāďð×ąÖďðŚùāðāòåèĘāíòÿíòèĀĔèđ üüÐðāĎÙś?
• ùĘāúòĀéÓöāðùāðāòåíăċ÷øæĄñē ÖĀ ÓÖ “úôĀéüñĈ”Ś ĎèÙćðÙèöĀãÑüÖċòā
æŚāèðĄöçă ÐĄ āòüñŚāÖďò æĄ×ē ÿÓśèíé äôüã×èêôćÐúòĆüÐòÿäćèś Ďúś
äĆēèċíĆēüÐŚüêòÿčñÙèŞðāÐÑąĔè?
üßăøßāèïāöèā
• òÿéć “íòùöòòÓŞ” Čôÿ “íòÿíò” æĄíē éĎèċíĆüē èùðāÙăÐÙćðÙèöĀãÑüÖċòā
• ÑüéíòÿÓćâíòÿċ×śāùĘāúòĀéíòÿíòèĀĔèđ

AsIPA C5
“íòÿíòÑüÖíòÿ×ăäċ×śāæĘāĎúśċòāðĄùŚöèòŚöð”

ċäòĄñðôŚöÖúèśā
• ÐāòČùãÖéæéāæùððćäă ùĘāúòĀéċòăēðäśèúĀöÑśü Ð.

éæèĘā
æĄēöĀãèĀÐéćÜðĄÓāČüôùĀäéćòćøäŚāÖäĆēèċäśèČôÿÓāãúöĀÖðāÐðāñ ċðĆēü
ÓćâíŚüċ×śāüāöāùüÖÓŞĎúðŚċÑśāðāòĀéúèśāæĄē æĀèæĄæĄēæŚāèċòăēðêÞăéĀäăÖāè æŚāè
ČùãÖĎúśùĀäéćòćøòĈśÙĀãċ×èöŚāæŚāèäśüÖÐāòĎúśæćÐÓèċÑśāðāðĄùŚöèòŚöðČôÿðĄ
ùŚöèòĀéëăãÙüéĎèÓöāðċêŢèďêäŚāÖđ ÑüÖöĀã
ÓćâíŚüċ×śāöĀãÓèĎúðŚòùśĈ Ðą ÙĆèē ÙðüñŚāÖñăÖē æĄċē úĒèöŚā ĎèÙćðÙèöĀãðĄÙðć Ùè
ÓòăùäÙèñŚüñđ æĄēüñĈŚĎèôÿČöÐéśāèĎÐôśċòĆüèċÓĄñÖðāòŚöðÐĀèČéŚÖêŠè
íòÿöā×āÐĀèæćÐđ ùĀêãāúŞ æŚāèďãśďêċñĄēñðÐôćŚðúèąēÖ
ĎúśċòāäăãäāðċòĆēüÖòāöäŚüďêöŚāðĄüÿďòċÐăãÑąĔè
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Ð. íòÿíòäŚāÖđ ÑüÖíòÿ×ăäċ×śāĎèÙćðÙèČúŚÖúèąēÖ
1. ÐāòČùãÖéæéāæùððćäă (Role play)
(×ĀãÐôćðŚ ĎúśðæĄ ÖĀĔ ÙāñČôÿúÜăÖêòÿðāâìŕāñôÿ 3 æŚāèĎúśèÖĀē üñĈĎŚ èÓòąÖē
öÖÐôð úĀèúèśāďêñĀÖùðāÙăÐÓèüĆēèđ æĄēüñĈŚĎèÐôćŚð)
íòÿùÖÕŞċãăèċÑśāðā ċòăēðČùãÖÐāòæĀÐæāñùĀäéćòćø èĀēÖôÖČôÿíĈãöŚā
“íŚüÑüċÙăÜĎúśÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñèĄĔ ðāòŚöðÐĀèċäòĄñðíăçĄÐòòðĎèíăçĄéĈÙā
ÑüéíòÿÓćâùðčïÙíòÿ×ăäċ×śāĎèöĀãÑüÖċòā”
éćÓÓôæĄē 1
“×ÿæĘāďãśüñŚāÖďò? íöÐċòāďðŚċÓñæĘāðāÐŚüèċôñ úòĆüċòā×ÿôüÖæĘāãĈ”
éćÓÓôæĄē 2
“ċüāċêŢèöŚā ċòā×ÿċòăðē ãśöñÐāòüŚāèíòÿöòùāòÑüÖöĀèØôüÖíòÿ×ăäċ×śā
ČôÿČéŚÖêŠèíòÿöā×āäüèèĀĔè ÐāòæĘāċÙŚèèĄĔ×ÿèĘāíöÐċòāĎúśòĀéòĈśČôÿċÑśāĎ×
ÑŚāöãĄÑüÖíòÿċ×śāĎèöĀèØôüÖíòÿ×ăäċ×śā”
éćÓÓôæĄē 3
“ØĀè×ÿìœÐÚśüðèĀÐċòĄñèÑüÖØĀèĎúśÑéĀ òśüÖċíôÖíăċ÷øùĘāúòĀéöĀèØôüÖ
íòÿ×ăäċ×śā éāÖÓèüā×ċôŚèãèäòĄďãśãśöñ”
éćÓÓôæĄē 4
“ċòā×ÿæĘāüÿďòãĄċÐĄēñöÐĀééæüŚāèäŚāÖđ? ØĀèÑüċùèüÓćâùèăæČôÿ
ïòòñā ċÑāċÓñüŚāèďãśãĄ ĎèčüÐāùäŚāÖđ æĄēëŚāèðā”
éćÓÓôæĄē 5
“ċòāÓöòċÙăÜéāÖÓèæĀÖĔ ëĈüś āöćčùČôÿċñāöÙè ðāċäòĄñðéæïāöèāċíĆüē
ðöôÙè”
éćÓÓôæĄē 6
“ØĀèðĄÓöāðÓăãüñŚāÖúèąēÖ íöÐÓćâÓăãüñŚāÖďò åśāċòā×ÿċÙăÜÓèÖāè
üíñíæĄēċÑśāðāüñĈŚÙĀēöÓòāöĎèċÑäúðĈŚéśāèÑüÖċòāéāÖÓè ðāòŚöðċäòĄñð
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ÓĘāåāð
• üÿďòċêŢèüćêùòòÓÑĀãÑöāÖċòāðăĎúśĎÙśíòÿíòÑüÖíòÿ×ăäċ×śā
ďðŚöŚā×ÿċêŢèÖāèæĄēéśāèúòĆüÖāèæĄēöĀã?
• ùïāíÐāòâŞĎãĎèïāíèĄĔæĄēðĄëôÐòÿæéäĀöæŚāèċüÖ?

éæċùòăð
• éāÖÓèĎÙśÓöāðùāðāòåíăċ÷øæĀĔÖúôāñÑüÖċÑā ċíĆēüúāÓöāðùćÑ
ĎùŚäĀöċæŚāèĀĔè
• úôāñÓèďðŚòċśĈ ôñöŚāäèðĄÓöāðùāðāòåíăċ÷ø×òăÖđ éāÖæĄÐÐĒ ôĀöæĄ×ē ÿĎÙś
ÓüñĎúśëĈśüĆēèċêŢèëĈśòăċòăēðĎúśüñĈŚċùðü
• æĄē×òăÖČôśöúôāñÓèüñāÐĎÙśÓöāðùāðāòåíăċ÷øäŚāÖđ ÑüÖäè
ČäŚåĈÐÑĀãÑöāÖčãñëĈśðĄäĘāČúèŚÖúèśāæĄē úòĆüčãñêòÿċíâĄ üÓäă þôþ
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2. ďäòŚäòüÖ
üïăêòāñĎèÐôćŚðòöð

éæïāöèāċíĆēüðöôÙèãśöñ æĘāüñŚāÖèĄĔďãśÐĒãĄèÿ ðĀèċúðĆüèċðĆēüÓòĀĔÖČòÐæĄē
íòÿ×ăäċùãĒ×ôÖðā ĎèöĀèèĀĔèëĈśÓèæĄēČäÐäŚāÖÐĀèôśöèċÑśāĎ×ÚąēÖÐĀèČôÿÐĀè”

ÓĘāåāð
ĎúśċêòĄñéċæĄñéïāíöāãÑśāÖôŚāÖèĄĔÐĀééæüŚāèæĀĔÖùüÖéæ
òð 12:1-8 Čôÿ 1Óò 12:1-11

2. üïăêòāñĎèÐôćŚðòöð
ÓĘāåāð
• æŚāèíéöŚāðĄ “íòùöòòÓŞ” úòĆü “íòÿíò” üÿďòüñĈŚĎèÙćðÙè
ÓòăùäÙèñŚüñ ĎèéæéāæùððćäăèĄĔ ?
• æĘāďðċòāċòĄñÐ íòùöòòÓŞċúôŚāèĄöĔ āŚ ċêŢè “íòÿíòÑüÖíòÿ×ăäċ×śā”
ðĄċúäćëôüÿďòùèĀéùèćèÓĘāäüéãĀÖÐôŚāö?
éæċùòăð
“íòÿíò” Čôÿ “íòùöòòÓŞ” æĄēċòāíéöŚāðĄüñĈŚĎèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ
• ĎèÐôćðŚ èĄċĔ òāíéöŚāċÑāñăèãĄæ×Ąē ÿòĀéëăãÙüéíăçÐĄ òòðöĀèüāæăäñŞ ôĀÐøâÿ
ċÙŚèèĄĔèĀéöŚāċêŢèÐāòÐòÿæĘāČôÿíòÿíòÑüÖíòÿ×ăäČôśö
• æĀĔÖÐôćŚðòĈśùąÐüñāÐæĄē×ÿüŚāèČôÿČéŚÖêŠèíòÿöā×āãśöñÐĀè ċíĆēüÓśèíé
ÓöāðúðāñæĄēôąÐÚąĔÖÑüÖöĀèØôüÖíòÿ×ăäċ×śā
• íöÐċÑāċÑśāĎ×öŚāÓèüĆèē ÐĒðĄ “íòÿíò” ĎèÐāòòśüÖċíôÖČôÿüŚāèéæüŚāè
• ðĄ “íòÿíò” æĄē×ÿÐŚüĎúśċÐăã “ÓöāðÓăããĄđ”

Ó. üÿďòċêŢèüćêùòòÓÑĀãÑöāÖċòāðăĎúśĎÙśíòÿíòÑüÖíòÿ×ăäċ×śā?
1. ×ĀãÐôćŚð 2-3 Óè
• ĎúśüïăêòāñÓĘāåāðäŚāÖđ ÑśāÖôŚāÖèĄĔ čãñĎÙśùïāíÐāòâŞæČĄē äÐäŚāÖÐĀè
ĎèïāíäŚüďêèĄĔêòÿÐüéÐāòíă×āòâā
úôĀÖ×āÐĎÙśċöôā 10 èāæĄČôśö ÐôĀéðāòāñÖāè
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æĘāďð×ąÖöŚāċêŢè “íòÿíòÑüÖíòÿ×ăäċ×śā” ?
• ùðāÙăÐÑüÖÙćðÙèñŚüñĎÙśíòùöòòÓŞäāŚ Öđ ċíĆüē æĘāĎúśíçă ÐĄ òòðöĀèüāæăäñŞ
ċêŢèÐāòïāöèāČôÿðĄÓöāðúðāñùĘāúòĀéëĈæś ðĄē āòŚöðÙćðèćð íöÐċÑāĎÙśÓöāð
ùāðāòåíăċ÷øæĀÖĔ úôāñÑüÖċÑāċíĆüē ëĈüś èĆē èĄċē êŢèċÓòĆüē ÖúðāñæĄÙē ãĀ Č×śÖöŚāíòÿ
×ăäÑüÖíòÿċ×śāÐĘāôĀÖæĘāÖāèüñĈŚ
3
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ùòćê
• ÐāòðĄùöŚ èòŚöðČôÿÐāòòŚöðòĀéëăãÙüéĎèöĀãċêŢèùăÖē æĄċē êŢèďêďãśÐċĒ íòāÿ
öŚā ëĈśæĄēòĀé÷ĄôôśāÖéāêČôÿëĈśæĄēòĀé÷ĄôÐĘāôĀÖďãśòĀé “íòùöòòÓŞ” Čôÿ
íòÿíòÑüÖíòÿ×ăäċ×śā

Ñ. íòÿÓĀðïĄòéŞ üÐüÿďòċòāċÐĄñē öÐĀé “íòÿíòÑüÖíòÿ×ăäċ×śā”?
íòÿÓĀðïĄòŞíĈãåąÖ “íòÿíòÑüÖíòÿ×ăäċ×śā” úòĆü “íòùöòòÓŞ” úòĆü
“íòÿíòíăċ÷øċØíāÿéćÓÓô” (ÚąÖē äòÖÐĀéïāøāÐòĄÐ “charis” ïāøāüĀÖÐóø
öŚā “charism” úòĆü “gift”)
1. ×ĀãÐôćŚð 4-6 Óè
• ČäŚôÿÐôćŚðĎúśüŚāèéæüŚāè ÑśāÖôŚāÖ éæĎãéæúèąēÖ
• üïăêòāñÓĘāåāð
• úôĀÖ×āÐĎÙśċöôā 15 èāæĄ ÐôĀéðāòāñÖāè
ÓĘāåāð
• ĎèéæüŚāèèĄĔ ÐôŚāöåąÖ “Óöāðùāðāòåíăċ÷ø” Čôÿ “íòÿíò”
üÿďòéśāÖÑüÖëĈśðĄÓöāðċÙĆēü
• “ÖāèæĄēæĘā×éċêŢèÖāèđ” Čôÿ “ÖāèæĄēċêŢèéæéāæúèśāæĄē”
ĎèÙćðÙèÓòăùäÙè Öāè 2 ÙèăãèĄĔ ðĄÓöāðČäÐäŚāÖÐĀèüñŚāÖďò?

éæċùòăð
íòÿíòÑüÖíòÿ×ăäċ×śā
• íòÿíòČúŚÖÐāòċêŢèùÖÕŞĎèéćÓÓôæĄē×ÿüćæă÷äèċüÖČãŚíòÿċêŢèċ×śā
(òð 12:1)
• íòÿíòČúŚÖÐāòċêŢèêòÿÐā÷ÐĎèéćÓÓôæĄ×ē ÿÓśèúāČôÿíéíòÿêòÿùÖÓŞ
ÑüÖíòÿċêŢèċ×śāĎèÙĄöăä (òð 12:2)
• íòÿíòČúŚÖÓöāðċÙĆüē æĄ×ē ÿùĘāèąÐďãśöāŚ íòÿċñÚĈċêŢèüÖÓŞíòÿëĈċś êŢèċ×śā
ČôÿċêŢèċ×śāÙĄöăäÑüÖäè (1Óò 12:3)
• íòÿíòČúŚÖÐāò “êÞăéĀäăÖāèĎèäĘāČúèŚÖúèśāæĄē” (òð 12:8)
• íòÿíòČúŚÖÓöāðòĀÐČôÿÓöāðċðääā ÐāòùüèČôÿÐāòòĀÐøā
(1Óò 12:9-10)
• íòÿíòČúŚÖÐāòéòăÐāòČôÿÐāòêôüéčñè (òð 12:7-8)
ÖāèæĄċē êŢèéæéāæúèśāæĄäē āŚ Öđ ĎèÙćðÙèÓòăùäÙè ðĄÓöāðùĘāÓĀÜ
ðāÐÐöŚāÖāèæĄēæĘā×éċêŢèÖāèđ
• ÖāèæĄæē āĘ ×éċêŢèÖāè đ ċêŢèÖāèæĄùē āðāòåĎúśÓèüĆèē ðāòĀéÙŚöÖæĘāČæè
ďãśČðśêòā÷×āÐÓöāðùèĎ×Čôÿüćæă÷äè
• íòÿíòÑüÖíòÿ×ăäċ×śāċêŢèÑüÖêòÿæāè ċíĆēüæĄē×ÿæĘāĎúśíĀèçÐă×ÑüÖ
íòÿÓòăùäċ×śāãĘāċèăèùĆéäŚüďê ČôÿċíĆēüùèĀéùèćèÐāòðĄÙĄöăäĎè
“öăåæĄ āÖČúŚÖíòÿüāâā×ĀÐòÑüÖíòÿċ×śā” íòÿíòæćÐđ üñŚāÖċêŢèċùĄñÖ
ċòĄñÐ×āÐüÖÓŞíòÿċêŢèċ×śā

éæüŚāè
(1) čòð 12:1-8
(2) 1Óò 12:1-11
4
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ùòćê
• ÐāòðĄùöŚ èòŚöðČôÿÐāòòŚöðòĀéëăãÙüéĎèöĀãċêŢèùăÖē æĄċē êŢèďêďãśÐċĒ íòāÿ
öŚā ëĈśæĄēòĀé÷ĄôôśāÖéāêČôÿëĈśæĄēòĀé÷ĄôÐĘāôĀÖďãśòĀé “íòùöòòÓŞ” Čôÿ
íòÿíòÑüÖíòÿ×ăäċ×śā

Ñ. íòÿÓĀðïĄòéŞ üÐüÿďòċòāċÐĄñē öÐĀé “íòÿíòÑüÖíòÿ×ăäċ×śā”?
íòÿÓĀðïĄòŞíĈãåąÖ “íòÿíòÑüÖíòÿ×ăäċ×śā” úòĆü “íòùöòòÓŞ” úòĆü
“íòÿíòíăċ÷øċØíāÿéćÓÓô” (ÚąÖē äòÖÐĀéïāøāÐòĄÐ “charis” ïāøāüĀÖÐóø
öŚā “charism” úòĆü “gift”)
1. ×ĀãÐôćŚð 4-6 Óè
• ČäŚôÿÐôćŚðĎúśüŚāèéæüŚāè ÑśāÖôŚāÖ éæĎãéæúèąēÖ
• üïăêòāñÓĘāåāð
• úôĀÖ×āÐĎÙśċöôā 15 èāæĄ ÐôĀéðāòāñÖāè
ÓĘāåāð
• ĎèéæüŚāèèĄĔ ÐôŚāöåąÖ “Óöāðùāðāòåíăċ÷ø” Čôÿ “íòÿíò”
üÿďòéśāÖÑüÖëĈśðĄÓöāðċÙĆēü
• “ÖāèæĄēæĘā×éċêŢèÖāèđ” Čôÿ “ÖāèæĄēċêŢèéæéāæúèśāæĄē”
ĎèÙćðÙèÓòăùäÙè Öāè 2 ÙèăãèĄĔ ðĄÓöāðČäÐäŚāÖÐĀèüñŚāÖďò?

éæċùòăð
íòÿíòÑüÖíòÿ×ăäċ×śā
• íòÿíòČúŚÖÐāòċêŢèùÖÕŞĎèéćÓÓôæĄē×ÿüćæă÷äèċüÖČãŚíòÿċêŢèċ×śā
(òð 12:1)
• íòÿíòČúŚÖÐāòċêŢèêòÿÐā÷ÐĎèéćÓÓôæĄ×ē ÿÓśèúāČôÿíéíòÿêòÿùÖÓŞ
ÑüÖíòÿċêŢèċ×śāĎèÙĄöăä (òð 12:2)
• íòÿíòČúŚÖÓöāðċÙĆüē æĄ×ē ÿùĘāèąÐďãśöāŚ íòÿċñÚĈċêŢèüÖÓŞíòÿëĈċś êŢèċ×śā
ČôÿċêŢèċ×śāÙĄöăäÑüÖäè (1Óò 12:3)
• íòÿíòČúŚÖÐāò “êÞăéĀäăÖāèĎèäĘāČúèŚÖúèśāæĄē” (òð 12:8)
• íòÿíòČúŚÖÓöāðòĀÐČôÿÓöāðċðääā ÐāòùüèČôÿÐāòòĀÐøā
(1Óò 12:9-10)
• íòÿíòČúŚÖÐāòéòăÐāòČôÿÐāòêôüéčñè (òð 12:7-8)
ÖāèæĄċē êŢèéæéāæúèśāæĄäē āŚ Öđ ĎèÙćðÙèÓòăùäÙè ðĄÓöāðùĘāÓĀÜ
ðāÐÐöŚāÖāèæĄēæĘā×éċêŢèÖāèđ
• ÖāèæĄæē āĘ ×éċêŢèÖāè đ ċêŢèÖāèæĄùē āðāòåĎúśÓèüĆèē ðāòĀéÙŚöÖæĘāČæè
ďãśČðśêòā÷×āÐÓöāðùèĎ×Čôÿüćæă÷äè
• íòÿíòÑüÖíòÿ×ăäċ×śāċêŢèÑüÖêòÿæāè ċíĆēüæĄē×ÿæĘāĎúśíĀèçÐă×ÑüÖ
íòÿÓòăùäċ×śāãĘāċèăèùĆéäŚüďê ČôÿċíĆēüùèĀéùèćèÐāòðĄÙĄöăäĎè
“öăåæĄ āÖČúŚÖíòÿüāâā×ĀÐòÑüÖíòÿċ×śā” íòÿíòæćÐđ üñŚāÖċêŢèċùĄñÖ
ċòĄñÐ×āÐüÖÓŞíòÿċêŢèċ×śā

éæüŚāè
(1) čòð 12:1-8
(2) 1Óò 12:1-11
4
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2. ďäòŚäòüÖ
üïăêòāñĎèÐôćŚðòöð

éæïāöèāċíĆēüðöôÙèãśöñ æĘāüñŚāÖèĄĔďãśÐĒãĄèÿ ðĀèċúðĆüèċðĆēüÓòĀĔÖČòÐæĄē
íòÿ×ăäċùãĒ×ôÖðā ĎèöĀèèĀĔèëĈśÓèæĄēČäÐäŚāÖÐĀèôśöèċÑśāĎ×ÚąēÖÐĀèČôÿÐĀè”

ÓĘāåāð
ĎúśċêòĄñéċæĄñéïāíöāãÑśāÖôŚāÖèĄĔÐĀééæüŚāèæĀĔÖùüÖéæ
òð 12:1-8 Čôÿ 1Óò 12:1-11

2. üïăêòāñĎèÐôćŚðòöð
ÓĘāåāð
• æŚāèíéöŚāðĄ “íòùöòòÓŞ” úòĆü “íòÿíò” üÿďòüñĈŚĎèÙćðÙè
ÓòăùäÙèñŚüñ ĎèéæéāæùððćäăèĄĔ ?
• æĘāďðċòāċòĄñÐ íòùöòòÓŞċúôŚāèĄöĔ āŚ ċêŢè “íòÿíòÑüÖíòÿ×ăäċ×śā”
ðĄċúäćëôüÿďòùèĀéùèćèÓĘāäüéãĀÖÐôŚāö?
éæċùòăð
“íòÿíò” Čôÿ “íòùöòòÓŞ” æĄēċòāíéöŚāðĄüñĈŚĎèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñ
• ĎèÐôćðŚ èĄċĔ òāíéöŚāċÑāñăèãĄæ×Ąē ÿòĀéëăãÙüéíăçÐĄ òòðöĀèüāæăäñŞ ôĀÐøâÿ
ċÙŚèèĄĔèĀéöŚāċêŢèÐāòÐòÿæĘāČôÿíòÿíòÑüÖíòÿ×ăäČôśö
• æĀĔÖÐôćŚðòĈśùąÐüñāÐæĄē×ÿüŚāèČôÿČéŚÖêŠèíòÿöā×āãśöñÐĀè ċíĆēüÓśèíé
ÓöāðúðāñæĄēôąÐÚąĔÖÑüÖöĀèØôüÖíòÿ×ăäċ×śā
• íöÐċÑāċÑśāĎ×öŚāÓèüĆèē ÐĒðĄ “íòÿíò” ĎèÐāòòśüÖċíôÖČôÿüŚāèéæüŚāè
• ðĄ “íòÿíò” æĄē×ÿÐŚüĎúśċÐăã “ÓöāðÓăããĄđ”

Ó. üÿďòċêŢèüćêùòòÓÑĀãÑöāÖċòāðăĎúśĎÙśíòÿíòÑüÖíòÿ×ăäċ×śā?
1. ×ĀãÐôćŚð 2-3 Óè
• ĎúśüïăêòāñÓĘāåāðäŚāÖđ ÑśāÖôŚāÖèĄĔ čãñĎÙśùïāíÐāòâŞæČĄē äÐäŚāÖÐĀè
ĎèïāíäŚüďêèĄĔêòÿÐüéÐāòíă×āòâā
úôĀÖ×āÐĎÙśċöôā 10 èāæĄČôśö ÐôĀéðāòāñÖāè
6
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æĘāďð×ąÖöŚāċêŢè “íòÿíòÑüÖíòÿ×ăäċ×śā” ?
• ùðāÙăÐÑüÖÙćðÙèñŚüñĎÙśíòùöòòÓŞäāŚ Öđ ċíĆüē æĘāĎúśíçă ÐĄ òòðöĀèüāæăäñŞ
ċêŢèÐāòïāöèāČôÿðĄÓöāðúðāñùĘāúòĀéëĈæś ðĄē āòŚöðÙćðèćð íöÐċÑāĎÙśÓöāð
ùāðāòåíăċ÷øæĀÖĔ úôāñÑüÖċÑāċíĆüē ëĈüś èĆē èĄċē êŢèċÓòĆüē ÖúðāñæĄÙē ãĀ Č×śÖöŚāíòÿ
×ăäÑüÖíòÿċ×śāÐĘāôĀÖæĘāÖāèüñĈŚ
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Ð. íòÿíòäŚāÖđ ÑüÖíòÿ×ăäċ×śāĎèÙćðÙèČúŚÖúèąēÖ
1. ÐāòČùãÖéæéāæùððćäă (Role play)
(×ĀãÐôćðŚ ĎúśðæĄ ÖĀĔ ÙāñČôÿúÜăÖêòÿðāâìŕāñôÿ 3 æŚāèĎúśèÖĀē üñĈĎŚ èÓòąÖē
öÖÐôð úĀèúèśāďêñĀÖùðāÙăÐÓèüĆēèđ æĄēüñĈŚĎèÐôćŚð)
íòÿùÖÕŞċãăèċÑśāðā ċòăēðČùãÖÐāòæĀÐæāñùĀäéćòćø èĀēÖôÖČôÿíĈãöŚā
“íŚüÑüċÙăÜĎúśÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñèĄĔ ðāòŚöðÐĀèċäòĄñðíăçĄÐòòðĎèíăçĄéĈÙā
ÑüéíòÿÓćâùðčïÙíòÿ×ăäċ×śāĎèöĀãÑüÖċòā”
éćÓÓôæĄē 1
“×ÿæĘāďãśüñŚāÖďò? íöÐċòāďðŚċÓñæĘāðāÐŚüèċôñ úòĆüċòā×ÿôüÖæĘāãĈ”
éćÓÓôæĄē 2
“ċüāċêŢèöŚā ċòā×ÿċòăðē ãśöñÐāòüŚāèíòÿöòùāòÑüÖöĀèØôüÖíòÿ×ăäċ×śā
ČôÿČéŚÖêŠèíòÿöā×āäüèèĀĔè ÐāòæĘāċÙŚèèĄĔ×ÿèĘāíöÐċòāĎúśòĀéòĈśČôÿċÑśāĎ×
ÑŚāöãĄÑüÖíòÿċ×śāĎèöĀèØôüÖíòÿ×ăäċ×śā”
éćÓÓôæĄē 3
“ØĀè×ÿìœÐÚśüðèĀÐċòĄñèÑüÖØĀèĎúśÑéĀ òśüÖċíôÖíăċ÷øùĘāúòĀéöĀèØôüÖ
íòÿ×ăäċ×śā éāÖÓèüā×ċôŚèãèäòĄďãśãśöñ”
éćÓÓôæĄē 4
“ċòā×ÿæĘāüÿďòãĄċÐĄēñöÐĀééæüŚāèäŚāÖđ? ØĀèÑüċùèüÓćâùèăæČôÿ
ïòòñā ċÑāċÓñüŚāèďãśãĄ ĎèčüÐāùäŚāÖđ æĄēëŚāèðā”
éćÓÓôæĄē 5
“ċòāÓöòċÙăÜéāÖÓèæĀÖĔ ëĈüś āöćčùČôÿċñāöÙè ðāċäòĄñðéæïāöèāċíĆüē
ðöôÙè”
éćÓÓôæĄē 6
“ØĀèðĄÓöāðÓăãüñŚāÖúèąēÖ íöÐÓćâÓăãüñŚāÖďò åśāċòā×ÿċÙăÜÓèÖāè
üíñíæĄēċÑśāðāüñĈŚÙĀēöÓòāöĎèċÑäúðĈŚéśāèÑüÖċòāéāÖÓè ðāòŚöðċäòĄñð
2
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ÓĘāåāð
• üÿďòċêŢèüćêùòòÓÑĀãÑöāÖċòāðăĎúśĎÙśíòÿíòÑüÖíòÿ×ăäċ×śā
ďðŚöŚā×ÿċêŢèÖāèæĄēéśāèúòĆüÖāèæĄēöĀã?
• ùïāíÐāòâŞĎãĎèïāíèĄĔæĄēðĄëôÐòÿæéäĀöæŚāèċüÖ?

éæċùòăð
• éāÖÓèĎÙśÓöāðùāðāòåíăċ÷øæĀĔÖúôāñÑüÖċÑā ċíĆēüúāÓöāðùćÑ
ĎùŚäĀöċæŚāèĀĔè
• úôāñÓèďðŚòċśĈ ôñöŚāäèðĄÓöāðùāðāòåíăċ÷ø×òăÖđ éāÖæĄÐÐĒ ôĀöæĄ×ē ÿĎÙś
ÓüñĎúśëĈśüĆēèċêŢèëĈśòăċòăēðĎúśüñĈŚċùðü
• æĄē×òăÖČôśöúôāñÓèüñāÐĎÙśÓöāðùāðāòåíăċ÷øäŚāÖđ ÑüÖäè
ČäŚåĈÐÑĀãÑöāÖčãñëĈśðĄäĘāČúèŚÖúèśāæĄē úòĆüčãñêòÿċíâĄ üÓäă þôþ
7
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Ö. ďãśċöôāæĄē×ÿêôćÐÓöāðùāðāòåíăċ÷øæĄēÐĘāôĀÖúôĀéüñĈŚ
1. ×ĀãÐôćŚð 5-6 Óè
• üïăêòāñÓĘāåāðčãñüā÷Āñïāíöāãúèśā 7 êòÿÐüéÐāòíă×āòâā
• úôĀÖ×āÐĎÙśċöôā 20 èāæĄ ÐôĀéðāòāñÖāè
ÓĘāåāð
• ðĄíòÿíòÑüÖíòÿ×ăäüÿďòéśāÖæĄùē ðāÙăÐÐĘāôĀÖêÞăéäĀ üă ñĈĎŚ èÙćðÙèöĀã
ÑüÖċòā?
• ðĄíòÿíòÑüÖíòÿ×ăäüÿďòéśāÖæĄñē ÖĀ ÓÖ “úôĀéüñĈ”Ś ĎèÙćðÙèöĀãÑüÖċòā?
• æĘāďð×ąÖďðŚùāðāòåèĘāíòÿíòèĀĔèđ üüÐðāĎÙś?
• ùĘāúòĀéÓöāðùāðāòåíăċ÷øæĄñē ÖĀ ÓÖ “úôĀéüñĈ”Ś ĎèÙćðÙèöĀãÑüÖċòā
æŚāèðĄöçă ÐĄ āòüñŚāÖďò æĄ×ē ÿÓśèíé äôüã×èêôćÐúòĆüÐòÿäćèś Ďúś
äĆēèċíĆēüÐŚüêòÿčñÙèŞðāÐÑąĔè?
üßăøßāèïāöèā
• òÿéć “íòùöòòÓŞ” Čôÿ “íòÿíò” æĄíē éĎèċíĆüē èùðāÙăÐÙćðÙèöĀãÑüÖċòā
• ÑüéíòÿÓćâíòÿċ×śāùĘāúòĀéíòÿíòèĀĔèđ

AsIPA C5
“íòÿíòÑüÖíòÿ×ăäċ×śāæĘāĎúśċòāðĄùŚöèòŚöð”

ċäòĄñðôŚöÖúèśā
• ÐāòČùãÖéæéāæùððćäă ùĘāúòĀéċòăēðäśèúĀöÑśü Ð.

éæèĘā
æĄēöĀãèĀÐéćÜðĄÓāČüôùĀäéćòćøäŚāÖäĆēèċäśèČôÿÓāãúöĀÖðāÐðāñ ċðĆēü
ÓćâíŚüċ×śāüāöāùüÖÓŞĎúðŚċÑśāðāòĀéúèśāæĄē æĀèæĄæĄēæŚāèċòăēðêÞăéĀäăÖāè æŚāè
ČùãÖĎúśùĀäéćòćøòĈśÙĀãċ×èöŚāæŚāèäśüÖÐāòĎúśæćÐÓèċÑśāðāðĄùŚöèòŚöðČôÿðĄ
ùŚöèòĀéëăãÙüéĎèÓöāðċêŢèďêäŚāÖđ ÑüÖöĀã
ÓćâíŚüċ×śāöĀãÓèĎúðŚòùśĈ Ðą ÙĆèē ÙðüñŚāÖñăÖē æĄċē úĒèöŚā ĎèÙćðÙèöĀãðĄÙðć Ùè
ÓòăùäÙèñŚüñđ æĄēüñĈŚĎèôÿČöÐéśāèĎÐôśċòĆüèċÓĄñÖðāòŚöðÐĀèČéŚÖêŠè
íòÿöā×āÐĀèæćÐđ ùĀêãāúŞ æŚāèďãśďêċñĄēñðÐôćŚðúèąēÖ
ĎúśċòāäăãäāðċòĆēüÖòāöäŚüďêöŚāðĄüÿďòċÐăãÑąĔè
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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

C พระศาสนจักรทีท่ กุ คนมีสว นรวม

C5
พระพรของพระจิตทําใหเรามีสวนรวม
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