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Pamagat: Ang Lubahang Itinaas na Pangalan 
 
Texto: Philippians 2:9 “Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is 

above every name:” 
 Pagsasalin: Kaya naman ang Dios din ay lubhang itinaas siya, at binigyan siya ng pangalang higit 

sa lahat ng mga pangalan. 
 
Panimula: 

1.  Maraming mga tao na walang pag-aalala sa kanilang kaluluwa. Higit pa ang pagmamalasakit 
nila sa kanilang mga alagang hayop (pusa o aso) kaysa sa mga bagay na patungkol sa buhay 
na walang hanggan. 

2.  Malaking awa galing sa Diyos ang isipin natin ang patungkol sa ating sarili, sa kalagayan ng 
ating kaluluwa, sa kondisyon ng ating espirito. 

3.  Ang kamatayan ay parating, at ang paghatol ay sigurado, kaya dakilang kamangmangan ang 
pagpapabaya ng mga Salita ng Diyos. 

4.  Kamamangmangan na iwanan natin si Jesuscristo sa labas ng magandang balita. 
 
I.  Ang Kanyang Lubhang Itinaas na Pangalan: 
 A.  Ang Pangalan niya ay “Jesus.” 

A.1. Jehovah Saviour (Lord Saviour).  Ang pangalang “Jehovah” ay ang pinaka personal 
na pangalan ng Diyos (Exo. 6:3).  

A.2. Ang pangalang “Saviour” ay patungkol sa kaniyang mission (Lk. 19:10). Isa. 43:11; 
Lk. 2:11. 

 B. Ang Pangalan ng kanyang position: “Christo.” 
  B.1. Ang ibig sabihin ng “Christo” ay pinili base ito sa Griego, pero sa Hebreo “Messiah.” 

B.2. Ito ay ang opisyal na titlo ng Panginoong Jesus – 514 times sa Bagong Tipan ang 
pagbanggit nitong pangalan. 

B.3. Sa Biblia tatlo ang opisina na “anointed”: Propeta, Pari, and Hari. Si Jesus ay mga ito. 
 C. Ang Pangalan niya ay “Lord.” 
  C.1. Lk. 2:11 – He is Christ the Lord. –  
  C.2. Matt. 12:8 – The Son of Man is Lord even of the sabbath day. 
  C.3. Phil. 2:11 – Upang ipahayag ng bawat dila na si Jesu-Cristo ang Panginoon… 

D. Maari na hindi pa ipinahayag sa atin ang pangalan na ito. Balang araw ipapahayag ito sa atin 
at malalaman natin sa isang saglit ang buong kahulugan at implikasyon ng kanyang lubhang 
dakilang pangalan. 

 
II.  Ang Kabuluhan ng Pangalan ng Panginoong Jesucristo: 

A.  Kapag may ikaw ay may sakit sa ulo, hindi sapat ang alam mo ang lahat ng patungkol sa 
paracetamol. Sa katunayan nga hindi makakatulong ang kaalaman sa sakit ng ulo. Pero kung 
tatanggapin mo o inumin mo ang paracetamol, kahit na kulang ang kaalaman mo sa gamot, 
matatanggal ang sakit ng ulo mo gayon pa man. 

B.  Kahit na alam mo ang daan na papunta sa bahay, kung hindi mo it lakarin, hindi ka 
makakarating sa bahay. Lahat ng mapa, Waze, gps, usapan, explinasyon, ay walang effect 
maliban na lakarin mo ang daan. 

C.  Ang pagtanggap sa Panginoon ay sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya. Hindi 
sapat ang alam no ang mga patungkol kay Christo, kaylangan na siya ay magtiwala ka sa 
kaniya lamang at ipahinga mo sa kaniya ang iyong mga pangamba at pagkatakot. 

Katapusan: 
1.  Ang pangako ng salita ng Diyos ay siya na tumanggap sa kanya ay pinagkalooban niya sila ng 

karapatan na maging mga anak ng Diyos. 
2. Wag mong tanggapin ang plano ng kaligtasan, tagapin mo ang persona ng kaligtasan – si 

Jesus. 


