“ถ้ าใครกระหาย ให้ คนนั้นมาหาเรา และ

ให้ คนทีว่ างใจในเราดืม่ ตามทีม่ ีคาํ เขียน
ไว้ แล้ วว่ า ‘แม่ นํ้าทีม่ ีนํ้าดํารงชีวิตจะไหล
ออกมาจากภายในคนนั้น’”
ยอห์ น 7:37-38

โปรแกรมเส้ น ทาง 2
เหมาะสําหรั บ ฉัน ไหม?
ถ้ าประโยคเหล่านี ้อธิบายทรรศนะของคุณเกี่ยวกับ
ความหวังและชีวิต คุณอาจต้ องการที่จะเข้ าร่วมใน
โปรแกรมนี ้ :
ต้ องการที่จะมีความสัมพันธ์ที่ลกึ ซึ ้งมากขึ ้นกับ
พระเยซู
ต้ องการที่จะให้ ตวั ตนภายในเติบโตขึ ้น
มีความเต็มใจที่จะเผชิญกับวิธีการผิดๆที่คณ
ุ
ใช้ ในการดําเนินชีวติ โดยไม่มีพระเยซู ซึง่
รวมถึงการสํารวจบาดแผลจากอดีต
มีความเต็มใจที่จะเปิ ดเผยอย่างตรงไปตรงมา
กับผู้อื่นเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองซึง่ รวมถึง
ตัวตนและอารมณ์ที่ยงั ไม่สมบูรณ์
มีความเต็มใจที่จะให้ พระเยซูช่วยในปั ญหา
เรื่ องความสัมพันธ์และเรื่ องเพศ
ต้ องการที่จะเติบโตขึ ้นในความสัมพันธ์กบั
ผู้อ่ืน

จะเริ่ม เมื่อ ไหร่ ?
โปรแกรมเส้ น ทาง 2 ปี นีม้ ี 12 สัป ดาห์
ทุก คืน วัน จัน ทร์ เวลา 18.30 - 21.30 น.
เริ่ม วัน ที่ 14 พ.ค. - สิน้ สุด วัน ที่ 6 ส.ค.
2018
ที่ค ริส ตจัก รใจสมาน สุข ุม วิท ซอย 6
ติ อต่อขอใบสมัครได้ทีส่ ํานักงานของพันธกิ จ
หลังจากได้รบั ใบสมัครแล้ว ทางพันธกิ จจะขอ
นัดเวลาสัมภาษณ์ ส่วนตัว เพือ่ พูดคุยใน
รายละเอี ยดต่างๆเกี ่ยวกับโปรแกรม และ
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าโปรแกรมนีเ้ หมาะกับคุณ

ค่ าสมัค ร 1,800 บาท (รวมค่ าเอกสาร)
หมดเขตสงใบสมัคร 4 พ.ค. 2018

ตู ้ ป.ณ. 34 บางขุนเทียน ก.ท. 10150

โทร.02-458-7157, 081-561-3641
แฟกซ์ 02-458-7157

โปรแกรมเส้ น ทาง 2 คือ อะไร?
โปรแกรมการสร้ างสาวกที่มีพระคริ สต์เป็ นศูนย์กลาง
จุดเน้ นคือ การหายดีมาจากประสบการณ์กบั พระเยซูใน
เรื่ องความสัมพันธ์และเรื่ องเพศ โปรแกรมนําเสนอความ
จริ งที่วา่ เราทุกคนล้ วนแตกสลายทําให้ ไม่สามารถที่จะรัก
พระเจ้ า, ผู้อื่นหรือตัวเราเองได้ อย่างดี เราจะเรี ยนรู้
เกี่ยวกับเรื่ องต่อไปนี ้ ผ่านการนมัสการ,การสอน, การ
อธิษฐานและกลุม่ ย่อย :
อํานาจความรักของพระเจ้ าที่มีตอ่ เรา
ความแตกสลายลึก ๆ ของเราและความต้ องการ
พระองค์อย่างลึกซึ ้งของเรา
ฤทธิ์อํานาจกางเขนของพระเยซูคริ สต์ที่จะฟื น้ ฟูเรา
เส้ นทางการเยียวยารักษาของเราเป็ นกระบวนการ
และเราไม่สามารถเดินเองเพียงลําพัง

สําหรับ ใคร?
เหมาะสําหรับผู้เชื่อทุกคนที่สามารถเปิ ดเผยสภาพชีวิต
จริ งของเขาอย่างตรงไปตรงมา เต็มใจเปิ ดเผยเรื่องของ
ตัวเองแก่คนในกลุม่ พร้ อมที่จะสร้ างสัมพันธ์ที่ลกึ ซึ ้ง
ขึ ้นกับพระเยซู ในโปรแกรมมีการสอนเรื่ องต้ นตอของ
ปั ญหาด้ านอารมณ์และด้ านเพศทีห่ ลากหลาย (เช่นการ
ถูกล่วงละเมิด ความเกลียดชังตัวเอง ปั ญหาในชีวิต
สมรส การเสพติดต่าง ๆ ความสนใจเพศเดียวกัน การติด
ภาพลามกและความสัมพันธ์แบบผูกมัด) ซึง่ อาจส่งผล
ให้ ติดอยู่ในความรู้สกึ ความคิด และไม่สามารถดําเนิน
ชีวิตที่เป็ นปกติได้

รู ป แบบเป็ นอย่ างไร?
โปรแกรมเส้ นทาง 2 มีบทเรี ยนทังหมด
้
20 บท ซึง่ ในการ
ประชุมทุกสัปดาห์ มีช่วงเวลาการนมัสการ คําสอน และการ
อธิษฐานในกลุม่ ย่อย ผู้นําโปรแกรมจะรับฟั งและอธิษฐานเผื่อ
ผู้เข้ าร่วมเกี่ยวกับปั ญหาที่เฉพาะเจาะจงของเขา เพือ่ ช่วยให้
ผู้เข้ าร่วมรับประสบการณ์ความเมตตา ความจริ งและความ
เข้ าใจจากพระเจ้ า
ผู้นําอธิษฐานขอความรักที่ฟืน้ ฟูใจจากพระเจ้ าให้ สมั ผัสชีวิต
ด้ านที่แตกสลาย(บาดเจ็บ)ของผู้เข้ าร่วม เพื่อเขาจะค่อย ๆ บ่ม
เพาะความรู้สกึ นึกคิดที่มีพลังขึ ้นเรื่ องเอกลักษณ์ในพระคริ สต์
ของตัวเอง สามารถสร้ างสัมพันธ์ที่ถกู ต้ องดีงามตามนํ ้า
พระทัยพระเจ้ า
(มีรูปแบบเป็ นกลุม่ ปิ ด มีข้อตกลงเรื่องการรักษาความลับสร้ าง
ความไว้ วางใจและความปลอดภัยให้ เกิดขึ ้นในกลุม่ ย่อย)
การประชุมแต่ละครัง้ ประกอบด้ วย :
การนมัส การ : เราจดจ่อความสนใจของเราไปที่พระเจ้ า
มากกว่าการต่อสู้ของเรา
คําสอน : เนื ้อหาการสอนประกอบด้ วยความจริ งจากพระ
คัมภีร์และข้ อมูลเชิงลึกทางจิตวิทยาซึง่ จะช่วยให้ เรารู้จกั
พระเจ้ าและตัวเองดีขึ ้น
การทํางานของพระเยซู : ผ่านการอธิษฐานในกลุม่ ย่อย
เรานําบาปและความเจ็บปวดมาหาพระเยซูผ้ ทู รงสัตย์ซื่อที่
จะรักษาเรา
พื ้นฐานของโปรแกรมเส้ นทางมาจากความจริ งในพระคัมภีร์
ที่วา่ พระเจ้ าทรงสร้ างเราตามพระฉายาของพระองค์ให้ เป็ น
ชายและหญิง เหตุนี ้เราจึงให้ ความสําคัญของการที่ชายและ
หญิงรับใช้ ร่วมกันในโปรแกรม (แต่กลุม่ ย่อยแยกชายกับหญิง)

ฉัน จะเรี ย นรู้ เ กี่ยวกับ อะไร?
โปรแกรมเส้ นทางใช้ คมู่ ือที่ประกอบด้ วยเนื ้อหาและคําถาม ซึง่ จะ
ช่วยให้ เราดําเนินผ่านเส้ นทางการเยียวยารักษาไปกับพระเยซู
หัวข้ อการสอนบางส่วนได้ แก่ :
คุณไม่โดดเดี่ยว แต่มีความหวัง
ยอมรับความต้ องการของเราที่มีตอ่ พระเจ้ า
รับความรักของพระบิดา
ระบุความบาปของเราและสารภาพ
ให้ ความตังใจของเราสอดคล้
้
องกับนํ ้าพระทัยของ
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
เข้ าใจลักษณะของตัวตนจอมปลอม
เชิญพระเยซูเข้ ามารักษาบาดแผลและความเจ็บปวดของเรา
มีความมัน่ คงมากขึ ้นในตัวตนของเรา
สํารวจต้ นตอของปั ญหาที่เราต่อสู้
การบําบัดรักษาบาดแผลจากการถูกล่วงละเมิด
เรี ยนรู้วา่ เราเป็ นใครในพระคริ สต์
การให้ อภัยผู้อื่น
ดําเนินชีวิตในฐานะชายและหญิงที่สมบูรณ์
การเผชิญกับการเสพติดและการทดลองใจ
ให้ คริ สตจักรเป็ นสถานที่แห่งการรักษาเยียวยา
สร้ างความสัมพันธ์ที่ถกู ต้ องดีงามกับผู้อื่น
สูค่ วามเป็ นผู้ใหญ่

