
ANG MATUOD NGA SUGILANON SA CROSS 

(Sinulat ni Brod Ephraim Olarte Licayan 

ug Sis Hilda Licayan-Tan) 

Ang cross giila nga balaan sa daghang mga tawo. Apan tinuod ba gayud kini 

nga balaan? Ang cross giila nila nga maoy gilansangan sa Manluluwas. Apan tinood 

ba nga si Yahshua, ang atong mahal nga Manluluwas, gilansang sa cross? 

Ang cross gibutang sa mga simbahan, mga altar sa balay, mga cementeryo, 

mga dapit sa kalsada diin may mga tawo nga nabanggaan ug namatay. Ang cross 

gibitay sa mga liog, gitaput sa mga bongbong sa balay pinaagi sa lukay nga giporma 

ug cross, ug kini gipatik sa mga libro. Nganong ingon ani man kaimportante ang 

cross alang sa daghang mga tawo? 

Ang  “sign of the cross”  gihimo diha  sa agtang ug sa dughan kay paghingilin 

kuno sa mga panulay  ug sa mga kadaot. Apan tinuod ba nga maka-hingilin kini sa 

mga panulay? Tinuod ba nga abog kini sa mga kadaot? 

Unsa Ba Ang Cross? 

Ang Chambers Encyclopedia, New Revised Edition, Volume IV, page 267 

nagpahayag ning musunod: “Cross was an emblem to which religious and mystical 

meanings were attached LONG BEFORE the Christian era.” Binisaya: “Ang cross 

usa ka simbolo sa mga relihiyoso ug tulukibon nga mga kahulugan DUGAY NA 

NGA PANAHON SA WALA PA ang Christianismo.” 

Dinhi imong nasayran nga ang cross daan na diay nga gihatagan sa relihiyoso 

ug tulukibon nga mga kahulugan daghan na nga mga katuigan sa wala pa ang 

Christianismo. Kini nagpasabot nga sa wala pa nahimugso si Yahshua didto sa 

Bethlehem, ang cross dugay na nga giabiba sa mga katawhan nga mga pagano. 

Ang New Encyclopedia Britanica (micropaedia), Volume III, page 256 

ania usab ning maong pahayag: “Cross forms were used as symbols, religious or 

otherwise, LONG BEFORE the Christian era in almost EVERY PART of the world.” 

Binisaya: Ang mga porma sa cross gigamit na nga mga simbolo, sa mga relihiyoso o 

bisan unsa nga mga paagi DUGAY NA NGA PANAHON SA WALA PA ang 

Christianismo sa halos TANANG MGA DAPIT sa kalibutan.” 

Kini laing pamatuod nga ang paggamit sa cross alang sa mga relihiyosong 

katuyoan o bisan unsang tuyo gihimo na daan DUGAY NA NGA MGA 

PANAHON SA WALA PAY gitawag nga Christianos. Kini nagpasabot nga DILI si 

Yahshua o ang Iyang mga apostoles ang gigikanan sa pagbalaan sa cross! 

Gani ang Catholic Encyclopedia, Volume IV, page 517 nagatug-an nga ang 

cross (gamma cross) usa ka sagrado nga timaan didto sa India diin kini may solemne 

nga kahulogan alang sa mga Brahmins ug mga Buddhists. 



 Basi niing maong mga referencia, tataw kayo nga ang cross gibalaan nang 

daan sa halos tanang dapit sa kalibutan dugay na nga mga panahon sa WALA PA 

NAHIMUGSO si Yahshua didto sa Bethlehem. Kon mao, unsa man diay ang tinuod 

nga sugilanon niining cross? 
 

Ang Tinuod nga Sugilanon Sa Cross 

  

Atong balikan ang Chambers Encyclopedia page 267 gihapon: “With some 

races, the cross was associated with the worship of the sun-god.” Binisaya: “Sa 

uban nga mga rasa sa tawo, ang cross maoy galamiton sa pagsimba sa Adlaw.” 

 

 Ang Catholic Encyclopedia page 517 gihapon, nagkanayon: “Cross - as a 

symbol of the Sun.” Binisaya: “Ang cross – simbolo sa Adlaw.” Higala, ang cross 

diay simbolo sa Adlaw! Ug ang pagsimba sa cross simbolo sa pagsimba sa Adlaw. 

 

 Companion Bible Appendix 162: “The crosses were used as symbols of the 

Babylonian sun-god, and are first seen on a coin of Julius Ceasar, 100 – 44 B.C.” 

Binisaya: “Ang mga cross gigamit nga simbolo sa dios nga Adlaw, ug una kining 

nakita sa salapi nga coin ni Julius Ceasar sa mga tuig 100-44 B.C.”  

 

Sa ato pa, ang pag-ila o pagsimba sa cross nagkahulugan sa pagsimba sa 

adlaw. Hibaloi nga sa mga tuig 100-44 B.C. si Yahshua wala pa nahimugso sa 

Bethlehem. Klaro kaayo nga dili ang pagkamatay ni Yahshua ang sinugdanan sa 

pagbalaan sa cross, kay sa tuig 30 or 31 A.D. na man si Yahshua namatay sa 

Golgotha. 

 

 Ang dautang babaye sa Pinadayag 17 nga may ngalan sa agtang nga 

Misteryosong Babilonia nagahatag sa dakung pag-ila ug pagbalaan sa cross. Sa 

Babilonia, ang cross gigamit nga simbolo sa ilang dios nga Adlaw. Sa ato pa, ang 

pag-ila o pagsimba sa cross nagkahulugan sa pagsimba sa Adlaw. 

 

Unsa ba ang gipalanog sa Kasulatan mahitungod sa pagsimba sa adlaw? 

Atong patubagon ang Ezekiel 8:15, 16, 18: “(15) Unya miingon Siya kanako: 

Nakita mo ba kini, oh anak sa tawo? Ikaw makakita pa gayud pag-usab ug LABI 

PANG DAGKU nga mga DULUMTANAN kay niini. (16) Ug Iyang gidala ako 

ngadto sa sulod sa sawang sa Balay ni Yahweh; ug ania karon, diha sa ganghaan sa 

Templo ni Yahweh – sa kinatung-an sa agianan ug sa halaran, may haduol sa 

kaluhaan ug lima ka mga tawo, uban ang ilang boko-boko nga gipatalikod sa 

Templo ni Yahweh, ug ang ilang mga nawong gipaatubang sa silangan; ug sila 

NANAGSIMBA SA ADLAW nga nag-atubang sa silangan. (18) Busa himoon Ko 

usab ang KAPUNGOT; ang akong mga mata dili magapawas, ni malooy Ako. Ug 

bisan sila magatuaw sa Akong mga igdulungog uban ang usa ka dakung tingog, 

bisan pa niana DILI AKO MAMATI KANILA.” 

 

 Ang pagsimba sa Adlaw usa gayud ka DAKUNG DULUMTANAN sa 

atubangan ni Amahang Yahweh! Kini maka-pasilaub sa Iyang kasuko! Si Amahang 

Yahweh dili moangay mamati kanato kon kita magahimo sa PORMA SA 

PAGSIMBA SA ADLAW! 



 Unsa man diay ang anaa sa pagsimba sa Adlaw? Ang usa ka basahon sa 

Seventh Day Adventist Church, “The Youth’s Instructor” nga penetsahan 

Marso 23, 1948 sa artikulo nga sinulat ni Homer O. Stilson sa pahina 5,  

nagkanayon sa iyang sentido nga ang pagsimba sa adlaw mao ang pagsimba ni 

Satanas. 

 

 Ang saysay niining basahon “The Youth’s Instructor” nagsulti nga tapos sa 

lunop sa panahon ni Noah, ang mga tawo misunod ni Nimrod.  Kinsa ba kini si 

Nimrod? 

 

 Kini si Nimrod usa ka gamhanang mangangayam ug magtutukod sa Emperyo 

o Ginharian. Siya may asawa nga ginganlan Semiramis. Sa diha nga si Nimrod 

namatay, ang mga tawo gipatuo ni Semiramis nga ang espiritu ni Nimrod miipon na 

diha sa Adlaw! Didto nagsugod ang mga tawo pagsimba na sa Adlaw, tungod 

kay sila nagtuo nga ang espiritu ni Nimrod anaa na sa Adlaw! 
 

 Si Semiramis wala na naminyo pag-usab. Apan paglabay sa pipila ka mga 

tuig, siya mibuntis ug nanganak kang Tammuz sa December 25. Gipatuo ni 

Semiramis ang mga katawhan nga ang amahan ni Tammuz mao si Nimrod, o ang 

espiritu ni Nimrod, o ang Adlaw. Busa si Tammuz gitawag sa mga tawo nga anak sa 

adlaw.  Paglabay sa mga tuig, ang letra + (cross) nga mao ang sinugdanan sa 

tammuz, nahimong simbolo sa pagsimba sa Adlaw. 

 

 Kinsa man kini si Tammuz? Atong patubagon ang libro “The Two Babylon” 

nga sinulat ni Alexander Hislop diha sa pahina 281: “At first the cross was the 

emblem of Tammuz, at last it became the emblem of Satan himself.” Bisaya: “ Sa 

sinugdan, ang cross simbolo ni Tammuz, unya sa katapusan kini nahimong simbolo 

ni Satanas.” Sa ato pa si Tammuz mao si Satanas! Si Tammuz mao si baby Satan! 

 

 Dili kaduha-duhaan nga ang cross nagsimbolo ni Tammuz. Ang Tammuz 

laing ngalan ni Satanas, mao man gani nga ang cross nga nagsimbolo ni Tammuz 

nagsimbolo usab ni Satanas! Ang pagsimba, o pagbangutan alang sa cross usa ka 

ngil-ad  nga dulumtanan sumala sa Ezekiel 8:13-14. Ang pagsimba sa cross o ni 

Tammuz gidumtan ni Amahang Yahweh kay kini mao ang laing hulagway sa 

pagsimba ni Satanas! 

 

 Ang Ezekiel 8:13-14 ania ning maong pahayag: (13) Siya miingon usab 

kanako: Ikaw makakita pa gayud pag-usab ug uban pang DAGKU NGA 

DULUMTANAN nga ilang gibuhat. (14) Unya iyang gidala ako ngadto sa agianan 

sa ganghaan sa Balay ni Yahweh nga nagpaingon sa amihanan. Ug ania karon, may 

naglingkod didto nga mga babaye nga nagahilak mahatunngod kang Tammuz. 

  

Cross Ba ang Gilansangan sa Manluluwas? 

  

Higala, ang mga hubad nga Biblia, labi na ang Bag-ong Tugon, nagpatik 

niining pulong nga cross. Apan sa Greek kining pulong cross gisulat nga “stauros” 

ug sa Latin kini gisulat nga “crux”. 

 



 Unsa man kining crux? Ang Catholic Encyclopedia, Volume IV, page 519 

nagkanayon:  “The Latin word “crux” was applied to the simple pole. Certain it is, 

at any rate, that the cross ORIGINALLY consisted of a simple VERTICAL POLE 

(stake).  To this upright pole, a traverse bar was AFTERWARDS ADDED.” 

Binisaya: “Ang Latin nga pulong “crux” giaplikar sa usa ka simple nga poste. 

Sigurado gayud, nga ang cross sa sinugdan mao lamay usa ka TUL-ID NGA POSTE 

(kahoy). Niining maong tul-id nga poste, ang babag nga kahoy DINUGANG na 

lamang.” 

 

 Usab ang Chambers Encyclopedia, Volume IV, page 268 nagtug-an: “The 

name “crux” was strictly applicable to the UPRIGHT STAKE on which the criminal 

fastened or impaled, was left to die.” Binisaya: “Ang ngalan “crux” estrikto nga 

giaplikar lamang ngadto sa usa ka NAGBAROG NGA POSTE o KAHOY diin ang 

criminal nga gilansang o gihikot pagabiyaan aron mamatay.” 

 

 Ang maong mga kutlo gikan sa Catholic Encyclopedia, ug Chambers 

Encyclopedia klaro nga nagtug-an nga ang gilansangan ni Yahshua DILI USA KA  

CROSS nga may babag (traverse bar). Hinonoa USA LAMANG KA TUL-ID ug 

nagbarog nga POSTE o KAHOY. 

 

 Sa ato pa higala, ang insakto unta nga English sa “crux” mao ang “stake” ug 

ang sakto nga binisaya mao ang “kahoy”. Ang pulong cross laing ehemplo sa mga 

gisuksuk sa mga maghuhubad sa Kasulatan! Kining “cross” WALA SA 

ORIGINAL nga Kasulatan nga gisulat sa mga Apostoles, mga Profeta ug mga tinun-

an ni Amahang Yahweh ug ni Yahshua! 

 

 Ang pulong nga “stauros” sa Greek, nga gihubad “crux” sa Latin,  WALA 

GIHAPON MAGPASABOT NGA CROSS. Ang “stauros” nagkahulugan gihapon 

sa tul-id, nagbarog nga kahoy. Walay babag. Kini sumala sa appendix sa mga 

pahina 1155-1157 sa Greek Interlinear of the New Testament Bible. 

 

 Ang Companion Bible Appendix 162 gihapon naghatag ning dugang nga 

pamatuod: “Our English word “cross” is the translation of the Latin “crux”, but 

the Greek “stauros” no more means a crux. Homer uses the word “stauros” of an 

ORDINARY POLE OR STAKE, or a simple piece of timber. And this is the meaning 

and usage of the word throughout the Greek classics. IT NEVER MEANS TWO 

PIECES OF TIMBER PLACED ACROSS ONE ANOTHER AT ANY ANGLE, but 

always of ONE PIECE ALONE.” 

 Bisaya:  Ang English nga pulong “cross” mao ang hubad sa Latino nga 

“crux”. Apan ang Grego nga “stauros” walay kahulugan nga sobra sa “crux”. Si 

Homer (usa ka magsusulat) naggamit sa pulong “stauros” nga usa ka ordinario nga 

POSTE O KAHOY, o usa ka pisa sa kahoy. Ug kini mao ang kahulugan ug 

kagamitan sa maong pulong diha sa tibuok nga Grego nga mga sinulat. Ang 

“stauros” WALA GAYUD MAGKAHULUGAN NGA DUHA KA PISA SA 

KAHOY NGA GIBINAD-AY SA USAG USA sa bisan unsa nga angolo, hinonoa 

kanunay kini nga USA KA PISA SA KAHOY LAMANG. 

 

 Karon, atong naklaro nga si Yahshua nga atong Manluluwas wala ilansang 

sa gitawag nga cross! Siya gilansang sa kahoy nga tul-id, nga WALAY BABAG. 



 Kon si Yahshua wala gilansang sa cross, klaro kaayo nga ang pagbalaan ug 

pagsimba sa cross maoy usa ka dakung PANGILAD ni Satanas sa mga tawo. Ang 

cross dili gayud balaan, ug dili gayud ipasimba ni Amahang Yahweh ug ni 

Yahshua! Kini simbolo hinoon sa pagsimba sa Adlaw ug sa pagsimba ni Satanas! 

  

Ang Nagpadaku sa Cross 

  

Ang pangutana karon, wala man kaha si Yahshua gilansang sa cross, nganong 

nidaku man kini? Kinsa man ang nagpadaku niini? 

 

 Ang cross gipadaku sa Christianismo tungod sa patuo sa usa ka pagano nga 

nahimong Emperador sa Papal Rome, nga mao si Emperador Constantino. 

 

 Giunsa ni Emperador Constantino pagpatuo ang mga tawo niadtong 

panahona? Ania ang tubag nga gisaysay sa libro, World History by Leogardo nga 

makita diha sa pahina 322:  “At the beginning of the 4
th

 century, Constantine the 

Great became Emperor of Rome. A LEGENDARY STORY states that, while he was  

on his  way to fight against a rival  claimant to the throne,  he saw a cross in the  

sky with the words “In Hoc Signo Vinces”; meaning, “By This Sign You Shall 

Conquer”. He used the cross as his standard and won the battle.  Therefore, he 

vowed to uphold the Christian Religion whose sacred sign was the cross.”  

 

   Binisaya: “Sa sinugdanan sa ika-upat ka siglo, si Constantine the Great 

nahimong Emperador sa Roma.  Usa ka  TINOMUTUMO nga sugilanon nagsaysay 

nga samtang si Constantino padulong makiggubat batok sa iyang kaatbang sa pag- 

angkon sa trono sa Roma, siya nakakita ug usa ka cross diha sa langit uban niing 

mga pulonga “In Hoc Signo Vinces,” nga nagkahulogan “Pinaagi Ning Maong 

Timaan Ikaw Magmadaugon”. Gigamit niya ang cross nga iyang estandarte ug 

siya midaug sa maong gubat. Busa, siya misaad nga iyang ipadaku ang Relihiyon 

nga Christianismo kansang sagrado nga timaan mao ang cross.” 

 

 Usab ang Chambers Encyclopedia, New Revised Edition, Volume IV, diha  

sa pahina 268 nagtug-an: “The Emperor Constantine, after his victory over 

Maxentius, which he attributed to the influence of the sign of the cross, caused 

crosses to be set up in public places and on public buildings.” Binisaya: “Si 

Emperador Constantino, tapus sa iyang kadaugan batok ni Maxentius, nga iyang 

giisip nga naggumikan sa ipluwensiya sa cross, nagmando nga ang mga cross 

ibutang diha sa mga dapit publiko ug mga tigbayong publiko.” 

 

 Higala, imo karong nasayran nga si Emperador Constantino diay ang 

nagpadaku niining cross. Kinsa man kini siya? Tubag:  Si Emperador Constantino 

usa ka pagano nga misagop sa tinuohan nga Christiano, ug nahimong Emperador sa 

Papal Rome. 

 

 Sa mao gihapon nga Companion Bible appendix 162 ania ang dugang 

pahayag kon kinsa kini si Emperador Constantino: “It should be stated, that 

Constantine was a sun-god worshipper.” Binisaya: “Kini gayud ipahayag, nga si 

Constantino usa ka magsisimba sa dios nga Adlaw.” Higala, hinumdumi ang 

gipalanog ug gipasidaan sa Ezekiel 8:15, 16 ug 18. 



 

Atong hinumduman nga nahimong Emperador si Constantino sa sinugdan sa 

ika-upat ka siglo. Ang ika-upat ka siglo naglangkob sa mga tuig 301-400 A.D. 

Tungod kay siya Emperador sa labing gamhanan nga nasud sa kalibutan niadtong 

panahona, sayon ra kaayo alang ni Constantino pagmando nga ang cross isukip o 

isuksuk sa mga Bible translations niadtong panahona, bisan kon kining cross wala   

sa original nga Kasulatan – Daang Tugon man, o Bag-ong Tugon! 

 

 Dili ang original nga Kasulatan higala ang nagpadaku niining cross! Wala sa 

original nga Kasulatan kining cross! 

 

Ang Biblia Wala Mag-ila sa Cross nga Balaan 

 

 Ang mga tawo labihan nga naka-abiba sa cross. Sila naghimo sa timaan sa 

cross diha sa ilang mga agtang ug mga dughan, ug nagbutang sa mga porma sa cross 

sa ilang mga balay ug mga simbahan. Ang paghimo sa ingon niana may basi ba sa 

Kasulatan? Gisugo ba kini sa Biblia? 

 

 Atong patubagon ang Catholic Encyclopedia, Volume IV, pahina 520: 

“The practice of making on one’s forehead the sign of the cross is not 

commanded in the Holy Scriptures, but is a matter of Christian tradition.”  
Binisaya:  “Ang paghimo sa timaan sa cross diha sa agtang wala isugo sa Balaang 

Kasulatan; kini maoy usa lamang ka Christiano nga tradisyon.” 
 

 Dinhi atong naklaro nga walay basi, ug walay sugo ang Biblia nga ang timaan 

sa cross ibutang diha sa agtang! Wala usab isugo sa Biblia nga ang timaan sa cross 

himoon diha sa dughan!  Labi pa nga wala isugo sa Biblia nga ang cross ibutang 

diha sa mga balay ug simbahan! 

 

 Nahimuot ba ang Amahang Langitnon sa mga pag-ampo ug pagsimba nga 

pinasikad sa mga tradisyon sa tawo lamang? 

 

 Si Apostol Mateo nagpalanog sa tubag. Mateo 15:9 – Apan kawang lamang 

ang inyong pagsimba Kanako, kay inyong gipaka-doktrina ang mga tradisyon 

lamang sa tawo.”   

 

 Ang pagbalaan sa cross ug pagsimba niini dili sugo ni Amahang Yahweh! 

Dili sugo ni Yahshua Mesiyah! Kini sugo lamang sa mga tawo.  Sugo lamang sa 

mga ministro, mga pastor, mga pari ug mga elders nga nagpakabuta-bungol sa 

kamatuoran. KINI USA KA DAKUNG SAYOP!! Kon ikaw mosunod lamang sa 

mga pangulo sa imong pundok sa relihiyon nga walay pagsusi sa kamatuoran, ikaw 

maapil sa dakung kasal-anan.  

 

Basaha ang Malaquias 2:7-8 alang sa usa ka importante kaayong pahayag ni 

Amahang Yahweh, usa ka importante kaayong pasidaan. 

 

 Kon ikaw apil sa nagbalaan, nagsimba, nagyukbo o nag-ila sa cross 

hinumdumi gayud kining maong mga punto nga atong nasuta karon: 

 



1. Ang cross simbolo sa sun-worship (pagsimba sa Adlaw) 

2. Ang cross simbolo ni Tammuz 

3. Ang cross simbolo ni Satanas o Lucifer 

4. Ang cross simbolo sa pagdaug ni Satanas diha sa kinabuhi sa tawo nga 

nagbalaan, nagsimba, ug nagyukbo niining cross 

5. Si Yahshua Mesiyah, ang atong Manluluwas, wala gilansang sa cross. 

6. Ang pag-abiba sa cross o pagsimba sa Adlaw MAKAHALING SA 

KASUKO ni Amahang Yahweh (Ezekiel 8:13-18) 

 

Higala si Yahshua Mesiyah, nagtawag kanimo karon paggula gikan sa sistema 

sa pagsimba nga iya sa Babylonia. Kining Babylonian System of Worship mao 

ang sistema sa pagsimba nga iya sa Dautang Babaye sa Pinadayag 17. Ang 

Babylonian System of Worship naga-sentro sa pagsimba sa Adlaw o sun-worship. 

KINI MAO ANG PAGSIMBA NI SATANAS SA LAING TAKUBAN NGA 

PAAGI. 

 

Magapadayon ka ba sa pagsimba ni Satanas pinaagi sa pagbalaan, pagsimba, 

pagyukbo o pag-ila sa cross? 

 

Patabang ni Amahang Yahweh ug ni Yahshua paghimo sa imong desisyon! 

 

HALLELUYAH! 

 

Pamati sa: 

 

 BALIK SA KAMATUORAN 

 DYSS – AM, Cebu City 

 999 KHz, 7:00-8:00am 

 Matag Domingo 

 

O Sulati ang: 

 

 CONGREGATION OF YAHWEH 

 IN YAHSHUA HAMASHIACH 

 P.O.Box 81, Tagbilaran City 

 6300   Bohol 


