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THE WRATH OF GOD
Introduction: Adunay daghang mga bahin sa Biblia nga naghisgot mahitungod sa kapungot sa Dios (wrath of
God). Sa Biblia, ang pulong 'kapungot sa Dios' nagpasabot kini sa duha ka butang. The wrath of God which is future
and the wrath of God which is present. Ang kapungot sa Dios nga ipahamtang sa umaabot ug ang kapungot sa Dios
nga iyang gipahamtang karon.

I. THE WRATH OF GOD WHICH IS FUTURE
Efeso 5:6(ABMBB) "Ayaw kamo patunto kang kinsa pinaagi sa mga pulong nga binuang
kay tungod niini mahiagom sa kapungot sa Dios ang mosupil kaniya."

Colosas 3:5-6(ABMBB) "Busa patya ninyo ang mga kaibog nga kalibotanon nga
anaa kaninyo, sama sa salawayong pagpakighilawas, kalaw-ayan, kaulag,
daotang kailibgon ug kahakog nga maoy usa ka paagi sa pagsimbag diosdios.
Kay moabot ang kapungot sa Dios ngadto sa mga tawo nga magbuhat niining
mga butanga."
1 Tesalonica 1:10(ABMBB) "Nagbalita usab sila sa inyong pagpaabot sa iyang
Anak nga si Jesus nga moanhi gikan sa langit. Gibanhaw siya sa Dios ug siya
maoy magluwas kanato gikan sa umaabot nga kasuko sa Dios."

Gipadayag 19:15(ABMBB) "Migula sa iyang baba ang hait nga espada nga
gamiton niya pagbuntog sa kanasoran. Maghari siya kanila sa paaging mahigpit
gayod ug pug-on niya ang ubas diha sa pug-anan sa kaupongot sa Dios nga
Labing Gamhanan."
II. THE WRATH OF GOD WHICH IS PRESENT
1. The Reason for this wrath – For suppressing the Truth
Roma 1:18 "Gipadayag gikan sa langit ang kapungot sa Dios batok sa tanang
pagka-dili diosnon ug pagkadaotan sa mga tawo nga nagsanta sa kamatuoran
pinaagi sa mangil-ad nga pagkinabuhi."
Ang hinungdan niining maong kasuko sa Dios tungod sa pagsanta sa mga tawo sa kamatuoran. Ilang
gibabagan ang kamatuoran. Bisan dayag kayo ang kamatuoran mahitungod sa Dios gipili gayod sa mga
tawo ang dili pagdawat sa maong kamatuoran. Bisan gipadayag na sa Dios ang iyang kaugalingon sa tinaw gayod nagdumili gayod ang mga tawo sa pagdawat niini." Ang pangutana mao kini: How God

revealed himself to man?

a) God revealed himself through Creation (v19-20)
Roma 1:19-20 "Kay unsay mahimong masayran mahitungod sa Dios wala matago
ngadto sa mga tawo kay ang Dios gayod maoy nagpadayag niini ngadto kanila.
(20)Sukad buhata sa Dios ang kalibotan tin-aw kaayo nga nakita diha sa mga
butang nga gibuhat sa Dios ang iyang dili makita nga mga kinaiya nga mao ang
iyang gahom nga walay kataposan ug ang iyang pagkadios. Busa wala na silay
ikapangatarongan."
Buhat 14:17 "Apan kanunay siyang nagpamatuod sa iyang kaugalingon pinaagi
sa maayong mga butang nga iyang gibuhat ug naghatag siya kaninyog ulan ug
mga panahon nga abunda sa abot ug gihatagan kamo niyag pagkaon ug gipuno
ang inyong kasingkasing sa kalipay."
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Panultihon 21:1 "Dumalahon sa Ginoo ang hunahuna sa usa ka hari sama sa
pagdumala niya sa dagan sa usa ka sapa."
Salmo 14:31 "
Isaias 40:12-15,17-22,25-26
(v12-15) "Kinsa may makasukod sa dagat diha sa iyang palad ug sa langit pinaagi
sa pagdangaw niini? Kinsa may makasulod sa tanang yuta diha lamang sa usa ka
taksanan, ug makasukod sa gibug-aton sa kabukiran ingon man sa kabungtoran
pinaagi sa usa ka timbangan? Kinsay makagiya sa Ginoo o magtudlo kaniya
ingon nga iyang magtatambag? Nagpatudlo ba siya aron siya makasabot ug
makakat-on unsaon paghimo ang mga butang? Gani alang sa Ginoo ang mga
nasod sa kalibotan daw tinulo man lang gikan sa usa ka timba, ug sama man lang
sa abog diha sa usa ka timbangan, ug ang mga kapupud-an sama lamang sa
abog kagaan." (17--22) Ang tanang nasod sa kalibotan mora lag wala diha sa
iyang atubangan. Busa kang kinsa man ninyo ipakasama ang Dios o sa unsa man
ninyo siya itandi? Sa mga diosdios ba nga hinulmag tawo ug gihal-opag bulawan
ug gibuhatag kadenang plata? Ang kabos nga dili makasarang ug bulawan ug
plata mangitag kahoy nga dili magabok, unya mangita siyag batid nga mokulit
aron iyang pahimoon ug larawan nga dili molihok. Wala ba kamo mahibalo o
makadungog, ug wala bay nagbalita kaninyo bahin sukad pa gayod sa sinugdan?
Wala ba kamo makabalita giunsa niya pagtukod ang kalibotan? Gibuhat kini sa
Dios nga naglingkod sa iyang trono sa ibabaw sa kalibotan, ug ang tawo sa ubos
daw mga hulmigas lamang. Siya maoy naghikyad sa langit ingon sa usa ka
kurtina, ug nagbukhad niini ingon sa usa ug nagbukhad niini ingon sa usa ka
tolda aron puy-an.
(25-26) Busa kang kinsa man ninyo itandi ang Balaang Dios? Aduna bay sama
kaniya? Hangad kamo sa langit; kinsay nagbuhat sa kabituonan? Gimandoan
niya sila ug gipahimutang ug gihatagag tagsatagsa ka ngalan; tungod sa iyang
pagkagamhanan, walay usa kanila nga nawala.
Ex. Ang Rose nga gidrawing nga gibutang sa frame dili gayod siya makakuha sa kaanyag ug sa himaya
sa tinuod nga rose tungod kay bisan unsa pa niya kanindot apan kon imong simhuton wala gayod kini baho.
Apan ang tinuod nga rose imo gayong masimhot ang iyang kahumot. Mao usab niini ang mga diosdios
bisag unsa pa kanindot sa bisti nga iyang gisul-ob, bisan unsa pa kini ka nindot nga tan-awon, bisan pag
gihal-opan kinig bulawan dili gayod kini makahulagway sa Dios, kay walay sama kaniya.

Isaias 42:8 "Ako mao ang Ginoo, kana mao ang akong ngalan; dili ko gayod
ihatag kang bisan kinsa ang akong himaya, o ang akong dungog dungog ngadto
sa mga larawan nga diosdios."
Salmo 19:1 "Ang kalangitan nagpadayag sa himaya sa Dios, ug ang kawanangan
nagpakita sa iyang mga buhat!"
2
Salmo 53:1 "Ang mga buangbuang nag-ingon sa ilang kaugalingon, 'Walay Dios."
Daotan silang tanan; grabi ka ngil-ad ang buhat nila ug wala gayoy nagbuhat ug
matarong."
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b) Thruogh Creation people really knew that there is God (v21-23)
Roma 1:21-23 "Nahibalo sila sa Dios apan wala sila magpasidungog kaniya ingon
nga Dios o magpasalamat kaniya. Ang ila hinuong mga gihunahuna pulos
binuang ug nangitngitan ang ilang salabotan. Matod nila maalam sila apan mga
buangbuang diay. Inay simbahon nila ang Dios nga walay kamatayon, nagsimba
hinuon silag mga larawan ng gibuhat ingon sa dagway sa tawo o sa mga langgam
o sa mga mananap o sa mga hayop nga nanagkamang."
"Nahibalo sila sa Dios apan wala sila magpasidungog kaniya ingon nga Dios o magpasalamat kaniya.

Amos 5:21-26 "Nag-ingon ang Ginoo, 'Gidumtan ko ang inyong mga pista ug ang
inyong mga pangolin! Sa dihang dad-an ako ninyog halad nga sunogon ug mga
halad nga kalan-on dili ko kini dawaton. Ug dili ko usab dawaton ang mananap
nga pinatambok nga inyong dad-on kanako ingon nga halad pasalamat. Hunonga
ang inyong masaba nga awit. Dili ako buot mamati sa inyong mga alpa.
Patunhaya hinuon ang hustisya ug ang katarong sama sa suba nga nagdagayday
ug dili gayod mohubas." Katawhan sa Israel, sulod sa 40 ka tuig didto sa
kamingawan wala kamo magdala kanakog mga inihaw nga mananap ug mga
halad. Apan karon dad-on ninyo ang mga larawan ni Sakut nga inyong hari ug ni
Kaiwan nga inyong dios sa bituon nga gihimo ninyo alang sa inyong kaugalingon."
2 Mga Hari 19:18 "Apan magbilin akog 7,000 diha sa Israel nga wala magsimba
kang Baal ug wala mohalok sa iyang larawan."
Oseas 13:2 "Ug karon ang katawhan nagpadayon sa pagpakasala. Nagbuhat silag
mga hinulmang larawan, mga diosdios nga gihimo sa plata ug binuhat lamang sa
tawo. Nag-ingon sila, Paghalad kamo niini, Ug nanghalok sa mga bulawang baka
ang mga tawo!"
Isaias 44:13,15,17, 9(MBB) "Ang panday magkutay ug pitik,ug badlisan niya kinig
lapis; sepilyahan niya kini ug badlisan pinaagi sa kompas; pormahon niya kini
ngadto sa dagway ug katahom sa usa ka tawo aron ibutang sa usa ka balay.
(15)Unya gamiton kini sa tawo ingon nga sugnod; kuhaon niya ang usa ka bahin
niini aron mainitan siya, ug aron maglutog pan; maghimo usab siyag usa ka dios
gikan niini ug simbahon niya kini, himoon niya kini nga usa ka larawan nga kinulit
ug moluhod siya sa atubangan niini.(17) U gang sobra niini himoon niya usa ka
diodios, iyang dios; moluhod siya ug mosimba niini; mag-ampo siya niini ug
moingon, Luwasa ako kay ikaw may akong dios."
Salmo 95:6 "Dali kamo, mangyukbo kita ug mosimba kaniya; mangluhod kita
atubangan sa Ginoo nga atong Magbubuhat!."
Roma 12:1 "Busa, mga igsoon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios
kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios
ingon nga buhing halad, balaan ug makahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga
pagsimba nga angay ninyong ihalad."
c) God revealed his wrath in this present time by giving them over to sinful desires (v18,24-32)
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Roma 1:18 "Gipadayag gikan sa langit ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagka-dili
diosnon ug pagkadaotan sa mga tawo nga nagsanta sa kamatuoran pinaagi sa mangil-ad
nga pagkinabuhi. (v24-32) "Tungod niini gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa malaway nga gitinguha sa ilang kasingkasing ug gibuhat nila ngadto sa usag-usa ang
salawayong mga butang. Gipulihan nilag bakak ang kamatuoran mahitungod sa Dios ug
maoy ilang gisimba ug gialagaran ang binuhat sa Dios imbis ang Magbubuhat nga mao
untay angayng daygon hangtod sa kahangtoran! Amen. (26)Tungod sa gibuhat sa mga
tawo, gipasagdan na lang sila sa Dios ngadto sa makauulaw nga mga kailibgon. Bisan
gani ang babaye wala na magsubay sa naandang paggamit sa ilang pagkababaye. Ug
ang mga lalaki usab wala na makighilawas sa mga babaye kondili sa ilang isigkalalaki
tungod sa kaulag. Ang isigkalalaki nag-unay pagbuhat ug talamayong mga buhat busa
nahiagoman nila silot nga angay kanila.(28)Tungod kay ang mga tawo wala man moila sa
Dios, gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa mahugawng hunahuna ug sa salawayong
buhat. Napuno sila sa tanang matang sa kangil-ad, sa pagkadaotan, sa kahakog, sa
bisyo, sa kasina, sa pagpatay, sa panag-away, sa panlimbong ug sa kalaw-ay. Manlibak
sila ug magdinaotay sa usag-usa; nagdumot sila sa Dios, mga hambugiro, mapahitas-on
ug andakan; tigmugna silag daotan ug mosukol sa ilang mga ginikanan; mga
buangbuang sila, dili motuman sa ilang mga saad, ug wala silay kaluoy o pagbati sa
uban. Nasayod sila nga ang balaod sa Dios nag-ingon nga ang mga tawo nga
nagkinabuhi niining paagiha angay sa kamatayon. Apan nagpadayon sila pagbuhat
niining mga butanga ug gidasig pa gayod nila ang uban sa pagbuhat usab niini."

2. GOD REVEALED THAT THESE PEOPLE CANNOT ESCAPE THE
RIGHTEOUS JUDGMENT OF THE WRATH OF GOD IN THE FUTURE
Roma 2:2-11 "Nasayod kita nga gipasikad sa kamatuoran ang hukom sa Dios batok sa
mga tawo nga nagbuhat niining mga butanga, nagtuo ka ba nga makalingkawas ka sa
silot sa Dios kon gisaway nimo ang gibuhat sa uban apan mao usab diay ang imong
buhat? O giabusahan ba nimo ang iyang pagkamaluluy-on ug pagkamainantuson ug
pagkamapailubon? Wala ka ba masayod nga gikaluy-an ka sa Dios aron ka maghinulsol?
Apan gahi kag ulo! Busa gihimo mo ang imong kaugalingon mong silot nga labi pang
dako unsay a sa Adlaw nga ipadayag na ang kasuko ug matarong nga hukom sa Dios.
Kay hukman sa Dios ang matag tawo sumala sa iyang mga buhat. Alang niadtong mga
tawo nga nagpadayon pagbuhat ug mayo ug nagtinguha sa himaya, sa kadungganan ug
sa kinabuhing walay kataposan, hatagan sila sa Dios sa kinabuhing dayon. Apan
ipahamtang sa Dios ang iyang kasuko ug kapungot ngadto sa mga tawo nga
naghunahuna lamang sa ilang kaugalingon ug nagsalikway sa kamatuoran ug magbuhat
sa daotan. Sakiton ug paantoson ang tanan nga nagbuhat ug daotan, una ang mga Judio... Apan
hatagan sa Dios ug himaya, dungog ug kalinaw ang tanang nagbuhat ug maayo…kay walay
pinalabi ang Dios."
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