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”

AsIPA D1
×ćã÷ĈèñŞòöðÑüÖÖāèüïăéāô

éæèĘā
ëĈśòŚöðæĘāÖāèæĄēüćæă÷äèúôāñÓèĎèÙćðÙèöĀã íāÐĀèùÖùĀñöŚā “üÿďò
ÓĆü×ćãêòÿùÖÓŞÑüÖÐāòæĘāÖāèĎèÙćðÙèöĀã” ðĄúôāñùăēÖúôāñüñŚāÖċÐăãÑąĔè
ĎèÙćðÙèöĀã ČäŚċòā×ÿðćÖŚ ďêĎèæă÷æāÖĎã? ÐāòæĘāÖāèĎèÙćðÙèöĀãðĄæ÷ă æāÖ
úòĆüďðŚ? ċòāċÑśāďêðĄùŚöèĎèČëèÖāèòöðÑüÖÙćðÙèöĀãúòĆüďðŚ? Ðă×Ðòòð
äŚāÖđ ÑüÖċòāðćŚÖùĈŚ×ćã÷ĈèñŞòöðÑüÖÖāèäŚāÖđ úòĆüďðŚ?
öĀèèĄĔċòā×ÿúā×ćã÷ĈèñŞòöðÑüÖÐāòæĘāÖāèĎèÙćðÙèöĀã ČôÿÑśüċùèü
ČèÿæĄēċêŢèòĈêçòòðéāÖêòÿÐāò
Ðă×Ðòòð “Ðòÿ×ÐùÿæśüèÖāèüïăéāô” (The Pastoral Mirror) æĄ×ē ÿ
ČèÿèĘāĎèäüèæśāñÑüÖéæċòĄñè×ÿÙŚöñĎúśċòāíé÷ĈèñŞòöðČôÿæă÷æāÖùĘāúòĀé
Ðă×ÐòòðäŚāÖđ ĎèÙćðÙèöĀã Ðă×ÐòòðèĀèĔ ×ÿċêŢèÖāèÙèăãĎãÐĒďãś ċÙŚèÐāòċäòĄñð
ċãĒÐđ ċíĆüē òĀé÷ĄôðúāùèăæÓòĀÖĔ ČòÐúòĆüÐāòòĀé÷ĄôÐĘāôĀÖ úòĆü×ĀãÖāèØôüÖöĀã
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Ð. “ÓòüéÓòĀöÙāöùöè” Čôÿ “ÓòüéÓòĀööĀã” ÑüÖċòā
“ÓòüéÓòĀöÙāöùöè” ďãśêôĈÐďðśëôæĄēðĄÓŚāďöś æćÐÓèíñāñāðæĄē×ÿ
éĘāòćÖòĀÐøāČôÿêŖüÖÐĀèäśèďðśèĀĔè×āÐïñĀèäòāñ

êòÿñćÐäŞÐă×Ðòòð “Ðòÿ×ÐùÿæśüèÖāèüïăéāô”
ÐĀé Ðă×ÐòòðÑüÖöĀãÚąēÖæŚāèöāÖČëè×ÿæĘā
æŚāèùāðāòåĎÙśÐă×Ðòòð “Ðòÿ×ÐùÿæśüèÖāèüïăéāô”
ČðśÐĀéÐāòöāÖČëèÖāè×ĀãúāÐüÖæćèíăċ÷ø
ÓĘāåāðæćÐÑśüæĄēðĄüñĈŚĎèÐă×Ðòòð “Ðòÿ×ÐùÿæśüèÖāèüïăéāô”
ÓÖďðŚüā×èĘāďêĎÙśÐĀéæćÐċòĆēüÖČôÿæćÐčüÐāù

ÓĘāåāð
• ðĄüÿďòëăãíôāãĎèÐāòãĘāċèăèÖāèÑüÖ “ÓòüéÓòĀöÙāöùöè” èĄ?Ĕ
• æŚāèíéùåāèÐāòâŞæÓĄē ôśāñÓôąÖÐĀèèĄĎĔ èÐă×ÐòòðäŚāÖđ ÑüÖ
“ÓòüéÓòĀööĀã” ÑüÖċòāĎèċòĆēüÖĎã?
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(2) ÐāòæĘāĎúśÙćðÙèðĄùŚöèòŚöðČôÿċùòăðùòśāÖÓöāðċêŢèÙćðÙè
• ċòāüā×ČèÿèĘāċãĒÐđ äŚüÙćðÙèöĀã ÐŚüèċòăēð×āòĄäíăçĄċØôăðØôüÖ
• ċòāüā×ċÙăÜùĀäéćòøć æĄðē āÙćðèćðÐĀèèĀèĔ ĎúśČùãÖÓöāðñăèãĄÐéĀ ċãĒÐđ
æĄē×ÿďãśòĀéċÑśāòŚöðčäŜÿċãĄñöÐĀèÑüÖÓòüéÓòĀöíòÿċ×śā
• ċòāüā×ÙŚöñĎúśùäĀ éćòøć æĄðē āÙćðèćðÐĀèċÑśāĎ×öŚāíăçéĄ ÙĈ āÑüéíòÿÓćâ
ċêŢèÐāòåöāñéĈÙāÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā ĎèòĈêČééÑüÖÐāòòŚöð
òĀéêòÿæāèüāúāòĎèÓòüéÓòĀö
• ċíĆēüèéśāèÐôćŚðäŚāÖđ ĎèôÿČöÐéśāèċãĄñöÐĀèüā×ċÙăÜċãĒÐđ äāð
íĆèĔ æĄæē ċĄē Ñāüā÷ĀñüñĈŚ ċÑśāòŚöðêòÿÙćðÐĀéíöÐċÑā íöÐċãĒÐđ ùāðāòå
ČéŚÖêŠèÓöāðêòÿæĀéĎ×ċÐĄñē öÐĀéíăçéĄ ÙĈ āÑüéíòÿÓćâČôÿ÷Ąôðúāùèăæ
• úôĀÖ×āÐ×ĀãíăçċĄ ØôăðØôüÖÐāòòĀé÷ĄôðúāùèăæÓòĀÖĔ ČòÐ ċíĆüē èéśāè
ĎÐôśċÓĄñÖüā×ċÙăÜċãĒÐđ æĄüē ñĈĎŚ èíĆèĔ æĄèē èĀĔ đ ×ĀãíăçéĄ ÙĈ āÑüéíòÿÓćâ
üñŚāÖċêŢèÐĀèċüÖČééÓòüéÓòĀö äāðãśöñÐāòòŚöðòĀéêòÿæāè
üāúāòĎèéòòñāÐā÷ðăäòïāí (Agape)
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Ñ. Óśèúā “×ćã÷ĈèñŞòöð” ċíĆēüÐă×ÐòòðäŚāÖđ ĎèÙćðÙèöĀã
ÑüÖċòā
ċòāÐĘāôĀÖíñāñāðċÑĄñèêòÿčñÓæĄēČùãÖ “×ćã÷ĈèñŞòöð” úòĆü
“×ćã÷ĈèñŞÐôāÖ” ÚąēÖ×ÿċêŢèäĀöÐĘāúèãæă÷æāÖČôÿÓćâÓŚāÑüÖÐă×ÐòòðäŚāÖđ
ĎèÙćðÙèöĀã “×ćã÷ĈèñŞòöð” ãĀÖÐôŚāö×ÿäśüÖðĄôĀÐøâÿãĀÖèĄĔ
• éòò×ćČÐŚèċèĆĔüúāÑüÖċüÐùāòùĀÖÓāñèāöāäăÐĀèæĄē 2
• ĎÙśďãśÐĀéÐă×ÐòòðÖāèüïăéāôæćÐãśāèĎèÙćðÙèöĀã
1.

ċòāíñāñāðċòĄñéċòĄñÖ “×ćã÷ĈèñŞòöðÖāèüïăéāô” ãśöñåśüñÓĘā
äŚüďêèĄĔ
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2.

“×ćã÷ĈèñŞòöðÖāèüïăéāô” ÑüÖċòāČôÿċüÐùāòÑüÖíòÿ÷āùè×ĀÐò
• ×ĀãÐôćŚð 2-3 Óè
• ĎúśüŚāèÑśüÓöāðúèśā 5 æćÐÑśü ČôśöüïăêòāñÓĘāåāð
• ĎúśċòāÙŚöñÐĀèċòĄñéċòĄñÖ “×ćã÷ĈèñŞòöðÖāèüïăéāô” ċùĄñĎúðŚ
ãśöñÓĘāíĈãÑüÖċòāċüÖ üā÷ĀñÓöāðÓăãæĄēďãśòĀé×āÐÑśüÓöāðċúôŚāèĄĔ
• úôĀÖ×āÐĎÙś ċöôā 10 èāæĄÐôĀéðāòāñÖāèĎèÐôćŚðĎúÜŚ

ÓĘāåāð
ÑśüÓöāðĎèíòÿÓĀðïĄòŞČôÿċüÐùāòÑüÖíòÿ÷āùè×ĀÐòæĀĔÖ 8
ÑśüäŚüďêèĄĔ ČäŚôÿÑśüċÐĄēñöÑśüÖÐĀéêòÿċãĒèĎãÑüÖ “×ćã÷ĈèñŞòöðÖāè
üïăéāô” æĄēÐôŚāööŚā
“×āÐÐāòðĄíòÿÓòăùäċ×śāċêŢè÷ĈèñŞÐôāÖ
ċòāÓŚüñđ ÐôāñċêŢèÙćðÙè
ċíĆēüæĄē×ÿùāèäŚüíĀèçÐă×ČúŚÖíòÿüāâā×ĀÐòÑüÖíòÿċ×śā”
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éæċùòăð
(1) ÐāòÙŚöñċãĒÐđ ĎúśðĄêòÿùéÐāòâŞÐĀéüÖÓŞíòÿÓòăùäċ×śā
• ċòāüā×ČéŚÖêŠèíòÿöā×āÐĀéÓòĈÓāĘ ùüè čãñĎÙśíòÿöòùāòÑśüÓöāð
ċãĄñöÐĀèæĄēĎÙśÐĀéċãĒÐđ òÿúöŚāÖÐāòüéòð
• ċòāüā×ÙŚöñëĈśêÐÓòüÖĎúśċäòĄñðäèċüÖíòśüðÐĀéċãĒÐđ čãñċùèü
ČèÿĎúś×Āã “üāúāò” ðĆĔüíăċ÷øĎèéśāèČôÿČéŚÖêŠèÓöāðċÙĆēüÑüÖ
ÐĀèČôÿÐĀè
• ċòāüā×ØôüÖíăçéĄ ÙĈ āÑüéíòÿÓćâüñŚāÖċêŢèÐĀèċüÖČééÓòüéÓòĀöÐĀé
éòòãāëĈśêÐÓòüÖČôÿċãĒÐđ ċêŢèÐôćŚðċôĒÐđ ċíĆēüÙŚöñíöÐċÑāĎúśðĄ
êòÿùéÐāòâŞòŚöðÙĄöăäÐĀéíòÿÓòăùäċ×śāëĈśċêŢè÷ĈèñŞÐôāÖÑüÖÐāò
ċØôăðØôüÖ
• ċòāüā×ØôüÖãśöñö×èíăçĄÐòòð ( para - liturgical ) ÐĀéċãĒÐđ
čãñĎÙśæŚāæāÖ ùĀÜôĀÐøâŞ ôÿÓòČôÿċíôÖùòòċùòăÜíòÿċ×śāċíĆēü
æĄ×ē ÿĎúśíöÐċÑāðĄêòÿùéÐāòâŞÑüÖÐāòðĄíòÿÓòăùäċ×śāċêŢè÷ĈèñŞÐôāÖ
ČôÿêòÿùéÐāòâŞÐāòċêŢèúèąēÖċãĄñöÐĀèĎèíòÿÓòăùäċ×śā

9
AsIPA D1 ×ćã÷ĈèñŞòöðÑüÖÖāèüïăéāô

Ö. ìœÐêÞăéäĀ ă “öāÖČëèÖāèüïăéāô” čãñĎÙśÐ×ă Ðòòð “Ðòÿ×Ð
ùÿæśüèÖāèüïăéāô”
äĀöüñŚāÖ
1. öāÖČëèÖāèċäòĄñðòĀé÷ĄôðúāùèăæÓòĀĔÖČòÐ
• ČéŚÖÐôćŚð 3-4 Óè
• úôĀÖ×āÐĎÙśċöôā 15 èāæĄČôśöòāñÖāèÐôćŚðĎúÜŚ
ùððćäöă āŚ ċòāċêŢèùðāÙăÐÑüÖÓâÿæĘāÖāèùĘāúòĀéċäòĄñðċãĒÐæĄ×ē ÿòĀé÷Ąô
ðúāùèăæÓòĀĔÖČòÐ čãñĎÙśÐă×Ðòòð “Ðòÿ×ÐùÿæśüèÖāèüïăéāô” Ďè Ñśü Ó.
êòÿÐüéÐāòíă×āòâāÓĘāåāðÑśāÖôŚāÖèĄĔ
ÓĘāåāð
(1)

ċòā×ÿæĘāüÿďòďãśéāś Ö ċíĆüē æĄ×ē ÿÙŚöñëĈêś ÐÓòüÖ ÓòĈÓāĘ ùüè
ČôÿċãĒÐđ ĎúśďãśòĀéêòÿùéÐāòâŞãśöñäèċüÖ ÐĀéüÖÓŞ
íòÿÓòăùäċ×śāëĈÐś ôĀéÓĆèíòÿÙèðÙĄí ĎèÙŚöÖċöôāÑüÖÐāò
ċäòĄñðäĀöČôÿÐāòċØôăðØôüÖÐāòòĀé÷ĄôðúāùèăæÓòĀÖĔ ČòÐ
(2) ċòā×ÿæĘāüñŚāÖďòċíĆüē ĎúśæÖĀĔ ÙćðÙèċÐăãÓöāðÐòÿäĆüòĆüòśè
æĄē×ÿòŚöðòĀéëăãÙüéĎèÐòÿéöèÐāòċäòĄñðċãĒÐđ òĀé
÷ĄôðúāùèăæÓòĀĔÖČòÐČôÿĎè×āòĄäíăçĄċØôăðØôüÖ

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
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åśāďðŚðĄċòāæŚāèÐĒæĘāüÿďòďðŚďãśċôñ (ñè 15:5)
íòÿéăãāæòÖùŚÖċòāðāØĀèĎã ċòāÐĒùÖŚ æŚāèæĀÖĔ úôāñďêØĀèèĀèĔ (ñè 20:21)
íòÿüāâā×ĀÐòÑüÖíòÿċ×śāüñĈŚĎÐôśČôśö ×ÖÐôĀéĎ×ČôÿċÙĆēüÑŚāöãĄċåăã
(ðÐ 1:15)
čãñüā÷ĀñÐāòċùãĒ×ðāÑüÖíòÿ×ăäċ×śāĎè÷ĄôôśāÖéāêČôÿ÷ĄôÐĘāôĀÖ ëĈæś Ąē
ďãśòéĀ ÷ĄôôśāÖéāêÐĒðùĄ öŚ èĎèíĀèçÐă×ċãĄñöÐĀèÑüÖíòÿċñÚĈċ×śā íöÐċÑā
ċêŢèċùðĆüèíòÿÓòăùäċ×śā íòÿëĈśÙŚöñċòāĎúśòüãíśèČôÿíòÿëĈśďåŚ
(CL 13)
íòÿ÷āùè×ĀÐòďãśåĈÐäĀĔÖÑąĔèčãñíòÿÓòăùäċ×śāĎúśãĘāċèăèÙĄöăäòŚöðÐĀè
ċêŢèÙćðÙèĎèÓöāðòĀÐČôÿÓöāð×òăÖ čãñüā÷ĀñíòÿüÖÓŞüĄÐċÙŚèÐĀè
æĄēíòÿ÷āùè×ĀÐòďãśċòăēðíĀèçÐă×èĄĔċêŢèãĀēÖċÓòĆēüÖðĆüČúŚÖÓöāðòüãíśè
ÑüÖðèćøñŞæćÐÓè ČôÿñĀÖåĈÐùŚÖüüÐďêæĀēöčôÐ ċíĆēüċêŢèãĀÖČùÖùöŚāÖ
ÑüÖčôÐČôÿċÐôĆüÑüÖČëŚèãăè (LG 13)
“ëĈÓś èċúôŚāèĀèĔ èśüðòĀéÑŚāöãĄãöś ñ×òăÖĎ×…ãĀÖèĀèĔ íöÐċÑā×ąÖðāòöðÐĀè
ĎèèāðÑüÖíòÿċñÚĈċ×śā ċíĆüē æĄ×ē ÿČùöÖúāíòÿüāâā×ĀÐòòŚöðÐĀè æĘāĎúś
íòÿüāâā×ĀÐòéĀÖċÐăãÑąèĔ ČôÿãĘāċèăèÙĄöäă üñĈĎŚ èèĀèĔ íöÐċÑāÐôāñċêŢè
ÙćðÙèČúŚÖÐāòêòÿÐā÷ÑŚāöãĄ ÓĘāùĀÖē ÑüÖíòÿÓòăùäċ×śāČÐŚùāöÐæĀÖĔ 12 üÖÓŞ
ĎúśüüÐďêêòÿÐā÷ÑŚāöãĄÑüÖíòÿċêŢèċ×śāñĀÖÓÖĎÙśďãśċÙŚèÐĀèÐĀéÓòăùäÙè
æćÐÓè ČðśÐòÿæĘāĎèöăåĄæāÖæĄēČäÐäŚāÖÐĀèüüÐďê (EN 13)
ãśöñċúäćèĄĔ×ąÖðĄÓöāðċÐĄēñöčñÖÐĀèüñŚāÖôąÐÚąĔÖòÿúöŚāÖíòÿÓòăùäċ×śā
íòÿ÷āùè×ĀÐòČôÿÐāòêòÿÐā÷ÑŚāöãĄ (EN 16)
“ÓöāðċÑśāĎ×öŚāíòÿ÷āùè×ĀÐòðĄôĀÐøâÿċêŢèÙćðÙè ÓĆüúĀöĎ×Čôÿ
ČèöÓăãæĄċē êŢèòāÐßāèĎèċüÐùāòÑüÖùïāùĀÖÓāñèāöāäăÐèĀ æĄē 2 (CL 19)
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Ó. ÐāòêòÿñćÐäŞĎÙś “×ćã÷ĈèñŞòöðÖāèüïăéāô” ĎèÐă×Ðòòð
“Ðòÿ×ÐùÿæśüèÖāèüïăéāô”

1.

ċòā×ÿæĘāĎúśíòÿÓòăùäċ×śāċêŢè “÷ĈèñŞÐôāÖ” ÑüÖÐă×ÐòòðèĄĔĎè
ÙćðÙèöĀãďãśüñŚāÖďò?
• ċòā×ÿæĘāüÿďòċíĆēüĎúśíòÿċñÚĈċ×śāëĈśÐôĀéÓĆèíòÿÙèðÙĄíċêŢèČòÖ
éĀèãāôĎ×ÑüÖÐă×ÐòòðèĄĔĎèÙćðÙèöĀã
• ĎèÙĄöăäÑüÖíòÿċñÚĈċ×śāðĄôĀÐøâÿüÿďòäòÖÐĀèÐĀéÐă×ÐòòðèĄĔÑüÖ
ÙćðÙèöĀã
• ċòā×ÿæĘāüñŚāÖďò ċíĆüē ÙŚöñĎúśéòòãāÓòăùäÙèòĈùś Ðą ďãśöāŚ íòÿÓòăùäċ×śā
êòÿæĀéüñĈŚÐĀéċÑāðāÐñăēÖÑąĔèĎèÐă×ÐòòðèĄĔ
• ĎèÐă×ÐòòðèĄĔÙćðÙèöĀã×ÿČùãÖüñŚāÖďòĎúśċúĒèöŚāöăåĄæāÖČúŚÖ
üāâā×ĀÐòÑüÖíòÿċ×śā ČäÐäŚāÖ×āÐöăåæĄ āÖæĄċē èśèČäŚêòÿùăæçăïāí
æāÖčôÐ
• ĎÓòċêŢèëĈśďãśòĀéêòÿčñÙèŞ×āÐÐă×ÐòòðèĄĔ ëĈśæĄēðāöĀãċæŚāèĀĔèúòĆü ?
• ċòāùèĎ×ñÐòÿãĀéÓöāðċêŢèüñĈæŚ āÖùĀÖÓðĎúśæÐć ùŚöèÑüÖÙćðÙèúòĆüďðŚ ?
• Ðă×ÐòòðãĀÖÐôŚāöèĄĔÓĘāèąÖåąÖÐāòòĀÐøāùïāíČöãôśüðúòĆüďðŚ ?

2.

Ðă×ÐòòðèĄ×Ĕ ÿèĘāĎúśæÐć ÓèðĄùöŚ èòŚöðČôÿùòśāÖÙćðÙèďãśüñŚāÖďò?
• ÙćðÙèèĄċĔ ÙĆüē ðĀèē úòĆüďðŚöāŚ Ðă×ÐòòðèĄùĔ èüÖäüéÓöāðäśüÖÐāòďãś×òăÖ ?
• ċòā×ÿæĘāüñŚāÖďòĎúśÙðć ÙèèĄäĔ òÿúèĀÐñăÖē ÑąèĔ åąÖÐāòòŚöðòĀéëăãÙüé
äŚüÐă×ÐòòðèĄĔ ?
• ċòā×ÿ×ĈÖĎ×Óè×ĘāèöèðāÐċæŚāæĄēùāðāòåĎèÙćðÙèĎúśðĄùŚöèòŚöð
üñŚāÖċÑśðČÑĒÖĎèÐă×ÐòòðèĄĔďãśüñŚāÖďò ?
• ċòā×ÿæĘāüñŚāÖďòĎúśÐôćðŚ æĄðē üĄ ñĈČŚ ôśöĎèÙćðÙèöĀãċÑśāòŚöðÐă×ÐòòðèĄĔ
čãñďðŚ “ĎÙśċÑā” úòĆü “ÐüéčÐñëôêòÿčñÙèŞ×āÐèĘāĔ Ď×ãĄÑüÖċÑā”?
• ċòā×ÿìœÐüéòðëĈêś òÿùāèÖāèÐă×ÐòòðèĄùĔ āĘ úòĀéüèāÓäďãśüñŚāÖďò?
• ċòā×ÿĎÙśöăçĄĎã ČèÿèĘāëĈśòŚöðÖāèæćÐÓèĎúśÙćðÙèñüðòĀé äôüã×è
ÑüéÓćâČôÿĎúśÐĘāôĀÖĎ×íöÐċÑā?

Ðă×Ðòòð “Ðòÿ×ÐùÿæśüèÖāèüïăéāô” ĎèÑśü Ó. èĄĔ ×ÿÙŚöñäòö×ùüé
Ðă×ÐòòðäŚāÖđ ÑüÖöĀãäāð×ćã÷ĈèñŞòöðÑüÖÖāèüïăéāô ÑüÖċòā
ĎúśüŚāè “Ðòÿ×ÐùÿæśüèÖāèüïăéāô” (úèśā 7 ) ĎèÐôćŚðòöð ċíĆēü
ċÑśāĎ×ċèĆĔüúāãśöñäèċüÖ
“Ðòÿ×ÐùÿæśüèÖāèüïăéāô”
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Ó. ÐāòêòÿñćÐäŞĎÙś “×ćã÷ĈèñŞòöðÖāèüïăéāô” ĎèÐă×Ðòòð
“Ðòÿ×ÐùÿæśüèÖāèüïăéāô”

1.

ċòā×ÿæĘāĎúśíòÿÓòăùäċ×śāċêŢè “÷ĈèñŞÐôāÖ” ÑüÖÐă×ÐòòðèĄĔĎè
ÙćðÙèöĀãďãśüñŚāÖďò?
• ċòā×ÿæĘāüÿďòċíĆēüĎúśíòÿċñÚĈċ×śāëĈśÐôĀéÓĆèíòÿÙèðÙĄíċêŢèČòÖ
éĀèãāôĎ×ÑüÖÐă×ÐòòðèĄĔĎèÙćðÙèöĀã
• ĎèÙĄöăäÑüÖíòÿċñÚĈċ×śāðĄôĀÐøâÿüÿďòäòÖÐĀèÐĀéÐă×ÐòòðèĄĔÑüÖ
ÙćðÙèöĀã
• ċòā×ÿæĘāüñŚāÖďò ċíĆüē ÙŚöñĎúśéòòãāÓòăùäÙèòĈùś Ðą ďãśöāŚ íòÿÓòăùäċ×śā
êòÿæĀéüñĈŚÐĀéċÑāðāÐñăēÖÑąĔèĎèÐă×ÐòòðèĄĔ
• ĎèÐă×ÐòòðèĄĔÙćðÙèöĀã×ÿČùãÖüñŚāÖďòĎúśċúĒèöŚāöăåĄæāÖČúŚÖ
üāâā×ĀÐòÑüÖíòÿċ×śā ČäÐäŚāÖ×āÐöăåæĄ āÖæĄċē èśèČäŚêòÿùăæçăïāí
æāÖčôÐ
• ĎÓòċêŢèëĈśďãśòĀéêòÿčñÙèŞ×āÐÐă×ÐòòðèĄĔ ëĈśæĄēðāöĀãċæŚāèĀĔèúòĆü ?
• ċòāùèĎ×ñÐòÿãĀéÓöāðċêŢèüñĈæŚ āÖùĀÖÓðĎúśæÐć ùŚöèÑüÖÙćðÙèúòĆüďðŚ ?
• Ðă×ÐòòðãĀÖÐôŚāöèĄĔÓĘāèąÖåąÖÐāòòĀÐøāùïāíČöãôśüðúòĆüďðŚ ?

2.

Ðă×ÐòòðèĄ×Ĕ ÿèĘāĎúśæÐć ÓèðĄùöŚ èòŚöðČôÿùòśāÖÙćðÙèďãśüñŚāÖďò?
• ÙćðÙèèĄċĔ ÙĆüē ðĀèē úòĆüďðŚöāŚ Ðă×ÐòòðèĄùĔ èüÖäüéÓöāðäśüÖÐāòďãś×òăÖ ?
• ċòā×ÿæĘāüñŚāÖďòĎúśÙðć ÙèèĄäĔ òÿúèĀÐñăÖē ÑąèĔ åąÖÐāòòŚöðòĀéëăãÙüé
äŚüÐă×ÐòòðèĄĔ ?
• ċòā×ÿ×ĈÖĎ×Óè×ĘāèöèðāÐċæŚāæĄēùāðāòåĎèÙćðÙèĎúśðĄùŚöèòŚöð
üñŚāÖċÑśðČÑĒÖĎèÐă×ÐòòðèĄĔďãśüñŚāÖďò ?
• ċòā×ÿæĘāüñŚāÖďòĎúśÐôćðŚ æĄðē üĄ ñĈČŚ ôśöĎèÙćðÙèöĀãċÑśāòŚöðÐă×ÐòòðèĄĔ
čãñďðŚ “ĎÙśċÑā” úòĆü “ÐüéčÐñëôêòÿčñÙèŞ×āÐèĘāĔ Ď×ãĄÑüÖċÑā”?
• ċòā×ÿìœÐüéòðëĈêś òÿùāèÖāèÐă×ÐòòðèĄùĔ āĘ úòĀéüèāÓäďãśüñŚāÖďò?
• ċòā×ÿĎÙśöăçĄĎã ČèÿèĘāëĈśòŚöðÖāèæćÐÓèĎúśÙćðÙèñüðòĀé äôüã×è
ÑüéÓćâČôÿĎúśÐĘāôĀÖĎ×íöÐċÑā?

Ðă×Ðòòð “Ðòÿ×ÐùÿæśüèÖāèüïăéāô” ĎèÑśü Ó. èĄĔ ×ÿÙŚöñäòö×ùüé
Ðă×ÐòòðäŚāÖđ ÑüÖöĀãäāð×ćã÷ĈèñŞòöðÑüÖÖāèüïăéāô ÑüÖċòā
ĎúśüŚāè “Ðòÿ×ÐùÿæśüèÖāèüïăéāô” (úèśā 7 ) ĎèÐôćŚðòöð ċíĆēü
ċÑśāĎ×ċèĆĔüúāãśöñäèċüÖ
“Ðòÿ×ÐùÿæśüèÖāèüïăéāô”
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Ö. ìœÐêÞăéäĀ ă “öāÖČëèÖāèüïăéāô” čãñĎÙśÐ×ă Ðòòð “Ðòÿ×Ð
ùÿæśüèÖāèüïăéāô”
äĀöüñŚāÖ
1. öāÖČëèÖāèċäòĄñðòĀé÷ĄôðúāùèăæÓòĀĔÖČòÐ
• ČéŚÖÐôćŚð 3-4 Óè
• úôĀÖ×āÐĎÙśċöôā 15 èāæĄČôśöòāñÖāèÐôćŚðĎúÜŚ
ùððćäöă āŚ ċòāċêŢèùðāÙăÐÑüÖÓâÿæĘāÖāèùĘāúòĀéċäòĄñðċãĒÐæĄ×ē ÿòĀé÷Ąô
ðúāùèăæÓòĀĔÖČòÐ čãñĎÙśÐă×Ðòòð “Ðòÿ×ÐùÿæśüèÖāèüïăéāô” Ďè Ñśü Ó.
êòÿÐüéÐāòíă×āòâāÓĘāåāðÑśāÖôŚāÖèĄĔ
ÓĘāåāð
(1)

ċòā×ÿæĘāüÿďòďãśéāś Ö ċíĆüē æĄ×ē ÿÙŚöñëĈêś ÐÓòüÖ ÓòĈÓāĘ ùüè
ČôÿċãĒÐđ ĎúśďãśòĀéêòÿùéÐāòâŞãśöñäèċüÖ ÐĀéüÖÓŞ
íòÿÓòăùäċ×śāëĈÐś ôĀéÓĆèíòÿÙèðÙĄí ĎèÙŚöÖċöôāÑüÖÐāò
ċäòĄñðäĀöČôÿÐāòċØôăðØôüÖÐāòòĀé÷ĄôðúāùèăæÓòĀÖĔ ČòÐ
(2) ċòā×ÿæĘāüñŚāÖďòċíĆüē ĎúśæÖĀĔ ÙćðÙèċÐăãÓöāðÐòÿäĆüòĆüòśè
æĄē×ÿòŚöðòĀéëăãÙüéĎèÐòÿéöèÐāòċäòĄñðċãĒÐđ òĀé
÷ĄôðúāùèăæÓòĀĔÖČòÐČôÿĎè×āòĄäíăçĄċØôăðØôüÖ

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
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åśāďðŚðĄċòāæŚāèÐĒæĘāüÿďòďðŚďãśċôñ (ñè 15:5)
íòÿéăãāæòÖùŚÖċòāðāØĀèĎã ċòāÐĒùÖŚ æŚāèæĀÖĔ úôāñďêØĀèèĀèĔ (ñè 20:21)
íòÿüāâā×ĀÐòÑüÖíòÿċ×śāüñĈŚĎÐôśČôśö ×ÖÐôĀéĎ×ČôÿċÙĆēüÑŚāöãĄċåăã
(ðÐ 1:15)
čãñüā÷ĀñÐāòċùãĒ×ðāÑüÖíòÿ×ăäċ×śāĎè÷ĄôôśāÖéāêČôÿ÷ĄôÐĘāôĀÖ ëĈæś Ąē
ďãśòéĀ ÷ĄôôśāÖéāêÐĒðùĄ öŚ èĎèíĀèçÐă×ċãĄñöÐĀèÑüÖíòÿċñÚĈċ×śā íöÐċÑā
ċêŢèċùðĆüèíòÿÓòăùäċ×śā íòÿëĈśÙŚöñċòāĎúśòüãíśèČôÿíòÿëĈśďåŚ
(CL 13)
íòÿ÷āùè×ĀÐòďãśåĈÐäĀĔÖÑąĔèčãñíòÿÓòăùäċ×śāĎúśãĘāċèăèÙĄöăäòŚöðÐĀè
ċêŢèÙćðÙèĎèÓöāðòĀÐČôÿÓöāð×òăÖ čãñüā÷ĀñíòÿüÖÓŞüĄÐċÙŚèÐĀè
æĄēíòÿ÷āùè×ĀÐòďãśċòăēðíĀèçÐă×èĄĔċêŢèãĀēÖċÓòĆēüÖðĆüČúŚÖÓöāðòüãíśè
ÑüÖðèćøñŞæćÐÓè ČôÿñĀÖåĈÐùŚÖüüÐďêæĀēöčôÐ ċíĆēüċêŢèãĀÖČùÖùöŚāÖ
ÑüÖčôÐČôÿċÐôĆüÑüÖČëŚèãăè (LG 13)
“ëĈÓś èċúôŚāèĀèĔ èśüðòĀéÑŚāöãĄãöś ñ×òăÖĎ×…ãĀÖèĀèĔ íöÐċÑā×ąÖðāòöðÐĀè
ĎèèāðÑüÖíòÿċñÚĈċ×śā ċíĆüē æĄ×ē ÿČùöÖúāíòÿüāâā×ĀÐòòŚöðÐĀè æĘāĎúś
íòÿüāâā×ĀÐòéĀÖċÐăãÑąèĔ ČôÿãĘāċèăèÙĄöäă üñĈĎŚ èèĀèĔ íöÐċÑāÐôāñċêŢè
ÙćðÙèČúŚÖÐāòêòÿÐā÷ÑŚāöãĄ ÓĘāùĀÖē ÑüÖíòÿÓòăùäċ×śāČÐŚùāöÐæĀÖĔ 12 üÖÓŞ
ĎúśüüÐďêêòÿÐā÷ÑŚāöãĄÑüÖíòÿċêŢèċ×śāñĀÖÓÖĎÙśďãśċÙŚèÐĀèÐĀéÓòăùäÙè
æćÐÓè ČðśÐòÿæĘāĎèöăåĄæāÖæĄēČäÐäŚāÖÐĀèüüÐďê (EN 13)
ãśöñċúäćèĄĔ×ąÖðĄÓöāðċÐĄēñöčñÖÐĀèüñŚāÖôąÐÚąĔÖòÿúöŚāÖíòÿÓòăùäċ×śā
íòÿ÷āùè×ĀÐòČôÿÐāòêòÿÐā÷ÑŚāöãĄ (EN 16)
“ÓöāðċÑśāĎ×öŚāíòÿ÷āùè×ĀÐòðĄôĀÐøâÿċêŢèÙćðÙè ÓĆüúĀöĎ×Čôÿ
ČèöÓăãæĄċē êŢèòāÐßāèĎèċüÐùāòÑüÖùïāùĀÖÓāñèāöāäăÐèĀ æĄē 2 (CL 19)
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2.

“×ćã÷ĈèñŞòöðÖāèüïăéāô” ÑüÖċòāČôÿċüÐùāòÑüÖíòÿ÷āùè×ĀÐò
• ×ĀãÐôćŚð 2-3 Óè
• ĎúśüŚāèÑśüÓöāðúèśā 5 æćÐÑśü ČôśöüïăêòāñÓĘāåāð
• ĎúśċòāÙŚöñÐĀèċòĄñéċòĄñÖ “×ćã÷ĈèñŞòöðÖāèüïăéāô” ċùĄñĎúðŚ
ãśöñÓĘāíĈãÑüÖċòāċüÖ üā÷ĀñÓöāðÓăãæĄēďãśòĀé×āÐÑśüÓöāðċúôŚāèĄĔ
• úôĀÖ×āÐĎÙś ċöôā 10 èāæĄÐôĀéðāòāñÖāèĎèÐôćŚðĎúÜŚ

ÓĘāåāð
ÑśüÓöāðĎèíòÿÓĀðïĄòŞČôÿċüÐùāòÑüÖíòÿ÷āùè×ĀÐòæĀĔÖ 8
ÑśüäŚüďêèĄĔ ČäŚôÿÑśüċÐĄēñöÑśüÖÐĀéêòÿċãĒèĎãÑüÖ “×ćã÷ĈèñŞòöðÖāè
üïăéāô” æĄēÐôŚāööŚā
“×āÐÐāòðĄíòÿÓòăùäċ×śāċêŢè÷ĈèñŞÐôāÖ
ċòāÓŚüñđ ÐôāñċêŢèÙćðÙè
ċíĆēüæĄē×ÿùāèäŚüíĀèçÐă×ČúŚÖíòÿüāâā×ĀÐòÑüÖíòÿċ×śā”
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éæċùòăð
(1) ÐāòÙŚöñċãĒÐđ ĎúśðĄêòÿùéÐāòâŞÐĀéüÖÓŞíòÿÓòăùäċ×śā
• ċòāüā×ČéŚÖêŠèíòÿöā×āÐĀéÓòĈÓāĘ ùüè čãñĎÙśíòÿöòùāòÑśüÓöāð
ċãĄñöÐĀèæĄēĎÙśÐĀéċãĒÐđ òÿúöŚāÖÐāòüéòð
• ċòāüā×ÙŚöñëĈśêÐÓòüÖĎúśċäòĄñðäèċüÖíòśüðÐĀéċãĒÐđ čãñċùèü
ČèÿĎúś×Āã “üāúāò” ðĆĔüíăċ÷øĎèéśāèČôÿČéŚÖêŠèÓöāðċÙĆēüÑüÖ
ÐĀèČôÿÐĀè
• ċòāüā×ØôüÖíăçéĄ ÙĈ āÑüéíòÿÓćâüñŚāÖċêŢèÐĀèċüÖČééÓòüéÓòĀöÐĀé
éòòãāëĈśêÐÓòüÖČôÿċãĒÐđ ċêŢèÐôćŚðċôĒÐđ ċíĆēüÙŚöñíöÐċÑāĎúśðĄ
êòÿùéÐāòâŞòŚöðÙĄöăäÐĀéíòÿÓòăùäċ×śāëĈśċêŢè÷ĈèñŞÐôāÖÑüÖÐāò
ċØôăðØôüÖ
• ċòāüā×ØôüÖãśöñö×èíăçĄÐòòð ( para - liturgical ) ÐĀéċãĒÐđ
čãñĎÙśæŚāæāÖ ùĀÜôĀÐøâŞ ôÿÓòČôÿċíôÖùòòċùòăÜíòÿċ×śāċíĆēü
æĄ×ē ÿĎúśíöÐċÑāðĄêòÿùéÐāòâŞÑüÖÐāòðĄíòÿÓòăùäċ×śāċêŢè÷ĈèñŞÐôāÖ
ČôÿêòÿùéÐāòâŞÐāòċêŢèúèąēÖċãĄñöÐĀèĎèíòÿÓòăùäċ×śā
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(2) ÐāòæĘāĎúśÙćðÙèðĄùŚöèòŚöðČôÿċùòăðùòśāÖÓöāðċêŢèÙćðÙè
• ċòāüā×ČèÿèĘāċãĒÐđ äŚüÙćðÙèöĀã ÐŚüèċòăēð×āòĄäíăçĄċØôăðØôüÖ
• ċòāüā×ċÙăÜùĀäéćòøć æĄðē āÙćðèćðÐĀèèĀèĔ ĎúśČùãÖÓöāðñăèãĄÐéĀ ċãĒÐđ
æĄē×ÿďãśòĀéċÑśāòŚöðčäŜÿċãĄñöÐĀèÑüÖÓòüéÓòĀöíòÿċ×śā
• ċòāüā×ÙŚöñĎúśùäĀ éćòøć æĄðē āÙćðèćðÐĀèċÑśāĎ×öŚāíăçéĄ ÙĈ āÑüéíòÿÓćâ
ċêŢèÐāòåöāñéĈÙāÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā ĎèòĈêČééÑüÖÐāòòŚöð
òĀéêòÿæāèüāúāòĎèÓòüéÓòĀö
• ċíĆēüèéśāèÐôćŚðäŚāÖđ ĎèôÿČöÐéśāèċãĄñöÐĀèüā×ċÙăÜċãĒÐđ äāð
íĆèĔ æĄæē ċĄē Ñāüā÷ĀñüñĈŚ ċÑśāòŚöðêòÿÙćðÐĀéíöÐċÑā íöÐċãĒÐđ ùāðāòå
ČéŚÖêŠèÓöāðêòÿæĀéĎ×ċÐĄñē öÐĀéíăçéĄ ÙĈ āÑüéíòÿÓćâČôÿ÷Ąôðúāùèăæ
• úôĀÖ×āÐ×ĀãíăçċĄ ØôăðØôüÖÐāòòĀé÷ĄôðúāùèăæÓòĀÖĔ ČòÐ ċíĆüē èéśāè
ĎÐôśċÓĄñÖüā×ċÙăÜċãĒÐđ æĄüē ñĈĎŚ èíĆèĔ æĄèē èĀĔ đ ×ĀãíăçéĄ ÙĈ āÑüéíòÿÓćâ
üñŚāÖċêŢèÐĀèċüÖČééÓòüéÓòĀö äāðãśöñÐāòòŚöðòĀéêòÿæāè
üāúāòĎèéòòñāÐā÷ðăäòïāí (Agape)
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Ñ. Óśèúā “×ćã÷ĈèñŞòöð” ċíĆēüÐă×ÐòòðäŚāÖđ ĎèÙćðÙèöĀã
ÑüÖċòā
ċòāÐĘāôĀÖíñāñāðċÑĄñèêòÿčñÓæĄēČùãÖ “×ćã÷ĈèñŞòöð” úòĆü
“×ćã÷ĈèñŞÐôāÖ” ÚąēÖ×ÿċêŢèäĀöÐĘāúèãæă÷æāÖČôÿÓćâÓŚāÑüÖÐă×ÐòòðäŚāÖđ
ĎèÙćðÙèöĀã “×ćã÷ĈèñŞòöð” ãĀÖÐôŚāö×ÿäśüÖðĄôĀÐøâÿãĀÖèĄĔ
• éòò×ćČÐŚèċèĆĔüúāÑüÖċüÐùāòùĀÖÓāñèāöāäăÐĀèæĄē 2
• ĎÙśďãśÐĀéÐă×ÐòòðÖāèüïăéāôæćÐãśāèĎèÙćðÙèöĀã
1.

ċòāíñāñāðċòĄñéċòĄñÖ “×ćã÷ĈèñŞòöðÖāèüïăéāô” ãśöñåśüñÓĘā
äŚüďêèĄĔ
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Ð. “ÓòüéÓòĀöÙāöùöè” Čôÿ “ÓòüéÓòĀööĀã” ÑüÖċòā
“ÓòüéÓòĀöÙāöùöè” ďãśêôĈÐďðśëôæĄēðĄÓŚāďöś æćÐÓèíñāñāðæĄē×ÿ
éĘāòćÖòĀÐøāČôÿêŖüÖÐĀèäśèďðśèĀĔè×āÐïñĀèäòāñ

êòÿñćÐäŞÐă×Ðòòð “Ðòÿ×ÐùÿæśüèÖāèüïăéāô”
ÐĀé Ðă×ÐòòðÑüÖöĀãÚąēÖæŚāèöāÖČëè×ÿæĘā
æŚāèùāðāòåĎÙśÐă×Ðòòð “Ðòÿ×ÐùÿæśüèÖāèüïăéāô”
ČðśÐĀéÐāòöāÖČëèÖāè×ĀãúāÐüÖæćèíăċ÷ø
ÓĘāåāðæćÐÑśüæĄēðĄüñĈŚĎèÐă×Ðòòð “Ðòÿ×ÐùÿæśüèÖāèüïăéāô”
ÓÖďðŚüā×èĘāďêĎÙśÐĀéæćÐċòĆēüÖČôÿæćÐčüÐāù

ÓĘāåāð
• ðĄüÿďòëăãíôāãĎèÐāòãĘāċèăèÖāèÑüÖ “ÓòüéÓòĀöÙāöùöè” èĄ?Ĕ
• æŚāèíéùåāèÐāòâŞæÓĄē ôśāñÓôąÖÐĀèèĄĎĔ èÐă×ÐòòðäŚāÖđ ÑüÖ
“ÓòüéÓòĀööĀã” ÑüÖċòāĎèċòĆēüÖĎã?
2
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AsIPA D1
×ćã÷ĈèñŞòöðÑüÖÖāèüïăéāô

éæèĘā
ëĈśòŚöðæĘāÖāèæĄēüćæă÷äèúôāñÓèĎèÙćðÙèöĀã íāÐĀèùÖùĀñöŚā “üÿďò
ÓĆü×ćãêòÿùÖÓŞÑüÖÐāòæĘāÖāèĎèÙćðÙèöĀã” ðĄúôāñùăēÖúôāñüñŚāÖċÐăãÑąĔè
ĎèÙćðÙèöĀã ČäŚċòā×ÿðćÖŚ ďêĎèæă÷æāÖĎã? ÐāòæĘāÖāèĎèÙćðÙèöĀãðĄæ÷ă æāÖ
úòĆüďðŚ? ċòāċÑśāďêðĄùŚöèĎèČëèÖāèòöðÑüÖÙćðÙèöĀãúòĆüďðŚ? Ðă×Ðòòð
äŚāÖđ ÑüÖċòāðćŚÖùĈŚ×ćã÷ĈèñŞòöðÑüÖÖāèäŚāÖđ úòĆüďðŚ?
öĀèèĄĔċòā×ÿúā×ćã÷ĈèñŞòöðÑüÖÐāòæĘāÖāèĎèÙćðÙèöĀã ČôÿÑśüċùèü
ČèÿæĄēċêŢèòĈêçòòðéāÖêòÿÐāò
Ðă×Ðòòð “Ðòÿ×ÐùÿæśüèÖāèüïăéāô” (The Pastoral Mirror) æĄ×ē ÿ
ČèÿèĘāĎèäüèæśāñÑüÖéæċòĄñè×ÿÙŚöñĎúśċòāíé÷ĈèñŞòöðČôÿæă÷æāÖùĘāúòĀé
Ðă×ÐòòðäŚāÖđ ĎèÙćðÙèöĀã Ðă×ÐòòðèĀèĔ ×ÿċêŢèÖāèÙèăãĎãÐĒďãś ċÙŚèÐāòċäòĄñð
ċãĒÐđ ċíĆüē òĀé÷ĄôðúāùèăæÓòĀÖĔ ČòÐúòĆüÐāòòĀé÷ĄôÐĘāôĀÖ úòĆü×ĀãÖāèØôüÖöĀã
12
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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

D การฝกอบรมทีมงานอภิบาล

D1
จุดศูนยรวมของงานอภิบาล

ฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2013
ศูนยประสานงานสงเสริมวิถีชุมชนวัด
สํานักนโยบาย
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

