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A GOD OF NO EQUAL
Introduction: Ang Biblia naghisgut gayod kanunay sa pagkadako sa Dios o sa pagkagamhanan gayod
sa Dios. He is a God of no equal. Usa siya ka Dios nga walay sama.

Isaias 40:25(ABMBB) “Busa kang kinsa man ninyo itandi ang Balaang Dios?
Aduna bay sama kaniya? Usa kini ka pangutana nga kinahanglan nga may tubag. Ug naay tubag
sa Biblia anaa sa Salmo 89:6,8

Salmo 89:6,8(ABMBB) “Walay sama kanimo, O Ginoo, didto sa langit; walay
langitnong binuhat nga sama kanimo. (8)O Ginoo, Dios nga Labing Gamhanan,
walay sama kanimo kagamhanan; matinud-anon ka, O Ginoo, sa tanang butang.”
Nan, nganong wala may sama ang Dios? Tungod ka yang Dios labaw sa tanan.

1 Cronicas 9:11(ABMBB) “Imo, O Ginoo, ang pagkahalangdon, ang gahom, ang
himaya, ang kadaogan ug imo ang tanan nga anaa sa langit ug sa yuta ingon man
ang gingharian ug labaw ikaw sa tanan.”
There are many ways in which God is unequaled.
1. GOD’S INCOMPARABLE KNOWLEDGE
Salmo 147:5(MBB) “Gamhanan kaayo ang Ginoo; dili matukib ang iyang kahibalo.

Salmo 139:2-4,6,17-18 “Nasayod ka sa tanan kong gibuhat; nasayod ka sa akong
gihunahuna bisag halayo ka. (3)Gisusi mo ako, nagtrabaho man o nagpahulay;
nahibalo ka sa tanan kong buhaton. (4)Bisan sa dili pa ako mosulti , O Ginoo,
nasayod ka nang daan sa akong isulti. (6)Kahibulongan ang imong kahibalo
mahitungod kanako; dili ko kini matugkad. (17)Pagkalisod tugkaron sa imong
mga hunahuna, o Dios, pagkadaghan gayud niini. (19)Kon iphon ko kini, daghan
pa kini kay sa balas…”
Isaias 55:8-9 “Kay ang akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna, ni ang
akong mga laraw sama sa inyong mga laraw, nag-ingon angGinoo! Kay ingon nga
ang kalangitan habog kay sa yuta, ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga
laraw, ug ang akong hunahuna kay sa inyong hunahuna.”

Roma 11:33-34 (MBB) Pagkabahandianon gayod sa Dios ug pagkatulugkaron sa
iyang kaalam ug kahibalo! Kinsay makasaysay sa iyang hukom? Kinsay
makasabot sa iyang mga paagi? Kinsay makatabang kaniya?”
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, ang iyang dili makita nga mga kinaiya –
ang iyang gahom nga walay kataposan ug ang iyang pagkadios, nakita sa klaro
kaayo diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios. Busa wala na silay ikabalibad.”
2. GOD’S INCOMPARABLE GREATNESS & POWER
Job 36:26 “Dili gayod nato matukib ang gahom sa Dios o maihap ang iyang katuigan.”
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Salmo 90:2 “Sa wala mo pa buhata ang kabukiran ug sa wala pa nimo himoa ang
kalibotan, Dios ka na, walay sinugdanan ug walay katapusan.”

Salmo 93:2 “Ang trono mo O Ginoo, lig-on sukad pa sa sinugdan, ug ikaw diha na
sa wala pa magsugod ang panahon.”
Ecclesiates 11:5 “Ang Dios maoy nagbuhat sa tanang butang, ug dili matugkad
ang gibuhat niya ingon nga dili mo matugkad ang pagturok sa kinabuhi sulod sa
tiyan sa usa ka babaye.”
Job 11:7-9(ABMBB) “Makatukib ka ba sa mga misteryo ug sa pagkagamhanan sa
Dios? (8)Mas habog pa kini kay sa langit ug mas lalom pa kini kay sa Seol – dili
mo gayod kini matugkad. (9)Labaw pa kalapad sa kalibotan ug sa kadagatan ang
pagkagamhanan sa Dios.”
Pagan’s compared God to an idol. They made images to represent God.
Isaias 40:18-20, 25-26“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 gikadenahag plata? Ang kabos mangitag kahoy nga dili magabok
aron iyang ihalad; unya mangita siyag batid nga mokulit aron iyang pahimoon ug
larawan nga dili molihok.” (v.25-26) Busa kang kinsa man ninyo itandi ang balaang
Dios? Hangad kamo sa langit kinsay nagbuhat sa kabituonan ? Gihut-onghut-ong niya
sila pagbutang ug gihatagag tagsatagsa ka ngalan; tungod sa iyang pagkagmahanan

walay usa kanila nga nawala.”
Isaias 46:5-7 “Kang kinsa ako ninyo ipanig-ingon ug kinsay itandi ninyo kanako?
Ang mga tawo mihatag sa ilang plata ug bulawan ug nagsuhol silag platero aron
himoon kining diosdios ug ila kining gisimba. Pas-anon nila kini ug dad-on;
itungtong nila kini sa butanganan niini, ug magpabilin kini didto ug dili kini
makalihok; kon may mosangpit niini, dili kini motubag ug dili makaluwas sa
nagkalisodlisod.”
Deuteronomio 4:16“Ayaw kamo paghimog mga larawan nga inyong simbahon –
larawan sa bisan unsang dagway, sa lalaki o sa babaye,
Deuteronomio 5:8-9 “Ayaw kamo pagkulit ug larawan sa bisan unsa nga atua sa langit o
sa ania sa yuta o sa tubig ilalom sa yuta. Ayaw kamo pagyukbo o pagsimba kanila kay
ako, ang Ginoo nga inyong Dios, igihan. Silotan ko kadtong nagsalikway kanako ug ang
ilang mga kaliwat hangtod sa ikaupat nga kalitawan.”
Deuteronomio 7:25-26 “Sunoga ninyo ang mga kinulit nga larawan sa ilang mga
diosdios. Ayaw kaibgi o kuhaa ang ilang mga plata ug bulawan aron dili kamo malit-ag.
Gikasilagan kini pag-ayo sa Ginoo nga inyong Dios. Ug ayaw ninyo dad-a sa inyong
balay ang butang nga gikasilagan sa Ginoo aron dili kamo laglagon niya. Likayi ug
kasilagi ninyo kining mga diosdios kay tinunglo kini.”

Isaias 42:8 “Ako ang Ginoo ug mao kana ang akong ngalan; dili ko gayod ihatag
kang bisan kinsa ang akong himaya ug dungog ngadto sa mga larawan nga
diosdios.”
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3. GOD’S INCOMPARABLE / UNFATHOMABLE LOVE
Salmo 103:11-13(ABMBB) “Sama sa kahabog sa langit ibabaw sa yuta, mao usab
kadako ang iyang gugma kanila nga may kahadlok ug pagtahod kaniya.. (12)Sama
sa gilay-on sa sidlakan gikan sa kasadpan, mao usab ang gilay-on sa pagwagtang
niya sa atong mga sala. (13)Sama nga maluluy-on ang usa ka amahan ngadto sa
iyang mga anak, maluluy-on usab ang Ginoo kanila nga nagpasidungog kaniya.”
a) BY PROVIDING OUR MATERIAL NEEDS
Buhat 14:17(MBB) “Apan kanunay siyang nagmatuod sa iyang kaugalingon
pinaagi sa maayong mga butang nga iyang gibuhat: naghatag siya kaninyog ulan
ug mga abot sa yuta sa hustong panahon; ug gihatagan kamo niyag pagkaon ug
gilipay.”
b) BY PROVIDING OUR SPIRITUAL NEED
Juan 3:16(ABMBB) “Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibotan ug tungod
niini gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili
malaglag kondili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon.”

Roma 5:8 “Apan gipakita sa Dios ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato kay
sa makasasala pa kita nagpakamatay si Cristo alang kanato.”
1 Juan 4:9-10 “Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato pinaagi sa pagpadala
sa iyang bugtong Anak nganhi sa kalibotan aron makabaton kita sa kinabuhing
walay kataposan.”
2 Pedro 3:9 “Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa gihunahuna
sa uban. Apan siya nagpailob kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag
kondili nga ang tanan maghinulsol ug mobiya sa ilang mga sala.”

1 Pedro 1:3-4 “Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong JesuCristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy gihatagan kita niya ug bag-ong
kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw kang Jesu-Cristo. Naghatag kini kanato ug
paglaom nga dili matarog ug panulondon nga dili madunot o mahugaw o
mahanaw. Gitagana niya kini didto sa langit alang kaninyo.”
Tungod sa dakong gugma sa Dios kanako nag-andam siyag dapit nga dili nimo ikatandi dinhi sa kalibotan.

1 Corinto 2:9(MBB) “Hinuon sumala sa giingon sa Kasulatan. ‘Ang wala makita ug
madungog sa tawo, Ang wala gayod palandonga sa tawo nga mahitabo mao ang
giandam sa Dios niadtong nahigugma kaniya.”
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