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
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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”
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Ðă×ÐòòðċùèüČèÿ
1. ČéŚÖêŠèÐĀéÓèÑśāÖċÓĄñÖ æĀ÷èÓäăêòÿÐāòĎãæĄēÓćâòĈśùąÐñāÐæĄē×ÿ
ċêôĄēñè ïāöèāĎúśÐĀèČôÿÐĀè
2. ĎèÐôćŚðĎúÜŚ ċôĆüÐÐă×Ðòòð 3 Ñśü ×āÐòāñÖāèČôÿ×āÐéæċùòăð
ČôśöèĘāďêêÞăéäĀ ċă íĆüē ×ÿÙŚöñĎúśċòāċäăéčäċêŢèëĈèś āĘ ČééëĈòś éĀ ĎÙśäāðČééüñŚāÖ
×āÐíòÿöòùāò

ùòćê
ĎúśċòāðüéäĀöďöśĎèíòÿúĀäåŞíòÿċ×śā čãñæāÖíòÿÓòăùäċ×śā öüèÑü
íôĀÖČôÿÐĘāôĀÖĎ×æĄē×ÿċêôĄēñèČêôÖ
Ďúśċòāïāöèā...

òĀéĎÙśãĀÖċÙŚèíòÿċñÚĈċ×śā
éæċòĄñèèĄĎĔ ÙśùāĘ úòĀéÐāòùĀððèāúòĆüîŔèŤ îĈ×äă Ď× ðăĎÙŚùāĘ úòĀéÐāòêòÿÙćð
òÿñÿùĀèĔ đ ċíòāÿäśüÖÐāòċöôā ċíĆüē ëĈċś ÑśāòŚöðÚąÖē ċêŢèòÿãĀéëĈèś āĘ ðĄċöôāùĘāúòĀé
Ðāòïāöèā ùāðāòåùĀðëĀùÐāòêòÿæĀéüñĈÑŚ üÖíòÿÓòăùäċ×śāďãś äòÿúèĀÐòĈåś Öą
íóäăÐòòðÑüÖäè ČôÿêòĀéċêôĄñē èæĀ÷èÓäăĎúśÓôśāñÐĀéíòÿċñÚĈċ×śāðāÐÑąèĔ

éæèĘā
ëĈèś āĘ ÓòăùäÙèæĄãē Ą ðăĎÙŚùòśāÖďãśãöś ñÐāòùĀððèāċíĄñÖúèąÖē úòĆüùüÖÓòĀÖĔ
ČäŚċêŢèëôÑüÖÐāòìœÐüéòðäŚüċèĆüē Ö êòĀéêòćÖČÐśďÑòĈêČééÐāòċêŢèëĈèś āĘ ÑüÖ
äè ČôÿďäòŚäòüÖòĈêČééÐāòċêŢèëĈśèĘāÑüÖíòÿċñÚĈċ×śāüñĈŚċêŢèèă×
×ćãêòÿùÖÓŞ
ċíĆēüÙŚöñĎúśëĈśèĘāĎèòÿãĀéöĀãČôÿÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñďäòŚäòüÖãśöñ
ÐĀè öŚāòĈêČééÐāòċêŢèëĈśèĘāÑüÖäèċêŢèüñŚāÖďò ċíĆēü×ÿďãśêòĀéĎúśÓôśāñÐĀé
ČèöæāÖÐāòċêŢèëĈśèĘāÑüÖíòÿċñÚĈċ×śā
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Ð. ëĈśèĘāČééëĈśòĀéĎÙś ČôÿëĈśèĘāČééċ×śāèāñ
äŚüďêèĄċĔ êŢèċòĆüē ÖċôŚā 2 ċòĆüē Ö üŚāèĎèÐôćðŚ ñŚüñ 4-6 Óè ČôśöäüéÓĘāåāð
ċòĆēüÖæĄē 1
ÓćâùðïíæĘāÖāèĎèčòÖÖāèêòÿÐüéòåñèäŞ ċÑāċêŢèúĀöúèśāòĀéëăãÙüé
ÓèÖāèêòÿðāâ 50 Óè ĎèČëèÐ ċÑāðāæĘāÖāèÐŚüèċöôāċùðü ČôÿðĀÐ×ÿ
ċãăèæĀÐæāñÓèÖāè äòö×ãĈöāŚ íöÐċÑāùćÑùéāñãĄ ðĄüêć ÐòâŞÓòé ċòăðē Öāèďãś
ċÑāðĀÐ×ÿĎúśċöôāíĈãÓćñÐĀéÓèÖāèæĄÐē ôĀéðāúôĀÖ×āÐôāÖāèďê ċíĆüē ĎúśČèŚĎ×
öŚāÓèÖāèùāðāòåæĘāÖāèďãśČôÿÓòüéÓòĀöùćÑùéāñãĄ öĀèúèąēÖ ÓèÖāèÓè
úèąēÖďãśÑŚāööŚāôĈÐêŕöñ äśüÖċÑśāčòÖíñāéāô ÓćâùðïííāÓèÖāèèĀĔèÑąĔèòå
ÑĀéďêòĀéôĈÐ èĘāùŚÖčòÖíñāéāô
ċòĆēüÖæĄē 2
ÓćâùðòċêŢèúĀöúèśāíñāéāôĎèČëèÐüāñćòÐòòð ðĄíñāéāôüĄÐ 3 Óè
ČôÿëĈśÙŚöñíñāéāôüĄÐ 2 Óè ĎèČëèÐèĄĔ æĀèæĄæĄēÓćâùðòðāåąÖæĄēæĘāÖāè ċçü
ÓāãúöĀÖöŚā×ÿďãśòéĀ éĀèæąÐòāñÖāè×āÐíñāéāôċöòëôĀãÐŚüèúèśāèĀèĔ ëĈêś öŕ ñ
ďãśòĀéÐāòãĈČô ČôÿðĄÐāČîòśüèđ äĀĔÖòüüñĈŚéèčäŜÿĎúśċçü ċçüċêŢèíñāéāô
æĄðē êĄ òÿùăæçăïāíæĄùē ãć éòòãāČíæñŞÙèĆē ÙðÓöāðùÿüāã ÓöāðċêŢèòÿċéĄñé
ċòĄñéòśüñĎèČëèÐÑüÖċçü ČäŚÐĒòĈśùąÐêòÿúðŚā úöĀēèđ ċðĆēüðāäòö×ÓèďÑśĎè
ČëèÐ ëĈśêŕöñĎèČëèÐäŚāÖòĈśæĀèæĄöŚāÓćâùðòüñĈŚċöòċðĆēüíñāéāôďðŚòĄòüíĈã
ÓćñÐĀéíöÐċÑā ÓćâùðòċüÖÐĒċãăèäòö×ČôÿåāðÓèďÑśöŚā “öĀèèĄĔċêŢèñĀÖďÖ?”
ČäŚċçüďðŚċÓñúñćãîŠÖÓĘāäüé
ÓĘāåāðċíĆēüÐāòďäòŚäòüÖ
æĀĔÖÓćâùðïí ČôÿÓćâùðò ċêŢèëĈśèĘā üïăêòāñÓöāðČäÐäŚāÖ
òÿúöŚāÖ ëĈśèĘāČééċ×śāèāñ ČôÿëĈśèĘāČééëĈśòĀéĎÙś ÓćâùðïíČôÿ
ÓćâùðòċêŢèëĈśèĘāČééďúè?
òāñÖāèúôĀÖ×āÐ .... èāæĄ 2
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ÓĘāåāðċíĆēüÐāòďäòŚäòüÖ
1. ČééüñŚāÖÑüÖíòÿċñÚĈċ×śāéüÐüÿďòċòā ċÐĄēñöÐĀéïāöÿëĈśèĘā
2. ċòā×ÿċêôĄñē èæĀ÷èÓäăČôÿíóäăÐòòðüñŚāÖďò ċíĆüē ċêŢèċúðĆüè
íòÿċñÚĈċ×śāðāÐÑąĔè äĀöüñŚāÖċÙŚè ċòā×ÿæĘāüÿďòďãśéśāÖ ċíĆēü
ċêŢèëĈśîŠÖæĄēãĄÑąĔè ðĄċðääāðāÐÑąĔè èŚāďöśöāÖĎ×ðāÐÑąĔè
• ċÑĄñèÓĘāäüé Ñśü 2 éèÐòÿãāèúòĆüÐòÿãāøČëŚèĎúÜŚ ČôÿòāñÖāè
ĎèÐôćðŚ ĎúÜŚúôĀÖ×āÐüïăêòāñÐĀè 15 èāæĄ ċðĆüē æćÐÐôćðŚ òāñÖāè×éČôśö üŚāè
éæċùòăðäŚüďêèĄĔ
éæċùòăð
• ÚĆēüùĀäñŞäŚüÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×āĎèÐāòêòÿÙćðÐôćŚðæćÐÓòĀĔÖ
• æĘāÖāèċêŢèæĄðċùðü ďðŚäĀãùăèĎ×äāðôĘāíĀÖ
• íòśüðæĄē×ÿĎúśÓèüĆēèòĀéÖāèäŚüċðĆēüúðãöāòÿ
• ÐòÿäćśèÐāòðĄùŚöèòŚöðüñŚāÖ×òăÖĎ×
• ċÓāòíÓöāðÓăãċúĒèÑüÖëĈśüĆēè
• íòśüðæĄē×ÿòĀéÐāòæśöÖäăÖ ÐāòöăíāÐøŞöă×āòâŞ Čðś×ÿċ×Ēéêöã
• êòÿċðăèÖāèČôÿïāöÿëĈśèĘāüñŚāÖùðĘēāċùðü
• ×ĀãüéòðæĀÐøÿùðĘāē ċùðü ċíĆüē ĎúśæÐć ÓèðĄčüÐāùČéŚÖêŠèÓöāðòĈČś ôÿæĀÐøÿ
• ùöãïāöèāČôÿíñāñāðæĄē×ÿĎúśíòÿÓòăùäŞċêŢè÷ĈèñŞÐôāÖÙĄöăäċùðü

7
AsIPA D8 òĀéĎÙśãĀÖċÙŚèíòÿċñÚĈċ×śā

éæċùòăð
• ÙćðÙèċäăéčäĎèÓöāððĀēèĎ×ČôÿòĀéëăãÙüéðāÐÑąĔè
• éćÓÓôëĈśèĀĔè×ÿòĈśùąÐöŚāďãśòĀéÐāòñüðòĀé ċêŢèæĄēäśüÖÐāò ċêŢèÓèùĘāÓĀÜ
üćæă÷äèċüÖðāÐÑąĔè
• ëĈśèĀĔèċòĄñèòĈśæĄē×ÿäĀãùăèĎ×ČôÿêÞăéĀäăäāð
• ëĈśèĀĔè×ÿòĈśùąÐöŚāďãśòĀéÐāòùèĀéùèćè ČôÿÓŚüñđ ðĄöćáăïāöÿðāÐÑąĔè
• ëĈśèĀĔè×ÿòĈśùąÐöŚāďãśòĀéÐĘāôĀÖĎ× ČôśöòĀéëăãÙüéðāÐÑąĔè
• ëĈśèĀĔè×ÿċäăéčäďãś åśāñüðĎúśċÑāëăãíôāãČôÿċòĄñèòĈśãśöñäèċüÖ
• ëĈèś èĀĔ ×ÿòĈùś Ðą öŚāďãśòéĀ ÓöāðèĀéåĆü ċêŢèÓèùĘāÓĀÜ ùāðāòåæĘāüÿďòďãśùāĘ ċòĒ×
• ëĈèś èĀĔ ×ÿòĈùś Ðą öŚāďãśòéĀ ÓöāðďöśöāÖĎ× ċÙĆüē ðĀèē ĎèäèċüÖðāÐÑąèĔ Čôÿüćæ÷ă äè
ðāÐÑąĔè
• ëĈśèĘāċêôĄēñèďêċêŢè÷ăøñŞÑüÖíòÿÓòăùäŞ
• ëĈśèĘāďãśòĀéêòÿùéÐāòâŞíòÿċ×śāêòÿæĀéüñĈŚĎèÙćðÙèČôÿĎèäĀöċÑā

ùòćê

üŚāèôĀÐøâÿëĈśèĘā 2 ČééèĄĔ ĎèÐôćŚðĎúÜŚ

ëĈśèĘāČééċ×śāèāñ
ċ×śāèāñÓĆüÓèðĄüĘāèā×
ċêŢèëĈśòĀéëăãÙüé ÓèüĆēèÙŚöñċÑāæĘā
ĎúśÓöāðòĀéëăãÙüéùðéĈòâŞ
äĀãùăèĎ×ċüÖæĀĔÖúðãÓèċãĄñö
ċêŢèÓèČòÐČôÿùĘāÓĀÜæĄēùćãĎè
ÙćðÙè/ úðĈŚÓâÿ
üñĈŚċúèĆüÙćðÙè/úðĈŚÓâÿ
ùĀðíĀèçŞÐĀéëĈśÓèĎèÙćðÙèċùðĆüè
ëĈśĎúÜŚ-ëĈśèśüñ

ëĈśèĘāČééëĈśòĀéĎÙś
ďðŚåĆüüĘāèā× ČôÿúāčüÐāùòĀéĎÙśëĈśüĆēè
ÙŚöñÙćðÙè/ úðĈŚÓâÿ
ĎúśæĘāÖāèæĄēäśüÖòĀéëăãÙüé
ÙŚöñÙćðÙèĎúśäĀãùăèĎ×òŚöðÐĀè
ďðŚČùöÖúāċÐĄñòäăúòĆüÐāòñÐñŚüÖ
ċÑāċêŢèÓèùćãæśāñĎèÙćðÙè /
úðĈŚÓâÿ / ÓèæĄēüñĈŚòŚöðÐĀè
ċêŢèÓèúèąēÖĎèÙćðÙè/úðĈŚÓâÿ
ðĄÓöāðùĀðíĀèçŞØĀèċíĆēüèČôÿíĄēèśüÖ

Ö. ĎúśċòāċäăéčäĎèïāöÿëĈśèĘāČééÓòăùäÙè
•
•

ÐöŚāëĈśèĘā×ÿċäăéčäďãś ðĄæĀĔÖÓöāðñāÐôĘāéāÐČôÿêòÿčñÙèŞ
ċòā×ÖĎúśíòÿöā×āČôÿÙĄöăäÑüÖíòÿċñÚĈċ×śāċêŢèČòÖéĀèãāôĎ×
üŚāè ñè 13: 4 – 6 , 11 – 16
üïăêòāñĎèÐôćŚðñŚüñ 4 – 6 Óè
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Ñ. íòÿċñÚĈċ×śāæòÖÙĄĔæāÖĎúśċòā
ÖāèÐôćŚð 4 – 6 Óè
1. ċôĆüÐäĀöéæíòÿÓĀðïĄòŞ 2 äüè ČôÿďäòŚäòüÖãĈöŚā ÓćâôĀÐøâÿĎã
ÑüÖíòÿċñÚĈċ×śāæĄēÓćâċúĒèöŚāčããċãŚè ČôÿæĘāďðÓćâôĀÐøâÿèĀĔèđ
×ąÖêòÿæĀéĎ×Óćâ
2. éüÐÓćâôĀÐøâÿ 1 üñŚāÖÑüÖíòÿċñÚĈċ×śā æĄÓē â
ć òĈùś Ðą öŚāñüðòĀéďãśñāÐ
3. ÓćâôĀÐøâÿĎãéśāÖÑüÖíòÿċñÚĈċ×śāæĄēùĘāÓĀÜùĘāúòĀéëĈśèĘāÓòăùäÙè
3
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íòÿċñÚĈċ×śāÙĄĔĎúśċúĒèÓöāðúðāñÑüÖÐāòċêŢèëĈśèĘāČééëĈśòĀéĎÙś
ôÐ 24: 13-17 íòÿċñÚĈæòÖîŠÖ
ðÐ 5: 21-4 íòÿċñÚĈæòÖùèüÖäüéÓöāðäśüÖÐāò
ðç 5: 1-12
æòò÷èÿÑüÖíòÿċñÚĈċ×śāċÐĄēñöÐĀéíòÿüāâā×ĀÐò
ðÐ 14: 34
íòÿċñÚĈæòÖċðääāùÖùāò
ñè 8: 1-11
íòÿċñÚĈæòÖĎúśüïĀñ
ðÐ 2: 23-28 íòÿċñÚĈäòÖďêäòÖðā
ñè 2: 1-11
íòÿċñÚĈüñĈŚċíĆēüĎúśÙĄöăä
ðç 28: 19
íòÿċñÚĈñüðòĀéæćÐÓè
ñè 15: 15-19 íòÿċñÚĈùŚÖċùòăð÷ăøñŞ
ñè 19: 11
íòÿċñÚĈċêŢèëĈśÙüéçòòð
ôÐ 10: 1-7
íòÿċñÚĈðüéíĀèçÐă×
îê 2: 2-8
íòÿċñÚĈďðŚåĆüäè
íòÿċñÚĈċ×śāČôÿüĀÓòùāöÐÐôŚāöåąÖëĈśèĘāČôÿüĘāèā×üñŚāÖďò?
ðç 23: 8, 10 æŚāèðĄüā×āòñŞČäŚċíĄñÖëĈśċãĄñö
ðç 20: 20-28 ÓèæĄēäśèäśüÖċêŢèÓèùćãæśāñ
1êä 5: 1-5 ×ÖċêŢèÓèåŚüðäè
ðÐ 10: 15
×ÖċêŢèċúðĆüèċãĒÐ
ċòăēðãśöñ éæïāöèā ČôśöċÖĄñéùĀÐÓòĈŚ úòĆüÑĀéòśüÖéæċíôÖÖŚāñđ
ČéŚÖêŠèĎèÐôćŚðĎúÜŚúôĀÖ×āÐ...èāæĄ
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Ó. ċäăéčäĎèïāöÿëĈśèĘāČééÓòăùäÙè (äśüÖċ×Ēé×ąÖ×ÿčä)
ÓöāðñāÐôĘāéāÐ / ñćŚÖñāÐ (Pains)
üïăêòāñĎèÐôćŚðĎúÜŚ
ÓĘāåāðùĘāúòĀéÐāòďäòŚäòüÖ
1. ðĄÓöāðñāÐôĘāéāÐüÿďòéśāÖæĄēäśüÖċëÙăÜĎèÐāòíĀáèāùĈŚ
ÓöāðċêŢèëĈśèĘāČééëĈśòĀéĎÙś?
éæċùòăð
• äśüÖäāñäŚüäĀöċüÖæĄēÓăãöŚāäĀöċüÖùĘāÓĀÜ
• äśüÖíòśüðæĄē×ÿñüðòĀéëĈśüĆēè ČôÿċêŢèÓèúèąēÖĎèíöÐċÑā
• ÓèüĆēèüā×ďðŚñüðòĀéÓöāðÓăãÑüÖæŚāè Čðś×ÿãĄÐöŚāÐĒäāð
• äśüÖĎÙśċöôāČôÿíôĀÖæĄē×ÿùòśāÖÓè “70 ÓòĀĔÖ 7 úè”
• äśüÖČéŚÖêŠè ÑśüðĈô ÑŚāöùāò üĘāèā× ÙĆēüċùĄñÖ ùåāèïāí
• ÓèüĆēèüā××ÿďðŚċêŢèòÿééèĀÐ ČäŚæŚāèÐĒäśüÖòĀéëăãÙüé
• äśüÖċêôĄñē èöăçÐĄ āòðüÖÓèæĄċē úĒèöŚāċÑāčÖŚċÑôā ďòśÓöāðùāðāòå ďòśÓāŚ
• äśüÖďöśĎ×íòùöòòÓŞ ÓöāðùāðāòåÑüÖëĈüś èĆē ČðśċÑā×ÿðĄ×āĘ ÐĀãċíĄñÖĎãÐĒäāð
êòÿčñÙèŞ / ëôãĄ (Gains)
ÓĘāåāðùĘāúòĀéÐāòďäòŚäòüÖ
2. ÐāòíĀáèāùĈÓŚ öāðċêŢèëĈèś āĘ ČééëĈòś éĀ ĎÙśĎúśêòÿčñÙèŞüÿďòéśāÖ?

5
AsIPA D8 òĀéĎÙśãĀÖċÙŚèíòÿċñÚĈċ×śā

íòÿċñÚĈċ×śāÙĄĔĎúśċúĒèÓöāðúðāñÑüÖÐāòċêŢèëĈśèĘāČééëĈśòĀéĎÙś
ôÐ 24: 13-17 íòÿċñÚĈæòÖîŠÖ
ðÐ 5: 21-4 íòÿċñÚĈæòÖùèüÖäüéÓöāðäśüÖÐāò
ðç 5: 1-12
æòò÷èÿÑüÖíòÿċñÚĈċ×śāċÐĄēñöÐĀéíòÿüāâā×ĀÐò
ðÐ 14: 34
íòÿċñÚĈæòÖċðääāùÖùāò
ñè 8: 1-11
íòÿċñÚĈæòÖĎúśüïĀñ
ðÐ 2: 23-28 íòÿċñÚĈäòÖďêäòÖðā
ñè 2: 1-11
íòÿċñÚĈüñĈŚċíĆēüĎúśÙĄöăä
ðç 28: 19
íòÿċñÚĈñüðòĀéæćÐÓè
ñè 15: 15-19 íòÿċñÚĈùŚÖċùòăð÷ăøñŞ
ñè 19: 11
íòÿċñÚĈċêŢèëĈśÙüéçòòð
ôÐ 10: 1-7
íòÿċñÚĈðüéíĀèçÐă×
îê 2: 2-8
íòÿċñÚĈďðŚåĆüäè
íòÿċñÚĈċ×śāČôÿüĀÓòùāöÐÐôŚāöåąÖëĈśèĘāČôÿüĘāèā×üñŚāÖďò?
ðç 23: 8, 10 æŚāèðĄüā×āòñŞČäŚċíĄñÖëĈśċãĄñö
ðç 20: 20-28 ÓèæĄēäśèäśüÖċêŢèÓèùćãæśāñ
1êä 5: 1-5 ×ÖċêŢèÓèåŚüðäè
ðÐ 10: 15
×ÖċêŢèċúðĆüèċãĒÐ
ċòăēðãśöñ éæïāöèā ČôśöċÖĄñéùĀÐÓòĈŚ úòĆüÑĀéòśüÖéæċíôÖÖŚāñđ
ČéŚÖêŠèĎèÐôćŚðĎúÜŚúôĀÖ×āÐ...èāæĄ
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Ó. ċäăéčäĎèïāöÿëĈśèĘāČééÓòăùäÙè (äśüÖċ×Ēé×ąÖ×ÿčä)
ÓöāðñāÐôĘāéāÐ / ñćŚÖñāÐ (Pains)
üïăêòāñĎèÐôćŚðĎúÜŚ
ÓĘāåāðùĘāúòĀéÐāòďäòŚäòüÖ
1. ðĄÓöāðñāÐôĘāéāÐüÿďòéśāÖæĄēäśüÖċëÙăÜĎèÐāòíĀáèāùĈŚ
ÓöāðċêŢèëĈśèĘāČééëĈśòĀéĎÙś?
éæċùòăð
• äśüÖäāñäŚüäĀöċüÖæĄēÓăãöŚāäĀöċüÖùĘāÓĀÜ
• äśüÖíòśüðæĄē×ÿñüðòĀéëĈśüĆēè ČôÿċêŢèÓèúèąēÖĎèíöÐċÑā
• ÓèüĆēèüā×ďðŚñüðòĀéÓöāðÓăãÑüÖæŚāè Čðś×ÿãĄÐöŚāÐĒäāð
• äśüÖĎÙśċöôāČôÿíôĀÖæĄē×ÿùòśāÖÓè “70 ÓòĀĔÖ 7 úè”
• äśüÖČéŚÖêŠè ÑśüðĈô ÑŚāöùāò üĘāèā× ÙĆēüċùĄñÖ ùåāèïāí
• ÓèüĆēèüā××ÿďðŚċêŢèòÿééèĀÐ ČäŚæŚāèÐĒäśüÖòĀéëăãÙüé
• äśüÖċêôĄñē èöăçÐĄ āòðüÖÓèæĄċē úĒèöŚāċÑāčÖŚċÑôā ďòśÓöāðùāðāòå ďòśÓāŚ
• äśüÖďöśĎ×íòùöòòÓŞ ÓöāðùāðāòåÑüÖëĈüś èĆē ČðśċÑā×ÿðĄ×āĘ ÐĀãċíĄñÖĎãÐĒäāð
êòÿčñÙèŞ / ëôãĄ (Gains)
ÓĘāåāðùĘāúòĀéÐāòďäòŚäòüÖ
2. ÐāòíĀáèāùĈÓŚ öāðċêŢèëĈèś āĘ ČééëĈòś éĀ ĎÙśĎúśêòÿčñÙèŞüÿďòéśāÖ?
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éæċùòăð
• ÙćðÙèċäăéčäĎèÓöāððĀēèĎ×ČôÿòĀéëăãÙüéðāÐÑąĔè
• éćÓÓôëĈśèĀĔè×ÿòĈśùąÐöŚāďãśòĀéÐāòñüðòĀé ċêŢèæĄēäśüÖÐāò ċêŢèÓèùĘāÓĀÜ
üćæă÷äèċüÖðāÐÑąĔè
• ëĈśèĀĔèċòĄñèòĈśæĄē×ÿäĀãùăèĎ×ČôÿêÞăéĀäăäāð
• ëĈśèĀĔè×ÿòĈśùąÐöŚāďãśòĀéÐāòùèĀéùèćè ČôÿÓŚüñđ ðĄöćáăïāöÿðāÐÑąĔè
• ëĈśèĀĔè×ÿòĈśùąÐöŚāďãśòĀéÐĘāôĀÖĎ× ČôśöòĀéëăãÙüéðāÐÑąĔè
• ëĈśèĀĔè×ÿċäăéčäďãś åśāñüðĎúśċÑāëăãíôāãČôÿċòĄñèòĈśãśöñäèċüÖ
• ëĈèś èĀĔ ×ÿòĈùś Ðą öŚāďãśòéĀ ÓöāðèĀéåĆü ċêŢèÓèùĘāÓĀÜ ùāðāòåæĘāüÿďòďãśùāĘ ċòĒ×
• ëĈèś èĀĔ ×ÿòĈùś Ðą öŚāďãśòéĀ ÓöāðďöśöāÖĎ× ċÙĆüē ðĀèē ĎèäèċüÖðāÐÑąèĔ Čôÿüćæ÷ă äè
ðāÐÑąĔè
• ëĈśèĘāċêôĄēñèďêċêŢè÷ăøñŞÑüÖíòÿÓòăùäŞ
• ëĈśèĘāďãśòĀéêòÿùéÐāòâŞíòÿċ×śāêòÿæĀéüñĈŚĎèÙćðÙèČôÿĎèäĀöċÑā

ùòćê

üŚāèôĀÐøâÿëĈśèĘā 2 ČééèĄĔ ĎèÐôćŚðĎúÜŚ

ëĈśèĘāČééċ×śāèāñ
ċ×śāèāñÓĆüÓèðĄüĘāèā×
ċêŢèëĈśòĀéëăãÙüé ÓèüĆēèÙŚöñċÑāæĘā
ĎúśÓöāðòĀéëăãÙüéùðéĈòâŞ
äĀãùăèĎ×ċüÖæĀĔÖúðãÓèċãĄñö
ċêŢèÓèČòÐČôÿùĘāÓĀÜæĄēùćãĎè
ÙćðÙè/ úðĈŚÓâÿ
üñĈŚċúèĆüÙćðÙè/úðĈŚÓâÿ
ùĀðíĀèçŞÐĀéëĈśÓèĎèÙćðÙèċùðĆüè
ëĈśĎúÜŚ-ëĈśèśüñ

ëĈśèĘāČééëĈśòĀéĎÙś
ďðŚåĆüüĘāèā× ČôÿúāčüÐāùòĀéĎÙśëĈśüĆēè
ÙŚöñÙćðÙè/ úðĈŚÓâÿ
ĎúśæĘāÖāèæĄēäśüÖòĀéëăãÙüé
ÙŚöñÙćðÙèĎúśäĀãùăèĎ×òŚöðÐĀè
ďðŚČùöÖúāċÐĄñòäăúòĆüÐāòñÐñŚüÖ
ċÑāċêŢèÓèùćãæśāñĎèÙćðÙè /
úðĈŚÓâÿ / ÓèæĄēüñĈŚòŚöðÐĀè
ċêŢèÓèúèąēÖĎèÙćðÙè/úðĈŚÓâÿ
ðĄÓöāðùĀðíĀèçŞØĀèċíĆēüèČôÿíĄēèśüÖ

Ö. ĎúśċòāċäăéčäĎèïāöÿëĈśèĘāČééÓòăùäÙè
•
•

ÐöŚāëĈśèĘā×ÿċäăéčäďãś ðĄæĀĔÖÓöāðñāÐôĘāéāÐČôÿêòÿčñÙèŞ
ċòā×ÖĎúśíòÿöā×āČôÿÙĄöăäÑüÖíòÿċñÚĈċ×śāċêŢèČòÖéĀèãāôĎ×
üŚāè ñè 13: 4 – 6 , 11 – 16
üïăêòāñĎèÐôćŚðñŚüñ 4 – 6 Óè
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Ñ. íòÿċñÚĈċ×śāæòÖÙĄĔæāÖĎúśċòā
ÖāèÐôćŚð 4 – 6 Óè
1. ċôĆüÐäĀöéæíòÿÓĀðïĄòŞ 2 äüè ČôÿďäòŚäòüÖãĈöŚā ÓćâôĀÐøâÿĎã
ÑüÖíòÿċñÚĈċ×śāæĄēÓćâċúĒèöŚāčããċãŚè ČôÿæĘāďðÓćâôĀÐøâÿèĀĔèđ
×ąÖêòÿæĀéĎ×Óćâ
2. éüÐÓćâôĀÐøâÿ 1 üñŚāÖÑüÖíòÿċñÚĈċ×śā æĄÓē â
ć òĈùś Ðą öŚāñüðòĀéďãśñāÐ
3. ÓćâôĀÐøâÿĎãéśāÖÑüÖíòÿċñÚĈċ×śāæĄēùĘāÓĀÜùĘāúòĀéëĈśèĘāÓòăùäÙè
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Ð. ëĈśèĘāČééëĈśòĀéĎÙś ČôÿëĈśèĘāČééċ×śāèāñ
äŚüďêèĄċĔ êŢèċòĆüē ÖċôŚā 2 ċòĆüē Ö üŚāèĎèÐôćðŚ ñŚüñ 4-6 Óè ČôśöäüéÓĘāåāð
ċòĆēüÖæĄē 1
ÓćâùðïíæĘāÖāèĎèčòÖÖāèêòÿÐüéòåñèäŞ ċÑāċêŢèúĀöúèśāòĀéëăãÙüé
ÓèÖāèêòÿðāâ 50 Óè ĎèČëèÐ ċÑāðāæĘāÖāèÐŚüèċöôāċùðü ČôÿðĀÐ×ÿ
ċãăèæĀÐæāñÓèÖāè äòö×ãĈöāŚ íöÐċÑāùćÑùéāñãĄ ðĄüêć ÐòâŞÓòé ċòăðē Öāèďãś
ċÑāðĀÐ×ÿĎúśċöôāíĈãÓćñÐĀéÓèÖāèæĄÐē ôĀéðāúôĀÖ×āÐôāÖāèďê ċíĆüē ĎúśČèŚĎ×
öŚāÓèÖāèùāðāòåæĘāÖāèďãśČôÿÓòüéÓòĀöùćÑùéāñãĄ öĀèúèąēÖ ÓèÖāèÓè
úèąēÖďãśÑŚāööŚāôĈÐêŕöñ äśüÖċÑśāčòÖíñāéāô ÓćâùðïííāÓèÖāèèĀĔèÑąĔèòå
ÑĀéďêòĀéôĈÐ èĘāùŚÖčòÖíñāéāô
ċòĆēüÖæĄē 2
ÓćâùðòċêŢèúĀöúèśāíñāéāôĎèČëèÐüāñćòÐòòð ðĄíñāéāôüĄÐ 3 Óè
ČôÿëĈśÙŚöñíñāéāôüĄÐ 2 Óè ĎèČëèÐèĄĔ æĀèæĄæĄēÓćâùðòðāåąÖæĄēæĘāÖāè ċçü
ÓāãúöĀÖöŚā×ÿďãśòéĀ éĀèæąÐòāñÖāè×āÐíñāéāôċöòëôĀãÐŚüèúèśāèĀèĔ ëĈêś öŕ ñ
ďãśòĀéÐāòãĈČô ČôÿðĄÐāČîòśüèđ äĀĔÖòüüñĈŚéèčäŜÿĎúśċçü ċçüċêŢèíñāéāô
æĄðē êĄ òÿùăæçăïāíæĄùē ãć éòòãāČíæñŞÙèĆē ÙðÓöāðùÿüāã ÓöāðċêŢèòÿċéĄñé
ċòĄñéòśüñĎèČëèÐÑüÖċçü ČäŚÐĒòĈśùąÐêòÿúðŚā úöĀēèđ ċðĆēüðāäòö×ÓèďÑśĎè
ČëèÐ ëĈśêŕöñĎèČëèÐäŚāÖòĈśæĀèæĄöŚāÓćâùðòüñĈŚċöòċðĆēüíñāéāôďðŚòĄòüíĈã
ÓćñÐĀéíöÐċÑā ÓćâùðòċüÖÐĒċãăèäòö×ČôÿåāðÓèďÑśöŚā “öĀèèĄĔċêŢèñĀÖďÖ?”
ČäŚċçüďðŚċÓñúñćãîŠÖÓĘāäüé
ÓĘāåāðċíĆēüÐāòďäòŚäòüÖ
æĀĔÖÓćâùðïí ČôÿÓćâùðò ċêŢèëĈśèĘā üïăêòāñÓöāðČäÐäŚāÖ
òÿúöŚāÖ ëĈśèĘāČééċ×śāèāñ ČôÿëĈśèĘāČééëĈśòĀéĎÙś ÓćâùðïíČôÿ
ÓćâùðòċêŢèëĈśèĘāČééďúè?
òāñÖāèúôĀÖ×āÐ .... èāæĄ 2
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ÓĘāåāðċíĆēüÐāòďäòŚäòüÖ
1. ČééüñŚāÖÑüÖíòÿċñÚĈċ×śāéüÐüÿďòċòā ċÐĄēñöÐĀéïāöÿëĈśèĘā
2. ċòā×ÿċêôĄñē èæĀ÷èÓäăČôÿíóäăÐòòðüñŚāÖďò ċíĆüē ċêŢèċúðĆüè
íòÿċñÚĈċ×śāðāÐÑąĔè äĀöüñŚāÖċÙŚè ċòā×ÿæĘāüÿďòďãśéśāÖ ċíĆēü
ċêŢèëĈśîŠÖæĄēãĄÑąĔè ðĄċðääāðāÐÑąĔè èŚāďöśöāÖĎ×ðāÐÑąĔè
• ċÑĄñèÓĘāäüé Ñśü 2 éèÐòÿãāèúòĆüÐòÿãāøČëŚèĎúÜŚ ČôÿòāñÖāè
ĎèÐôćðŚ ĎúÜŚúôĀÖ×āÐüïăêòāñÐĀè 15 èāæĄ ċðĆüē æćÐÐôćðŚ òāñÖāè×éČôśö üŚāè
éæċùòăðäŚüďêèĄĔ
éæċùòăð
• ÚĆēüùĀäñŞäŚüÐāòČéŚÖêŠèíòÿöā×āĎèÐāòêòÿÙćðÐôćŚðæćÐÓòĀĔÖ
• æĘāÖāèċêŢèæĄðċùðü ďðŚäĀãùăèĎ×äāðôĘāíĀÖ
• íòśüðæĄē×ÿĎúśÓèüĆēèòĀéÖāèäŚüċðĆēüúðãöāòÿ
• ÐòÿäćśèÐāòðĄùŚöèòŚöðüñŚāÖ×òăÖĎ×
• ċÓāòíÓöāðÓăãċúĒèÑüÖëĈśüĆēè
• íòśüðæĄē×ÿòĀéÐāòæśöÖäăÖ ÐāòöăíāÐøŞöă×āòâŞ Čðś×ÿċ×Ēéêöã
• êòÿċðăèÖāèČôÿïāöÿëĈśèĘāüñŚāÖùðĘēāċùðü
• ×ĀãüéòðæĀÐøÿùðĘāē ċùðü ċíĆüē ĎúśæÐć ÓèðĄčüÐāùČéŚÖêŠèÓöāðòĈČś ôÿæĀÐøÿ
• ùöãïāöèāČôÿíñāñāðæĄē×ÿĎúśíòÿÓòăùäŞċêŢè÷ĈèñŞÐôāÖÙĄöăäċùðü
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AsIPA D8

Ðă×ÐòòðċùèüČèÿ
1. ČéŚÖêŠèÐĀéÓèÑśāÖċÓĄñÖ æĀ÷èÓäăêòÿÐāòĎãæĄēÓćâòĈśùąÐñāÐæĄē×ÿ
ċêôĄēñè ïāöèāĎúśÐĀèČôÿÐĀè
2. ĎèÐôćŚðĎúÜŚ ċôĆüÐÐă×Ðòòð 3 Ñśü ×āÐòāñÖāèČôÿ×āÐéæċùòăð
ČôśöèĘāďêêÞăéäĀ ċă íĆüē ×ÿÙŚöñĎúśċòāċäăéčäċêŢèëĈèś āĘ ČééëĈòś éĀ ĎÙśäāðČééüñŚāÖ
×āÐíòÿöòùāò

ùòćê
ĎúśċòāðüéäĀöďöśĎèíòÿúĀäåŞíòÿċ×śā čãñæāÖíòÿÓòăùäċ×śā öüèÑü
íôĀÖČôÿÐĘāôĀÖĎ×æĄē×ÿċêôĄēñèČêôÖ
Ďúśċòāïāöèā...

òĀéĎÙśãĀÖċÙŚèíòÿċñÚĈċ×śā
éæċòĄñèèĄĎĔ ÙśùāĘ úòĀéÐāòùĀððèāúòĆüîŔèŤ îĈ×äă Ď× ðăĎÙŚùāĘ úòĀéÐāòêòÿÙćð
òÿñÿùĀèĔ đ ċíòāÿäśüÖÐāòċöôā ċíĆüē ëĈċś ÑśāòŚöðÚąÖē ċêŢèòÿãĀéëĈèś āĘ ðĄċöôāùĘāúòĀé
Ðāòïāöèā ùāðāòåùĀðëĀùÐāòêòÿæĀéüñĈÑŚ üÖíòÿÓòăùäċ×śāďãś äòÿúèĀÐòĈåś Öą
íóäăÐòòðÑüÖäè ČôÿêòĀéċêôĄñē èæĀ÷èÓäăĎúśÓôśāñÐĀéíòÿċñÚĈċ×śāðāÐÑąèĔ

éæèĘā
ëĈèś āĘ ÓòăùäÙèæĄãē Ą ðăĎÙŚùòśāÖďãśãöś ñÐāòùĀððèāċíĄñÖúèąÖē úòĆüùüÖÓòĀÖĔ
ČäŚċêŢèëôÑüÖÐāòìœÐüéòðäŚüċèĆüē Ö êòĀéêòćÖČÐśďÑòĈêČééÐāòċêŢèëĈèś āĘ ÑüÖ
äè ČôÿďäòŚäòüÖòĈêČééÐāòċêŢèëĈśèĘāÑüÖíòÿċñÚĈċ×śāüñĈŚċêŢèèă×
×ćãêòÿùÖÓŞ
ċíĆēüÙŚöñĎúśëĈśèĘāĎèòÿãĀéöĀãČôÿÙćðÙèÓòăùäÙèñŚüñďäòŚäòüÖãśöñ
ÐĀè öŚāòĈêČééÐāòċêŢèëĈśèĘāÑüÖäèċêŢèüñŚāÖďò ċíĆēü×ÿďãśêòĀéĎúśÓôśāñÐĀé
ČèöæāÖÐāòċêŢèëĈśèĘāÑüÖíòÿċñÚĈċ×śā
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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
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การรับใชดังเชนพระเยซูเจา
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