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

C9
พันธกิจการมีสวนรวมของฆราวาส

ฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2013
ศูนยประสานงานสงเสริมวิถีชุมชนวัด
สํานักนโยบาย
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
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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 C9
íĀèçÐă×ÐāòðĄùŚöèòŚöðÑüÖÕòāöāù

ċäòĄñð
ÓèüŚāè 5 Óè ČùãÖċòĆēüÖĎè Ñśü Ð.
ĎÙśċöôāêòÿðāâ 2 ÙĀēöčðÖ
×ćãðćŚÖúðāñ
ċíĆüē ÙŚöñĎúśÕòāöāùëĈòś éĀ ÐāòüéòðċúĒèéæéāæÑüÖäèæĄďē ðŚðĎĄ ÓòČæèæĄē
ďãśĎèíĀèçÐă×ÑüÖíòÿ÷āùè×ĀÐò

éæèĘā
ċòāòŚöðÖāèČôÿòĀéĎÙśĎèÙćðÙèöĀãðāÐċæŚāďò ċòāÐĒðćŚÖďêùĈŚÐāòċêŢè
íòÿ÷āùè×ĀÐòæĄēðĄùŚöèòŚöððāÐċæŚāèĀĔè ČäŚďðŚċêŢèċÙŚèèĀĔèċùðüďê éāÖæĄ
üā××ÿíāċòāďêďÐô×āÐúèśāæĄÓē öāðòĀéëăãÙüéĎèÓòüéÓòĀöúòĆüĎèùĀÖÓðÐĒ
ċêŢèďãś ĎèêŒ Ó.÷. 1988 íòÿùĀèäÿêāêā ñüúŞè êüô æĄē 2 òÿéćĎèċüÐùāò
ÕòāöāùĎèčôÐùðĀñĎúðŚöāŚ ÓöāðëăãíôāãñăÖē ĎúÜŚêòÿÐāòúèąÖē Ďèíòÿ÷āùè×ĀÐò
ÓĆü ÕòāöāùúôāñÓèČñÐÓöāðċÙĆēüüüÐ×āÐÙĄöăäÑâÿãĘāċèăèÙĄöăäêòÿ×Ęā
öĀèĎèùĀÖÓð ĎèÓòüéÓòĀöČôÿÐāòíĀÐëŚüèúñŚüèĎ×
ċòā×ÿČÐśďÑÓöāðëăãíôāãċÙŚèèĄĔ ĎèÙćðÙèöĀãúòĆüĎèÙćðÙèÓòăùäÙè
ñŚüñďãśüñŚāÖďò?
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Ð. äĀöüñŚāÖêòÿùéÐāòâŞ
òÿúöŚāÖÐāòêòÿÙćðëĈśèĘāÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñòÿãĀéùĀÖÕðâàô ëĈśòĀé
ÐāòüéòðäŚāÖČéŚÖêŠèöŚāíöÐċÑāÐĘāôĀÖãĘāċèăèÐāòċíĆüē ðćÖŚ ďêùĈÙŚ ðć ÙèöĀãČôÿ
íòÿ÷āùè×ĀÐòæĄēðĄùŚöèòŚöð
1.
2.
3.
4.
5.

ČùãÖéæéāæùððäă üā××ÿċíăēðüĄÐ 1-2 Ñśü
ċãĄĖñöèĄĔÓćâíŚüêôĀãÑüÖċòāäĀĔÖÐôćŚðèĀÐÑĀéòśüÖ ðĄùðāÙăÐ 30-40 Óè
òŚöðĎèÐôćŚð íöÐċÑāÑĀéòśüÖċíôÖďãśãĄ
ċòāðĄÐôćŚðïāöèāæĄēċñĄēñððāÐ ċòāíéÐĀèæćÐùĀêãāúŞ ČôÿïāöèāċêŢè
ċöôā 2 ÙĀēöčðÖ
ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñÑüÖċòāúðćèċöĄñèÐĀèòĀéëăãÙüéċäòĄñðíăçĄÐòòð
öĀèüāæăäñŞ ČäŚôÿüāæăäñŞðÐĄ ôćðŚ òĀéëăãÙüéÐôćðŚ úèąÖē òĀéúèśāæĄďē êãĘāċèăèÐāò
ĎèöĀãÑüÖċòā ðĄëüśĈ āùāüŚāèéæüŚāèöĀèüāæăäñŞ×āĘ èöèðāÐ ×èäśüÖ×Āã
ÓăöÐĀèüŚāè
ċòāċòăēðÐôćŚð÷ąÐøāíòÿÓĀðïĄòŞúôāñÐôćŚð ċíăēÖ×ÿ×éúôĀÐùĈäòæĄē 4 ďê
ċðĆēüċòĒöđ èĄĔ ċòāíéÐĀèæćÐùĀêãāúŞ ČôÿðĄÐāòéśāèæĄēäśüÖæĘāðāÐðāñ
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ùòćê
1. üïăêòāñòŚöðÐĀèöŚāĎèßāèÿÙćðÙèČôÿùŚöèäĀöČäŚôÿÓèĎèôÿČöÐéśāè
úòĆüĎèæĄæē āĘ ÖāèČôÿĎèÓòüéÓòĀö ċòā×ÿêÞăéäĀ íă èĀ çÐă×ĎèßāèÿÕòāöāùÑüÖ
íòÿÓòăùäċ×śāďãśüñŚāÖďò
2. ïāöèāúòĆüÑĀéòśüÖċíôÖãśöñÐĀè ċÙŚè ċíôÖ ×ÖČùöÖúā... úòĆü
×ÖďêêŕāöêòÿÐā÷...
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5)

ùèāðÖāèêòÿÐā÷ÑŚāöãĄüèĀ ÐöśāÖĎúÜŚÑüÖÕòāöāùďãśČÐŚêòāÐÞÐāòâŞ
üĀèÚĀéÚśüèãśāèÐāòċðĆüÖ ùĀÖÓðČôÿċ÷òøßÐă× ČôÿñĀÖòöðåąÖãśāèöĀáèçòòð
öăæñā÷āùäòŞČôÿ÷ăôêÿ ÙĄöäă ČúŚÖÓöāðùĀðíĀèçŞÐéĀ èāèāÙāäă ÐāòùĆüē ùāò
ðöôÙè ñăÖē ÐöŚāèĀèĔ ÖāèêòÿÐā÷ÑŚāöãĄñÖĀ ÓòüéÓôćðùïāíüĆèē đ æĄċē êőãčüÐāùĎúś
ċÙŚèãśāèÓöāðòĀÐÑüÖðèćøñŞ ÓòüéÓòĀö Ðāò÷ąÐøāÑüÖċãĒÐđ ČôÿöĀñòćèŚ Ðāò
ÖāèöăÙāÙĄí ČôÿÓöāðæćÐÑŞæòðāèäŚāÖđ (EN 70)

ÓĘāåāð
Ð) ÐāòðĄùöŚ èòŚöðãśāèĎãéśāÖ æĄċē úĒèďãśÙãĀ ċ×è×āÐÐāòČùãÖéæéāæùððćäă
Ñ) Ðă×ÐòòðċúôŚāèĄĔ×ĀãċíĆēüĎÓò? ĎÓòďãśòĀéêòÿčñÙèŞ?

éæċùòăð
• íĀèçÐă×ÑüÖÕòāöāùüñĈŚæĀĔÖĎèčôÐČôÿĎèíòÿ÷āùè×ĀÐò
• íĀèçÐă×èĄêĔ òÿÐüéãśöñÐāòúĀèċÑśāúāíòÿċ×śāÓĆüÐāòæĘāĎúśæÐć ùăÖē æĄē
ċòāðĄ ČôÿæćÐÓèæĄēċòāíéêÿòÿúöŚāÖæĘāÖāè íĀÐëŚüè ïāöèāúòĆü
ČðśÓöāðñāÐôĘāéāÐôśöè÷ĀÐãăėùăæçăėďê
• íĀèçÐă×ċòĄñÐòśüÖĎúśċòāðĄùŚöèæĘāĎúśčôÐæĄēċòāüñĈŚãĄÑąĔè èĀēèÓĆü
ċòāäśüÖċÐĄñē öÑśüÖÐĀéÐă×ÐòòðäŚāÖđ ĎèÙĄöäă ãśāèÐāòċðĆüÖ ċ÷òøßÐă×
ČôÿùĀÖÓð
• íĀèçÐă×ÑüÖíòÿ÷āùè×ĀÐò äśüÖċêŢèċÓòĆüē ÖúðāñČúŚÖÓöāðòĀÐÑüÖ
íòÿċ×śāĎèčôÐ
• íĀèçÐă×ÑüÖÕòāöāùČôÿíĀèçÐă×ÑüÖíòÿ÷āùè×ĀÐòċêŢèċòĆēüÖ
ċãĄñöÐĀè ċòāďãśòĀéíĀèçÐă×èĄĔðā×āÐíòÿÓòăùäċ×śāĎè÷ĄôôśāÖéāê

éæċùòăð
• ÐāòðĄùŚöèòŚöðæĀĔÖúðãúòĆüùŚöèĎúÜŚĎèéæéāæùððćäăċÐĄēñöÑśüÖÐĀé
ÙĄöăäĎèÙćðÙèöĀã
• ċØíāÿÓāæüôăÐċæŚāèĀĔèæĄēďãśòĀéêòÿčñÙèŞ×āÐÐă×ÐòòðãĀÖÐôŚāö
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üïăêòāñĎèÐôćŚð 2-3 Óè
úôĀÖ×āÐ 6-7 èāæĄ òāñÖāè

Ñ. íòÿÓĀðïĄòŞéüÐüÿďòċòā
1.
2.

ĎèÐôćŚðĎúÜŚüŚāèÑśüÓöāð×āÐíòÿÓĀðïĄòŞ ôÐ 4: 16-19
ÓĘāåāðċíĆēüÐāòďäòŚäòüÖ
• íòÿċñÚĈÐôŚāöåąÖíĀèçÐă×üÿďòÑüÖíòÿüÖÓŞĎèÑśüÓöāðÑśāÖäśè?
üŚāèÑśüÓöāð×āÐíòÿÓĀðïĄòŞ ðç 28:19-20
ÓĘāåāðċíĆēüÐāòďäòŚäòüÖ
• ÑśüÓöāðèĄĔéüÐüÿďòċòāċÐĄēñöÐĀéíĀèçÐă×ÑüÖíòÿċñÚĈċ×śā?

éæċùòăð
• íĀèçÐă×ÑüÖíòÿċñÚĈċ×śāÓĆü ÐāòéĘāéĀãòĀÐøā ÐāòêôãêôŚüñ
ĎúśċêŢèüăùòÿ×āÐéāêČôÿèĘāíòÿüāâā×ĀÐòÑüÖíòÿċ×śāċÑśāðā
ĎèĎ×ċòāČôÿĎèčôÐ íòÿüÖÓŞäśüÖÐāòČùãÖĎúśċòāċúĒèöŚāíòÿċ×śā
æòÖòĀÐċòāðāÐċíĄñÖĎã
• íòÿüÖÓŞæòÖùŚÖċòāďêæĘāíĀèçÐă×ċãĄñöÐĀè ČôÿùĀÜÜāöŚā×ÿüñĈŚÐĀé
ċòāäôüãďê

1)

2)

Ó. ÓĘāùüèÑüÖíòÿ÷āùè×ĀÐòéüÐüÿďòċòā
1.
2.
3.

ČéŚÖÐôćŚðñŚüñ 3-4 Óè
ċôĆüÐ 1 ÑśüÓöāð×āÐúèśā 5-6 ČôÿďäòŚäòüÖĎèÐôćŚðñŚüñ
úôĀÖ×āÐ 15 èāæĄ òāñÖāèĎèÐôćŚðĎúÜŚ

4. ÓĘāåāðċíĆēüÐāòďäòŚäòüÖ
• ċòāċòĄñèòĈüś ÿďòéśāÖċÐĄñē öÐĀéíĀèçÐă×ÑüÖÕòāöāù×āÐÑśüÓöāðèĄ?Ĕ
• ÐāòðĄùöŚ èòŚöðÑüÖÕòāöāùĎèíĀèçÐă×ÑüÖíòÿ÷āùè×ĀÐò úðāñÓöāð
öŚāüÿďò?
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3)

4)

ÓòăùäÙèæĄôē ÿċôñúèśāæĄæē āÖčôÐĎèùĀÖÓðÐĒôÿċôñúèśāæĄäē üŚ ċíĆüē èðèćøñŞ
ČôÿäŚüíòÿċ×śāċüÖãśöñ ÐĀéæĘāĎúśÓöāðòüãíśèèăòèĀ ãòÑüÖäèäÐüñĈĎŚ è
üĀèäòāñ äāðíòÿØéĀéČééíòÿÓòăùäċ×śāëĈďś ãśãāĘ òÖÙĄíüñŚāÖÐòòðÐò
ÓèúèąÖē ÓòăùäÙèÓöò×ÿñăèãĄæùĄē āðāòåêÞăéäĀ Öă āèæāÖčôÐďãśæÐć üñŚāÖ
(GS 43)
ÕòāöāùďãśòéĀ ÐòÿČùċòĄñÐĎúśČùöÖúāíòÿüāâā×ĀÐòÑüÖíòÿċ×śāãśöñ
ÐāòðĄùŚöèĎèÐă×ÐāòÑüÖčôÐČôÿ×ĀãĎúśÐă×ÐāòäŚāÖđ ċêŢèďêäāð
ČëèÐāòÑüÖíòÿċ×śā ċÑāüñĈŚĎèčôÐ ÚąēÖúðāñÓöāðöŚāċ×òăÜÙĄöăääāð
öăÙāÙĄíČôÿúèśāæĄÐē āòÖāè ċÑāüñĈĎŚ èùăÖē ČöãôśüðÑüÖÓòüéÓòĀöČôÿùĀÖÓð
çòòðãāæĀöē ďê ÚąÖē æĘāĎúśÙöĄ äă ČôÿÓöāðċêŢèüñĈÑŚ üÖċÑāðĄÓöāðùĀðíĀèçŞ
ÐĀè (LG 31)
ČëèÐāòÑüÖíòÿċ×śāùĘāúòĀéčôÐÐĒÓĆü ðèćøñŞÓöò×ÿæĘāÖāèãśöñÐĀè
ċíĆüē ÐüéÐĈčś ôÐĎúśċêŢèďêäāðČëèÐāòÑüÖíòÿċ×śā ðĄúôāñðăäĎă èčôÐċòā
ðĄùÖăē ãĄđ ĎèÙĄöäă ÓöāððĀÖē ÓĀÖē ÑüÖÓòüéÓòĀö êòÿċíâĄ òÿééċ÷òøßÐă×
÷ăôêÿ öăÙāÙĄí ùåāéĀèÐāòċðĆüÖ ÓöāðùĀðíĀèçŞòÿúöŚāÖêòÿċæ÷ ČôÿċòĆüē Ö
üĆèē đ üĄÐ ×ąÖċêŢèúèśāæĄÑē üÖíòÿ÷āùè×ĀÐòæćÐïāÓùŚöèæĄ×ē ÿæĘāÖāèċäĒðæĄċē íĆüē
ĎúśðèćøñŞæÐć ÓèùāðāòåíĀáèāùĀÖÓðČôÿùăÖē ùòśāÖ ÚąÖē ×ÿèĘāďêùĈíŚ òÿċ×śā
ëŚāèæāÖíòÿÓòăùäċ×śā (Laity AA No 7)
ÙĄöăäÓòüéÓòĀö ÐāòæĘāÖāèêòÿ×ĘāöĀè ÐāòíĀÐëŚüèæĀĔÖÐāñČôÿ×ăä
ČôÿČðśČäŚÓöāðæćÐÑŞñāÐæĄòē éĀ ãśöñÓöāðíāÐċíĄñò åśāæĘāäāðíòÿ×ăäċ×śā
æĀĔÖúðãèĄĔ×ÿÐôāñċêŢèÐāòìœÐìŕāñ×ăäæĄēċêŢèæĄēíüíòÿæĀñíòÿċ×śāëŚāè
æāÖíòÿċñÚĈÓòăùäċ×śā (ċæĄñé 1 êä 2:5) òÿúöŚāÖíăçéĄ ÙĈ āÑüéíòÿÓćâ
ċòāæĈôåöāñÓöāðñāÐôĘāéāÐæĀÖĔ ðöô èĄċē êŢèċÓòĆüē ÖéĈÙāČúŚÖÓöāðòĀÐæĄē
åöāñČãŚíòÿéăãāċ×śāíòśüðÐĀéíòÿÐāñÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā ãĀÖèĀèĔ Ďèßāèÿ
ëĈśèðĀùÐāòÚąēÖæćÐÐāòÐòÿæĘā÷ĀÐãăėùăæçăė Õòāöāù×ąÖċêŢèëĈśåöāñčôÐČãŚ
íòÿċ×śā (LG 34)
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éæċùòăð
• íĀèçÐă×ÑüÖíòÿċñÚĈċ×śāÓĆü ÐāòéĘāéĀãòĀÐøā ÐāòêôãêôŚüñ
ĎúśċêŢèüăùòÿ×āÐéāêČôÿèĘāíòÿüāâā×ĀÐòÑüÖíòÿċ×śāċÑśāðā
ĎèĎ×ċòāČôÿĎèčôÐ íòÿüÖÓŞäśüÖÐāòČùãÖĎúśċòāċúĒèöŚāíòÿċ×śā
æòÖòĀÐċòāðāÐċíĄñÖĎã
• íòÿüÖÓŞæòÖùŚÖċòāďêæĘāíĀèçÐă×ċãĄñöÐĀè ČôÿùĀÜÜāöŚā×ÿüñĈŚÐĀé
ċòāäôüãďê

1)

2)

Ó. ÓĘāùüèÑüÖíòÿ÷āùè×ĀÐòéüÐüÿďòċòā
1.
2.
3.

ČéŚÖÐôćŚðñŚüñ 3-4 Óè
ċôĆüÐ 1 ÑśüÓöāð×āÐúèśā 5-6 ČôÿďäòŚäòüÖĎèÐôćŚðñŚüñ
úôĀÖ×āÐ 15 èāæĄ òāñÖāèĎèÐôćŚðĎúÜŚ

4. ÓĘāåāðċíĆēüÐāòďäòŚäòüÖ
• ċòāċòĄñèòĈüś ÿďòéśāÖċÐĄñē öÐĀéíĀèçÐă×ÑüÖÕòāöāù×āÐÑśüÓöāðèĄ?Ĕ
• ÐāòðĄùöŚ èòŚöðÑüÖÕòāöāùĎèíĀèçÐă×ÑüÖíòÿ÷āùè×ĀÐò úðāñÓöāð
öŚāüÿďò?
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3)

4)

ÓòăùäÙèæĄôē ÿċôñúèśāæĄæē āÖčôÐĎèùĀÖÓðÐĒôÿċôñúèśāæĄäē üŚ ċíĆüē èðèćøñŞ
ČôÿäŚüíòÿċ×śāċüÖãśöñ ÐĀéæĘāĎúśÓöāðòüãíśèèăòèĀ ãòÑüÖäèäÐüñĈĎŚ è
üĀèäòāñ äāðíòÿØéĀéČééíòÿÓòăùäċ×śāëĈďś ãśãāĘ òÖÙĄíüñŚāÖÐòòðÐò
ÓèúèąÖē ÓòăùäÙèÓöò×ÿñăèãĄæùĄē āðāòåêÞăéäĀ Öă āèæāÖčôÐďãśæÐć üñŚāÖ
(GS 43)
ÕòāöāùďãśòéĀ ÐòÿČùċòĄñÐĎúśČùöÖúāíòÿüāâā×ĀÐòÑüÖíòÿċ×śāãśöñ
ÐāòðĄùŚöèĎèÐă×ÐāòÑüÖčôÐČôÿ×ĀãĎúśÐă×ÐāòäŚāÖđ ċêŢèďêäāð
ČëèÐāòÑüÖíòÿċ×śā ċÑāüñĈŚĎèčôÐ ÚąēÖúðāñÓöāðöŚāċ×òăÜÙĄöăääāð
öăÙāÙĄíČôÿúèśāæĄÐē āòÖāè ċÑāüñĈĎŚ èùăÖē ČöãôśüðÑüÖÓòüéÓòĀöČôÿùĀÖÓð
çòòðãāæĀöē ďê ÚąÖē æĘāĎúśÙöĄ äă ČôÿÓöāðċêŢèüñĈÑŚ üÖċÑāðĄÓöāðùĀðíĀèçŞ
ÐĀè (LG 31)
ČëèÐāòÑüÖíòÿċ×śāùĘāúòĀéčôÐÐĒÓĆü ðèćøñŞÓöò×ÿæĘāÖāèãśöñÐĀè
ċíĆüē ÐüéÐĈčś ôÐĎúśċêŢèďêäāðČëèÐāòÑüÖíòÿċ×śā ðĄúôāñðăäĎă èčôÐċòā
ðĄùÖăē ãĄđ ĎèÙĄöäă ÓöāððĀÖē ÓĀÖē ÑüÖÓòüéÓòĀö êòÿċíâĄ òÿééċ÷òøßÐă×
÷ăôêÿ öăÙāÙĄí ùåāéĀèÐāòċðĆüÖ ÓöāðùĀðíĀèçŞòÿúöŚāÖêòÿċæ÷ ČôÿċòĆüē Ö
üĆèē đ üĄÐ ×ąÖċêŢèúèśāæĄÑē üÖíòÿ÷āùè×ĀÐòæćÐïāÓùŚöèæĄ×ē ÿæĘāÖāèċäĒðæĄċē íĆüē
ĎúśðèćøñŞæÐć ÓèùāðāòåíĀáèāùĀÖÓðČôÿùăÖē ùòśāÖ ÚąÖē ×ÿèĘāďêùĈíŚ òÿċ×śā
ëŚāèæāÖíòÿÓòăùäċ×śā (Laity AA No 7)
ÙĄöăäÓòüéÓòĀö ÐāòæĘāÖāèêòÿ×ĘāöĀè ÐāòíĀÐëŚüèæĀĔÖÐāñČôÿ×ăä
ČôÿČðśČäŚÓöāðæćÐÑŞñāÐæĄòē éĀ ãśöñÓöāðíāÐċíĄñò åśāæĘāäāðíòÿ×ăäċ×śā
æĀĔÖúðãèĄĔ×ÿÐôāñċêŢèÐāòìœÐìŕāñ×ăäæĄēċêŢèæĄēíüíòÿæĀñíòÿċ×śāëŚāè
æāÖíòÿċñÚĈÓòăùäċ×śā (ċæĄñé 1 êä 2:5) òÿúöŚāÖíăçéĄ ÙĈ āÑüéíòÿÓćâ
ċòāæĈôåöāñÓöāðñāÐôĘāéāÐæĀÖĔ ðöô èĄċē êŢèċÓòĆüē ÖéĈÙāČúŚÖÓöāðòĀÐæĄē
åöāñČãŚíòÿéăãāċ×śāíòśüðÐĀéíòÿÐāñÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā ãĀÖèĀèĔ Ďèßāèÿ
ëĈśèðĀùÐāòÚąēÖæćÐÐāòÐòÿæĘā÷ĀÐãăėùăæçăė Õòāöāù×ąÖċêŢèëĈśåöāñčôÐČãŚ
íòÿċ×śā (LG 34)
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5)

ùèāðÖāèêòÿÐā÷ÑŚāöãĄüèĀ ÐöśāÖĎúÜŚÑüÖÕòāöāùďãśČÐŚêòāÐÞÐāòâŞ
üĀèÚĀéÚśüèãśāèÐāòċðĆüÖ ùĀÖÓðČôÿċ÷òøßÐă× ČôÿñĀÖòöðåąÖãśāèöĀáèçòòð
öăæñā÷āùäòŞČôÿ÷ăôêÿ ÙĄöäă ČúŚÖÓöāðùĀðíĀèçŞÐéĀ èāèāÙāäă ÐāòùĆüē ùāò
ðöôÙè ñăÖē ÐöŚāèĀèĔ ÖāèêòÿÐā÷ÑŚāöãĄñÖĀ ÓòüéÓôćðùïāíüĆèē đ æĄċē êőãčüÐāùĎúś
ċÙŚèãśāèÓöāðòĀÐÑüÖðèćøñŞ ÓòüéÓòĀö Ðāò÷ąÐøāÑüÖċãĒÐđ ČôÿöĀñòćèŚ Ðāò
ÖāèöăÙāÙĄí ČôÿÓöāðæćÐÑŞæòðāèäŚāÖđ (EN 70)

ÓĘāåāð
Ð) ÐāòðĄùöŚ èòŚöðãśāèĎãéśāÖ æĄċē úĒèďãśÙãĀ ċ×è×āÐÐāòČùãÖéæéāæùððćäă
Ñ) Ðă×ÐòòðċúôŚāèĄĔ×ĀãċíĆēüĎÓò? ĎÓòďãśòĀéêòÿčñÙèŞ?

éæċùòăð
• íĀèçÐă×ÑüÖÕòāöāùüñĈŚæĀĔÖĎèčôÐČôÿĎèíòÿ÷āùè×ĀÐò
• íĀèçÐă×èĄêĔ òÿÐüéãśöñÐāòúĀèċÑśāúāíòÿċ×śāÓĆüÐāòæĘāĎúśæÐć ùăÖē æĄē
ċòāðĄ ČôÿæćÐÓèæĄēċòāíéêÿòÿúöŚāÖæĘāÖāè íĀÐëŚüè ïāöèāúòĆü
ČðśÓöāðñāÐôĘāéāÐôśöè÷ĀÐãăėùăæçăėďê
• íĀèçÐă×ċòĄñÐòśüÖĎúśċòāðĄùŚöèæĘāĎúśčôÐæĄēċòāüñĈŚãĄÑąĔè èĀēèÓĆü
ċòāäśüÖċÐĄñē öÑśüÖÐĀéÐă×ÐòòðäŚāÖđ ĎèÙĄöäă ãśāèÐāòċðĆüÖ ċ÷òøßÐă×
ČôÿùĀÖÓð
• íĀèçÐă×ÑüÖíòÿ÷āùè×ĀÐò äśüÖċêŢèċÓòĆüē ÖúðāñČúŚÖÓöāðòĀÐÑüÖ
íòÿċ×śāĎèčôÐ
• íĀèçÐă×ÑüÖÕòāöāùČôÿíĀèçÐă×ÑüÖíòÿ÷āùè×ĀÐòċêŢèċòĆēüÖ
ċãĄñöÐĀè ċòāďãśòĀéíĀèçÐă×èĄĔðā×āÐíòÿÓòăùäċ×śāĎè÷ĄôôśāÖéāê

éæċùòăð
• ÐāòðĄùŚöèòŚöðæĀĔÖúðãúòĆüùŚöèĎúÜŚĎèéæéāæùððćäăċÐĄēñöÑśüÖÐĀé
ÙĄöăäĎèÙćðÙèöĀã
• ċØíāÿÓāæüôăÐċæŚāèĀĔèæĄēďãśòĀéêòÿčñÙèŞ×āÐÐă×ÐòòðãĀÖÐôŚāö
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üïăêòāñĎèÐôćŚð 2-3 Óè
úôĀÖ×āÐ 6-7 èāæĄ òāñÖāè

Ñ. íòÿÓĀðïĄòŞéüÐüÿďòċòā
1.
2.

ĎèÐôćŚðĎúÜŚüŚāèÑśüÓöāð×āÐíòÿÓĀðïĄòŞ ôÐ 4: 16-19
ÓĘāåāðċíĆēüÐāòďäòŚäòüÖ
• íòÿċñÚĈÐôŚāöåąÖíĀèçÐă×üÿďòÑüÖíòÿüÖÓŞĎèÑśüÓöāðÑśāÖäśè?
üŚāèÑśüÓöāð×āÐíòÿÓĀðïĄòŞ ðç 28:19-20
ÓĘāåāðċíĆēüÐāòďäòŚäòüÖ
• ÑśüÓöāðèĄĔéüÐüÿďòċòāċÐĄēñöÐĀéíĀèçÐă×ÑüÖíòÿċñÚĈċ×śā?

Ð. äĀöüñŚāÖêòÿùéÐāòâŞ
òÿúöŚāÖÐāòêòÿÙćðëĈśèĘāÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñòÿãĀéùĀÖÕðâàô ëĈśòĀé
ÐāòüéòðäŚāÖČéŚÖêŠèöŚāíöÐċÑāÐĘāôĀÖãĘāċèăèÐāòċíĆüē ðćÖŚ ďêùĈÙŚ ðć ÙèöĀãČôÿ
íòÿ÷āùè×ĀÐòæĄēðĄùŚöèòŚöð
1.
2.
3.
4.
5.

ČùãÖéæéāæùððäă üā××ÿċíăēðüĄÐ 1-2 Ñśü
ċãĄĖñöèĄĔÓćâíŚüêôĀãÑüÖċòāäĀĔÖÐôćŚðèĀÐÑĀéòśüÖ ðĄùðāÙăÐ 30-40 Óè
òŚöðĎèÐôćŚð íöÐċÑāÑĀéòśüÖċíôÖďãśãĄ
ċòāðĄÐôćŚðïāöèāæĄēċñĄēñððāÐ ċòāíéÐĀèæćÐùĀêãāúŞ ČôÿïāöèāċêŢè
ċöôā 2 ÙĀēöčðÖ
ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñÑüÖċòāúðćèċöĄñèÐĀèòĀéëăãÙüéċäòĄñðíăçĄÐòòð
öĀèüāæăäñŞ ČäŚôÿüāæăäñŞðÐĄ ôćðŚ òĀéëăãÙüéÐôćðŚ úèąÖē òĀéúèśāæĄďē êãĘāċèăèÐāò
ĎèöĀãÑüÖċòā ðĄëüśĈ āùāüŚāèéæüŚāèöĀèüāæăäñŞ×āĘ èöèðāÐ ×èäśüÖ×Āã
ÓăöÐĀèüŚāè
ċòāċòăēðÐôćŚð÷ąÐøāíòÿÓĀðïĄòŞúôāñÐôćŚð ċíăēÖ×ÿ×éúôĀÐùĈäòæĄē 4 ďê
ċðĆēüċòĒöđ èĄĔ ċòāíéÐĀèæćÐùĀêãāúŞ ČôÿðĄÐāòéśāèæĄēäśüÖæĘāðāÐðāñ
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ùòćê
1. üïăêòāñòŚöðÐĀèöŚāĎèßāèÿÙćðÙèČôÿùŚöèäĀöČäŚôÿÓèĎèôÿČöÐéśāè
úòĆüĎèæĄæē āĘ ÖāèČôÿĎèÓòüéÓòĀö ċòā×ÿêÞăéäĀ íă èĀ çÐă×ĎèßāèÿÕòāöāùÑüÖ
íòÿÓòăùäċ×śāďãśüñŚāÖďò
2. ïāöèāúòĆüÑĀéòśüÖċíôÖãśöñÐĀè ċÙŚè ċíôÖ ×ÖČùöÖúā... úòĆü
×ÖďêêŕāöêòÿÐā÷...
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ċäòĄñð
ÓèüŚāè 5 Óè ČùãÖċòĆēüÖĎè Ñśü Ð.
ĎÙśċöôāêòÿðāâ 2 ÙĀēöčðÖ
×ćãðćŚÖúðāñ
ċíĆüē ÙŚöñĎúśÕòāöāùëĈòś éĀ ÐāòüéòðċúĒèéæéāæÑüÖäèæĄďē ðŚðĎĄ ÓòČæèæĄē
ďãśĎèíĀèçÐă×ÑüÖíòÿ÷āùè×ĀÐò

éæèĘā
ċòāòŚöðÖāèČôÿòĀéĎÙśĎèÙćðÙèöĀãðāÐċæŚāďò ċòāÐĒðćŚÖďêùĈŚÐāòċêŢè
íòÿ÷āùè×ĀÐòæĄēðĄùŚöèòŚöððāÐċæŚāèĀĔè ČäŚďðŚċêŢèċÙŚèèĀĔèċùðüďê éāÖæĄ
üā××ÿíāċòāďêďÐô×āÐúèśāæĄÓē öāðòĀéëăãÙüéĎèÓòüéÓòĀöúòĆüĎèùĀÖÓðÐĒ
ċêŢèďãś ĎèêŒ Ó.÷. 1988 íòÿùĀèäÿêāêā ñüúŞè êüô æĄē 2 òÿéćĎèċüÐùāò
ÕòāöāùĎèčôÐùðĀñĎúðŚöāŚ ÓöāðëăãíôāãñăÖē ĎúÜŚêòÿÐāòúèąÖē Ďèíòÿ÷āùè×ĀÐò
ÓĆü ÕòāöāùúôāñÓèČñÐÓöāðċÙĆēüüüÐ×āÐÙĄöăäÑâÿãĘāċèăèÙĄöăäêòÿ×Ęā
öĀèĎèùĀÖÓð ĎèÓòüéÓòĀöČôÿÐāòíĀÐëŚüèúñŚüèĎ×
ċòā×ÿČÐśďÑÓöāðëăãíôāãċÙŚèèĄĔ ĎèÙćðÙèöĀãúòĆüĎèÙćðÙèÓòăùäÙè
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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

C9
พันธกิจการมีสวนรวมของฆราวาส
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