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”
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Ó. äśüÖċêôĄēñèČêôÖüÿďòéśāÖ (20 èāæĄ)
1. òāñÖāè×āÐÐôćŚðñŚüñ
2. úôĀÖ×āÐòāñÖāèČôśö ĎúśċöôāüïăêòāñüñŚāÖüăùòÿČôÿ×òăÖĎ×
3. ĎúśċöôāùĘāúòĀéùðāÙăÐÐôćŚðæĄē×ÿďäòŚäòüÖùŚöèäĀö öŚāüÿďòċêŢè
ùăÖē æĄñē āÐùĘāúòĀéċÑā ČôÿüÿďòæĄäē öĀ ċÑā×ĘāċêŢèäśüÖċêôĄñē èüñŚāÖċòŚÖãŚöè
üñŚāöăíāÐøŞöă×āòâŞïāöÿëĈśèĘāÑüÖÓèüĆēè – íĈãåąÖäèċüÖċæŚāèĀĔè

ùòćê
üŚāèíòÿÓĀðïĄòŞ îê 2: 6-8
ČôÿïāöèāòŚöðÐĀè ïāöèā×āÐĎ×ãśöñÓĘāíĈãÑüÖäèċüÖ ùćãČäŚ
íòÿ×ăäċ×śā×ÿãôĎ×

ïāöÿëĈśèĘāĎèöăåĄÙćðÙèöĀã
ëĈśèĘāČééċùòăðùòśāÖ
éæċòĄñèèĄĎĔ ÙśùāĘ úòĀéÐāòùĀððèāúòĆüîŔèŤ îĈ×äă Ď× ðăĎÙŚùāĘ úòĀéÐāòêòÿÙćð
òÿñÿùĀèĔ đ åśāÓćâðĄċöôāċíĄñÖ 20 èāæĄ ÐĒÓöò×ÿĎÙśúöĀ ÑśüċãĄñö ċíòāÿäśüÖÐāò
ċöôā ċíĆüē ëĈċś ÑśāòŚöðÚąÖē ċêŢèòÿãĀéëĈèś āĘ ðĄċöôāùĘāúòĀéÐāòïāöèā ùāðāòåùĀðëĀù
ÐāòêòÿæĀéüñĈÑŚ üÖíòÿÓòăùäċ×śā äòÿúèĀÐòĈåś Öą íóäăÐòòðÑüÖäè ČôÿüñāÐ
×ÿċêôĄēñèæĀ÷èÓäăĎúśÓôśāñÐĀéíòÿċñÚĈċ×śāðāÐÑąĔè
úāÐċòāêòāòåèā×ÿċêôĄēñèČêôÖÙćðÙèĎèãśāèĎãÐĒäāð ċòāäśüÖ
ċêôĄēñèäĀöċüÖÐŚüè ČôÿċêŢèëĈśèĘāČééðĄùŚöèòŚöðČôÿċêŢèëĈśċùòăðùòśāÖ Ďè 4
úĀöÑśüäŚüďêèĄĔ ċòā×ÿíă×āòâāïāöÿëĈèś āĘ ČôÿæĀ÷èÿÓäăæ×Ąē āĘ ċêŢèċíĆüē ċêŢèëĈèś āĘ
ĎèÐāòċùòăðùòśāÖ
ÑüċùèüöŚāĎúśæĘāæĄôÿúĀöÑśü (úèśā 3-7) ĎÙśÐāòüéòðČäŚôÿÓòĀĔÖċêŢè
čüÐāùĎúśëĈśèĘāďäòŚäòüÖüñŚāÖôąÐÚąĔÖñăēÖÑąĔè

éæèĘā
ċíĆüē ×ÿċäăéčäċêŢèÙćðÙèöĀãæĄæē Ðć ÓèðĄùöŚ èòŚöð ÙćðÙèäśüÖäòÿúèĀÐöŚā
íöÐċÑāðĄéæéāæùĘāÓĀÜĎèÙćðÙèöĀã ċÑāäśüÖðĀèē Ď×öŚāċÑāðĄæÐĀ øÿæĄċē úðāÿùð
æĄ×ē ÿæĘāĎèùăÖē æĄċē ÑāäśüÖæĘā ĎèÐāòìœÐüéòðèĄĔ ċòā×ÿíă×āòâāåąÖïāöÿëĈèś āĘ Ďè
ßāèÿċêŢèëĈèś āĘ ÑüÖÙćðÙèöĀã ċíĆüē ×ÿċêŢèëĈèś āĘ ČééæĄùē āðāòåùŚÖċùòăðÐāòċêŢè
ÙćðÙèöĀãĎèöăåĄæāÖĎúðŚùĘāúòĀéñćÓêŠ××ćéĀè
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Ð. ïāöÿëĈśèĘāÑüÖíòÿċñÚĈċ×śā
üŚāèÑśüÓöāðíòÿÓĀðïĄòŞ äŚüďêèĄĔ 2 ÓòĀÖĔ ČôśöäüéÓĘāåāð 2 Ñśü æĄĎē úśðāèĄĔ
ôÐ 10: 1-11, 17-21 (íòÿċñÚĈċ×śāùŚÖ÷ăøñŞüüÐďêċêŢèÓĈŚ)
åśāĎÙśéæċòĄñèèĄĔĎèÐāòîŔŤèîĈ×ăäĎ×ċäĒðöĀè úòĆüčüÐāùùĀððèāòÿñÿñāöÓöò
ĎÙśöăçĄČéŚÖêŠèíòÿöā×ā 7 ÑĀĔèäüè
ÓĘāåāðċíĆēüüïăêòāñ
1. òÿéćÑśüùĀÖċÐäöăçĄÐāòĎÙśüĘāèā×ÑüÖíòÿċñÚĈĎèÑśüÓöāð
íòÿÓĀðïĄòŞæĄēüŚāè
2. æĘāďðŚíòÿċñÚĈċ×śā×ąÖČéŚÖêŠèÓöāðòĀéëăãÙüéĎèíĀèçÐă×çòòðæĈä
ÐĀééòòãā÷ăøñŞ æĀĔÖđ æĄēíòÿüÖÓŞ×ÿæĘāċüÖÐĒďãś?
éæċùòăð
• ïāöÿëĈśèĘāÑüÖíòÿċñÚĈċ×śāċêŢèČééðĄùŚöèòŚöðČôÿċùòăðùòśāÖ÷ăøñŞ
• íòÿüÖÓŞČéŚÖêŠèüĘāèā×ÐĀééòòãā÷ăøñŞ
• íòÿüÖÓŞðüéæĀÐøÿæĄ×ē āĘ ċêŢè ČôÿìœÐĎúśċÑāðĄùöŚ èòŚöðĎèíĀèçÐă×üñŚāÖČæś×òăÖ
• íòÿüÖÓŞòŚöðñăèãĄĎèÓöāðùĘāċòĒ×
• íòÿüÖÓŞæśāæāñČôÿ×ĈÖĎ×
• íòÿüÖÓŞĎúśČééüñŚāÖ
• íòÿüÖÓŞäśüÖÐāòĎúś÷ăøñŞċäăéčäČôÿċòĄñèòĈś
• íòÿüÖÓŞďöśöāÖĎ×ĎúśíöÐ÷ăøñŞæĘāÖāèùĘāÓĀÜ
• íòÿüÖÓŞöāÖĎ×öŚāíòÿéăãāæòÖæĘāÖāèëŚāèæāÖéòòãā÷ăøñŞ Čôÿùāðāòå
éòòôćëôďãśďðŚöŚā÷ăøñŞ×ÿôśðċúôöúòĆüêòÿùéÓöāðùĘāċòĒ×
• íòÿüÖÓŞäüś ÖÐāòĎúśéòòãā÷ăøñŞò×śĈ ÐĀ äĀãùôÿÑśāöÑüÖìŕāñčôÐČôÿÓöāð
ÓăãċúĒèÑüÖëĈśÓèæĀēöďê
2
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4.

ċêôĄēñè×āÐæĘāÖāèČééďðŚöāÖČëè ďêùĈŚČééöāÖČëèÖāè
üñŚāÖùðĘēāċùðüČôÿċêŢèòÿéé
æĘāÖāèČééďðŚöāÖČëè
æĘāÖāèČééöāÖČëèÖāè
ëĈśèĘāÓăãÓèċãĄñö
æĄðÓăããśöñÐĀè
ëĈèś āĘ ðĄÓöāðÓăãċñĄñē ðÑąèĔ ðāæĀèæĄæèĀ Ďã ÓöāðÓăãæĄēãĄðā×āÐæĀĔÖæĄðòŚöð
ČéŚÖêŠèČôÿüïăêòāñÐĀè
ċðĆēüêòÿÙćðċùòĒ×Čôśö ëĈśèĘāċÐāÿüñĈŚ ÐāòäĀãùăèĎ×ĎèæĄēêòÿÙćðċæŚāèĀĔèæĄē
ÐĀéċíĆēüè 2-3 Óè ČôśöðĀÐäĀãùăèĎ× èĘāďêêÞăéĀäă ďðŚðĄÐāòäĀãùăèĎ×ĎúðŚ
ÐĀèĎúðŚ
èüÐæĄēêòÿÙćð
ëĈśèĘāñĀãċñĄñãÓöāðÓăãæĄēãĄÑüÖäè ëĈśèĘāèĘāÓöāðÓăãċúĒèÑüÖäèðāíĈã
ĎúśÓèüĆēè
ÓćñÐĀéÓèüĆēè đ
ëĈśèĘāíéöŚāďðŚďãśòĀéÐāòùèĀéùèćè ëĈśèĘāíòśüðæĄē×ÿåüñ åśāďðŚ×ĘāċêŢè
Ďèòÿñÿñāö
äśüÖüñĈŚ
ÓöāðùĀðíĀèçŞòÿúöŚāÖëĈśèĘāČôÿæĄð ëĈśèĘāďðŚñąãäăãÐĀéČëèÖāèČôÿñüð
ÖāèäąÖċÓòĄñã ċèĆēüÖ×āÐďðŚðĄÐāò êôŚüñĎúśæĄðÓăãċüÖ
ëĈÐäăãÐĀéČëèÖāè
ëĈòś öŚ ðÖāèäśüÖÐāòæĘāĎúśëèśĈ āĘ íąÖíüĎ× ëĈśèĘāďðŚČùöÖúāÐāòùèĀéùèćèċíĆēü
ãśöñÐāòñüð ČäŚČôśöÐĒďðŚùèĀéùèćè äĀöċüÖČäŚùāĘ úòĀéïāòÐă×ċØíāÿúèśā
ÓöāðÓăãèĀĔèäŚüďê

ÓĘāåāðċíĆēüÐāòďäòŚäòüÖĎèÐôćŚðñŚüñ
- ðĄÑśüďãśċêòĄñé ČôÿÑśüċùĄñċêòĄñéüÿďòéśāÖ ×āÐÐāòæĘāÖāè
ČééďðŚöāÖČëè ČôÿČééöāÖČëè?
- ÐāòöāÖČëèČééďúè ×ÿÙŚöñÐòÿäćèś ÐāòðĄùöŚ èòŚöðĎèÙćðÙèöĀã
ÑüÖċòāĎúśðāÐÑąĔè ČôÿċíòāÿċúäćĎã ?
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3.

ċêôĄēñè×āÐðćŚÖċèśèêòÿùăæçăïāí ďêùĈŚðćŚÖċèśèÐāòðĄùŚöèòŚöð

ùŚÖċùòăðÐāòðĄùŚöèòŚöð
ċòŚÖċòśāĎúśëĈśÓèðĄùŚöèòŚöðäĀĔÖČäŚäśè
æĘāĎúśæćÐÓèòĈśùąÐċêŢèùŚöèúèąēÖÑüÖ
ÖāèÙćðÙèöĀã
ØĀèæĘāďãśãÐĄ öŚā ÓèċúôŚāèĄãĔ ČĄ äŚæāĘ ñćÖŚ ëĈÓś èðĄùæă çăæė ×Ąē ÿðĄùöŚ èòŚöð ČôÿċòĄñè
òĈśéæéāæÑüÖċÑā
ċ×śāèāñäśüÖÐāòĎúśæÐć üñŚāÖċêŢèďê æĀĔÖÙćðÙèäśüÖòĈśùąÐöŚāċÑāċêŢèùŚöè
üñŚāÖòāéòĆēèČôÿðĄêòÿùăæçăïāí úèąēÖÑüÖÙćðÙè čãñðĄùŚöèòŚöðĎè
Ðă×ÐòòðùĘāÓĀÜäŚāÖ đ
ãĀÖèĀĔèØĀèäśüÖæĘāċüÖ
ëĈśüĆēè×ÿðĄêòÿùéÐāòâŞðāÐÑąĔè åśā
ÙĆēüċùĄñÖÑüÖØĀè×ÿċêŢèüñŚāÖďò
ØĀèĎúśċÑāðĄčüÐāùċòĄñèòĈśãśöñÐāò
åśāÖāèüüÐðāďðŚãĄ
ôÖðĆüæĘāČôÿďäòŚäòüÖ
öăçĄÐāòæĘāÖāèÑüÖØĀèÐĒãĄüñĈŚČôśö öăçÐĄ āòæĘāÖāèæĄúē ôāÐúôāñ×ÿÙŚöñ
ċùòăðÐă×ÐòòðĎúśãĈãĄÑąĔè ČôÿċêŢè
ďðŚ×ĘāċêŢèäśüÖċêôĄēñè
êòÿùéÐāòâŞÑüÖæćÐÓè ċÑā×ÿòĈùś Ðą
öŚā “ċòāæĘāďãśùĘāċòĒ×”

ċòĄñÐòśüÖêòÿùăæçăïāí
ØĀèòĈśãĄÐöŚā ØĀèäśüÖ×ĀãÐāò
ÓèċúôŚāèĄĔ×ĀãÐāòüÿďòďðŚċêŢè

Ñ. ċêôĄēñè×āÐëĈśèĘāæĄēÓòüéÖĘā ċêŢèëĈśèĘāæĄēċùòăðùòśāÖ
•
•
•
•

ČéŚÖÐôćŚðñŚüñ ÐôćŚðôÿ 4-6 Óè
ČäŚôÿÐôćŚðċôĆüÐ 1 úĀöÑśü (×āÐúèśā 4-7)
ĎúśċöôāċÖĄñéċíĆēüďäòŚäòüÖùŚöèäĀöùĀÐÓòĈŚúèąēÖ úôĀÖ×āÐüŚāèæĀĔÖúĀöÑśü
ĎèČäŚôÿúèśāČôśö
üïăêòāñÓĘāåāðæśāñúĀöÑśüĎèÐôćŚðñŚüñ 4-6 Óè
òāñÖāèëôÐāòüïăêòāñÓĘāåāðĎèÐôćŚðĎúÜŚ

ÓĘāåāðċíĆēüÐāòďäòŚäòüÖĎèÐôćŚðñŚüñ
ċùèüČèÿöăçÐĄ āòæĄċē ×āÿ×Ö ċíĆüē ĎúśëèśĈ āĘ ùāðāòåċêôĄñē èďêùĈïŚ āöÿ
ëĈśèĘāæĄēðĄùŚöèòŚöððāÐÐöŚāċòĄñÐòśüÖêòÿùăæçăïāíċæŚāèĀĔè
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1.

ċêôĄēñè×āÐÐāòùüèďêùĈŚÐāòČùöÖúāÓöāðòĈśòŚöðÐĀè

ÓòĈëĈśùüè
ÓòĈòĈśÓèċãĄñö ÓèüĆēèčÖŚ
ÓòĈċòĄñèðāðāÐ ðĄêòăÜÜā
ÓòĈíĈãÓèċãĄñö ÓèüĆēèòĀéîŠÖ
ÓèüĆēèċêŢèìŕāñòĀéîŠÖÑśüðĈô
ÓòĈďðŚðĄüÿďòäśüÖċòĄñèòĈś
ëĈśüĆēèċæŚāèĀĔèäśüÖċòĄñè
ÓòĈðĄÓĘāäüéùĘāúòĀéæćÐÓĘāåāð

ëĈśċùòăðùòśāÖ
æćÐÓèðĄÓöāðòĈéś āÖüñŚāÖČôÿċòĄñèòĈďś ãś
ëĈĎś úÜŚðïĄ ðĈ êă Ü
Š ÜāČôÿêòÿùéÐāòâŞ
ÚąēÖďðŚďãśðā×āÐúèĀÖùĆü
ëĈśĎúÜŚùāðāòå×ã×ĘāČôÿċòĄñèòĈśďãś
ðāÐÐöŚāċðĆēüðĄêÞăùĀðíĀèçŞäŚüÐĀè
ëĈĎś úÜŚ×ÿċòĄñèòĈďś ãśãÐĄ öŚāúāÐðĄčüÐāù
ČùöÖúāÑśüðĈôòŚöðÐĀè
ëĈśèĘāÐĒċêŢèëĈśċòĄñèòĈśãśöñ

ČðśďðŚðĄÓĘāäüéÐĒďðŚċêŢèďò ÐôćŚðëĈśðĄ
ÓöāðċÙĆēüČùöÖúāãśöñÐĀè
ÓòĈñĆèÑśāÖúèśā ÑâÿæĄēÓèüĆēèèĀēÖ ÐôćðŚ ëĈċś òĄñèèĀÖē ċêŢèöÖÐôðúòĆüòüéčäŜÿ
ċúðĆüèèĀÐċòĄñèĎèúśüÖċòĄñè
ãĀÖöŚāďðŚðĄĎÓòòüéòĈśæćÐüñŚāÖ

2.

ċêôĄēñè×āÐÐāòďðŚďöśĎ× ċêŢèďöśĎ×ëĈśüĆēè

ďöśĎ×Óè
ÓèċúôŚāèĄðĔ ÓĄ öāðòĈðś āÐðāñæĄñē ÖĀ ďðŚ
ďãśèĘāðāĎÙś
íöÐċÑā×ÿċòĄñèòĈ×ś āÐÐāòëăãíôāã
ċíòāÿċêŢèÑüÖçòòðãā
íöÐċÑāðĄÓöāðÓăãòăċòăðē ðāÐðāñ åśāëĈèś āĘ
ċíĄñÖČäŚò×śĈ ÐĀ ùòśāÖÓöāððĀèē Ď×ĎúśċÑā
íöÐċÑāäśüÖÐāòĎúśÙŚöñùèĀéùèćè
ČôÿĎúśÐĘāôĀÖĎ× čãñďðŚäśüÖÐĄãÐĀè
íöÐċÑāċêŢèÓèãĄ Ď×ÐöśāÖ åśāëĈśèĘā
òĈś×ĀÐĎÙśċÑā æĘāĎúśċÑāíüĎ× ÐāòĎúś
ÓöāðòĀÐÓöāðďöśĎ××ÿÙŚöñĎúśċÑā
üüÐ×āÐäĀöċüÖČôÿĎ×ÐöśāÖðāÐÑąèĔ
Óüñ×ĀéëăãæćÐċòĆēüÖ čãñüśāÖöŚāÓè ñÐñŚüÖùăēÖæĄēãĄ ČôÿÙŚöñċÑāĎúśðüÖ
íöÐèĄĔďöśĎ×ďðŚďãś
ÑśāðÓöāðôśðċúôö

ďðŚďöśĎ×Óè
ÓèċúôŚāèĄĔďðŚòĈśüÿďòċôñ
ØĀèäśüÖæĘāæćÐüñŚāÖ
ÓèċúôŚāèĄĔ×ÿæĘāëăã
ØĀèäśüÖÓüñãĈċíĆēüöŚāċÑā×ÿďðŚëăã
íöÐċÑāďðŚðĄÓöāðÓăãòăċòăēð
úòĆüòăċòăēðüñŚāÖëăãđ
äśüÖÓüñÓöéÓćðíöÐċÑā
ċíĆēüďðŚĎúśċôñċåăã
íöÐċÑāċúĒèČÐŚäĀö
ČùöÖúāČäŚëôêòÿčñÙèŞ

ÓĘāåāðċíĆēüÐāòďäòŚäòüÖĎèÐôćŚðñŚüñ
ĎèßāèÿëĈèś āĘ ĎèÙćðÙèöĀã äèċüÖðĄüêć ùòòÓüÿďòéśāÖæĄæē āĘ ĎúśďðŚ
ùāðāòåċêŢèëĈśċùòăðùòśāÖÐāòċòĄñèòĈś čãñďðŚċêŢèëĈśèĘāæĄēĎÙśüĘāèā×?

ÓĘāåāðċíĆēüÐāòďäòŚäòüÖĎèÐôćŚðñŚüñ
ëĈśèĘāäśüÖċêôĄēñèæĀ÷èÓäăíĆĔèßāèČôÿÓöāðÓăãĎãéśāÖ ċíĆēü×ÿðĄ
ÓöāðďöśöāÖĎ×ëĈśÓèðāÐÑąĔè?
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1.

ċêôĄēñè×āÐÐāòùüèďêùĈŚÐāòČùöÖúāÓöāðòĈśòŚöðÐĀè

ÓòĈëĈśùüè
ÓòĈòĈśÓèċãĄñö ÓèüĆēèčÖŚ
ÓòĈċòĄñèðāðāÐ ðĄêòăÜÜā
ÓòĈíĈãÓèċãĄñö ÓèüĆēèòĀéîŠÖ
ÓèüĆēèċêŢèìŕāñòĀéîŠÖÑśüðĈô
ÓòĈďðŚðĄüÿďòäśüÖċòĄñèòĈś
ëĈśüĆēèċæŚāèĀĔèäśüÖċòĄñè
ÓòĈðĄÓĘāäüéùĘāúòĀéæćÐÓĘāåāð

ëĈśċùòăðùòśāÖ
æćÐÓèðĄÓöāðòĈéś āÖüñŚāÖČôÿċòĄñèòĈďś ãś
ëĈĎś úÜŚðïĄ ðĈ êă Ü
Š ÜāČôÿêòÿùéÐāòâŞ
ÚąēÖďðŚďãśðā×āÐúèĀÖùĆü
ëĈśĎúÜŚùāðāòå×ã×ĘāČôÿċòĄñèòĈśďãś
ðāÐÐöŚāċðĆēüðĄêÞăùĀðíĀèçŞäŚüÐĀè
ëĈĎś úÜŚ×ÿċòĄñèòĈďś ãśãÐĄ öŚāúāÐðĄčüÐāù
ČùöÖúāÑśüðĈôòŚöðÐĀè
ëĈśèĘāÐĒċêŢèëĈśċòĄñèòĈśãśöñ

ČðśďðŚðĄÓĘāäüéÐĒďðŚċêŢèďò ÐôćŚðëĈśðĄ
ÓöāðċÙĆēüČùöÖúāãśöñÐĀè
ÓòĈñĆèÑśāÖúèśā ÑâÿæĄēÓèüĆēèèĀēÖ ÐôćðŚ ëĈċś òĄñèèĀÖē ċêŢèöÖÐôðúòĆüòüéčäŜÿ
ċúðĆüèèĀÐċòĄñèĎèúśüÖċòĄñè
ãĀÖöŚāďðŚðĄĎÓòòüéòĈśæćÐüñŚāÖ

2.

ċêôĄēñè×āÐÐāòďðŚďöśĎ× ċêŢèďöśĎ×ëĈśüĆēè

ďöśĎ×Óè
ÓèċúôŚāèĄðĔ ÓĄ öāðòĈðś āÐðāñæĄñē ÖĀ ďðŚ
ďãśèĘāðāĎÙś
íöÐċÑā×ÿċòĄñèòĈ×ś āÐÐāòëăãíôāã
ċíòāÿċêŢèÑüÖçòòðãā
íöÐċÑāðĄÓöāðÓăãòăċòăðē ðāÐðāñ åśāëĈèś āĘ
ċíĄñÖČäŚò×śĈ ÐĀ ùòśāÖÓöāððĀèē Ď×ĎúśċÑā
íöÐċÑāäśüÖÐāòĎúśÙŚöñùèĀéùèćè
ČôÿĎúśÐĘāôĀÖĎ× čãñďðŚäśüÖÐĄãÐĀè
íöÐċÑāċêŢèÓèãĄ Ď×ÐöśāÖ åśāëĈśèĘā
òĈś×ĀÐĎÙśċÑā æĘāĎúśċÑāíüĎ× ÐāòĎúś
ÓöāðòĀÐÓöāðďöśĎ××ÿÙŚöñĎúśċÑā
üüÐ×āÐäĀöċüÖČôÿĎ×ÐöśāÖðāÐÑąèĔ
Óüñ×ĀéëăãæćÐċòĆēüÖ čãñüśāÖöŚāÓè ñÐñŚüÖùăēÖæĄēãĄ ČôÿÙŚöñċÑāĎúśðüÖ
íöÐèĄĔďöśĎ×ďðŚďãś
ÑśāðÓöāðôśðċúôö

ďðŚďöśĎ×Óè
ÓèċúôŚāèĄĔďðŚòĈśüÿďòċôñ
ØĀèäśüÖæĘāæćÐüñŚāÖ
ÓèċúôŚāèĄĔ×ÿæĘāëăã
ØĀèäśüÖÓüñãĈċíĆēüöŚāċÑā×ÿďðŚëăã
íöÐċÑāďðŚðĄÓöāðÓăãòăċòăēð
úòĆüòăċòăēðüñŚāÖëăãđ
äśüÖÓüñÓöéÓćðíöÐċÑā
ċíĆēüďðŚĎúśċôñċåăã
íöÐċÑāċúĒèČÐŚäĀö
ČùöÖúāČäŚëôêòÿčñÙèŞ

ÓĘāåāðċíĆēüÐāòďäòŚäòüÖĎèÐôćŚðñŚüñ
ĎèßāèÿëĈèś āĘ ĎèÙćðÙèöĀã äèċüÖðĄüêć ùòòÓüÿďòéśāÖæĄæē āĘ ĎúśďðŚ
ùāðāòåċêŢèëĈśċùòăðùòśāÖÐāòċòĄñèòĈś čãñďðŚċêŢèëĈśèĘāæĄēĎÙśüĘāèā×?

ÓĘāåāðċíĆēüÐāòďäòŚäòüÖĎèÐôćŚðñŚüñ
ëĈśèĘāäśüÖċêôĄēñèæĀ÷èÓäăíĆĔèßāèČôÿÓöāðÓăãĎãéśāÖ ċíĆēü×ÿðĄ
ÓöāðďöśöāÖĎ×ëĈśÓèðāÐÑąĔè?
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3.

ċêôĄēñè×āÐðćŚÖċèśèêòÿùăæçăïāí ďêùĈŚðćŚÖċèśèÐāòðĄùŚöèòŚöð

ùŚÖċùòăðÐāòðĄùŚöèòŚöð
ċòŚÖċòśāĎúśëĈśÓèðĄùŚöèòŚöðäĀĔÖČäŚäśè
æĘāĎúśæćÐÓèòĈśùąÐċêŢèùŚöèúèąēÖÑüÖ
ÖāèÙćðÙèöĀã
ØĀèæĘāďãśãÐĄ öŚā ÓèċúôŚāèĄãĔ ČĄ äŚæāĘ ñćÖŚ ëĈÓś èðĄùæă çăæė ×Ąē ÿðĄùöŚ èòŚöð ČôÿċòĄñè
òĈśéæéāæÑüÖċÑā
ċ×śāèāñäśüÖÐāòĎúśæÐć üñŚāÖċêŢèďê æĀĔÖÙćðÙèäśüÖòĈśùąÐöŚāċÑāċêŢèùŚöè
üñŚāÖòāéòĆēèČôÿðĄêòÿùăæçăïāí úèąēÖÑüÖÙćðÙè čãñðĄùŚöèòŚöðĎè
Ðă×ÐòòðùĘāÓĀÜäŚāÖ đ
ãĀÖèĀĔèØĀèäśüÖæĘāċüÖ
ëĈśüĆēè×ÿðĄêòÿùéÐāòâŞðāÐÑąĔè åśā
ÙĆēüċùĄñÖÑüÖØĀè×ÿċêŢèüñŚāÖďò
ØĀèĎúśċÑāðĄčüÐāùċòĄñèòĈśãśöñÐāò
åśāÖāèüüÐðāďðŚãĄ
ôÖðĆüæĘāČôÿďäòŚäòüÖ
öăçĄÐāòæĘāÖāèÑüÖØĀèÐĒãĄüñĈŚČôśö öăçÐĄ āòæĘāÖāèæĄúē ôāÐúôāñ×ÿÙŚöñ
ċùòăðÐă×ÐòòðĎúśãĈãĄÑąĔè ČôÿċêŢè
ďðŚ×ĘāċêŢèäśüÖċêôĄēñè
êòÿùéÐāòâŞÑüÖæćÐÓè ċÑā×ÿòĈùś Ðą
öŚā “ċòāæĘāďãśùĘāċòĒ×”

ċòĄñÐòśüÖêòÿùăæçăïāí
ØĀèòĈśãĄÐöŚā ØĀèäśüÖ×ĀãÐāò
ÓèċúôŚāèĄĔ×ĀãÐāòüÿďòďðŚċêŢè

Ñ. ċêôĄēñè×āÐëĈśèĘāæĄēÓòüéÖĘā ċêŢèëĈśèĘāæĄēċùòăðùòśāÖ
•
•
•
•

ČéŚÖÐôćŚðñŚüñ ÐôćŚðôÿ 4-6 Óè
ČäŚôÿÐôćŚðċôĆüÐ 1 úĀöÑśü (×āÐúèśā 4-7)
ĎúśċöôāċÖĄñéċíĆēüďäòŚäòüÖùŚöèäĀöùĀÐÓòĈŚúèąēÖ úôĀÖ×āÐüŚāèæĀĔÖúĀöÑśü
ĎèČäŚôÿúèśāČôśö
üïăêòāñÓĘāåāðæśāñúĀöÑśüĎèÐôćŚðñŚüñ 4-6 Óè
òāñÖāèëôÐāòüïăêòāñÓĘāåāðĎèÐôćŚðĎúÜŚ

ÓĘāåāðċíĆēüÐāòďäòŚäòüÖĎèÐôćŚðñŚüñ
ċùèüČèÿöăçÐĄ āòæĄċē ×āÿ×Ö ċíĆüē ĎúśëèśĈ āĘ ùāðāòåċêôĄñē èďêùĈïŚ āöÿ
ëĈśèĘāæĄēðĄùŚöèòŚöððāÐÐöŚāċòĄñÐòśüÖêòÿùăæçăïāíċæŚāèĀĔè

6
AsIPA D9 ïāöÿëĈśèĘāĎèöăåĄÙćðÙèöĀã ëĈśèĘāČééċùòăðùòśāÖ

3
AsIPA D9 ïāöÿëĈśèĘāĎèöăåĄÙćðÙèöĀã ëĈśèĘāČééċùòăðùòśāÖ

Ð. ïāöÿëĈśèĘāÑüÖíòÿċñÚĈċ×śā
üŚāèÑśüÓöāðíòÿÓĀðïĄòŞ äŚüďêèĄĔ 2 ÓòĀÖĔ ČôśöäüéÓĘāåāð 2 Ñśü æĄĎē úśðāèĄĔ
ôÐ 10: 1-11, 17-21 (íòÿċñÚĈċ×śāùŚÖ÷ăøñŞüüÐďêċêŢèÓĈŚ)
åśāĎÙśéæċòĄñèèĄĔĎèÐāòîŔŤèîĈ×ăäĎ×ċäĒðöĀè úòĆüčüÐāùùĀððèāòÿñÿñāöÓöò
ĎÙśöăçĄČéŚÖêŠèíòÿöā×ā 7 ÑĀĔèäüè
ÓĘāåāðċíĆēüüïăêòāñ
1. òÿéćÑśüùĀÖċÐäöăçĄÐāòĎÙśüĘāèā×ÑüÖíòÿċñÚĈĎèÑśüÓöāð
íòÿÓĀðïĄòŞæĄēüŚāè
2. æĘāďðŚíòÿċñÚĈċ×śā×ąÖČéŚÖêŠèÓöāðòĀéëăãÙüéĎèíĀèçÐă×çòòðæĈä
ÐĀééòòãā÷ăøñŞ æĀĔÖđ æĄēíòÿüÖÓŞ×ÿæĘāċüÖÐĒďãś?
éæċùòăð
• ïāöÿëĈśèĘāÑüÖíòÿċñÚĈċ×śāċêŢèČééðĄùŚöèòŚöðČôÿċùòăðùòśāÖ÷ăøñŞ
• íòÿüÖÓŞČéŚÖêŠèüĘāèā×ÐĀééòòãā÷ăøñŞ
• íòÿüÖÓŞðüéæĀÐøÿæĄ×ē āĘ ċêŢè ČôÿìœÐĎúśċÑāðĄùöŚ èòŚöðĎèíĀèçÐă×üñŚāÖČæś×òăÖ
• íòÿüÖÓŞòŚöðñăèãĄĎèÓöāðùĘāċòĒ×
• íòÿüÖÓŞæśāæāñČôÿ×ĈÖĎ×
• íòÿüÖÓŞĎúśČééüñŚāÖ
• íòÿüÖÓŞäśüÖÐāòĎúś÷ăøñŞċäăéčäČôÿċòĄñèòĈś
• íòÿüÖÓŞďöśöāÖĎ×ĎúśíöÐ÷ăøñŞæĘāÖāèùĘāÓĀÜ
• íòÿüÖÓŞöāÖĎ×öŚāíòÿéăãāæòÖæĘāÖāèëŚāèæāÖéòòãā÷ăøñŞ Čôÿùāðāòå
éòòôćëôďãśďðŚöŚā÷ăøñŞ×ÿôśðċúôöúòĆüêòÿùéÓöāðùĘāċòĒ×
• íòÿüÖÓŞäüś ÖÐāòĎúśéòòãā÷ăøñŞò×śĈ ÐĀ äĀãùôÿÑśāöÑüÖìŕāñčôÐČôÿÓöāð
ÓăãċúĒèÑüÖëĈśÓèæĀēöďê
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4.

ċêôĄēñè×āÐæĘāÖāèČééďðŚöāÖČëè ďêùĈŚČééöāÖČëèÖāè
üñŚāÖùðĘēāċùðüČôÿċêŢèòÿéé
æĘāÖāèČééďðŚöāÖČëè
æĘāÖāèČééöāÖČëèÖāè
ëĈśèĘāÓăãÓèċãĄñö
æĄðÓăããśöñÐĀè
ëĈèś āĘ ðĄÓöāðÓăãċñĄñē ðÑąèĔ ðāæĀèæĄæèĀ Ďã ÓöāðÓăãæĄēãĄðā×āÐæĀĔÖæĄðòŚöð
ČéŚÖêŠèČôÿüïăêòāñÐĀè
ċðĆēüêòÿÙćðċùòĒ×Čôśö ëĈśèĘāċÐāÿüñĈŚ ÐāòäĀãùăèĎ×ĎèæĄēêòÿÙćðċæŚāèĀĔèæĄē
ÐĀéċíĆēüè 2-3 Óè ČôśöðĀÐäĀãùăèĎ× èĘāďêêÞăéĀäă ďðŚðĄÐāòäĀãùăèĎ×ĎúðŚ
ÐĀèĎúðŚ
èüÐæĄēêòÿÙćð
ëĈśèĘāñĀãċñĄñãÓöāðÓăãæĄēãĄÑüÖäè ëĈśèĘāèĘāÓöāðÓăãċúĒèÑüÖäèðāíĈã
ĎúśÓèüĆēè
ÓćñÐĀéÓèüĆēè đ
ëĈśèĘāíéöŚāďðŚďãśòĀéÐāòùèĀéùèćè ëĈśèĘāíòśüðæĄē×ÿåüñ åśāďðŚ×ĘāċêŢè
Ďèòÿñÿñāö
äśüÖüñĈŚ
ÓöāðùĀðíĀèçŞòÿúöŚāÖëĈśèĘāČôÿæĄð ëĈśèĘāďðŚñąãäăãÐĀéČëèÖāèČôÿñüð
ÖāèäąÖċÓòĄñã ċèĆēüÖ×āÐďðŚðĄÐāò êôŚüñĎúśæĄðÓăãċüÖ
ëĈÐäăãÐĀéČëèÖāè
ëĈòś öŚ ðÖāèäśüÖÐāòæĘāĎúśëèśĈ āĘ íąÖíüĎ× ëĈśèĘāďðŚČùöÖúāÐāòùèĀéùèćèċíĆēü
ãśöñÐāòñüð ČäŚČôśöÐĒďðŚùèĀéùèćè äĀöċüÖČäŚùāĘ úòĀéïāòÐă×ċØíāÿúèśā
ÓöāðÓăãèĀĔèäŚüďê

ÓĘāåāðċíĆēüÐāòďäòŚäòüÖĎèÐôćŚðñŚüñ
- ðĄÑśüďãśċêòĄñé ČôÿÑśüċùĄñċêòĄñéüÿďòéśāÖ ×āÐÐāòæĘāÖāè
ČééďðŚöāÖČëè ČôÿČééöāÖČëè?
- ÐāòöāÖČëèČééďúè ×ÿÙŚöñÐòÿäćèś ÐāòðĄùöŚ èòŚöðĎèÙćðÙèöĀã
ÑüÖċòāĎúśðāÐÑąĔè ČôÿċíòāÿċúäćĎã ?
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Ó. äśüÖċêôĄēñèČêôÖüÿďòéśāÖ (20 èāæĄ)
1. òāñÖāè×āÐÐôćŚðñŚüñ
2. úôĀÖ×āÐòāñÖāèČôśö ĎúśċöôāüïăêòāñüñŚāÖüăùòÿČôÿ×òăÖĎ×
3. ĎúśċöôāùĘāúòĀéùðāÙăÐÐôćŚðæĄē×ÿďäòŚäòüÖùŚöèäĀö öŚāüÿďòċêŢè
ùăÖē æĄñē āÐùĘāúòĀéċÑā ČôÿüÿďòæĄäē öĀ ċÑā×ĘāċêŢèäśüÖċêôĄñē èüñŚāÖċòŚÖãŚöè
üñŚāöăíāÐøŞöă×āòâŞïāöÿëĈśèĘāÑüÖÓèüĆēè – íĈãåąÖäèċüÖċæŚāèĀĔè

ùòćê
üŚāèíòÿÓĀðïĄòŞ îê 2: 6-8
ČôÿïāöèāòŚöðÐĀè ïāöèā×āÐĎ×ãśöñÓĘāíĈãÑüÖäèċüÖ ùćãČäŚ
íòÿ×ăäċ×śā×ÿãôĎ×

ïāöÿëĈśèĘāĎèöăåĄÙćðÙèöĀã
ëĈśèĘāČééċùòăðùòśāÖ
éæċòĄñèèĄĎĔ ÙśùāĘ úòĀéÐāòùĀððèāúòĆüîŔèŤ îĈ×äă Ď× ðăĎÙŚùāĘ úòĀéÐāòêòÿÙćð
òÿñÿùĀèĔ đ åśāÓćâðĄċöôāċíĄñÖ 20 èāæĄ ÐĒÓöò×ÿĎÙśúöĀ ÑśüċãĄñö ċíòāÿäśüÖÐāò
ċöôā ċíĆüē ëĈċś ÑśāòŚöðÚąÖē ċêŢèòÿãĀéëĈèś āĘ ðĄċöôāùĘāúòĀéÐāòïāöèā ùāðāòåùĀðëĀù
ÐāòêòÿæĀéüñĈÑŚ üÖíòÿÓòăùäċ×śā äòÿúèĀÐòĈåś Öą íóäăÐòòðÑüÖäè ČôÿüñāÐ
×ÿċêôĄēñèæĀ÷èÓäăĎúśÓôśāñÐĀéíòÿċñÚĈċ×śāðāÐÑąĔè
úāÐċòāêòāòåèā×ÿċêôĄēñèČêôÖÙćðÙèĎèãśāèĎãÐĒäāð ċòāäśüÖ
ċêôĄēñèäĀöċüÖÐŚüè ČôÿċêŢèëĈśèĘāČééðĄùŚöèòŚöðČôÿċêŢèëĈśċùòăðùòśāÖ Ďè 4
úĀöÑśüäŚüďêèĄĔ ċòā×ÿíă×āòâāïāöÿëĈèś āĘ ČôÿæĀ÷èÿÓäăæ×Ąē āĘ ċêŢèċíĆüē ċêŢèëĈèś āĘ
ĎèÐāòċùòăðùòśāÖ
ÑüċùèüöŚāĎúśæĘāæĄôÿúĀöÑśü (úèśā 3-7) ĎÙśÐāòüéòðČäŚôÿÓòĀĔÖċêŢè
čüÐāùĎúśëĈśèĘāďäòŚäòüÖüñŚāÖôąÐÚąĔÖñăēÖÑąĔè

éæèĘā
ċíĆüē ×ÿċäăéčäċêŢèÙćðÙèöĀãæĄæē Ðć ÓèðĄùöŚ èòŚöð ÙćðÙèäśüÖäòÿúèĀÐöŚā
íöÐċÑāðĄéæéāæùĘāÓĀÜĎèÙćðÙèöĀã ċÑāäśüÖðĀèē Ď×öŚāċÑāðĄæÐĀ øÿæĄċē úðāÿùð
æĄ×ē ÿæĘāĎèùăÖē æĄċē ÑāäśüÖæĘā ĎèÐāòìœÐüéòðèĄĔ ċòā×ÿíă×āòâāåąÖïāöÿëĈèś āĘ Ďè
ßāèÿċêŢèëĈèś āĘ ÑüÖÙćðÙèöĀã ċíĆüē ×ÿċêŢèëĈèś āĘ ČééæĄùē āðāòåùŚÖċùòăðÐāòċêŢè
ÙćðÙèöĀãĎèöăåĄæāÖĎúðŚùĘāúòĀéñćÓêŠ××ćéĀè
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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

D9
ภาวะผูนําในวิถีชุมชนวัด
ผูนําแบบเสริมสราง
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