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”

ëĈśèĘāÓèæĄē 1 ÓĘāåāð (äĀĔÖÓĘāåāðÐĀéæćÐÓèæĄēüñĈŚĎèöĀã)
• öăùĀñæĀ÷èŞèĄĔ æśāæāñÙĄöăäêòÿ×ĘāöĀèĎèÙćðÙèöĀãÑüÖċòāüñŚāÖďò?
íòÿùÖÕŞ
ċòā×ÿäśüÖæĘāĎúśÐāòÙŚöñċúôĆüČéŚÖêŠèÐĀè ČôÿÐāòúŚöÖĎñäŚüÐĀè
êòāÐÝÙĀãċ×èĎèÙćðÙèöĀãÑüÖċòāčãñċØíāÿĎèÐôćðŚ ôÿČöÐéśāèÑüÖċòāČôÿ
ĎèÐôćŚðċôĒÐđ æĄēċíĆēüèéśāèÓŚüñđ ÐôāñċêŢèúèąēÖċãĄñöÐĀèĎèíòÿÓòăùäċ×śā
(ÙĄĔ čêùċäüòŞČëŚèĎúÜŚ) â æĄēèĀĔè íöÐċÑāùèĀéùèćèÐĀèČôÿÐĀè æĘāÖāèãśöñ
ÐĀè òöðċêŢè “èĘĔāúèąēÖĎ×ċãĄñöÐĀè” åśāùăēÖèĄĔċÐăãÑąĔèďãś ëĈśÓèòüéÑśāÖċòāÐĒ×ÿ
ċÙĆēü ċíòāÿċòāåĈÐùŚÖüüÐďêċùòăðùòśāÖċüÐïāí
úāÐæŚāèêòÿùÖÓŞæ×Ąē ÿòĈÓś öāðúðāñČôÿċúäćëôôąÐđ ĎèÐāò×ĀãÐôćðŚ
ċíĆēüèéśāè ČôÿÐôćŚðèĄĔ×ÿíĀáèāċêŢèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñďãśüñŚāÖďò čêòã
äăãäŚüíòÿùÖÕŞúòĆüÓèĎãÓèúèąēÖĎèæĄðÑüÖċòā
éæïāöèāċíĆēüðöôÙè
ùðāÙăÐ 2-3 Óè ÑüÖæĄðÖāèüïăéāôċäòĄñðéæïāöèā üā×ċÙăÜ
ùðāÙăÐ×āÐÐôćðŚ æĄĎē ÙśïāøāäŚāÖÐĀè ċäòĄñð (ČôÿüŚāè) éæïāöèāãśöñïāøā
ÑüÖäè
ëĈśèĘāÓèæĄē 1
ÐŚüèüöñíò
öĀèèĄĔċòāæćÐÓè×ÿċäĆüèäĀöċüÖĎúśäòÿúèĀÐåąÖÓöāðùĘāÓĀÜÑüÖöăåĄ
æāÖĎúðŚÑüÖÐāòċêŢèÙćðÙèöĀã
“ċòāåĈÐùŚÖüüÐďêċùòăðùòśāÖċüÐïāí”
èĄÓē üĆ öăåæĄ āÖĎúðŚĎèÐāòêòÿÐā÷ÑŚāöãĄÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā
ċêŢèöăåæĄ āÖÑüÖ “íòÿöòùāòĎèÐāòċêŢèÙćðÙèöĀãČôÿíòÿ÷āùè×ĀÐò”
ċöôāèĄĔĎúśċòāöüèÑüíòÿíò×āÐíòÿċêŢèċ×śā ÑüíòÿüÖÓŞčêòãĎúś
ċòāæĀÖĔ úôāñċÑśðČÑĒÖĎèÐāòêÞăéäĀ íă èĀ çÐă×ÑüÖċòāĎèÓòüéÓòĀö ĎèÙćðÙèöĀã
ČôÿĎèæĄēæĘāÖāèÑüÖċòā
8
AsIPA D4 ċòāåĈÐùŚÖüüÐďêùòśāÖċüÐïāí

AsIPA D4

ċòāåĈÐùŚÖüüÐďêùòśāÖċüÐïāí
(äĀöüñŚāÖæĄē 2 ÑüÖÐă×ÐòòðêôćÐ×ăäùĘāèąÐ
ùĘāúòĀéíăçĄÐòòðöĀèüāæăäñŞ)

ĎúśäăãČùãÖÑśüÓöāðČôÿïāíèĄĔĎèöĀãÐŚüèċòăēðíăçĄ
úĀöÑśüċòĆēüÖ

ċòāåĈÐùŚÖüüÐďêùòśāÖċüÐïāí

ČëŚèčêùċäüòŞ (åŚāñùĘāċèāÑñāñïāíĎúśĎúÜŚÑąĔè)

1
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Ďúś×ĀãċäòĄñðČëŚèÑśüÓöāðäŚāÖđ æĄē×ÿèĘāðāĎÙśòÿúöŚāÖíăçĄ
(ÓöòðĄÑèāãĎúÜŚČôÿÙĀãċ×èíüæĄ×ē ÿĎúśæêĄē òÿÙćðæĀÖĔ úðãðüÖċúĒèďãś)
(1)
(2)
(3)
(4)

“íòÿéăãāċ×śāÑśā čêòãĎúśċÑāæĀĔÖúôāñċêŢèúèąēÖċãĄñöÐĀèĎèċòā”
“ċíĆēüčôÐ×ÿďãśċÙĆēü”
“×ÖüãæèČôÿüãÐôĀĔèäŚüÐĀèČôÿÐĀè”
“ÓöāðċüĆĔüüāæò – üŚüèčñè – åŚüðäè – ÑĀèäă”
ċäòĄñðëĈśòŚöðæĘāÐă×Ðòòðďöś 9-10 Óè ČôÿéæċíôÖæĄēċúðāÿùð

2
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ëĈśè ĘāÓèæĄē 1 “ċòāďãś×ãĀ æĘāČëèÖāèČôÿčÓòÖÐāòðāÐðāñċíĆüē æĘāÐāòêòÿÐā÷
ÑŚāöãĄÑüÖíòÿċêŢèċ×śā ČäŚüÿďòÓĆüöăåĄæāÖÐāòêòÿÐā÷ÑŚāöãĄæĄē
íòÿÓòăùäċ×śāæòÖċùèüČèÿċòāĎèöĀèèĄĔ”
ëĈśè Ęā ÓèæĄē 2 “ÑüčêòãĎúśíöÐċÑāæĀÖĔ úôāñċêŢèúèąÖē ċãĄñöÐĀè ċíĆüē čôÐ×ÿďãśċÙĆüē ”
(ÙĈČëŚèÑśüÓöāðæĄē 2)
èĄÓē üĆ ċùèŚúČŞ ôÿÓöāðċòĄñéÖŚāñüĀèæòÖíôĀÖñăÖē åśāæŚāèæĀÖĔ úôāñċùòăð
ùòśāÖċüÐïāíČôÿãĘāòÖÓöāðċêŢèċüÐïāíüñĈĎŚ èċòāëĈċś êŢèíòÿéăãā
íòÿéćäòČôÿíòÿ×ăä íòÿÓòăùäċ×śāæòÖäòĀùöŚā æĘāċÙŚèèĄČĔ úôÿčôÐ
×ÿċÙĆēü èĄēÓĆüÐòÿéöèÐāòêòÿÐā÷ÑŚāöãĄÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā
íòÿùÖÕŞ
Ďè “öăåæĄ āÖĎúðŚÑüÖÐāòċêŢèÙćðÙèöĀã” èĀèĔ ċòāæćÐÓèåĈÐċòĄñÐðā
ĎúśðĄùŚöèĎèíĀèçÐă×ÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā ċòāåĈÐùŚÖüüÐďêċùòăðùòśāÖċüÐïāí
ĎèæćÐúèČúŚÖæĄċē òāüñĈŚ èĀÐéćÜċêāčôďãśĎúśÓāĘ íĈãæĄċē êŢèúôĀÐÐĀéċòā ċíĆüē ċùòăð
ùòśāÖÙćðÙèČúŚÖÓöāðòĀÐÚąēÖ×ÿċêŢèêòÿ×ĀÐøŞíñāèÐĀéčôÐåąÖÓöāðòĀÐÑüÖ
íòÿċ×śā
ëĈśèĘāÓèæĄē 1 “×ÖüãæèČôÿüãÐôĀèĔ äŚüÐĀèČôÿÐĀè” (ÙĈČëŚèÑśüÓöāðæĄē 3)
åąÖČðśöŚāċòā×ÿíĈãïāøāäŚāÖÐĀè ãĘāċèăèÙĄöăäĎèéśāèæĄēČäÐäŚāÖÐĀè
ĎÙśíāúèÿæĄČē äÐäŚāÖÐĀèĎèÐāòċãăèæāÖ ČäŚÖÐāñďðŚċúðĆüèÐĀè ďãś
òĀéÐāò÷ąÐøā×āÐčòÖċòĄñèäŚāÖÐĀè èĀÐéćÜċêāčôďãśÐôŚāöďöśöŚā
×ÖüãæèČôÿüãÐôĀĔèäŚüÐĀèČôÿÐĀè
ëĈśè ĘāÓèæĄē 2 “ĎúśüïĀñÐĀè ČùãÖ ÓöāðċüĆüĔ üāæò-üŚüèčñè-åŚüðäè ČôÿÑĀèäă”
(ÙĈČëŚèÑśüÓöāðæĄē 4)
íòÿùÖÕŞ
èĄÓē üĆ öăùñĀ æĀ÷èŞÑüÖ “öăåæĄ āÖĎúðŚÑüÖÐāòċêŢèÙćðÙèöĀã” ÓĆü
ċêŢèÙćðÙèæĄēðĄÐāòČéŚÖêŠèÐĀèĎèúðĈŚÓâÿ ČôÿüüÐďêùòśāÖċüÐïāí
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éæåöāñċÐĄñòäăČãŚíòÿöòùāò
ëĈśèĘāëĈśèĘāÓèæĄē 1
“ċöôāèĄĔ ĎúśċòāäśüèòĀéČôÿùòòċùòăÜíòÿëĈæś òÖÐôĀéÓĆèíòÿÙèðÙĄí
íòÿüÖÓŞäòĀùÐĀéċòāæāÖíòÿöòùāòèĄĔ”
üĀôċôôĈñā
üĀôċôôĈñā üĀôċôôĈñā üĀôċôôĈñā (æćÐÓèòśüÖÚĘĔā)
ÑüčêòãĎúśæćÐÓèċêŢèúèąēÖċãĄñöÐĀè
ċÙŚèċãĄñöÐĀéæĄēíòÿüÖÓŞæòÖüñĈŚĎèÑśāíċ×śā
ČôÿÑśāíċ×śāüñĈŚĎèíòÿüÖÓŞ
üĀôċôôĈñā üĀôċôôĈñā üĀôċôôĈñā
íòÿöòùāò
éæüŚāè×āÐíòÿöòùāò ñè 17: 21-23
éæċæ÷èŞĎèòĈêČééÐāòČéŚÖêŠè
ëĈśè ĘāÓèæĄē 1 “ĎèíòÿöòùāòíòÿċñÚĈċ×śāæòÖċëñČùãÖåąÖċêŖāúðāñČôÿíĀèçÐă×
ĎèÙĄöăäÑüÖíòÿüÖÓŞ íòÿüÖÓŞäòĀùöŚā “íòÿéăãāċ×śāÑśā Ñśāíċ×śā
üçăøßāèïāöèā ċíĆüē ĎúśæÐć ÓèċêŢèúèąÖē ċãĄñöÐĀè” (ÙĈČëŚèÑśüÓöāðæĄē 1)
ëĈśè ĘāÓèæĄē 2 ċðĆüē íòÿċñÚĈċ×śāäòĀùöŚā “ċêŢèúèąÖē ċãĄñöÐĀè” èĀèĔ íòÿüÖÓŞæòÖÓăã
üñŚāÖċãŚèÙĀãåąÖċüÐïāíüĀèùèăæČèŚèČîŖèÑüÖíòÿüÖÓŞÐĀé
íòÿéăãāČôÿíòÿ×ăä ÙŚāÖċêŢèòúĀùçòòðæĄēôĘĔāôąÐċúôĆüċÐăè ĎèüÖÓŞ
íòÿċ×śāċüÖðĄÓöāðċêŢèÙćðÙèúòĆüúðĈÓŚ âÿÑüÖíòÿéăãā íòÿéćäò
Čôÿíòÿ×ăäæĄēòĀÐČôÿĎùŚĎ×äŚüÐĀè ùŚöèíòÿċñÚĈċ×śāċüÖæòÖêòÿùÖÓŞ
ĎúśêöÖÙèæĀĔÖúôāñ æćÐÙāäă æćÐïāøā æćÐöĀáèçòòð ďãśċÑśā
ðāðĄùŚöèòŚöðĎèÙćðÙèČúŚÖÓöāðòĀÐæĄēíéďãśĎèüÖÓŞíòÿċêŢèċ×śā
èĄÓē üĆ éæùòćêíĀèçÐă×ÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā “íòÿéăãāċ×śāÑśā čêòãĎúś
ċÑāæĀĔÖúôāñċêŢèúèąēÖċãĄñöÐĀèĎèċòā”
6
AsIPA D4 ċòāåĈÐùŚÖüüÐďêùòśāÖċüÐïāí

ïāÓċòăēðíăçĄ éæèĘāČôÿíăçĄÐòòðÓĆèãĄ
ċãÙÿíòÿèāðíòÿéăãā…
üāČðè
ÑüäśüèòĀéùĈŚíăçĄċØôăðØôüÖÑüÖċòā…
íòÿùÖÕŞ
éòòãāíòÿùĀÖÕòāÙċüċÙĄñùèĀéùèćèĎúśċòāČùöÖúā “öăåĄæāÖĎúðŚ
ÑüÖÐāòċêŢèÙćðÙèöĀã” úòĆüæĄċē òāĎÙśïāøāďæñöŚā “öăåÙĄ ðć ÙèöĀã” ÓĆüÐôāñ
ċêŢè “ÙćðÙèöĀãæĄæē Ðć ÓèðĄùöŚ èòŚöð” æĄêē òÿÙćðùúíĀèçŞùïāíòÿùĀÖÕòāÙČúŚÖ
ċüċÙĄñÓòĀÖĔ æĄē 5 â ċðĆüÖéĀèãćÖ ÐôŚāöåąÖ “ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñđ æĄòē öðÐĀèċêŢè
ÙćðÙèöĀã” öŚāèĄēÓĆü öăåĄæāÖĎúðŚÑüÖÐāòċêŢèÙćðÙèöĀã (Čôÿíòÿ÷āùè×ĀÐò
čãñòöðãśöñ) ĎèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñđ èĀĔèÓòăùäÙèČéŚÖêŠèíòÿöā×āÑüÖ
íòÿċñÚĈċ×śā ÓĘĔā×ćèÙŚöñċúôĆüÐĀèČôÿÐĀè æĘāÖāèòŚöðÐĀè ċúðĆüèÐĀéöŚāðĄ×ăä
úèąēÖĎ×ċãĄñöÐĀè (FABC 5 Ñśü 8)
ÐāòċØôăðØôüÖĎèöĀèèĄĔ æĄðÖāèüïăéāôÑüÖöĀã×ÿÙŚöñċòāĎúśÓèś úā
ÓöāðúðāñôąÐđ ĎèċòĆēüÖČèöæāÖĎúðŚÑüÖÐāòċêŢèÙćðÙèöĀãüĀèùĘāÓĀÜñăēÖèĄĔ
æĄēċòĄñÐöŚā “öăåĄÙćðÙèöĀã”
(ÙĄĔæĄēČëŚèÑśüÓöāð úĀöÑśüċòĆēüÖ) “ċòāåĈÐùŚÖüüÐďêùòśāÖċüÐïāí”
ÑâÿèĄĔĎúśċòāùĘāòöðäèüñĈŚäŚüúèśāíòÿċêŢèċ×śā üÖÓŞČúŚÖÓöāðòĀÐ
ČôÿÑüüïĀñæĄċē òāďðŚðÓĄ öāðċêŢèèĘāĔ úèąÖē Ď×ċãĄñöÐĀè æÿċôāÿċéāÿČöśÖÐĀè čãñ
ċòāċüÖċêŢèäśèċúäć ČðśöŚāċòāüā×ďðŚðĄċ×äèāæĄē×ÿÐòÿæĘāãĀÖèĀĔèÐĒäāð
3
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ÑśāČäŚíòÿċ×śā ÑüæòÖíòÿÐòćâāċæüÜ…
íòÿùăòăòćŚÖčò×èŞČãŚíòÿċ×śā…
éæïāöèāÑüÖêòÿçāè Ďúśċòāïāöèā…
ÐāòČùãÖéæéāæùððćäăÐŚüèéæüŚāèČòÐ
ëĈśèĘāÓèæĄē 2
“ÐŚüèæĄċē òā×ÿîŠÖíòÿöā×āÑüÖíòÿċêŢèċ×śāĎèéæüŚāèäŚāÖđ ċòā×ÿ
èĘāċùèüÐāòČùãÖùĀĔèđ ċòĆēüÖúèąēÖ”
(×Āã×ĘāèöèÐôćðŚ æĄðē ôĄ ÐĀ øâÿČäÐäŚāÖÐĀèùāðÐôćðŚ ČäŚôÿÐôćðŚ ðĄ×āĘ èöè
3-4 Óè ÓèĎèČäŚôÿÐôćðŚ ċêŢèċíĆüē èæĄĎē ÐôśÙãă ùèăæùèðÐĀè ĎúśČùãÖüüÐãśöñ
æŚāæāÖæĄ×ē ÿùĆüē ÓöāðúðāñöŚā íöÐċÑāďðŚäüś ÖÐāòæĘāüÿďòæĄċē ÐĄñē öÑśüÖÐĀéÐôćðŚ
üĆēèæĄēðăĎÙŚÐôćŚðÑüÖäè)
ëĈśèĘāÓèæĄē 2
ĎèéæéāæùððćäăèĄĔ ċòā×ÿċúĒèÐôćŚðċôĒÐđ ùāðÐôćŚð ĎèČäŚôÿÐôćŚð
íöÐċÑāüñĈŚòŚöðÐĀè ČäŚďðŚðĄÐāòäăãäŚüùĆēüùāòÐĀèòÿúöŚāÖÐôćŚðċúôŚāèĀĔè ċòā
×ÿċúĒèöŚāíöÐċÑāíüĎ×ČôÿðĄÓöāðùćÑċØíāÿĎèúðĈŚíöÐċÑāċæŚāèĀĔè
ëĈśèĘāÓèæĄē 1
(äĀĔÖÓĘāåāðäŚüďêèĄĔÐĀéæćÐÓèæĄēüñĈŚĎèöĀã
ùðāÙăÐÑüÖæĄðÖāèéāÖÓèæĄēòŚöðüñĈŚĎèúðĈŚùĀäéćòćø
ùāðāòåÙŚöñäüéďãś)
ÓĘāåāð
•
ċòāċúĒèêŠÜúāüÿďòĎèÐāòČùãÖéæéāæùððćäăèĄĔ?
•
ċòāðĄêŠÜúāæĘāèüÖċãĄñöÐĀèèĄĔĎèöĀãÑüÖċòāúòĆüďðŚ?

éæèĘāùĈŚéæüŚāèæĄē 1
ëĈśèĘāÓèæĄē 1
“ċöôāèĄĎĔ úśċòāîŠÖíòÿöā×āÑüÖíòÿċ×śāČôÿåāðäèċüÖöŚāíòÿüÖÓŞ
ÐĘāôĀÖ×ÿéüÐüÿďòċÐĄēñöÐĀéÐòÿČùċòĄñÐÑüÖċòāĎèßāèÿæĄēċêŢèÓòăùäÙè”
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éæüŚāè Óù 3: 12-15
ÓòăùäÙèċ×òăÜÙĄöăäãśöñÐĀèüñŚāÖďò
éæùòśüñ
æŚāèåĈÐċòĄñÐĎúśðāòöðÐĀè ċêŢèùŚöèúèąēÖÑüÖòŚāÖÐāñċãĄñöÐĀè
éæċíôÖ Óù 1:15-18
1. íòÿÓòăùäċ×śāċêŢèïāíôĀÐøâŞÑüÖíòÿċ×śāæĄēċòāðüÖďðŚċúĒè
æòÖċêŢèéćäòÓèČòÐĎèéòòãāùăēÖùòśāÖæĀĔÖêöÖ
ĎèíòÿüÖÓŞæćÐùăēÖďãśåĈÐùòśāÖ
æćÐùăēÖĎèùöòòÓŞČôÿéèČëŚèãăè (òĀé)
2. íòÿüÖÓŞãĘāòÖüñĈŚÐŚüèæĄēæćÐùăēÖďãśåĈÐùòśāÖ
ČôÿæòÖòöðæćÐùăēÖċÑśāãśöñÐĀè
íòÿ÷āùè×ĀÐòÓĆüíòÿÐāñÑüÖíòÿüÖÓŞ
íòÿüÖÓŞÓüĆ ÷Ąòøÿ (òĀé)

ÑśāČäŚíòÿċ×śā ÑüæòÖíòÿÐòćâāċæüÜ…
íòÿùăòăòćŚÖčò×èŞČãŚíòÿċ×śā…
éæïāöèāÑüÖêòÿçāè Ďúśċòāïāöèā…
ÐāòČùãÖéæéāæùððćäăÐŚüèéæüŚāèČòÐ
ëĈśèĘāÓèæĄē 2
“ÐŚüèæĄċē òā×ÿîŠÖíòÿöā×āÑüÖíòÿċêŢèċ×śāĎèéæüŚāèäŚāÖđ ċòā×ÿ
èĘāċùèüÐāòČùãÖùĀĔèđ ċòĆēüÖúèąēÖ”
(×Āã×ĘāèöèÐôćðŚ æĄðē ôĄ ÐĀ øâÿČäÐäŚāÖÐĀèùāðÐôćðŚ ČäŚôÿÐôćðŚ ðĄ×āĘ èöè
3-4 Óè ÓèĎèČäŚôÿÐôćðŚ ċêŢèċíĆüē èæĄĎē ÐôśÙãă ùèăæùèðÐĀè ĎúśČùãÖüüÐãśöñ
æŚāæāÖæĄ×ē ÿùĆüē ÓöāðúðāñöŚā íöÐċÑāďðŚäüś ÖÐāòæĘāüÿďòæĄċē ÐĄñē öÑśüÖÐĀéÐôćðŚ
üĆēèæĄēðăĎÙŚÐôćŚðÑüÖäè)
ëĈśèĘāÓèæĄē 2
ĎèéæéāæùððćäăèĄĔ ċòā×ÿċúĒèÐôćŚðċôĒÐđ ùāðÐôćŚð ĎèČäŚôÿÐôćŚð
íöÐċÑāüñĈŚòŚöðÐĀè ČäŚďðŚðĄÐāòäăãäŚüùĆēüùāòÐĀèòÿúöŚāÖÐôćŚðċúôŚāèĀĔè ċòā
×ÿċúĒèöŚāíöÐċÑāíüĎ×ČôÿðĄÓöāðùćÑċØíāÿĎèúðĈŚíöÐċÑāċæŚāèĀĔè
ëĈśèĘāÓèæĄē 1
(äĀĔÖÓĘāåāðäŚüďêèĄĔÐĀéæćÐÓèæĄēüñĈŚĎèöĀã
ùðāÙăÐÑüÖæĄðÖāèéāÖÓèæĄēòŚöðüñĈŚĎèúðĈŚùĀäéćòćø
ùāðāòåÙŚöñäüéďãś)
ÓĘāåāð
•
ċòāċúĒèêŠÜúāüÿďòĎèÐāòČùãÖéæéāæùððćäăèĄĔ?
•
ċòāðĄêŠÜúāæĘāèüÖċãĄñöÐĀèèĄĔĎèöĀãÑüÖċòāúòĆüďðŚ?

éæèĘāùĈŚéæüŚāèæĄē 1
ëĈśèĘāÓèæĄē 1
“ċöôāèĄĎĔ úśċòāîŠÖíòÿöā×āÑüÖíòÿċ×śāČôÿåāðäèċüÖöŚāíòÿüÖÓŞ
ÐĘāôĀÖ×ÿéüÐüÿďòċÐĄēñöÐĀéÐòÿČùċòĄñÐÑüÖċòāĎèßāèÿæĄēċêŢèÓòăùäÙè”
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éæüŚāè Óù 3: 12-15
ÓòăùäÙèċ×òăÜÙĄöăäãśöñÐĀèüñŚāÖďò
éæùòśüñ
æŚāèåĈÐċòĄñÐĎúśðāòöðÐĀè ċêŢèùŚöèúèąēÖÑüÖòŚāÖÐāñċãĄñöÐĀè
éæċíôÖ Óù 1:15-18
1. íòÿÓòăùäċ×śāċêŢèïāíôĀÐøâŞÑüÖíòÿċ×śāæĄēċòāðüÖďðŚċúĒè
æòÖċêŢèéćäòÓèČòÐĎèéòòãāùăēÖùòśāÖæĀĔÖêöÖ
ĎèíòÿüÖÓŞæćÐùăēÖďãśåĈÐùòśāÖ
æćÐùăēÖĎèùöòòÓŞČôÿéèČëŚèãăè (òĀé)
2. íòÿüÖÓŞãĘāòÖüñĈŚÐŚüèæĄēæćÐùăēÖďãśåĈÐùòśāÖ
ČôÿæòÖòöðæćÐùăēÖċÑśāãśöñÐĀè
íòÿ÷āùè×ĀÐòÓĆüíòÿÐāñÑüÖíòÿüÖÓŞ
íòÿüÖÓŞÓüĆ ÷Ąòøÿ (òĀé)

éæåöāñċÐĄñòäăČãŚíòÿöòùāò
ëĈśèĘāëĈśèĘāÓèæĄē 1
“ċöôāèĄĔ ĎúśċòāäśüèòĀéČôÿùòòċùòăÜíòÿëĈæś òÖÐôĀéÓĆèíòÿÙèðÙĄí
íòÿüÖÓŞäòĀùÐĀéċòāæāÖíòÿöòùāòèĄĔ”
üĀôċôôĈñā
üĀôċôôĈñā üĀôċôôĈñā üĀôċôôĈñā (æćÐÓèòśüÖÚĘĔā)
ÑüčêòãĎúśæćÐÓèċêŢèúèąēÖċãĄñöÐĀè
ċÙŚèċãĄñöÐĀéæĄēíòÿüÖÓŞæòÖüñĈŚĎèÑśāíċ×śā
ČôÿÑśāíċ×śāüñĈŚĎèíòÿüÖÓŞ
üĀôċôôĈñā üĀôċôôĈñā üĀôċôôĈñā
íòÿöòùāò
éæüŚāè×āÐíòÿöòùāò ñè 17: 21-23
éæċæ÷èŞĎèòĈêČééÐāòČéŚÖêŠè
ëĈśè ĘāÓèæĄē 1 “ĎèíòÿöòùāòíòÿċñÚĈċ×śāæòÖċëñČùãÖåąÖċêŖāúðāñČôÿíĀèçÐă×
ĎèÙĄöăäÑüÖíòÿüÖÓŞ íòÿüÖÓŞäòĀùöŚā “íòÿéăãāċ×śāÑśā Ñśāíċ×śā
üçăøßāèïāöèā ċíĆüē ĎúśæÐć ÓèċêŢèúèąÖē ċãĄñöÐĀè” (ÙĈČëŚèÑśüÓöāðæĄē 1)
ëĈśè ĘāÓèæĄē 2 ċðĆüē íòÿċñÚĈċ×śāäòĀùöŚā “ċêŢèúèąÖē ċãĄñöÐĀè” èĀèĔ íòÿüÖÓŞæòÖÓăã
üñŚāÖċãŚèÙĀãåąÖċüÐïāíüĀèùèăæČèŚèČîŖèÑüÖíòÿüÖÓŞÐĀé
íòÿéăãāČôÿíòÿ×ăä ÙŚāÖċêŢèòúĀùçòòðæĄēôĘĔāôąÐċúôĆüċÐăè ĎèüÖÓŞ
íòÿċ×śāċüÖðĄÓöāðċêŢèÙćðÙèúòĆüúðĈÓŚ âÿÑüÖíòÿéăãā íòÿéćäò
Čôÿíòÿ×ăäæĄēòĀÐČôÿĎùŚĎ×äŚüÐĀè ùŚöèíòÿċñÚĈċ×śāċüÖæòÖêòÿùÖÓŞ
ĎúśêöÖÙèæĀĔÖúôāñ æćÐÙāäă æćÐïāøā æćÐöĀáèçòòð ďãśċÑśā
ðāðĄùŚöèòŚöðĎèÙćðÙèČúŚÖÓöāðòĀÐæĄēíéďãśĎèüÖÓŞíòÿċêŢèċ×śā
èĄÓē üĆ éæùòćêíĀèçÐă×ÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā “íòÿéăãāċ×śāÑśā čêòãĎúś
ċÑāæĀĔÖúôāñċêŢèúèąēÖċãĄñöÐĀèĎèċòā”
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ïāÓċòăēðíăçĄ éæèĘāČôÿíăçĄÐòòðÓĆèãĄ
ċãÙÿíòÿèāðíòÿéăãā…
üāČðè
ÑüäśüèòĀéùĈŚíăçĄċØôăðØôüÖÑüÖċòā…
íòÿùÖÕŞ
éòòãāíòÿùĀÖÕòāÙċüċÙĄñùèĀéùèćèĎúśċòāČùöÖúā “öăåĄæāÖĎúðŚ
ÑüÖÐāòċêŢèÙćðÙèöĀã” úòĆüæĄċē òāĎÙśïāøāďæñöŚā “öăåÙĄ ðć ÙèöĀã” ÓĆüÐôāñ
ċêŢè “ÙćðÙèöĀãæĄæē Ðć ÓèðĄùöŚ èòŚöð” æĄêē òÿÙćðùúíĀèçŞùïāíòÿùĀÖÕòāÙČúŚÖ
ċüċÙĄñÓòĀÖĔ æĄē 5 â ċðĆüÖéĀèãćÖ ÐôŚāöåąÖ “ÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñđ æĄòē öðÐĀèċêŢè
ÙćðÙèöĀã” öŚāèĄēÓĆü öăåĄæāÖĎúðŚÑüÖÐāòċêŢèÙćðÙèöĀã (Čôÿíòÿ÷āùè×ĀÐò
čãñòöðãśöñ) ĎèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñđ èĀĔèÓòăùäÙèČéŚÖêŠèíòÿöā×āÑüÖ
íòÿċñÚĈċ×śā ÓĘĔā×ćèÙŚöñċúôĆüÐĀèČôÿÐĀè æĘāÖāèòŚöðÐĀè ċúðĆüèÐĀéöŚāðĄ×ăä
úèąēÖĎ×ċãĄñöÐĀè (FABC 5 Ñśü 8)
ÐāòċØôăðØôüÖĎèöĀèèĄĔ æĄðÖāèüïăéāôÑüÖöĀã×ÿÙŚöñċòāĎúśÓèś úā
ÓöāðúðāñôąÐđ ĎèċòĆēüÖČèöæāÖĎúðŚÑüÖÐāòċêŢèÙćðÙèöĀãüĀèùĘāÓĀÜñăēÖèĄĔ
æĄēċòĄñÐöŚā “öăåĄÙćðÙèöĀã”
(ÙĄĔæĄēČëŚèÑśüÓöāð úĀöÑśüċòĆēüÖ) “ċòāåĈÐùŚÖüüÐďêùòśāÖċüÐïāí”
ÑâÿèĄĔĎúśċòāùĘāòöðäèüñĈŚäŚüúèśāíòÿċêŢèċ×śā üÖÓŞČúŚÖÓöāðòĀÐ
ČôÿÑüüïĀñæĄċē òāďðŚðÓĄ öāðċêŢèèĘāĔ úèąÖē Ď×ċãĄñöÐĀè æÿċôāÿċéāÿČöśÖÐĀè čãñ
ċòāċüÖċêŢèäśèċúäć ČðśöŚāċòāüā×ďðŚðĄċ×äèāæĄē×ÿÐòÿæĘāãĀÖèĀĔèÐĒäāð
3
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Ďúś×ĀãċäòĄñðČëŚèÑśüÓöāðäŚāÖđ æĄē×ÿèĘāðāĎÙśòÿúöŚāÖíăçĄ
(ÓöòðĄÑèāãĎúÜŚČôÿÙĀãċ×èíüæĄ×ē ÿĎúśæêĄē òÿÙćðæĀÖĔ úðãðüÖċúĒèďãś)
(1)
(2)
(3)
(4)

“íòÿéăãāċ×śāÑśā čêòãĎúśċÑāæĀĔÖúôāñċêŢèúèąēÖċãĄñöÐĀèĎèċòā”
“ċíĆēüčôÐ×ÿďãśċÙĆēü”
“×ÖüãæèČôÿüãÐôĀĔèäŚüÐĀèČôÿÐĀè”
“ÓöāðċüĆĔüüāæò – üŚüèčñè – åŚüðäè – ÑĀèäă”
ċäòĄñðëĈśòŚöðæĘāÐă×Ðòòðďöś 9-10 Óè ČôÿéæċíôÖæĄēċúðāÿùð
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ëĈśè ĘāÓèæĄē 1 “ċòāďãś×ãĀ æĘāČëèÖāèČôÿčÓòÖÐāòðāÐðāñċíĆüē æĘāÐāòêòÿÐā÷
ÑŚāöãĄÑüÖíòÿċêŢèċ×śā ČäŚüÿďòÓĆüöăåĄæāÖÐāòêòÿÐā÷ÑŚāöãĄæĄē
íòÿÓòăùäċ×śāæòÖċùèüČèÿċòāĎèöĀèèĄĔ”
ëĈśè Ęā ÓèæĄē 2 “ÑüčêòãĎúśíöÐċÑāæĀÖĔ úôāñċêŢèúèąÖē ċãĄñöÐĀè ċíĆüē čôÐ×ÿďãśċÙĆüē ”
(ÙĈČëŚèÑśüÓöāðæĄē 2)
èĄÓē üĆ ċùèŚúČŞ ôÿÓöāðċòĄñéÖŚāñüĀèæòÖíôĀÖñăÖē åśāæŚāèæĀÖĔ úôāñċùòăð
ùòśāÖċüÐïāíČôÿãĘāòÖÓöāðċêŢèċüÐïāíüñĈĎŚ èċòāëĈċś êŢèíòÿéăãā
íòÿéćäòČôÿíòÿ×ăä íòÿÓòăùäċ×śāæòÖäòĀùöŚā æĘāċÙŚèèĄČĔ úôÿčôÐ
×ÿċÙĆēü èĄēÓĆüÐòÿéöèÐāòêòÿÐā÷ÑŚāöãĄÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā
íòÿùÖÕŞ
Ďè “öăåæĄ āÖĎúðŚÑüÖÐāòċêŢèÙćðÙèöĀã” èĀèĔ ċòāæćÐÓèåĈÐċòĄñÐðā
ĎúśðĄùŚöèĎèíĀèçÐă×ÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā ċòāåĈÐùŚÖüüÐďêċùòăðùòśāÖċüÐïāí
ĎèæćÐúèČúŚÖæĄċē òāüñĈŚ èĀÐéćÜċêāčôďãśĎúśÓāĘ íĈãæĄċē êŢèúôĀÐÐĀéċòā ċíĆüē ċùòăð
ùòśāÖÙćðÙèČúŚÖÓöāðòĀÐÚąēÖ×ÿċêŢèêòÿ×ĀÐøŞíñāèÐĀéčôÐåąÖÓöāðòĀÐÑüÖ
íòÿċ×śā
ëĈśèĘāÓèæĄē 1 “×ÖüãæèČôÿüãÐôĀèĔ äŚüÐĀèČôÿÐĀè” (ÙĈČëŚèÑśüÓöāðæĄē 3)
åąÖČðśöŚāċòā×ÿíĈãïāøāäŚāÖÐĀè ãĘāċèăèÙĄöăäĎèéśāèæĄēČäÐäŚāÖÐĀè
ĎÙśíāúèÿæĄČē äÐäŚāÖÐĀèĎèÐāòċãăèæāÖ ČäŚÖÐāñďðŚċúðĆüèÐĀè ďãś
òĀéÐāò÷ąÐøā×āÐčòÖċòĄñèäŚāÖÐĀè èĀÐéćÜċêāčôďãśÐôŚāöďöśöŚā
×ÖüãæèČôÿüãÐôĀĔèäŚüÐĀèČôÿÐĀè
ëĈśè ĘāÓèæĄē 2 “ĎúśüïĀñÐĀè ČùãÖ ÓöāðċüĆüĔ üāæò-üŚüèčñè-åŚüðäè ČôÿÑĀèäă”
(ÙĈČëŚèÑśüÓöāðæĄē 4)
íòÿùÖÕŞ
èĄÓē üĆ öăùñĀ æĀ÷èŞÑüÖ “öăåæĄ āÖĎúðŚÑüÖÐāòċêŢèÙćðÙèöĀã” ÓĆü
ċêŢèÙćðÙèæĄēðĄÐāòČéŚÖêŠèÐĀèĎèúðĈŚÓâÿ ČôÿüüÐďêùòśāÖċüÐïāí
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ëĈśèĘāÓèæĄē 1 ÓĘāåāð (äĀĔÖÓĘāåāðÐĀéæćÐÓèæĄēüñĈŚĎèöĀã)
• öăùĀñæĀ÷èŞèĄĔ æśāæāñÙĄöăäêòÿ×ĘāöĀèĎèÙćðÙèöĀãÑüÖċòāüñŚāÖďò?
íòÿùÖÕŞ
ċòā×ÿäśüÖæĘāĎúśÐāòÙŚöñċúôĆüČéŚÖêŠèÐĀè ČôÿÐāòúŚöÖĎñäŚüÐĀè
êòāÐÝÙĀãċ×èĎèÙćðÙèöĀãÑüÖċòāčãñċØíāÿĎèÐôćðŚ ôÿČöÐéśāèÑüÖċòāČôÿ
ĎèÐôćŚðċôĒÐđ æĄēċíĆēüèéśāèÓŚüñđ ÐôāñċêŢèúèąēÖċãĄñöÐĀèĎèíòÿÓòăùäċ×śā
(ÙĄĔ čêùċäüòŞČëŚèĎúÜŚ) â æĄēèĀĔè íöÐċÑāùèĀéùèćèÐĀèČôÿÐĀè æĘāÖāèãśöñ
ÐĀè òöðċêŢè “èĘĔāúèąēÖĎ×ċãĄñöÐĀè” åśāùăēÖèĄĔċÐăãÑąĔèďãś ëĈśÓèòüéÑśāÖċòāÐĒ×ÿ
ċÙĆēü ċíòāÿċòāåĈÐùŚÖüüÐďêċùòăðùòśāÖċüÐïāí
úāÐæŚāèêòÿùÖÓŞæ×Ąē ÿòĈÓś öāðúðāñČôÿċúäćëôôąÐđ ĎèÐāò×ĀãÐôćðŚ
ċíĆēüèéśāè ČôÿÐôćŚðèĄĔ×ÿíĀáèāċêŢèÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñďãśüñŚāÖďò čêòã
äăãäŚüíòÿùÖÕŞúòĆüÓèĎãÓèúèąēÖĎèæĄðÑüÖċòā
éæïāöèāċíĆēüðöôÙè
ùðāÙăÐ 2-3 Óè ÑüÖæĄðÖāèüïăéāôċäòĄñðéæïāöèā üā×ċÙăÜ
ùðāÙăÐ×āÐÐôćðŚ æĄĎē ÙśïāøāäŚāÖÐĀè ċäòĄñð (ČôÿüŚāè) éæïāöèāãśöñïāøā
ÑüÖäè
ëĈśèĘāÓèæĄē 1
ÐŚüèüöñíò
öĀèèĄĔċòāæćÐÓè×ÿċäĆüèäĀöċüÖĎúśäòÿúèĀÐåąÖÓöāðùĘāÓĀÜÑüÖöăåĄ
æāÖĎúðŚÑüÖÐāòċêŢèÙćðÙèöĀã
“ċòāåĈÐùŚÖüüÐďêċùòăðùòśāÖċüÐïāí”
èĄÓē üĆ öăåæĄ āÖĎúðŚĎèÐāòêòÿÐā÷ÑŚāöãĄÑüÖíòÿÓòăùäċ×śā
ċêŢèöăåæĄ āÖÑüÖ “íòÿöòùāòĎèÐāòċêŢèÙćðÙèöĀãČôÿíòÿ÷āùè×ĀÐò”
ċöôāèĄĔĎúśċòāöüèÑüíòÿíò×āÐíòÿċêŢèċ×śā ÑüíòÿüÖÓŞčêòãĎúś
ċòāæĀÖĔ úôāñċÑśðČÑĒÖĎèÐāòêÞăéäĀ íă èĀ çÐă×ÑüÖċòāĎèÓòüéÓòĀö ĎèÙćðÙèöĀã
ČôÿĎèæĄēæĘāÖāèÑüÖċòā
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ċòāåĈÐùŚÖüüÐďêùòśāÖċüÐïāí
(äĀöüñŚāÖæĄē 2 ÑüÖÐă×ÐòòðêôćÐ×ăäùĘāèąÐ
ùĘāúòĀéíăçĄÐòòðöĀèüāæăäñŞ)

ĎúśäăãČùãÖÑśüÓöāðČôÿïāíèĄĔĎèöĀãÐŚüèċòăēðíăçĄ
úĀöÑśüċòĆēüÖ

ċòāåĈÐùŚÖüüÐďêùòśāÖċüÐïāí

ČëŚèčêùċäüòŞ (åŚāñùĘāċèāÑñāñïāíĎúśĎúÜŚÑąĔè)
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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

D4
เราถูกสงออกไปเพื่อสรางเอกภาพ
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