
Page 1 of 4 

ANG NGALAN NGA GIKAN SA LANGIT 

(Sinulat ni Brod Ephraim Olarte Licayan) 

Daghang mga tawo nagtuo nga ang ngalan Jesus mao ang nagdala sa kaluwasan. Busa kini nga 

ngalan ilang gimahal, gisimba, giwali ug gidayeg. Dili nato sila mabasol kay sila kinasingkasing sa ilang 

paghimo niini. 

Apan ang ngalan Jesus dili mao ang ngalan nga nagdala sa kaluwasan. Sa dili ka pa masuko 

higala, gihangyo ko ikaw sa pagbasa niining maong basahon uban sa abli nga hunahuna ug kasingkasing, 

hangtud matapos mo kini pagbasa. Inig human nimo ug basa, ikaw na ang modesisyon kon unsay imong 

buhaton niini nga basahon. 

Ang mga “Facts” sa Ngalan Jesus 

Ang ngalan Jesus usa ka Latinized-Greek name sumala sa mga referencia nga kasaligan. Pipila 

niini atong kutloon: 

1. “In its English form, “Jesus” goes back to church Latin ‘Iesus’ which is a transliteration of the

Greek “Iesous”. (Strange Facts About the Bible, page 81) Binisaya: “Kining English nga porma sa 

ngalan ‘Jesus naggikan sa Latin ‘Iesus’ nga usa ka transliterasyon sa Greek nga ‘Iesous’”. 

2. “The English form “Jesus” comes from Latin. Its Greek form is “Iesous”. (SDA Bible

Commentary) Binisaya: “Ang English nga porma ‘Jesus’ nagagikan sa Latin. Ang iyang Greek nga 

porma mao ang ‘Iesous’“. 

3. “Import of the Name - There can be no doubt that “Jesus” is the Greek  form of a Hebrew

name.” (Cyclopedia of Biblical, Theological and Ecclesiastical Literature, Vol. 4, p. 873) 

Binisaya: … “ Sa walay duha-duha ang Jesus maoy Greek nga porma sa Hebrew nga ngalan.” 

Sumala sa maong mga referencia, klaro kayo nga ang ngalan Jesus wala naggikan sa Israel. Sa 

ato pa, ang ngalan Jesus dili mao ang original nga ngalan sa Manluluwas! Busa ang mga pangutana mao 

kini: Kasaligan ba ang ngalan nga wala nagagikan sa Israel kon kaluwasan ang hisgotan? Kasaligan ba ang 

ngalan nga dili original? Asa man ang kasaligan: ang original ba o ang hubad lamang? 

Klaro kaayo nga ang labing kasaligan mao ang original. Ang hubad - labi na kon kini dili tinuod 

nga hubad - dili gayud kasaligan. 

Tapus nato nahibaloan nga ang Jesus dili diay ang original nga ngalan sa Manluluwas, tataw 

nga dili kini ang ngalan nga giwali sa mga Apostoles didto sa Yahrusalem ug sa Israel. Ug tataw kaayo nga 

kon ang Jesus dili mao ang original nga ngalan sa manluluwas, kining Jesus dili mao ang ngalan nga gikan 

sa Langit. Busa, ang ngalan Jesus dili mao ang ngalan nga nagdala sa kaluwasan. 
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Palandunga ug hunahunaa ang importante nga mga punto ning musunod nga mga bersikulo: 

1. Ang Lucas 24:47 nagpalanog nga  “diha sa iyang Ngalan igawali ang paghinusol ug pasaylo  sa 

mga sala ngadto sa tanang mga nasud, sugod sa Yahrusalem. “ 

Ang Ngalan nga igawali ngadto sa tanang kanasuran mao ang Ngalan nga nagsugod sa Yahrusalem. 

Ang mga Apostoles nagwali sa Ngalan nga original, sa Ngalan nga gikan sa Langit, nga mao ang Yahshua. 

Nagsugod sila sa pagwali niining maong Ngalan didto sa Yahrusalem sa Adlaw sa Pentecostes. Basaha 

ang Buhat 2:1-42, labi na ang mga bersikulo 5 ug 14. Sigurado gayud nga dili Jesus ang ngalan nga ilang 

giwali, kay ang Jesus wala nagsugod sa Yahrusalem. Ang ngalan Jesus binuhat lamang sa mga 

maghuhubad sa Kasulatan. Musunod ka ba sa mga Apostoles, o sa mga maghuhubad sa Kasulatan? 

Klaro kaayo nga ang Jesus dili mao ang ngalan nga giwali sa mga Apostoles ngadto sa ubang mga 

nasud, kay kini wala nagsugod sa Yahrusalem. Basaha pagbalik ang Lucas 24:47. Ug sabta ang musunod 

nga mga kutlo gikan sa kasaligan nga mga referencia: 

a) French historian, scholar and archeologist nga si Ernest Renan sa iyang libro “ The Life of Jesus”, 

nagkanayon nga ang mahal tang Manluluwas wala gayud tawga sa ngalan nga Jesus samtang 

nakig-uban pa Siya sa Iyang mga tinun-an sa unang siglo. 

 

b) Ang mga Saksi ni Jehova sa ilang basahon “The Divine Name That Will Endure Forever”, sa 

pahina 9, niangkon nga ang mahal ta nga Manunubos tino nga wala gayud tawga nga “Jesus” sa 

iyang kapamilya ug mga higala sa dinhi pa Siya sa yuta kauban sa mga apostoles. 

 

c) Sa basahon “The God We Worship” by Pastor Daniel Scarone sa Seventh-Day Adventist church, 

copyright 2011, page 101: 

Q. “Is the Word Trinity used in the Bible?  

A. “No, the word trinity is not used in either the Old Testament or the New Testament. Some 

expressions need time to flourish. Joseph and Mary probably never called their Divine Son Jesus 

Christ, but there is no doubt that the infant Christian church fully understood and accepted that 

name. The name Christian wasn’t used during the earliest years of the church…” (Daniel Scarone is 

a high-ranking Pastor of the Seventh-Day Adventists in Michigan,U.S.A.) 

Si Pastor Daniel Scarone naka-analizar nga si Yoseph ug Maria malagmit wala nagsampit nga 

Jesus sa ilang Anak nga lalang sa Espiritu. Sakto ang iyang bana-bana, kay ang ngalan Jesus dili mao 

ang ngalan nga gidala ni manulonda Gabriel gikan sa presencia ni Abba Yahweh. 

2. Ang Lucas 1:26-31 nagpahayag niini: “ Sa unom na ka bulan ang gisabak ni Elizabeth, gipadala 

ni Yahweh ang manulonda nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag 

Nazareth. May mensahe siya alang sa usa ka batan-on nga babayeng ulay nga ginganlag 

Maria… Miadto ang manulonda kaniya ug miingon, “Paglipay! Ang Elohim nag-uban ug 

nagpanalangin kanimo pag-ayo! Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkadungog niya sa mensahe 
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sa manulonda, ug namalandong siya kon unsay kahulogan sa iyang mga pulong. Miingon ang 

manulonda kaniya, “Ayaw kahadlok Maria, kay gikahimut-an ka sa Elohim. Ikaw magsabak 

ug manganak sa usa ka batang lalaki, ug nganlan mo Siya nga YAHSHUA.” 

Tin-aw kaayo nga ang Langitnong Amahan maoy nagsugo sa usa ka manulonda nga si Gabriel 

pag adto ni Maria aron pagpahibalo sa babaye nga ining kahimugso sa Bata kini paga-nganlan niya 

nga YAHSHUA.  Sa ato pa, ang Ngalan nga YAHSHUA gikan gayud sa Langit - gikan ni YAHWEH 

Elohim. Dili si Maria ug Yoseph ang nagpili sa Ngalan sa Bata. 

Kon si Maria ug Yoseph nga maoy mga yutan-ong ginikanan sa Bata walay katungod ug walay 

autoridad pagpili kon unsay ihinganlan sa Bata, unsa may katungod ug autoridad sa mga 

maghuhubad sa Biblia nga ilang hinganlan ug Jesus ang Manluluwas? Unsa may katungod ug 

autoridad sa mga pator, mga ministro, mga pari, mga theologians,  mga kadagkoan sa mga religion 

pag-insister nga Jesus ang ngalan sa Manluluwas? Wala gayud silay katungod, ug wala gayud silay 

autoridad! 

Ang mga maghuhubad sa Kasulatan, ikaw, ako, imong mga ginikanan, imong mga anak, imong mga 

igsoon, kitang tanan, pulos kita walay katungod ug walay autoridad paghingalan sa Manluluwas nga 

Jesus! Ang magpadayon sa ilang gusto nga ngalan nga Jesus, nangilog sa Katungod ug Autoridad sa 

Langitnong Amahan paghingalan sa Bata nga nahimugso didto sa Bethlehem. 

Si Abba YAHWEH Elohim lamang ang may Autoridad ug may Katungod paghingalan sa 

Manluluwas, kay ang atong Manluluwas Iyang Anak! Dili nato anak ang Manluluwas!!  Busa wala kitay 

autoridad ug wala kitay katungod pagpili kon unsay Iyang Ngalan!!! 

Ngil-ad ang tawo nga mangilog sa autoridad ug katungod sa uban. Labaw pang ngil-ad kon ang tawo 

mangilog sa autoridad ug katungod sa Langitnong Amahan paghingalan sa Iyang Anak, nga Iyang 

gipahimugso didto sa Bethlehem. 

3.  Ang Buhat 4:12 nagpalanog, “Ug walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pang lain; kay walay 

bisan unsa pang lain nga Ngalan sa silong sa Langit nga gihatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi 

niini mangaluwas kita.” 

Dinhi  klaro kaayo, nga ang Ngalan nga nagdala sa kaluwasan mao lamang kadtong Ngalan nga 

gihatag ngadto sa mga tawo gikan sa Langitnong Amahan. Ug kini gihatag sa Langitnong Amahan ngadto 

ni Maria ug Yoseph pinaagi ni manulonda Gabriel. Ang maong Ngalan mao ang YAHSHUA. Dili ang Jesus 

nga Latinized-Greek name nga gikan sa Europe. Ang Ngalan nga YAHSHUA mao ang Ngalan nga gikan sa 

Langit, gikan ni Abba YAHWEH. Ang ngalan Jesus wala naggikan sa Langit, dili kini ang ngalan nga gidala 

ni manulonda Gabriel ngadto ni Maria!  

Daghang mga Christianos ang mangugat pagpakiglalis nga ang Jesus ug Yahshua mao ra kuno. Kay 

matud pa nila, ang Jesus maoy Grego nga hubad sa ngalan nga Yahshua. Apan nasayud ka ba higala, nga 

ang ngalan Jesus dili hubad sa ngalan nga Yahshua. Ang Yahshua adunay syllables nga Yah- meaning 
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Yahweh, ug shua – meaning salvation. Ang Greek word for salvation is soter. Sa ato pa, kon gihubad pa 

ang Yahshua ngadto sa Grego, ang motungha Yahsoter unta! Nganong Jesus man? 

Ang  “SUS” sa Hebrew nga pinulongan nagkahulogan nga kabayo. Susiha sa Strong’s Exhaustive 

Concordance of the Bible #5483, ug Latin Dictionary by Ottenheimer, Copyright 1964, page 152. 

Ang Jesus gikan sa ngalan ni “ZEUS”, ang gisimba sa mga pagano nga Grego ug ilang giila nga 

labing taas sa ilang daghan mga Dios. Nasayud ka ba nga ang “ZEUS” gilitok nga “SOUS” or “SUS”? Klaro 

kaayo nga ang mga Greek  translators sa Kasulatan nag-insert sa ngalan nga Jesus diha sa mga hubad sa 

Kasulatan. Giwagtang nila ang ngalan ni Yahshua, ug ILANG GIPULIHAN sa ngalan nga Jesus 

pagpasidungog ni  Zeus. Ang  Jesus gisulat sa sayo nga mga hubad sa Biblia nga Iesous. (Tan-awa sa 1st 

edition sa King James Version nga gula sa tuig 1611). Ang “I” may sound nga  “Y”.  Busa ang “Iesous” 

litokon nga “Yesous”, ug sa paglabay sa daghang mga katuigan sa mitungha na ang letra ”J” nahimo 

kining Jesus. Ang “Yesous” or “Jesus”  nagkahulugan “Dalaygon si Zeus”. 

Sa matag dayeg nimo ni Jesus, ang imong gidayeg unknowingly, mao si Zeus. Sa matag ampo 

nimo ngadto ni Jesus, ang imong giampoan unknowingly, mao si Zeus. Sa matag wali nimo nga ang 

Manluluwas mao si Jesus, imong giwali unknowingly nga ang Manluluwas mao si Zeus. BUT NOW YOU 

KNOW!  Apan karon nasayud kana! Busa biyae na ang ngalan Jesus. Ug dawata, mahala, dayega, iwali ug 

simbaha ang Ngalan nga gikan sa Langit nga mao ang YAHSHUA. 

Ang ngalan Zeus usa sa mga alias ni Satanas. Si Satanas nagtakuban sa ngalan nga Zeus, o Jesus, 

aron iyang maangkon ang pagsimba sa daghang mga tawo sa kalibutan. Gusto kaayo ni Satanas nga siya 

paga-simbahon sa katawhan. Basaha ang Mateo 4:8-10. Moapil ka ba pagsimba ni Satanas, higala? Si 

Satanas nagalimbong sa tibuok kalibutan aron iyang maangkon ang pagsimba gikan sa katawhan. Basaha 

ang  Pinadayag 12:9. 

Akong paglaum ug pag-ampo, higala, nga imong tun-an pag-ayo kining maong basahon aron 

ikaw dili maapil sa nalimbongan ug nailad ni Satanas. Ang Tessalonica 5:21 nagmando: “Tinua ninyo ang 

tanang butang, sagopa ang maayo.”  Basaha usab ang Yaacob 4:17. Shalom! HalleluYah! 

(2-28-14) 

Pamati sa: 
 
Balik sa Kamatuoran Broadcast 
DYSS-AM, 999 Khz 
7:00-8:00 AM, Matag Domingo 
 

O Sulati ang: 
 
 CONGREGATION OF YAHWEH 
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 P.O. Box 81, Tagbilaran City 
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