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
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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 C7
öăùĀñæĀ÷èŞÑüÖöăåĄÙćðÙèöĀã

ċäòĄñðôŚöÖúèśā
• íòÿÓĀðïĄòŞ úòĆüÑśüÓöāð×āÐíòÿÓĀðïĄòŞ ùĘāúòĀéæćÐÓè
• ÐòÿãāøČëŚèĎúÜŚ êāÐÐā

éæèĘā
íòÿ÷āùè×ĀÐòåĆüÐĘāċèăãðāČôśöÐöŚā 2000 êŒ ċòāċêŢèùŚöèúèąēÖÑüÖ
íòÿ÷āùè×ĀÐòùāÐôÚąēÖðĄçòòðêòÿċíâĄúôāñüñŚāÖùĆéæüãäŚüÐĀèðā ĎèêŒ
Ó.÷. 1990 éòòãāíòÿùĀÖÕòāÙČúŚÖċüċÙĄñďãśòŚöðêòÿÙćðÐĀèæĄēċðĆüÖéĀèãćÖ
êòÿċæ÷üăèčãèĄċÚĄñ ČôÿíĈãåąÖċòĆēüÖ “öăåĄæāÖĎúðŚĎèÐāòċêŢèÙćðÙèöĀã”
úòĆü “öăåĄÙćðÙèöĀã”
ČôśööăåĄæāÖċÐŚāċêŢèüÿďò? éòòãāíòÿùĀÖÕòāÙúðāñåąÖüÿďòċðĆēüíĈã
åąÖöăåĄæāÖĎúðŚĎèÐāòċêŢèÙćðÙèöĀãúòĆüíòÿ÷āùè×ĀÐò öĀèèĄĔĎúśċòāÓśèúā
ÓöāðúðāñÑüÖöăåĄæāÖĎúðŚĎèÐāòċêŢèÙćðÙèöĀããśöñÐĀè
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Ð. ČèöæāÖċÐŚāæĄēċòāċÓñċêŢè
íÖøŞċæíċêŢèèĀÐçćòÐă×æĄēêòÿùéÓöāðùĘāċòĒ× öĀèúèąēÖċÑāÐôĀéðāéśāè
ãśöñÓöāðäĆèē ċäśèæĄďē ãśíéċíĆüē èċÐŚā ċÑāéüÐèăïā ïòòñāÑüÖċÑāöŚāċÑāüñāÐ
×ÿċÑśāÙðòðÐüôŞîÚąÖē ×ÿæĘāĎúśċÑāðĄčüÐāùäăãäŚüçćòÐă× èăïāüüÐ×ÿċêŢèúŚöÖ
ÓöāðÓăãĎúðŚèĄĔ ċèĆēüÖ×āÐċçüÓăãöŚā íÖøŞċæíüā××ÿðĄċöôāüñĈŚéśāèèśüñôÖ
ċçüäĀãùăèĎ×ÓćñÐĀéċÑāċòĆēüÖèĄĔ ċñĒèöĀèäŚüðāċðĆēüíÖøŞċæíÐôĀéåąÖéśāèČôÿ
òĀéêòÿæāèüāúāòċñĒèãśöñÐĀè ċçü×ąÖåāðċÑā
èăïā
: íÖøŞċæí Óćâ×Ęāďãśďúð ċðĆüē ċòāČäŚÖÖāèÐĀèĎúðŚđ ċêŢèüñŚāÖďò?
ċòāéüÐöŚā×ÿüñĈċŚ íĆüē ÐĀèČôÿÐĀè ùăÖē æĄùē āĘ ÓĀÜæĄùē ãć ÓĆüÓöāðùĀðíĀèçŞ
ÑüÖċòā
íÖøŞċæí : ČèŚèüè ëðñĀÖ×Ęāďãś ñāðèĀĔèċêŢèċöôāæĄēêòÿċùòăßðāÐ
èăïā
: ÐĒðăĎÙŚöŚāØĀèďðŚüñāÐĎúśÓćâðĄÓöāðùćÑÐĀéÙĄöăäČôÿÐśāöúèśā
ĎèçćòÐă×úòüÐèÿ ČäŚċòāďðŚäśüÖÐāòðĄċÖăèðāÐđ úòĆüðĄÑüÖ
ĎÙśċñüÿđ ùăēÖæĄēċòāäśüÖÐāòðāÐæĄēùćãÐĒÓĆüðĄċöôāüñĈŚãśöñÐĀè
ċíĆēüÓćâ×ÿďãśùèćÐÐĀéôĈÐ ċìŖāãĈċÑāċäăéčä ôĈÐđ äśüÖÐāòíŚü
ČôÿØĀèċüÖÐĒäśüÖÐāòùāðĄ ØĀèüñāÐĎúśċòāċäăéčäďêãśöñÐĀè
ðĄċöôāíĈãÓćñċòĆēüÖäŚāÖđ ãśöñÐĀè íĀÐèĄĔċòāďðŚÓŚüñðĄċöôāüñĈŚ
ãśöñÐĀèċôñ
íÖøŞċæí : äÐôÖ ëðċÑśāĎ×ùăēÖæĄēÓćâíĈã ëðÐĒüñāÐĎúśÓòüéÓòĀöÑüÖċòā
ċêŢèÓòüéÓòĀöæĄēòĀÐÐĀè ðĄċöôāüñĈŚãśöñÐĀè ČæèæĄē×ÿċêŢèÓè
ČêôÐúèśāäŚüÐĀè
ÓĘāåāð (ÓćñÐĀéÓèÑśāÖċÓĄñÖ)
1. ċÐăãüÿďòÑąĔèĎèċòĆēüÖèĄĔ?
2. æĘāďðèăïāÑüĎúśíÖøŞċæíÓăãċùĄñĎúðŚöŚāüÿďòċêŢèùăēÖùĘāÓĀÜ?
3. ĎèöĀãÑüÖċòā ċòāôĆðďêúòĆüñĀÖöŚā ×ćãêòÿùÖÓŞČòÐċòăēðÑüÖÐāò
ċêŢèÙćðÙèöĀãÑüÖċòāÓĆüüÿďò?
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üïăêòāñĎèÐôćŚðĎúÜŚ (10 èāæĄ)
ÓĘāåāð
1. ĎèÐāòæĄ×ē ÿãĘāċèăèäāðöăåæĄ āÖĎúðŚãÖĀ æĄíē òÿċñÚĈċ×śāďãśæòÖòăċòăðē ďöś
æŚāèċúĒèêŠÜúāüÿďòéśāÖĎèÙćðÙèöĀãÑüÖċòā?
2. ċòā×ÿæĘāüÿďòďãśéāś ÖċíĆüē ċüāÙèÿüćêùòòÓĎèÐāòċêŢèêòÿÙāÐò
ÑüÖíòÿċ×śāëĈśãĘāċèăèÙĄöăääāðöăåĄæāÖĎúðŚČúŚÖíòÿöòùāò ?
ùòćê
1. ĎúśČäŚôÿÓèéüÐôĀÐøâÿ 1 êòÿÐāò ÑüÖ “öăåĄæāÖĎúðŚĎèÐāòċêŢè
ÙćðÙèöĀã” äāðæĄēíòÿÓĀðïĄòŞČôÿéæċùòăðÐôŚāöåąÖ
2. ïāöèāöüèÑüĎúśċòāċÑśðČÑĒÖíüæĄ×ē ÿÙŚöñċúôĆüÐĀè ùèĀéùèćèÐĀèČôÿÐĀè
ĎèÐāòëôĀÐãĀèĎúś “öăåĄÙćðÙèöĀã” ċêŢè×òăÖČôÿċÑśðČÑĒÖ

éæċùòăð
• íòÿċñÚĈċ×śāòöéòöð÷ăøñŞČôÿùòśāÖúðĈŚÓâÿ ÙćðÙè (íòÿ÷āùè×ĀÐò)
ċíĆüē ċêŢèċÓòĆüē ÖúðāñåąÖÓöāðòĀÐČôÿÓöāðċüāĎ×ĎùŚÑüÖíòÿüÖÓŞäüŚ čôÐ
• íòÿċ×śāùāðíòÿéćÓÓô ČéŚÖêŠèÙĄöăäČôÿÓöāðòĀÐČÐŚÐĀè ċòāåĈÐùòśāÖ
ðāäāðíòÿØāñāÑüÖíòÿċ×śā ÙćðÙèäśüÖČéŚÖêŠèÙĄöăäČôÿÓöāðòĀÐ
ċòāåĈÐċòĄñÐðāĎúśòĀÐÐĀèČôÿÐĀèãĀÖíĄēèśüÖ æĘāĎúśÓòüéÓòĀöċÑśðČÑĒÖ
• åśāÙćðÙèöĀãÑüÖċòāĎúÜŚ ċòāäśüÖúāöăçæĄ ×Ąē ÿùòśāÖÓöāðùĀðíĀèçŞæãĄē äĄ üŚ ÐĀè
ċíòāÿċòāċêŢèÓòüéÓòĀöċãĄñöÐĀè
• ċíĆēüùòśāÖÙćðÙèöĀãæĄēòĀÐČôÿċüāĎ×ĎùŚùðāÙăÐæćÐÓè ċòāäśüÖċùĄñùôÿ
æĀĔÖċöôāČôÿäĀöċüÖ

Ñ. íòÿċñÚĈċ×śāæòÖòăċòăēðöăåĄæāÖĎúðŚ
öăåæĄ āÖĎúðŚèĄĔ ×ĘāċêŢèäśüÖæĘāÓöāðċÑśāĎ×éèíĆèĔ ßāèÑüÖêòÿöĀä÷ă āùäòŞ
Ùāäăüùă òāċüô íòÿċ×śāċôĆüÐùòòüăùòāċüôĎúśċêŢèċÓòĆüē ÖðĆüČúŚÖÓöāðòüãíśè
íöÐċÑāäśüÖòĀÐøāíĀèçùĀÜÜāüñŚāÖÚĆüē ùĀäñŞ ČôÿċêŢèċÓòĆüē ÖðĆüùĘāúòĀéČëèÐāò
ÑüÖíòÿċ×śā ČäŚüùă òāċüôåĆüöŚāèĄċē êŢèùăæçăíċă ÷øČôÿÐôāñċêŢèÙèÙāäăæČĄē ñÐ
äĀöüüÐ×āÐÙāäăüĆēèČôÿãĈåĈÐÓèüĆēè éòòãāíòÿùÖÕŞČôÿêòÿÐā÷ÐôÿæăĔÖ
ÓĘāùüèÑüÖíòÿñāúŞċöúŞ ČôÿċòăēðùüèÓĘāùüèÑüÖíöÐċÑāċüÖ íöÐċÑāĎÙś
÷āùèāċêŢèċÓòĆēüÖðĆüČùöÖúāëôêòÿčñÙèŞ üĘāèā×ČôÿÓöāðíüĎ×ùŚöèäĀö
(ñòð 6:13-15) ÑâÿċãĄñöÐĀèÐĒüüÐÐÞċÐâàŞðāÐðāñéĀÖÓĀéêòÿÙāÙè ČäŚ
íöÐċÑāċüÖďðŚêÞăéĀäăäāðèĀĔè ÓöāðùĀðíĀèçŞÐĀéíòÿċ×śāúŚāÖċúăè
íòÿċñÚĈċ×śāċùãĒ×ðāĎèčôÐċíĆüē òĆüĔ îŔèŤ ČôÿæĘāĎúśíèĀ çùĀÜÜāÐĀéíòÿċ×śā
èĀĔèùðéĈòâŞ æòÖċÙĆĔüċÙăÜæćÐÓèĎúśÐôĀéĎ×üñŚāÖČæś×òăÖ ċíĆēüċÑśāåąÖüăùòïāí
ïāñĎèæĄē×ÿæĘāĎúśċÑāòĀÐíòÿċ×śāČôÿċíĆēüèðèćøñŞďãś
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1. öăåĄæāÖĎúðŚÑüÖíòÿċñÚĈäāðíòÿöòùāòèĀÐéćÜðĀæçăö
• ÖāèÐôćŚð (ÓćñÐĀéÓèÑśāÖċÓĄñÖ ĎèÐôćŚð 2-3 Óè) 15 èāæĄ
• ÷ąÐøāÑśüÓöāðäüèäŚüďêèĄĔ ×āÐíòÿöòùāòèĀÐéćÜðĀæçăö Čôÿäüé
ÓĘāåāð
üÿďòÓĆüÓöāðČäÐäŚāÖòÿúöŚāÖöăåĄæāÖċÐŚāČôÿöăåĄæāÖĎúðŚÑüÖ
ÙĄöăä æĄēíòÿċñÚĈċ×śāèĘāċùèü

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

íòÿÓĀðïĄòŞ
öăåĄæāÖċÐŚā
öăåĄæāÖĎúðŚ
ðç 5: 38-39 äāäŚüäā îŠèäŚüîŠè äéČÐśðÚśāñ úĀèČÐśðÑöā
ðç 5: 43-44
ðç 6: 1-4
ðç 6: 19-21
ðç 7: 1-3
ðç 20: 25-28
ðç 23: 4-8

2. öăåĄæāÖĎúðŚÑüÖíòÿċñÚĈċ×śāĎèÙćðÙèÓòăùäÙèČòÐċòăēð
ÓòăùäÙèĎèòÿñÿČòÐċòăēðåĆüöŚā ÐāòċêŢèÓòăùäÙè ÓĆü “öăåĄæāÖĎúðŚ”
ČôÿíöÐċÑāíñāñāðèĘāöăåæĄ āÖèĀèĔ ďêêÞăéäĀ Ďă èÙćðÙè öăåæĄ āÖĎúðŚċêŢèüÿďò
ČôÿèĘāðāċ×òăÜÙĄöăäüñŚāÖďò Ďúśċòāíă×āòâāöăåĄæāÖèĄĔ
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ÓĘāåāð
ĎèêŠ××ćéĀè ċòāðĄêŠÜúāÓôśāñÐĀèèĄĔĎèÙćðÙèöĀã úòĆüĎèùĀÖÓð
ÑüÖċòāéśāÖďúð ?
Ďúśċöôā 5 èāæĄ ÷ąÐøāČôÿúāÓĘāäüé ČôśöòāñÖāèĎèÐôćŚðĎúÜŚ
1) Ð× 5: 1-2 üāèāċèĄñČôÿùĀêîŒòāñĀÐñüÐċÖăèùŚöèúèąÖē ďöś×āÐÐāòÑāñ
æĄēãăè ČùòśÖöŚāĎúśæĀĔÖúðã
2) Ð× 6: 1
ČðŚðŚāñÙāöÐòĄÐåĈÐôÿċôñĎèÐāòČ×Ðæāè
3) Ð× 8: 1-3 íòÿ÷āùè×ĀÐòĎèÐòćÖċñòĈÚāċôĒðåĈÐċéĄñãċéĄñè ðĄÐāòòĀÖÓöāè
ÙćðÙèÓòăùäÙèčãñċÑśāďêÓśèúāäāðéśāè
4) Ð× 19: 9 éāÖÓèãĆüĔ òĀèĔ ďðŚñüðċÙĆüē ČôÿñĀÖÐôŚāöòśāñäŚüÓĘāùüèèĄäĔ üŚ
úèśāæĄēêòÿÙćðĎè÷āôāçòòð
5) Ð× 19: 23 ċÐăã×ôā×ôüñŚāÖòćèČòÖċíòāÿöăåæĄ āÖĎúðŚ (èŚā×ÿüŚāèæĀÖĔ ċòĆüē Ö
ďê×èåąÖÑśü 29)
6) Ð× 24:14 ċêāčôñüðòĀéäŚüúèśāëĈöś āŚ òāÙÐāòċîôăÐÚŞöāŚ Ñśāíċ×śāèðĀùÐāò
òĀéĎÙśíòÿċ×śāÑüÖéòòíéćòøć äāðöăåæĄ āÖÚąÖē íöÐċÑāċòĄñÐöŚā
ôĀæçăðă×Øāæăßă
7) Ðæ 2: 1-5 ÓöāðÑĀãČñśÖòÿúöŚāÖüĀÓòùāöÐ ċòĆüē ÖÐāòéĀÖÓĀéĎúśċÑśāùćúèĀä
8) Ðæ 2: 11-14 ÐāòÓĀãÓśāèčäśČñśÖòÿúöŚāÖċêčäòČôÿċêāčô ĎèÓöāðÑôāã
ÐôĀöÑüÖċêčäò
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1.
2.
3.
4.

ïòāãòïāíÑüÖéòòãāéćäòçăãāÑüÖíòÿċ×śā
íòÿöā×āäśüÖċêŢè×ćã÷ĈèñŞÐôāÖ
ÙćðÙèöĀãČúŚÖÐāòðĄùŚöèòŚöð
ÙćðÙèÓòăùäÙèæĄēċêŢèêòÿ×ĀÐøŞíñāèČôÿ
êòÿÐā÷ÑŚāöãĄ
5. ċÓòĆēüÖúðāñċÙăÖêòÿÐā÷ÐåąÖíòÿüāâā×ĀÐò
ÑüÖíòÿċ×śāĎèòÿúöŚāÖċíĆēüèéśāè
6. ëĈśèĘāæĄēďðŚÓòüéÖĘāëĈśüĆēè

Ð× 2: 42-47

ÓĘāåāðùĘāúòĀéüïăêòāñĎèÐôćŚð
1. ôĀÐøâÿüÿďòĎè 6 Ñśü èĄæĔ æĄē āŚ èÓăãöŚāċòāæĘāüñĈČŚ ôśöĎèÙćðÙèöĀã
úòĆüĎèÙćðÙèôÿČöÐéśāèÑüÖċòā ?
2. ċòāùāðāòåùèĀéùèćèÚąÖē ÐĀèČôÿÐĀèďãśüñŚāÖďòéśāÖ ċíĆüē ĎúśÙðć Ùè
ÑüÖċòāċÑśðČÑĒÖñăēÖÑąĔè ?

Ö. êŠÜúāäŚāÖđ æĄēċòāüā×íé
“öăåĄÙĄöăäČèöĎúðŚ” ÑüÖëĈśæĄēäăãäāðíòÿÓòăùäċ×śāðăĎÙŚöăåĄæāÖæĄēÖŚāñ
ČäŚðĄêŠÜúāČôÿÓöāðÑĀãČñśÖðāÐðāñ ðĄ÷ĀäòĈÑüÖíòÿÓòăùäċ×śāüñĈŚæĀēöďê
ČðśČäŚĎèÙćðÙèëĈśċÙĆēüãĀÖæĄēċòāüŚāèíéĎèúèĀÖùĆüÐă×ÐāòÑüÖüĀÓòùāöÐ
•
•
•

ÖāèÐôćŚð (ÓćñÐĀéÓèÑśāÖċÓĄñÖĎèÐôćŚð 2-3 Óè) 10 èāæĄ
ÓĘāåāð
öăåæĄ āÖĎúðŚČúŚÖíòÿöòùāòÚąÖē ċòāíéĎèÑśüÓöāðċúôŚāèĄÓĔ üĆ üÿďò ?
ċÑĄñèùăēÖæĄēÓśèíééèÐòÿãāøúòĆüÐòÿãāè ċíĆēüČùãÖĎúśæćÐÓèċúĒè
1) Ð× 2: 42-47
2) Ð× 4: 32-37
3) 1æç 5: 1-2
4) òð 15: 1-7
5) Óù 3: 5-12
6) üî 4: 25-32
éæċùòăð
üŚāèċØíāÿÑśüæĄēÐôćŚððăďãśòÿéćĎèòāñÖāè
1. ċÑāîŠÖÓĘāùĀēÖùüèÑüÖéòòãāüĀÓòùāöÐãśöñÓöāðÐòÿúāñĎÓòŚòĈś
2. ċÑāČéŚÖêŠè æćÐùăēÖæćÐüñŚāÖċêŢèÑüÖÐôāÖ
3. ċÑāùòòċùòăÜíòÿċ×śāãśöñÐĀèæćÐöĀè
4. ċÑāñüðòĀéÚąēÖÐĀèČôÿÐĀèċêŢèãĀÖíĄēèśüÖ
5. ċÑāòŚöðċêŢè×ăäúèąēÖĎ×ċãĄñöÐĀè
6. ċÑāñüðòĀéëĈśüŚüèČüČôÿÙŚöñĎúśċÑśðČÑĒÖÑąĔè
7. ċÑāċüāÙèÿÓöāðČéŚÖČñÐ ÓöāðČäÐäŚāÖæāÖċÙĆĔüÙāäăČôÿöĀáèçòòð
òöðæĀĔÖüÖÓŞêòÿÐüéüĆēèđ ÑüÖðèćøñŞ ċíĆēüċêŢè×ăäúèąēÖĎ×ċãĄñöÐĀè
8. ċÑāĎúśüïĀñÓöāðëăãéÐíòŚüÖÑüÖÐĀèČôÿÐĀè ČôÿÓĆèãĄÐĀè
9. ċÑāċÓāòíëĈśüāöćčù ČôÿñüðòĀéæćÐÓèċêŢèãĀÖíĄēèśüÖ
10. ċÑāíĈããĄäŚüÐĀèČôÿÐĀè ÚąēÖÙŚöñùòśāÖČôÿùèĀéùèćèÐĀèČôÿÐĀè

ċôĆüÐ 1 ÑśüÓöāðäŚüďêèĄĔ íă×āòâāĎèÐôćŚðñŚüñ 2-3 Óè
òÿéćêŠÜúāæĄēÙćðÙèÓòăùäÙèČòÐđ äśüÖċëÙăÜ
ČôśöäüéÓĘāåāð
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Ó. ÓĘāêòÿÐā÷ÑüÖÐāòêòÿÙćðùúíĀèçŞùïāíòÿùĀÖÕòāÙ
ČúŚÖċüċÙĄñ æĄēċðĆüÖéĀèãćÖ üăèčãèăċÚĄñ 1990

ÓĘāêòÿÐā÷ÑüÖéòòãāíòÿùĀÖÕòāÙċüċÙĄñĎúśãĘāċèăèäāðöăåĄæāÖĎúðŚ
ċêŢèÐāòċòĄñÐòśüÖČééċãĄñöÐĀèÐĀéÓòăùäÙèñćÓČòÐ öăåĄæāÖĎúðŚÐĒÓĆüöăåĄ
æāÖæĄēíòÿċñÚĈċ×śāÐĘāúèãďöśùĘāúòĀéċòā Óòăùä÷āùèāċêŢèöăåĄæāÖČúŚÖÙĄöăä
öăåĄæāÖČúŚÖÐāòðüÖ ÐāòñüðòĀé ČôÿÓöāðùĀðíĀèçŞÐĀéċíĆēüèðèćøñŞãĀÖôĈÐ
ÑüÖíòÿċ×śāüÖÓŞċãĄñöÐĀè ċêŢèÐāòċòĄñÐòśüÖĎúśÐôĀéĎ××āÐïāñĎè èĘāďêùĈŚ
ÐāòæĘāôāñüćêùòòÓæĄēÑöāÖÐĀĔèÓöāðòĀÐòÿúöŚāÖċíĆēüèðèćøñŞãśöñÐĀè Čôÿ
ÐāòñüðĎúśíòÿ×ăäÑüÖíòÿċñÚĈċ×śāèĘāæāÖÙĄöăä
•
•
•
•

ĎèÐôćðŚ ñŚüñ ÷ąÐøāċèĆüĔ úā 6 Ñśü äŚüďêèĄĔ ÚąÖē ċêŢèċèĆüĔ úā×āÐÓĘāêòÿÐā÷
ÑüÖíòÿùĀÖÕòāÙċüċÙĄñæĄēċðĆüÖéĀèãćÖ 1990
ċÑĄñèúĀöÑśüíòÿÓĀðïĄò×Ş āÐ úèśā 5 æĄùē ðĀ íĀèçŞÐéĀ ċèĆüĔ úāôÖĎèäāòāÖúèśā 8
üïăêòāñÓĘāåāðæśāñäāòāÖúèśā 8
÷ąÐøāċèĆĔüúāĎúśÓòéæĀĔÖ 6 Ñśü ÐŚüèċòăēðüïăêòāñ

ċèĆüĔ úāùĘāÓĀÜđ ÑüÖÓĘāêòÿÐā÷ÑüÖíòÿùĀÖÕòāÙċüċÙĄñæĄéē èĀ ãćÖ 1990 ÓĆü
1. ïòāãòïāíÑüÖéòòãāéćäòçăãāÑüÖíòÿċ×śā
ÙćðÙèöĀã(Čôÿíòÿ÷āùè×ĀÐò) ĎèċüċÙĄñ×ÿäśüÖċêŢèÙćðÙèæĄðē ÓĄ öāðċêŢè
×ăäúèąÖē Ď×ċãĄñöÐĀèÑüÖÙćðÙèñŚüñđ ċêŢèæĄÚē Öąē Õòāöāù èĀÐéöÙČôÿíòÿùÖÕŞ
òĀéòĈśČôÿñüðòĀéÐĀèČôÿÐĀèĎèßāèÿċêŢèíĄēèśüÖÙāñúÜăÖäŚüÐĀè
2. íòÿöā×āäśüÖċêŢè×ćã÷ĈèñŞÐôāÖ
íöÐċÑāðāòöðÐĀèċêŢèúèąÖē ċãĄñö òüéđ íòÿöā×āÑüÖíòÿċ×śā ïāöèā
ČéŚÖêŠèíòÿöā×āČôÿùèæèāÐĀè ċíĆüē ČùöÖúāíòÿêòÿùÖÓŞÑüÖíòÿċ×śāòŚöð
ÐĀèĎèÙćðÙè íöÐċÑāùèĀéùèćèÓĘĔā×ćèÐĀèČôÿÐĀèĎèÙĄöăäêòÿ×ĘāöĀè
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3. ÙćðÙèöĀãČúŚÖÐāòðĄùŚöèòŚöð
ÙćðÙèöĀã(Čôÿíòÿ÷āùè×ĀÐò)ČúŚÖÐāòðĄùŚöèòŚöðċêŢèæĄēÚąēÖÕòāöāù
èĀÐéöÙČôÿíòÿùÖÕŞäÿúèĀÐòĈśåąÖíòÿíòČôÿíòÿÓćâíăċ÷øæĄēíòÿ×ăäċ×śā
êòÿæāèĎúśČäŚôÿÓè ċíĆēüċùòăðùòśāÖíòÿöòÐāñÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā ċêŢè
íòÿ÷āùè×ĀÐòĎèòÿúöŚāÖċíĆēüèéśāè ċíĆēüêÞăéĀäăïāòÐă×ĎúśùĘāċòĒ×ôćôŚöÖďê
ĎèæĄēèĀĔè
4. ÙćðÙèÓòăùäÙèæĄēċêŢèêòÿ×ĀÐøŞíñāèČôÿêòÿÐā÷ÑŚāöãĄ
íöÐċÑāċêŢèêòÿ×ĀÐøŞíñāèåąÖíòÿÓòăùäċ×śāëĈśÐôĀéÓĆèíòÿÙèðÙĄí
æĄüē üÐďêíéêÿÐĀéëĈäś üś ÖÐāòÓöāðÙŚöñċúôĆüãśöñÓöāðòĀÐ ùèæèāČôÿòŚöð
ðĆüÐĀéæćÐÓèòüéÑśāÖċíĆēüæĘāĎúśíòÿüāâā×ĀÐòÑüÖíòÿċ×śāêòāÐÞċêŢè×òăÖ
5. ċÓòĆēüÖúðāñċÙăÖêòÿÐā÷ÐåąÖíòÿüāâā×ĀÐòÑüÖíòÿċ×śāĎèòÿúöŚāÖ
ċíĆēüèéśāè
ÙćðÙèÓòăùäÙèÐôāñċêŢèċÓòĆüē ÖúðāñċÙăÖêòÿÐā÷Ð ÐôśāæĄ×ē ÿÙĄĎĔ úśċúĒè
íòÿüāâā×ĀÐòÑüÖíòÿċ×śāÚąēÖċêŢèüĄÐðăäăúèąēÖæĄēäŚāÖďê×āÐčôÐèĄĔ čãñÓöāð
íñāñāðæĄē×ÿêòĀéċêôĄēñèùĀÖÓðæĄēíöÐċÑāãĘāòÖÙĄöăäüñĈŚ
6. ïāöÿëĈśèĘāæĄēďðŚÓòüéÖĘāëĈśüĆēè
ÐāòċêŢèëĈśèĘāæćÐòÿãĀéĎèíòÿ÷āùè×ĀÐòèĄĔ ×ÿďðŚðĄÐāòĎÙśüĘāèā×ċúèĆü
ÓèüĆèē ČäŚæāĘ äĀöċêŢèãĀÖëĈòś éĀ ĎÙś ñüðùôÿäĀöäèČééíòÿÓòăùäċ×śā ëĈèś āĘ äśüÖďðŚ
ČùöÖúāæĄ×ē ÿĎúśëüśĈ èĆē ðāòĀéĎÙśäè ČäŚñüðüćæ÷ă äèċíĆüē ùòśāÖùĀÖÓððèćøñÙāäă
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Ó. ÓĘāêòÿÐā÷ÑüÖÐāòêòÿÙćðùúíĀèçŞùïāíòÿùĀÖÕòāÙ
ČúŚÖċüċÙĄñ æĄēċðĆüÖéĀèãćÖ üăèčãèăċÚĄñ 1990

ÓĘāêòÿÐā÷ÑüÖéòòãāíòÿùĀÖÕòāÙċüċÙĄñĎúśãĘāċèăèäāðöăåĄæāÖĎúðŚ
ċêŢèÐāòċòĄñÐòśüÖČééċãĄñöÐĀèÐĀéÓòăùäÙèñćÓČòÐ öăåĄæāÖĎúðŚÐĒÓĆüöăåĄ
æāÖæĄēíòÿċñÚĈċ×śāÐĘāúèãďöśùĘāúòĀéċòā Óòăùä÷āùèāċêŢèöăåĄæāÖČúŚÖÙĄöăä
öăåĄæāÖČúŚÖÐāòðüÖ ÐāòñüðòĀé ČôÿÓöāðùĀðíĀèçŞÐĀéċíĆēüèðèćøñŞãĀÖôĈÐ
ÑüÖíòÿċ×śāüÖÓŞċãĄñöÐĀè ċêŢèÐāòċòĄñÐòśüÖĎúśÐôĀéĎ××āÐïāñĎè èĘāďêùĈŚ
ÐāòæĘāôāñüćêùòòÓæĄēÑöāÖÐĀĔèÓöāðòĀÐòÿúöŚāÖċíĆēüèðèćøñŞãśöñÐĀè Čôÿ
ÐāòñüðĎúśíòÿ×ăäÑüÖíòÿċñÚĈċ×śāèĘāæāÖÙĄöăä
•
•
•
•

ĎèÐôćðŚ ñŚüñ ÷ąÐøāċèĆüĔ úā 6 Ñśü äŚüďêèĄĔ ÚąÖē ċêŢèċèĆüĔ úā×āÐÓĘāêòÿÐā÷
ÑüÖíòÿùĀÖÕòāÙċüċÙĄñæĄēċðĆüÖéĀèãćÖ 1990
ċÑĄñèúĀöÑśüíòÿÓĀðïĄò×Ş āÐ úèśā 5 æĄùē ðĀ íĀèçŞÐéĀ ċèĆüĔ úāôÖĎèäāòāÖúèśā 8
üïăêòāñÓĘāåāðæśāñäāòāÖúèśā 8
÷ąÐøāċèĆĔüúāĎúśÓòéæĀĔÖ 6 Ñśü ÐŚüèċòăēðüïăêòāñ

ċèĆüĔ úāùĘāÓĀÜđ ÑüÖÓĘāêòÿÐā÷ÑüÖíòÿùĀÖÕòāÙċüċÙĄñæĄéē èĀ ãćÖ 1990 ÓĆü
1. ïòāãòïāíÑüÖéòòãāéćäòçăãāÑüÖíòÿċ×śā
ÙćðÙèöĀã(Čôÿíòÿ÷āùè×ĀÐò) ĎèċüċÙĄñ×ÿäśüÖċêŢèÙćðÙèæĄðē ÓĄ öāðċêŢè
×ăäúèąÖē Ď×ċãĄñöÐĀèÑüÖÙćðÙèñŚüñđ ċêŢèæĄÚē Öąē Õòāöāù èĀÐéöÙČôÿíòÿùÖÕŞ
òĀéòĈśČôÿñüðòĀéÐĀèČôÿÐĀèĎèßāèÿċêŢèíĄēèśüÖÙāñúÜăÖäŚüÐĀè
2. íòÿöā×āäśüÖċêŢè×ćã÷ĈèñŞÐôāÖ
íöÐċÑāðāòöðÐĀèċêŢèúèąÖē ċãĄñö òüéđ íòÿöā×āÑüÖíòÿċ×śā ïāöèā
ČéŚÖêŠèíòÿöā×āČôÿùèæèāÐĀè ċíĆüē ČùöÖúāíòÿêòÿùÖÓŞÑüÖíòÿċ×śāòŚöð
ÐĀèĎèÙćðÙè íöÐċÑāùèĀéùèćèÓĘĔā×ćèÐĀèČôÿÐĀèĎèÙĄöăäêòÿ×ĘāöĀè
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3. ÙćðÙèöĀãČúŚÖÐāòðĄùŚöèòŚöð
ÙćðÙèöĀã(Čôÿíòÿ÷āùè×ĀÐò)ČúŚÖÐāòðĄùŚöèòŚöðċêŢèæĄēÚąēÖÕòāöāù
èĀÐéöÙČôÿíòÿùÖÕŞäÿúèĀÐòĈśåąÖíòÿíòČôÿíòÿÓćâíăċ÷øæĄēíòÿ×ăäċ×śā
êòÿæāèĎúśČäŚôÿÓè ċíĆēüċùòăðùòśāÖíòÿöòÐāñÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā ċêŢè
íòÿ÷āùè×ĀÐòĎèòÿúöŚāÖċíĆēüèéśāè ċíĆēüêÞăéĀäăïāòÐă×ĎúśùĘāċòĒ×ôćôŚöÖďê
ĎèæĄēèĀĔè
4. ÙćðÙèÓòăùäÙèæĄēċêŢèêòÿ×ĀÐøŞíñāèČôÿêòÿÐā÷ÑŚāöãĄ
íöÐċÑāċêŢèêòÿ×ĀÐøŞíñāèåąÖíòÿÓòăùäċ×śāëĈśÐôĀéÓĆèíòÿÙèðÙĄí
æĄüē üÐďêíéêÿÐĀéëĈäś üś ÖÐāòÓöāðÙŚöñċúôĆüãśöñÓöāðòĀÐ ùèæèāČôÿòŚöð
ðĆüÐĀéæćÐÓèòüéÑśāÖċíĆēüæĘāĎúśíòÿüāâā×ĀÐòÑüÖíòÿċ×śāêòāÐÞċêŢè×òăÖ
5. ċÓòĆēüÖúðāñċÙăÖêòÿÐā÷ÐåąÖíòÿüāâā×ĀÐòÑüÖíòÿċ×śāĎèòÿúöŚāÖ
ċíĆēüèéśāè
ÙćðÙèÓòăùäÙèÐôāñċêŢèċÓòĆüē ÖúðāñċÙăÖêòÿÐā÷Ð ÐôśāæĄ×ē ÿÙĄĎĔ úśċúĒè
íòÿüāâā×ĀÐòÑüÖíòÿċ×śāÚąēÖċêŢèüĄÐðăäăúèąēÖæĄēäŚāÖďê×āÐčôÐèĄĔ čãñÓöāð
íñāñāðæĄē×ÿêòĀéċêôĄēñèùĀÖÓðæĄēíöÐċÑāãĘāòÖÙĄöăäüñĈŚ
6. ïāöÿëĈśèĘāæĄēďðŚÓòüéÖĘāëĈśüĆēè
ÐāòċêŢèëĈśèĘāæćÐòÿãĀéĎèíòÿ÷āùè×ĀÐòèĄĔ ×ÿďðŚðĄÐāòĎÙśüĘāèā×ċúèĆü
ÓèüĆèē ČäŚæāĘ äĀöċêŢèãĀÖëĈòś éĀ ĎÙś ñüðùôÿäĀöäèČééíòÿÓòăùäċ×śā ëĈèś āĘ äśüÖďðŚ
ČùöÖúāæĄ×ē ÿĎúśëüśĈ èĆē ðāòĀéĎÙśäè ČäŚñüðüćæ÷ă äèċíĆüē ùòśāÖùĀÖÓððèćøñÙāäă
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1.
2.
3.
4.

ïòāãòïāíÑüÖéòòãāéćäòçăãāÑüÖíòÿċ×śā
íòÿöā×āäśüÖċêŢè×ćã÷ĈèñŞÐôāÖ
ÙćðÙèöĀãČúŚÖÐāòðĄùŚöèòŚöð
ÙćðÙèÓòăùäÙèæĄēċêŢèêòÿ×ĀÐøŞíñāèČôÿ
êòÿÐā÷ÑŚāöãĄ
5. ċÓòĆēüÖúðāñċÙăÖêòÿÐā÷ÐåąÖíòÿüāâā×ĀÐò
ÑüÖíòÿċ×śāĎèòÿúöŚāÖċíĆēüèéśāè
6. ëĈśèĘāæĄēďðŚÓòüéÖĘāëĈśüĆēè

Ð× 2: 42-47

ÓĘāåāðùĘāúòĀéüïăêòāñĎèÐôćŚð
1. ôĀÐøâÿüÿďòĎè 6 Ñśü èĄæĔ æĄē āŚ èÓăãöŚāċòāæĘāüñĈČŚ ôśöĎèÙćðÙèöĀã
úòĆüĎèÙćðÙèôÿČöÐéśāèÑüÖċòā ?
2. ċòāùāðāòåùèĀéùèćèÚąÖē ÐĀèČôÿÐĀèďãśüñŚāÖďòéśāÖ ċíĆüē ĎúśÙðć Ùè
ÑüÖċòāċÑśðČÑĒÖñăēÖÑąĔè ?

Ö. êŠÜúāäŚāÖđ æĄēċòāüā×íé
“öăåĄÙĄöăäČèöĎúðŚ” ÑüÖëĈśæĄēäăãäāðíòÿÓòăùäċ×śāðăĎÙŚöăåĄæāÖæĄēÖŚāñ
ČäŚðĄêŠÜúāČôÿÓöāðÑĀãČñśÖðāÐðāñ ðĄ÷ĀäòĈÑüÖíòÿÓòăùäċ×śāüñĈŚæĀēöďê
ČðśČäŚĎèÙćðÙèëĈśċÙĆēüãĀÖæĄēċòāüŚāèíéĎèúèĀÖùĆüÐă×ÐāòÑüÖüĀÓòùāöÐ
•
•
•

ÖāèÐôćŚð (ÓćñÐĀéÓèÑśāÖċÓĄñÖĎèÐôćŚð 2-3 Óè) 10 èāæĄ
ÓĘāåāð
öăåæĄ āÖĎúðŚČúŚÖíòÿöòùāòÚąÖē ċòāíéĎèÑśüÓöāðċúôŚāèĄÓĔ üĆ üÿďò ?
ċÑĄñèùăēÖæĄēÓśèíééèÐòÿãāøúòĆüÐòÿãāè ċíĆēüČùãÖĎúśæćÐÓèċúĒè
1) Ð× 2: 42-47
2) Ð× 4: 32-37
3) 1æç 5: 1-2
4) òð 15: 1-7
5) Óù 3: 5-12
6) üî 4: 25-32
éæċùòăð
üŚāèċØíāÿÑśüæĄēÐôćŚððăďãśòÿéćĎèòāñÖāè
1. ċÑāîŠÖÓĘāùĀēÖùüèÑüÖéòòãāüĀÓòùāöÐãśöñÓöāðÐòÿúāñĎÓòŚòĈś
2. ċÑāČéŚÖêŠè æćÐùăēÖæćÐüñŚāÖċêŢèÑüÖÐôāÖ
3. ċÑāùòòċùòăÜíòÿċ×śāãśöñÐĀèæćÐöĀè
4. ċÑāñüðòĀéÚąēÖÐĀèČôÿÐĀèċêŢèãĀÖíĄēèśüÖ
5. ċÑāòŚöðċêŢè×ăäúèąēÖĎ×ċãĄñöÐĀè
6. ċÑāñüðòĀéëĈśüŚüèČüČôÿÙŚöñĎúśċÑśðČÑĒÖÑąĔè
7. ċÑāċüāÙèÿÓöāðČéŚÖČñÐ ÓöāðČäÐäŚāÖæāÖċÙĆĔüÙāäăČôÿöĀáèçòòð
òöðæĀĔÖüÖÓŞêòÿÐüéüĆēèđ ÑüÖðèćøñŞ ċíĆēüċêŢè×ăäúèąēÖĎ×ċãĄñöÐĀè
8. ċÑāĎúśüïĀñÓöāðëăãéÐíòŚüÖÑüÖÐĀèČôÿÐĀè ČôÿÓĆèãĄÐĀè
9. ċÑāċÓāòíëĈśüāöćčù ČôÿñüðòĀéæćÐÓèċêŢèãĀÖíĄēèśüÖ
10. ċÑāíĈããĄäŚüÐĀèČôÿÐĀè ÚąēÖÙŚöñùòśāÖČôÿùèĀéùèćèÐĀèČôÿÐĀè

ċôĆüÐ 1 ÑśüÓöāðäŚüďêèĄĔ íă×āòâāĎèÐôćŚðñŚüñ 2-3 Óè
òÿéćêŠÜúāæĄēÙćðÙèÓòăùäÙèČòÐđ äśüÖċëÙăÜ
ČôśöäüéÓĘāåāð
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1. öăåĄæāÖĎúðŚÑüÖíòÿċñÚĈäāðíòÿöòùāòèĀÐéćÜðĀæçăö
• ÖāèÐôćŚð (ÓćñÐĀéÓèÑśāÖċÓĄñÖ ĎèÐôćŚð 2-3 Óè) 15 èāæĄ
• ÷ąÐøāÑśüÓöāðäüèäŚüďêèĄĔ ×āÐíòÿöòùāòèĀÐéćÜðĀæçăö Čôÿäüé
ÓĘāåāð
üÿďòÓĆüÓöāðČäÐäŚāÖòÿúöŚāÖöăåĄæāÖċÐŚāČôÿöăåĄæāÖĎúðŚÑüÖ
ÙĄöăä æĄēíòÿċñÚĈċ×śāèĘāċùèü

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

íòÿÓĀðïĄòŞ
öăåĄæāÖċÐŚā
öăåĄæāÖĎúðŚ
ðç 5: 38-39 äāäŚüäā îŠèäŚüîŠè äéČÐśðÚśāñ úĀèČÐśðÑöā
ðç 5: 43-44
ðç 6: 1-4
ðç 6: 19-21
ðç 7: 1-3
ðç 20: 25-28
ðç 23: 4-8

2. öăåĄæāÖĎúðŚÑüÖíòÿċñÚĈċ×śāĎèÙćðÙèÓòăùäÙèČòÐċòăēð
ÓòăùäÙèĎèòÿñÿČòÐċòăēðåĆüöŚā ÐāòċêŢèÓòăùäÙè ÓĆü “öăåĄæāÖĎúðŚ”
ČôÿíöÐċÑāíñāñāðèĘāöăåæĄ āÖèĀèĔ ďêêÞăéäĀ Ďă èÙćðÙè öăåæĄ āÖĎúðŚċêŢèüÿďò
ČôÿèĘāðāċ×òăÜÙĄöăäüñŚāÖďò Ďúśċòāíă×āòâāöăåĄæāÖèĄĔ
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ÓĘāåāð
ĎèêŠ××ćéĀè ċòāðĄêŠÜúāÓôśāñÐĀèèĄĔĎèÙćðÙèöĀã úòĆüĎèùĀÖÓð
ÑüÖċòāéśāÖďúð ?
Ďúśċöôā 5 èāæĄ ÷ąÐøāČôÿúāÓĘāäüé ČôśöòāñÖāèĎèÐôćŚðĎúÜŚ
1) Ð× 5: 1-2 üāèāċèĄñČôÿùĀêîŒòāñĀÐñüÐċÖăèùŚöèúèąÖē ďöś×āÐÐāòÑāñ
æĄēãăè ČùòśÖöŚāĎúśæĀĔÖúðã
2) Ð× 6: 1
ČðŚðŚāñÙāöÐòĄÐåĈÐôÿċôñĎèÐāòČ×Ðæāè
3) Ð× 8: 1-3 íòÿ÷āùè×ĀÐòĎèÐòćÖċñòĈÚāċôĒðåĈÐċéĄñãċéĄñè ðĄÐāòòĀÖÓöāè
ÙćðÙèÓòăùäÙèčãñċÑśāďêÓśèúāäāðéśāè
4) Ð× 19: 9 éāÖÓèãĆüĔ òĀèĔ ďðŚñüðċÙĆüē ČôÿñĀÖÐôŚāöòśāñäŚüÓĘāùüèèĄäĔ üŚ
úèśāæĄēêòÿÙćðĎè÷āôāçòòð
5) Ð× 19: 23 ċÐăã×ôā×ôüñŚāÖòćèČòÖċíòāÿöăåæĄ āÖĎúðŚ (èŚā×ÿüŚāèæĀÖĔ ċòĆüē Ö
ďê×èåąÖÑśü 29)
6) Ð× 24:14 ċêāčôñüðòĀéäŚüúèśāëĈöś āŚ òāÙÐāòċîôăÐÚŞöāŚ Ñśāíċ×śāèðĀùÐāò
òĀéĎÙśíòÿċ×śāÑüÖéòòíéćòøć äāðöăåæĄ āÖÚąÖē íöÐċÑāċòĄñÐöŚā
ôĀæçăðă×Øāæăßă
7) Ðæ 2: 1-5 ÓöāðÑĀãČñśÖòÿúöŚāÖüĀÓòùāöÐ ċòĆüē ÖÐāòéĀÖÓĀéĎúśċÑśāùćúèĀä
8) Ðæ 2: 11-14 ÐāòÓĀãÓśāèčäśČñśÖòÿúöŚāÖċêčäòČôÿċêāčô ĎèÓöāðÑôāã
ÐôĀöÑüÖċêčäò
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üïăêòāñĎèÐôćŚðĎúÜŚ (10 èāæĄ)
ÓĘāåāð
1. ĎèÐāòæĄ×ē ÿãĘāċèăèäāðöăåæĄ āÖĎúðŚãÖĀ æĄíē òÿċñÚĈċ×śāďãśæòÖòăċòăðē ďöś
æŚāèċúĒèêŠÜúāüÿďòéśāÖĎèÙćðÙèöĀãÑüÖċòā?
2. ċòā×ÿæĘāüÿďòďãśéāś ÖċíĆüē ċüāÙèÿüćêùòòÓĎèÐāòċêŢèêòÿÙāÐò
ÑüÖíòÿċ×śāëĈśãĘāċèăèÙĄöăääāðöăåĄæāÖĎúðŚČúŚÖíòÿöòùāò ?
ùòćê
1. ĎúśČäŚôÿÓèéüÐôĀÐøâÿ 1 êòÿÐāò ÑüÖ “öăåĄæāÖĎúðŚĎèÐāòċêŢè
ÙćðÙèöĀã” äāðæĄēíòÿÓĀðïĄòŞČôÿéæċùòăðÐôŚāöåąÖ
2. ïāöèāöüèÑüĎúśċòāċÑśðČÑĒÖíüæĄ×ē ÿÙŚöñċúôĆüÐĀè ùèĀéùèćèÐĀèČôÿÐĀè
ĎèÐāòëôĀÐãĀèĎúś “öăåĄÙćðÙèöĀã” ċêŢè×òăÖČôÿċÑśðČÑĒÖ

éæċùòăð
• íòÿċñÚĈċ×śāòöéòöð÷ăøñŞČôÿùòśāÖúðĈŚÓâÿ ÙćðÙè (íòÿ÷āùè×ĀÐò)
ċíĆüē ċêŢèċÓòĆüē ÖúðāñåąÖÓöāðòĀÐČôÿÓöāðċüāĎ×ĎùŚÑüÖíòÿüÖÓŞäüŚ čôÐ
• íòÿċ×śāùāðíòÿéćÓÓô ČéŚÖêŠèÙĄöăäČôÿÓöāðòĀÐČÐŚÐĀè ċòāåĈÐùòśāÖ
ðāäāðíòÿØāñāÑüÖíòÿċ×śā ÙćðÙèäśüÖČéŚÖêŠèÙĄöăäČôÿÓöāðòĀÐ
ċòāåĈÐċòĄñÐðāĎúśòĀÐÐĀèČôÿÐĀèãĀÖíĄēèśüÖ æĘāĎúśÓòüéÓòĀöċÑśðČÑĒÖ
• åśāÙćðÙèöĀãÑüÖċòāĎúÜŚ ċòāäśüÖúāöăçæĄ ×Ąē ÿùòśāÖÓöāðùĀðíĀèçŞæãĄē äĄ üŚ ÐĀè
ċíòāÿċòāċêŢèÓòüéÓòĀöċãĄñöÐĀè
• ċíĆēüùòśāÖÙćðÙèöĀãæĄēòĀÐČôÿċüāĎ×ĎùŚùðāÙăÐæćÐÓè ċòāäśüÖċùĄñùôÿ
æĀĔÖċöôāČôÿäĀöċüÖ

Ñ. íòÿċñÚĈċ×śāæòÖòăċòăēðöăåĄæāÖĎúðŚ
öăåæĄ āÖĎúðŚèĄĔ ×ĘāċêŢèäśüÖæĘāÓöāðċÑśāĎ×éèíĆèĔ ßāèÑüÖêòÿöĀä÷ă āùäòŞ
Ùāäăüùă òāċüô íòÿċ×śāċôĆüÐùòòüăùòāċüôĎúśċêŢèċÓòĆüē ÖðĆüČúŚÖÓöāðòüãíśè
íöÐċÑāäśüÖòĀÐøāíĀèçùĀÜÜāüñŚāÖÚĆüē ùĀäñŞ ČôÿċêŢèċÓòĆüē ÖðĆüùĘāúòĀéČëèÐāò
ÑüÖíòÿċ×śā ČäŚüùă òāċüôåĆüöŚāèĄċē êŢèùăæçăíċă ÷øČôÿÐôāñċêŢèÙèÙāäăæČĄē ñÐ
äĀöüüÐ×āÐÙāäăüĆēèČôÿãĈåĈÐÓèüĆēè éòòãāíòÿùÖÕŞČôÿêòÿÐā÷ÐôÿæăĔÖ
ÓĘāùüèÑüÖíòÿñāúŞċöúŞ ČôÿċòăēðùüèÓĘāùüèÑüÖíöÐċÑāċüÖ íöÐċÑāĎÙś
÷āùèāċêŢèċÓòĆēüÖðĆüČùöÖúāëôêòÿčñÙèŞ üĘāèā×ČôÿÓöāðíüĎ×ùŚöèäĀö
(ñòð 6:13-15) ÑâÿċãĄñöÐĀèÐĒüüÐÐÞċÐâàŞðāÐðāñéĀÖÓĀéêòÿÙāÙè ČäŚ
íöÐċÑāċüÖďðŚêÞăéĀäăäāðèĀĔè ÓöāðùĀðíĀèçŞÐĀéíòÿċ×śāúŚāÖċúăè
íòÿċñÚĈċ×śāċùãĒ×ðāĎèčôÐċíĆüē òĆüĔ îŔèŤ ČôÿæĘāĎúśíèĀ çùĀÜÜāÐĀéíòÿċ×śā
èĀĔèùðéĈòâŞ æòÖċÙĆĔüċÙăÜæćÐÓèĎúśÐôĀéĎ×üñŚāÖČæś×òăÖ ċíĆēüċÑśāåąÖüăùòïāí
ïāñĎèæĄē×ÿæĘāĎúśċÑāòĀÐíòÿċ×śāČôÿċíĆēüèðèćøñŞďãś
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Ð. ČèöæāÖċÐŚāæĄēċòāċÓñċêŢè
íÖøŞċæíċêŢèèĀÐçćòÐă×æĄēêòÿùéÓöāðùĘāċòĒ× öĀèúèąēÖċÑāÐôĀéðāéśāè
ãśöñÓöāðäĆèē ċäśèæĄďē ãśíéċíĆüē èċÐŚā ċÑāéüÐèăïā ïòòñāÑüÖċÑāöŚāċÑāüñāÐ
×ÿċÑśāÙðòðÐüôŞîÚąÖē ×ÿæĘāĎúśċÑāðĄčüÐāùäăãäŚüçćòÐă× èăïāüüÐ×ÿċêŢèúŚöÖ
ÓöāðÓăãĎúðŚèĄĔ ċèĆēüÖ×āÐċçüÓăãöŚā íÖøŞċæíüā××ÿðĄċöôāüñĈŚéśāèèśüñôÖ
ċçüäĀãùăèĎ×ÓćñÐĀéċÑāċòĆēüÖèĄĔ ċñĒèöĀèäŚüðāċðĆēüíÖøŞċæíÐôĀéåąÖéśāèČôÿ
òĀéêòÿæāèüāúāòċñĒèãśöñÐĀè ċçü×ąÖåāðċÑā
èăïā
: íÖøŞċæí Óćâ×Ęāďãśďúð ċðĆüē ċòāČäŚÖÖāèÐĀèĎúðŚđ ċêŢèüñŚāÖďò?
ċòāéüÐöŚā×ÿüñĈċŚ íĆüē ÐĀèČôÿÐĀè ùăÖē æĄùē āĘ ÓĀÜæĄùē ãć ÓĆüÓöāðùĀðíĀèçŞ
ÑüÖċòā
íÖøŞċæí : ČèŚèüè ëðñĀÖ×Ęāďãś ñāðèĀĔèċêŢèċöôāæĄēêòÿċùòăßðāÐ
èăïā
: ÐĒðăĎÙŚöŚāØĀèďðŚüñāÐĎúśÓćâðĄÓöāðùćÑÐĀéÙĄöăäČôÿÐśāöúèśā
ĎèçćòÐă×úòüÐèÿ ČäŚċòāďðŚäśüÖÐāòðĄċÖăèðāÐđ úòĆüðĄÑüÖ
ĎÙśċñüÿđ ùăēÖæĄēċòāäśüÖÐāòðāÐæĄēùćãÐĒÓĆüðĄċöôāüñĈŚãśöñÐĀè
ċíĆēüÓćâ×ÿďãśùèćÐÐĀéôĈÐ ċìŖāãĈċÑāċäăéčä ôĈÐđ äśüÖÐāòíŚü
ČôÿØĀèċüÖÐĒäśüÖÐāòùāðĄ ØĀèüñāÐĎúśċòāċäăéčäďêãśöñÐĀè
ðĄċöôāíĈãÓćñċòĆēüÖäŚāÖđ ãśöñÐĀè íĀÐèĄĔċòāďðŚÓŚüñðĄċöôāüñĈŚ
ãśöñÐĀèċôñ
íÖøŞċæí : äÐôÖ ëðċÑśāĎ×ùăēÖæĄēÓćâíĈã ëðÐĒüñāÐĎúśÓòüéÓòĀöÑüÖċòā
ċêŢèÓòüéÓòĀöæĄēòĀÐÐĀè ðĄċöôāüñĈŚãśöñÐĀè ČæèæĄē×ÿċêŢèÓè
ČêôÐúèśāäŚüÐĀè
ÓĘāåāð (ÓćñÐĀéÓèÑśāÖċÓĄñÖ)
1. ċÐăãüÿďòÑąĔèĎèċòĆēüÖèĄĔ?
2. æĘāďðèăïāÑüĎúśíÖøŞċæíÓăãċùĄñĎúðŚöŚāüÿďòċêŢèùăēÖùĘāÓĀÜ?
3. ĎèöĀãÑüÖċòā ċòāôĆðďêúòĆüñĀÖöŚā ×ćãêòÿùÖÓŞČòÐċòăēðÑüÖÐāò
ċêŢèÙćðÙèöĀãÑüÖċòāÓĆüüÿďò?
2
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AsIPA C7
öăùĀñæĀ÷èŞÑüÖöăåĄÙćðÙèöĀã

ċäòĄñðôŚöÖúèśā
• íòÿÓĀðïĄòŞ úòĆüÑśüÓöāð×āÐíòÿÓĀðïĄòŞ ùĘāúòĀéæćÐÓè
• ÐòÿãāøČëŚèĎúÜŚ êāÐÐā

éæèĘā
íòÿ÷āùè×ĀÐòåĆüÐĘāċèăãðāČôśöÐöŚā 2000 êŒ ċòāċêŢèùŚöèúèąēÖÑüÖ
íòÿ÷āùè×ĀÐòùāÐôÚąēÖðĄçòòðêòÿċíâĄúôāñüñŚāÖùĆéæüãäŚüÐĀèðā ĎèêŒ
Ó.÷. 1990 éòòãāíòÿùĀÖÕòāÙČúŚÖċüċÙĄñďãśòŚöðêòÿÙćðÐĀèæĄēċðĆüÖéĀèãćÖ
êòÿċæ÷üăèčãèĄċÚĄñ ČôÿíĈãåąÖċòĆēüÖ “öăåĄæāÖĎúðŚĎèÐāòċêŢèÙćðÙèöĀã”
úòĆü “öăåĄÙćðÙèöĀã”
ČôśööăåĄæāÖċÐŚāċêŢèüÿďò? éòòãāíòÿùĀÖÕòāÙúðāñåąÖüÿďòċðĆēüíĈã
åąÖöăåĄæāÖĎúðŚĎèÐāòċêŢèÙćðÙèöĀãúòĆüíòÿ÷āùè×ĀÐò öĀèèĄĔĎúśċòāÓśèúā
ÓöāðúðāñÑüÖöăåĄæāÖĎúðŚĎèÐāòċêŢèÙćðÙèöĀããśöñÐĀè
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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

C7
วิสัยทัศนของวิถีชุมชนวัด
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