
Page 4 of 4 

IPATAAS ANG NGALAN NI YAHSHUA 

(Sinulat ni Brod. Ephraim O. Licayan) 

Labihan ka importante ang Ngalan ni Yahshua HaMashiach. Kauban sa Ngalan 
ni Amahang Yahweh, ang Ngalan ni Yahshua angayan gayud nga atong ipataas, ibayaw, 
himoon nga makita ug mabasa sa daghang mga tawo. Daghan ang nakaila ug 
nakadungog sa Ngalan ni Yahweh. Apan sa Ngalan ni Yahshua daghan pa kaayo ang wala 
gane makadungog niini, ni makabasa.  

Dunay ubang pundok sa mga Sacred Name Believers nga nagtudlo ug nag-ingon 
nga dili importante nga ang Ngalan ni Yahshua HaMashiach anaa sa ngalan sa 
congregasyon; nga basta kini imong gituohan ug gitudlo sa uban, okay na kuno. Apan sa 
ilang pagtudlo sa ingon, ang ila lamang kaugalingon nga pagbati ug hunahuna ang ilang 
gibasihan, dili ang mga Pulong sa Kasulatan. Ang Salmo 90:4 nagpalanog nga ang 
Kamatuoran sa Elohim maoy atong taming ug panalipod, dili ang atong kaugalingon nga 
mga hunahuna ug pagbati. His TRUTH indeed is our shield and our buckler!  

Ang mga mosunod, lig-on kaayong mga rason nga ato gayud pakigbisogan nga 
mapataas, ug ipataas pa gayud, ang Ngalan ni Yahshua HaMashiach: 

1. Kini ang Bugtong Ngalan sa Kaluwasan, Paghinulsol ug Pasaylo sa Mga Sala
Ang Buhat 4:12 nagpahayag: “Ug walay kaluwasan pinaagi kang bisan 

kinsa pa nga lain; kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa Langit 
nga gikahatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi niini maluwas kita.” 

Ang Lucas 24:47 midason sa pag-ingon: Ug diha sa Iyang Ngalan (ni 
Yahshua) igawali ang paghinulsol ug pasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga
nasud sugod sa Yahrusalem. 

2. Kini ang Ngalan nga Labaw sa Tanang mga Ngalan
Ang Filipos 2:9-11 nagpalanog: “Tungod niini, ang Elohim nagbayaw 

Kaniya sa kahitas-an,ug mihatag Kaniya sa Ngalan nga labaw sa tanang mga 
ngalan; aron nga sa Ngalan ni Yahshua ang tanang mga tuhod magapiko didto 
sa Langit, dinhi sa yuta, ug sa ilalum sa yuta. Ug ang tanang dila magasugid nga 
si Yahshua HaMashiach mao ang Agalon alang sa kadungganan sa Amahan.” 

3. Kini ang Ngalan nga Naghimo Kanato nga mga Anak ni Abba Yahweh
Ang Yachanan 1:12 nagmatuod: “Sa tanang midawat Kaniya, sa tanang 

mituo sa Iyang Ngalan, kanila nagahatag Siya ug kagahum nga mahimong mga 
anak sa Elohim.” 

Midason usab ang Galacia 4:6-7 niining maong pahayag: “Ug tungod kay 
kamo mga anak man, si Yahweh mipadala sa Espiritu sa Iyang Anak nganhi sa 
atong mga kasingkasing, nga nagatuaw, ‘Abba, Amahan!’ Busa, pinaagi sa 
Mesiyah dili na ikaw ulipon; hinonoa anak. Ug kon anak, manununod.” 

4. Si Yahshua Maoy Dalan Padulong sa Amahan
Sa Yachanan 14:6 - si Yahshua mihatag niining importante kaayo nga 

deklarasyon -  Si Yahshua mitubag kaniya: “Ako mao ang Dalan, ug ang 
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Kamatuoran, ug ang Kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan 
kondili pinaagi Kanako.” 

 
5. Si Yahshua Maoy Atong Koneksyon sa Israel 

 Ania ang kasaligan nga pahibalo sa Efeso 2:11-13, 19 - “Busa, hinumdumi 
ninyo nga niadtong mga panahona kamong mga Gentil sa lawas, nga ginganlan 
mga walay sirkumsisyon niadtong nanagtawag sa ilang kaugalingon nga may 
mga sirkumsisyon sa unod pinaagi sa mga kamot – hinumdumi ninyo nga 
niadtong panahona kamo walay labot sa Mesiyah, nagawas kamo sa katilingban 
sa Israel, ug mga dumuloong sa mga pakigsaad, ug dinhi sa kalibutan kamo mga 
walay kalauman, ug walay Elohim. Apan karon, pinaagi ni Yahshua HaMashiach, 
kamo nga kaniadto nahilayo karon nahiduol na pinaagi sa dugo sa 
Messiah…Busa, kamo karon dili nga mga langyaw ug mga dumuloong, hinonoa 
mga katagi-lungsod na sa mga balaan, ug mga sakop sa panimalay sa Elohim.” 
 

6. Si Yahshua HaMashiach mao ang Pagkabanhaw ug Kinabuhi 
 Atong mabasa ang nindot kaayo nga pamatuod sa Manluluwas diha sa 
Yachanan 11:25 - “Si Yahshua miingon kaniya, ‘Ako mao ang pagkabanhaw ug 
ang Kinabuhi. Ang mosalig Kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya.” 
 

7. Ang Ngalan ni Yahshua Mao ang Gahum Pag-abog sa mga Dautang Espiritu ug 
Paghimo sa Uban Pang mga Milagro 
 Ang Manluluwas gayud ang nagsulti niini sa Marcos 16:17-18 -“Si Yahshua 
miingon, ‘Ug kanila nga motuo, maga-uban kining maong mga ilhanan: sa Akong 
Ngalan ilang hinginlan ang mga dautang espiritu ug mga demonyo, magasulti 
sila ug mga bag-ong pinulongan, makakupot silag mga bitin, kon makainom silag 
bisan unsa nga makahilo dili sila mangadaut, pagapandungan nila sa ilang mga 
kamot ang mga masakiton ug manga-ayo sila.” 

 
8. Si Yahshua ang Nagapuyo sa Sulod Nato 

 Si Apostol Pablo nagmatuod ning musunod diha sa Galacia 2:20 - 
“Gilansang ako sa kahoy uban sa Mesiyah; dili na ako ang nabuhi, kondili ang 
Mesiyah na ang nabuhi sa sulod nako. Ug ang kinabuhi nga karon akong 
gikinabuhi sa lawas, akong gikinabuhi pinaagi sa akong pagtuo sa Anak ni 
Yahweh Elohim, nga nahigugma kanako ug mitugyan sa Iyang kaugalingon alang 
kanako.” 

 
9. Si Yahshua ang Atong Bulahang Paglaum 

 Kini ang makalipay kaayo nga pahayag sa Titus 2:13-14- “Nga naga-paabot 
sa atong Bulahang Paglaum, sa masilakon nga pagpadayag sa atong dakung 
Elohim ug Manluluwas Yahshua HaMashiach. Gihatag Niya ang Iyang 
kaugalingon alang kanato aron malukat kita gikan sa tanang kadautan, ug 
maputli ang katawhan nga buot Niyang maangkon, hinalad alang sa mga 
maayong buhat.” 
 

10.Si Yahshua Hapit na Mobalik 
  Si Yahshua gayud ang nagpahayag niini sa Mateo 24:30 – “Ug makita diha 

sa langit ang ilhanan sa Anak sa Tawo, ug unya ang tanang kanasuran sa 
kalibutan managminatay. Ug ilang makita ang Anak sa Tawo (Yahshua 
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HaMashaich) nga moabot nga sinapwang sa mga panganod sa langit, inubanan 
sa dakung gahum ug katahum.” 

 
11. Si Yahshua HaMashiach mao ang Labing Hataas ug Labing Daku nga Autoridad 

sa Langit ug sa Tibuok Kalibutan 
 Mateo 28:18 – “Miduol si Yahshua ug miingon kanila: Gihatag Kanako 
ang tanang autoridad sa Langit ug sa kalibutan.” 
 2 Kepha 3:21-22 - “…Ang bautismo nagluwas kaninyo pinaagi sa pagka-
banhaw ni Yahshua HaMaschiach, Siya nga miadto sa Langit ug atua sa too ni 
Yahweh. Ang mga manulonda, ug mga autoridad, ug mga gahum gibutang nga 
sakop Kaniya.” 

  Efeso 1:20-21 - “Iyang gigamit sa pagbanhaw ug pagpalingkod sa Mesiyah 
 sa Iyang too didto sa Langit. Didto naghari si Yahshua HaMashiach labaw sa 
 tanang mga hari, ug sa mga gahum, ug sa mga namunoan. Labaw gayud Siya sa 
 tanan, dili lamang niining panahona karon, kondili sa umaabot usab.” 
  

12. Si Yahshua HaMashiach ang Atong Agalon ug Atong Hari 
 Si Yahshua Mesiyah misulti niining mga diha sa: 
 Mateo  23:10 – “Ayaw kamo pagpatawag nga Agalon, kay kamo adunay 
usa lamang ka Agalon – ang Mesiyah.” 
 Yachanan 13:13 – “Nagatawag kamo Kanako ang Magtutudlo, ug ang 
Agalon. Ug husto kamo kay mao man kana Ako.” 
 Mateo 25:34 – “Ug ang Hari maga-ingon diha sa Iyang too, ‘Umari kamo, 
O mga gipanalanginan sa Akong Amahan, panunda ninyo ang Ginharian nga 
gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan.” 
 Lucas 1:31-33 – “Ug tan-awa manamkon ka, ug iga-anak mo ang usa ka 
bata nga lalaki, ug Siya imong nganlan Yahshua... Ug Kaniya ihatag ni Yahweh 
Elohim ang trono sa Iyang amahan nga si David. Ug Iyang pagaharian ang banay 
ni Yaacob hangtud sa kahangturan; ug ang Iyang Ginharian walay pagkatapus.” 
  

 Higala ug igsoon si Yahshua HaMashiach angayan gayud atong ipataas, dili 
ipaubos; kay Siya labaw gayud sa tanan - dili lamang niining panahona karon - kondili sa 
umaabot usab. Duna bay labaw sa tanan nga walaon na hinoon sa Congregation 
Name? 
 
 Hunahunaa igsoon ug higala kining mga mosunod: 
 

1. Pagmahal ba ni Yahshua HaMashiach ang pagwagtang sa Iyang gamhanan 
nga Ngalan diha sa Congregation Name o sa kartola sa atong mga simbahan? 

2. Pagrespeto ba ni Yahshua HaMaschiach ang pagwagtang sa Iyang Ngalan 
gikan sa Congregation Name o sa kartola sa atong mga simbahan? 

3. Malipay ba si Abba Yahweh magtan-aw nga ang Ngalan sa Iyang Pinangga 
nga Anak walaon diha sa Congregation Name ug sa kartola sa atong mga 
simbahan? 

4. Aduna ka bay ngalan, higala? Unsay imong bation kon ang imong ngalan 
walaon sa Group Name sa katawhan nga imong gipakamatyan? 

5. Aduna ka bay anak, higala? Unsay imong bation kon ang ngalan sa imong 
pinangga nga anak walaon sa Group Name sa katawhan nga gimahal ug 
gipakamatyan sa imong anak? 
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6. Si Yahshua ba gayud ang imong Agalon ug Hari? Kon Siya man ugaling, 
mouyon ka ba nga walaon sa Congregation Name ug sa kartola sa simbahan 
ang Ngalan sa imong Hari ug Agalon?  

 
 Ang imong mga tubag sa maong mga pangutana makahatag gayud kanimo sa 
daku, lalum ug lapad nga pagsabot nga dili gayud angay walaon ang Ngalan ni Yahshua 
HaMashiach gikan sa Congregation Name ug kartola sa mga sinagoga. 
 
 Busa, higala ug igsoon, atong ipataas ang Ngalan ni Yahshua HaMashiach! Dili 
nato tugotan nga mawala kini sa Congregation Name ug sa mga kartola sa atong mga 
simbahan! 
 
 Ang pagpataas sa atong Manluluwas naga-apil gayud sa pagpataas sa Iyang 
halangdong Ngalan. Ang mga musunod, atong himoon: 
 

1. Kauban sa Ngalan ni Abba Yahweh, ang Ngalan ni Yahshua HaMashiach 
atong ibutang ug ipabilin diha sa Congregation Name ug sa mga kartola sa 
atong mga simbahan, aron mas daghan ang makakita niini ug masaksihan sa 
matuod personal nga ngalan sa Manluluwas. 

2. Atong gamiton sa mga Radio Broadcasts ang Ngalan ni Yahshua HaMashiach 
aron mas daghan ang makadungog sa matuod personal nga ngalan sa atong 
Agalon ug Hari. 

3. Atong kinabuhion ang mga pagtulon-an ni Yahshua HaMashiach aron makita 
kini sa atong mga kahigalaan, ug kaubanan dinhi sa atong mga kinabuhi. 

4.  Atong isugid ang Ngalan ni Yahshua HaMashiach ngadto sa mga nagalibot 
kanato. 

 
 Si Yahshua HaMashiach ang atong Agalon ug Hari; Siya hapit na mobalik. Iya 
kitang mga sakop ug mga alagad. Kita ang Gingharian ni Yahshua. We are the Kingdom 
of Yahshua HaMashiach! Busa atong ipataas, atong ibayaw ang Iyang Ngalan karon ug 
sa adlaw nga tanan! HalleluYAH!!!  

 
*************************************************** 

 

 

 
  
Alang sa dugang kasayuran: 

 

Paminaw sa: 

 

BALIK SA KAMATUORAN 

Broadcast 

DYSS-AM, 999 kHz Cebu City 

Matag Domingo 

7:00-8:00 sa buntag 

Sulat sa: 

 

P.O. Box 81, Tagbilaran City 

6300 Bohol 

  

 


