
 

DILI “DIOS” 

(Sinulat ni Brod Ephraim Olarte Licayan) 

Nasayud ka ba unsa kining pulong “Dios”? Nasayud ka ba kinsa ang imong gitawag kon 
ikaw mosulti, o molitok  niining pulong “Dios”?  

 
Daghan sa mga katawhan niining panahona ang nagsunod-sunod lamang pagsampit niining  

maong pulong sa walay pagkasayud kon diin kini gikan. Diin ba gikan kining pulong “Dios”? 
Binisaya ba kini o Tagalog? Kinsa ba ang matuod nga ipasabot sa pulong ““Dios””? 
 
Ang “Dios” Dili Binisaya 
  

Ang pulong “Dios” gilitok sa mga Katsila, Portuguese, Latin ug Grego. Gilitok usab kini sa 
mga Bisaya, Tagalog, Hilonggo, Waray ug uban pa. Sa ato pa, ang pulong “Dios” gilitok sa daghang 
mga nasud ug dapit sa kalibutan. Dili lang dinhi sa Pilipinas. 

 
 Kini gilitok ning mosunod nga mga dapit: 
  Pilipinas - gilitok nga ““Dios”” 
  Espanya - gilitok nga ““Dios”” 
  Portugal - gilitok nga “Deus” 
  Italy (Latin) - gilitok nga “Deus” (Latina Vulgata Bible, 404 A.D. by Jerome) 
  India  - gilitok ang “Dyaus”(Encyclopedia Americana, vol. 29, page 771) 
 
 Kini higala, tataw nga nagpa-ila nga ang maong pulong dili usa ka Pilipinhon nga pulong! 
Dili kini Bisaya nga pulong. Dili kini Tagalog nga pulong.  Dili kini Hilonggo nga pulong. Dili kini 
Waray nga pulong. 
 
 Kon mao, unsa man diay ang ipasabot niining pulong “Dios”? Diin man kini gikan? Nganong 
niabot man kini dinhi sa Pilipinas? Husto ba nga ato kining litokon ug simbahon? 
  
Ang Gigikanan sa Pulong “Dios” 
  

Kining pulong  “Dios” gikan sa mga Katsila! Nasayud ka ba nga ang Pilipinas naulipon sa 
mga Katsila gikan sa Espanya sa kapin tulo ka gatus ka hataas nga mga tuig? Niining mga tuiga 
maoy pag-abot sa pulong ““Dios””dinhi sa Pilipinas. 

 
 Agi ug pamatuod, ania atong kutluon sa Kinatsila ang Yachanan 3:16 –“Porque de tal 
manera amo “Dios” el mundo, que ha dado a su Hijo unigenito, para aquel que en ‘el cree, no 
si pierda, mas tenga vida eternal.”  (Gikan sa Biblia nga hinatag sa mga Gideons)  
 
 Dinhi imong mabasa nga ang “Dios” diay gilitok usab sa mga Katsila. 
 
 Gani sa Portugal, nasud nga silingan sa Espanya, kining pulong “Dios” gisulat nga “DEUS”. 
Apan managsama ra ang paglitok. Ania ang pagkasulat sa Yachanan 3:16 sa pinulongan nga 
Portuguese didto sa nasud sa Potugal: “Porque Deus amou a mundo de tal maniera, que deu o 



 

seu Filho unigenito, para que todo aquele que nele cre nao pereca, mas tenha a vida eternal.” 
(Gikan sa Biblia nga hinatag sa mga Gideons) 
 
 Kining “Dios” gilitok usab sa mga nasud sa Central America ug South America nga kanhi, 
sama sa Pilipinas, naulipon sa nasud sa Espanya. Gilitok usab kining “Deus” didto sa nasud sa 
Brazil. Kining Brazil nasud nga naulipon kanhi sa Portugal. 
 
Diin Kuhaa sa Mga Katsila Ang Pulong “Dios”? 
  

Ang pulong “Dios” gikuha sa mga Katsila gikan sa Latin nga “DEUS”. Ania ang saysay sa 
Encyclopedia International, Volume 10, pahina 374: “Latin developed into entirely new languages, 
the Roman languages: Italian, Sardinian, Provencal, French, Catalan, Spanish, Portuguese, Rhaeto- 
Romanic and Rumanian.” 

 
 Imong nakita dinhi higala nga ang  pinulongan nga Kinatsila nagagikan diay sa Latin. Busa 
dili ikatingala nga ang Kinatsila nga “Dios” nagagikan sa Latin nga “DEUS” 
  
Ang Latin Nga “Deus” Diin Gikan? 
  

Ang Latin mao ang pinulongan sa mga Romano. Ug ania ang saysay sa World History ni 
Prof. Gregorio F. Zaide, Pahina 73: “The religion of the Romans was very practical and mixed. 
They adopted Greek paganism, blending it with their ancestral religion. They borrowed the 
Greek deities and Romanized their names. For instance Ares, the Greek god of war became 
Mars.” 
 Binisaya: “Ang relihiyon sa mga Romano praktikal ug nagsagol. Ilang gi-adaptar ang Grego 
nga paganismo, ug giipon sa relihiyon sa ilang katigulangan. Ilang gihulaman ang Grego nga mga 
“Dios” ug ilang gihatagan sa Romanhon nga mga ngalan. Sama sa Ares, ang Grego nga “Dios” sa 
gubat nahimong Mars sa mga Romanhon.” 
 
 Dinhi higala imong nakita nga ang relihiyon sa mga Romano nagagikan sa paganismo nga 
Grego. Gani ang Ares sa Grego nahimong Mars sa Roman o Latin. Sama usab sa “Iesous” sa 
Grego nga nahimong  “Iesus” sa Latin o Roman; nga nahimong Jesus sa English. 
 
 Dugang kutlo gikan sa kasaligan nga Encyclopedia International, volume 10, pahina 374 sa 
artikulo “Latin”: “From the beginning, the system of writing was alphabetic, derived from the 
Greek…” 
 Binisaya: “Gikan sa sinugdan ang sistema sa pagsulat naggamit sa alpabeto, nga gikan sa 
Grego…” 
 
 Karon atong nasayran nga ang sinulatan sa Latin nagagikan usab sa Grego. 
 Ang relihiyon ug sinulatan diay sa mga Latin o Romano nagagikan sa Grego! Kana klaro ug 
dili malalis. 
 
 Dili usab malalis nga ang Latin nga “Deus” gikan gayud sa Grego. 
 
Unsa Man Kini Sa Grego? 



 

  
Ang Latin nga “Deus” nagagikan sa Grego nga “Zeus”. Giunsa pagka-unsaa nga ang “Deus” 

nagagikan sa “Zeus”? Dili ba nga ang “D” lahi raman sa “Z”? Tubag: Mahimong managlahi. Apan 
pwede usab nga managsama. 

 
 Ania ang saysay sa Collier’s Encyclopedia, volume 23, pahina 738, sa artikulo “Z”: “The 

Greek letter  (zeta) - Z in various Greek dialects had several pronunciations, among them “d” 
and “dz” 

Binisaya: “Ang Greek letter  (zeta) - Ang Z diha sa Grego nga mga sinultihan may daghang 
nilitokan, apil niini ang paglitok sa “d” ug “dz”. 

 
 Karon, klaro kaayo nga kun ang “Z” litokon sa sound sa “D”, mogula gayud nga ang Zeus 
litokon usab nga “Deus”!  Ang “Deus” o “Dios” mao diay si Zeus! 
 
 Higala, ang gisangpit sa katawhan karon nga “Dios” (or “DEUS”) mao diay si Zeus. Sa 
nagsimba sila sa “Dios”, maoy ilang gisimba si Zeus! Ang mga  tawo wala masayud niini, apan mao 
kini ang matuod. 
 
Kinsa Kini si Zeus? 
  

Ang mga ngalan nga gisimba nga wala nagagikan sa Yahrusalem o sa mga Yahudim maoy 
mga alyas ni Satanas. Basaha ang Salmo 96:5, Lukas 24:47, Yachanan 4:22 ug Roma 3:1-2. 
  

Kining Zeus usa sa mga alyas nga ngalan ni Satanas nga gigamit sa mga pagano nga Grego. 
Mao nga kon ikaw molitok sa pulong “Dios”, imong gitawag si Zeus nga mao si Satanas. Sama ra 
nga imong gisimba si Satanas!  

 
 Ania ang saysay sa Webster Encyclopedia Unabridged Dictionary, New Revised Edition, 
pahina 1661: “Zeus - the supreme deity of the ancient Greeks; a son of Crunos and Rhea, brother 
of Demether, Hades, Hera, Hestia, and Poseidon; and father of a number of gods, demi-gods and 
mortals; god of the heavens, identified by the Romans with Jupiter. From Greek. Genetive of 
“Dios”.” 
 
 Binisaya: “Zeus –ang labing taas nga makagagahum sa mga Grego sa kanhi nga mga 
panahon; anak nga lalaki ni Crunos ug Rhea, igsoon ni Demeter, Hades, Hera, Hestia, ug Poseidon; 
ug amahan sa mga makagagahum, sa mga may katunga sa pagka-makagagahum ug mga tawo; 
ang makagagahum sa kalangitan, giila usab sa mga Romano nga si Jupiter. Gikan sa Grego. 
Nakapatungha sa pulong “Dios”. 
 
 Higala, kon imo gayud nga sabton sa minaayo ang maong kutlo, tino gayud nga si Zeus mao 
si Satanas. Tiaw mo kana, si Zeus giila sa pagano nga mga Grego nga hari sa kalangitan ug amahan 
sa mga makagagahum! Dili ba nga mao man kini ang tinguha ug handum ni Satanas nga iyang 
maangkon? Nga siya ilhon nga mao ang labing hataas!? 
  

Si Satanas kanhi gitawag nga Lucifer. Ug ania ang saysay sa Isaias 14:12-14: 



 

“(12) Naunsa ang pagkahulog mo gikan sa Langit, oh kabugason, anak sa kabuntagon! 
Naunsa ang pagkalumpag mo sa yuta, nga ikaw man unta ang maglulumpag sa mga nasud! 

“(13) Ug ikaw miingon diha sa imong kasing-kasing: Ako mokayab ngadto sa Langit, ituboy 
ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bitoon sa Elohim; Ug ako magalingkod sa Bukid nga 
tigumanan, sa kinatumyang mga dapit sa amihanan; 

“(14) Mokayab ako sa ibabaw sa mga kahitas-an  sa mga panganod; himoon ko nga ang 
akong kaugalingon mahisama sa Hataas Uyamot.” 
  

Higala, handum gayud ni Satanas nga siya mahisama sa Labing Hataas! Nga siya ilhon nga 
hari sa kalangitan, ug amahan sa tanang makagagahum! Dili ba nga mao man kini ang pag-ila sa 
mga Grego ngadto ni Zeus? Busa, tino ug dayag nga si Zeus mao si Satanas! 
 
Ayaw Simbaha si Satanas 

 
Daghan sa mga katawhan karon wala masayud nga sa ilang gilitok ang pulong “Dios” sila 

diay nagsangpit ni Zeus o ni Satanas! Ug unknowingly nagasimba ni Satanas. Sila wala masayud 
nga ila diay nga gisimba si Satanas! 

 
 Apan karon nasayud kana higala! Padayonon mo ba ang paggamit ug paglitok sa pulong 
“Dios”? Padayonon mo ba ang pagsimba, o pag-abiba ni Satanas? Imo ang pagpili. Sa wala ka pa 
masayud, ikaw dili mapaninglan ug walay sala. Apan karon nga nasayud ka na, ikaw may daku na 
nga tulubagon ngadto ni Abba YAHWEH ug ni YAHSHUA HaMashiach! 
  

Gi-awhag ko ikaw, higala, sa dili na paggamit niining pulong “Dios” kay karon nasayud ka na 
nga kini diay laing alyas ni Satanas! Iyang laing takuban. 

 
 Maoy gamita, uban ang dakung pagtahud ug pagmahal, ang ngalan ni Amahang YAHWEH. 
Ug maoy sampita ang tinuod personal nga Ngalan sa atong mahal nga Manluluwas,  YAHSHUA 
HaMashiach.  
  

Alang sa imong dugang pagtoon, pangayoa kining mosunod nga mga libreng basahon: 
(1) Dili Gayud Jesus 
(2) Nganong Dili Jehovah! 
(3) References that Lord is Baal! Ang God is Baal Gad! 
(4) Ang Pagsimba ug Ang 666 

 
Atong ihatag ang tinuod ug lunsay nga pagsimba ngadto ni Abba YAHWEH ug ni YAHSHUA 

HaMashiach! 
 
Pamati sa:      O Sulati ang: 
 BALIK SA KAMATUORAN    CONGREGATION OF YAHWEH 
 DYSS-AM   999 KHz     IN YAHSHUA HAMASHIACH 
 7:00-8:00am    Matag Domingo   P.O. Box 81     Tagbilaran City 
        Bohol 


