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บทที่ 7
ภูมิหลังของพระคัมภีร
จุดประสงค
เมื่อเรียนจบบทนี้ คุณจะสามารถ
* รูถึงระยะเวลาที่สาํ คัญทางประวัติศาสตรของพระคัมภีร
* ใชแผนที่เพือ่ ชี้จุดสถานที่เหตุการณในพระคัมภีร
* อธิบายชีวติ ประจําวันในสมัยพระคัมภีร
* ใหความหมายทางโบราณคดีของพระคัมภีร

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“ขาพระองคทราบนานแลวจากบรรดาพระโอวาทของพระองควา พระองคทรงตั้งไว
เปนนิตย”

สดุดี 119.152

คํานํา
บทนี้ซงึ่ วาดวยภูมิหลังของพระคัมภีรเปนเรื่องสําคัญในการศึกษาพระคัมภีรทุกวิธี
แตละสวนในพระคัมภีรเกิดขึ้นเฉพาะในเวลานัน้ ๆ ในประวัติศาสตร และในสถานที่ทางภูมิศาสตร
เฉพาะแถบนัน้ ๆ การเขาใจที่ถูกตองเกีย่ วกับขอความนั้น ๆ มักมีสว นสัมพันธกับเหตุการณวา เกิดขึ้นเมื่อใด
และที่ใด
บทนี้จะใหการสรุปนั้น ๆ เกีย่ วกับประวัตศิ าสตรและภูมิศาสตรของพระคัมภีร ซึ่งคุณจะใชสิ่งนี้เพื่อ
ตัดสินวาเหตุการณในพระคัมภีรเกิดขึ้นเมือ่ ใดและที่ไหน
นอกจากนี้ยงั อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวันในสมัยของพระคัมภีร

ภูมิศาสตร
ภูมิศาสตรคือ การศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับโลก แผนดินขอบเขตทางการเมืองและทางธรรมชาติ
ทะเล มหาสมุทรตาง ๆ ภูมิศาสตรพระคัมภีร คือ การศึกษาถึงแผนดินซึง่ เปนที่เกิดของเหตุการณในพระ
คัมภีร
เราใชแผนที่เพือ่ แสดงภูมิศาสตรของแผนดินพระคัมภีร จงใชแผนที่ขณะที่คุณศึกษาบทนี้
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แผนที่ที่ 1 - อาณาบริเวณภูมศิ าสตรทั่วไป
แผนทีท่ ี่ 1 แสดงอาณาบริเวณภูมิศาสตรทั่วไปของเหตุการณทั้งหมดในพระคัมภีรและแสดงบริเวณ
ซึ่งสัมพันธกับสวนอืน่ ๆ ของโลก เหตุการณสวนใหญในพระคัมภีรเกิดขึ้นทั่วไปในบริเวณนี้
แผนที่พระคัมภีรพันธสัญญาเดิม

แผนที่ที่ 2 ภูมิศาสตรพระคัมภีรเดิม
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แผนทีท่ ี่ 2 แสดงที่ตั้งภูมิศาสตรของพระคัมภีรเดิม
บริเวณสําคัญ:
มีบริเวณที่สาํ คัญ 3 แหง ซึ่งเปนทีเ่ กิดของเหตุการณในพระคัมภีรเดิม จงใสลงไปในแผนที่
เมโสโปเตเมีย
คานาอัน
และอียิปต
แมน้ําที่สําคัญ:
มีแมน้ําสําคัญ 4 สาย ที่กลาวไวในพระคัมภีรเดิม จงใสลงในแผนที่
แมน้ําไทกรีส
แมน้ํายูเฟรติส
แมน้ําจอรแดน
แมน้ําไนล
อาณาจักรทางทะเล:
มีทะเลสําคัญ 3 แหง จงใสลงในแผนที่
อาวเปอรเซีย ซึ่งไมปรากฏในประวัติศาสตรพันธสัญญาเดิม
ทะเลแดง
ซึ่งชนชาติอิสราเอลขามมาเมื่อเขาหนีจากอียิปต
ทะเลใหญ
ซึ่งผูเผยพระวจนะโยนาหถูกกลืนโดยปลาใหญ ปจจุบนั เรียกวาทะเลเมดิ
เตอรเรเนียน
แผนที่ 1 อาณาบริเวณภูมิศาสตรทวั่ ไป
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จักรวรรดิในพันธสัญญาเดิม
ชาติใหญ 5 ชาติที่มีอาํ นาจในโลกแหงพันธสัญญาเดิม จงดูแผนทีท่ ี่ 3 และใสที่ตั้งชาติเหลานี้ลงไป
อียิปต : ชาติที่มีอํานาจซึ่งครั้งหนึง่ ชาวอิสราเอลเคยเปนคนตางดาวในนั้น และตอมาก็เปนทาส
จักรวรรดิอิสราเอล : ระหวางรัชสมัยกษัตริยโซโลมอน ไดขยายอาณาจักรจากเขตแดนอียิปตไปถึง
แมน้ํายูเฟรติส
อัสซีเรีย : ตอมาไดชัยชนะทั่วเมโสโปเตเมียและสวนใหญของคานาอันและอียิปต
บาบิโลเนีย : ครอบครองอัสซีเรีย ทําลายเยรูซาเล็มและนําเอาคนยิวสวนใหญไปเปนเชลยในเมโส
โปเตเมีย
มีเดียและเปอรเซีย : รวมตัวกันเพื่อยึดดินแดนทั้งหมดจากบาบิโลน ปลอยยิวจากการเปนเชลยและ
ยังครอบครองอยูจนกระทัง่ ปดฉากประวัติศาสตรพันธสัญญาเดิม

แผนที่ ที่ 4 การแบงดินแดนคานาอัน
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แผนทีท่ ี่ 4 แสดงถึงการแบงดินแดนแหงพระสัญญา ดินแดนคานาอันระหวางเผาอิสราเอล เรื่องนี้
กลาวไวในหนังสือโยชูวา แผนทีน่ ี้จะชวยใหคุณรูสถานทีต่ ั้งของแตละเผา
แผนที่ ที่ 5
แสดงถึงดินแดนปาเลสไตนในสมัยพระเยซูคริสต เมืองตางๆ ที่พระองคทรงทําพระราชกิจ
แผนที่ ที่ 6
แสดงถึงเมืองตางๆ ที่กลาวถึงในหนังสือกิจการของอัครทูต
หนังสือกิจการของอัครทูตเลาถึงการเดินทางประกาศขาวประเสริฐหลายครั้งของเปาโล
จงทําเครื่องหมายเสนทางเหลานี้บนแผนที่ของคุณ
ถามีดนิ สอสี จงใชสีตาง ๆ ทําเครื่องหมายการเดินทางแตละครั้ง
การเดินทางครั้งแรก
การเดินทางครั้งที่สอง - - - - - - - - - - - - - - การเดินทางครั้งที่สาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
การเดินทางไปโรม
+++++++++++++++
ใชพระคัมภีรเพื่อเติมแผนที่ใหสําเร็จ
การเดินทางครั้งแรกของเปาโล - กิจการ 13.1-14.28
การเดินทางครั้งที่สองของเปาโล - กิจการ 15.35-18.22
การเดินทางครั้งที่สามของเปาโล - กิจการ 18.23-21.15
การเดินทางครั้งสุดทายไปกรุงโรม - กิจการ 27.1-28.16
แผนที่ ที7่
ภูมิศาสตรของจดหมายฝากและวิวรณ
ใชแผนทีน่ ี้เพื่อหาที่ตั้งคริสตจักรตางๆ ซึง่ จดหมายฝากมีไปถึง คุณจะพบสถานที่ตงั้ ของคริสตจักรที่
กลาวไวใน วิวรณ บทที่ 1-3 ดวย
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ลําดับเหตุการณในประวัติศาสตร
ลําดับเหตุการณในประวัติศาสตร บอกเหตุการณที่เกิดในอดีตซึ่งเกิดขึน้ ตามลําดับทีถ่ ูกตอง
ในโลกของเรา สวนใหญการนับเวลาถูกแบงเปนระยะใหญๆ 2 ระยะ โดยใชอักษรยออยูห ลัง
จํานวนป
B.C. จํานวนปที่มีอักษรยอนีอ่ ยูหมายถึง เหตุการณทเี่ กิดขึ้นกอนที่พระเยซูคริสตจะทรงบังเกิด
A.D. จํานวนปที่มีอักษรยอนี้ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลังเวลาทีพ่ ระเยซูคริสตทรงบังเกิด
เมื่อเรากลาววา บางอยางเกิดขึ้นเมื่อ 250 B.C. หมายถึง 250 ปกอนพระคริสตประสูติ
เมื่อเรากลาววาเหตุการณเกิดขึ้น 700 A.D. หมายถึง เกิดขึ้น 700 ป ภายหลังพระคริสตประสูติ
เมื่อจํานวนปที่มี B.C. อยูขางหลัง ยิง่ จํานวนปมากก็ยงิ่ เปนเวลาเกาแกมาก
เมื่อจํานวนปที่มี A.D. อยูขางหลัง จํานวนปมากคือ เหตุการณที่เพิ่งเกิดขึ้น
แผนภูมินี้จะชวยใหคุณเขาใจเวลาดังกลาว
B.C.
A.D.
500 B.C. 300 B.C.
100 B.C. 100 A.D.
300 A.D.
500 A.D.
มีหลายวิธที ี่เราจะสามารถรูล ําดับเหตุการณในประวัติศาสตรของพระคัมภีร
1. พระคัมภีรเองบอกเวลาของเหตุการณบางเหตุการณ
2. นักประวัตศิ าสตรรุนแรกๆ บอกเวลาของเหตุการณ
3. โดยทางโบราณคดี โบราณคดีคือ การศึกษาเกีย่ วกับสิ่งเกาๆ เปนวิทยาการที่ใหความรูเกีย่ วกับ
เวลาที่ผานไป จากการศึกษาสิ่งทีห่ ลงเหลืออยูทางอารยธรรม
โบราณคดีของพระคัมภีร คือ การศึกษาสิ่งที่เหลืออยู ทีพ่ บในดินแดนแหงพระคัมภีร บันทึกทาง
ประวัติศาสตรของพระคัมภีรบางอยางไดมาโดยการนับจํานวนอายุของสิ่งที่เหลืออยู (โบราณวัตถุ)

แผนภูมิที่ 1 ลําดับเหตุการณทางประวัติศาสตรของพระคัมภีร
ลําดับเหตุการณทางประวัตศิ าสตรของพระคัมภีรสวนใหญแบงออกเปนชวงเวลาสําคัญ 12 ชวง
แผนภูมิที่ 1 แสดงชวงเวลาสําคัญของลําดับเหตุการณในพระคัมภีร
ดูชวงที่ 2 ในแผนภูมิ ซึ่งแสดงชวงเวลา 12 ชวง ของประวัติศาสตรของพระคัมภีร เริ่มตนจาก “การ
ทรงสรางถึงอับราฮัม” และจบลงดวย “การเผยแพรขาวประเสริฐ”
ชวงที่ 1 และ 3 แสดงวา หนังสือในพระคัมภีรเขียนเมื่อใด จงสังเกตวาระหวางพันธสัญญาเดิมและ
ใหม มีชวงเวลา 386 ป ซึ่งไมมีการเขียนหนังสือเลมใดเลย
เครื่องหมายวงเล็บ
แสดงถึงหนังสือซึ่งบันทึกในชวงเวลานัน้ ๆ เชน หนังสือปฐมกาลบันทึกใน
ชวงเวลา 1 และ 2
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แผนภูมิที่ 1
หนึง่
ปฐมกาล
อพยพ
เลวีนิติ
กันดารวิถี
เฉลยธรรมบัญญัติ
โยชูวา
ผูวินิจฉัย
รูธ

ลําดับเหตุการณทางประวัติศาสตรของพระคัมภีร
สอง
1. การทรงสรางถึงอับราฮัม
2. อับราฮัมถึงโมเสส

3. การอพยพ
4. ชัยชนะ
5. ผูวนิ ิจฉัย
6. ราชอาณาจักร

โยบ
สดุดี
สุภาษิต
ปญญาจารย
เพลงโซโลมอน
อิสยาห
เยเรมีย
บทเพลงคร่ําครวญ
เอเสเคียล
ดาเนียล
โฮเชยา
โยเอล

1 ซามูเอล
2. ซามูเอล
1 พงษกษัตริย
2 พงษกษัตริย
1 พงศาวดาร
2 พงศาวดาร

สาม

7. สองราชอาณาจักร
8. ยูดาห อาณาจักรเดียว

อาโมส
โอบาดีห
โยนาห
มีคาห
นาฮูม
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9. การเปนเชลย
เอสรา
เนหะมีย
มาลาคี

10.การฟน ฟู
ระหวางพันธสัญญาทั้งสอง
สอง

หนึง่
มัทธิว
มาระโก
ลูกา
ยอหน

11. ชีวิตของพระคริสต

กิจการของอัครทูต

12. การเผยแพรขาวประเสริฐ

ฮาบากุก
เศฟนยาห
ฮักกัย
เศคาริยาห

สาม

โรม
1 และ 2 โครินธ
กาลาเทีย
เอเฟซัส
ฟลิปป
โคโลสี
1 และ 2 เธสะโลนิกา
1 และ 2 ทิโมธี
ฟเลโมน
ติตัส
ฮีบรู
ยากอบ
1 และ 2 เปโตร
1 และ 2 และ 3 ยอหน
ยูดาห
วิวรณ

จงหันกลับมาดูลําดับเหตุการณนี้ในขณะทีค่ ุณศึกษาพระคัมภีร
จะชวยใหคุณตัดสินไดวา
เหตุการณนั้นๆ เกิดขึ้นเมื่อไร
ตอไปนี้เปนคําอธิบายเหตุการณสําคัญซึ่งเกิดขึ้นในชวงเวลา 12 ชวง ของประวัติศาสตรพระคัมภีร
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เหตุการณสําคัญในลําดับเหตุการณประวัติศาสตร
1. การทรงสรางถึงอับราฮัม (จากการทรงสรางจนถึง 2000 ฺB.C.) การทรงสรางของจักรวาล
การที่มนุษยลม ลงในความบาป การฆาตกรรมอาเบลโดยคาอิน โนอาหและน้าํ ทวมและหอคอย
บาเบลเปนเหตุการณสําคัญของพระคัมภีรในชวงเวลานี้
2. อับราฮัมถึงโมเสส (2000-1500 B.C.)
ชวงเวลานี้ประมาณ 500 ป เลาประสบการณของชายคนหนึง่ คือ อับราฮัมและเชื้อสายของเขา
เปนจุดศูนยกลางของชวงนี้ จากอับราฮัม พระเจาไดตั้งชนชาติอสิ ราเอลขึ้น ซึ่งโดยชนชาตินี้พระองค
ตองการเปดเผยพระองคตอ นานาชาติในโลก ชวงนี้รวมเรื่องราวของอิสอัค บุตรชายของอับราฮัมและของ
ยาโคบบุตรชายของอิสอัค
ชวงนี้มีจุดสูงสุดอยูที่เรื่องของโยเซฟ บุตรชายของยาโคบซึ่งถูกขายไปเปนทาสในอียิปต และได
กลายเปนผูปกครองประเทศที่ยิ่งใหญ
ยาโคบและครอบครัวของเขาไดเขามารวมกับโยเซฟภายหลังใน
อียิปต
3. การอพยพ (1500-1460 B.C.)
ระหวางบทจบของปฐมกาลและเปดฉากการอพยพราวๆ 100 ป ผานไป ครอบครัวของยาโคบ
เพิ่มพูนขึ้นเปนชาติอิสราเอลในอียิปตในชวงเวลานี้
ชาวอียิปตเริ่มหวาดกลัวเพราะวาชาวอิสราเอลเพิม่ จํานวนมากขึน้ อยางรวดเร็ว เขาจึงใหอิสราเอล
เปนทาส โมเสสเติบโตขึ้นมาและภายใตการนําของเขา ชาวอิสราเอลไดออกจากอียปิ ตอยางอัศจรรย
4. ชัยชนะเหนือคานาอัน (1460-1450 B.C.)
ในชวงเวลานี้ โยชูวาไดนาํ อิสราเอลเขาไปในคานาอัน เพื่อยึดครองแผนดินทีพ่ ระเจาไดสัญญาแก
เขา เมื่อคนตางชาติในแผนดินนีพ้ ายแพไป แผนดินก็ถกู แบงระหวางอิสราเอล 12 เผา ระยะเวลา 10 ป นี้
บันทึกไวในหนังสือโยชูวา
5. ผูวินิจฉัย (1450-1102 B.C.)
เปนชวงเวลาซึง่ พระเจาทรงตัง้ ผูวนิ ิจฉัยใหปกครองประชาชนอิสราเอล เปนชวงเวลาอันมืดมนใน
เรื่องของอิสราเอล เพราะเปนเวลาแหงความลมเหลวฝายวิญญาณ ชวงนี้กนิ เวลา 348 ป
6. ราชอาณาจักร (1102-982 B.C.)
ซามูเอลซึง่ เปนผูวนิ ิจฉัยคนสุดทายของอิสราเอล ไดตั้งราชอาณาจักรอิสราเอลและเจิมซาอูลให
เปนกษัตริย มีกษัตริย 3 พระองค คือ ซาอูล ดาวิดและโซโลมอน ตางครองราชยราว 40 ป
ระยะเวลาเหลานี้ ชาติอิสราเอลไดถึงจุดสูงสุดแหงความรุงเรืองในประวัติศาสตรของเขา การ
ปกครองถูกตั้งขึ้นอยางมัน่ คงและขอบเขตประเทศอิสราเอลไดแผขยายออกไป
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เรื่องราวในระยะนี้ เชนเดียวกับในระยะ 3 ชวงตอมา ไดบันทึกไวใน 1 และ 2 ซามูเอล, 1 และ 2
พงษกษัตริย, 1 และ 2 พงศาวดาร
7. ราชอาณาจักร 2 แหง (982-722 B.C.)
เมื่อบุตรชายคนรายกาจของโซโลมอน คือ เรโหโบอัม ขึ้นครองบัลลังก เผาทางเหนือไดกบฏขึน้
และตั้งราชอาณาจักรอิสราเอลขึ้นตางหาก
8. อาณาจักรยูดาห (722-587 B.C.)
อิสราเอล อาณาจักรทางเหนือ พายแพตออัสซีเรียในป 722 ประชาชนถูกนําไปเปนเชลยในอัสซีเรีย
หลังจากที่อิสราเอลลมลง ราชอาณาจักรทางใตยูดาหยงั คงอยูตอมาอีก 135 ป กษัตริยของยูดาห
ไดแสดงความสัตยซื่อตอพระเจามากกวาและประชาชนไมไดถลําลงไปในความบาปมากนัก
9. การเปนเชลย (587-538 B.C.)
แมวาผูเผยพระวจนะจะเตือนพวกเขา แตในที่สุดยูดาหก็ไดตกอยูในความบาป จนกระทั่งพระเจา
มอบเขาไวในมือของเนบูคัดเนสซาร และตกเปนเชลยในบาบิโลน
กรุงเยรูซาเล็มถูกทําลายและคนของพระเจาผูซึ่งเมื่อไมกี่รอยปกอนหนานี้ไดเดินขามแมน้ําจอรแดน
อยางอัศจรรย ตองเดินไปดวยโซผูกขอเทา
10. การคืนสูสภาพดี (538-391 B.C.)
เมื่อกษัตริยไซรัสไดเปนผูนําของบาบิโลน เขาไดอนุญาตใหคนของพระเจากลับเยรูซาเล็มและสราง
พระวิหารใหมเพื่อนมัสการ
เศรุบบาเบล ไดนํากลุม คนทีไ่ ดกลับมานี้เสริมสรางตนเองขึ้นใหมในแผนดินแหงพระสัญญา บันทึก
ของชวงนีพ้ บในหนังสือ เอสรา เนหะมีย และเอสเธอร
ชวงเวลาแหงการคืนสูสภาพดีกินเวลา 147 ป
ระหวางพันธสัญญา
พันธสัญญาเกาปดฉากลงดวยการตั้งหลักแหลงใหมของชนชาติของพระเจา คือ อิสราเอลในคานา
อัน ตอมาเปนระยะเวลา 400 ป ระหวางพันธสัญญาเดิมและใหมชวงนีไ้ มมีการเขียนพระคัมภีร
ดังนัน้ รายละเอียดขอมูลในระยะนีม้ าจากการเขียนของคนชาวโลก
ในชวงเวลานี้ ปาเลสไตน ถูกครอบโดยชาวเปอรเซีย (536-333 B.C.) ชาวกรีก (333-323 B.C.)
อียิปต (323-204 B.C.) ชาวซีเรีย (204-165 B.C.) พวกแมคคาเมียน (165-63 B.C.) และโรม (63
B.C. ตลอดสมัยของพระคริสต)
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11. ชีวิตของพระองค (5 B.C. ถึง 28 A.D.)
หลังจาก 400 ป ยอหนผูใหบัพติศมา ถูกพระเจาใชมาเพื่อเตรียมทางสําหรับการเสด็จมาของพระ
เยซูคริสต
พระเยซูตองมาเปนพระผูชวยใหรอดของมนุษยคนบาป คําสัญญาของแผนการแหงความรอดได
กระทําครัง้ แรกในสวนเอเดน เมื่อมนุษยเริ่มทําบาป (ปฐมกาล 3.15)
พระเยซูมาประสูติอยางอัศจรรยจากสาวพรหมจารี ทรงเปดเผยพระองคเองแกอิสราเอลในฐานะ
พระมาซีฮาห ทรงถูกตอตาน ถูกตรึงกางเขนเพื่อบาปของมนุษยชาติ และทรงฟน จากตายดวยอํานาจของ
พระเจา
มัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน บันทึกเหตุการณในระยะเวลา 38 ปไว
12.การแพรกระจายขาวประเสริฐ (28-100 A.D.)
ชวงระยะนี้ครอบคลุมเหตุการณภายหลังชีวิตของพระเยซูและการเสด็จคืนสูสวรรค หลังจากคืน
พระชนม บันทึกการแพรขาวประเสริฐจากเยรูซาเล็มไปยูเดีย สะมาเรียและสวนใหญของโลก

แผนผังที่ 2 : ผูวินิจฉัยของอิสราเอล
พันธสัญญาเดิมอางถึงเหตุการณหลายประการทีเ่ กิดขึ้นเมื่ออิสราเอลถูกปกครองดวยผูวินจิ ฉัย
ผูวินิจฉัยปกครองกอนที่อิสราเอลจะมีกษัตริย เรื่องราวของผูวนิ ิจฉัยถูกบันทึกไวในหนังสือของผู
วินิจฉัย
ใชแผนผังที่ 2 เพื่อชวยใหคณ
ุ รูถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นระหวางระยะเวลาของผูวนิ ิจฉัย

แผนผังที่ 2 ผูวินิจฉัยของอิสราเอล
อางอิง
ผูวินิจฉัย 3.7-11
ผูวินิจฉัย 3.12-31
ผูวินิจฉัย 3.12-31
ผูวินิจฉัย 4-5
ผูวินิจฉัย 6-8.32
ผูวินิจฉัย 9
ผูวินิจฉัย 10.1-2
ผูวินิจฉัย 10.3-5
ผูวินิจฉัย 10.6-12
ผูวินิจฉัย 12-6.12
ผูวินิจฉัย 12.6-12

ชื่อ
โอทนีเอล
เอฮูด
ชัมการ
เดโบราห
กิเดโอน
อาบีเมเลค
โทลา
ยาอีร
เยฟธาห
อิบซาน
เอโลน

เวลา B.C.
1400-1500
1360-1280
1280
1280-1240
1240-1200
1200-1197
1197-1174
1174-1152
1152-1146
1146-1138
1138-1128

จํานวนป
40
80
1
40
40
3
23
22
6
7
10
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อับโดน
แซมซัน

1128-1121
1121-1101

8
20

แผนผังที่ 3 : กษัตริยแหงอิสราเอลและยูดาห
เหตุการณในพันธสัญญาเดิมถูกกลาวถึงวาเกิดขึ้นระหวางการปกครองของกษัตริยแตละคนของ
อิสราเอลและยูดาห
แผนผังที่ 3 จะชวยใหคุณรูวนั ที่เหตุการณเหลานี้เกิดขึ้น

แผนผังที่ 3 : กษัตริยของอิสราเอลและยูดาห
กษัตริยของอิสราเอล
ชื่อของกษัตริย
เยโรโบอัม 1
นาดับ
บาอาชา
เอลาห
ศิมรี
อมรี
อาหับ
อาหัสยาห
เยโฮรัม
เยฮู
เยโฮอาหาส
เยโฮอาช
เยโรโบอัม 2
ชื่อของกษัตริย
เศคาริยาห
ชัลลูม
เมนาเฮม
เปคาหิยาห
เปคาห
โฮเชยา

จํานวนปที่ปกครอง
22
2
24
2
(7 วัน)
12
21
1
11
28
16
16
40
จํานวนปที่ปกครอง
½
1 เดือน
10
2
20
9

เวลา B.C.
976-954
954-953
953-950
930-929
929
929-918
918-898
898-879
897-885
885-857
857-841
841-825
825-773
เวลา B.C.
773-772
772
772-762
762-760
760-730
730-721

อางถึง
1 พกษ. 11.26-14.20
1 พกษ. 15.26-28
1 พกษ. 15.27-16.7
1 พกษ. 16.6-14
1 พกษ. 16.9-20
1 พกษ. 16.15-28
1 พกษ. 16.28-22.40
1 พกษ. 22.40-2พกษ 1.18
2 พกษ. 3.1-9.25
2 พกษ. 9.1-10.36
2 พกษ. 13.1-9
2 พกษ. 13.10-14.16
2 พกษ. 14.23-29
อางถึง
2 พกษ. 14.29, 15.12
2 พกษ. 15.10-15
2 พกษ. 15.14-22
2 พกษ. 15.22-26
2 พกษ. 15.27-31
2 พกษ. 15.30-17.6
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กษัตริยของยูดาห
ชื่อของกษัตริย
เรโหโบอัม
อาบียัม
อาสา
เยโฮชาฟท
โยรัม
อาหัสยาห
อาธาลิยาห
โยอาช
อามาซิยาห
อาซาริยาห (อุสสิยาห)
โยธาม
อาหัส
เฮเซคียาห
มนัสเสห
อาโมน
โยสิยาห
เยโฮอาหาส
เยโฮยาคิม
เยโฮยาคีน
เศเดคียาห

จํานวนปที่ปกครอง
17
3
41
25
8
1
6
40
29
52
18
19
29
55
2
31
3 เดือน
11
3 เดือน
11

เวลา B.C.
976-959
959-996
956-915
915-893
893-886
886-885
885-879
879-840
840-811
811-759
759-743
743-727
727-698
698-643
643-640
640-609
609
609-597
597
597

อางถึง
1 พกษ. 11.42-14.31
1 พกษ.14.31-15.8
1 พกษ. 15.8-24
1 พกษ. 22.41-50
2 พกษ. 8.16-24
2 พกษ. 5.24-9.29
2 พกษ. 11.1-20
2 พกษ. 11.1-12.21
2 พกษ. 14.1-20
2 พกษ. 15.1-7
2 พกษ. 15.32-38
2 พกษ. 16.1-20
2 พกษ. 18.1-20.21
2 พกษ. 21.1-18
2 พกษ. 21.19-26
2 พกษ. 22.1-23.30
2 พกษ. 23.31-33
2 พกษ. 23.34-24.5
2 พกษ. 24.6-16
2 พกษ. 24.17-25.30

แผนผังที่ 4 : ผูพยากรณแหงพันธสัญญาเดิม
ชื่อของผูพยากรณ
โยนาห
นาฮูม
โอบาดีห
ชื่อของผูพยากรณ
โฮเชยา
อาโมส
อิสยาห

พยากรณแก
อัสซีเรีย
อัสซีเรีย
เอโดม
พยากรณแก
อิสราเอล
อิสราเอล
ยูดาห

วัน เดือน ป
กอนถูกเปนเชลย (800-650)
กอนเปนเชลย (800-650)
กอนเปนเชลย (800)
วัน เดือน ป
กอนเปนเชลย (750)
กอนเปนเชลย (750)
กอนเปนเชลย (800-600)
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เยเรมีย/ บทเพลงคร่ําครวญ
โยเอล
มีคาห
ฮาบากุก
เศฟนยาห
เอเสเคียล
ดาเนียล
ฮักกัย
เศคาริยาห
มาลาคี

-73ยูดาห
ยูดาห
ยูดาห
ยูดาห
ยูดาห
ยูดาห
ยูดาห
ยูดาห
ยูดาห
ยูดาห

กอนเปนเชลย (800-606)
กอนเปนเชลย (800-606)
กอนเปนเชลย (800-606)
กอนเปนเชลย (800-606)
กอนเปนเชลย (800-606)
ระหวางการเปนเชลย (606-536)
ระหวางการเปนเชลย (606-537)
หลังจากเปนเชลย ( 536-400)
หลังจากเปนเชลย (536-400)
หลังจากเปนเชลย (536-400)

ชีวิตในสมัยพระคัมภีร
พระคัมภีร นักประวัติศาสตร และการศึกษาโบราณคดี ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน
ของคนอิสราเอลในสมัยพระคัมภีร
กอนหนานี้เมือ่ พวกอิสราเอลเดินทางไปอียิปต เขาอาศัยอยูในเต็นท เขาไปกับฝูงสัตวเลี้ยงเพื่อหา
ทุงหญาสดและน้ํา
หลังจากอพยพจากอียิปตและการเดินทางเปนปๆ ในทะเลทราย ชาวอิสราเอลไดตั้งมั่นในแผนดิน
แหงพระสัญญาคือ คะนาอัน จากเวลานั้นมาชีวิตของคนธรรมดาก็มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปเล็กนอยตลอดปที่
ผานไป
ชายชาวนาทํางานในทุงนาหรือเปนชางฝมอื ในหมูบา นขณะที่ผูหญิงและเด็กดูแลบาน
อาชีพ
สําคัญคือ การทําไรนาและเลี้ยงแกะ มีการตกปลาและงานฝมือทุกชนิดรวมทั้งชางไม ปนหมอ และงาน
เครื่องหนัง
โดยที่ดินแดนรอนและแหงเปนสวนใหญในปหนึ่ง น้าํ จึงหาไดยาก น้ําถูกดึงขึน้ มาจากบอของ
หมูบาน โดยใชถังหนังแกะ ซึ่งเปนสถานทีช่ ุมนุมของผูหญิง
คนอิสราเอลสวมเสื้อยาว หลวมเพื่อใหเย็น วัตถุดิบที่ใชทําเสื้อผาก็ขนึ้ อยูกับฐานะ คนมั่งมีก็อาจมี
ผายอมสีสดใส
เสื้อผาก็บอกถึงอาชีพของคนดวย เชนปุโรหิตสวมเสื้อพิเศษ และรับบี (หัวหนาทางศาสนาของ
อิสราเอล) สวมเสื้อที่มพี ูหอยสีน้ําเงิน รองเทาทําดวยหนังวัว พืน้ เปนสายหนังรัดรองเทา
การแตงงานถูกจัดโดยบิดามารดา และคนวัยรุน จะไมคอยไดมาสมาคมกัน โดยที่เจาสาวเปนผูที่
ตองทํางาน จึงตองมีการจายคาเจาสาว ชีวิตครอบครัวมีศูนยกลางอยูท ี่บาน
ในสมัยพันธสัญญาเดิม ไมมีโรงเรียนสําหรับลูกคนธรรมดา ความชํานาญในชีวิตประจําวันและ
ศาสนา มีบิดามารดาเปนผูสอน
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สมัยพระเยซู การศึกษาของเด็กหญิงยังคงเปนภาระความรับผิดชอบของมารดา เด็กชายจะไป
โรงเรียนที่ธรรมศาลาตั้งแตอายุ 6 ป เขาใชพนั ธสัญญาเดิมเปนตํารา เพื่อเรียนรูประวัติศาสตร ภูมิศาสตร
วรรณคดีและกฎหมาย นักเรียนบางคนถูกสงไปเยรูซาเล็มเพื่อเรียนจากรับบี เด็กชายทุกคนตองเรียนรูการ
คาขายดวย
เมื่อเด็กชายอายุ 13 ป เขาก็เปน “บารมิทชวาห” เปนภาษายิว หมายถึง “ลูกแหงกฎหมาย”
หมายถึง เขาถูกนับวาเปนชายหนุมแลว เมื่อการสิ้นชีวติ ของคนอิสราเอล จะมีพิธีการไวทุกขอยางเอิกเกริก
บางทีมีการจางผูไวทกุ ขอาชีพมารองไห ในสมัยพระคัมภีร รางกายถูกเจิมและหอดวยผาพิเศษ คนยากจน
ถูกฝงในอุโมงคธรรมดาหรือถ้ํา แตคนรวยมีอุโมงคที่ขุดจากหินและปดดวยหินแบนใหญ
ในอิสราเอล ไมมีการแบงแยกระหวางบัญญัติของสังคมกับศาสนา ที่ประตูเมือง หรือหมูบา นจะ
เปนสถานที่ตดั สินปญหาตางๆ สภาสูงสุดในสมัยพันธสัญญาใหม คือ สภาแซนเฮดริน ซึง่ ประกอบดวย 70
คน พบกันในพระวิหาร
อํานาจฝายโรมัน ซึง่ ปกครองอิสราเอลระหวางพันธสัญญาใหม อนุญาตใหคนอิสราเอลตัดสินสิง่
ใดๆ ภายใตกฎบัญญัติของเขาไดนอกจากตัดสินประหารชีวิต
ชีวิตฝายศาสนาของอิสราเอลระยะแรก มีศูนยกลางทีพ่ ลับพลา และตอมาก็ในพระวิหารในกรุง
เยรูซาเล็ม พิธกี ารทางศาสนาในพันธสัญญาเดิมมีปุโรหิตและพวกเลวีเปนคนจัดการ
วันทางศาสนาอันยิ่งใหญของปคือ วันแหงการชําระบาป ในวันนี้ปโุ รหิตหลวงจะเขาไปในหองชั้นใน
ที่สุด เพื่อทําการไถบาปสําหรับบาปของตนเอง และบาปของประชาชน
เทศกาลอืน่ ๆ ประกอบดวยเทศกาลปสกา ซึง่ เปนการระลึกถึงการที่อิสราเอลหนีจากอียปิ ต
เทศกาลเพนเทคอส แสดงถึงการเริ่มตนการเก็บเกีย่ วและงานเลี้ยงพลับพลา เปนเทศกาลเก็บเกี่ยว เทศกาล
ปุริม ระลึกถึงการที่เอสเธอรไดปลดปลอยอิสราเอลและงานเลี้ยงแหงแตร แสดงถึงการเริ่มตนปใหม
ระหวางตอนปลายของพันธสัญญาเดิมและตอนเริ่มตนพันธสัญญาใหม การนมัสการตามปกติได
ยายจากพระวิหารมายังธรรมศาลาในทองถิ่น การปฏิบัติเชนนี้ เริ่มขึ้นในสมัยทีอ่ ิสราเอลถูกจับเปนเชลย
และไมมีพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม
มีแตผูชายเทานั้นที่มีสว นในการนมัสการในธรรมศาลา ผูหญิงและเด็กจะนัง่ ที่สว นอื่น แบบแผน
ของการนมัสการประกอบดวยการพูดความเชื่อ คําอธิษฐาน และการอานจากธรรมบัญญัติและคํา
พยากรณตามดวยคําเทศนาและการซักถามผูรับใช
พันธสัญญาเดิมเขียนไวในแผนหนังศักดิ์สิทธิ์ซงึ่ ผูรูกฎหมายพระบัญญัติเทานั้นสามารถเปดอานได
เมื่อเปนไปไดก็จะมีการไปยังพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งไดสรางขึน้ ใหม ซึ่งเหมือนกับพระวิหาร
เดิมของโซโลมอนในสมัยพันธสัญญาเดิมแตมีขนาดใหญกวา
เรื่องราวในพระคัมภีรมีภูมิหลังบนประเพณีของครอบครัวและชีวิตชนบทซึ่งไมไดเปลี่ยนแปลงเปน
เวลาหลายศตวรรษ และมีภมู ิหลังของจักรวรรดินักรบ รอบๆ อิสราเอลและอิทธิพลของจักรวรรดิโรมัน โรม
ไดขยายไปปกครองคนอิสราเอลในสมัยของพระเยซู
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ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 7
1.

เขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํา

2.

ดูที่รายการแรก แตละขอในรายการแรก จงหาคําอธิบายที่เขากันไดดีทสี่ ุดกับรายการที่สอง เขียน
ตัวหนังสือของคําอธิบายในชองวาง หนารายการแรก
การทรงสรางถึงอับราฮัม ก. กิจการของอัครทูตเลาเรื่องนี้
อับราฮัม มายังโมเสส
ข. มัทธิว มาระโก ลูกา ยอหน บอกเรื่องนี้
อพยพ
ค. การปลดปลอยอิสราเอลจากอียิปตเกิดขึ้นในระยะนี้
ชัยชนะ
ง. อิสราเอลมีชัยชนะในแผนดินพระสัญญาในระยะนี้
ผูวนิ ิจฉัย
จ. นี่เปนระยะแหงความบาปยิ่งใหญซงึ่ พระเจาไดใหมีผู
วินิจฉัยเพื่อปลดปลอยอิสราเอล
ราชอาณาจักร
ฉ. อิสราเอลถูกแบงออกเปน 2 ราชอาณาจักรในสมัยนี้
2 ราชอาณาจักร
ช. สมัยที่ซาอูล ดาวิด โซโลมอน ครองราชย
ยูดาห
ซ. อิสราเอลและยูดาหถูกยึดครองในสมัยนี้
การเปนเชลย
ฌ. กรุงเยรูซาเล็มและพระวิหารถูกสรางขึน้ ใหมในสมัยนี้
การคืนสูสภาพดี
ญ. ยูดาหเปนราชอาณาจักรแหงเดียว
ชีวิตของพระคริสต
ฐ. เรื่องของโนอาห คาอิน อาเบลและหอบาเบล เกิดขึ้นใน
ระยะนี้
เผยแพรขาวประเสริฐ
ฑ. อับราฮัม อิสอัค ยาโคบ โยเซฟ เปนบุรุษสําคัญในระยะ
นี้

3.
4.
5.

ภูมิศาสตรบอกวาเหตุการณนั้นๆ เกิดขึ้น
ประวัติศาสตร หรือ ลําดับเวลาบอกวาเหตุการณนนั้ ๆ เกิดขึ้น
โบราณคดีทางประวัติศาสตร หมายถึงอะไร
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คําตอบบทที่ 7
1.
2.

3.
4.
5.

“ขาแตพระองคทราบนานแลวจากบรรดาพระโอวาทของพระองควา พระองคทรงตัง้ ไวเปนนิตย”
สดุดี 119.152
ฐ
ฑ
ค
ง
จ
ช
ฉ
ญ
ซ
ฌ
ข
ก
ที่ไหน
เมื่อใด
โบราณคดีพระคัมภีร คือ การศึกษาถึงสิง่ ที่คงอยูท ี่พบในดินแดนพระคัมภีร เปนวิชาซึ่งใหความรูใน
สมัยพระคัมภีรจากการศึกษาสิ่งที่เหลืออยูใ นอารยธรรม

