
Zeus dos gregos, Jupiter dos romanos, é o mesmo Jesus dos Cristãos.  

 

O nome  JESUS,   é uma forma grega   ( invenção dos gregos) ou melhor um vocábulo latino, que tem raízes no 

"GREGO IESOUS" sendo portanto mais uma divindade (deus) na mitologia GREGA - ROMANA, a quem é atribuído 

poderes miraculosos: curas, transformações, multiplicações, ressucitar mortos, o poder de salvar, etc, poderes estes 

que só pertencem ao CRIADOR, YAH O ETERNO. 

 

Os escritores, os pastores, os anciãos, os sacerdotes, enfim todos os Cristãos ensinam que, o nome JESUS tem raízes no 

Hebraico, mas isto não é verdade, pois SUS em Hebraico é CAVALO=BESTA, e chamar O CRIADOR por este nome seria 

uma blasfémia ( יסוס  = YESUS )você estaria dizendo deus cavalo, O NOSSO POVO PRECISA SABER A VERDADE,    e agora 

meu prezado, no dia do juizo final, quando você estiver diante do JUIZ DE TODA A TERRA, àquele que é O REI DOS 

YAHUDIM você terá coragem de chama-lo de Jesus ??? Sabendo o que este nome significa em Hebraico ?!?!. 

YAHUSHUA  não leva em conta o tempo da ignorância, mas desde o momento em que a pessoa passa a conhecer a 

verdade, O NOME VERDADEIRO DO CRIADOR, então já nào é mais ignorante e se a pessoa continuar a invocar o nome 

do idoio grego-romano Jesus, então passa a ser um blasfemador conciente, então lhe é permitido o espirito da 

operação do erro, e as escrituras nos fala de que é impossível que estas pessoas possam ter o espirito de 

arrependimento novamente, pois de novo crucificaram O FILHO DO ALTÍSSIMO, pisaram o sangue da nossa redenção.  

Qualquer pessoa que tenha um pouco de cultura pode ver claramente que o vocábulo Jesus, jamais poderia derivar do 

nome Hebraico:   יהושע =YAHUSHUA, principalmente porque no hebraico não existe a consoante "J" então o nome DO 

ETERNO jamais poderia ser; JEOVÁ, JÁVÊ, ou JESUS, isto foi um laço para a humanidade, a ocultação do nome 

verdadeiro do Criador e Salvador nosso. Quero lembrar a todas as pessoas que, NOME PRÓPRIO NÃO PODE SER 

TRADUZIDO, É CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE IDEOLOGIA, é também um desrespeito a identidade de alguém, e 

principalmente quando diz respeito ao Nome do CRIADOR, pois todo àquele que blasfemar do seu nome corre sério 

perigo, porque O ETERNO não terá por inocente, àquele que assim proceder.  

A SALVAÇÃO VEM  DOS YAHUDIM = Judeus, e única e exclusivamente por meio do decendentede AVRAHAN = ABRAÃO,    

YAHUSHUA HAMASHIAH, O REI DOS JUDEUS, e somente neste nome é que podemos ser salvos, ATOS 4:12  “E em 

nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo 

qual podemos ser salvos.”  ATOS 2:38  “E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batízado em nome de 

 YAHUSHUA HAMASHIAH, para perdão dos pecados; e receberás o dom do Espirito Puro -Cadosh.” Todos = יהושע המשיה

quantos vão herdar a vida eterna, invocam e conhecem o nome verdadeiro do Criador e Salvador nosso.  “E 

ACONTECERÁ QUE TODO ÀQUELE QUE INVOCAR O NOM E DE "YAHUSHUA O UNGIDO" SERÁ SALVO.”    O MEU POVO 

SABERÁ O MEU NOME YshaYAHU 52:6.  
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