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Pamagat: “Hallowed Be Thy Name” 

 
Bible Text: Matt. 6:9 “After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.” 

 

 Pagsasalin: Manalangin nga kayo nang ganito: Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. 
 

Panimula: 

1. Ang pangalan ng Diyos ay anuman ang ipinakilala niya sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. 

2. Purihin ang Panginoon sa bawat bagay na ipinakilala niya sa kanyang sarili. 
3. Ang pagpupuri natin ay ginagawang pananalangin. 

4. Ito ay ang unang PETITION. 

5. Review: Invocation; Adoration; Petition. 
 

I. Ang Pagsamba sa Pangalan ng Panginoon ay tumutulong sa tatlong bahagi: 

A. Winawasak nito ang masamang ugali ng pagpapalagay. 
B. Inaayos ng pagsasamba ang pag-iisip natin na walang halaga ang pananalangin. 

C. Winawasto ng pagsasamba ang kawalang-galang ng kamangmangan. 

D. Hindi kaya ng mga liberal na mga “Christiano” ang sambahan ang pangalan ng Dios dahil hindi sila 

naniniwala sa kabanalan at kapangyarihan ng Dios. (Lalo na ang Panginoong Jesus ng Biblia ay hindi nila 
Panginoon). 

 

II. Ang Halaga ng Pagsasamba sa Pangalan ng Panginoon: 
A. Ang pagsamba sa Kanyang pangalan ay pagkakilala sa kanyang mga katangian. 

B. Ang pagsamba sa Kanayng pangalan ay pagpapasakop sa kanya. 

C. Ang pagsamba sa Kanyang pangalan ay pagpapahayag sa lahat na sambahin Siya. 
D. Ang pagsamaba sa Kanyang pangalan ay katiyakan ng pagpapahayag nito sa lahat ng tao balang araw. 

 

III. Mga Biblical na Halimbawa ng Pagsamba sa Pangalan ng Panginoon: 

A. Exo. 15:11; 34:5-7 

B. Deut. 10:17 

C. Ps. 5:2; 71:15; 95:6; 100:5 

D. Jer. 10:6-7, 10, 12. 
E. Rev. 19:4 

 

Katapusan: 

1. Nawa ang Dios ay maluwalhati sa pagsasamba natin sa Kanyang pangalan. 
2. Nawa ang pamumuhay ko ay katugon sa pagsasamba ko sa Dios. 

3. Nawa kilalanin natin na ang Dios ay dakila at hindi tayo. 
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