
YAHSHUA  ANG  NGALAN  

NGA GIWALI NI APOSTOL PABLO 

 
(Sinulat ni Brod. Ephraim Olarte Licayan) 

 
 

Ang atong mahal nga Manluluwas sa dinhi pa siya sa kalibutan sa unang 

siglo, nagapili ug mga Apostoles. Una Niyang gipili mao ang napulo ug duha ka 

mga Apostoles. Kining napulog duha Iyang gipun-an ni Apostol Pablo. 

 

  Ang napulog duha ka mga Apostoles gihatagan ni Yahshua sa kamandoan sa 

dili pag-adto sa mga Gentil ug mga Samarihanon. Hinonoa, sila gimandoan pag-

adto sa mga nawalang karnero sa banay sa Israel. Mateo 10:1-6. 

Si Apostol Pablo, sa laing bahin, gituohan sa daghang mga nagatuon sa 

Kasulatan nga mao ang Apostol alang sa mga Gentil. Tinuod ba kini? 

 

Ang Buhat 9:15 

 

Ang Buhat 9:15 ania ning maong pamatuod: “Apan ang Elohim miingon 

kaniya, “Umadto ka kay siya napili ko nga galamiton sa pagdala sa Akong 

Ngalan sa atubangan sa mga Gentil, ug sa mga hari, ug sa mga anak sa Israel.” 

 

Karon atong nahibaloan nga ang tahas ni Apostol Pablo mao ang pagdala sa 

Ngalan sa atong Manluluwas dili lamang ngadto sa mga Gentil; hinonoa ngadto 

usab sa mga hari ug sa mga anak sa Israel. 

 

          Ato gayud kining sabton: Si Apostol Pablo magadala sa Ngalan sa 

Manluluwas ngadto sa mga Gentil, sa mga hari, ug sa mga anak sa Israel. 

 

           Sa ato pa, si Pablo Apostol dili lamang sa mga Gentil. Apan siya usab 

Apostol sa mga hari, ug sa mga anak sa Israel. Siya ang Apostol nga magadala sa 

ngalan sa mahal tang Manluluwas ngadto niining mga tawhana. 

 

Pila ka Ngalan? 

 

Oo higala, pila ba ka Ngalan ang pagadad-on ni Apostol Pablo aron iyang 

iwali ngadto sa mga Gentil, sa mga hari, ug sa mga anak sa Israel? 

 

Alang sa tubag, basaha pagbalik ang Buhat 9:15. Ang maong bersikulo 

nagmatuod nga ang atong mahal nga Manluluwas nagsulti nga si Apostol Pablo 

magdala sa IYANG NGALAN. Singular! USA RA KA NGALAN ang pagadad-

on ni Apostol Pablo. Dili duha, dili tulo, dili daghan! 

 

Wala magasulti ang maong Buhat 9:15 nga magdala sa mga ngalan. Ang 

gisulti diha mao kini: “magdala sa akong ngalan”. Wala moingon nga “mga 

ngalan”. Singular, dili plural! Ngalan. Dili, mga ngalan! 

 

Dili gayud malalis ug dili gayud kadudahan nga usa lamang ka ngalan ang 

gidala ni Apostol Pablo ug giwali niya ngadto sa mga Gentil, mga hari, ug sa mga 

anak sa Israel. Dili gayud malalis ug dili gayud kadudahan nga ang ngalan nga 

gidala ug giwali ni Apostol Pablo ngadto sa mga Gentil, mga hari, ug  mga anak sa 

Israel MAO RA NGA NGALAN. Oo, higala mao ra nga ngalan tungod kay usa ra 

ka ngalan ang gidala ug giwali ni Apostol Pablo. 

 



Ang Ngalan nga Giwali! 

 

Unsa man ang usa ka ngalan nga gidala ug giwali ni Apostol Pablo: Jesus ba, 

o Yahshua? Atong hinumduman, nga usa lamang ka ngalan ang pagadad-on ni 

Apostol Pablo. Ang mga tawo nga nagatudlo nga si Apostol Pablo nagdala sa 

ngalan nga Yahshua ngadto sa mga Yahudim, ug nagdala sa ngalan nga Jesus 

ngadto sa mga Gentil, maoy mga magtutudlo nga kulang sa kahibalo. 

 

Kon ang maong pagtudlo atong uyonan, atong gihimo nga bakak ang Buhat 

9:15. Apan ang Buhat 9:15 wala mamakak! Ang Buhat 9:15 nagmatuod nga usa 

lamang ka ngalan ang pagadad-on ni Apostol Pablo ngadto sa mga Gentil, mga 

hari, ug sa mga anak sa Israel 

. 

Busa ang pangutana magaabot: Unsa man kining maong usa ra ka ngalan 

nga gidala ug giwali ni Apostol Pablo? Alang sa tubag, atong tun-an ang Buhat 

22:15 ug Buhat 26:13-16. 

 

Ang Buhat 22:15 ania ning maong pahayag- “Kay ikaw himoon man nga 

saksi alang Kaniya ngadto sa tanang mga tawo mahitungod sa imong nakita ug 

nadungog.” 

 

Dinhi atong nahibaloan nga si Apostol Pablo nagasaksi lamang sa tanan nga 

iyang nakita ug nadungog. Ang wala niya nakita ug wala niya nadungog dili gayud 

niya saksihan. 

 

Unsa ba ang nakita ug nadungog ni Apostol Pablo? Alang sa tubag, atong 

paminawon ang saysay sa Buhat 26:13-16 – 

(13) “Sa kaudtohon, O hari, nakita ko diha sa dalan ang usa kahayag 

gikan sa langit, nga masilaw pa kay sa adlaw, nga nagsidlak libut kanako 

ug kanila nga nanagkuyog kanako. (14) Ug sa nangatumba kaming  

tanan sa yuta, nadungog ko ang usa ka tingog nga misulti kanako sa 

pinulongan nga Hebreohanon, nga nag-ingon, “Saulo, Saulo, nganong 

ginalutos mo ako? Gisakitan ikaw sa imong pagpatid batok sa mga 

igtotudyok? (15) Ug nangutana ako, KInsa ka ba Agalon? Ug ang Agalon 

mitubag, “Ako mao si Yahshua nga imong ginalutos. (16) apan bumangon 

ka ug tumindog ka, kay mitungha ako karon kanimo alang niining maong 

tuyo, sa pagtudlo kanimo sa pag-alagad ug pagpanghimatuod sa mga 

butang nga niini nakita mo ako ug sa mga butang nga niini magapakita 

ako kanimo.” 

 

Ang bersikulo 14 sa maong Buhat 26 nagmatuod nga ang nabati ni Apostol 

Pablo mao ang TINGOG NGA HEBREOHANON nga gikan sa Langit. Ang 

tanang Bible Versions or Translations managsama ang saysay niining maong 

Buhat 26:14 – nga si Apostol Pablo nakadungog sa tingog gikan sa Langit nga 

NAGASULTI SA PINULONGAN NGA HEBREOHANON. Oo higala, pinu-

longan nga Hebreohanon ang nabati ni Apostol Pablo. Dili Grego. Dili English. 

Dili Latin. 

 

Tungod kay Hebreohanon, sigurado gayud nga ang nabati ni Apostol Pablo 

mao gayod ang ngalan nga Yahshua, kay kining ngalan nga Yahshua ngalan man 

nga Hebreohanon. Ang Jesus ngalan nga Grego. Busa dili gayud Jesus ang nabati 

ni Apostol Pablo. 

 



Atong maklaro sa mosunod nga mga referencia nga ang ngalan Jesus ngalan 

nga Grego: 

 

1) Encyclopedia International, Volume 10, page 9: 

“Jesus Christ (4 B.C.-30 A.D) – the name Jesus is the Greek form of 

the Hebrew name Joshua,  which means ‘Yahweh is salvation’. Christ 

comes from Christos which is the Greek form of the Hebrew 

Messiah….” Binisaya: “ Ang ngalan Jesus mao ang Grego nga porma 

sa Hebrew nga ngalan Joshua, nga nagkahulugan ‘si Yahweh ang 

kaluwasan’. Cristo naggikan sa Christos, nga mao ang Grego nga 

porma sa Hebrew Messiah…” 

 

2) The Catholic Encyclopedia, Volume 8, page 374: 

“Jesus Christ- the word Jesus is the Latin form of the Greek Iesous.” 

Binisaya: “Ang pulong Jesus maoy Latin nga porma sa Grego nga 

Iesous. 

 

3) Seventh Day Adventist Bible Dictionary, page 565: 

“Jesus Christ – The English form of “Jesus” comes from the Latin-

Greek Iesous.”  Binisaya: “Ang English nga porma Jesus nagagikan 

sa Latino-Grego nga Iesous.” 

 

4) The International Standard Bible Encyclopedia, Volume 3, page 1626:  

“Jesus- (Iesous) is the Greek equivalent of Hebrew Joshua.” 

       Binisaya: “Ang Jesus maoy Grego nga katumbas sa Hebrew Joshua.” 

      

5) Cyclopedia of Biblical, Theological and Ecclesiastical Literature, Volume 

4, pages 873-874: 

“There can be no doubt that Jesus is the Greek form of a Hebrew 

name… Its full name is Jehoshua. By contraction, it became Joshua 

or Jeshua.” Binisaya: “Walay duha-duha nga ang Jesus maoy Grego 

nga porma sa usa ka Hebrew nga ngalan. Ang iyang kompleto nga 

ngalan Jehoshua. Sa minubo, kini nahimo nga Joshua or Jeshua 

 

6) Encyclopedia Americana, Volume 16, page 38: 

“Jesus Christ - The Jewish teacher of the 1
st
 century A.D. whom 

Christians claimed to be the prophesied Messiah…Jesus is an 

ordinary proper name, the Greek equivalent of Joshua.”  

Binisaya: “Ang Yahudi nga magtutudlo sa unang siglo A.D. nga giila 

sa mga Christianos nga mao ang gitagna nga Messiah… Ang Jesus 

maoy usa ka ordinary nga proper name, ang Grego nga katumbas sa 

Joshua.” 

 

May mangutana: Apan nganong Jesus man ang nahisulat sa Buhat 26:14 

diha sa daghang mga Bible Versions? Tubag: Tungod kay ang mga Bible 

translators, knowingly or unknowingly, nagwagtang sa nglan ni Yahshua ug 

gipuli ang ngalan nga Jesus. Ang mga bible translators maoy nagbutang niining 

ngalan Jesus diha sa hubad nga mga Biblia, dili si APostol Pablo. 

 

Ang Jesus usa ka Latino-Grego nga ngalan. Ang Jesus dili Hebreohanon nga 

ngalan. Busa dili gayud kini ang nadungog ni Apostol Pablo nga gilitok sa 

tingog nga iyang nabati gikan sa Langit. 

 

 



Ang YAHSHUA ngalan nga Hebreohanon, nga nagkahulugan “SI 

YAHWEH ANG KALUWASAN.” Ang nadungog usab ni Apostol Pablo 

pinulongan nga Hebreohanon. Busa, haum gayud kaayo nga ang ngalan 

Yahshua mao ang Ngalan nga nabati ni Apostol Pablo. Busa, ang Yahshua mao 

gayud ang ngalan nga gidala ug giwali ni Apostol Pablo ngadto sa mga Gentil, 

mga hari, ug sa mga anak sa Israel. 

 

Ang letra ‘J” or ang “sound” nga J wala usab sa Hebreohanon nga 

pinulongan. Ang “J” maoy sinugdanan sa Jesus. Busa ang ngalan Jesus dili 

gayud mao ang nabati ni Aposto Pablo. Busa dili gayud Jesus ang ngalan nga 

giwali ni Apostol Pablo. 

 

Ang sugilanon sa Buhat 26:13-16 nahitabo sa 1
st
 century A.D. Apan ang 

letra “J” mitungha lamang sa may ika-14, ika-15 o ika-17 ka century. Sa ato pa, 

nilabay na ang 1400-1700 ka hataas nga mga tuig human nahitabo ang sugilanon 

sa Buhat 26:13-16, diha pa ang letra “J” nitungha. Busa dili gayud Jesus ang 

ngalan nga nabati ni Apostol Pablo kay wala paman ang letra J niining higayona. 

 

Ania ang mga referencia nga nagmatuod nga ang letra J nitungha lamang sa 

ika 14, ika-15 o ika 17 ka mga siglo: 

 

1) Encyclopedia Americana, about the letter J – 

“The form J was unknown in any alphabet until the 14
th

 century.” 

Binisaya: “Ang porma sa J wala mailhi sa bisan unsang alpabet 

hangtud sa ika-14 ka siglo.” 

 

2) Encyclopdia Britannica, 11
th

 edition – 

“J, a letter of the alphabet which, as far as form is concerned, is only 

a modification of the Latin I, and dates back with a separate value 

only to the 15
th

 century.” 

 Binisaya: “J, usa ka letra sa alpabet nga kon ang porma maoy tukion, 

usa lamang ka kausaban sa Latin nga letra I, ug kining letra J 

nahimong dunay lahi nga balor o porma sugod sa ika-15 ka siglo.” 

 

3) New book of Knowledge, Volume 10, 1992 Edition – 

“J, the tenth letter of the English alphabet is the youngest of the 26 

letters. It is the descendant of letter I, and was not generally 

considered a separate letter until the 17
th

 century.”  

Binisaya: “Ang J, ika-napulo nga letra sa alpabet nga English, mao 

ang kinabataan  sa 26 ka mga letra nga anaa sa maong alpabet. Kini 

siya kaliwat sa letra nga I, ug wala ilha sa kadaghanan nga lahi nga 

letra hangtud sa ika-17 ka siglo.” 

 

Ang ngalan nga YAHSHUA mao gayud ang nabati ni Apostol Pablo. Ang 

YAHSHUA mao ang ngalan nga gidala ni Apostol Pablo ngadto sa mga Gentil, 

nga hari, ug  mga anak sa Israel. Ang YAHSHUA mao ang Ngalan nga giwali ni 

Apostol Pablo. 

 

 Ang Ngalan YAHSHUA mao gayud ang Ngalan nga gisulat ni Apotol Pablo 

diha sa original niyang mga sinulat sa Bag-ong Tugon. Nga ang ngalan 

YAHSHUA  nawala diha sa kasagaran nga Bag-ong Tugon sa Kasulatan maoy usa 

ka mugna sa mga maghuhubad nga adunay “bias” o kaha  “hidden agenda”. 

Basaha ang tagna sa Yeremyah 8:8. 

 



        Ang ngalan YAHSHUA ania niining maong kahulogan: 

 “YAH”        =  YAHWEH  

 “SHUA”      =  KALUWASAN. 

Busa ang Ngalan nga YAHSHUA nagkahulogan si “YAHWEH ANG 

KALUWASAN”. Ang Ngalan YAHSHUA haum sa tahas sa atong mahal nga 

Manluluwas sa Iyang pag-anhi sa kalibutan. Siya ang atong Manluluwas nga 

gipadala gikan ni Amahang YAHWEH. 

       Ang Ngalan YAHSHUA mao ang bugtong Ngalan nga nagdala sa kaluwasan 

gikan sa Langit. Kini ang lig-on nga pamatuod sa Buhat 4:12 –  

“Ug walay kaluwasan 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 ngalan Jesus wala magdala sa kaluwasan. Gi-insert lamang kini sa 

Kasulatan sa mga maghuhubad nga Grego. Hinundumi nga ang Jesus usa ka Grego  

nga ngalan. Apan ang atong bugtong Manluluwas may Ngalan nga Hebreohanon.  

 Higala dawata si YAHSHUA! Kini mao ang matuod ug bugtong Ngalan nga 

nagdala sa kaluwasan gikan ni Abba YAHWEH. Sampita si Yahshua ug pasudla 

Siya sa imong kasingkasing. Shalom! 

Si Abba YAHWEH magapanalangin kanimo! HALLELUYAH! 

Pamati sa: 

BALIK SA KAMATUORAN 

DYSS-AM     999 KHz 

7:00-8:00am  Matag Domingo 

O Sulati ang: 

CONGREGATION OF YAHWEH 

IN YAHSHUA HAMASHIACH 

P.O. Box 81     Tagbilaran City 

Bohol     


