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บทที่ 4
คํ านํ าเก่ียวกับโครงราง

วัตถุประสงค
เม่ือเรียนจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ
-  เขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ าได
-  ใหคํ านิยามคํ าวา “โครงราง”
-  อานโครงราง
-  เขียนโครงราง

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“พระองคตรัสกับขาพเจาอีกวา “บุตรแหงมนุษยเอย จงรับถอยคํ าทั้งสิ้น

ของเราที่พูดกับเจาไวในใจเจา และจงฟงดวยหูของเจา””  เอเสเคียล 3.10
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คํ านํ า
หลักสูตรนี้  “การสํ ารวจพระคัมภีรขั้นพ้ืนฐาน”  รวมถึงโครงรางของหนังสือแตละเลมในพระ

คมัภีร  โครงรางมีไวเพ่ือใหเห็นภาพรวมของเนื้อหาสาระทั่วไปแหงพระวจนะของพระเจา
รายละเอียดที่เพ่ิมขึ้นจากโครงรางก็จะจัดใหไวในภาคสองสํ าหรับเรื่องพระกิตติคุณ กิจการของ

อัครทตูและจดหมายฝากตางๆ ตามที่ทางสถาบันฯ มีเปาหมายโดยเฉพาะไวแลวน้ัน  สถาบันฯ จึงเนน
ยํ้ าถึงสิ่งที่พระเยซูทรงสอนไว  และผลที่เกิดขึ้นเม่ือมีการนํ าคํ าสอนตางๆ ของพระองคมาปฏิบัติจริงใน
คริสจักรยุคแรกๆ น้ัน

โครงรางของหลักสูตรนี้คือการสรุปเพียงแตเน้ือหาโดยทั่วไปของหนังสือแตละเลมในพระคัมภีร
เทานั้น เม่ือคุณศึกษาจบเรื่องการสํ ารวจทั่วไปนี้แลว  คณุควรกลับไปศึกษาหนังสือแตละเลมโดยราย
ละเอียดอีก

โครงรางของหลักสูตรนี้เปนแตเพียงจุดเริ่มตนสํ าหรับคุณที่จะพัฒนารายละเอียดเพ่ิมขึ้นจาก
โครงรางของหนังสือแตละเลมในพระคัมภีร เพ่ือที่จะทํ าเชนนี้  คณุจะตองรูวิธีที่จะสรางโครงรางอยาง
เหมาะสมถูกตอง

การเขียนโครงราง
โครงรางคือวิธีในการจัดระบบการศึกษา มีการวางบทสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดลงในแบบฟอรมที่

ใชสํ าหรับการทํ างานหรือการศึกษาในอนาคต
โครงรางจะชวยคุณ “รับถอยคํ าทั้งสิ้นของเราที่พูดกับเจาไวในใจของเจา และจงฟงดวยหู

ของเจา” (เอเสเคียล 3.10)

โครงรางมีศูนยกลางอยูบนเนื้อหาที่คัดเลือกไวแลว เน้ือหานี้จะกลายเปนหัวขอของโครงรางนั้น
เราไดใชชื่อตางๆ ของหนังสือในพระคัมภีรเปนหัวขอของโครงรางในหลักสูตรนี้เพราะวา สิ่งเหลานั้นคือ
วชิาตางๆ ของการศึกษา

จุดสํ าคัญในโครงรางนั้นจะบอกสิ่งตางๆ เกี่ยวกับวิชานั้นๆ นอกจากนี้ยังมีจุดที่สํ าคัญรองลงมา
ซ่ึงจะบอกบางสิ่งบางอยางเกี่ยวกับสาระสํ าคัญตางๆ คํ าวา “รองลงมา” หมายถึงวาสิ่งเหลานั้นเกี่ยวของ
กับจุดสํ าคัญซ่ึงมีการกลาวถึงเรื่องราวอันเปนรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับจุดที่สํ าคัญน้ัน

มีหลายวิธีดวยกันในการทํ าโครงราง  เราตองเลือกสิ่งซ่ึงใชหมายเลขพิเศษที่เรียกวา เลขโรมัน
สํ าหรับจุดที่สํ าคัญ  ถาคุณไมคุนเคยกับเลขโรมัน  ก็จะมีรายการบอกไวในภาค “เพ่ือการศึกษาตอไป”
ของบทนี้

จุดที่สํ าคัญรองลงมาของโครงรางจะถูกแสดงไวดวยอักษรตัวใหญซ่ึงก็คือพยัญชนะ ถาหากยังมี
จุดที่สํ าคัญรองลงไปกวานี้อีก  ขอยอยกวานั้นก็จะถูกแสดงไวดวยหมายเลขธรรมดา

จงศึกษาตัวอยางบทสรุปความโดยยอตอไปน้ี

ชื่อวิชาจะถูกวางไวที่น่ี
I. น่ีคือ เลขโรมัน ซ่ึงใชสํ าหรับ 1  ถูกนํ ามาใชสํ าหรับจุดสํ าคัญอันดับแรก

A.  น่ีคืออักษรตัวใหญซ่ึงใชสํ าหรับจุดยอยรองลงมาที่สัมพันธกับจุดสํ าคัญ
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1.  ถามีจุดยอยรองลงไปอีกที่สัมพันธกับจุดยอยรองที่เปนตัวอักษรนี้ ก็ใหเริ่มตนดวย
เลข 1 ธรรมดา

2.  ถามีจุดอ่ืนๆ ซ่ึงสัมพันธกับจุดยอยรองในขอ ก็ใหวางตอไปดวยอันดับของตัวเลข
B.  จุดสํ าคัญที่เปนโรมันน้ัน อาจจะมีจุดยอยรองไดหลายขอ ถาเปนเชนน้ันก็ใหวางตอลงมาตาม
ลํ าดับพยัญชนะใหถูกตอง แตละขอควรเกี่ยวของกับจุดสํ าคัญน้ัน

II. ใชเลขโรมันเพ่ือเสนอจุดสํ าคัญอ่ืนๆ
A.  คือจุดยอยรองที่ตามมา โดยใชกระบวนการเดียวกันซ่ึงอยูรองลงมาในจุดสํ าคัญทุกแหง

การขยายโครงราง
เพ่ือใชเปนตัวอยางถึงวิธีที่คุณสามารถขยายโครงรางทั่วๆ ไปในหลักสูตรนี้  เราจึงไดเลือก

หนังสือพระธรรมโรม  12.1-2 มาให
ประการแรกจงอานขอพระคัมภีรเหลานี้

“พีน่องทัง้หลาย ดวยเหตุน้ี โดยเห็นแกความเมตตากรุณาของพระเจา
ขาพเจาวิงวอนทานทั้งหลายใหถวายตัวของทานแดพระองค เพื่อเปนเครื่องบูชา
ทีม่ชีวีติอันบรสิุทธ์ิและเปนที่พอพระทัยพระเจา ซึ่งเปนการนมัสการโดยวิญญาณ
จติของทานทั้งหลาย

อยาประพฤติตามอยางคนในยุคน้ี แตจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ  แลว
อุปนสิัยของทานจึงจะเปลี่ยนใหม  เพื่อทานจะไดทราบนํ้ าพระทัยของพระเจา จะ
ไดรูวาอะไรดี อะไรเปนที่ขอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม”  โรม 12.1-2

ตอไปนี้คือโครงรางซึ่งทํ าขึ้นมาจากขอพระคัมภีรตางๆ น้ัน

ขั้นตอนสํ าหรับการคนหานํ้ าพระทัยของพระเจา
I. จงถวายรางกายของคุณเพ่ือเปนเครื่องบูชาที่มีชีวิต

A.  อันบริสุทธิ์
B.  เปนที่พอพระทัยพระเจา

II. จงอยาประพฤติตามอยางคนในยุคนี้
A.  จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ

1.  อุปนิสัยของทานจึงจะเปลี่ยนใหม
III. ขั้นตอนเหลานี้จะชวยใหเราพิสูจนหรือคนพบน้ํ าพระทยัของพระเจา ซ่ึง

A.  ดี
B.  เปนที่ชอบพระทัย
C.  ดียอดเยี่ยม
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คุณจะสามารถเขาใจถึงวิธีซ่ึงโครงรางนี้ สรุปขั้นตอนไดอยางชัดเจนถึงน้ํ าพระทัยของพระเจาที่
ใหไวในโรม  บทที่ 12 ขอ 1-2

คณุไมมีวันที่จะศึกษาโครงรางเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจาไดสํ าเร็จ พระวิญญาณบิรสุทธิ์จะ
ชวยใหคุณมีความเขาใจใหมอยางสมํ่ าเสมอเกี่ยวกับพระวจนะ  ซ่ึงคุณจํ าเปนจะตองเพ่ิมเติมเขาไปใน
โครงรางนั้น

ชื่อ                             

บททดสอบตนเอง บทที่ 4

1. จงเขียนพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
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2. โครงราง คืออะไร ?
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. จงเปดไปดูโครงรางของปฐมกาลในบทที่ 5  ในบทเรียนนี้ เพ่ือดูวาคุณสามารถอานและเขาใจขอ
ความในรูปแบบโครงรางที่เพ่ิงศึกษานี้หรือไม
                                                                                                                         

4. จุดสํ าคัญของโครงรางแสดงใหเห็นไวอยางไร ?
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จุดยอยโครงรางซึ่งอยูใตจุดสํ าคัญถูกบงชี้ไวอยางไร ?
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 4

1. “พระองคตรัสกับขาพเจาอีกวา  “บุตรแหงมนุษยเอย จงรับถอยคํ าทั้งสิ้นของเราที่พูดกับเจาไวใน
ใจของเจา และจงฟงไวดวยหูของเจา””  เอเสเคียล 3.10

2. โครงรางคือ วิธีการจัดระบบการศึกษา มีขอมูลเพ่ือใชสรุปสํ าหรับการรับใชหรือการศึกษาใน
อนาคต
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3. ถาคุณยังมีความยากลํ าบากในการทํ าความเขาใจเรื่องโครงรางนี้ ขอใหคุณทบทวนคํ าอธิบาย
ตางๆ สํ าหรับการเขียนโครงรางซึ่งมีอยูในบทเรียนนี้อีกครั้ง

4. จุดสํ าคัญใหญๆ แสดงใหเห็นในโครงรางโดยการใชหมายเลขที่เปนอักษรโรมัน
5. จุดยอยสํ าคัญรองลงมาจากจุดสํ าคัญถูกบงชี้ดวยอักษรตัวใหญของพยัญชนะ

เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป

1. จุดยอยคือ ที่ซ่ึงคุณสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดตางๆ ลงไป เพ่ือที่จะขยายความประโยคใน
โครงรางซึ่งใหไวในหลักสูตรนี้อีกที

2. ตอไปนี้คือรายการของเลขโรมัน ซ่ึงจะชวยคุณในการเขียนและการขยายความโครงราง
             1                            I
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             2                            II
             3                            III
             4                            IV
             5                            V
             6                            VI
             7                            VII
             8                            VIII
             9                            IX
            10                            X
            11                            XI
            12                            XII
            13                            XIII
            14                            XIV
            15                            XV
            16                            XVI
            17                            XVII
            18                            XVIII
            19                            XIX
            20                            XX
            30                            XXX
            40                            XL
            50                            L
            60                            LX
            70                            LXX
            80                            LXXX
            90                            XC
           100                            C

พระคัมภีรเดิม
แนะนํ าหนังสือที่เก่ียวกับพระบัญญัติ

ในบทกอนๆ คุณไดเรียนรูวา พระคัมภีรก็คือ  พระวจนะของพระเจาซึ่งมีการเขียนขึ้นไว
คุณไดเรียนรูอีกวา มีการแบงพระคัมภีรออกเปนสองภาคใหญๆ ไดแก พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญา
ใหม
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คณุยังไดเรียนรูเกี่ยวกับพันธสัญญาเดิมวาประกอบดวยหนังสือตางๆ  ซ่ึงแบงออกไดเปนสี่
ประเภท

-  พระบัญญัติ
-  ประวัติศาสตร
-  คํ าประพันธ บทกวี
-  คํ าพยากรณ

คณุไดเรียนรูถึงการแบงทั้งสี่ประเภทของพันธสัญญาใหม  ซ่ึงประกอบดวยหนังสือประเภท
-  ขาวประเสริฐ
-  ประวัติศาสตร
-  จดหมายตางๆ
-  คํ าพยากรณ

ตอไปน้ีเปนแผนภูมิซ่ึงสรุปรายละเอียดนี้

ดวยบทเรียนนี้ คุณก็เริ่มตนการสํ ารวจขั้นพ้ืนฐานของหนังสือ 66 เลม ซ่ึงประกอบขึ้นจากการ
แบงประเภทใหญๆ ซ่ึงคุณไดเคยเรียนแลว

มีหนังสืออยู 39 เลมในพระคัมภีรเดิม  เราจะเริ่มตนการสํ ารวจของเราดวยหนังสือที่เกี่ยวกับพระ
บัญญัติ

หนังสือตางๆ ที่เก่ียวกับพระบัญญัติ

พระเจา
พระวจนะของพระเจา
ซ่ึงมีการเขียนขึ้นไว

ประกอบดวยหนังสือตางๆ
66 เลม

การแบงของภาค
พันธสัญญาเดิม

การแบงของภาค
พันธสัญญาใหม

พระบัญญัติ
ประวัติศาสตร
คํ าประพันธ
พยากรณ

ขาวประเสริฐ
ประวัติศาสตร
จดหมายตางๆ
คํ าพยากรณ
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หนังสอืทีเ่กี่ยวกับพระบัญญัติทั้งหมดถูกเขียนขึ้นโดยโมเสส และหนังสือเหลานั้นครอบคลุมเวลา
นานถึง 600 ป

หนังสือตางๆ ที่เกี่ยวกับพระบัญญัติประกอบดวยหนังสือหาเลม

ปฐมกาล บนัทกึตางๆ เกี่ยวกับการเริ่มตนของจักรวาล มนุษย วันสะบาโตและการปกครอง  และ
ยังบันทึกถึงเรื่องราวตางๆ ของบุคคลสํ าคัญๆ ของพระเจาคือ อับราฮัม อิสอัค ยาโคบและโย
เซฟ

อพยพ รายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับวิธีที่อิสราเอลกลายเปนชนชาติหน่ึงซ่ึงมีโมเสสเปนผูนํ า อิส
ราเอลไดรับการปลดปลอยจากความเปนทาสในอียิปต  และการเดินทางสูภูเขาซีนายซึ่งเปนที่
ซ่ึงพระเจาประทานพระบัญญัติ

เลวีนิติ หนังสือเลมน้ีคือคูมือของการนมัสการสํ าหรับอิสราเอล  เปนหนังสือซ่ึงบอกไวเกี่ยวกับ
ขอปฏิบัติของผูนํ าศาสนา  และอธิบายถึงวิธีที่ประชาชนที่มีบาปสามารถเขาใกลพระเจาผูชอบ
ธรรมไดอยางไร  หนังสือเลมน้ียังบงชี้การเสด็จมาของพระเยซูคริสตในฐานะ “พระเมษโปดกของ
พระเจา”  ผูซ่ึงสามารถนํ าเอาความบาปของโลกนี้ออกไปเสีย

กันดารวิถี บนัทึกการเดินทางของอิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร 40 ป เน่ืองจากการไมเชื่อฟงพระเจา
และบันทึกการสํ ารวจจํ านวนประชากรสองครั้งตลอดการเดินทางที่ยาวนานนี้

เฉลยธรรมบัญญัติ บนัทกึชวีติบัน้ปลายของโมเสสและทบทวนพระบัญญัติตางๆ  ซ่ึงเคยใหไวใน
หนังสืออพยพและเลวีนิติ


