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”

ÓèæĄē 1. ċðĆüē ďòÐĒäāðæĄċē òāċÙăÜëĈðś āüñĈĎŚ úðŚċÑśāðāñĀÖÐôćðŚ ôÿČöÐéśāèÑüÖċòā
ÓèæĄē 2. ċòāďãśùāèäŚüíĀèçÐă×ÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā ċíòāÿċòā “åĈÐċòĄñÐðā
Čôÿ åĈÐùŚÖüüÐďê”
éæïāöèāċíĆēüðöôÙè
ĎúśæðĄ ÖāèüïăéāôÑüÖöĀã 2-3 Óè ċäòĄñðéæïāöèāċíĆüē ðöôÙèďöś
ČôÿĎúśčüÐāùÐôćŚðïāøāæĄēČäÐäŚāÖÐĀèúòĆüÐôćŚðÐă×ÐòòðüĆēèðĄùŚöèòŚöðèĘā
ïāöèāãśöñ
ëĈśèĘāÓèæĄē 1
ÐŚüèüöñíòùćãæśāñ
×āÐČééØéĀéÑüÖíòÿ÷āùè×ĀÐòñćÓČòÐ ċòāďãśÓśèíéôĀÐøâÿ
æĄēùĘāÓĀÜÑüÖ “öăåĄæāÖĎúðŚĎèÐāòċêŢèÙćðÙèöĀã” öŚāďðŚċíĄñÖċØíāÿ
íòÿùÖÕŞČôÿèĀÐéöÙċæŚāèĀĔèæĄēðĄíĀèçÐă× ČäŚċòāæćÐÓèďãśòĀéċòĄñÐðāČôÿåĈÐ
ùŚÖüüÐďêãĘāċèăèíĀèçÐă×ÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā
éĀãèĄĔ ĎúśċòāöüèÑüíòÿċ×śāčêòãêòÿæāèíòÿíòČôÿíôÿÐĘāôĀÖċíĆēü
ĎúśċòāæĘāíĀèçÐă×ùĘāċòĒ×ùðéĈòâŞæĀĔÖæĄēéśāè æĄēöĀãČôÿæĄēæĘāÖāèÑüÖċòā
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AsIPA D3

ċòāåĈÐċòĄñÐðāČôÿåĈÐùŚÖüüÐďê
(äĀöüñŚāÖČòÐ ÑüÖÐă×ÐòòðêôćÐ×ăäùĘāèąÐ
ùĘāúòĀéíăçĄÐòòðöĀèüāæăäñŞ)

ĎúśäăãČùãÖÑśüÓöāðČôÿïāíèĄĔĎèöĀãÐŚüèċòăēðíăçĄ
úĀöÑśüċòĆēüÖ ċòāåĈÐċòĄñÐðāČôÿåĈÐùŚÖüüÐďê
ČëŚèčêùċäüòŞ (úòĆüåŚāñùĘāċèāÑñāñïāíĎúśĎúÜŚÑąĔè)
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×ĀãċäòĄñðČëŚèÑśüÓöāðäŚāÖđ æĄē×ÿèĘāðāĎÙśòÿúöŚāÖíăçĄ
(ÓöòðĄÑèāãĎúÜŚČôÿÙĀãċ×èíüæĄē×ÿĎúśæĄēêòÿÙćðæĀĔÖúðãðüÖċúĒèďãś)
1) “ċíĆēüèòŚöðÖāèÑüÖÑśāíċ×śā”
2) “ÓèċãŚèĎèúðĈŚüĀÓòùāöÐ”
3) “ÑśāöæĄē×ÿċÐĄēñöðĄðāÐ”
4) “ċòāùŚÖæŚāèæĀĔÖúôāñüüÐďê”
ċäòĄñðëĈśòŚöðæĘāÐă×Ðòòðďöś 6-8 Óè
ïāÓċòăēðíăçĄ éæèĘāČôÿíăçĄÐòòðÓĆèãĄ
ċãÙÿíòÿèāðíòÿéăãā…
üāČðè
ÑüäśüèòĀéùĈŚíăçĄċØôăðØôüÖÑüÖċòā…
(íòÿùÖÕŞ) éòòãāíòÿùĀÖÕòāÙċüċÙĄñÑüÖċòāċêŢèÐĘāôĀÖĎ×ùèĀéùèćèĎúśċòā
ČùöÖúā “öăåĄæāÖĎúðŚÑüÖÐāòċêŢèÙćðÙèöĀã” ČôÿÐôāñċêŢè “ÙćðÙè
öĀãæĄæē Ðć ÓèðĄùöŚ èòŚöð” æĄÚē Öąē æćÐÓèðĄéæéāæüñŚāÖČÑĒÖÑĀèĎèíĀèçÐă×ÑüÖ
íòÿÓòăùäċ×śā (FABC 5 Ñśü 8) ùĀäéćòćøæćÐÓèÑüÖöĀãèĄĔÐĒċÙŚèċãĄñöÐĀè ďãś
òĀéċòĄñÐĎúśäüéùèüÖÓĘāċÙĆĔüċÙăÜèĄĔãśöñ
öĀèèĄĔæĄðÖāèüïăéāôÑüÖöĀãċòā×ÿÙŚöñĎúśċòāÓśèíéÓöāðúðāñæĄēôąÐ
ÚąĔÖñăēÖÑąĔèċÐĄēñöÐĀé “ÙćðÙèöĀãæĄēæćÐÓèðĄùŚöèòŚöð” æĄēÚąēÖæćÐÓè “åĈÐċòĄñÐðā
ČôÿåĈÐùŚÖüüÐďê”
(ÙĄĔæĄēČëŚèÑśüÓöāð úĀöÑśüċòĆēüÖ “ċòāåĈÐċòĄñÐðāČôÿåĈÐùŚÖüüÐďê”)
ċöôāèĄĎĔ úśċòāùĘāòöðäèüñĈċŚ ØíāÿíòÿíĀÐäòŞíòÿċêŢèċ×śā ČôÿêòÿÐā÷
ñĆèñĀèåąÖÓöāðüãæèČôÿíòÿċðääāÐòćâāüĀèúāÑüéċÑäðăďãśÑüÖíòÿüÖÓŞ”
ÑśāČäŚíòÿċ×śā ÑüæòÖíòÿÐòćâāċæüÜ…
íòÿùăòăòćŚÖčò×èŞČãŚíòÿċ×śā…
éæïāöèāÑüÖêòÿçāè Ďúśċòāïāöèā…
2
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ëĈśèĘāÓèæĄē 1

íòÿ÷āùè×ĀÐòñćÓČòÐ ČùãÖĎúśċòāċúĒèöŚāéòòãāÓòăùäÙèďãś
ðĄùŚöèòŚöðĎèíĀèçÐă×ČôÿÖāèÑüÖíòÿÓòăùäċ×śāċüÖ èĄēÓĆü “ÙćðÙèÓòăùäÙè
æĄēæćÐÓèðĄùŚöèòŚöð” ĎèÓöāðúðāñæĄēČæśÑüÖÓĘā ĎúśċòāåāðäĀöċòāċüÖöŚā
ÓĘāåāð (äĀĔÖÓĘāåāðÐĀéæćÐÓèæĄēüñĈŚĎèöĀã)
• ÓòăùäÙèĎèíòÿ÷āùè×ĀÐòñćÓČòÐæśāæāñíöÐċòāĎèöĀãèĄĎĔ úśæāĘ üÿďò?
(ëĈśèĘāÓèæĄē 1-2)
ÓèæĄē 1. ďðŚöāŚ ċòā×ÿüñĈæŚ ďĄē úèÐĒäāðòÿúöŚāÖùĀêãāúŞ úòĆüĎèöĀèüāæăäñŞ
ÓèæĄē 2. ċòāæĀĔÖúôāñ “åĈÐċòĄñÐðāČôÿåĈÐùŚÖüüÐďê” ċíĆēüċêŢèêòÿ×ĀÐøŞ
íñāèåąÖíòÿÓòăùäċ×śā
ÓèæĄē 1. ċðĆēüċòāĎúśéòăÐāòĎèüÖÓŞÐòÑüÖöĀã úòĆü ùïāïăéāôöĀã
ÓèæĄē 2. ċòāďðŚĎÙŚċíĄñÖÙŚöñċ×śāüāöāùċæŚāèĀĔè ČäŚñĀÖùāèäŚüíĀèçÐă×ÑüÖ
íòÿÓòăùäċ×śāãśöñ ċíòāÿöŚāċòā “åĈÐċòĄñÐðāČôÿåĈÐùŚÖüüÐďê”
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íòÿùÖÕŞ
Ďèíòÿöòùāò íòÿċñÚĈċ×śāäòĀùċÐĄēñöÐĀé
“ÑśāöæĄē×ÿċÐĄēñöðĄðāÐ” (ÙĈČëŚèÑśüÓöāðČëŚèæĄē 3)
íòÿüÖÓŞäòĀùùĀēÖùāöÐÑüÖíòÿüÖÓŞöŚā
“ċòāùŚÖæŚāèæĀĔÖúôāñüüÐďê” (ÙĈČëŚèÑśüÓöāðČëŚèæĄē 4)
íòÿüÖÓŞæòÖùŚÖÓèçòòðãāďêãśöñ ďðŚċíĄñÖČäŚüĀÓòùāöÐùăéùüÖÓè
ċæŚāèĀĔè
öĀèèĄĔ ċòāüñāÐ×ÿÐôŚāööŚā íòÿċñÚĈċ×śāďãśæòÖùŚÖÕòāöāùëĈðś ÓĄ öāð
ċÙĆēüĎúśďêùāèäŚüíĀèçÐă×ÑüÖíòÿüÖÓŞ ČôÿċäòĄñðæāÖùĘāúòĀéíòÿüÖÓŞ
íòÿċñÚĈċ×śāæòÖüèćÜāäĎúśÓèçòòðãāùāðĀÜ “ċÑśāðāðĄùöŚ èòŚöð”
ĎèíĀèçÐă×ÑüÖíòÿüÖÓŞ íòÿüÖÓŞďãśæòÖüèćÜāäíöÐċÑāĎúśêòÿÐā÷ċòĆēüÖ
ċÐĄēñöÐĀéíòÿüāâā×ĀÐò úðāñÓöāðöŚāĎúśèĘāÓöāðÙĆēèÙðñăèãĄČôÿùćÑïāí
ãĄðāñĀÖÓèċ×Ēéêŕöñ ČôÿùĀèäăùćÑðāùĈŚÓòüéÓòĀö
ãśöñċúäćèĄĔÐāòÐòÿæĘāãĀÖÐôŚāö×ąÖċêŢèÐāòċäòĄñðæāÖďöśùĘāúòĀé
íòÿÓòăùäċ×śāċüÖ

ÐāòČùãÖéæéāæùððćäăÐŚüèéæüŚāèČòÐ
ëĈśèĘāÓèæĄē 1
“ÐŚüèæĄēċòā×ÿîŠÖíòÿöā×āÑüÖíòÿċêŢèċ×śā×āÐéæüŚāè ċòāÑüèĘā
ċùèüÐāòČùãÖùĀĔèđ ċòĆēüÖúèąēÖ×āÐÙĄöăäêòÿ×ĘāöĀèÑüÖċòāĎúśæŚāèÙð”
ċíĆēüèéśāèÓèČòÐ
“ðĄÓòüéÓòĀöĎúðŚÓòüéÓòĀöúèąēÖċíăēÖċÑśāðāüñĈŚĎèôÿČöÐéśāèÑüÖ
ċòā ċòā×ÿďðŚďêċñĄēñðċÑāéśāÖúòĆü? ČðśöŚāċÑā×ÿďðŚĎÙŚÓāæüôăÐÐĒäāð”
ċíĆēüèéśāèÓèæĄēùüÖ
“ØĀèÓăãöŚāďðŚĎÙŚçćòÿÐÖÐāòüÿďòÑüÖċòāæĄē×ÿċñĄēñðċÑā ñăēÖíöÐċÑā
ďðŚĎÙŚÓāæüôăÐãśöñ ċòāċíĄñÖòāñÖāèÓćâíŚüċ×śāüāöāùċÐĄēñöÐĀéċÑāċæŚāèĀĔè
èĀēèÓĆüùăēÖæĄēċòāíüæĘāďãś”
ëĈśèĘāÓèæĄē 1
ċòāċíăēÖďãśñăèÙāöéśāèùüÖÓèÓćñÐĀèċÐĄēñöÐĀéÓòüéÓòĀöĎúðŚæĄēċíăēÖ
ċÑśāðāüñĈŚĎèôÿČöÐéśāèÑüÖċÑā æĀĔÖùüÖäĀĔÖÓĘāåāðöŚā Óöò×ÿďêċñĄēñðċÑā
úòĆüďðŚ?
ëĈśèĘāÓèæĄē 2
(äĀĔÖÓĘāåāðäŚüďêèĄĔÐĀéæćÐÓèæĄēüñĈŚĎèöĀã
ùðāÙăÐÑüÖæĄðÖāèéāÖÓèæĄēòŚöðüñĈŚĎèúðĈŚùĀäéćòćø
ùāðāòåÙŚöñäüéďãś)
ÓĘāåāð
•
ċòāċúĒèêŠÜúāüÿďò×āÐÐāòČùãÖéæéāæùððćäă?
•
ċòāðĄêÜ
Š úāæĘāèüÖċãĄñöÐĀèèĄĔĎèöĀãÑüÖċòāċüÖúòĆüďðŚ?
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éæèĘāùĈŚéæüŚāèČòÐ
ëĈśèĘāÓèæĄē 1
“ċöôāèĄĔĎúśċòāîŠÖíòÿöā×āÑüÖíòÿċêŢèċ×śāČôÿíă×āòâāãĈöŚā
íòÿüÖÓŞðĄüÿďò×ÿéüÐċòāċÐĄēñöÐĀéÐòÿČùċòĄñÐÑüÖċòā ĎèßāèÿċêŢè÷ăøñŞ
ÑüÖíòÿüÖÓŞ”
éæüŚāèæĄē 1
òð 16:1-10 (èĀÐéćÜċêāčôÐôŚāöæĀÐæāñ “ċíĆüē èòŚöðÖāèÑüÖæŚāè”)
éæùòśüñ ċòāæćÐÓèåĈÐċòĄñÐðāČôÿåĈÐùŚÖüüÐďêčãñíòÿÓòăùäċ×śā
éæċíôÖùãćãĄ (19:1-44)
1. îŖāùĘāČãÖíòÿùăòăÑüÖíòÿċ×śā ĎúśíöÐċòāďãśċúĒèÙĀãċ×èČ×śÖ
úĀäåÐă×æòÖÐòÿæĘāèĘāČùãÖ
Ðòÿ×ŚāÖČ×śÖċ×èĎ×ñāðďãśñô
æćÐöĀèîŖāêòÿÐā÷Ðă×Ðòòð
üĀèċôă÷ôĘĔāöĀèäŚüďêĎèČúŚÖúè
æćÐÓĆèÓĘēāêòÿÐā÷ÚĘĔāñĘĔāÐðô
êòÿÐā÷×èÓĆèäŚüďêĎúśďãśñèă (òĀé)
2. ďðŚ×ĘāċêŢèäśüÖÐôŚāöċêŢèåśüñÓĘā úòĆüċíśüíòĘēāöā×āĎãòĈśďãśùăĔè
ČäŚÐòÿèĀĔèîŖāòśüÖÐśüÖČëŚèãăè
æĀēöčôÐñăèæćÐæăöāČôÿòāäòĄ (òĀé)
éæåöāñċÐĄñòäăČãŚíòÿöòùāò
ëĈśèĘāÓèæĄē 1
“ċöôāèĄĔ ĎúśċòāäśüèòĀéČôÿùòòċùòăÜíòÿëĈæś òÖÐôĀéÓĆèíòÿÙèðŞÙíĄ
íòÿüÖÓŞäòĀùÐĀéċòāæāÖíòÿöòùāò”
üĀôċôôĈñā
üĀôċôôĈñā üĀôċôôĈñā üĀôċôôĈñā (æćÐÓèòśüÖÚĘĔā)
“ÑśāöæĄēċÐĒéċÐĄēñöèĀĔèðĄðāÐ ÑüíòÿüÖÓŞčêòãùŚÖÓèÖāèðāċåăã”
üĀôċôôĈñā üĀôċôôĈñā üĀôċôôĈñā
4
AsIPA D3 ċòāåĈÐċòĄñÐðā Čôÿ åĈÐùŚÖüüÐďê

íòÿöòùāò
éæüŚāè×āÐíòÿöòùāò ôÐ 10: 1-9 (íĀèçÐă×ÑüÖùāöÐ 72 Óè)
éæċæ÷èŞĎèòĈêČééÐāòČéŚÖêŠè
ëĈśèĘāÓèæĄē 1
ĎèéæüŚāèČòÐ èĀÐéćÜċêāčôæĀÐæāñ “ùĀäéćòøć Õòāöāù” ãśöñÓĘāöŚā
“ċíĆēüèòŚöðÖāèÑüÖÑśāíċ×śā” (ÙĈČëŚèÑśüÓöāðČëŚèæĄē 1)
ČôÿÓĘāöŚā “ÓèċãŚèĎèúðĈŚüĀÓòùāöÐ” (ÙĈČëŚèÑśüÓöāðČëŚèæĄē 2)
ëĈśèĘāÓèæĄē 2
èĀÐéćÜċêāčôåĆüöŚā “ùĀäéćòćøÕòāöāù” ċêŢèċùðĆüèċíĆēüèČôÿ
ċæŚāċæĄñðÐĀéæŚāè æŚāèÐôŚāöåąÖċîéĄ “÷āùèéòăÐòùäòĄÑüÖíòÿ÷āùè×ĀÐò”
ÚąēÖãĈČôùĀäéćòćø×ĘāèöèðāÐ
æŚāèċòĄñÐ êòăùùăôôāČôÿüāÓöăôôā ùāðĄÑüÖèāÖöŚā “ċíĆēüèòŚöð
ÖāèĎèíòÿÓòăùäċñÚĈ” æĀĔÖùüÖďãśċêőãéśāèÑüÖċÑāČÐŚëĈśðĄÓöāðċÙĆēüċíĆēüĎÙś
ċêŢèæĄēíéêÿÐĀèæĄēèĀēè
íöÐċÑāñĀÖñüðċùĄēñÖäāñċíĆēüÙŚöñÙĄöăäÑüÖèĀÐéćÜċêāčôďöś
æŚāèċòĄñÐÕòāöāùÙāñÙĆēü üĀèčãòèăÓĀù ČôÿÕòāöāùúÜăÖÙĆēü
ñĈèăüĀù öŚāċêŢè “ÓèċãŚèĎèúðĈŚüĀÓòùāöÐ” ċòāÓöò×ã×ĘāďöśöŚāäĘāČúèŚÖ
“üĀÓòùāöÐ” ďãśðüéĎúśČÐŚùäĀ éćòøć Ďèíòÿ÷āùè×ĀÐòñćÓČòÐëĈÚś Öąē ÐŚüäĀÖĔ ÙćðÙè
Óòăùä×ĀÐòæśüÖåăēè
ċíĆēüèÑüÖèĀÐéćÜċêāčôÙĆēü üāċêôċôù “ďãśëŚāèêòÿùéÐāòâŞðā
üñŚāÖčÙÐčÙè ċíĆēüíòÿÓòăùäċ×śā” äāðæĄēċòāďãśîŠÖ×āÐéæüŚāè
ÓèċúôŚāèĄĔÓĆü “ùĀäéćòćøÕòāöāù” ëĈśÚąēÖðĄùŚöèòŚöðĎèÐāòÐŚüäĀĔÖ
íòÿ÷āùè×ĀÐòĎèéśāèÑüÖíöÐċÑā íöÐċÑāðĄùöŚ èòŚöðĎèïāòÐă×ČôÿĎèÐāò
òŚöðæèæćÐÑŞæòðāèÐĀéíòÿÓòăùäċ×śā íöÐċÑāíòśüðĎ×ÐĀèċêŢèêòÿ×ĀÐøŞíñāè
åąÖċüÐïāíČôÿÓöāðòĀÐÚąēÖÐĀèČôÿÐĀè
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1. îŖāùĘāČãÖíòÿùăòăÑüÖíòÿċ×śā ĎúśíöÐċòāďãśċúĒèÙĀãċ×èČ×śÖ
úĀäåÐă×æòÖÐòÿæĘāèĘāČùãÖ
Ðòÿ×ŚāÖČ×śÖċ×èĎ×ñāðďãśñô
æćÐöĀèîŖāêòÿÐā÷Ðă×Ðòòð
üĀèċôă÷ôĘĔāöĀèäŚüďêĎèČúŚÖúè
æćÐÓĆèÓĘēāêòÿÐā÷ÚĘĔāñĘĔāÐðô
êòÿÐā÷×èÓĆèäŚüďêĎúśďãśñèă (òĀé)
2. ďðŚ×ĘāċêŢèäśüÖÐôŚāöċêŢèåśüñÓĘā úòĆüċíśüíòĘēāöā×āĎãòĈśďãśùăĔè
ČäŚÐòÿèĀĔèîŖāòśüÖÐśüÖČëŚèãăè
æĀēöčôÐñăèæćÐæăöāČôÿòāäòĄ (òĀé)
éæåöāñċÐĄñòäăČãŚíòÿöòùāò
ëĈśèĘāÓèæĄē 1
“ċöôāèĄĔ ĎúśċòāäśüèòĀéČôÿùòòċùòăÜíòÿëĈæś òÖÐôĀéÓĆèíòÿÙèðŞÙíĄ
íòÿüÖÓŞäòĀùÐĀéċòāæāÖíòÿöòùāò”
üĀôċôôĈñā
üĀôċôôĈñā üĀôċôôĈñā üĀôċôôĈñā (æćÐÓèòśüÖÚĘĔā)
“ÑśāöæĄēċÐĒéċÐĄēñöèĀĔèðĄðāÐ ÑüíòÿüÖÓŞčêòãùŚÖÓèÖāèðāċåăã”
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íòÿöòùāò
éæüŚāè×āÐíòÿöòùāò ôÐ 10: 1-9 (íĀèçÐă×ÑüÖùāöÐ 72 Óè)
éæċæ÷èŞĎèòĈêČééÐāòČéŚÖêŠè
ëĈśèĘāÓèæĄē 1
ĎèéæüŚāèČòÐ èĀÐéćÜċêāčôæĀÐæāñ “ùĀäéćòøć Õòāöāù” ãśöñÓĘāöŚā
“ċíĆēüèòŚöðÖāèÑüÖÑśāíċ×śā” (ÙĈČëŚèÑśüÓöāðČëŚèæĄē 1)
ČôÿÓĘāöŚā “ÓèċãŚèĎèúðĈŚüĀÓòùāöÐ” (ÙĈČëŚèÑśüÓöāðČëŚèæĄē 2)
ëĈśèĘāÓèæĄē 2
èĀÐéćÜċêāčôåĆüöŚā “ùĀäéćòćøÕòāöāù” ċêŢèċùðĆüèċíĆēüèČôÿ
ċæŚāċæĄñðÐĀéæŚāè æŚāèÐôŚāöåąÖċîéĄ “÷āùèéòăÐòùäòĄÑüÖíòÿ÷āùè×ĀÐò”
ÚąēÖãĈČôùĀäéćòćø×ĘāèöèðāÐ
æŚāèċòĄñÐ êòăùùăôôāČôÿüāÓöăôôā ùāðĄÑüÖèāÖöŚā “ċíĆēüèòŚöð
ÖāèĎèíòÿÓòăùäċñÚĈ” æĀĔÖùüÖďãśċêőãéśāèÑüÖċÑāČÐŚëĈśðĄÓöāðċÙĆēüċíĆēüĎÙś
ċêŢèæĄēíéêÿÐĀèæĄēèĀēè
íöÐċÑāñĀÖñüðċùĄēñÖäāñċíĆēüÙŚöñÙĄöăäÑüÖèĀÐéćÜċêāčôďöś
æŚāèċòĄñÐÕòāöāùÙāñÙĆēü üĀèčãòèăÓĀù ČôÿÕòāöāùúÜăÖÙĆēü
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ċíĆēüèÑüÖèĀÐéćÜċêāčôÙĆēü üāċêôċôù “ďãśëŚāèêòÿùéÐāòâŞðā
üñŚāÖčÙÐčÙè ċíĆēüíòÿÓòăùäċ×śā” äāðæĄēċòāďãśîŠÖ×āÐéæüŚāè
ÓèċúôŚāèĄĔÓĆü “ùĀäéćòćøÕòāöāù” ëĈśÚąēÖðĄùŚöèòŚöðĎèÐāòÐŚüäĀĔÖ
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íòÿùÖÕŞ
Ďèíòÿöòùāò íòÿċñÚĈċ×śāäòĀùċÐĄēñöÐĀé
“ÑśāöæĄē×ÿċÐĄēñöðĄðāÐ” (ÙĈČëŚèÑśüÓöāðČëŚèæĄē 3)
íòÿüÖÓŞäòĀùùĀēÖùāöÐÑüÖíòÿüÖÓŞöŚā
“ċòāùŚÖæŚāèæĀĔÖúôāñüüÐďê” (ÙĈČëŚèÑśüÓöāðČëŚèæĄē 4)
íòÿüÖÓŞæòÖùŚÖÓèçòòðãāďêãśöñ ďðŚċíĄñÖČäŚüĀÓòùāöÐùăéùüÖÓè
ċæŚāèĀĔè
öĀèèĄĔ ċòāüñāÐ×ÿÐôŚāööŚā íòÿċñÚĈċ×śāďãśæòÖùŚÖÕòāöāùëĈðś ÓĄ öāð
ċÙĆēüĎúśďêùāèäŚüíĀèçÐă×ÑüÖíòÿüÖÓŞ ČôÿċäòĄñðæāÖùĘāúòĀéíòÿüÖÓŞ
íòÿċñÚĈċ×śāæòÖüèćÜāäĎúśÓèçòòðãāùāðĀÜ “ċÑśāðāðĄùöŚ èòŚöð”
ĎèíĀèçÐă×ÑüÖíòÿüÖÓŞ íòÿüÖÓŞďãśæòÖüèćÜāäíöÐċÑāĎúśêòÿÐā÷ċòĆēüÖ
ċÐĄēñöÐĀéíòÿüāâā×ĀÐò úðāñÓöāðöŚāĎúśèĘāÓöāðÙĆēèÙðñăèãĄČôÿùćÑïāí
ãĄðāñĀÖÓèċ×Ēéêŕöñ ČôÿùĀèäăùćÑðāùĈŚÓòüéÓòĀö
ãśöñċúäćèĄĔÐāòÐòÿæĘāãĀÖÐôŚāö×ąÖċêŢèÐāòċäòĄñðæāÖďöśùĘāúòĀé
íòÿÓòăùäċ×śāċüÖ

ÐāòČùãÖéæéāæùððćäăÐŚüèéæüŚāèČòÐ
ëĈśèĘāÓèæĄē 1
“ÐŚüèæĄēċòā×ÿîŠÖíòÿöā×āÑüÖíòÿċêŢèċ×śā×āÐéæüŚāè ċòāÑüèĘā
ċùèüÐāòČùãÖùĀĔèđ ċòĆēüÖúèąēÖ×āÐÙĄöăäêòÿ×ĘāöĀèÑüÖċòāĎúśæŚāèÙð”
ċíĆēüèéśāèÓèČòÐ
“ðĄÓòüéÓòĀöĎúðŚÓòüéÓòĀöúèąēÖċíăēÖċÑśāðāüñĈŚĎèôÿČöÐéśāèÑüÖ
ċòā ċòā×ÿďðŚďêċñĄēñðċÑāéśāÖúòĆü? ČðśöŚāċÑā×ÿďðŚĎÙŚÓāæüôăÐÐĒäāð”
ċíĆēüèéśāèÓèæĄēùüÖ
“ØĀèÓăãöŚāďðŚĎÙŚçćòÿÐÖÐāòüÿďòÑüÖċòāæĄē×ÿċñĄēñðċÑā ñăēÖíöÐċÑā
ďðŚĎÙŚÓāæüôăÐãśöñ ċòāċíĄñÖòāñÖāèÓćâíŚüċ×śāüāöāùċÐĄēñöÐĀéċÑāċæŚāèĀĔè
èĀēèÓĆüùăēÖæĄēċòāíüæĘāďãś”
ëĈśèĘāÓèæĄē 1
ċòāċíăēÖďãśñăèÙāöéśāèùüÖÓèÓćñÐĀèċÐĄēñöÐĀéÓòüéÓòĀöĎúðŚæĄēċíăēÖ
ċÑśāðāüñĈŚĎèôÿČöÐéśāèÑüÖċÑā æĀĔÖùüÖäĀĔÖÓĘāåāðöŚā Óöò×ÿďêċñĄēñðċÑā
úòĆüďðŚ?
ëĈśèĘāÓèæĄē 2
(äĀĔÖÓĘāåāðäŚüďêèĄĔÐĀéæćÐÓèæĄēüñĈŚĎèöĀã
ùðāÙăÐÑüÖæĄðÖāèéāÖÓèæĄēòŚöðüñĈŚĎèúðĈŚùĀäéćòćø
ùāðāòåÙŚöñäüéďãś)
ÓĘāåāð
•
ċòāċúĒèêŠÜúāüÿďò×āÐÐāòČùãÖéæéāæùððćäă?
•
ċòāðĄêÜ
Š úāæĘāèüÖċãĄñöÐĀèèĄĔĎèöĀãÑüÖċòāċüÖúòĆüďðŚ?
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×ĀãċäòĄñðČëŚèÑśüÓöāðäŚāÖđ æĄē×ÿèĘāðāĎÙśòÿúöŚāÖíăçĄ
(ÓöòðĄÑèāãĎúÜŚČôÿÙĀãċ×èíüæĄē×ÿĎúśæĄēêòÿÙćðæĀĔÖúðãðüÖċúĒèďãś)
1) “ċíĆēüèòŚöðÖāèÑüÖÑśāíċ×śā”
2) “ÓèċãŚèĎèúðĈŚüĀÓòùāöÐ”
3) “ÑśāöæĄē×ÿċÐĄēñöðĄðāÐ”
4) “ċòāùŚÖæŚāèæĀĔÖúôāñüüÐďê”
ċäòĄñðëĈśòŚöðæĘāÐă×Ðòòðďöś 6-8 Óè
ïāÓċòăēðíăçĄ éæèĘāČôÿíăçĄÐòòðÓĆèãĄ
ċãÙÿíòÿèāðíòÿéăãā…
üāČðè
ÑüäśüèòĀéùĈŚíăçĄċØôăðØôüÖÑüÖċòā…
(íòÿùÖÕŞ) éòòãāíòÿùĀÖÕòāÙċüċÙĄñÑüÖċòāċêŢèÐĘāôĀÖĎ×ùèĀéùèćèĎúśċòā
ČùöÖúā “öăåĄæāÖĎúðŚÑüÖÐāòċêŢèÙćðÙèöĀã” ČôÿÐôāñċêŢè “ÙćðÙè
öĀãæĄæē Ðć ÓèðĄùöŚ èòŚöð” æĄÚē Öąē æćÐÓèðĄéæéāæüñŚāÖČÑĒÖÑĀèĎèíĀèçÐă×ÑüÖ
íòÿÓòăùäċ×śā (FABC 5 Ñśü 8) ùĀäéćòćøæćÐÓèÑüÖöĀãèĄĔÐĒċÙŚèċãĄñöÐĀè ďãś
òĀéċòĄñÐĎúśäüéùèüÖÓĘāċÙĆĔüċÙăÜèĄĔãśöñ
öĀèèĄĔæĄðÖāèüïăéāôÑüÖöĀãċòā×ÿÙŚöñĎúśċòāÓśèíéÓöāðúðāñæĄēôąÐ
ÚąĔÖñăēÖÑąĔèċÐĄēñöÐĀé “ÙćðÙèöĀãæĄēæćÐÓèðĄùŚöèòŚöð” æĄēÚąēÖæćÐÓè “åĈÐċòĄñÐðā
ČôÿåĈÐùŚÖüüÐďê”
(ÙĄĔæĄēČëŚèÑśüÓöāð úĀöÑśüċòĆēüÖ “ċòāåĈÐċòĄñÐðāČôÿåĈÐùŚÖüüÐďê”)
ċöôāèĄĎĔ úśċòāùĘāòöðäèüñĈċŚ ØíāÿíòÿíĀÐäòŞíòÿċêŢèċ×śā ČôÿêòÿÐā÷
ñĆèñĀèåąÖÓöāðüãæèČôÿíòÿċðääāÐòćâāüĀèúāÑüéċÑäðăďãśÑüÖíòÿüÖÓŞ”
ÑśāČäŚíòÿċ×śā ÑüæòÖíòÿÐòćâāċæüÜ…
íòÿùăòăòćŚÖčò×èŞČãŚíòÿċ×śā…
éæïāöèāÑüÖêòÿçāè Ďúśċòāïāöèā…
2
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ëĈśèĘāÓèæĄē 1

íòÿ÷āùè×ĀÐòñćÓČòÐ ČùãÖĎúśċòāċúĒèöŚāéòòãāÓòăùäÙèďãś
ðĄùŚöèòŚöðĎèíĀèçÐă×ČôÿÖāèÑüÖíòÿÓòăùäċ×śāċüÖ èĄēÓĆü “ÙćðÙèÓòăùäÙè
æĄēæćÐÓèðĄùŚöèòŚöð” ĎèÓöāðúðāñæĄēČæśÑüÖÓĘā ĎúśċòāåāðäĀöċòāċüÖöŚā
ÓĘāåāð (äĀĔÖÓĘāåāðÐĀéæćÐÓèæĄēüñĈŚĎèöĀã)
• ÓòăùäÙèĎèíòÿ÷āùè×ĀÐòñćÓČòÐæśāæāñíöÐċòāĎèöĀãèĄĎĔ úśæāĘ üÿďò?
(ëĈśèĘāÓèæĄē 1-2)
ÓèæĄē 1. ďðŚöāŚ ċòā×ÿüñĈæŚ ďĄē úèÐĒäāðòÿúöŚāÖùĀêãāúŞ úòĆüĎèöĀèüāæăäñŞ
ÓèæĄē 2. ċòāæĀĔÖúôāñ “åĈÐċòĄñÐðāČôÿåĈÐùŚÖüüÐďê” ċíĆēüċêŢèêòÿ×ĀÐøŞ
íñāèåąÖíòÿÓòăùäċ×śā
ÓèæĄē 1. ċðĆēüċòāĎúśéòăÐāòĎèüÖÓŞÐòÑüÖöĀã úòĆü ùïāïăéāôöĀã
ÓèæĄē 2. ċòāďðŚĎÙŚċíĄñÖÙŚöñċ×śāüāöāùċæŚāèĀĔè ČäŚñĀÖùāèäŚüíĀèçÐă×ÑüÖ
íòÿÓòăùäċ×śāãśöñ ċíòāÿöŚāċòā “åĈÐċòĄñÐðāČôÿåĈÐùŚÖüüÐďê”
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ÓèæĄē 1. ċðĆüē ďòÐĒäāðæĄċē òāċÙăÜëĈðś āüñĈĎŚ úðŚċÑśāðāñĀÖÐôćðŚ ôÿČöÐéśāèÑüÖċòā
ÓèæĄē 2. ċòāďãśùāèäŚüíĀèçÐă×ÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā ċíòāÿċòā “åĈÐċòĄñÐðā
Čôÿ åĈÐùŚÖüüÐďê”
éæïāöèāċíĆēüðöôÙè
ĎúśæðĄ ÖāèüïăéāôÑüÖöĀã 2-3 Óè ċäòĄñðéæïāöèāċíĆüē ðöôÙèďöś
ČôÿĎúśčüÐāùÐôćŚðïāøāæĄēČäÐäŚāÖÐĀèúòĆüÐôćŚðÐă×ÐòòðüĆēèðĄùŚöèòŚöðèĘā
ïāöèāãśöñ
ëĈśèĘāÓèæĄē 1
ÐŚüèüöñíòùćãæśāñ
×āÐČééØéĀéÑüÖíòÿ÷āùè×ĀÐòñćÓČòÐ ċòāďãśÓśèíéôĀÐøâÿ
æĄēùĘāÓĀÜÑüÖ “öăåĄæāÖĎúðŚĎèÐāòċêŢèÙćðÙèöĀã” öŚāďðŚċíĄñÖċØíāÿ
íòÿùÖÕŞČôÿèĀÐéöÙċæŚāèĀĔèæĄēðĄíĀèçÐă× ČäŚċòāæćÐÓèďãśòĀéċòĄñÐðāČôÿåĈÐ
ùŚÖüüÐďêãĘāċèăèíĀèçÐă×ÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā
éĀãèĄĔ ĎúśċòāöüèÑüíòÿċ×śāčêòãêòÿæāèíòÿíòČôÿíôÿÐĘāôĀÖċíĆēü
ĎúśċòāæĘāíĀèçÐă×ùĘāċòĒ×ùðéĈòâŞæĀĔÖæĄēéśāè æĄēöĀãČôÿæĄēæĘāÖāèÑüÖċòā
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AsIPA D3

ċòāåĈÐċòĄñÐðāČôÿåĈÐùŚÖüüÐďê
(äĀöüñŚāÖČòÐ ÑüÖÐă×ÐòòðêôćÐ×ăäùĘāèąÐ
ùĘāúòĀéíăçĄÐòòðöĀèüāæăäñŞ)

ĎúśäăãČùãÖÑśüÓöāðČôÿïāíèĄĔĎèöĀãÐŚüèċòăēðíăçĄ
úĀöÑśüċòĆēüÖ ċòāåĈÐċòĄñÐðāČôÿåĈÐùŚÖüüÐďê
ČëŚèčêùċäüòŞ (úòĆüåŚāñùĘāċèāÑñāñïāíĎúśĎúÜŚÑąĔè)
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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

D3
เราถูกเรียกมาและถูกสงออกไป
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