
ชื่อเรื่อง  ฉันเช่ืออยางไร ( What  Do  I  Believe ) 

วัตถุประสงค   
1.  เพื่อทดสอบวาคุณเชื่อเก่ียวกับพระเจาอยางไร   
2.  เพื่อจะไดทราบวาบุคคลอ่ืนเชื่อพระเจาอยางไร   
3.  เพื่อจะไดเขาใจวาความเชื่อของคุณมีอิทธิพลตอความศรัทธาและความสัมพันธของคุณท่ีมี

ตอพระเจาอยางไร   
4.  เพื่อคุณจะไดมีความเชื่อเก่ียวกับพระเจาอยางถูกตรงยิ่งขึ้นดวยการซักถามและท้ิงความเชื่อท่ี

ผิดเพี้ยน   
5.  เพื่อสรางความเชื่อกลุมใหญซึ่งจะทําใหคุณมีความศรัทธาท่ีม่ันคงขึ้นและมีความสัมพันธท่ีดี

กับพระเจามากขึ้น 
เวลาท่ีใช ประมาณ   45 - 60 นาที 
เครื่องมือและอุปกรณ 

1.  ใบงานเรื่อง  ฉันเชื่ออยางไร  สําหรับผูรวมกิจกรรมทุกคน ๆ ละ  1 ชุด  
2.  ปากกาหรือดินสอ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. กิจกรรมขั้นนําเขาสูเรื่อง 

ผูนํากิจกรรมเริ่มตนดวยการยกคําถามบางอยางเก่ียวกับพระเจาขึ้นมา แลวใหอภิปรายถึง

ความเชื่อเก่ียวกับพระเจาของผูรวมกิจกรรม จากน้ันแบงปนความคิดตอไปน้ีดวยการแนะนํา คือ  
เราทุกคนยึดเอาความเชื่อเก่ียวกับพระเจาของบุคคลหลายคน  ความเชื่อเหลาน้ีคอยๆ  ตก

ผลึกทีละเล็กทีละนอยตามวันเวลา   ขอมูลจากพอแมและบุคคลสําคัญอ่ืนๆ  ในชีวิตของเราได

หลอหลอมรวมเปนความเชือ่และทัศนคติ  ซึ่งอันตรายประการหน่ึงก็คือ  เราอาจจะเปนผูท่ียึด

ม่ันความเชื่อน้ันอยางมืดบอด  ถาสิ่งเหลาน้ันไมจริงและไมเพียงพอ  ดังน้ันสิ่งสําคัญคือ เราตอง

ซักถามและแลกเปล่ียนความเชื่อของเรา เพราะสิ่งน้ีเปนสิ่งท่ีกอใหเกิดความศรัทธาและ

ความสัมพันธของเรากับพระเจา   บอยครั้งท่ีความคล่ังศาสนาและความเชื่อท่ีมาจากการตีความ

พระคัมภีรไบเบิลตามตัวอักษรมีสาเหตุมาจากความเชื่อเก่ียวกับพระเจาอยางผิดๆ   ซึ่งรวมท้ัง

วิกฤตกาลแหงศรัทธาท่ีหลายคนไดประสบเชนกัน 
แบบฝกหัดน้ีจะชวยทดสอบความเชื่อเบ้ืองตนเก่ียวกับพระเจา  และมีโอกาสซักถามถึงสิ่ง

ท่ีเปนความจริง  รวมถึงไดแกไขทัศนคติท่ีไมถูกตองดวย 
2. งานสําหรับบุคคล 
2.1 แจกใบงานเรื่อง  ฉันเชื่ออยางไร  ใหผูรวมกิจกรรมทุกคน 
2.2 แนะนําใหเขาอานขอความเก่ียวกับพระเจาท่ีใหไวในใบงานดวยการไตรตรองอยางดี  

แลวจึงทําเครื่องหมายถูกในชองท่ีเขาตองการ  คือ ชอง “ ช ”  กรณีท่ีเห็นดวย ( ใชเลย )  



ชอง “ มช ”  กรณีท่ีไมเห็นดวย ( ไมใช )  และชอง “ มต ”  กรณีท่ีไมสามารถตัดสินใจได   

( ไมแนใจ ) 
 
3.  กิจกรรมกลุมยอย 
 หลังจากท่ีทุกคนทํางานสวนตัวเสร็จแลว  ใหผูรวมกิจกรรมแบงเปนกลุมยอยๆ กลุมละ  4 
– 6 คน  และใหผลัดกันแบงปนคําตอบของเขา  โดยเนนใหทุกคนบอกเหตุผลดวย  ควรให

เวลาสําหรับการแบงปนและการซักถามอยางเพียงพอ 
4. การสนทนาซักถามเปนกลุมใหญ 

หลังจากใชเวลาพอสมควรแลว ใหผูรวมกิจกรรมท้ังหมดมารวมกันอีกครั้งเพื่อการ

อภิปราย  ไตรตรอง  และความชัดเจนยิ่งขึ้น 
อานขอความเก่ียวกับพระเจาตามท่ีใหไวทีละขอ  แลวเชิญชวนใหผูรวมกิจกรรมรวม

แบงปนคําตอบของแตละคน  หรืออาจจะเปนคําตอบของคนสวนใหญในกลุมยอยแตละกลุมก็

ได  โดยใหเขาบอกเหตุผลดวย  ในกรณีท่ีมีความเห็นแตกตางกันใหเขาคัดคานได  ทุกๆ คนมี

สิทธิแสดงจุดยืนของเขาโดยการแบงปนคําตอบของเขาพรอมเหตุผล 
กอนท่ีจะสรุปการทํากิจกรรม ขอใหสมาชิกทุกคนหยุดน่ิงและไตรตรองความเชื่อ     

พื้นฐานเก่ียวกับพระเจา  โดยอาศัยประกายแหงความคิดจากการแบงปนและการอภิปราย  เขา

อาจจะเปล่ียนแปลงความเชื่อเกาเก่ียวกับพระเจาและไดรับความเชื่อใหมๆ  
ใหเขาบันทึกความเชื่อพื้นฐานเก่ียวกับพระเจาของเขา  6  ขอ  ในชองวางท่ีกําหนดใหใน

ใบงาน  ถามีเวลาพอใหเขาแบงปนความคิดเหลาน้ีในกลุมยอยหรือกับเพื่อนท่ีน่ังใกลกันก็ได 
 

 
 
 



ใบงานเร่ือง ฉันเช่ืออยางไร 
คําชี้แจงการประกอบกิจกรรม 

1. งานสําหรับบุคคล 
 คุณเช่ือเก่ียวกับพระเจาอยางไร  ดานลางนี้เปนขอความที่กลาวถึงพระเจา  ขอใหคุณอานขอความแตละขอ

อยางพินิจพิเคราะห  แลวทําเครื่องหมายถูกในชองตางๆ คือชอง “ ช ”กรณีที่เห็นดวย ( ใชเลย ) ชอง “ มช ” 
กรณีที่ไมเห็นดวย ( ไมใช )  และชอง “ มต ”  กรณีที่ไมสามารถตัดสินใจได ( ไมแนใจ ) 
 

ขอความเก่ียวกับพระเจา ช มช มต 

1. พระเจาไมมีชีวิตหรอก  แมพระองคจะมีชีวิตอยูก็เปนเหมือนดาวที่อยูหางไกล  

ไมเก่ียวของและไมรับรูส่ิงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ดังนั้นจึงไมสําคัญเลยวาพระ-องค

จะมีชีวิตอยูหรือไม 

   

2. มีพระเจาหนึ่งเดียวผูทรงสรางส่ิงที่ตางกัน  พระองคสรางทุกส่ิงและดูแลส่ิง

เหลานั้นรวมทั้งฉันเสมอ 
   

3. พระเจาเปนเพียงมโนภาพหนึ่งที่มนุษยฝนวา เขาจะไดไปพบกับความไมมีอะไร

เลยหลังความตาย แนนอนวาคงจะเปนการดีถามีพระเจาที่นารักสักองคหนึ่ง  แตนั่น

ก็เปนเพียงความเช่ือที่เกิดจากความปรารถนาเทานั้น 

   

4. พระเจาคือพอผูใจดี  ผูซ่ึงรักเราอยางไมมีเงื่อนไข เชนไมมีคําวา ถา  แต  เม่ือ หรือ

จนกระทั่ง 
   

5. ถามีพระเจาที่ทรงเมตตาจริง  ทําไมถึงมีความทุกขทรมานมากมาย เชน ความ

ยากจน  ความอดอยาก  ทารกที่เกิดมาพิการ  เด็กที่เสียชีวิตตั้งแตแรกเกิด เหย่ือ

สงครามที่ไรเดียงสา   อาชญากรรมที่ไรสติ   ภัยธรรมชาติ   และขอโตแยงกับพระ

เจาที่สําคัญที่สุดก็คือ  ทําไมจึงมีความช่ัวรายในโลกนี ้

   

6.คุณไมสามารถพิสูจนไดวามีพระเจาอยูจริงเชนเดียวกับที่คุณพิสูจนวา 2 + 2= 
4 ดังนั้นความเช่ือในพระเจาจึงเปนความโงจนกวาคุณจะสามารถพิสูจนได 

   

7.แมวาฉันจะเกลียดชังพระเจาและยังคงไมรับผิดชอบตอบาปที่ไดกระทํา  

ความสัมพันธที่พระเจามีกับฉันก็ยังไมเปล่ียนแปลง  แตความสัมพันธที่ฉันมีตอ

พระองคตางหากที่เปล่ียนไป 

   

8. ความเช่ือวาพระเจาจะสนองตอบตอการภาวนาของฉันนั้นเปนส่ิงที่โง  ความจริง

แลวพระเจาไมไดสนองตอบตอการภาวนาของฉัน 
   

9. แมพระเจาเปนเหตุผลที่ยอดเย่ียมสําหรับหลายส่ิงที่เราไมสามารถอธิบายได  เม่ือ

นักวิทยาศาสตรและบุคคลอ่ืนๆ   อธิบายหลายส่ิงหลายอยางเก่ียวกับความลึกลับของ

ชีวิตไดมากขึ้นแลว  เราจะพบวาเราไมตองการพระเจาอีก  ไมวาจะพูดถึงอะไรก็ตาม 

   



ขอความเก่ียวกับพระเจา ช มช มต 

10. พระเจาเปนผลรวมของทุกส่ิง  พระองคเปนเหมือนกับการนําทุกส่ิงที่ดีใน

จักรวาลนี้มารวมกัน 
   

11. แมวาจะมีพระเจาพระองคหนึ่งก็ตาม  ฉันก็ไมเห็นวาพระองคจะมาสนใจฉัน

เปนการสวนตัวไดอยางไร ฉันก็เปนเหมือนเม็ดทรายเม็ดเล็กๆเม็ดหนึ่งในจักรวาลที่

กวางใหญ  เปนเพียง  1 ในพันลานชีวิตมนุษยเทานั้นเอง 

   

12. มีพระเจาแทจริงเพียงหนึ่งเดียวเทานั้น แมวาผูคนจะเรียกพระองคดวยพระ-
นามตาง ๆ กัน 

   

13. พระเจาทรงรักเราไมใชเพราะวาเราดี แมเราอาจจะดีดวยก็ตาม  แตเปนเพราะ

พระเจาเปนความรัก  และพระธรรมชาติของพระองคก็คือตองรัก 
   

14.ถาฉันทําบาปพระเจาจะสงฉันไปนรกเพ่ือรับความทรมานตลอดไป    

15.พระเจาเปนส่ิงลึกลับ  ถาเราสามารถเขาใจพระเจาไดชัดแจง  พระองคก็ไมใช

พระเจาอีกตอไป 
   

16. ความทรมานทั้งหลาย คือการลงโทษบาปของมนุษยโดยพระเจา    

17. พระเจารักทุกคนเทาๆ กัน  ทั้งคนบาปและนักบุญ  ตางกันเพียงนักบุญมี

ประสบการณความรักของพระเจาขณะที่คนบาปไมมี 
   

18. อาจจะมีพระเจาอยูจริง  แตเราก็ไมสามารถแนใจได เพราะไมมีทางใดเลยที่จะ

ไมสามารถรูจักพระเจาได 

 

   

 
ความเช่ือพ้ืนฐานของฉันเก่ียวกับพระเจา คือ  

1. _________________________________________________________
_________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________
_________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________
_________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________
_________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________
_________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________
_________________________________________________________ 


