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บทที่ 2
โลกที่ถูกแบงแยก
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทเรียนนี้ คุณสามารถที่จะ
 อธิบายวิธีที่โลกถูกแบงแยกออกเปนกลุมภาษามากหลาย
 อธิบายวิธีที่การแบงแยกนําไปสูการกอตั้งเปนกลุมคนมากมาย
 อธิบายวิธีที่กลุมคนกอตั้งขึ้นเปนชาติ

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“แลวพระเจาตรัสวา “ดูเถิด คนเหลานี้เปนชนชาติเดียว มีภาษา
เดียว นี่เปนเพียงเบื้องตนของสิ่งที่เขาจะทํา และเขาตั้งใจจะทําอะไรก็ทํา
ไดทั้งนั้น
มาเถิด เราจงลงไป ทําใหภาษาของเขาวุนวายตางกันไป อยาให
เขาพูดเขาใจกันได” ปฐมกาล 11:6-7
ในบทกอนคุณไดเรียนเรื่องราวการสรางโลกและมนุษยชาติ
คุณไดเรียนรูเรื่องการที่
มนุษยลมลงในบาปดวย
เพราะวาอาดัมกับเอวาไดเริ่มตนเพิ่มผลผลิตและมีลูก การเพิ่มผลผลิตใหมนี้คือ การให
กําเนิดธรรมชาติเบื้องตน มนุษยไมมีความดีตามที่พระเจาไดทรงสรางไวอีกตอไป ธรรมชาติ
ความคิดและรูปแบบการกระทําของเขาไดกลายเปนสิ่งชั่วราย
เปนระยะเวลาหนึ่งที่มนุษยชายและหญิงอาศัยอยูดวยกันเปนครอบครัวแผขยายที่ใหญ
มากครอบครัวหนึ่ง แตแลวโลกก็ไดถูกแบงแยกออกจากกันทีละนอยๆ เปนภาษา กลุมคนและ
ชาติมากหลาย
คุณไดเรียนเรื่องการแบงแยกโลกในบทที่แลว เปนการแบงแยกระหวางโลกธรรมชาติ
และโลกฝายวิญญาณ
แตยังมีการแบงแยกอื่นๆ อีกในโลกปจจุบัน โลกถูกแบงแยกออกเปนชาติ วัฒนธรรม
และภาษาตางๆ พระคัมภีรอธิบายวิธีที่การแบงแยกเหลานี้ไดเกิดขึ้น
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รูปแบบของความบาป
ปฐมกาล 4:1-6:4 อธิบายรูปแบบของความบาปตามที่มันไดเริ่มตนแผขยายออกไปทั่ว
โลก กอนที่จะเรียนบทเรียนนี้ตอไป จงอานบทเหลานี้ในพระคัมภีรของคุณ
ในบทเหลานี้เราเรียนเรื่องของฆาตกรรมครั้งแรก การกลาวเท็จครั้งแรกและวิธีที่ความ
ชัว่ รายของมนุษยเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งทุก ๆ ความคิดเปนความชั่วรายเชนเดียวกับการกระทํา
ในทีส่ ุดโลกทั้งโลกก็เต็มไปดวยความบาป จนกระทั่งพระเจา
“ทรงเห็นวาความชั่วชาของมนุษยมีมากบนแผนดิน
และทรง
เห็นวาเคาความคิดในใจของเขาลวนเปนเรื่องรายเสมอไป
พระเจ า จึ ง เสี ย พระทั ย ที่ ไ ด ท รงสร า งมนุ ษ ย ไ ว บ นแผ น ดิ น และ
โทมนัส” ปฐมกาล 6:5-6
เนื่องจากความบาปไดทวีมากขึ้นอยางรวดเร็ว พระเจาจึงตัดสินใจที่จะทําลายโลกดวย
นํ้าทวม แตพระองคทรงชวยกูผูชอบธรรมคนหนึ่งคือ โนอาห และครอบครัวของเขา จงอาน
เรื่องโนอาหและนํ้าทวมในปฐมกาล 6:8-9:17
หลังนํ้าทวมครอบครัวของโนอาหก็เริ่มตนเพิ่มผลผลิต ซึ่งก็เกือบจะทันทีทันใดที่รูปแบบ
ของความบาปไดเกิดขึ้นมาอีก

หอบาเบล
อีกครั้งหนึ่งซึ่งเปนเวลาที่ประชากรของโลกทั้งหมดยังคงเปนเหมือนกับครอบครัวใหญที่
แผขยายเปนครอบครัวเดียวกัน
“คนทัง้ หลายทั่วโลกพูดภาษาเดียวกัน และมีศัพทสําเนียงเดียว
กัน” ปฐมกาล 11:1
ยังไมมีการแบงแยกภาษาหรือวัฒนธรรม ชาติตางๆ ก็ยังไมเกิดขึ้น เพราะวามนุษยทั้ง
หมดยังรวมตัวกันเปนภาษา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกัน เขาจึงสามารถที่
จะทําสิ่งใหญๆ ได กลุมคนที่รวมตัวกันนี้ไดตัดสินใจที่จะสรางหอที่ยิ่งใหญขึ้นหอหนึ่ง ใหมี
ความสูงจนกระทั่งยอดขึ้นไปเทียมฟา ไปสูที่ประทับของพระเจา พวกเขาตองการที่จะสรางชื่อ
เสียงใหญโตเพื่อพวกเขาเอง จงอานเรื่องหอบาเบลในปฐมกาล 11:1-9
พระเจาทรงทราบดีวา ดวยความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทางภาษาและวัฒนธรรม จะไม
มีสิ่งใดที่เปนไปไมไดสําหรับพวกเขา ดังนั้นพระเจาจึงทรง “ทําใหวุนวาย” หรือทําใหภาษาของ
พวกเขาสับสนไป
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“แลวพระเจาตรัสวา “ดูเถิด คนเหลานี้เปนชนชาติเดียว มีภาษา
เดียว นี่เปนเพียงเบื้องตนของสิ่งที่เขาจะทํา และเขาตั้งใจจะทําอะไรก็ทํา
ไดทั้งนั้น
มาเถิด เราจงลงไป ทําใหภาษาของเขาวุนวายตางกันไป อยาให
เขาพูดเขาใจกันได” ปฐมกาล 11:6-7
นีค่ ือเริ่มตนของการแบงแยกทางภาษามากหลายของโลก
เพราะวาคนทั้งหลายไม
สามารถเขาใจซึ่งกันและกัน โครงการสรางหอบาเบลจึงหยุดสราง
“พระเจาจึงทรงทําใหเขากระจัดกระจายจากที่นั่นไปทั่วพื้นแผนดิน
คนเหลานั้นก็เลิกสรางเมืองนั้น” ปฐมกาล 11:8
ประชาชนก็เริ่มมาอยูรวมกันกับคนที่เขาสามารถพูดคุยกันได
พวกเขาจึงจัดตั้งเปน
กลุม หรือเผาพันธุของคนที่พูดภาษาอยางเดียวกัน ขณะที่กลุมเหลานี้เจริญเติบโตขึ้น พวกเขาก็
ยายที่อยูไปยังบริเวณตางๆ ของโลก และ “กลุมคน” เหลานี้ก็แบงแยกจากกันและกัน ไมเพียง
แตเพราะเรื่องภาษาเทานั้น แตเปนเพราะสภาพทางภูมิศาสตร ภูเขาใหญๆ และทะเลไดแบง
แยกพวกเขาออกจากกันที่ละเล็กทีละนอย
อยางคอยเปนคอยไปกลุมที่แยกตัวไปเหลานี้ก็เริ่มพัฒนาวิชาการทําสิ่งตางๆ
ที่ไม
เหมือนกัน พวกเขาพัฒนาวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกตางกัน พวกเขายังพัฒนาศาสนามาก
หลายและบูชาพระเจาแตกตางกันดวย
ในชวงเวลาหนึ่งกลุมคนเหลานี้เจริญเติบโตเปนมวลชนใหญๆ ของประชากรที่กอตั้งขึ้น
เปนชาติตางๆ พวกเขาจัดอาณาเขตทางภูมิศาสตรเพื่อเปนเขตแดนของเขา
นีค่ อื วิธีที่โลกถูกแบงแยกออกเปนหลายๆ ชาติ ดวยภาษา วัฒนธรรมและประเพณีที่
แตกตางกัน

โลกในปจจุบัน
โลกปจจุบันประกอบดวยพื้นแผนดินใหญๆ เจ็ดแหงซึ่งถูกลอมรอบดวยนํ้า พื้นแผนดิน
ใหญเหลานี้เรียกวา ทวีป ชือ่ ของทวีปตางๆ คือ อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ยุโรบ เอเซีย
อัฟริกา ออสเตรเลียและแอนตารคติก
แตละทวีปเหลานี้ถูกแบงแยกออกเปนชาติตางๆ มากมาย ซึ่งประกอบดวยกลุมคนที่
แตกตางกัน แตละชาติก็มีรัฐบาลของตนเองและมีระบบกฏหมายของตนเองเพื่อบังคับควบคุมสิ่ง
ทีเ่ กิดขึ้นภายในอาณาเขตของตนเอง
ภายในชาติยังมีการแบงแยกอื่นๆ อีก ชาติอาจถูกแบงออกเปนรัฐหรือจังหวัด ประชา
ชนภายในชาติยังถูกแบงออกเปนหลายเผาพันธุและกลุมคนมากหลาย คนมากมายในโลกที่แบง
แยกของเรานี้ไมเคยไดยินขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตเจา พวกเขาไมรูจักเรื่องราวของพระ
เจาผูเที่ยงแทแตเพียงพระองคเดียว พวกเขาไมมีถอยคําของพระเจาที่เขียนไวเปนภาษาของ
เขาเอง
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ในภาค “เพื่อศึกษาตอไป” คุณจะพบแผนที่แสดงถึงกระแสการแบงแยกของโลกที่เปน
ไปตามเขตแดนของชาติ คุณจะพบแผนภูมิซึ่งสรุปสิ่งที่คุณไดเรียนรูมากมายเกี่ยวกับวิธีที่พระ
เจาทรงมองดูโลก

ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 2
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํา

2.

จงอธิบายวิธีที่โลกถูกแบงแยกออกเปนกลุมมากหลายดวยภาษา

3.

จงอธิบายวิธีที่การแบงแยกดวยภาษานี้ไดนําไปสูการจัดตั้งกลุมคนตางๆ มากมาย

4.

จงบรรยายวิธีที่กลุมคนนําไปสูการจัดตั้งชาติ
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 2
1.

“แลวพระเจาตรัสวา “ดูเถิด คนเหลานี้เปนชนชาติเดียว มีภาษาเดียว นี่เปนเพียงเบื้อง
ตนของสิ่งที่เขาจะทํา และเขาตั้งใจจะทําอะไร ก็ทําไดทั้งนั้น มาเถิด เราจงลงไป ทําให
ภาษาของเขาวุนวายตางกันไป อยาใหเขาพูดเขาใจกันได” ปฐมกาล 11:6-7

2.

โลกถูกแบงแยกออกเปนกลุมภาษาตางๆ มากมายที่หอบาเบล

3.

ประชาชนเริ่มมาอยูรวมกันกับคนเหลานั้นที่เขาสามารถพูดคุยกันได พวกเขาจัดตั้งเปน
กลุมหรือเผาพันธุของคนที่พูดภาษาอยางเดียวกัน นี่เปนผลใหมีคนแตกตางกันมาก
มายหลายกลุม

4.

เมือ่ กลุม คนเจริญเติบโตมากขึ้น พวกเขาก็ยายที่อยูไปยังบริเวณตางๆ ของโลก ในชวง
เวลาหนึง่ กลุมคนเหลานี้เจริญเติบโตเปนมวลชนใหญๆ ของประชากรที่กอตั้งขึ้นเปน
ชาติตา งๆ พวกเขาจัดอาณาเขตทางภูมิศาสตรเพื่อเปนเขตแดนของเขา และมีระบบ
การเมืองและกฎหมายเพื่อปกครองคนที่อาศัยอยูในดินแดนของเขาเอง
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เพื่อศึกษาตอไป
1.

โลกที่แบงแยกของเรา : แผนที่ในหนาตอไปแสดงถึงการแบงแยกโลกโดยเขตแดนของ
ชาติทมี่ อี ยูใ นเวลาที่พิมพหลักสูตรนี้ ชื่อและเขตแดนของชาติตางๆ เปลี่ยนแปลงไปตาม
โอกาส เพราะเนื่องจากสงครามและการโตแยงเกี่ยวกับเรื่องเขตแดน

2.

วิธีที่พระเจามองดูโลก : แผนภูมิตอไปนี้สรุปสิ่งที่คุณไดศึกษามากมายเกี่ยวกับการ
มองโลกผานทางพระคัมภีร

พระเจาทรงสรางโลก

มนุษยทั้งปวงอยูในโลกทั้งสอง :
โลกธรรมชาติ และโลกฝายวิญญาณ
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มนุษย

โลกฝายวิญญาณ

โลกธรรมชาติและโลกฝายวิญญาณ
“ทํางานรวมกัน”หรือมีผลซึ่งกันและกัน
โลกธรรมชาติถูกแบงแยกโดยภาษา วัฒนธรรม ชาติและเขตแดนทางการเมือง
โลกฝายวิญญาณถูกแบงแยกออกเปนสองกลุมคือ คนที่เปน “ฝายพระคริสต” และคนที่เปน
“ปฏิปกษตอพระองค”

โลกฝายวิญญาณ
ผูท ี่ตอตานพระคริสต

ผูท ี่เปนฝายพระคริสต

หนานี้ติดรูปแผนที่

