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Taimtim na Panalangin ng Ina 
Ni Robin Shutes 

  

Ang aking kwento ay nagsimula na bago pa lamang ako ipinanganak. 
Namatay ang pang-apat na anak ng aking Ina, kaya nanalangin ang aking 
Ina ng isa pang anak at  may panata siya na iaalay niya ang batang iyon para 
sa kanyang kaluwaltian,na magamit sa kanyang gawain. 
 
Di ko alam ang kwentong iyan subalit makalipas ang dalawampung taon ako 
ay nasa mission field na kasama ang aking asawa sa may Soviet Union.  
Noong panahong iyon, luhaan ang aking ina habang kinukwento niya sa akin 
ang tungkol sa panata o pangako niyang iyon. Kung paano siya tinugon at 

kung paano niya tinupad ang kanyang pangako. Noong mga panahon na iyon ako lamang ang 
nakakakilala pa sa panginoon. Ang buhay ko ay tunay na bunga mula sa taimtim na 
panalangin ng aking ina. 
  
Ang kwento ko ay kahalintulad ng isang ina na na kung saan ay nangako din sa Diyos. Si 
Hannah ay isang debutado mula sa bundok ng Ephraim. Dahil hindi siya magka-anak, siya ay 
tumangis at nangako sa Diyos na kapag siya ay bibigyan ng anak, ibabalik o iaalay din niya 
ang bata sa kanya para sa kanyang kaluwalhatian. 
 
"At siya'y nanalangin sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa, at tumangis na 
mainam. 11At siya'y nanata ng isang panata, at nagsabi, Oh Panginoon ng mga hukbo, kung 
tunay na iyong lilingunin ang pagkapighati ng iyong lingkod, at aalalahanin mo at hindi mo 
kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod ng anak na lalake, 
ay akin ngang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kaniyang buhay, at walang 

 

 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational?fref=ts
http://biblehub.com/1_samuel/1-11.htm
http://www.ladiesministries.org/


pangahit na daraan sa kaniyang ulo. (I Samuel 1:10-11). 
  
Sinabi sa  I Samuel 1:24-28 na si Hannah ay tumupad sa kanyang pangako. 
  
"At nang kaniyang maihiwalay na sa suso, ay kaniyang iniahon, na may dala siyang tatlong 
guyang lalake, at isang epang harina, at isang sisidlang balat ng alak, at dinala niya siya sa 
bahay ng Panginoon sa Silo: at ang anak ay sanggol. 25At kanilang pinatay ang guyang 
lalake, at dinala ang bata kay Eli. 26At sinabi niya, Oh panginoon ko, alangalang sa buhay ng 
iyong kaluluwa, panginoon ko, ako ang babaing tumayo sa siping mo rito, na nanalangin sa 
Panginoon. 27Dahil sa batang ito ako nanalangin; at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang 
aking hiling na aking hiningi sa kaniya: 28Kaya't aking ipinagkakaloob naman sa Panginoon 
habang siya'y nabubuhay ay ipinagkakaloob ko siya sa Panginoon. At siya ay sumamba sa 
Panginoon doon. 
  
Tayong mga ina, ispiritwal man o pisikal, ialay natin sa Diyos ang mga kaloob niya sa atin. Ang 
mga batang ito ay palagi nating lukuban ng ating mga panalangin. Upang sila ay maging 
dakilang manggawa ng Diyos.  Hindi man natin alam saan sila dadalhin ng Diyos, patuloy 
lamang tayo. Ipagkatiwala natin sila sa ating Diyos 
  
  
Tala: Si Robin Shutes ay asawa ni missionary Mark Shutes. Naglingkod sila sa Global Missions ng mahigit twenty-
three years. Siya ay kasalukuyang coordinator ng Ladies Ministries for The CIS and Baltic Republics at siya din ay 
sekretarya sa Europe/Middle East Ladies Ministries. 

 

  

PAg papala sa Kapanganakan na storya 
ni Esmeralda Delgadillo 
  

Ayon sa bagong siyensya , mayroon daw kuneksyon ang PgA recent study 
was done showing a correlation between birth story narratives from 
mothers to their daughters and a strong sense of self-esteem in adolescent 
girls. The more often a mother shared with her daughter the events and 
emotions surrounding the day of her daughter's birth, it produced a sense 
of purpose and connection with her mother. 
  
Noong ang aking kapatid ay dose pa lamang, narinig niya na nabanggit ng 
aming ina na plano pala siyang ipalaglag noong siya ay nasa sinapupunan 

pa lamang kung kaya lumaki siya na may negatibong damdamin. Ngunit ang di batid ng aking 
kapatid ay kung paano siya iningatan ng Diyos noong panahon na iyon, na ang kanyang 
buhay pla ay isang malaking himalang gawa ng Diyos. 
  
Ang Diyos ay aking pinupuri tuwing naiisip ko ang buhay ng aming mga anak at tunay nga ang 
kasabihan, "You matter, you were born with purpose and destiny, you are unique, and I am 
blessed you are a part of me." 
  
Hindi lahat ng kwento sa pagkasilang ay masaya. HIndi lahat ng simula ay may istoryang 
masaya at positibo, ayun sa pag-aaral habang ang isang INA ay tumatanda  at dumadaan sa 
bawat stage ng buhay, ang kanyang kwento ay nagbabago unti unti sa mula sa pagiging 
metikoloso papunta sa pagiging madamdamin. Ang isang INA na laging inaalala at binabanggit 
kung gaano siya kagalak na isinilalng niya ang kanyang anak na babae, ito ay nagbibigay ng 

self-worth at kalakasan sa kanyang anak. Ang sabi ng Biblya sa Kawikaan 25:11 Salitang 
sinalita sa kaukulan ay gaya ng mga mansanang ginto sa mga bilaong pilak. 
 
Karamihan sa mga anak na babae ay parang ligaw, malungkot at walang kapayapaan sa 
buhay, sapagkat hindi mo man lang nabanggit or na-express ang iyong saloobin or damdamin 
sa kanila. Ang ating mga nababangit o sinasabi ay may malaking pagkakaiba sa kanilang 
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buhay. 
 
Kung ating iisipin, ang isang negatibong mga salita ay nagdudulot ng sugat at hapdi sa mga 
taong minamahal natin, ano kaya ang pwedeng mangyari kung ito ay ating gagawing positibo 
at puro pagpapala at buhay ang ating binabanggit sa kanila? Kagaya ng sinasbi ng propeta na 
nagbigay buhay sa mga tuyong buto, bilang isang INA tayo BUHAY dapat ang ating sasabhin 
sa mga taong mahal natin, at ating painitin ang kanilang pasyon at pagmamahal sa Dios. Ang 
mga anak nating babae sa Henerasyon na ito ay tumitingin sa atin at nag hahanap ng example 
ng totoong mga Apostoliko. 
 
Mga INA, hayaan natin na ang ating tinig ay mg echo sa buhay ng ating mga anak na babae, 
at  atin silang paalalahan palagi ang kanilang pagsilang, at mga testimonyang ng hubog sa 
ating henerasyon na nakikita sa iyong buhay at kaluwalhatian ng Dios. 
   
  
Note: Esmeralda Delgadillo, MA, BCCC is a Board Certified Christian Counselor ministering as a pastor's wife with her 
husband Gabriel Delgadillo at Family Fire UPC in New Caney, Texas. She is a mother of a ten year old daughter, 
Hannah, and an eighteen year old son, Josiah. Esmeralda earned her MA in Counseling and Human Relations from 
Liberty University, is a graduate of Texas Bible College, a Member of the American Association of Christian 
Counselors, a Facilitator for Child Sexual Abuse Prevention Training, a Certified Sexual Addictions Specialist, and a 
licensed minister of the UPCI. 

 

  

Lukod ng Panalangin 
By JoAnn Thornton 

 

Isang pagtitipon sa kaligatnaan ng tag-lamig, ito ay taonan na gawain para sa 
mga Youth President at kanilang mga asawang babae ng buong U.S.A, at lahat 
ay patungo ng St. Loius para ang bawat isa ay magkakilala at mag-fellowship , 
fun at pangagaral. Ako at aking asawa, I exited sa trip na ito, nagsimula na 
kaming maghanda para sa event na ito. Pero, mahirap ang maghananap ng 
mag – aalaga sa dalawa kong anak na babae isang pito at dalawang taon. 
 
 

At atin namang alam na marami ang nag vovolunteer na mag-alaga sa kanila, pero ang 
schedules, paniniwala at lugar ay hindi lagi sang-ayon sa aking kagostuhan bilang isang 
magulang . Ako ay lumaki sa isang magulong tahanan, at dahil sa mga ngyari sa aming 
tahanan at mga alalahin sa aking paglaki, ako ay madamdamin kung aking iiwanan aking mga 
anak sa ibang tao. At, hindi nag tagal kami ay nkahanap o nakatagpo ng mag-aalaga sa kanila 
at ako ay panatag sa mga tao na iyon. At amin silang iniwan sa kanila. 
 
Lahat ng mga kailangan ng aking dalawang anak na babae ay aking inayos simula sa kanilang 
damit araw-araw,listahan ng pagtulog, mga habits ng dalawa, at aming Mobile number at iba 
pang mga instructions na dapat sundin. At kami ay nanalangin bago kami umalis,pagkatapos 
ng lahat ako ay lungkot at pag aalala pa din sa kanila. 
 
At kami ay dumating na sa St. Louis , at nagsimula na ang gawain at kami ay nag eenjoy sa 
gawain. At ng pangalawang araw, tinawagan namin ang aming mga anak, at aking nalaman 
na isa sa mga family members namin ay nasa aming lugar at sila ay hindi safe sa aking mga 
anak. Ako ay nag-alala at kinusap ko ang aking anak at ang nag-aalaga sa kanila na mag 
iingat sa mga tao na ito. At pagkababa ng telepono ako ay lumuhod sa sahig at nanalangin, at 
sinamahan ako ng aking asawa. Dahil sa takot na baka mapahawak ang aking anak . 
 
 
Pagkatpos naming manalangin, Ang Dios ay nangusap sa akin at hanggang ngayon ako ay 
may kapayaan at ang sabi nya ay” Kung si Moses ay aking iningatan sa bahay ni Pharaoh , 
Akin din iingatan ang iyong mga anak na babae. At ako ay nagkaroon ng kapayapaan ! 

 

 



Binigyan ako ng Dios ng sandigan na siya ay aking maasahan sa panahon ng 
pangangailangan, nakita nya ang aking mga ginawa bilang isang INA, pag tayo tumawag sa 
kaniya, tayo ay proprotektahan nya. 
  

 Dinggin mo ang aking daing, Oh Dios; pakinggan mo ang aking dalangin.  
 Mula sa wakas ng lupa ay tatawag ako sa iyo, pagka nanglupaypay ang aking puso: patnubayan mo 
ako sa malaking bato na lalong mataas kay sa akin. (mga Awit 61:1-2) 
  
Tala: Si Joann Thornton ay naglingkod bilang presidente ng Missouri District Ladies Ministries sa loob ng siyam na 
taon.She is blessed to be married to her husband of twenty-six years, Pastor Chris Thornton. They work side-by-side 
in the city of Lebanon, Missouri, where growing Harvest Tabernacle is their passion. They have three amazing 
children, Ceci 24, Celine 19, and Christopher 15, who are the loves of their lives. 

 

  

       Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip. 

  

Mula sa Editor 
Maraming ginagawang mabuti ang Diyos , 

Ang Diyos ay patuloy na nagbubukas ng pinto,Ang pahayagang ito ay 

mayroon na ring English, Spanish, French, German, Dutch, Portuguese, 

Russian, Greek, Arabic, Farsi, Czech, Chinese, Swahili, Hungarian, 

Tagalog, Indonesian, Romanian,Italian at Norwegian. Ipanalangin po natin 

na magkaroon na rin tayo ng Polish,Serbian,Bulgarian at Japanese na 

taga transleyt.  

Kung nais nyong magkaroon ng mga iba’t ibang transleysyon mula sa 

taas, maari lamang na mag request sa LadiesPrayerInternational@aol.com. Kami ay 

masayang magpadala ng kopya para sa inyo!  !  

 

Debbie Akers 

  

Ministry Links 
 

Ladies Prayer International 

UPCI Ladies Ministries 

More to Life Bible Studies 

Today's Christian Girl 

World Network of Prayer 

UPCI 

My Hope Radio 

Multicultural Ministries 

Ladies Prayer International on Facebook 
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Sino kami? . . . Simula pa noong 1999:  ang “Ladies Prayer Intl.” ay binubuo ng mga 

kababaihan sa buong mundo na nagpupulong tuwing ika-unang lunes ng kada buwan 

,upang manalangin ng sama sama para sa kapakanan ng kanilang mga anak at mga  anak 

sa lokal na simbahan at pamayanan. 

Ang aming misyon . . . Kami ay naninindigan na pangalagaan ang kasalukuyan at darating 

pang henerasyon ,gayundin ang pagpapanumbalik ng nakaraang henerasyon. 

Aming kailangan . . . Mga Kababaihan na  handang maglaan ng panahon na makasama sa pagpupulong upang 

pokus na  ipanalangin ang knilang mga anak tuwing ika-unang lunes ng kada buwan. 

Tatlong dapat bigyang pansin sa pananalangin..  

1. Kaligtasan ng ating mga anak(Isaias 49:25; Awit 144:12; Isaias 43:5-6).  
2. Na ang ating mga anak ay manindigan sa kanilang pananampalataya  pagdating sa tamang edad (I Juan 

2:25-28; Santiago1:25) 

3. Na sila din ay magpagamit  sa Panginoon (Mateo 9:38  

Text Link 

 

  

           

  

  

  
Ministries we support... 
TUPELO CHILDREN'S MANSION 
Children live in an environment with opportunity to grow spiritually, physically and 
emotionally. 

NEW BEGINNINGS Maternity care for birthmothers considering adoption and child 
placement for adoptive couples. 

HAVEN OF HOPE A program for girls ages 13-16 with behavioral and emotional 
issues. 

LIGHTHOUSE RANCH for BOYS Healing broken and hurting lives of teen boys.  
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Do You Subscribe to Reflections Magazine? 
   

This bi-monthly publication will bless and inspire you. Articles are biblical 
and relevant to today's apostolic lady. Subscribe for yourself, a friend, or 

order a bundle for your church. 
  

  
Subscribe online!  
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