
WALAY “J” SA PAGKAHIMUGSO SA 
MANLULUWAS 

(Sinulat ni Brod Ephraim O. Licayan) 

     Dunay daghang mga tawo nga mipilit sa ngalan nga Jesus. Ila kini nga giisip 

nga mao ang personal nga ngalan sa Manluluwas nga nakig-uban sa mga Apostoles 

sa sayo sa unang siglo, A.D. 

  Apan higala, dili gayud mahitabo nga “Jesus” ang ngalan sa Manunubos. 

Ang ngalan Jesus nagsugod sa letra or sound nga “J”. Apan nasayud ka ba nga 

wala pay “J” sa pagkahimugso sa Manluluwas didto sa Bethlehem? Hinumdumi 

nga ang mahal ta nga Manluluwas nahimugso didto sa Bethlehem niadtong 

Ethanim 15 (September 29, 4 BC), matud pa sa Companion Bible, Appendix No. 

179. Sa maong panahon, wala pay letra “J”. 

Kon gamiton ang Calendario sa Kasulatan (Bible Calendar), ang pagkahimugso sa 

Manluluwas natunong sa Ethanim 15 – unang adlaw sa Feast of Tabernacles. 

(Alang sa dugang saysay, pangayo sa libre nga Basahon “The Feast of 

Tabernacles and the Birthday of Yahshua”) 

Oo, higala, wala pay letra J sa pagkahimugso sa Manluluwas didto sa Bethlehem! 

Ania ang mga kasaligan nga pamatuod: 

1) Encyclopedia Americana, Volume 15, Year 2000 edition, page 636:

“The form J was unknown in any alphabet until the 14
th
 century A.D. when it 

originated in the ornamental lengthening of the letter I in manuscripts, particularly 

when I was an initial letter. The descending stroke of the pen was made with a 

curve to the left.” 

Binisaya: “Ang porma sa J wala ilhi sa bisan unsang alpabet hangtud sa ika ka 14 

ka siglo A.D.., sa diha nga kini nagsugod isip pagpatahum nga pagpataas sa letra I 

diha sa mga manuscripts, labi na kon ang I inisyal nga letra. Ang tigbubos nga 

pagsulat sa dagang (pen) gihimo uban sa pagliko padulong sa wala.” 

2) The New Book of Knowledge, Volume 10, 1982 edition, page 1:

“J, the 10
th

 letter of the English alphabet, is the youngest of the 26 letters. It is a 

descendant of the letter “I” and was not generally considered a separate letter 

until the 17
th
 century. The early history of the letter “J” is the same as the history 

of the letter “I”. 

“I is a descendant of the ancient Phoenicians and Hebrew letter “Yod”… The 

Phoenicians gave the “Yod” a semi-consonant sound and pronounced like the Y in 

“yellow”.” 

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

sa 26 ka mga letra. Kini kaliwat sa letra I ug wala ilha sa kadaghanan nga lahi nga 

letra hangtud sa ika-17 ka siglo. Ang sayo nga kasaysayan sa letra J pareho ra sa 

kasaysayan sa letra I . 

“Ang letra I kaliwat sa karaan kaayo nga Phoenician ug Hebrew nga letra “Yod”. 

Ang mga Phoenicians naghatag sa “Yod” sa semi-consonant nga paglitok, nga 

litokon sama sa letra Y diha sa pulong “yellow”.” 



3) Encyclopedia Britannica, Volume 12, 1986 edition, page 824: 

 “J, this letter was not differentiated from “I’ until comparatively 

modern times. It was the custom in medieval manuscripts to lengthen the letter “I” 

when it was in a prominent position, notably when it was an initial… The process 

of  differentiation began about the 14
th

 century but was not complete until the 17
th
 

century.” 

 Binisaya: “J, kini nga letra wala ilha nga lahi sa letra “I” hangtud sa 

may pagka-moderno na nga mga panahon. Maoy batasan sa karaang manuscripts 

nga tas-on ang letra “I” kon kini naa sa prominente nga posisyon, labi na kon ang 

“I” usa ka inisyal.. Ang proseso sa pagkalahi sa mga letra “J” ug “I” nagsugod sa 

ika-14 ka siglo apan wala kini nakompleto pagkalahi hangtud sa ika-17 ka siglo.” 

 

4) New Standard Encyclopedia, Volume 9, 1996 edition, page 1: 

“J, is the 10
th

 letter of the English alphabet. It originated in the ancient Semitic 

consonant “Yod”…”Yod” became the Greek vowel “iota” or “I”… Later in 

England, the letter “I” was given the additional sound of “J”. It was not until 

about the 16
th

 century however, that J was established as a separate letter.” 

Binisaya: “J, ang ika-napulo nga letra sa alpabet nga English. Kini naggikan sa 

karaan kaayo nga Semitic consonant “Yod”… Ang “Yod” nahimo nga Grego nga 

vowel “iota” o “I”. Sa ulahi, didto sa nasud sa England, ang letra “I” gihatagan sa 

dugang tingog sa “J”. Apan ang “J” wala maestablisar nga lahi nga letra hangtud sa 

ika-16 ka siglo.” 

 

5) Grolier International Encyclopedia , Volume 11, 1997 edition, page 338: 

“The letter “J” was derived from the letter “I” by the addition of curved stoke at 

the bottom. 

“J occurs as early as 14
th
 century A.D., but its early use was only ornamental, 

created by the lengthening of “I” especially in initial position. Eventually, “J” 

came to contrast with “I” to distinguish the consonant “Y” from the vowel “I”, 

both of which were represented by the “I” in Latin. This differentiation was not 

fully established in English until the 17
th
 century, however.” 

Binisaya: “Ang letra “J” naggikan sa letra “I” pinaagi sa pag-dugang sa pinaliko 

nga pagsulat niini diha sa ubos. 

“Ang J nitungha labing sayo sa may ika-14 ka siglo A.D., apan ang iyang katuyoan 

mao lamang ang pagpatahum, nga gihimo pinaagi sa pagsulat sa letra “I” nga 

pinataas labi na kon ang letra “I” usa ka inisyal. Sa kadugayan ang “J” nahimong 

lahi sa “I” aron sa pag-ila sa consonant nga “Y” gikan sa vowel nga “I”, diin kining 

duha gisulat sa letra “I” diha sa Latin. Kini nga pagkalahi wala hinoon nahingpit 

diha sa English hangtud sa ika-17 ka siglo.” 

 

    Higala, ang Manluluwas wala tawga nga “Jesus” sa Iyang mga Apostoles. Siya 

wala tawga nga “Jesus” sa mga tawo sa Siya nagawali didto sa Yahrusalem, 

Galilea, Capernaum, Samaria ug Nazareth. Siya wala tawga nga “Jesus” sa Siya 

naga-ayo sa mga masakiton ug nagahimo sa mga milagro. Siya wala tawga nga 

“Jesus”sa Iyang pagkahimugso sa Bethlehem. Siya wala tawga nga “Jesus” sa diha 

nga Siya gilansang sa kahoy sa Golgotha sa sayo sa 1
st
 century A.D. 

  

Ang Manluluwas wala tawga nga “Jesus” sa dihang Siya nabanhaw gikan sa mga 

patay. Siya wala tawga nga “Jesus” sa Iyang pagkayab ngadto sa Langit. Ug Siya 

dili tawgon nga “Jesus” sa Iyang haduol na nga pagbalik. 

 

Ang Manunubos wala gayud tawga nga “Jesus”! Siya nagalakaw dinhi sa 

kalibutan, gilansang sa kahoy sa Golgotha, namatay, nabanhaw, ug nikayab ngadto 

sa Langit sa 1
st
 century A.D. Apan ang letra “J” nga anaa sa Jesus, nitungha 



lamang pagsugod sa ika-14 ka siglo A.D., ug nahimong lahi nga letra sa ika-17 ka 

siglo A.D. Busa ang Manluluwas wala gayud tawga sa ngalan nga nagsugod sa 

letra J, sama nianang ngalan nga “Jesus.” 

 

Higala, ang matuod personal nga Ngalan sa Manluluwas mao ang YAHSHUA. 

Kini ang bugtong Ngalan nga nagdala sa kaluwasan gikan ni Abba YAHWEH. 

Ang Ngalan nga YAHSHUA nagkahulugan si “YAHWEH ang KALUWASAN”. 

Ang Ngalan nga YAHSHUA mao ang giwali, gisaksi ug gipaka-matyan sa mga 

Apostoles, dili ang ngalan nga “Jesus”. 

 

Dawata si YAHSHUA karon sa imong kasing-kasing, ug biyae ang ngalan nga 

Jesus. Ang ngalan nga “Jesus”  binuhat lamang sa mga Greek translators sa Bag-

ong Tugon. Samtang ang Ngalan nga YAHSHUA hinatag gayud sa Langitnong 

Amahan nga si YAHWEH El Shaddai. 

 

Higala, sabta gayud nga aduna lamang usa ka bugtong Ngalan nga nagdala sa 

kaluwasan. Dili duha, o tulo. Basaha ang Buhat 4:12 – “Ug walay kaluwasan sa 

bisan unsa pa nga lain, kay walay laing Ngalan ilalum sa Langit nga gihatag 

ngadto sa mga tawo nga pinaagi niini mangaluwas kita.” 
 

Sa dili pa nako tapuson kining maong basahon, tugoti ako pagpaambit kanimo 

niining mosunod nga mga pangutana ug tubag: 

 

1) Pangutana : Kon dili pa sakto ang ngalan nga Jesus, ngano nga daghan man 

nga mga milagro ang nahimo niining maong ngalan? Sama sa pag-ayo sa mga 

balatian, ug uban pa! Ang Ngalan Yahshua may mga milagro ba usab? 

 

Tubag: Ang mga Buddhists nagmatuod usab nga daghang milagro ang ilang 

natagamtaman sa ngalan ni Buddha. Ato ba kining sabton nga Buddha ang ngalan 

sa Manluluwas? Ang mga Muslims usab nagmatuod nga daghang milagro sa 

ngalan ni Allah. Mahimo ba usab natong sabton nga Allah ang ngalan sa 

Manluluwas? Kon milagro ang basihan, tanang relihiyon pulos husto kay ang tanan 

naga-angkon nga nakatagamtaman ug mga milagro. 

 

Dili namo ipanghambog ang mga dagku ug daghang mga milagro nga among 

naangkon sa Ngalan ni Yahshua. Ngano man? Tungod kay ang mga milagro dili 

maoy basihanan sa kamatuoran. Ang basihanan sa kamatuoran mao lamang ang 

Kasulatan, nga wala “doktore” sa mga maghuhubad. Basaha ang Yachanan 5:39, 

Buhat 17:10-11, Yachanan 17:17, Isaias 8:20, Yachanan 14:6. 

 

       Gani pa, ang Kasulatan nagpasidaan kanato nga may mga milagro si Satanas 

nga himoon aron paglimbong sa katawhan. Basaha ang II Tesalonica 2:9-11, 

Pinadayag 13:13, ug Pinadayag 16:14. 

2)  

3) Pangutana: Nganong mutuo man ta sa mga Encyclopedia ug uban pang 

mga referencia nga sinulat ra man na sila sa mga tawo? Nganong dili man hinoon 

ang Biblia ang atong sundon? 

 

Tubag: Ang Balaang Kasulatan nagsugo kanato sa pagtino, o pagsusi sa tanang 

butang (I Tesalonica 5:21), ug sa pagsabot sa kamatuoran sa sakto nga paagi (II 

Timoteo 2:15) 

 

       Ang mga encyclopedia ug mga referencia makatabang kanato sa pagsabot sa 

kamatuoran sa saktong paagi. Sabta nga wala sa atong mga kamot ang orihinal sa 



Kasulatan. Busa kinahanglan kitang motuon kon giunsa paghubad sa mga 

translators o maghuhubad ang Balaang Kasulatan. Dili kita buot nga mailad o 

malimbongan sa mga translators. Ang mga maghuhubad dili mao ang mga Profeta 

ug mga Apostoles! 

 

     Hinumdumi usab nga ang mga maghuhubad sa Kasulatan mga eskolars, 

sama sa mga nagasulat sa Encyclopedia ug mga referencia. Ug sila pareho ra nga 

mga tawo nga mahimong masayop. Busa dili kita mohunong pagtuon diha sa pipila 

lamang ka mga versions o hubad sa Kasulatan o Biblia. Mobalik kita ngadto sa 

orihinal, o kaha sa labing duol sa orihinal kon ang orihinal dili man ugaling nato 

maabot. 

 

 Si Abba YAHWEH magapanalangin kanimo pinaagi ni YAHSHUA. 

HalleluYAH! 
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