
ANG 666 NUMERO SA IYANG NGALAN 

(Sinulat ni Brod Ephraim Olarte Licayan) 

Pasidaan 

Kining maong pagtuon bahin niining 666 mahimo nga makapakurat kanimo, o kaha 
makapasuko, o kaha makapanglimbawot sa imong balhibo! Bisan hain niini ang imong 
reaksyon, hangyoon ko ikaw higala nga sa dili ka pa mopadayon pagbasa, himoa una ang 
kinasingkasing nga pag-ampo. Pangaliya sa atong Langitnong Amahan YAHWEH El Shaddai 
alang sa Iyang panalangin ug kaalam. Ayaw gayud pakyasa ang pag-ampo! Hibaloi, nga sa 
imong atubangan anaa si Satanas (bisan tuod siya dili nimo makita) aron nga ikaw iyang 
samukon aron dli nimo masabtan kining imong gibasa. 

Busa higala, usbon ko, pag-ampo una! 

Ang Ngalan Luyo Niining 666 

Higala, ang katapusang bahin sa Pinadayag 13:17 nagsaysay nga ang 666 “numero 
sa iyang ngalan”! Apan unsang ngalana? Atong suta-on kon unsa kining ngalana uban sa 
tabang niining mosunod nga mga tinubdan nga kasaligan: 

1.) Strongs Exhaustive Concordance of the Bible, Greek Dictionary of the New 
Testament, page 78 

2.) The New Lexicon Webster’s Dictionary, Volume 2, page 1138, 1996 Edition 
3.) Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary, New Revised Edition, page 

1650 
4.) Encyclopedia Americana, Volume 24, page 771, on article Zeus 

Sa entry number 5516 sa pahina 78 sa Greek Dictionary of the New Testament, 
imong makita kining tulo: Xξς. Sa Grego, kini gibasa nga “chi xi stigma”. Kini sila may 
numerical equivalent nga 600 + 60 + 6 = 666. 

Unsa man ang kahulogan sa nag-una nga X? Kon kini atong masayran, sayon na 
lamang ang pagsabot sa nagsunod nga ξς ! Ug sayon na lamang ang pagsabot sa entiro Xξς. 

Karon, unsa man kining X? Ang New Lexicon Webster’s Dictionary ug Webster’s 
Encyclopedic Unabridged Dictionary nagtug-an sa kahulogan niining X. Ang X nag-
kahulogan Christ! 

Kon ang X nagkahulogan Christ, sa ato pa ang ξς nagkahulogan Jesus! Kini tungod 
kay kon moingon gani ang tawo nga Christ, ang iya gayud nga ipasabot mao si Jesus or 
Christ Jesus. Dili Christ Allah; dili Christ Buddha; dili Christ Confucious. 

Ania ang saysay sa mga referencia: 

a.) Greek Dictionary of the New Testament entry No. 5516 – Dinhi imong makita ang 

tulo ka mga letra nga may equivalent nga 600, 60, ug 6. Total 666. Kining maong 

tulo ka mga letra mao ang Xξς. 

b.) The New Lexicon Webster’s Dictionary, Volume 2, pahina 1138 – Kini nagpakita 

nga ang X nagkahulogan Christ; sama sa X–mas nga Christmas. 

c.) Encyclopedia Americana, Volume 29, pahina 771-772 – Dinhi imong mabasa 
nga ang Dios sa mga pagano nga Grego mao si Zeus. Hibaloi kon unsa-on 
paglitok ang Zeus. Kini gilitok nga “zoos” matud pa niining maong Encyclopedia 
Americana, ug sa uban pa nga mga encyclopedias. Ug ang Dios sa mga Romano 
mao si Jupiter. Kining Zeus ug Jupiter laing mga ngalan ni Satanas (Salmo 96:5). 
Ang sinugdanan sa Jupiter mao ang “J”. Ang Zeus gilitok nga “zoos”. Karon tipua 
ang “J” ug “zoos”. Dili ba, ang mogula J-zoos or Jesus! Ang Jesus gkan sa Zeus! 
Kini si Zeus maoy labing taas nga dios sa mga pagano nga Grego. Kining Zeus 



takuban ni Satanas. Ang Jupiter, Latin. Ang Zeus, Greek. Ang “Jesus” usa ka  
Latinized Greek name. 

d.) Sa mao gihapon nga Greek Dictionary of the New Testament, entry no. 5547, 
imong makita nga ang Christos epithet of Jesus. Nagpasabot kini nga ang Christ 
titulo, angga, o dagnay sa Jesus. 

 

 Kining maong mga referencia tino nga nagtug-an nga ang Xξς nga 666 nagpasabot 
nga Christos Zeus, o Christ Jesus! Sa ato pa, kining Christ Jesus maoy modernong ngalan ni 
Satanas.  
 
 Karon atong nasubay ug nahibaloan ang kahulogan sa Xξς. Kini nagkahulogan Christ 
Jesus! Lisud dawaton? Apan ang mga referencia mao ang nagtabang kanato sa pagkab-ot 
niining maong pagsabot. Kining maong mga referencia walay relihiyon nga gilabanan. 
 
 Imposible? Dili baya, kon ikaw nasayud nga ang mahal ta nga Manluluwas may 
ngalan nga Hebrew. Dili Grego ang Iyang Ngalan, sama niining Jesus. Basaha ang Buhat 
26:13-14 - Hebreohanon nga tingog ang nabati ni Apostol Pablo. Dili Grego. Ang Yachanan 
4:22 nagtug-an usab nga ang kaluwasan gikan sa mga Yahudim. Dili gikan sa mga Grego. 
Ang Lucas 24:47 midason sa pamatuod nga ang Ngalan sa paghinulsol ug pagpasaylo sa 
mga sala nagsugod sa Yahrusalem. Dili sa Greece. 
 
 Ang katapusang bahin sa Pinadayag 13:17 nagasulti sa dayag: kini mao ang 
“numero sa iyang ngalan”. Walay mabasa sa Kasulatan nga nagatumbok sa 666 nga mao 
ang numero sa iyang marka o patik. Uyon hinoon kami, sumala sa among nasabtan, nga ang 
numero nga 666 naapil, o nalangkob nianang maong patik o marka nga mao ang silbing 
licensia aron ang tawo katugotan sa pagpamalit o sa pagpamaligya. Ang 666 nga anaa 
nianang maong marka, nakapahimo nianang maong marka nga marka sa iyang ngalan. 
Kana mao ang marka sa iyang ngalan tungod sa 666 nga gilubong sa ilalum ning maong 
marka. 
 
 Ang Kasulatan, sa Pinadayag 13:15-18, nagahisgot sa upat ka mga nagkalain-laing 
punto:  
  

a.) Larawan sa Mapintas nga Mananap   - bersikulo 15 
b.) Ngalan sa Mapintas nga Mananap   - bersikulo 17 
c.) Marka sa Mapintas nga Mananap   - bersikulo 17 
d.) Numero sa Ngalan sa Mapintas nga Mananap - bersikulo 17 ug 18 

 
Ang unang tulo (a, b ug c) gihisgutan usab sa Pinadayag 14:10. Ug kining upat (a, b, 

c, ug d) gihisgutan pa gayud sa Pinadayag 15:2. Sa ato pa, ang matag usa niining upat 
adunay iyang kaugalingon nga kahulogan. Kining upat hinoon pulos iya ni Satanas. 

 
Ang Pinadayag 15:2 nagtug-an nga ang numero mao ang numero sa iyang ngalan. 

Busa, ang 666 mao gayud ang numero sa iyang ngalan. Mao kini ang dayag nga nahisulat sa 
Balaang Kasulatan. Kining 666 mao ang magtumbok kon unsa kining maong ngalan. Sa ato 
na nga gisaysay sa unahan, kini mao ang ngalang Christ Jesus! 
 

Ang tibuok mga capitulo sa Pinadayag 13 ug 14, sa tin-aw nagapahayag nga ang 
tinuod hinungdan sa dakung away tali ni Amahang YAHWEH ug ni Satanas nagasentro diha 
sa PAGSIMBA. Pinadayag 13:15, Pinadayag 14:9, Pinadayag 14:11 ug Pinadayag 15:4. 
Pagsimba diha ni Amahang YAHWEH pinaagi ni YAHSHUA batok sa pagsimba ni Satanas! 
Mao kini ang isyu nga magahagit sa panghunahuna sa matag tawo niining katapusang 
panahon: KINSA ANG IMONG PAGASIMBAHON: Si Amahang YAHWEH pinaagi ni 
Yahshua? O si Satanas? 

 
Ang mga tawo dili gayud mosimba ni Satanas pinaagi sa pangtawag kaniya sa ngalan 

nga Satanas. Dili sila buot mosimba ni Satanas! Si Satanas nasayud niini. Busa naghimo siya 
ug usa ka takuban, usa ka alyas, pinaagi sa paggamit ug lain nga ngalan! Hinumdumi, si 
Satanas experto kaayo nga maglilimbong ug siya nagalimbong sa tibuok kalibutan, 
Pinadayag 12:9. Pinaagi sa paggamit ug lain nga ngalan, pwede siya magapadayag ingon 
nga manulonda sa kahayag, II Tesalonica 2:9-11. Niini nga paagi, si Satanas naka-angkon 



sa pagsimba sa daghang katawhan. Si Satanas gusto gayud nga ato siyang simbahon. Basaha 
ang Mateo 4:9 ug Isaiah 14:12-14. 

 
Apan si Abba YAHWEH dili gayud motugot nga ang tinuod Niyang mga alagad  

malimbongan sa kaaway. Gihatagan kita Niya sa giya: nga ang 666 mao ang numero sa 
iyang ngalan. Kinsa man kining “iyang” nga gitumbok dinhi?  Walay lain kondili si Satanas! 
Ang ngalan nga girepresentahan sa numero nga 666 mao gayud ang modernong ngalan ni 
Satanas nga gigamit ingon nga  iyang takuban. Unsaon nato pag-ila niining maong ngalan? 
Tubag: Pinaagi sa pag-ila kon unsa nga ngalan ang ginasimba karon sa labing daghang mga 
tawo nga dili mao ang matuod personal nga Ngalan sa atong Manluluwas. Ang maong 
ngalan mao ang Christ Jesus. Ngalan nga wala nagagikan sa Yahrusalem. Hinonoa 
nagagikan lamang sa Grego. 
 
 Hinumdumi nga si Satanas hangol sa pagsimba; nga gani bisan pa ang Anak ni Abba 
Yahweh nga si Yahshua iyang gisugo sa paghapa ug pagsimba kaniya. Mateo 4:9. Busa dili 
kaduha-duhaan nga ang takuban nga ngalan ginasimba karon sa mga nalimbongan. Ang 
ngalan Jesus mao lamang ang ngalan nga ginasimba nga may numerical equivalent nga 666! 
Ang uban nga mga ngalan adunay katumbas nga 666 apan wala simbaha, ug dili gayud 
paga-simbahon sa katawhan. 
 
 Gusto ka ug dugang pang kasayuran? Pangayo ug basaha ang libre nga mga basahon, 
“Ang Ngalan Nga Gikan sa Langit” ug “Dili Gayud Jesus”. Kini libre, walay bayad. Kontaka 
lamang ang address nga ania sa ubos. Si Abba YAHWEH maga-uban kanimo. HalleluYAH! 
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