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ANG PAGSIMBA UG ANG 666 

(Sinulat ni Brod Ephraim Olarte Licayan) 

Ang pagsimba mao ang paghatag sa labing taas, labing daku ug labing 
halalum nga pagyukbo, paghimaya, debosyon, ug paghigugma ngadto sa atong 
ginasimba. Ang kalibutan karon nagkalain-lain lang ang gisimba. 

Ang mga Intsik nagsimba ni Buddha o ni Confucius. 
Ang mga Muslims nagsimba ni Allah. 
Ang mga Hapones nagsimba ni Tao o Buddha 
Ang mga Kristianos nagsimba ni Jesus Christ. 
Ang uban usab nagsimba sa mga kahoy, bato, adlaw, bukid, suba, espiritu 

sa namatay nilang mga katigulangan, ug uban pa. 
Apan kinsa ba gayud ang angay nga simbahon matud sa Kasulatan? Tubag: 

Ang  naglalang o nagbuhat sa Langit, sa yuta, sa kadagatan ug mga tinubdan sa 
katubigan (Pinadayag 14:7). Ang pagka-Magbubuhat o Maglalalang mao ang 
kondisyon kon kinsa ang angay sa atong pagsimba! 

Si Satanas Gusto sa Atong Pagsimba 

Ang Mateo 4:9 nagtug-an nga si Satanas nisulti ngadto sa atong mahal nga 
Manluluwas nga ang tanang butang ning kalibutana iyang ihatag ngadto ni 
Yahshua kon si Yahshua mosimba ni Satanas, ug mohapa sa iyang atubangan. 

Oo, higala! Si Satanas GUSTO nga ato siyang simbahon. Kana mao ang iyang 
labing dakung handum ug tinguha nga angkonon. 

Apan si Yahshua WALA mohapa ug mosimba ni Satanas! Si Yahshua misulti: 
“Pahawa Satanas! Kay nahisulat na maoy simbaha si Yahweh nga imong 
Elohim, ug Kaniya lamang maga-alagad ka.” Mateo 4:10. 

Ang unang gubat nahitabo didto sa Langit (Pinadayag 12:7-9) tali ni Satanas 
uban sa iyang mga dautang manolunda batok  ni Amahang Yahweh, ni Yahshua ug 
sa mga matarung nga mga manolunda pinangulohan ni Michael. 

Unsa man ang nakaangin sa maong dakong gubat didto sa Langit? Ang 
Isaias 14:12-14 nagtug-an nga si Satanas BUOT maghimo sa iyang kaugalingon nga 
labing hataas, ug magalingkod sa IBABAW SA BUKID SA MGA PAGSIMBA dapit sa 
Amihanan. Nga sa ato pa, si Satanas- nga Lucifer pa kanhi ang ngalan- nirebelde 
didto sa Langit kay gusto niya nga ilugon ang pagkalabing hataas aron siya na ang 
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simbahon sa mga manulonda sa kalangitan! Pagsimba gihapon ang gitinguha ni 
Satanas! 
 Apan sa maong gubat didto sa Langit, si Satanas ug ang iyang mga 
manulonda napildi ug gilabay sila dinhi sa kalibutan; kay ang kalibutan giangkon 
man ni Satanas nga iya tapos niya natintal ngadto sa pagpakasala si Eva ug si 
Adan. 
 
Ang Tinguha ni Satanas Mao Ra Gihapon 
 
 Ang Mateo 4:1-10 nagpahayag nga gimandoan ni Satanas si Yahshua nga 
mosimba kaniya. Apan si Yahshua wala mosimba ni Satanas. 
 Ang II Tesalonica 2:4 usab nagsulti nga si Satanas molingkod diha sa templo 
ni Yahweh kay gusto gihapon ni Satanas nga siya pagasimbahon. Apan ang tinood 
nga mga katawhan ni Amahang Yahweh DILI GAYUD MOSIMBA NI SATANAS SA 
BISAN UNSA NGA ALYAS O TAKUBAN. 
 Ang tinguha ni Satanas nga siya simbahon nagpabilin gihapon hangtud 
karong mga adlaw. Ngano ba nga nangandoy man si Satanas sa atong pagsimba? 
Tubag: Tungod sa GARBO ug  AMBISYON! Unsa ba ang anaa ni Satanas nga bisan  
ang ikatulo nga bahin sa mga manulonda sa Langit iya man nga nailad ug minunot 
kaniya sa iyang rebelyon didto sa Langit? (Pinadayag 12:7-9 ug Pinadayag 12:4). 
Unsa man ang kanhi niyang mga hiyas ug abilidad? 
 Higala, ang Ezekiel 28:12-15 nagpahayag nga si Satanas, nga gisimbolohan 
sa hari sa Tero, mao ang selyo sa kinatibuk-an, puno sa kaalam ug hingpit sa 
katahum HANGTUD  nga ang sala nakaplagan diha sa iyang kasing-kasing. Ang 
iyang sala mao nga buot niyang ILUGON ANG PAGSIMBA sa mga manulonda sa 
langit ug sa tibuok universo gikan ni Amahang YAHWEH ug ni YAHSHUA ngadto na 
kaniya. Gusto ni Satanas nga siya na ang paga-ampoan ug paga-simbahon. 
 
Si Satanas Manglilimbong 
 

Ang tanang mga limbongan ug bakakon kaliwat ni Satanas (Yachanan 8:44). 
Ug ang Pinadayag 12:9 nagtug-an nga si Satanas NAGALIMBONG UG NAGA-
LINGLA SA TIBOOK KALIBUTAN. 
 Sa unsa ba nga mga paagi si Satanas nagalimbong sa kalibutan? Tubag: Sa 
daghang mga paagi, sumala ning mosunod nga mga pahayag sa Kasulatan: 

1) Mga bakak nga mga ilhanan ug katingalahan (II Tesalonica 2:9-10 ug 
Mateo 24:24) 
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2) Pagpakanaug ug kalayo gikan sa langit (Pinadayag 13:13) 
3) Pagpanagna ug paghimo sa mga dagkung butang (Mateo 7:22) 
4) Paghingilin sa mga demonyo (Mateo 7:22) 
5) Paghimo sa daghang mga kahibulongan sama sa pag-ayo sa mga 

buta, mga bungol, mga masakiton, ug uban pa (Mateo 7:22) 
6) Paghimo sa mga milagro (Pinadayag 16:14, II Tesalonica 2:9) 

 
Kining maong mga pasidaan sa Kasulatan nagpadayag nga si Satanas 

mohimo sa daghang mga milagro aron paglimbong sa tibook kalibutan! Mga 
buhat katingalahan iyang buhaton aron sa paglingla sa katawhan! Unsa man ang 
tumong luyo niining tanan? Tubag: BUOT NI SATANAS NGA SIYA NA ANG 
SIMBAHON UG PAGA-AMPOAN  sa mga katawhan sa tibuok kalibutan! 
 Higala, pagbantay sa mga milagro, ayaw pagkompiyansa, kay daghang mga 
milagro nga iya ni Satanas. UNAHA PAGPANGITA ANG KAMATUORAN, DILI ANG 
MILAGRO! 
 Apan unsa ba ang KINADAKUAN NGA LIMBONG ni Satanas sa kalibutan 
karon? 
 Higala, ang tubag anaa sa NUMERO NGA 666! 
 
Unsa Kining 666? 
 

Ang kalibutan nagtuo nga ang 666 mao ang marka sa mapintas nga 
mananap, o marka ni Satanas nga igatisok sa tuong kamot, o agtang sa tawo 
sumala sa Pinadayag 13:16-18. Apan unsa ba ang klaro nga pahayag diha sa 
Pinadayag 13:16-18? 

Kon aduna ikaw Kasulatan, basaha kining maong bahin sa Pinadayag. 
WALAY SULTI DIHA SA PINADAYAG 13:16-18 NGA ANG 666 MAO ANG 

NUMERO SA MARKA nga itisok sa   tuong kamot o agtang. 
Giklaro sa Kasulatan nga KINING 666 MAO ANG NUMERO SA NGALAN sa 

mapintas nga mananap. Ang Pinadayag 13:17-18 ania ning maong pahayag: “Ug 
walay bisan kinsa nga arang makapalit o makabaligya, gawas kaniya nga may 
marka, o ang ngalan sa mapintas nga mananap, o ang NUMERO SA IYANG 
NGALAN. Dinhi kinahanglan ang kaalam. Ang may salabutan, ipakwenta niya 
ang NUMERO sa mapintas nga mananap, kay kini mao ang NUMERO SA TAWO; 
ug ang iyang numero mao ang unom ka gatus ug kan-uman ug unom.”  

Ug kini usab ang pahayag sa Pinadayag 15:2 “Ug nakita ko ang morag usa 
ka dagat nga bildo nga sinaktan ug kalayo, ug sa daplin niining dagat nga bildo 
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ang mga nanagpakadaug batok sa mapintas nga mananap, ug sa iyang 
larawan, ug sa NUMERO SA IYANG NGALAN;  nanagtindog sila nga may mga 
alpa ni Yahweh diha sa ilang mga kamot.” 

Oo higala, ang 666 MAO ANG NUMERO SA NGALAN SA MAPINTAS NGA 
MANANAP. 

 
Unsa Man Kining Mapintas nga Mananap? 
 
 Ang Daniel 7 nagsaysay sa panan-awon  nga nakita ni Profeta Daniel. Dinhi 
iyang nakit-an nga may upat ka mga mapintas nga mananap (beasts) nga migula 
gikan sa dagat(Daniel 7:3): 

Ang una, sama sa lion - Daniel 7:4 
 Ang ikaduha, sama sa uso - Daniel 7:5 
 Ang ikatulo, sama sa leopardo - Daniel 7:6 
 Ang ikaupat, lahi kaayo! Makalilisang, ug mabangis! - Daniel 7:7 
 
 Unsa man ang ipasabot niining upat ka mga mananap nga mapintas nga 
nakita ni Daniel? Tubag: Kining upat NAGKAHULOGAN SA UPAT  KA  MGA HARI, O 
GINGHARIAN, O EMPERYO NGA MITUNGHA DINHI SA KALIBUTAN. - Daniel 7:17 
 Ang Kasulatan nagtug-an kon kinsa kining upat ka mga ginharian, o 
emperyo nga gisimbolohan niining upat ka mga mapintas nga mananap: 
 Ang mananap nga lion nagsimbolo sa Babilonian Empire. - Daniel 7:1 
 Ang mananap nga uso (gitawag usab kini nga laking karnero nga may duha 
ka sungay diha sa Daniel 8:3) nagsimbolo sa Medo-Persiam Empire - Daniel 8:20. 
 Ang mananap nga leopard (gitawag usab kini nga laking kanding nga may 
usa ka sungay sa iyang agtang diha sa Daniel 8:5) nagsimbolo sa Grecian Empire. - 
Daniel 8:21. 
 Ang ika-upat nga mananap nga lahi kaayo ug makalilisang nagsimbolo sa 
Roman Empire, ang tino nga mao ang misunod sa Grecian Empire. 
 Ang kasaysayan sa kalibutan nagmatuod sa katumanan ug katinuoran sa 
maong mga Empires nga gisimbolohan sa upat ka mga mananap sa Daniel 7. 
 
May Ngalan ang Ginharian o Panggobierno 
 
 Higala, imong nakita nga ang kada usa ka mananap nga nakita ni Profeta 
Daniel nagkahulugan sa usa ka empire o panggobierno. Ug nga ANG MGA EMPIRE 
O PANGGOBIERNO O GINHARIAN ADUNAY TAGSA-TAGSA KA NGALAN: 
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1st Beast  -lion    -Ginharian sa Babilonia  
2nd Beast   -bear or uso   -Ginharian sa Medo-Persia 

 3rd Beast  -leopardo   -Ginharian sa Gresya 
 4th Beast  -lahi kaayo   -Ginharian sa Roma 
    -may napulo ka mga sungay 
 

Ang Pinadayag 13:15-18 tataw nga nagsaysay nga: 
a) Ang mapintas nga mananap may MARKA 
b) Ang mapintas nga mananap may LARAWAN 
c) Ang mapintas nga mananap may NGALAN 
d) Ang mapintas nga mananap may MAY NUMERO SA IYANG NGALAN 

 
Ang Mapintas nga Mananap sa Pinadayag 13 Adunay Ngalan! 
 
 Ang mapintas nga mananap nagkahulugan sa usa ka matang sa pang-
gobierno o ginharian o emperyo. Busa ang mapintas nga mananap nga may 10 ka 
mga sungay, ug 7 ka mga ulo diha sa Pinadayag 13 nagkahulugan usab sa usa ka 
matang sa GOBIERNO O GINHARIAN O EMPERYO NGA MOTUNGHA SA ATONG 
PANAHON KARON. Kang kinsa man kining maong ginharian o panggobierno? Ang 
Pinadayag 14:9-10 nagtug-an nga naligutgot ug nasuko pag-ayo si Amahang 
YAHWEH niining maong panggobierno, o mapintas nga mananap. Kay Iya man 
kining gikaligutgotan, klaro nga kining maong panggobierno iya ni Satanas!  
 Kining maong mapintas nga mananap, o ginharian, o panggobierno adunay 
ngalan; ang larawan sa maong mapintas nga mananap ipasimba; ug  ang dili 
mosimba pagapatyon! (Pinadayag 13:15) 
 APAN UNSA MAN ANG NGALAN NIINING MAONG GINGHARIAN O PANG- 
GOBIERNO nga motungha sa atong panahon karon? 
 Higala, ang Pinadayag 13:17 ug 15:2 nagmatuod nga ang mananap nga 
mapintas MAY NUMERO SA IYANG NGALAN. Ug ang Pinadayag 13:18 nagtug-an 
nga kini MAO ANG NUMERO NGA 666. 
 Kining 666 higala mao diay ang numero sa ngalan sa panggobierno o 
ginharian nga motungha sa atong panahon karon. Kining maong panggobierno o 
ginharian ang gisimbolohan sa mananap nga mapintas nga may 10 ka mga sungay 
ug 7 ka mga ulo diha sa Pinadayag 13. 
 Karon, unsa man ang kahulogan niining 666? Matud pa sa Pinadayag 13:17, 
kini mao ang numero sa ngalan sa mapintas nga mananap! 
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Kini mao ang paagi nga gihatag sa Kasulatan aron atong masayran ang 
ngalan sa ginharian, o panggobierno nga pagatukuron ni Satanas sa atong 
panahon karon. Kining 666 mao ang magatudlo ug magagiya kanato aron kita dili 
mailad, aron kita dili malimbongan ni Satanas! 
 Higala, ako karong ipresentar diha kanimo ang mga ngalan sa opisina o 
tawo nga sumala sa nanggitukaw pagtuon may numerical equivalent nga 666: 
  

Vicarious Filei Dei   -666 (ngalan sa opisina sa Papa sa Roma) 
 Ellen Gould White   -666 (giila nga founder sa SDA Church) 
 Kaiser     -666 (opisina sa Emperador sa Germany) 
 Franklin Delano Roosevelt  -666 (US President atol sa World War II) 
 Bill Gates    -666 (computer wizard) 
 Adolf Hitler    -666 (kanhi Dictador sa Germany) 
 Josef Stalin    -666 (kanhi Dictador sa Russia) 
 Jesus Christ    -666 (gisimba sa mga Christianos) 
  

Higala, makurat tingali ka niining maong mga ngalan sa opisina ug ngalan 
sa mga tawo nga ang numerical equivalent 666. Labi na gayud tingali ka nga 
makurat nga ang Jesus Christ usab may numerical equivalent nga 666. (Pangayo 
sa libreng booklet nga nag-ulohan, 666 – Who is it? What is it?) 
 Ang Pinadayag 13:15 nagtug-an nga ang katawhan sa kalibutan pugson sa 
pagpasimba sa larawan sa mapintas nga mananap, kang kansang ngalan may 
numerical equivalent nga 666. Ug ang dili mosimba niini pagapatyon. PAGSIMBA 
IGSOON ANG DOGUKAN SA MAONG 666. Hinumdumi, ang dakung gubat didto 
sa Langit! Hinumdumi ang pagtintal ni Satanas ni Yahshua! Dili ba nga ang gusto 
ni Satanas nga iyang maangkon niining mga hitaboa mao ang pagsimba? 
 Ang mga ngalan nila ni Adolf Hitler, Josef Stalin ug Franklin Delano 
Roosevelt atong kanselahon tungod kay sila mga patay na, busa dili na gayud 
mahimo nga sila ang mangulo sa panggobierno o ginharian nga motumaw sa 
atong panahon karon. Labut pa, WALA SILA PAGASIMBAHA sa katawhan sa 
kalibutan. 
 Ang Kaiser, ato usab kanselahon kay wala na kini sa Germany. 
 Si Sister Ellen Gould White ato usab nga kanselahon kay patay na siya, ug 
dili na mahimo nga siya ang mangulo sa panggobierno nga mutungha niining mga 
panahona karon. Ug dugang pa, wala gayud magtinguha si Sister Ellen G. White 
nga siya pagasimbahon. 
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 Ang mahibilin mao na lamang kining tutulo: 
  Vicarious Felei dei 
  Bill Gates 
  Jesus Christ 
 
 Hain kaha niiining tulo ang himoon nga ngalan sa panggobierno, o ginharian 
nga motungha sa atong panahon karon ug molangkob sa tibuok kalibutan? Nga 
magamando sa katawhan sa pagsimba sa larawan sa mapintas nga mananap? Nga 
magamando pagpapatay sa mga dili mosimba! 
 Ang Vicarius Felei Dei NGALAN SA OPISINA O TITLE sa Papa sa Roma. Apan 
ang Pinadayag 13:18 nagtug-an nga ANG 666 NUMERO SA TAWO, DILI NUMERO 
SA OPISINA O TITLE. Busa atong kanselahon kining Vicarius Felei Dei. 
  Si Bill Gates usab wala simbaha sa katawhan. Samtang ang Pinadayag 14:9 
ug Pinadayag 13:15 naghisgot MAHITUNGOD SA PAGSIMBA sa larawan sa 
mapintas nga mananap. Busa kanselahon ta usab kini. 
 Ang Jesus Christ lamang ang nihaum sa pasidaan sa Kasulatan.  Ang Jesus 
Christ may numerical equivalent nga  666. Ang Jesus Christ may LARAWAN sa 
tawo nga nagbitay sa cross. Kini usab GISIMBA sa katawhan. Ug kini Jesus Christ 
NGALAN SA TAWO. Kining maong ngalan nagagikan sa Christos Zeus – nga 
nahimong Jesus Christ. Kinsa kini si Zeus? Tubag: siya ang gisimba sa mga pagano 
nga Greeks. Kini maoy laing ngalan ni Tammuz, o Satanas! 
 Kon ang pangkalibutan nga ginharian o panggobierno motungha na, ug 
pagatawgon kini nga Ginharian ni Jesu-Kristo (or Kingdom of Jesus Christ), ug 
unya magasugo sa mga tawo sa pagpamarka sa ilang tuong kamot o agtang, imo 
na unyang matino nga ang Jesus Christ mao gayud ang ngalan sa mapintas nga 
mananap! 
 Imposibleng mahitabo? Daghan higala ang giila nga imposibleng mahitabo 
sa kalibutan kaniadto, apan nahitabo kini. Subaya sa imong Kasulatan kining mga 
mosunod; 

a) Lunop sa panahon ni Noah- walo lang ang wala malumos. Daghan kaayo 
ang nalumos tungod kay wala nituo sa pasidaan nga may lunop nga 
muabot. Nganong wala man sila motuo? Tubag: Tungod kay sukad sa 
Eden hangtud sa wala pa ang lunop, walay ulan nga nahinabo. (Genesis 
2:5-6) Busa lisod kaayo nilang tuohan nga may lunop tungod kay wala 
man ganiy ulan! Apan, higala, nasayud ka nga ang lunop miabot ug ang 
wala mituo sa pasidaan ni Noah nalaglag. Ang imposible, nahitabo! 
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b) Pagkalaglag sa Sodoma ug Gomorrah- kining maong mga ciudad 
nalaglag sa kalayo  (Genesis 18 ug 19). Ang mga anak ni Lot nga mga 
minyo nalaglag pag-apil kay wala mituo sa pasidaan sa ilang amahan nga 
si Lot. Nganong wala sila mutuo? Tungod kay imposibleng tuohan, kay 
wala paman hangtud niadtong panahona  nga may ciudad nga gilaglag 
sa kalayo. Apan ang pagkalaglag niining maong mga ciudad nahitabo. 
Ang imposible, nahitabo! 
 
Higala, among itanyag kanimo ang libreng mga basahon “Ang Ngalan 

Nga Gikan Sa Langit” ug “Nganong Dili Jesus”.  Kini magahatag kanimo sa klaro 
nga kasayuran nga ang ngalan nga Jesus dili mao ang ngalan sa mahal ta nga 
Manluluwas. Sulati lamang kami, ug maimo kining maong basahon nga walay 
bayad. 

Bantayi ug pangandami  ang katumanan sa imong nabasa niining maong 
basahon! 

Ang Christ Jesus gisulat sa Cryptic Greek nga ( X Z S. Ang  X 
nagpasabot nga Christ  (sama sa X-mas nga Christmas). Ang Z S nagpasabot ni 
Zeus. Sa Greek kini gipabasa nga Christos Zeus nga sa English nahimo nga Christ 
Jesus. Ang iyang numerical equivalent:  X-600, Z-60, S-6. Total 666. 

Si Amahang YAHWEH pinaagi ni YAHSHUA HaMashiach magatabang kanimo 
sa imong pagpangandam sa katumanan niining imong nabasa! Dalaygon si Abba 
YAHWEH Elohim! HalleluYah! 
 
(5-26-14) 
 
Pamati sa: 
 
 BALIK SA KAMATUORAN 
 DYSS-AM     999KHz 
 7:00-8:00am   Matag Domingo 
 
O Sulati ang: 
 
 CONGREGATION OF YAHWEH 
 IN YAHSHUA HAMASHIACH 
 P.O. Box 81     Tagbilaran City 
 Bohol 


