
การมองโลกตามทัศนะของพระคัมภีร บทที่ 2 - 12 -

บทที่ 2
โลกที่ถูกแบงแยก

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทเรียนนี้ คุณสามารถที่จะ

 อธบิายวิธีที่โลกถูกแบงแยกออกเปนกลุมภาษามากหลาย
 อธิบายวิธีที่การแบงแยกนํ าไปสูการกอตั้งเปนกลุมคนมากมาย
 อธบิายวิธีที่กลุมคนกอตั้งขึ้นเปนชาติ

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“แลวพระเจาตรัสวา “ดูเถิด คนเหลาน้ีเปนชนชาติเดียว มีภาษา

เดียว น่ีเปนเพียงเบื้องตนของสิ่งที่เขาจะทํ า และเขาตั้งใจจะทํ าอะไรก็ทํ า
ไดทั้งน้ัน

มาเถิด เราจงลงไป ทํ าใหภาษาของเขาวุนวายตางกันไป อยาให
เขาพูดเขาใจกันได”   ปฐมกาล 11:6-7

ในบทกอนคุณไดเรียนเร่ืองราวการสรางโลกและมนุษยชาติ คุณไดเรียนรูเรื่องการที่
มนุษยลมลงในบาปดวย

เพราะวาอาดัมกับเอวาไดเริ่มตนเพ่ิมผลผลิตและมีลูก การเพิ่มผลผลิตใหมน้ีคือ การให
กํ าเนิดธรรมชาติเบื้องตน มนุษยไมมีความดีตามที่พระเจาไดทรงสรางไวอีกตอไป ธรรมชาติ
ความคิดและรูปแบบการกระทํ าของเขาไดกลายเปนสิ่งชั่วราย

เปนระยะเวลาหนึ่งที่มนุษยชายและหญิงอาศัยอยูดวยกันเปนครอบครัวแผขยายที่ใหญ
มากครอบครัวหน่ึง แตแลวโลกก็ไดถูกแบงแยกออกจากกันทีละนอยๆ  เปนภาษา  กลุมคนและ
ชาติมากหลาย

คณุไดเรียนเร่ืองการแบงแยกโลกในบทที่แลว เปนการแบงแยกระหวางโลกธรรมชาติ
และโลกฝายวิญญาณ

แตยังมีการแบงแยกอ่ืนๆ อีกในโลกปจจุบัน  โลกถูกแบงแยกออกเปนชาติ วัฒนธรรม
และภาษาตางๆ พระคัมภีรอธิบายวิธีที่การแบงแยกเหลานี้ไดเกิดขึ้น
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รูปแบบของความบาป

ปฐมกาล 4:1-6:4 อธิบายรูปแบบของความบาปตามที่มันไดเริ่มตนแผขยายออกไปทั่ว
โลก  กอนที่จะเรียนบทเรียนนี้ตอไป จงอานบทเหลานี้ในพระคัมภีรของคุณ

ในบทเหลานี้เราเรียนเร่ืองของฆาตกรรมครั้งแรก การกลาวเท็จครั้งแรกและวิธีที่ความ
ชัว่รายของมนุษยเพ่ิมมากขึ้นจนกระทั่งทุก ๆ  ความคิดเปนความชั่วรายเชนเดียวกับการกระทํ า
ในทีสุ่ดโลกทั้งโลกก็เต็มไปดวยความบาป จนกระทั่งพระเจา

“ทรงเห็นวาความชั่วชาของมนุษยมีมากบนแผนดิน  และทรง
เห็นวาเคาความคิดในใจของเขาลวนเปนเรื่องรายเสมอไป

พระเจาจึงเสียพระทัยที่ไดทรงสรางมนุษยไวบนแผนดินและ
โทมนัส”  ปฐมกาล 6:5-6

เน่ืองจากความบาปไดทวีมากขึ้นอยางรวดเร็ว พระเจาจึงตัดสินใจที่จะทํ าลายโลกดวย
น้ํ าทวม  แตพระองคทรงชวยกูผูชอบธรรมคนหนึ่งคือ โนอาห  และครอบครัวของเขา จงอาน
เรื่องโนอาหและนํ้ าทวมในปฐมกาล 6:8-9:17

หลังน้ํ าทวมครอบครัวของโนอาหก็เริ่มตนเพ่ิมผลผลิต ซ่ึงก็เกือบจะทันทีทันใดที่รูปแบบ
ของความบาปไดเกิดขึ้นมาอีก

หอบาเบล

อีกครั้งหน่ึงซ่ึงเปนเวลาที่ประชากรของโลกทั้งหมดยังคงเปนเหมือนกับครอบครัวใหญที่
แผขยายเปนครอบครัวเดียวกัน

“คนทัง้หลายทั่วโลกพูดภาษาเดียวกัน และมีศัพทสํ าเนียงเดียว
กัน”  ปฐมกาล 11:1

ยงัไมมีการแบงแยกภาษาหรือวัฒนธรรม ชาติตางๆ ก็ยังไมเกิดขึ้น เพราะวามนุษยทั้ง
หมดยงัรวมตัวกันเปนภาษา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกัน  เขาจึงสามารถที่
จะทํ าสิ่งใหญๆ ได  กลุมคนที่รวมตัวกันน้ีไดตัดสินใจที่จะสรางหอที่ยิ่งใหญขึ้นหอหนึ่ง  ใหมี
ความสูงจนกระทั่งยอดขึ้นไปเทียมฟา ไปสูที่ประทับของพระเจา  พวกเขาตองการที่จะสรางชื่อ
เสยีงใหญโตเพื่อพวกเขาเอง จงอานเรื่องหอบาเบลในปฐมกาล 11:1-9

พระเจาทรงทราบดีวา ดวยความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทางภาษาและวัฒนธรรม จะไม
มีสิ่งใดที่เปนไปไมไดสํ าหรับพวกเขา  ดังน้ันพระเจาจึงทรง “ทํ าใหวุนวาย”  หรือทํ าใหภาษาของ
พวกเขาสับสนไป
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“แลวพระเจาตรัสวา “ดูเถิด คนเหลาน้ีเปนชนชาติเดียว มีภาษา
เดยีว น่ีเปนเพียงเบื้องตนของสิ่งที่เขาจะทํ า  และเขาตั้งใจจะทํ าอะไรก็ทํ า
ไดทั้งน้ัน

มาเถิด เราจงลงไป  ทํ าใหภาษาของเขาวุนวายตางกันไป อยาให
เขาพูดเขาใจกันได”    ปฐมกาล  11:6-7

น่ีคือเริ่มตนของการแบงแยกทางภาษามากหลายของโลก  เพราะวาคนทั้งหลายไม
สามารถเขาใจซึ่งกันและกัน  โครงการสรางหอบาเบลจึงหยุดสราง

“พระเจาจึงทรงทํ าใหเขากระจัดกระจายจากที่น่ันไปทั่วพื้นแผนดิน
คนเหลาน้ันก็เลิกสรางเมืองน้ัน”  ปฐมกาล 11:8

ประชาชนก็เริ่มมาอยูรวมกันกับคนที่เขาสามารถพูดคุยกันได  พวกเขาจึงจัดตั้งเปน
กลุมหรือเผาพันธุของคนที่พูดภาษาอยางเดียวกัน ขณะที่กลุมเหลานี้เจริญเติบโตขึ้น พวกเขาก็
ยายที่อยูไปยังบริเวณตางๆ ของโลก  และ “กลุมคน” เหลานี้ก็แบงแยกจากกันและกัน ไมเพียง
แตเพราะเรื่องภาษาเทานั้น แตเปนเพราะสภาพทางภูมิศาสตร  ภูเขาใหญๆ และทะเลไดแบง
แยกพวกเขาออกจากกันที่ละเล็กทีละนอย

อยางคอยเปนคอยไปกลุมที่แยกตัวไปเหลานี้ก็เริ่มพัฒนาวิชาการทํ าสิ่งตางๆ ที่ไม
เหมือนกัน  พวกเขาพัฒนาวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกตางกัน พวกเขายังพัฒนาศาสนามาก
หลายและบูชาพระเจาแตกตางกันดวย

ในชวงเวลาหนึ่งกลุมคนเหลานี้เจริญเติบโตเปนมวลชนใหญๆ ของประชากรที่กอตั้งขึ้น
เปนชาติตางๆ พวกเขาจัดอาณาเขตทางภูมิศาสตรเพ่ือเปนเขตแดนของเขา

น่ีคอืวธิีที่โลกถูกแบงแยกออกเปนหลายๆ ชาติ ดวยภาษา วัฒนธรรมและประเพณีที่
แตกตางกัน

โลกในปจจุบัน

โลกปจจุบันประกอบดวยพ้ืนแผนดินใหญๆ เจ็ดแหงซ่ึงถูกลอมรอบดวยนํ้ า พ้ืนแผนดิน
ใหญเหลานี้เรียกวา ทวีป  ชือ่ของทวีปตางๆ คือ  อเมริกาเหนือ  อเมริกาใต ยุโรบ เอเซีย
อัฟริกา ออสเตรเลียและแอนตารคติก

แตละทวีปเหลานี้ถูกแบงแยกออกเปนชาติตางๆ มากมาย ซ่ึงประกอบดวยกลุมคนที่
แตกตางกนั แตละชาติก็มีรัฐบาลของตนเองและมีระบบกฏหมายของตนเองเพื่อบังคับควบคุมสิ่ง
ทีเ่กิดขึ้นภายในอาณาเขตของตนเอง

ภายในชาติยังมีการแบงแยกอ่ืนๆ อีก  ชาติอาจถูกแบงออกเปนรัฐหรือจังหวัด  ประชา
ชนภายในชาติยังถูกแบงออกเปนหลายเผาพันธุและกลุมคนมากหลาย คนมากมายในโลกที่แบง
แยกของเรานี้ไมเคยไดยินขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตเจา  พวกเขาไมรูจักเรื่องราวของพระ
เจาผูเที่ยงแทแตเพียงพระองคเดียว  พวกเขาไมมีถอยคํ าของพระเจาที่เขียนไวเปนภาษาของ
เขาเอง
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ในภาค “เพ่ือศึกษาตอไป”  คณุจะพบแผนที่แสดงถึงกระแสการแบงแยกของโลกที่เปน
ไปตามเขตแดนของชาติ  คุณจะพบแผนภูมิซ่ึงสรุปสิ่งที่คุณไดเรียนรูมากมายเกี่ยวกับวิธีที่พระ
เจาทรงมองดูโลก

ชื่อ                                        

บททดสอบตนเอง บทที่ 2

1. จงเขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า

                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              

2. จงอธิบายวิธีที่โลกถูกแบงแยกออกเปนกลุมมากหลายดวยภาษา

                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              

3. จงอธิบายวิธีที่การแบงแยกดวยภาษานี้ไดนํ าไปสูการจัดตั้งกลุมคนตางๆ มากมาย

                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              

4. จงบรรยายวิธีที่กลุมคนนํ าไปสูการจัดตั้งชาติ
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 2

1. “แลวพระเจาตรัสวา “ดูเถิด คนเหลานี้เปนชนชาติเดียว มีภาษาเดียว น่ีเปนเพียงเบื้อง
ตนของสิ่งที่เขาจะทํ า  และเขาตั้งใจจะทํ าอะไร ก็ทํ าไดทั้งน้ัน  มาเถิด เราจงลงไป ทํ าให
ภาษาของเขาวุนวายตางกันไป อยาใหเขาพูดเขาใจกันได”   ปฐมกาล 11:6-7

2. โลกถูกแบงแยกออกเปนกลุมภาษาตางๆ มากมายที่หอบาเบล

3. ประชาชนเร่ิมมาอยูรวมกันกับคนเหลานั้นที่เขาสามารถพูดคุยกันได พวกเขาจัดตั้งเปน
กลุมหรือเผาพันธุของคนที่พูดภาษาอยางเดียวกัน  น่ีเปนผลใหมีคนแตกตางกันมาก
มายหลายกลุม

4. เม่ือกลุมคนเจริญเติบโตมากขึ้น พวกเขาก็ยายที่อยูไปยังบริเวณตางๆ ของโลก ในชวง
เวลาหนึง่ กลุมคนเหลานี้เจริญเติบโตเปนมวลชนใหญๆ ของประชากรที่กอตั้งขึ้นเปน
ชาตติางๆ พวกเขาจัดอาณาเขตทางภูมิศาสตรเพ่ือเปนเขตแดนของเขา  และมีระบบ
การเมืองและกฎหมายเพื่อปกครองคนที่อาศัยอยูในดินแดนของเขาเอง
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เพื่อศึกษาตอไป

1. โลกที่แบงแยกของเรา  :  แผนที่ในหนาตอไปแสดงถึงการแบงแยกโลกโดยเขตแดนของ
ชาตทิีมี่อยูในเวลาที่พิมพหลักสูตรนี้ ชื่อและเขตแดนของชาติตางๆ เปลี่ยนแปลงไปตาม
โอกาส เพราะเนื่องจากสงครามและการโตแยงเกี่ยวกับเรื่องเขตแดน

2. วธิีที่พระเจามองดูโลก  :  แผนภูมิตอไปน้ีสรุปสิ่งที่คุณไดศึกษามากมายเกี่ยวกับการ
มองโลกผานทางพระคัมภีร

มนุษยทั้งปวงอยูในโลกทั้งสอง :

โลกธรรมชาติ และโลกฝายวิญญาณ

พระเจาทรงสรางโลก
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โลกธรรมชาติ              มนุษย โลกฝายวิญญาณ

โลกธรรมชาติและโลกฝายวิญญาณ

“ทํ างานรวมกัน”หรือมีผลซึ่งกันและกัน

โลกธรรมชาติถูกแบงแยกโดยภาษา วัฒนธรรม ชาติและเขตแดนทางการเมือง

โลกฝายวิญญาณถูกแบงแยกออกเปนสองกลุมคือ คนที่เปน “ฝายพระคริสต” และคนที่เปน
“ปฏิปกษตอพระองค”

โลกฝายวิญญาณ

ผูที่ตอตานพระคริสต ผูที่เปนฝายพระคริสต

หนานี้ติดรูปแผนที่


