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บทที่ 3
ภูมิหลังของพระคัมภีร

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทเรียนนี้แลว คุณจะสามารถ
- เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- ใหคํ าจํ ากัดความคํ าวา “ภูมิศาสตรแหงพระคัมภีร”
- จํ าแนกชวงเวลาสํ าคัญทางประวัติศาสตรของพระคัมภีร
- พรรณนาชีวิตประจํ าวันของคนในยุคสมัยตางๆ ของพระคัมภีร
- ใหคํ าจํ ากัดความคํ าวา “โบราณคดีเกี่ยวของกับพระคัมภีร”
- วเิคราะหวาพระคัมภีรเปนหนังสือที่ถูกเขียนขึ้นตั้งแตเม่ือใด

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“แตดูกอนพวกที่รัก อยาลืมความจริงขอน้ีเสีย คือวันเดียวของพระเจา

เปนเหมือนกับพันป และพันปก็เหมือนกับวันเดียว”  2 เปโตร 3.8
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คํ านํ า
บทนี้อภิปรายถึงประวัติศาสตรและภูมิศาสตรของพระคัมภีรและชีวิตประจํ าวันของคนในยุคสมัย

ตางๆ ของพระคัมภีร และยังบงบอกวันเวลาซึ่งหนังสือแตละเลมในพระคัมภีรถูกเขียนขึ้น

ภูมิศาสตรแหงพระคัมภีร
ภูมิศาสตรคือ การศึกษาและการพรรณนาเกี่ยวกับโลก ดินแดนของโลก การเมืองและธรรมชาติ

แวดลอมอันเปนขอบเขต ตลอดจนลํ านํ้ าสายตาง ๆ
ภูมิศาสตรแหงพระคัมภีรคือ การศึกษาสวนที่เปนดินแดนซึ่งเหตุการณในพระคัมภีรไดบังเกิดขึ้น
แผนที่ตางๆ ถูกใชเพ่ือแสดงใหเห็นภูมิศาสตรของดินแดนในพระคัมภีร
เราไดรวบรวมแผนที่หลายแหงไวในหลักสูตรนี้ ซ่ึงแสดงถึงสถานที่ซ่ึงเปนที่เกิดของเหตุการณ

ในพระคัมภีร เหตุการณทุกอยางในพระคัมภีรไดเกิดขึ้นในพื้นที่เล็กๆ ของโลก พ้ืนที่น้ันแสดงใหเห็นตอ
ไปน้ี

พื้นที่ทางภูมิศาสตรโดยทั่วไป
แผนทีน้ี่แสดงถึงพ้ืนที่ทางภูมิศาสตรของเหตุการณตาง ๆ ในพระคัมภีรซ่ึงเกี่ยวพันกับโลกสวนที่

เหลือ เหตุการณสวนมากที่บันทึกในพระคัมภีรลวนเกิดขึ้นภายในบริเวณซึ่งทํ าเครื่องหมายเปนสี่เหลี่ยม
ผืนผาในแผนที่

ประวัติศาสตรตามพงศาวดาร
พระเจาทรงประทานการทรงสรางในขอบเขตแหงนิรันดรกาล พระองคมิไดถูกครอบครองโดย

ความคิดเรื่องกาลเวลาแบบทางโลก
“แตดูกอนพวกที่รัก อยาลืมความจริงขอน้ีเสีย คือวันเดียวของพระเจา

เปนเหมือนกับพันป และพันปก็เปนเหมือนวันเดียว”  2 เปโตร 3.8

อยางไรก็ตาม มนุษยทํ าหนาที่การงานอยูในขอบเขตของความคิดเรื่องกาลเวลาแบบของโลก
ประวตัิศาสตรเกี่ยวกับพงศาวดารบอกใหรูวาเหตุการณหน่ึงน้ันเกิดขึ้นเม่ือใดในอดีต “ตามลํ าดับเวลา”
หมายถึงเปนระเบียบ หรือตามลํ าดับ ประวัติศาสตรตามลํ าดับเหตุการณจัดเหตุการณตางๆ ในอดีตไว
ตามลํ าดับที่ถูกตอง

ในโลกนี้สวนใหญการจัดวันเวลาของยุคสมัยถูกแบงออกเปนชวงใหญ ๆ ไดสองชวง เวลาทั้งสอง
ชวงนี้ถูกแสดงไวโดยใชการลงทายตามหลังจํ านวนของป

B.C.  จํ านวนที่มีเครื่องหมายนี้กํ ากับไวขางทาย หมายถึงเหตุการณน้ันไดเกิดขึ้นกอนการ
ประสูติของพระคริสต (กคศ.)

A.D. จํ านวนที่มีเครื่องหมายนี้กํ ากับไวขางทาย หมายถงึวาเหตุการณน้ันไดเกิดขึ้นหลังการ
ประสูติของพระคริสต (คศ.)

เม่ือเราพูดวาบางสิ่งไดเกิดขึ้น 250 B.C.  น่ันหมายความวา สิ่งน้ันไดเกิดขึ้น 250 ปกอนพระ
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คริสต
เม่ือเราพูดวา เหตุการณหน่ึงไดเกิดขึ้น 750 A.D.  น่ันหมายความวา เหตุการณน้ันไดเกิดขึ้น

ภายหลังการประสูติของพระคริสต
เม่ือจํ านวนเวลามี  B.C. ตามหลัง จํ านวนที่มากกวาคือ วันเวลาที่เกาแกกวา
เม่ือจํ านวนเวลามี A.D. ตามหลัง จํ านวนที่มากกวาคือ เหตุการณไดเกิดขึ้นเม่ือไมนานมานี้เอง
ขอสรุปตอไปน้ีจะชวยคุณใหเขาใจการกํ าหนดวันเวลา

การกํ าหนดวันที่เก่ียวกับลํ าดับวัน เดือน ป
กคศ.  B.C. คศ.  A.D.

500 กคศ.   300 กคศ.       100 กคศ. 100 คศ. 200 คศ. 500 คศ.

วนัที่น้ีเกาแกกวาเพราะวา วันที่น้ีคือเม่ือไมนานมานี้เอง
มันเกิดขึ้นเม่ือ 500 ปกอน เพราะวามันเกิดขึ้นเม่ือ 500 ป
พระคริสต ภายหลังพระคริสต

มีหลายวิธีดวยกันที่เราสามารถที่จะทราบเหตุการณทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับลํ าดับเหตุการณ
ของพระคัมภีร
1.  พระคัมภีรเองบงบอกวันที่ของเหตุการณบางอยางไว
2.  การเขยีนในสมัยแรกเริ่มของประวัติศาสตรก็มีการบอกวันเวลาไว
3.  โดยทางวิชาโบราณคดี โบราณคดีคือการศึกษาสิ่งตางๆ ในสมัยโบราณ เปนวิทยาศาสตรในการ

เรียนรูเพ่ือรับทราบเรื่องราวในยุคตางๆ จากการศึกษาหลักฐานที่ยังคงเหลืออยูของวัฒนธรรม
ตางๆ
โบราณคดีเกี่ยวกับพระคัมภีรก็คือ การศึกษาถึงสิ่งที่ยังคงเหลืออยู ซ่ึงพบไดในดินแดนซึ่งพระ

คมัภีรกลาวไว บันทึกทางประวัติศาสตรบางอยางของพระคัมภีรไดมาจากการทราบวันเวลาของสิ่งที่ยัง
คงเหลืออยูเหลานี้

ประวัติศาสตรเก่ียวกับลํ าดับเหตุการณของพระคัมภีร
แผนภูมิที่หนา    และ      แสดงถึงชวงเวลาสวนใหญของลํ าดับเหตุการณเกี่ยวกับพระคัมภีร
จงดูที่ คอลัมนที่สอง  ในแผนภูมิ ซ่ึงแสดงถึงชวงตาง ๆ 12 ชวงของประวัติศาสตรในพระคัมภีร

ซ่ึงเริ่มตนดวย “การทรงสราง จนถึงอับราฮัม”  และรวมถึง “การเผยแพรขาวประเสริฐ”
คอลัมนที่หน่ึงและที่สาม  แสดงถึงหนังสือตาง ๆ ในพระคัมภีรที่ถูกเขียนไว มีบันทึกไววา

ระหวางยุคของพระคัมภีรเกาและพระคัมภีรใหม มีชวงวางถึง 386 ป ซ่ึงไมมีหนังสือเลมใดถูกเขียนไว
เลยในระหวางชวงวางนั้น

เครือ่งหมายวงเล็บซ่ึงมีลักษณะคลาย ( ) แสดงถึงหนังสือตาง ๆ ซ่ึงบันทึกชวงเวลาบางเวลา ตัว
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อยางเชน หนังสือปฐมกาล บันทึกไวในชวงเวลา 1 และ 2
เม่ือเอยถึงลํ าดับเหตุการณน้ีตามที่คุณศึกษาในพระคัมภีร สิ่งน้ีจะชวยคุณบงชี้ถึงเวลาที่เหตุ

การณน้ัน ๆ เกิดขึ้น
ขอใหอานคํ าบรรยายถึงเหตุการณสํ าคัญ ๆ ซ่ึงเกิดขึ้นในชวงเวลาทั้งสิบสองของประวัติศาสตร

ทางพระคัมภีร

1.  จากการทรงสรางจนถึงอับราฮัม  (จากการทรงสรางจนถึง 2000 กคศ.)
จาการทรงสรางมหาจักรวาล การลมลงในความบาปของมนุษย การฆาตรกรรมของเอเบลโดย

คาอิน  โนอาหและการที่น้ํ าทวมโลก  และการสรางหอบาเบล  เหลานี้คือบางเหตุการณสํ าคัญๆ ของพระ
คัมภีรชวงนี้

2.  อับราฮัมจนถึงโมเสส  (2000 –1500 กคศ.)
ชวงเวลานี้โดยประมาณ กินเวลาราวๆ  500 ป  ประสบการณตางของมนุษยคนหนึ่งคือ อับราฮั

ม และผูสืบเชื้อสายของทานคือจุดสํ าคัญของชวงเวลานี้
จากอับราฮัมน้ี พระเจาทรงยกชนชาติอิสราเอลขึ้น โดยผานชนชาติน้ี ซ่ึงพระองคมีพระประสงค

ทีจ่ะเปดเผยพระองคเองแกชนชาติตางๆ ในโลก ชวงเวลานี้รวมไปถึงเรื่องราวตางๆ ของอิสอัคซึ่งเปน
บตุรชายของอับราฮัม และบุตรชายของอิสอัคคือ ยาโคบ

ชวงเวลาที่นาสนใจที่สุดดวยเรื่องราวของโยเซฟซึ่งเปนบุตรชายของยาโคบ  โยเซฟถูกขายเปน
ทาสในอียิปต และเขาไดกลายเปนผูปกครองที่ยิ่งใหญคนหนึ่งทีเดียว ภายหลังยาโคบและครอบครัวจึง
ตามไปอยูรวมกับโยเซฟในอียิปต

3.  อพยพ  (1500-1460 กคศ.)
ระหวางปฐมกาลตอนปลายและอพยพตอนตนประมาณ 100 ปลวงไป ครอบครัวของยาโคบได

ทวจํี านวนประชากรขึ้นเปนชนชาติอิสราเอลตลอดระยะเวลาในชวงนี้
ชาวอียปิตกลายเปนฝายเกรงกลัว เพราะวาการเพิ่มพลเมืองชาวอิสราเอลอยางรวดเร็วเปนเหตุ

ใหชาวอียปิตกดขี่ชาวอิสราเอลก็ตกเปนทาส โมเสสถูกเลี้ยงดูและเจริญเติบโตขึ้น และภายใตการเปนผู
นํ าของเขา ชนอิสราเอลก็สามารถอพยพออกจากอียิปตไดอยางอัศจรรย

หลงัจากที่ใชเวลาหนึ่งปที่ภูเขาซีนาย ชาวอิสราเอลตองเรรอนอยูในทะเลทรายนานถึง 38 ป
ชวงเวลานี้สิ้นสุดลงดวยความตายของโมเสส และความเปนผูนํ าของอิสราเอลถูกมอบใหชายที่ชื่อวา โยชู
วา

4.  ชัยชนะเหนือคานาอัน  (1460-1450 กคศ.)
ระหวางชวงเวลานี้ โยชูวาไดนํ าอิสราเอลเขาสูคานาอันเพ่ือครอบครองเปนเจาของแผนดินซึ่ง

พระเจาไดทรงสัญญาไวแกพวกเขา เม่ือประชากรที่ไมมีพระเจา ซ่ึงอาศัยอยูในบริเวณนั้นถูกทํ าใหพาย
แพโดยกํ าลังกองทัพ แผนดินแหงพระสัญญานั้นจึงถูกแบงแยกทามกลางชาวอิสราเอล 12 เผา ชวงเวลา
10 ป น้ีถูกบันทึกไวในหนังสือโยชูวา
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5.  ผูวินิจฉัย  (1450-1102 กคศ.)
น่ีคอืชวงเวลาที่พระเจาประทานผูวินิจฉัยใหปกครองประชากรอิสราเอล น่ีคือชวงเวลาแหงยุคมืด

ในเรือ่งราวของอิสราเอล เพราะวาเปนยุคแหงการลมเหลวฝายจิตวิญญาณ ชวงนี้ยืดเยื้อนานถึง 348 ป

6.  ราชอาณาจักร  (1102-982  กคศ.)
ซามูเอล ผูวินิจฉัยคนสุดทายของอิสราเอล ไดสถาปนาราชอาณาจักรแหงอิสราเอลและเจิมตั้งซา

อูลไวเปนกษัตริย  กษัตริยสามองคคือ ซาอูล ดาวิดและซาโลมอน แตละองคครองราชยประมาณ 40 ป
ระหวางชวงเวลานี้ ชาติอิสราเอลไดรับความเจริญรุงเรื่องสูงสุดในประวัติศาสตร มีการปกครองที่

ม่ันคงและเขตแดนของอิสราเอลก็แผขยายออกไป
เร่ืองราวของชวงนี้ก็เชนเดียวกันกับชวงเวลาตอไปน้ีอีกสามชวงซึ่งถูกบันทึกไวใน 1 และ 2 ซามู

เอล   1 และ 2 พงศกษัตริย   1 และ 2 พงศาวดาร
ชวงเวลาแหงราชอาณาจักรกินเวลานานถึง 120 ป และแลวราชอาณาจักรก็ถูกแบงแยก

7.  ราชอาณาจักรทั้งสอง  (982-722 กคศ.)
เม่ือโอรสที่ชั่วของโซโลมอนคือ เรโหโบอัม ขึ้นครองราชย เผาตางๆ ทางเหนือไดกอการจลาจล

และเอาใจออกหาง แลวจัดตั้งราชอาณาจักรฝายเหนือขึ้นตางหากคือ อิสราเอล อาณาจักรทางฝายใต
กลายเปนที่รูจักกันในนามราชอาณาจักรยูดาห

8.  ยูดาหดํ ารงอยูเพียงอาณาจักรเดียว  (722-587  กคศ.)
อิสราเอล ซ่ึงเปนราชอาณาจักรฝายเหนือพายแพอัสซีเรียใน 722 กคศ.  ประชากรถูกกวาดตอน

ไปเปนเชลยที่อัสซีเรีย
หลังจากความตกตํ่ าของอิสราเอล ราชอาณาจักรฝายใตแหงยูดาหดํ ารงอยูตอมาอีก 135 ป

กษตัริยหลาย ๆ องคของยูดาหแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอพระเจา ประชาชนจึงไมตกอยูในความ
บาปมากนัก

9.  การตกเปนเชลย  (587-538 กคศ.)
ทั้ง ๆ ที่มีคํ าเตือนหลายหนจากผูเผยพระวจนะหลายคน  ในที่สุดยูดาหก็ไดถลํ าลึกเขาสูความ

บาปจนกระทั่งพระเจาทรงทอดทิ้งใหตกอยูในความพายแพโดยกษัตริยเนบูคัดเนสซารซ่ึงกวาดตอนผูคน
ไปเปนเชลยที่บาบิโลน

นครเยรูซาเล็มถูกทํ าลายลางและประชากรของพระเจาผูซ่ึงเม่ือสองสามรอยปกอนไดขามแมน้ํ า
จอรแดนอยางอัศจรรย บัดนี้ตองเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปดวยโซตรวน

10.  การปฏิสังขรณ  (538-391 กคศ.)  (การกลับคืนสูสภาพดี)
เม่ือกษัตริยซ่ึงทรงพระนามวา ไซรัสกลายเปนผูนํ าของบาบิโลน พระองคทรงอนุญาตใหประชา

กรของพระเจากลับสูกรุงเยรูซาเล็มเพ่ือซอมสรางนครและปฏิสังขรณพระวิหารแหงการนมัสการ
เศรุบบาเบล เปนผูนํ ากลุมชนที่เดินทางกลับเพ่ือกอตั้งตนเองใหมในดินแดนแหงพระสัญญา



การสํ ารวจพระคัมภีรข้ันพื้นฐาน  บทที่ 3          - 28 -

บนัทกึตาง ๆ ของเรื่องราวในชวงนี้จะพบในหนังสือเอสรา เนหะมียและเอสเธอร
ชวงเวลาแหงการปฏิสังขรณน้ีกินเวลานานถึง 147 ป

ระหวางพันธสัญญา
391-5 กคศ.

พันธสญัญาเดิมปดฉากลงเมื่ออิสราเอลกลับสูคานาอัน และแลวก็เปนชวงเวลาประมาณ 400 ป
ระหวางพระคัมภีรเดิมและพระคัมภีรใหม

ไมมีหนังสือพระคัมภีรเลมใดถูกเขียนไวในระหวางชวงเวลานี้เลย ไมมีขาวสารใด ๆ เลยในชวง
เวลานี้ มีเพียงการเขียนที่มิไดมาจากพระเจา

ตลอดระยะเวลาชวงนี้ ปาเลสไตนถูกปกครองโดยพวกเปอรเซีย (536-333 กคศ.)  โดยกรีก (33-
323 กคศ.)  โดยอียิปต (323-204 กคศ.)   โดยซีเรีย (204-165 กคศ.)  โดยแมคคาเบียน (165-63
กคศ.)  และโดยโรม (63 กคศ. ตลอดมาจนถึงเวลาของพระคริสต)

11.  ชวีิตของพระคริสต  (5 กคศ. – คศ. 28)
ชวีิตภายหลัง 400 ปลวงแลว พระเจาทรงยกยอหนผูใหบัพติศมาขึ้น ใหจัดเตรียมมรรคาสํ าหรับ

การเสด็จมาของพระเยซูคริสต
พระเยซูจํ าตองเสด็จมาเปนพระผูไถของมนุษยชาติที่เต็มไปดวยบาป พระสัญญาของแผนการ

แหงความรอดนี้ถูกกํ าหนดขึ้นครั้งแรกในสวนเอเดนเมื่อมนุษยทํ าบาปครั้งแรก (ปฐมกาล 3.15)

พระเยซูทรงถือกํ าเนิดอยางอัศจรรยจากหญิงพรหมจารี ทรงเปดเผยพระองคเองแกอิสราเอลใน
ฐานะของพระเมสสิยาห แตกลับถูกปฏิเสธ ทรงถูกนํ าไปตรึงที่กางเขนเพื่อบาปของมนุษยชาติทั้งปวง
และพระองคทรงฟนขึ้นจากความตายโดยฤทธานุภาพของพระเจา

มัทธวิ  มาระโก  ลูกา  และยอหนบันทึกสิ่งเหลานี้ไวตลอดชวงเวลา 33 ป

12.  การเผยแพรสะพัดของขาวประเสริฐ  (คศ. 28-100)
ชวงเวลานี้ครอบคลุมไปถึงเหตุการณตางๆ ภายหลังการดํ ารงชีวิตของพระเยซู และการเสด็จ

กลบัสูสวรรคหลังจากการฟนคืนพระชนมของพระองค ซ่ึงบันทึกการแพรสะพัดของขาวประเสริฐจากเยรู
ซาเล็มออกไปจนถึงยูเดีย สะมาเรียและไกลสุดจนถึงสวนตางๆ ของแผนดินโลก

ประวัติศาสตรเก่ียวกับลํ าดับเหตุการณของพระคัมภีร
หน่ึง สอง สาม
ปฐมกาล 1. การทรงสรางถึงอับราฮัม

2. อับราฮัมถึงโมเสส
อพยพ
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เลวีนิติ
กันดารวิถี 3. การอพยพ
เฉลยธรรมบัญญัติ
โยชูวา 4. ชัยชนะ

ผูวินิจฉัย 5. ผูวินิจฉัย
รูธ

6. ราชอาณาจักร โยบ
สดุดี
สุภาษิต

 ปญญาจารย
เพลงโซโลมอน

1 ซามูเอล อิสยาห
2. ซามูเอล เยเรมีย

บทเพลงครํ่ าครวญ
1 พงษกษัตริย เอเสเคียล
2 พงษกษัตริย ดาเนียล

โฮเชยา
1 พงศาวดาร 7.  สองราชอาณาจักร โยเอล
2 พงศาวดาร 8. ยูดาห อาณาจักรเดียว อาโมส

โอบาดีห
โยนาห
มีคาห
นาฮูม
ฮาบากุก

9. การเปนเชลย เศฟนยาห
เอสรา ฮักกัย
เนหะมีย 10.การฟนฟู เศคาริยาห
มาลาคี

ระหวางพันธสัญญาทั้งสอง
  หน่ึง สอง สาม
มัทธิว
มาระโก 11. ชวีิตของพระคริสต
ลูกา
ยอหน โรม
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1 และ 2 โครินธ
กาลาเทีย
เอเฟซัส
ฟลิปป
โคโลสี
1 และ 2 เธสะโลนิกา

กิจการของอัครทูต 12. การเผยแพรขาวประเสริฐ 1 และ 2 ทิโมธี
ฟเลโมน
ติตัส
ฮีบรู
ยากอบ
1 และ 2 เปโตร
1 และ  2 และ 3 ยอหน
ยูดาห
วิวรณ

ชีวิตในสมัยตางๆ ของพระคัมภีร
การศึกษาพระคัมภีร ประวัติศาสตร และโบราณคดี ทํ าใหไดรูรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตประจํ าวัน

ของประชาชนในสมัยตางๆ ของพระคัมภีร
การลํ าดับเวลาเมื่อเขาเดินทางไปยังอียิปต ประชาชนชาวอิสราเอลอาศัยอยูในเตนท เขาเคลื่อน

ยายฝูงสัตวเลี้ยงของเขาไปดวย ฝูงสัตวก็ตองเที่ยวหาทุงหญาสดและนํ้ า
หลกัจากการอพยพออกอียิปต และใชเวลาปแลวปเลาเดินทางอยูในทะเลทราย ชาวอิสราเอลก็

ไดตั้งรกรากอยูในดินแดนแหงพระสัญญาคือ คานาอัน จากชวงเวลานั้น ชีวิตของประชาชนธรรมดาก็
ดํ าเนินตามรูปแบบซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงไมมากตลอดเวลาหลายป

ชาวไรชาวนาก็ทํ าอาชีพกสิกรรมในทุงนาหรือทํ าหัตถกรรมในหมูบานขณะที่ผูหญิงและเด็กอยู
บาน การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตวเปนอาชีพสํ าคัญทั้งคู  ยังมีการหาปลาและการหัตถกรรมทุกชนิดใน
หมูบานรวมทั้งการทํ าชางไม การทํ าภาชนะใชสอยประเภทเครื่องปนดินเผาและงานเครื่องหนัง

น้ํ ามีใหใชนอยเพราะวาแผนดินรอนและแหงแลงเกือบตลอดป น้ํ าไดมาจากการตักจากบอประจํ า
หมูบานดวยกระบวยที่ทํ าดวยหนังแพะ บอน้ํ านี้คือสถานที่สํ าคัญทางสังคมของพวกผูหญิง

ประชาชนสวมกระโปรงยาวเพื่อชวยใหเย็น วัสดุที่ใชทํ ากระโปรงถูกแบงแยกโดยความมั่งคั่ง คน
ที่มีฐานะรํ่ ารวยสามารถจับจายผาที่ยอมสีสดใสมาใสได

บอยครั้งทีเดียวที่เสื้อผาสามารถบงบอกถึงอาชีพของคนใสได ตัวอยางเชน พวกปุโรหิตมีเสื้อผา
พิเศษสวมใส พวกอาจารย (ผูนํ าทางศาสนาของอิสราเอล)  สวมกระโปรงสีฟามีขลิบริมเปนพิเศษ



การสํ ารวจพระคัมภีรข้ันพื้นฐาน  บทที่ 3          - 31 -

รองเทาก็ทํ ามาจากหนังวัวเปนพ้ืนแลวมีเสนหนังสายผูกมัดจนถึงขอเทา
การแตงงานถูกจัดโดยพอแม คนหนุมสาวมีโอกาสพบปะกันทางสังคมนอยมาก เจาสาวนั้นถือ

กันวาเปนเหมือนทรัพยสมบัติซ่ึงทํ าประโยชนใหครอบครัวได ดังน้ันเธอจะตองไดรับคาสินสอดเต็มราคา
ทีเ่จาสาวควรได ชีวิตทั่วไปมีศูนยกลางอยูที่บาน

ในสมัยพระคัมภีรเดิม ไมมีโรงเรียนสํ าหรับลูกๆ ของคนธรรมดา พอแมจึงสอนเด็กๆ ใหรูจัก
ศาสนาและความชํ านาญในการปฏิบัติสิ่งตางๆ ประจํ าวัน

พอถึงสมัยของพระเยซู  การศึกษาของเด็กหญิงก็ยังคงอยูที่บานโดยมีแมเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น
หมด สวนเด็กชายไปโรงเรียนที่ธรรมศาลาตั้งแตอายุหกขวบเปนตนไป พระคัมภีรเดิมคือตํ าราที่พวกเขา
ใชเรียน แมแตวิชาประวัติศาสตร ภูมิศาสตร วรรณกรรมและกฎหมาย นักเรียนที่เปนคนพิเศษจะถูกสง
ไปกรงุเยรูซาเล็มเพ่ือเรียนจากอาจารยทางศาสนา เด็กแตละคนตองเรียนวิชาการคาดวย

เม่ือเด็กชายอายุครบ 13 ป เขากลายเปน “Bar Mitzvah”  ซ่ึงเปนธรรมเนียมของยิวในฐานะ
“บตุรผูรูกฏหมาย” ที่เปนเชนน้ีหมายความวา เขาถูกพิจารณาวาเปนชายสมบูรณเต็มตัวแลว

ความตายทามกลางประชาชนอิสราเอลถือวาเปนการทํ าพิธีอยางประณีตสมฐานะ ซ่ึงรวมถึงพิธี
รองไหครํ่ าครวญดวย บางครั้งผูมีอาชีพรับจางจะถูกวาจางใหไปรองไหในงานศพ สมัยพระคัมภีรใหม
ศพถูกชํ าระและหอไวในผาชนิดพิเศษซึ่งใชในการฝงศพ  ประชาชนที่ยากจนก็ถูกฝงไวในหลุมหรือถํ้ า
ธรรมดา  แตสํ าหรับผูม่ังคั่งจะมีอุโมงคซ่ึงขุดเขาไปในหินใหญและปดผนึกปากอุโมงคดวยแผนหินสกัด
ทั้งแผน

ไมมีการแบงแยกระหวางกฏหมายพลเรือนกับกฏของศาสนาในอิสราเอล ที่หนาประตูเมืองหรือ
หนาปากทางเขาหมูบานคือสถานที่ซ่ึงถูกใชเปนที่ตัดสินความ ปญหาตางๆ อยางเปนทางการ ศาลสูงสุด
ในสมัยพระคัมภีรใหมคือแซนเฮดริน ซ่ึงประกอบดวยชาย 70 คนที่ประชุมกันในพระวิหาร

เจาหนาที่ผูมีอํ านาจชาวโรมันเปนผูที่บังคับควบคุมอิสราเอลตลอดระยะเวลาในสมัยพระคัมภีร
ใหม สามารถยินยอมใหชาวอิสราเอลเสนอคํ าตัดสินใดๆ ก็ไดภายใตขอกฎหมายของพวกยิว ยกเวนการ
ลงโทษใหถึงแกความตาย

ชวีติทางศาสนาของชาวอิสราเอลมีศูนยกลางอยูที่ธรรมศาลาเปนอันดับแรก และหลังจากนั้นก็
อยูทีพ่ระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม กฎเกณฑขอปฏิบัติทางศาสนาตามพระคัมภีรเดิมถูกบัญญัติขึ้นโดยพวก
ปโุรหิตและพวกเลวี

วันสํ าคัญทางศาสนาที่ยิ่งใหญที่สุดของปคือ วันทํ าการไถบาปมลทิน ในวันนี้มหาปุโรหิตตองเขา
ไปในหองชั้นในที่สุดของพระวิหาร เพ่ือประกอบพิธีลบมลทินบาปสํ าหรับตนเองและสํ าหรับประชาชน

ประเพณีอ่ืนๆ รวมถึงปสกาซึ่งเปนวิธีหน่ึงเพ่ือระลึกถึงการที่อิสราเอลอพยพจากอียิปต งาน
ฉลองในวันเพนเทคศเต ก็เปนเครื่องหมายถึงการเริ่มตนฤดูเก็บเกี่ยว งานฉลองในเทศกาลอยูเพิงก็เปน
พิธใีนเทศกาลเก็บเกี่ยว งานฉลองเทศกาลปูริม ก็คือการรํ าลึกถึงการชวยกูอิสราเอลของพระนางเอส
เธอร และงานฉลองพิธีการเปาแตร ก็เปนเครื่องหมายของการเริ่มตนปใหม

ระหวางตอนปลายสมัยของพระคัมภีรเดิมและตอนตนของพระคัมภีรใหม การนมัสการเคลื่อน
ยายจากพระวิหารใหญไปนมัสการที่ธรรมศาลาประจํ าทองถิ่น การถือปฏิบัติเชนน้ีเริ่มจาก
วนัทีอิ่สราเอลตกเปนเชลยและไมมีพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม

เฉพาะผูชายเทานั้นที่สิทธิและมีสวนรวมอยางแข็งขันในการนมัสการในธรรมศาลา พวกผูหญิง
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และเด็กมีที่น่ังอยูตางหากที่เขาจัดไวให กระบวนการในการนมัสการรวมถึงการกลาวขอความประเภท
หลักขอเชื่อ คํ าอธิษฐาน และการอานจากธรรมบัญญัติและการพยากรณ จากนั้นก็ตามมาดวยการสั่ง
สอนและเปนเวลาสํ าหรับใหคนถามผูเทศนา ขอพระวจนะจากพระคัมภีรเดิมถูกบรรจุไวในหนังสือมวนที่
ศกัดิส์ิทธิ์ ซ่ึงคนที่จะเปดออกอานไดจะตองเปนผูมีความรูทางธรรมบัญญัติเทานั้น

เรื่องราวของพระคัมภีรเขียนขึ้นตามภูมิหลังของขนบธรรมเนียมในครอบครัวและชีวิตในชนบท 
ซ่ึงไมเคยเปลี่ยนแปลงเลยนับเปนเวลาหลายๆ ศตวรรษ

เรื่องราวทางพระคัมภีรยังเขียนไวตามภูมิหลังซ่ึงมีจักรวรรดิตางๆ ทํ าสงครามรอบๆ อิสราเอล
และอิทธิพลของจักรวรรดิโรมัน โรมไดขยายอํ านาจเพื่อปกครองอิสราเอลในชวงเวลาที่พระเยซูทรงพระ
ชนมอยู

หนังสือเลมตางๆ ถูกเขียนขึ้นมาเมื่อใด
หนังสือเลมตาง ๆ ของพระคัมภีรมิไดถูกจัดไวเปนระเบียบตามพงศาวดาร ซ่ึงหมายความวา

หนังสอืเหลานั้นไมไดถูกจัดระเบียบตามเวลาที่ถูกเขียนไวจริง
นักวิชาการพระคัมภีรนิยมใชรายละเอียดหรือขอมูลจากอยางนอยสองแหลงเพ่ือบงชี้วันเวลาเมื่อ

หนังสือน้ัน ๆ ถูกเขียนขึ้น
หน่ึง บางครัง้พระคัมภีรก็อางถึงเหตุการณทางประวัติศาสตร ซ่ึงชวยบอกในเรื่องวันเวลาในการเขียน

ตวัอยางเชน ที่อางไวในหนังสือลกูา ซ่ึงระบุชื่อของเจาเมืองที่ปกครองในปและรัชสมัยตางไวโดย
ละเอียด (ลูกา 3.1)

สอง มขีอเขยีนทางโลกในยุคแรกหลายเรื่องที่เขียนโดยนักประวัติศาสตรและนักปรัชญาซึ่งเหตุการณ
ตาง ๆ ที่อางอิงเกี่ยวของกับในพระคัมภีรดวย

รายชื่อตอไปน้ีถูกจัดไวในระเบียบตามพงศาวดารซึ่งเปนไปตามวันเวลาที่นาจะเปนไปไดมากที่
สดุ ซ่ึงหนังสือหลาย ๆ เลมที่ถูกเขียนขึ้น

พันธสัญญาเดิม
หนังสือ                                 เวลากอน ค.ศ.
ปฐมกาล                         l400
อพยพ                          l400
เลวีนิติ                       l400
กันดารวิถี                    l400
เฉลยธรรมบัญญัติ                     l400
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โยชูวา                         l235
ผูวินิจฉัย                          l025
1 ซามูเอล                      l000-850
2 ซามูเอล                       l000-850
1 พงศกษัตริย                   970-850
สดุดี                         970-440
ปญญาจารย                 962-922
เพลงซาโลมอน                 962-922
โยบ                             900
สุภาษิต                        900
2 พงศกษัตรย                        850-586
โอบาดีย                         848-84l
โยเอล                            835-796
โยนาห                           780-750
อาโมส                            765-750
โฮเชยา                           755-7l5
อิสยาห                          750-680
มีคาห                           740-690
เยเรมีย                        640-586
เพลงครํ่ าครวญ                    640-586
นาฮูม                           630-6l2
ฮาบากุก                        625
เศฟนยาห                       62l
เอเศเคียล                         593-571
ฮักกัย                          520
เศคาริยาห                       520-5l5
บทที่ 9-14                 หลังจากป 500
เอสเธอร                          486-465
เนหะมีย                        445
มาลาคี                         433-400
เอสรา                            400
รูธ                            399-300
1 พงศาวดาร                    350
2 พงศาวดาร                   350
ปญญาจารย l75
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พันธสัญญาใหม
หนังสือ      วันเวลา ค.ศ.
ยากอบ 45
มาระโก 50
1 เธสะโลนิกา                 5l-52
2  เธสะโลนิกา               5l-52
I โครินธ                   54-55
II โครินธ                  55-56
กาลาเทีย                       55-56
โรม                       56-58
ลูกา                            58-63
เอเฟซัส                       6l-62
ฟลิปป                     6l-62
ฟเลโมน                        62
โคโลสี                      62-63
กิจการ                            63
I เปโตร                         64
I ทิโมธี                       64
II ทิโมธี                      64
ทิตัส                           64
II เปโตร                        66
ฮีบรู                      68
มัทธิว                        75
I ยอหน                          85-90
ยอหน                           90-l00
ยูดา                           90-l25
วิวรณ                      96
II ยอหน                        96
III ยอหน                        97
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ชื่อ                             

บททดสอบตนเอง บทที่ 3

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. จากชวงเวลาในรายชื่อที่หน่ึง จงหาคํ าอธิบายซึ่งเหมาะสมที่สุดกับรายชื่อในคอลัมนที่สอง และ
เขยีนเฉพาะตัวอักษรใสลงในชองวางหนาคํ าที่ใชอธิบายในรายชื่อที่หน่ึง

รายชื่อที่หน่ึง รายชื่อที่สอง
            การทรงสรางถึงอับราฮัม a.  กิจการและจดหมายฝากตางๆ กลาวถึงเรื่องราวน้ี

     ไว
            อับราฮัมถึงโมเสส b.  มัทธิว มาระโก ลูกาและยอหนเปนผูเลาเรื่องนี้
            อพยพ c.  การปลดปลอยอิสราเอลออกจากอียิปตไดเกิดขึ้น

     ระหวางชวงเวลานี้
            ชัยชนะ d.  อิสราเอลมีชัยชนะเหนือดินแดนพระสัญญาในชวง

    เวลานี้
            ผูวินิจฉัย e.  น่ีคือชวงเวลาแหงการทํ าบาปครั้งยิ่งใหญ เปน

     ระยะเวลาซึ่งพระเจาทรงตั้งผูวินิจฉัยใหมาปลด
     ปลอยอิสราเอล

            ราชอาณาจักร f.  อิสราเอลถูกแยกออกเปนสองอาณาจักรในชวง
    เวลานี้

            อาณาจักรทั้งสอง g.  ระยะเวลาซึ่งซาอูล ดาวิดและโซโลมอนเปน
    กษัตริย

            ยูดาเทานั้น h.  อิสราเอลและยูดาเปนทาสในชวงเวลานี้
             การตกเปนเชลย i.  เยรซูาเล็มและพระวิหารไดรับการปฏิสังขรณในชวง

    เวลานี้
            การกลับสูสภาพดี j.  ยูดาเปนอาณาจักรเดียว
            ชวีิตของพระคริสต k.  เรื่องราวของโนอาห คาอิน อาเบลและหอบาเบล

    เกิดขึ้นในระหวางชวงเวลานี้
            การแพรกระจายของ l.  อับราฮัม อิสอัค ยาโคบและโยเซฟคือบุคคลสํ าคัญ
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 ขาวประเสริฐ     ในระหวางชวงเวลานี้

3. ภูมิศาสตร บอก                                   เหตุการณหน่ึงไดเกิดขึ้น
4. ประวัติศาสตร หรือ พงศาวดาร บอก                             เหตุการณหน่ึงไดเกิดขึ้น
5. อะไรคือโบราณคดีทางพระคัมภีร

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

6. อะไรคือภูมิศาสตรทางพระคัมภีร
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 3

1. “แตดูกอนพวกที่รัก อยาลืมความจริงขอน้ีเสียคือ วันเดียวของพระเจาเปนเหมือนกับพันป และ
พันปก็เหมือนกับวันเดียว”  2 เปโตร 3.8

2. k.
l.
c.
d.
e.
g.
f.
j.
h.
i.
b.
a.

3. สถานที่ซ่ึง
4. เวลาที่
5. โบราณคดีทางพระคัมภีรคือ การศึกษาถึงสิ่งซ่ึงยังเหลอือยูซ่ึงพบวามีอยูในดินแดนที่กลาวไวใน

พระคัมภีร เปนวิทยาการซึ่งไดรับความรูจากสมัยตาง ๆ ในพระคัมภีร โดยการศึกษาจากสิ่งซ่ึงมี
อยูหรือหลงเหลืออยูของวิวัฒนาการตาง ๆ

6. ภูมิศาสตรของพระคัมภีรคือ การศึกษาวาเหตุการณในพระคัมภีรเกิดขึ้นที่ใด


