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หนทางแหงพระเยซูคริสต
พระเยซู จิตวิญญาณ และโลก:
ในภาษาอื่นบางภาษา1) คุณจะพบขอความสั้นเพิ่มเติม เชน
"ศาสนาเปนการเชื่อมโยงมนุษยกับพระเจาอีกครั้ง" และ "พระ
เยซูกับศาสนาอิสลาม"

หนทางแหงพระเยซูคริสต ซึ่งเปนการมอบสิ่งที่ดีงาม
แกจิตสํานึกอันลึกซึ้งของมนุษย และเพื่อความเปลี่ยน
แปลงของมนุษยชาติและผืนแผนดิน หนาเว็บนี้เปน
ขอมูลอิสระ ที่มีแนวความคิดใหมๆ จากการตรวจสอบ
และประสบการณหลายดาน พรอมคําบอกใบแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสวนบุคคล

ในภาษาอื่นหลายๆ ภาษา2) คุณจะพบคําอธิบายพระคัมภีรอยาง
ครอบคลุมของเรา พรอมดวยคําสอนและวิวรณบทตางๆ เกี่ยวกับ
หัวขออื่นมากมาย3)

ในหนานี้ในภาษาไทย คุณจะพบกับคําแนะนําพื้นฐาน
บางอยางในสวนที่เกี่ยวกับบทภาวนา

1) เรื่องราวฉบับยอ:
2) เรื่องราวฉบับเต็ม: ภาษาอังกฤษ และ ภาษาดัทช ไดรับการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ. ...
พรอมดวย...

http://www.ways-of-christ.com/th

บทภาวนาเพื่อสันติภาพ ชีวิต และโลก
บทภาวนานี้ยัง "อธิบาย" ทัศนคติของคริสเตียน ซึ่งนําไปสูบทภาวนาที่สัมฤทธิ์ผล:

ขาแตพระเจา ผูเปนจุดกําเนิด ผูทรงชวยเหลือและเปนความหวัง!
ในความเปนเอกภาพกับพระเยซูคริสต ขาพเจาขอบคุณสําหรับทุกสิ่งที่มาจากพระองค
และขาพเจาขอใหพระองค โปรดอภัยแกทุกอยางที่ทําใหขาพเจาเหินหางจากพระองค
ในความเงียบนี้ โปรดอํานวยพรใหขาพเจาเกิดปญญาดวยพระวิญญาณของพระองค
โปรดนําทางขาพเจา ซึ่งขาพเจาจะไมทํารายผูอื่นบนหนทางสูพระองค
นําทางขาพเจาใหชวยเหลือผูอื่นตามพระประสงคของพระองค
และชวยขาพเจาบนหนทางนี้ *
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โปรดดลบันดาลใจผูคนใหละทิ้งการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตและความตายไวในอุงมือของพระองค **
ชวยผูที่ทํางานเพื่อการทรงสรางของพระองค***
นําโลกนี้สูการเปลี่ยนแปลงแหงชวงเวลาพันธะสัญญาใหมของพระองค****

*) ในที่นี้ อาจรวมอื่นๆดวย
**) อาจมีรายละเอียดเพิ่มในที่นี้ หรืออาจมีคํามุงหมายหลังบทภาวนา ดังเชน: 'เพื่อหยุดสรางความรุนแรง', 'ขจัดสาเหตุแหงความรุนแรง
ออกโดยการแกไขปญหา', 'เพื่อใชการรักษาความปลอดภัยเฉพาะเทาที่จําเปนเพื่อนําความสงบสุขและเคารพสิทธิมนุษยชน', 'เพื่อเริ่มการ
พูดคุยอยางสันติระหวางบุคคลสําคัญของศาสนาตางๆ', ... . คุณสามารถอานที่ มธ. 5:9 และ 26:52
***) ธรรมชาติรองขอความชวยเหลือ ถึงเวลาที่จะสวดภาวนา พระองคชวยเราจากธรรมชาติที่รุนแรงโหดราย อยางไรก็ตาม นี่ไมไดแทน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษยในสวนที่เกี่ยวของกับ การเนรมิตสราง ที่เหลือ
****)ลูกา 11:2; 21:31 วิวรณ 11:16; ... พระเจาสามารถจัดการกับความรักที่ไดรับในโบสถทุกแหง เมื่อสวดภาวนา จงอาศัยและกระทํา
ใน "จิตวิญญาณ" เดียวกันพรอมกัน

3)

ขอความหลักที่กลาวถึงเปนภาษาอื่น ประกอบดวยบท: ในสวนที่ 1: Introduction into the purpose and use of this text, with methodical hints including
meditation; "In the Beginning was the word (greek: logos) …and the word became flesh"; Jesus of Nazareth: his birth พรอมดวยหนาพิเศษเกี่ยวกับการ
เกิดใหมของคริสเตียน; Is there anything significant to be found in the years of Jesus' youth?; ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิวาทระหวาง "หนุมสองคนที่ชื่อ
เยซู-"; The baptism in the Jordan by John the baptist; พรอมดวยหนาพิเศษที่มีหมายเหตุประกอบเกี่ยวกับพิธีชําระลางในปจจุบัน; The silence in the desert;
The temptations; The wedding at Cana; (มุมมองเกี่ยวกับเรื่องเพศ, ความเห็นอกเห็นใจ, ความเอาใจใส และความรัก); The "holy zeal" (และมุมมองเกี่ยวกับ
อารมณ); The Sermon on the Mount (และมุมมองเกี่ยวกับจิตใจ); Christ's Transfiguration on Mount Tabor; คําถามเกี่ยวกับ "ความมหัศจรรย"; Raising
Lazarus from the dead; "The Sheep"; Christ "Washing the Feet" and Mary of Bethany anointing Jesus -ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับจิตวิญญาณของคริสเตียน;
The Last supper, the triumphal entry, the arrest and the whipping; The "crowning with thorns" and the last speeches; Crucifixion and burial (พรอมดวย
มุมมองจากเรื่องประหลาดมหัศจรรยของคริสเตียน); The question of the empty grave, the "descent into hell" and the "ascent into paradise"; The
Resurrection; The "Ascension" of Christ; The Whitsun event (Pentecost); อางอิงถึงภาพของพระเยซู;
ในสวนที่ 2: The Revelation of St. John; How to deal with prophecies; To the contents of John's revelation: The seven churches; พรอมดวยหนาพิเศษ
เกี่ยวกับโบสถของทุกวันนี้ ความแตกตางและวิธีทางสูโบสถคริสเตียน; The "seven seals"; The "seven trumpets"; The "seven thunders" and the two
prophets; The woman and the dragon; The "animal with seven heads" from the sea; The "animal with two horns" from the earth; The "seven bowls of
wrath, the end of "Babylon" and the Second Coming of Christ; The (real) "1000 Years of Peace"; The New Heaven, the New Earth and the "New
Jerusalem"; บทสุดทายคือ The Christian Attitude; Table: A christian attitude: In the world, but not from the world.
3: หัวขอตอไป: บทสวดเพื่อสันติภาพ ชีวิต และโลก; พื้นฐานของคุณคาทางจริยธรรม; การแกไข"เรื่องราวสมัยใหมเกี่ยวกับพระเยซูทั้งหมด"; พระเยซูและ
คําถามเกี่ยวกับอาหาร; วิทยาศาสตรและความเชื่อในพระเจา; พระเยซูและการบําบัดรักษา - ในปจจุบันดวยเชนกัน; การใหพร; มุมมองทางศาสนาคริสต
เกี่ยวกับคําถามในเรื่องเศรษฐกิจและสังคม; มุมมองทางศาสนาคริสตเกี่ยวกับสังคมและการเมือง; ปรัชญาและคริสตศาสนา - ความเห็นเกี่ยวกับถอยแถลง
ของฮาเบอรมาส "ความเชื่อและความรู"; นิเวศวิทยาและการสรางโลก, ชีวิตที่ยังไมไดถือกําเนิด; แงมุมและทิศทางของศาสนาคริสต; การทําสมาธิทาง
คริสต; แรงบันดาลใจและโบสถ; คําถามเรื่องชีวิตหลังความตายและความหมายของคําถามนี้ตอการดําเนินชีวิตในปจจุบัน; คริสตศาสนาและความสัมพันธ
ที่เกี่ยวของกับหลักคําสอนในเรื่อง "ชะตากรรม" และ "การกลับชาติมาเกิดใหม"; ... 4.
พระคัมภีรเกาและเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับศาสนาอื่น: พระคัมภีรเกา, ศาสนายูดายและพระเยซู; เยซูและศาสนาอิสลาม; ศาสนาพุทธ; ศาสนาแหงซาราธุสตรา
(ศาสนาปารซี), ศาสนาฮินดู, ลัทธิเตาและขงจื๊อ, ลัทธิชินโตและศาสนาธรรมชาติ; การใชศาสนาเปน "การเชื่อมโยงอีกครั้ง" ของมนุษยกับพระเจา

เว็บไซต "หนทางแหงคริสต" นี้เปนโครงการศึกษาและวิจัย เว็บไซตนี้สนับสนุนความสัมพันธอยางสันติและความเขาใจที่
ดีขึ้นระหวางศาสนาตางๆ "หนทางแหงคริสต“ ไมมีความเกี่ยวของกับโบสถและองคกรศาสนาอื่นๆ (แตไมตอตานองคกร
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เหลานั้นดวย) และไมไดตองการผลประโยชนเปนตัวเงินหรือผลประโยชนทางการเมือง “หนทางแหงคริสต” ไมกระทํา
งานเผยแพรศาสนาหรือมุงแสวงหาสมาชิก
ลิขสิทธิ:์ คุณสามารถสั่งพิมพหนานี้ โดยไมมีการแกไขขความ และสงตอไปยังเพื่อนของคุณ
อีเมล: (โปรดเขียนเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน)

ไบเบิล

การตีพิมพ: สงวนลิขสิทธิ์
อนุญาตใหพิมพสําเนาจากเว็บไซตนี้ และนําไปแจกจายแกบุคคลอื่นที่สนใจโดยไมทําการดัดแปลงเนื้อหา
จัดทําป 2534-2554; พิมพเผยแพรครั้งแรกในอินเตอรเน็ตเมื่อ 31/01/2544; นี่คือฉบับ (ภาษาไทย) ณ (วันที่) ที่มีการปรับ
ปรุงแกไขภายหลัง
ผูแตง: Project หนทางแหงพระเยซูคริสต (Christuswege / Ways of Christ ™)
ผูพิมพเผยแพรฉบับอินเตอรเน็ตนี้คือเฮลมุท ซีกเลอร
เว็บไซต "Ways of Christ" นี้เปนโครงการศึกษาและวิจัย เว็บไซต "Ways of Christ" มีมุมมองที่ชวยสงเสริมความสมัคร
สมานสามัคคีของชาวคริสต และสนับสนุนความสัมพันธอยางสันติและความเขาใจอันลึกซึ้งระหวางศาสนา "Ways of
Christ" เปนอิสระไมขึ้นอยูกับคริสตจักรและองคกรอื่น ๆ แตไมมีสิ่งที่ตอตานนิกายใดนิกายใด ๆ เราไดรักษาแกนแทของ
ความเชื่อโดยปราศจากการใชหลักเกณฑเกี่ยวกับความเชื่อหรือยึดถือหลักความเชื่อดั้งเดิม Ways of Christ ไมไดทําการ
เผยแพรศาสนาคริสตหรือหาสมาชิกสนับสนุน และเราไมไดมุงแสวงหาผลประโยชนหรืออิทธิพลทางการเมือง
ขอบเขตของงานไดแกหัวขอทั้งหมดของคริสตศาสนาและสัมพันธภาพระหวางศาสนากับศาสนาอื่น ๆ ขอบเขตหลักคือ
การอธิบายแงมุมทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งของศาสนาคริสตที่มักมีการละเลย อยางไรก็ดี เราไดใหความสําคัญอยางเทาเทียม
กันกับแงมุมอื่น ๆ ของศาสนาคริสตที่เกี่ยวของกับคําถามดานสังคมในทัศนคติที่แยกแยะนี้ (กรุณาดูที่ "บทนํา..." ของ
เนื้อหาหลักดวย)
คําแปลเปนภาษาอื่นนอกจากอังกฤษและเยอรมันอาจไมไดรับการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ
คําแปลมิใชการวิพากษวิจารณสถานการณในประเทศใดประเทศหนึ่ง
หนทางแหงพระเยซูคริสต (Ways of Christ) ไมไดสนับสนุนเนื้อหาเว็บไซตหรือหนังสือของผูแตงอื่นที่ไดมีการกลาว
พาดพิงถึงโดยอัตโนมัติ
อีเมล ถึง "Ways of Christ": *) กรุณาเขียนเปนภาษาอังกฤษหรือเยอรมันหากเปนไปได
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ฉบับพิมพของเนื้อหาหลักมีเปนภาษาเยอรมันเทานั้น - กรุณาดูบรรณานุกรมภาษาเยอรมัน ผูที่เปนเจาของลิขสิทธิ์จุลสาร
ฉบับพิมพคือ O.Boehm ซึ่งเปนผูจัดพิมพ
กลับไปหนาโฮมเพจ
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