
B
atid ni Abraham na nagkamali ang kanyang pamangkin nang ilipat ni Lot
ang kanyang sambahayan sa Sodoma. Ang mga lungsod sa ibaba ng ibis ng
Jordan ay magaganda, ngunit ang mga ito ay maraming kabulukan. “Ang

mga tao nga sa Sodoma ay masasama at mga makasalanan sa harap ng
Panginoon.” Ipinasya ng Dios na puksain ang mga lungsod na ito dahil sa
kanilang mga kasuklamsuklam na kasalanan, ngunit nagsugo muna Siya ng

dalawang anghel upang iligtas si Lot at ang kanyang
sambahayan.

Bago pumasok ng Sodoma, ang dalawang anghel ay
naganyong mga manlalakbay. Nakita ni Lot ang
dalawang makikisig na lalaki sa pagpasok nila sa pintuan
ng Iungsod, at sapagkot alam niya na hindi ligtas ang
mga lansangan kung gabi, ay inanyayahan niya na
tumuloy ang dalawa sa kanyang tahanan. Ngunit ang
mga malulupit na lalaki ay nangagbabantay, at nang
gabing yaon sila ay nagtipon sa harap ng tahanan ni Lot
at nagpipilit na ilabas ni Lot ang kanyang mga panauhin.
Ang pakiusap ni Lot sa masamang pulutong na ito ay
hindi pinahalagahan at lalo lamang naginit ang
masamang hangad ng mga ito na nagbanta na rin sa
pamilya ni Lot. Hindi na nakapagpigil ang dalawang
anghel; hinila nila si Lot at ipinasok sa loob ng bahay at
binulag ang nag-uulol na pulutong.

Maaga pa kinabukasan, ay inutusan ng dalawa si Lot
at ang kanyang pamilya, “Itakas mo ang inyong buhay!
Huwag kang lumingon. ... Tumakas ka hanggang sa

bundok, baka ka mamatay. Genesis 19:17.
“At nagpaulan ang Panginoon ng asupre at apoy sa Sodoma at Gomorra mula

sa langit.” Genesis 19:24. Si Lot at ang kanyang dalawang anak na dalaga lamang
ang nakaligtas, sapagkat ang kanyang asawa ay lumingon at naging haliging asin.
Ang Salita ng Dios ay nagsasabi sa atin na sa mga huling araw, ang kalagayan ng
sanlibutan ay magiging katulad ng Sodoma at magiging gayon din ang
kaparusahan.

Genesis 19:1-29
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