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บทที ่8 – พระเจ้าทรงทาํลายเมอืง 

โสโดมและเมอืงโกโมราห์ 
 

 เราจะไดเรียนรูประเด็นสําคัญ ๆบางประเด็น ในบท 

เรียนน้ี ยกตัวอยางเชน พระเจาทรงหวงใยหรือไมหากมนุษย

เลือกที่จะดําเนินชีวิตอยางไรศีลธรรม?  พฤติกรรมของพวกรัก

รวมเพศเปนความบาปจริงหรือเปลา?   พระคัมภีรไดให

คําตอบสําหรับเร่ืองเหลาน้ีไวอยางชัดเจนทีเดียว   

 

 อับราฮัมเปนคนรํ่ารวยและมีคนรับใช วัวควาย แกะ

และแพะจํานวนมาก  เขาไดนําเอาทุกสิ่งที่เขาครอบครองอยูไป

ยังแผนดินคานาอันกับเขาดวย  คงเปนไปไมไดที่เราจะ

สามารถเขาใจทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับการเดินทางใน

สักษณะดังกลาวได   การตัดสินใจของอับราฮัมที่จะกระทํา

ตามพระเจาน้ันไมไดเกิดจากความปรารถนาที่อยากจะผจญภัย 

แตเปนเพราะเขาเชื่อพระเจา  อับราฮัมเชื่อฟงพระเจาแมวาเขา

จะตองพบกับความไมสะดวกสบายและแรงกดดันทางสังคม
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ซึ่งมีอยูรอบดานก็ตาม  อับราฮัมไววางใจที่จะมอบครอบครัว

ทั้งหมดของเขา ทรัพยสมบัติทุกอยาง และชื่อเสียงไวภายใต

การดูแลของพระเจา   สวนโลทซึ่งเปนหลานชายของอับราฮัม

น้ันก็ไดเดินทางไปกับพวกเขาดวย   

 

ปฐมกาล 13:5-7  โลทซ่ึงไปกับอับราม มีฝูงแพะแกะ ฝูงวัวและ

เต็นท์เช่นกัน  แผ่นดินไม่กว้างขวางพอทีพ่วกเขาจะอาศัยอยู่

ด้วยกนัได้เพราะทรัพย์ส่ิงของของพวกเขามีอยู่มาก ดังน้ัน

พวกเขาจึงไม่สามารถอยู่ด้วยกนัได้ เกดิมีการวิวาทกนัระหว่าง

คนเลี้ยงสัตว์ของอับรามกบัคนเลี้ยงสัตว์ของโลท ขณะน้ันคน

คานาอันและคนเปรีสซียงัอาศัยอยู่ทีแ่ผ่นดินน่ัน   

 

 โลทเองก็มั่งมีเหมือนอยางอับราฮัมซึ่งเปนลุงของเขา  

คนทั้งสองครอบครองฝูงแกะและวัวควายเปนอันมาก   ในไม

ชาก็มีปญหาเกิดขึ้นระหวางคนเลี้ยงแกะแพะและวัวควายของ

ทั้งสองฝาย  
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ปฐมกาล 13:8-11  อับรามจึงพูดกบัโลทว่า “กรุณาอย่าให้มีการ

วิวาทกนัเลยระหว่างเรากบัเจ้า และระหว่างคนเลี้ยงสัตว์ของ

เรากบัคนเลี้ยงสัตว์ของเจ้าเพราะเราทัง้สองเป็นญาติกนั 

แผ่นดินทัง้หมดอยู่ตรงหน้าเจ้ามิใช่หรือ จงกรุณาแยกไปจาก

เราเถดิ ถ้าเจ้าไปทางซ้ายมือเราจะไปทางขวามือ หรือถ้าเจ้าไป

ทางขวามือ เราจะไปทางซ้ายมือ”  โลทเงยหน้าข้ึนแลดูและ

เห็นว่าบรรดาที่ราบลุ่มของแม่น้ําจอร์แดนมีน้ําบริบูรณ์อยู่ทุก

แห่งเหมือนพระอุทยานของพระเยโฮวาห์ เหมือนกบัแผ่นดิน

อียปิต์ไปทางเมืองโศอาร์   ก่อนทีพ่ระเยโฮวาห์ทรงทาํลาย

เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ ดังน้ันโลทจึงเลือกบรรดาที่ราบ

ลุ่มของแม่น้ําจอร์แดน โลทเดินทางไปทศิตะวันออก  และเขา

ทัง้สองจึงแยกจากกนัไป  
 

 โลทก็มองไปรอบ ๆและตัดสินใจเลือกทางเลือกของ

ตนเอง  เขาไดเลือกที่ราบที่มีหญาเขียวขจี  ซึ่งเขาคิดวานาจะ

เปนสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับฝูงสัตวของเขา  โลทไมคิดถึงสิ่งที่ดี

ที่สุดสําหรับครอบครัวของตนเอง และไมไดคํานึงวาการ
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กระทําเชนน้ีจะมีผลกระทบตอความสัมพันธของเขากับ 

พระเจาอยางไร  โลทคิดแตเพียงเร่ืองที่จะหาเงินใหไดมากขึ้น

เทาน้ัน  มีสิ่งเลวรายหลายสิ่งเกิดขึ้นกับโลทเพราะเหตุจากการ

เลือกของเขา  

 

 เราจําเปนตองระมัดระวังเกี่ยวกับทางเลือกของเรา  ที่

เราไดตัดสินใจเลือกลงไปน้ัน  ในสังคมของเรา เรามักถูก

กดดันอยูเสมอที่จะใหเราตัดสินใจเลือกทางเลือกอยาง เชน เรา

จะสามารถหาเงินเพิ่มขึ้นไดอยางไร?  เราจะซื้ออะไรดี?  เราจะ

อาศัยอยูที่ไหน?  เราจะทําอะไรในวันพรุงน้ี?  ในขณะที่

ประเด็นที่เปนแกนแทของชีวิตน้ันไมคอยจะมีใครคํานึงถึงกัน

เลย .... แลวเร่ืองความสัมพันธของเรากับพระเจาละ?  

ลูกหลานของเราจะรูเร่ืองพระเจาอยางไรบาง?  พระเจาทรง

บันทึกไวในพระวจนะของพระองคเกี่ยวกับเราไวอยางไรบาง?  

แลวเร่ืองโทษทัณฑแหงความตายซึ่งเปนผลมาจากการไมเชื่อ

ฟงของเราที่มีตอพระเจาละ? 
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ปฐมกาล 13:12, 13 อับรามอาศัยอยู่ในแผ่นดินคานาอัน โลท

อาศัยอยู่ในเมืองต่างๆทีร่าบลุ่มและต้ังเต็นท์ใกล้เมืองโสโดม แต่

ชาวเมืองโสโดมเป็นคนช่ัวช้าและเป็นคนบาปต่อพระพกัตร์

พระเยโฮวาห์เป็นอันมาก     

 

 อับรามยังคงอาศัยอยูบนภูเขาและเนินเขา  ที่เปนโขด

หินและมีความอุดมสมบูรณนอยกวา  สวนโลทน้ันไดยายลง

ไปอาศัยอยูตรงที่ราบซึ่งมีความอุดมสมบูรณ   ในสายตาของ

คนจํานวนมากก็ดูเหมือนวาอับราฮัมเปน“ผูสูญเสีย”ในการ

แบงเขตแดนน้ี แตในไมชา“ผูสูญเสีย”จะกลับกลายเปนโลท

น่ันเอง   

 

 เมืองสองเมืองคือ เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห

ต้ังอยูบนที่ราบ  ทั้งสองเมืองเปนเมืองที่ชั่วชาเลวทรามมาก  

ชาวเมืองซึ่งอาศัยอยูที่น่ันไมอยากจะรูจักพระเจา  คนเหลาน้ี

คิดถึงแตตัวเองและสิ่งชั่วรายที่พวกเขากระทําเทาน้ัน  โลทได

เลือกสิ่งที่ดูเหมือนวาจะดีที่สุดสําหรับตัวเอง  แตการกระทํา
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เชนน้ันก็ทําใหเขากาวหางออกจากพระเจาและมุงหนาไปสู

สถานที่ซึ่งอันตรายเพราะมีแตความชั่วรายอยางยิ่ง 

 

 พระเจาทรงสถิตยอยูทุกหนทุกแหงตลอดเวลาและ

พระองคทรงทราบทุกสิ่งสารพัด   พระเจาทรงทราบถึงความ

ชั่วชาเลวทรามของชาวเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห แมวา

ชาวเมืองเหลาน้ันจะไมสนใจพระเจาก็ตาม   มนุษยอาจจะ

เลือกที่จะปฏิเสธพระเจาและประพฤติตามซาตาน  อยางไรก็

ตามพระเจาจะทรงพิพากษาและลงโทษพวกเขาเมื่อพระองค

ทรงตัดสินแลววาพระองคไดทรงประทานเวลาอยางเพียงพอ

ใหแกพวกเขา   เพื่อจะเปลี่ยนใจเกี่ยวกับการไมเชื่อฟงของเขา

แลว 

 

 พระเจาไดทรงตัดสินพระทัยแลววาพระองคจะไมอด

กลั้นกับการไมเชื่อฟงของพวกเขาอีกตอไป  พระองคทรง

อดทนกับชาวเมืองโสโดมและเมือง        โกโมราหเปน

เวลานานและทรงปรารถนาที่จะใหพวกเขากลับใจเสียใหม  
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คุณจําไดไหมวาในสมัยของโนอาหพระเจาทรงรอคอยให

มนุษยกลับใจเสียใหมอยางอดทนเปนเวลานานเทาใด?  

คําตอบก็คือ 120 ป  เมื่อพระเจาทรงตัดสินพระทัยแลววา

พระองคไดใหเวลาอยางเพียงพอแลวละก็  คนเหลาน้ันซึ่ง

ปฏิเสธที่จะกลับใจเสียใหมจะรอดพนจากการพิพากษาของ

พระองคไมไดเลย  พระเจาไมไดลงโทษตอการไมเชื่อฟง

ในทันที และบางคร้ังก็ดูเหมือนวาพระเจาทรงมองขามการไม

เชื่อฟงน้ัน   อยางไรก็ตามในที่สุดพระองคจะทรงลงโทษตอ

การไมเชื่อฟงทั้งสิ้น และไมมีใครสามารถจะหลบหนีจากการ

พิพากษาของพระเจาได 

 

ปฐมกาล 19:1-3  ทูตสวรรค์สององค์มาถงึเมืองโสโดมในเวลา

เยน็  โลทได้น่ังอยู่ทีป่ระตูเมืองโสโดม เมื่อโลทเห็นแล้วกล็ุกข้ึน

ไปพบทูตเหล่าน้ันและได้ก้มหน้าของเขาลงถงึดิน แล้วเขา

กล่าวว่า “ดูเถดิ เจ้านายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่าน

โปรดกรุณาแวะไปบ้านผู้ รับใช้ของท่าน ค้างแรมคืนน้ี ล้างเท้า

ของท่าน แล้วท่านจะได้ต่ืนแต่เช้าเดินทางต่อไป”  ทูตเหล่าน้ัน
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กล่าวว่า “อย่าเลย แต่พวกเราจะค้างแรมทีถ่นนในคืนน้ี”  เขา

ได้รบเร้าทูตเหล่าน้ันอย่างมาก ทูตเหล่าน้ันจึงแวะเข้าไปใน

บ้านของเขา และเขาจึงจัดการเลี้ยงทูตเหล่าน้ัน ทาํขนมปังไร้

เช้ือและทูตเหล่าน้ันจึงรับประทาน  
 

 โลทอาศัยอยูในเมืองโสโดมกับชาวเมืองที่ชั่วชาเลว

ทรามเหลาน้ี  พระเจาจึงสงทูตสวรรคสององคไปยังเมือง 

โสโดมเพื่อจะเตือนโลทและครอบครัวของเขาใหทราบถึง 

สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น 
 

ปฐมกาล 19:4-7  แต่ก่อนทีทู่ตเหล่าน้ันเข้านอน พวกผู้ชาย

เมืองน้ัน คือ พวกผู้ชายชาวเมืองโสโดม ทัง้แก่และหนุ่ม ทุกคน

จากทุกสารทิศมาล้อมเรือนน้ันไว้  พวกเขาเรียกโลทและพูดกบั

เขาว่า “ผู้ชายเหล่าน้ันซ่ึงมาหาท่านคืนน้ีอยู่ทีไ่หน จงนําเขา

เหล่าน้ันออกมาให้พวกเราเพื่อพวกเราจะได้สมสู่กบัเขา”  โลท

กอ็อกทางประตูไปหาพวกน้ันและปิดประตูหลังจากทีเ่ขา

ออกไปแล้ว  และกล่าวว่า “พีน้่องทัง้หลาย ข้าพเจ้าขอวิงวอน

ท่าน อย่ากระทาํช่ัวช้าเช่นน้ีเลย ....”   



 

 
9 

 จากขอความน่ี แสดงวาผูชายในเมืองน้ีสวนใหญเปน

ผูชายที่รักเพศเดียวกัน ซึ่งเปนสิ่งนาละอายมาก แผนการของ

พระเจาเกี่ยวกับเร่ืองเพศมีเพียงอยางเดียว  คือ ใหไวเพื่อเปน

ความผูกพันพิเศษระหวางสามีกับภรรยาเทาน้ัน แตกิเลสตัณหา

ทางเพศที่เบี่ยงเบน ไมเปนไปตามธรรมชาติ และควบคุมไมได

น้ี  ซึ่งไดกัดกรอนเมืองโสโดมก็ยังคงลุกลามอยูในปจจุบัน   

สังคมของเราทั้งหมดกําลังถูกคุกคามดวยโรครายที่นากลัว

เน่ืองจากผูชายและผูหญิงไดปฏิเสธแผนการของพระเจา

สําหรับชีวิตของเขา   

 

ปฐมกาล 19:17  ต่อมาเมื่อทูต

เหล่าน้ันนําพวกเขาออกมา

ภายนอกแล้ว ทูตพูดว่า “จงหนี

เอาชีวิตรอด  อย่าได้เหลียวหลัง

มาดูหรือพกัอยู่ทีร่าบลุ่มทัง้หลาย  จงหนีไปทีภู่เขาเกรงว่าเจ้า

จะถูกทาํลาย”  
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     พระเจามาชวยชีวิตโลท ภรรยาและบุตรสาวทั้งหลาย  ไมใช

เพราะพวกเขาเปนคนดี  แมวา   โลทไมไดดําเนินชีวิตอยางชั่ว

ชาเลวทรามเหมือนอยางชาวเมืองโสโดม  แตเขาก็เกิดมาโดย

ถูกแยกจากพระเจาเหมือนคนอ่ืนๆ น่ันเอง  โลทเชื่อพระเจา 

เขาเชื่อในพระสัญญาทั้งหลายที่พระเจาทรงกระทําตออาดัม

และตออับราฮัมลุงของเขา  เกี่ยวกับ“พระผูชวยใหรอด”ที่จะ

เสด็จมาน้ัน  พระเจา ไดสงพวกทูตสวรรคมาเพื่อจะนําโลท

ออกจากเมืองที่ชั่วชาเลวทรามกอนที่เมืองน้ันจะถูกทําลาย   

พระเจาทรงชวยผูที่เชื่อพระองคใหรอดพนจากการพิพากษา  

โนอาหเชื่อพระเจาดังน้ันพระองคจึงทรงชวยเขาใหรอดพน

จากนํ้าทวมคร้ังใหญน้ัน  โลทเชื่อพระเจาพระองคจึงทรงชวย

เขาออกมากอนที่เมืองโสโดมจะถูกทําลาย   ทันทีที่โลทออกมา

จากเมืองไดอยางปลอดภัยพระเจาก็ทรงทําลายเมืองโสโดม

และเมืองโกโมราหโดยการใหมีลูกไฟตกลงมาจากฟา 

 

ปฐมกาล 19:24-26  ดังน้ันพระเยโฮวาห์ทรงให้กาํมะถนัและไฟ

จากพระเยโฮวาห์ตกมาจากฟ้าสวรรค์ลงมาบนเมืองโสโดมและ
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เมืองโกโมราห์   พระองค์ทรง

ทาํลายล้างเมืองทัง้หลาย

เหล่าน้ัน บรรดาทีร่าบลุ่ม 

ชาวเมืองทัง้ปวงและส่ิงที่งอก

ข้ึนมาบนแผ่นดิน แต่ภรรยา

ของเขาผู้ตามข้างหลังเขาเหลียวกลับไปมองดู และนางจึง

กลายเป็นเสาเกลือ      

 

 เมื่อพวกทูตสวรรคพาโลท ภรรยาและบุตรสาวทั้งสอง

คนออกจากเมืองโสโดมน้ันทูตสวรรคไดบอกพวกเขาไมให

หันหลังกลับไปมองอีก แตใหรีบว่ิงไปยังภูเขา  ภรรยาของโลท

ไมเชื่อฟง  นางไดหันกลับไปมองขางหลังเพราะนางยังอาลัย

อาวรณกับการดําเนินชีวิตในเมืองโสโดม  นางไมตองการที่จะ

จากเมืองน้ันไป  นางชางโงเขลาเสียจริงๆ ที่เพิกเฉยตอการ

ตักเตือนของพระเจา   และเมื่อนางหันกลับไปมองขางหลังน้ัน  

พระเจาก็ทรงบันดาลใหนางกลายเปนเสาเกลือไป  
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 ทุกวันน้ีแมวามีจะมีประชากรหลายพันลานคนอาศัย

อยูในโลก แต     พระเจาก็ยังคงรูจักและสนพระทัยมนุษยแต

ละคน  พระเจาทรงหวงใยคุณและทรงปรารถนาที่จะใหคุณ

เชื่อพระองค พระเจงยังทรงเปนพระเจาที่ชอบธรรมผูจะทรง

พิพากษามนุษยทุกคนที่ไมเชื่อฟงพระองค   

 

คําถามบทที่ 8 

 

 

 

1. โลทไดยายออกมาจากอับรามเพราะเขานึกถึงแตตนเองและ 

     ตองการที่จะมีเงินใหมากขึ้นใชหรือไม   

 ก) ใช  ข) ไมใช 

 

2. พระเจาทรงรูถึงความชั่วชาทุกอยางของเมืองโสโดมและโก 

    โมราหใชหรือไม  

 ก) ใช  ข) ไมใช 

กรุณาสงอีเมลพรอมชื่อ นามสกุลและ 

คําตอบมาที่ info@vfmsea.com 

 



 

 
13 

3. ทําไมพระเจาทรงรีรอไมลงโทษความผิดบาปของเมืองโส 

    โดมและโกโมราห 

 ก) พระองคทรงอยากใหพวกเขากลับใจสํานึกผิด 

 ข) พระองคยทรงคิดวาพวกเขาเปนคนดี 

 ค) พระองคทรงอยากใหพวกเขาตัดสินเอง 

 

4. ทําไมพระเจาจึงทรงสงทูตสวรรคใหไปชวยชีวิตโลท  

 ก) เพราะเขาเปนคนดี  

 ข) เพราะโลทเชื่อฟงพระเจา 

 ค) เพราะเขามีเงินมากมาย 

 

5. ทําไมพระเจาจึงทรงทําใหภรรยาของโลทกลายเปนเสาเกลือ 

 ก) เพราะหลอนมีกรรมเลว  

 ข) พระองคไมทรงรักหลอน  

 ค) เพราะหลอนไมเชื่อฟงพระองค 


