
ANG NGALAN SA MANLULUWAS: 

YAHSHUA O YESHUA? 

(Sinulat ni Brod Ephraim O. Licayan) 

May mga Messianic believers nga nagwali nga ang tinuod nga ngalan sa Manluluwas 

mao ang Yeshua. Dili kono ang Yahshua. 

Ang Congregation of Yahweh in Yahshua HaMashiach nagbarog sa pagtulon-an nga 

ang matuod nga Ngalan sa Manluluwas mao gayud ang Yahshua, dili ang Yeshua. Ania ang mga 

proyba ug dili malalis nga mga ebidensya. 

1) Ang ossuary box - kini ang kahon nga limestone nga gisudlan sa mga bukog ni Apostol

Yaacov (James) nga igsoon ni Yahshua sa inahan. Kini nga ossuary box naggikan sa

dapit sa Yahrusalem ug namatud-an sa mga experto nga kini gikan sa tuig 63 A.D.

Nakalot kini sa mga archeologists karong 20
th

 century.

Ang maong ossuary box may inscription or nasulat sa iyang kilid nga nagagamit 

sa Aramaic nga mga letra. 

Imong makita sa maong inscription ang pangalan sa tulo ka mga tawo: Yaacov, 

Josef ug Yahshua. Ang inscription nagkanayon: “Yaacov Ben Josef Achi Yahshua.” Sa 

English nagpasabot kini nga: Yaacov Son of Yosef Brother of Yahshua. 

Atong Makita sa maong inscription nga ang unang duha ka mga letra sa ngalan sa 

Manluluwas mao ang Yod ug Ayin. Kon magsunod kining maong duha ka mga letra ang 

sound nga litokon mao gayud ang “Ya,” dili “Ye.” Ang proyba niini imong makita sa 

ngalan nga Yaacov sa mao gihapon nga inscription sa ossuary box – ang iyang unang 

duha ka mga letra mao usab ang Yod ug Ayin. Busa gilitok kini nga Yaacov, dili Yeacov. 

Diha sa maong ossuary box, ang unang duha ka mga letra sa ngalan Yaacov 

pareha sa unang duha ka mga letra sa ngalan Yahshua. Busa kon Ya ang unang silabol sa 

Yaacov,  Ya gayud usab ang unang silabol sa Ngalan sa Manluluwas kay pareha man ang 

ilang unang duha ka mga letra. Busa Yahshua gyud ang Ngalan, dili Yeshua. 

Kining ossuary box, nga gikan sa tuig 63 A.D. ug nakalot karong 20
th

 century sa

mga archeologists, kasaligan gayud kaayo. Walay pundok sa relihiyon, walay tawo, 

walay skolars nga nag-edit o nag “doctor” sa inscription sa ossuary box. Unsay gisulat 

niini niadtong tuig 63 A.D., mao gayud kini gihapon sa nakalot kini sa mga archeologists 

sa 20
th

 century.

Lig-on kaayo nga proyba ang ossuary box nga ang unang silabol sa ngalan sa 

Manluluwas mao gayud ang Ya or Yah. Dili Ye! 

Imong mabasa ang bahin niining maong ossuary box sa Newsweek Magazine, 

gula sa November 4, 2002, pahina 56. 

2) Ang Filipos 2:9 nagpalanog nga ang Manluluwas gihatagan sa Langitnon nga Amahan sa

Ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan!

Unsa ba nga Ngalan ang labaw sa tanang mga ngalan? Ang tubag: ang personal 

nga ngalan sa Langitnong Amahan nga Yahweh. Ang atong mahal nga Manluluwas 

nagmatuod sa Yachanan 14:28 nga ang Amahan mas daku kay Kaniya. Si Apostol Pablo 

usab nagmatuod diha sa Efeso 4:6 nga ang Amahan labaw sa tanan! Busa ang Ngalan sa 

Amahan mao ang labaw sa tanang mga ngalan.  

Kon atong tuohan ang Filipos 2:9, ang Ngalan ni Yahweh, o ang Iyang shortened 

form nga “Yah”, kinahanglan anaa gayud sa personal nga ngalan sa Manluluwas, kay 

kini ang makahimo sa Ngalan sa Manluluwas nga labaw sa tanang mga ngalan. 

Sa Ngalan nga Yahshua anaa ang Ngalan ni Yahweh, busa nagdala kini sa 

NGALAN nga labaw sa tanang mga ngalan. 

Sa ngalan Yeshua wala diha ang Ngalan ni Yahweh, busa wala kini nagdala sa 

ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan. Ang ngalan Yeshua dili kapasar sa Filipos 2:9! 

3) Ang ngalan sa mga profeta nagdala sa shortened form sa ngalan sa Amahan nga Yah.

IsaYah, ObadYah, EliYah, YeremYah, ZacharYah, ZephanYah, Yael, Yahuda, Yaacov,



ug uban pa. Kon kini sila nagdala sa ngalan nga Yah or Iah diha sa ilang mga ngalan – 

bisan dili gani sila mga begotten sons ni Amahan Yahweh - sigurado gayud nga nagdala 

usab ang atong Manluluwas sa Ngalan nga “Ya” or “Yah” diha sa Iyang personal nga 

ngalan. Siya gud ang only begotten son ni Amahan Yahweh sumala pa sa Yachanan 

3:16! 

 Busa, Yahshua gayud ang Ngalan, dili Yeshua! 

 

4) Ang autoridad anaa sa Ngalan. Sa pag-ayo sa mga masakiton, Ngalan sa Manluluwas 

ang gigamit; sa pagbautismo Ngalan sa Manluluwas ang gigamit; sa pag-abog sa mga 

dautan nga espiritu, Ngalan sa Manluluwas ang gigamit sa mga Apostoles. 

Nagpakita kini, nga diha sa Ngalan anaa ang autoridad. Kon bahin sa kaluwasan 

ang hisgotan, dili mahimo nga imong ibulag ang autoridad sa kaluwasan gikan sa Ngalan 

nga nagdala sa kaluwasan. Ang autoridad sa kaluwasan ug ang Ngalan nga nagdala sa 

kaluwasan usa ra, ug kana mao ang ngalan nga Yahshua. Kay niini nga Ngalan anaa 

ang Ngalan ni Amahang Yahweh - sa shortened form nga Yah! 
Ang Buhat 4:12 nagmatuod nga ang kaluwasan anaa sa Ngalan sa Manluluwas. 

Ang Lucas 24:47 nagpalanog nga ang paghinulsol ug pagpasaylo sa mga sala anaa sa 

Ngalan sa Manluluwas. Busa diha sa Ngalan sa Manluluwas anaa ang autoridad, o gahum 

sa kaluwasan. 

Busa ang Yachanan 5:43 nagpasabot gayud nga ang Ngalan sa Amahan nga 

Yahweh or Yah, anaa gayud sa ngalan sa Manluluwas! 

Sa Ngalan nga Yeshua wala diha ang ngalan ni Yahweh. Sa Yahshua anaa ang 

Ngalan ni Yahweh. Busa ang Ngalan nga Yahshua mao gayud ang Ngalan nga nagdala sa 

kaluwasan ug autoridad gikan ni Amahang Yahweh! 

 

5) Ang nagwali sa Yeshua nagdawat ug naggamit usab sa ngalan nga Jesus. Alang sa 

Ngalan sa Amahan, ilang gidawat ang ngalan nga Yahweh ug gidawat usab nila ang 

LORD, GOD, Jehovah, ug uban pa. Klaro kaayo nga wala silay lig-on nga baruganan 

mahitungod sa Ngalan sa Amahan ug sa Ngalan sa Manluluwas. Alang kanila daghang 

Ngalan ang Amahan, ug sobra sa usa ang Ngalan sa Manluluwas. 

Apan ang Kasulatan klaro nga nagmatuod nga duna lamang usa ka personal nga 

ngalan ang Amahan ug usa usab ka personal nga ngalan ang Anak. Ang tanang 

bersikulo sa Kasulatan nga nagahisgot sa Ngalan sa Amahan ug sa Ngalan sa Anak pulos 

gayud sa singular form. Ang taga Yeshua nagdawat sa daghang mga ngalan.  

Ang Congregation of Yahweh in Yahshua HaMashiach nagdawat lamang sa 

Ngalan nga Yahshua nga maoy Personal nga Ngalan sa Manluluwas, ug sa Ngalan nga 

Yahweh nga maoy Personal nga Ngalan sa Amahan. 

 

6) Ang Yeshua naggamit sa sayop nga vowel point sa unang silabol. Kini nga vowel point 

gituyo pagsayop sa mga Masoretic scholars nga mga Yahudim sa 7
th

 century, kay dili sila 

buot nga litokon ang Ngalan sa Langitnong Amahan nga mao ang Yahweh, o ang Iyang 

shortened from nga “Ya” or “Yah”. Busa ilang gibutangan sa sayop nga vowel point 

ang unang silabol, nga maoy naka-ingon sa sayop nga vowel sound nga “e”. Imbis sa 

husto nga vowel point nga maghatag sa husto nga vowel sound nga “a”. 

 

7) Si Rabbi Moshe Joseph Kuniokowsky – usa ka Messianic nga Yahudi (Jew) nga mao ang 

Predidente sa YATI International Ministries, ug Overseer sa B’nai Yahshua 

Synagogues Worldwide – naggamit sa Ngalan nga Yahshua. Dili Yeshua ang iyang 

gigamit. Ang iya usab nga mga kauban nga mga Messianic nga Yahudim naggamit usab 

sa Ngalan nga Yahshua. Kini sila mga Yahudim (Jews) nga wala na mahadlok molitok sa 

Ngalan sa Amahan sa abbreviated form nga “Yah” nga anaa sa Ngalan sa Manluluwas. 

 

Aduna kitay gihuptan nga mga basahon nga sinulat ni Rabbi Moshe Joseph 

Kuniokowsky nga naggamit gayud sa ngalan nga Yahshua, dili Yeshua. Usa niini nga 

basahon mao ang The Star of David Attack. 

 

8) Sa Yachanan 5:43, ang Manluluwas nagmatuod nga Siya nianhi sa Ngalan sa Iyang 

Amahan. Sa Yachanan 17:11, Siya usab nagmatuod nga Siya gihatagan sa Ngalan sa 



Iyang Amahan. Motuo ka ba sa pahayag sa Manluluwas? Kon motuo ka, dawata ug 

higugmaa ang Ngalan nga Yahshua kay ania niini ang Ngalan ni Yahweh sa iyang 

abbreviated form nga “Yah”. Ayaw anang Yeshua kay sukwahi kini sa pamatuod sa 

Yachanan 5:43 ug Yachanan 17:11. Wala sa Yeshua ang Ngalan ni Amahang Yahweh. 

 

9) Ang “YAH”, nga shortened form sa Ngalan sa Amahan nga YAHWEH, anaa sa 

HALLELUYAH! Kining HalleluYah nagkahulogan “Atong Daygon si Yahweh”. Ang 

pulong “HalleluYah” gilitok sa tanang mga nasud sa kalibutan (Hebrew and Aramaic 

Dictionary, page 69, 3
rd

 column), ug kini nga pulong gidawat nga matuod nga Henebreo 

nga expression sa pagdayeg sa Langitnong Amahan. 

Ang “YE” wala sa HalleluYah. Walay tao nga mosinggit ug “HalleluYeh!”; kay 

siya nasayud nga ang HalleluYah dili gayud pwede litokon nga HalleluYeh. Busa ang 

“Ye” dili gayud mao ang shortened form sa Ngalan sa Langitnong Amahan. 

 

10) Ang kasaligan nga mga dokumento nga nagmatuod nga ang “Yah” shortened form sa 

ngalan sa Amahan nga Yahweh gilista dinhi aron imong ma-research sa mga library. 

Gilista usab dinhi ang mga dokumento nga nagpakita nga sa Hebrew Scriptures anaa 

gayud ang “Yah” isip shortened form sa Ngalan nga Yahweh. Ang maong mga 

dokumento mao kining mga mosunod: 

 

a) The New Strong’s Expanded Dictionary of the Words in the Hebrew 

Bible, page 69, 3
rd

 column; 

b) The New Bible Dictionary Second Edition, page 450, 1
st
 column; 

c) The New Brown-Driver-Briggs-Gesenius Hebrew and English Lexicon, 

page 219, 2
nd

 column, and page 238, 1
st
 column; ug ang, 

d) Biblia Hebraica Stuttgartensia, pages 1214, 1223, 1224, 1225 & 1226. 

 

Si Amahang Yahweh magauban sa imong pagtuon higala. Shalom! 

 

Pamati sa: 
 

BALIK SA KAMATUORAN 
DYSS – AM   999 KHz, Cebu City       

7:00-8:00AM, Matag Domingo 

 

O Sulati ang:   

 
 CONGREGATION OF YAHWEH 

 IN YAHSHUA HAMASHIACH 
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