อ.โทนี่ โดลโฟสมิธ
Executive Director,
Journey Canada

ผู้น ําทีม อบรมจากต่ างประเทศ
ผมอยากเชื ้อเชิญคุณเข้ าร่วมในการอบรมพิเศษหนึง่
สัปดาห์กบั เรา ซึง่ กลุม่ เป้าหมายของเราคือผู้นําคริสตจักร ศิษ
ยาภิบาล และผู้ให้ คําปรึกษา ผมขอเรี ยนชี ้แจงย่อ ๆ เกี่ยวกับ
การอบรมครัง้ นี ้
โปรแกรมเส้ นทางเป็ นโปรแกรมยาวโปรแกรมหนึง่ ที่
ให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ ทู ี่มีปัญหาด้ านความสัมพันธ์และด้ าน
เพศอย่างที่พวกคุณเผชิญ เรารู้ว่าพระเยซูได้ อทุ ิศตนเพื่อรักษา
เยียวยา และฟื น้ ฟูสภาพเพื่อให้ เรากลับสูส่ ภาพที่เราควรจะ
เป็ น และสามารถดําเนินชิวตในฐานะสาวกของพระองค์
โปรแกรมนี ้ให้ เครื่ องมือการสร้ างสาวกเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว
โปรดพิจารณาการเข้ าร่วมกับเรา ผมเชื่อว่าคุณจะ
กลับไปพร้ อมกับความสดชื่นและรับการหนุนใจ รับนิมิตสด
ใหม่ในสิง่ ที่พระเจ้ าเท่านันที
้ ่สามารถทําได้ ในชีวิตของเรา และ
ชุมชนที่เราอยู่

รายละเอีย ดเพิ่ม เติม

การอบรมผู้นํา

วัน ที่ 27 ม.ค.-1 ก.พ. 2019
เริ่ม วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม เวลา 15.00 น.
จบวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ เวลา 16.00 น.
ค่ าลงทะเบียน
คนละ 7,600 บาท (พักคนเดียว)
คนละ 5,700 บาท (พักห้ องละ 2 คน)
ราคานี ้รวมที่พกั อาหารทุกมื ้อ อาหารว่าง และ
หนังสือคูม่ ือ
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุ ณาติดต่ อ พันธกิจเส้ นทาง
192/164 เมโทรปาร์ คสาทร ถ.กัลปพฤกษ์ บางหว้ า
ภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทร./แฟกซ์ 02-458-7157, 081-561-3641
Email : journeythailand2016@gmail.com
www.journeythailand.org

27 ม.ค.-1 ก.พ. 2019
โรงแรมสยามวิล ล่ าสวีท สุวรรณภูม ิ
1/296 ซ.ร่ ม เกล้ า 26
ลาดกระบัง กรุ งเทพ

พบความหวังในการดําเนินชีวิต

การสร้ างคน
จุดเน้ นของพันธกิจคือผู้คน คือคนของพระเจ้ าดําเนินชีวิตที่บริ สทุ ธิ์และเป็ นตัวจริ ง โปรแกรมของเราเตรี ยมสภาพแวดล้ อม
ที่ปลอดภัยแก่ชายและหญิงให้ สามารถเปิ ดเผยอย่างซื่อตรงเกี่ยวกับปั ญหาด้ านความสัมพันธ์และด้ านเพศของตนได้ และ
ได้ รับการสร้ างใหม่ผา่ นการรักษาเยียวยาจากพระเจ้ า ด้ วยเหตุนี ้ นิมิตของพันธกิจคือการเกิดผลและขยายงานในที่ตา่ ง ๆ
การประชุมอบรมผู้นําจัดขึ ้นเพื่อสร้ างและอบรมผู้เข้ าร่วมให้ สามารถใช้ โปรแกรมของพันธกิจเส้ นทาง และสามารถเปิ ด
กลุม่ ได้ ในเวลาที่เหมาะสม

พบความหวังในการ
การสร้ างผู้น ํา
พันธกิจเส้ นทางจัดการอบรมเพื่อเสริ มสร้ างชายและ
หญิงที่ปรารถนาการมีชีวิตที่สมบูรณ์ และสําหรับผู้ที่
ต้ องการรับการฝึ กอบรมเพื่อเป็ นผู้นําในโปรแกรม
ของพันธกิจ หรื ออยากตั้งกลุม่ ในคริ สตจักรหรื อ
หน่วยงานของตนเอง
การอบรมเปิ ดรับผู้ที่อยูใ่ นทีมศิษยาภิบาล ผู้ให้
คําปรึกษามืออาชีพ และผู้นําฆราวาส เช่นกัน
ตลอดทังสั
้ ปดาห์ ผู้ร่วมอบรมจะรับประสบการณ์ของ
การเข้ าร่วมโปรแกรมเส้ นทาง 2 (ฉบับเข้ มข้ น) ซึง่
ประกอบด้ วยช่วงเวลานมัสการ การสอน และการ
เข้ ากลุม่ ย่อย
ด้ วยประสบการณ์ที่ได้ รับเหล่านี ้ ผู้ร่วมอบรมจะเริ่ ม
เข้ าใจปั ญหาเรื่ องความสัมพันธ์และเรื่ องเพศของตน
รับประสบการณ์ความสัมพันธ์กบั พระเยซูที่ลกึ ซึ ้งขึ ้น
ช่วยให้ ผ้ รู ่วมอบรมเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจปั ญหา
ของคนอื่นได้ มากขึ ้น

หัวข้ อการอบรม
คําสอนที่เป็ นหัวใจสําคัญในการเปิ ดโปรแกรม
ของพันธกิจเส้ นทาง:


พันธกิจการอธิษฐานที่เกิดผล



ทําความเข้ าใจกับการล่วงละเมิดทาง
เพศ และการเสพติดทางเพศ



พัฒนาทีม



หลักการสําคัญของการทําโปรแกรม
ต่าง ๆ ของพันธกิจเส้ นทาง



แนะนําโปรแกรมเส้ นทาง 1 (โปรแกรม
การเยียวยารักษาเบื ้องต้ น)
โปรแกรมหลัก เส้ นทาง 2 (การเยียวยา
รักษาระดับลึกและการสร้ างสาวก)

