
DAWATA ANG NGALAN SA KALUWASAN 

(Sinulat ni Brod. Ephraim Olarte Licayan) 

Higala, kini nga basahon gituyo pagsulat sa paagi nga ang Balaang Kasulatan 

mao gayud ang makigsulti kanimo.  Gihangyo ko ikaw pagbasa gayud sa mga 

bersikulo nga naghatag sa mga tubag diha sa imong Balaang Kasulatan. Mas maayo 

gani nga imong basahon ang maong mga bersikulo diha sa nagkalain-laing mga 

hubad sa Kasulatan. Aron sa ingon niana imong makuha ang lintonganay nga 

ipasabot sa maong mga bersikulo. 

Daghang mga tawo nakadungog na sa Ngalan ni Amahang Yahweh ug Ngalan 

ni Yahshua. Apan wala sila magtagad. Wala sila maghatat ug dakung bili sa matuod 

personal nga Ngalan sa Amahang Langitnon, ug sa personal nga Ngalan sa atong 

Manluluwas nga mao ang nagdala sa kaluwasan. 

Kining maong mga tawo mas nituo sa ilang mga pastor, pari ug ministro. Wala 

sila mahadlok ug wala sila motuo sa Langitnong Amahan ug sa Manluluwas,  nga 

unta ang mga pastor, pari ug ministro dili man mao ang Maghuhukom. Kining mga 

tawhana mas nahigugma sa pundok sa relihiyon nga ilang gipasakopan. Ang ilang 

gugma sa kamatuoran mas gamay kon itandi sa ilang gugma sa ilang relihiyon. 

Apan,  adunay mga tawo nga labaw nga nahigugma sa kamatuoran. Hinoon, 

naglibog pa sila kon importante ba gayud alang sa kaluwasan ang ngalan ni 

Amahang Yahweh ug ni Yahshua. Kining maong mga tawo nanginahanglan ug 

giya sa ilang dugang mga pagtuon. 

Busa nahimugso kining maong basahon. Kini nga basahon alang kanila. 

Sabta higala, nga sa orihinal nga Kasulatan walay LORD, God, Dios, Ginoo, 

Jehovah o Allah nga mabasa.  Sa orihinal nga Kasulatan wala usab ang ngalan nga 

Jesus. Ang didto sa orihinal mao ang Ngalan nga YAHWEH ug Ngalan nga 

YAHSHUA. Ang ngalan nga Yahweh mao ang bugtong personal nga ngalan sa 

Langitnong Amahan. Ang ngalan nga Yahshua mao ang bugtong personal nga ngalan 

sa Manluluwas. 

Busa sa imong pagbasa ug pagtuon sa mga bersikulo, maoy gamita ug litoka 

ang Ngalan ni Yahweh ug Ngalan ni Yahshua. Ug patalinghugi ang Ruach HaKodesh 

(o Espiritu Santo) nga musulod sa imong kasingkasing, ug makigsulti kanimo. 

Sa dili pa kita mopadayon, pag-ampo una alang sa langitnon nga kahibalo, 

kaalam ug pagsabot. Halleluyah! Amien! 

Karon atong sugdan kining maong mga pangutana ug tubag: 

1) Pila ba ka buok ang personal nga ngalan sa Langitnong Amahan? Salmo

83:18, Zecharah 14:9

2) Nagpaila ba Siya kon kinsa ang Iyang ngalan? Aron kita dili masayop pag- 

 



tawag ug pagdayeg sa Iyang balaan nga ngalan? Isaias 42:8, Exodus 3:13-

15, Exodus 20:1-2 

 

3) Dalayegon ug balaanon ba nato ang Iyang ngalan? Mateo 6:9, Salmo 68:4, 

Salmo 113:1-3 

 

4) Kanus-a ba nagsugod ang Iyang ngalan nga Yahweh? Isaias 63:16 

 

5) Hangtud anus-a ba taman ang Iyang ngalan nga Yahweh? Salmo 135:13 

 

6) Ang Iya bang ngalan alang lang sa mga Yahudim (o Hudeo)? O apil ba ang 

mga Gentil ug tanang kanasuran? Exodus 3:15, Salmo 86:9, Buhat 15:14, 

Malaquias 1:11, Buhat 15:16-17, Salmo 113:3-4 

 

7) Makaila ba, o masayud ba sa Iyang ngalan ang Iyang katawhan? Isaias 52:6 

 

8) Uyon ba ang Langitnong Amahan nga atong alagaran, o litokon ang mga 

ngalan sa mga mene  nga makagagahum? Exodus 23:13,Deutronomeo 

8:19, Yahushua 23:7, Salmo 16:4, Salmo 44:20-21, Pinadayag 18:4 
 

9) Gisugo ba ang tanang mga nasud pagtawag sa Iyang balaan nga Ngalan? 

Salmo 79:6, Yeremyah 10:25  

 

10) Kinsa ba ang pagabobuan sa kasuko sa Langitnong Amahan? Salmo 79:6, 

Yeremyah 10:25 

 

11) May kaluwasan ba sa modawat ug magtawag sa Iyang balaan nga Ngalan? 

Roma 10:12-13, Yah-el 2:32, Salmo 54:1, Salmo 106:47 

 

12) Kang kinsa bang mga ngalan ang igasulat sa Basahon sa Handumanan 

didto sa Langit? Malaquias 3:16-17 

 

13) Kinsa man ang nag-angin sa sayop nga pagtulun-an nga nagasalikway sa 

Iyang balaang Ngalan? Malaquias 2:1-2, Yeremyah 23:27, Yeremyah 8:8 

 

14) Unsa bang Ngalana ang igatawag sa tibuok Panimalay ni Abba  Yahweh sa 

langit ug sa yuta? Efeso 3:14-15, II Chronicas 7:14, Deutronomeo 28:10, 

Daniel 9:19, Buhat 15:17 

 

15) Kang kinsa bang Ngalan ang gidala sa Manluluwas sa dihang Siya mianhi 

sa kalibutan? Yachanan 5:43, Exodus 23:20-23, Yachanan 17:11-12 

 

16) Ang ngalan ba sa Amahan anaa sa Anak? Exodus 23:20-23, Yachanan 

17:11-12 

 

17) Pila ba ka buok ang Ngalan sa kaluwasan? Usa ra ba o daghan? Buhat 

4:12, Lucas 24:47 (Note: Ang ngalan sa kaluwasan mao ang Yahshua,  

      Yah = Yahweh ug shua = kaluwasan) 

 



 

18) Sa kang kinsa bang Ngalan ipadala ang Espiritu Santo? Yachanan 14:26 

 

19) Unsa ba ang selyo, o timri sa kaluwasan? Efeso 4:30, Pinadayag 7:1-3, 

Pinadayag 14:1, Pinadayag 22:3-4 

 

20) Diin ba gikan ang Ngalan nga nagdala sa kaluwasan? Nga nagdala sa 

paghinulsol ug kapasayloan sa mga sala? Lucas 1:26-33, Lucas 24:47 

(Note: Ang ngalan Jesus nagagikan lamang sa Grego;  dili gikan sa Langit 

ug dili gikan sa Yahrusalem) 

 

21) Kinsa ang makadawat sa Kinabuhing Dayon? Kinsa ang makadawat sa 

kalaglagan? I Yachanan 5:13, Yachanan 3:18, II Tesalonica 2:10-12, 

Yachanan 20:31 

 

22) Ang nangamatay nga nagtuo ug nagtawag sa ngalan Jesus, nga wala maabti 

sa “restoration message” sa Ngalan nga Yahshua nakasala ba? Malaglag 

ba? Buhat 17:30, Yachanan 9:41 

 

23) Tapus ang tawo nasayud nga ang matuod nga Ngalan sa Manunubos mao 

ang Yahshua, apan dili gihapon modawat sa Ngalan ni Yahshua kay 

maulaw nga kataw-an ug mahadlok taktakon sa relihiyon nga Iyang 

gipasakopan, ang maong tawo nakasala ba?  Santiago 4:17, Marcos 8:34, 

38, Yachanan 3:19, Mateo 10:32-33 

 

24) Unsa nga pinulongan ang nadungog ni Apostol Pablo nga nagpaila sa 

matuod nga Ngalan sa Manluluwas? Buhat 26:13-14, Buhat 22:15, Buhat 

9:15 (Note: Ang ngalan Jesus Grego; dili Hebreohanon) 

 

25) Unsa ba ang Bandila (Banner or Ensign) sa katawhan sa Langitnong 

Amahan? Salmo 60:4, Salmo 20:5, Isaiah 11:12 

 

26) Ngano ba nga tigumon man pagbalik sa Langitnong Amahan ang Iyang 

salin nga katawhan niining katapusang mga adlaw? Ezekiel 36:20-23, 

Buhat 15:14, Buhat 15:16-17 

 

27) Silotan ba ni Amahang Yahweh ang dili maghatag ug dakung bili sa Iyang 

ngalan? Exodus 20:7, Yeremyah 10:25, Salmo 79:6 

 

28) Duna bay kalainan tali sa mga Yahudim (mga Hudeo) ug mga Grecianhon 

(Gentil)? Roma 10:11-13, Efeso 2:11-20, Galacia 3:26-29 

 

29) Mausab ba ang Personal nga Ngalan sa Langitnong Amahan? Malaquias 

3:6, Mateo 6:9-10 

 

30) Mausab ba sa tawo ang matuod Personal nga Ngalan sa Manluluwas? 

Hebreohanon 13:8 

 

 



31) Uyon ba, o supak sa kabubut-on sa Labawng Makagagahum ang pagsunod 

sa mga pagtulon-an nga hinimo lamang sa tawo? Mateo 15:9, Marcos 7:7 

(Note: Ang mga ngalan Jehovah, Jesus, LORD, God, Ginoo, Dios hinimo 

lamang sa mga maghuhubad sa Kasulatan) 

 

Higala, imo ba nga gihimo ang pagtuon niining maong basahon uban sa abli 

nga hunahuna ug kasingkasing? Imo ba nga gitugotan ang Balaang Kasulatan nga 

maoy diretso nga migiya kanimo sa mga tubag sa mga pangutana? Imo ba nga 

gipasulod sa imong hunahuna ug kasingkasing ang tingog sa Ruach HaKodesh, o 

Espiritu Santo nga nakigsulti kanimo? 

 

Unsa ba ang anaa sa Ngalan ni YAHWEH nga anaa usab sa ngalan 

YAHSHUA (Yah=Yahweh ug shua = kaluwasan)? Higala, imong makaplagan diha 

sa ngalan ni Yahweh ug ni Yahshua ang kaluwasan (Buhat 2:21), kaayohan (Exodus 

15:26), proteksyon (Salmo 18:3), kinabuhing dayon (I Yachanan 5:13, Yachanan 

3:18, Yachanan 20:31) ug daghan pang uban. 

 

Higala, buhata ang maayo. Biya-e ang sayop. Dawata ang Ngalan ni 

YAHSHUA. Biya-e ang sayop nga ngalan nga Jesus. Dawata ang Ngalan ni 

YAHWEH. Biyae ang mga sayop nga ngalan nga Jehova, Dios, Lord, God, Ginoo, 

Allah, ug uban pa. 

 

Apil sa Panimalay ni Amahang Yahweh. Sunod ni YAHSHUA, kay kini mao 

ang labing maayo nga desisyon nga mahimo sa tawo samtang siya may kinabuhi pa! 

 

Si Abba YAHWEH, pinaagi ni YAHSHUA nagahulat kanimo! Unsa ang 

imong desisyon? 

 

 

 

“There is a principle which is a bar against all 

information, which is proof against all argument, and 

which cannot fail to keep a man in everlasting ignorance. 

That principle is condemnation before investigation.” 

 

-Herbert Spencer-  

 

(5-8-14) 
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