
YAHSHUA vs JESUS 

(Sinulat ni Brod Ephraim Olarte Licayan) 

Daghan nga mga tawo ang nasayud na sa ngalan ni Yahshua. Apan diutay ra 

ang nahigugma pagdawat niini. Kadaghanan nagpabilin sa ngalan ni Jesus uban sa 

sulti nga “mao ra man nang Yahshua ug Jesus!” 

Daghan ang nagtuo nga pwede ra dili sila sa Yahshua kay ang Jesus pareha ra 

kono ug ipasabot sa Yahshua. Mao ra kono nga Manluluwas ang ipasabot sa ngalan 

nga Yahshua ug ngalan nga Jesus. 

Higala, sayop ang maong pagtuo. Ang ngalan Yahshua nagpasabot sa 

Manluluwas nga natawo sa Bethlehem, taga Israel. Apan ang ngalan Jesus 

nagpasabot sa manluluwas nga taga nasud sa Greece, taga Europe: si Zeus! 

Tinuod daghan ang nagasampit sa ngalan nga Jesus nga ang ilang ipasabot 

mao ang Manluluwas nga natawo sa Bethlehem. Apan kon imong subayon ang 

kasaysayan ning maong manluluwas nga ginganlan Jesus, imong makita ug 

mamatud-an nga lahi kini siya kay sa Manluluwas nga natawo sa Bethlehem nga 

ginganlan Yahshua. 

Kon nahigugma ka sa kamatuoran, kuyogi ako sa pagsubay! 

Ang Mga Kalahian NG MGA KALAHIAN 

Ang duha ka mga ngalan Yahshua ug Jesus nagpasabot sa duha ka mga 

Manluluwas. Dili usa ra ka Manluluwas!  

Ania ang mga kamatuoran sa ilang pagkalahi: 

YAHSHUA, ang Messiah nga taga 

Israel 

Jesus (Hey Soos), ang Cristo nga 

taga Europe 

1- 
Nahimugso atol sa Feast of 

Tabernacles (later part of September) 
- 

Nahimugso sa December 25, sa 

Christmas Day 

2- 

Moadto sa simbahan sa mga 

Adlawng Sabado sumala sa Iyang 

nabatasan (Lucas 4:16) 

- 

Nagbalhin sa Adlawng Igpapahulay 

nga Sabado ngadto sa Domingo;  

Domingo na maghimo sa pagsimba. 

3- 

Dili mokaon sa baboy ug tanang 

dulumtanan sa Leviticus 11 ug 

Deuteronomeo 14 

- 
Nagtudlo nga pwede na kan-on ang 

baboy; nga tanan gihinloan na 

4- 
Nituo ug naggamit sa Daang Tugon 

(Lucas 24:44-45, Lucas 4:17) 
- Nagsalikway sa Daang Tugon 

5- 
Nagmatuod ug nagtudlo sa Ngalan ni 

Yahweh (Yachanan 17:6, 26) 
- 

Nagmatuod ug nagtudlo sa ngalan 

nga Jehovah, Lord, God, Dios 



6- Ang Iyang Amahan mao si Yahweh - 
Ang iyang amahan mao si Jehovah, 

Lord, God, Dios 

 

7- 

Nagmatuod nga ang Kasugoan 

magpadayon samtang may langit pa 

ug yuta (Mateo 5:17-19) 

- 

Nagtudlo nga ang Kasugoan 

giwagtang na pagkamatay niya sa 

Golgotha 

8- 
Nagsaulog sa Passover o Pasko 

(Mateo 26:18, Lucas 22:8-15) 
- Nagsaulog sa Easter Sunday 

9- 
Nagsaulog sa mga Fiesta ni Yahweh 

(Lucas 2:41, Yachanan 7:2-10, 37) 
- 

Nagsaulog sa mga fiesta ni Baal nga 

wala itudlo sa Kasulatan. 

10- 

Nagsalikway sa Christmas, 

Christmas tree, Phallic symbols ug 

tanang mga relihiyosong kalihokan 

nga ila sa mga pagano (Mateo 15:9, 

Yeremyah 10:2-5) 

- 

Nagsaulog sa Christmas, Christmas 

tree, Phallic symbols ug uban pang 

mga relihiyosong kalihokan nga ila 

sa mga pagano 

11- 
Gilansang ug namatay sa tul-id nga 

kahoy 
- Gilansang ug namatay sa cross 

12- 

Namatay ug gilubong sa Merkoles sa 

hapon, ug nabanhaw Sabado sa 

hapon; 3 days and 3 nights (72 hrs) 

sa lubnganan (Mateo 12:40) 

- 

Namatay ug gilubong sa Bernes sa 

hapon, ug nabanhaw sa Domingo. 

Dili 3 days and 3 nights (72 hours) 

sa lubnganan 

13- 
Naglitok sa pinulongan nga Hebrew 

ug Aramaic (Buhat 26:13-14) 
- Naglitok sa Grego ug Latin 

14- 

Yahshua – walay pagka-usab nga 

ngalan (Hebreohanon 13:8); gikan sa 

Langit 

- 

Jesus – ngalan nga ge-insert sa mga 

Bible translators; dili gikan sa 

Langit 

15- 

Nagtudlo nga ang Israel tukoron pag-

usab, ug tigumon pagbalik ang 12 ka 

banay sa Israel (Mateo 10:5-6, Buhat 

1:6-7, Pinadayag 21:10-12) 

- 
Nagtudlo nga ang Israel gisalikway 

na ug gipulihan na sa mga Gentile. 

16- 

Nagtudlo ni Meriam (Maria) nga 

mopatuo niya (Marcos 3:31-35, 

Lucas 11:27-28, Yachanan 2:3-5) 

- Nagsimba ni Maria 

17- 
Nagtudlo nga Siya lamang ang dalan 

sa kaluwasan (Yachanan 14:6) 
- 

Nagtudlo nga si Maria usab dalan sa 

kaluwasan 

18- 

Nagtudlo nga ang Bag-ong 

Pakigsaad iya gihapon sa Israel 

(Mateo 15:24, Hebreohanon 8:8) 

- 
Nagtudlo nga ang Bag-ong 

Pakigsaad ila na sa mga Gentil 

19- Nagsunod sa Scripture Calendar - 
Nagsunod sa Julian ug Gregorian 

Calendar 
 



20- 

Nagtudlo nga ang tawo nga mamatay 

pagabanhawon sa pagbalik ni 

Yahshua aron moatubang sa 

paghukom (Lucas 14:14) 

- 

Nagtudlo nga ang tawo nga 

mamatay moderitso sa langit, o 

imperno, o purgatoryo 

 

Kining mga butanga nga imong nabasa klaro nga nagmatuod nga si Yahshua 

lahi ni Jesus. Dili sila mao ra. Kining gitawag sa ngalan nga Jesus mao si Zeus kay 

pareha sila ug mga pagtulon-an! 

Nganong Jesus ang ngalan nga anaa sa Biblia? Tubag: Tungod kini sa mga 

maghuhubad nga wala mahigugma sa ngalan ni Yahshua. Apan ang mas bug-at nga 

rason  mao  kini:  si  Satanas  nagpaka-manulonda   sa kahayag  pinaagi  sa ngalan 

Jesus. Ania ang mga pamatuod: 

 

a) II Corinto 11:14 -  Ug kini dili hinoon ikahibulong, kay bisan gani si Satanas 

nagatakuban man sa iyang kaugalingon ingon nga manulonda sa kahayag. 

 

b) Illuminati 666, By William Josiah Sutton, pahina 261: 

“In the ancient world,  Satan deceived millions with the darkness of pagan 

Sun-worship. In this modern days Satan has taken on a brighter look, it’s 

called Christianity. Instead of using the name Baal, which means Lord or 

Master, he is coming in the name of Jesus.”(emphasis mine) 

 

 Ang gitawag sa ngalan Jesus mao ang gipasidaan ni Yahshua sa Yachanan 

5:43, nga may laing moabot, nga dili gikan ni Amahang Yahweh. Ang makasusubo 

kay ang maong ngalan nga gidala niining nagtakuban dawaton sa daghang 

katawhan. 

 

 Apan adunay salin nga katawhan nga mobulag ni Jesus ug modawat ni 

Yahshua. Kining maong salin nga katawhan mosunod ug motuman sa tawag sa 

matuod nga Manluluwas diha sa Pinadayag 18:4: “Unya nadungog ko gikan sa 

langit  ang  laing tingog  nga  nag-ingon,  ‘Gomula  kamo  kaniya  katawhan  Ko 

aron dili kamo makaapil sa iyang kasal-anan, aron dili kamo makaambit sa iyang 

mga hampak.” 

 

 Gusto ka ba higala nga maapil sa salin nga katawhan nga paga-luwason? 

Dawata  si  Yahshua  Mesiyah  ug  si  Amahang  Yahweh!  Dawata  sila  sa  bug-

os mong kasingkasing!! 
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