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May Nangyayaring mga Himala Kapag Ikaw ay Nanalangin 
  Isinulat ni Larissa Havens 

 

“Pagtingin ni Jesus sa kanila’y nagsabi, Hindi maaari ito sa mga tao, datapuwa’t hindi 
gayon sa Dios: sapagka’t ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa Dios.” (Marcos 
10:27) 
 
Hindi ba kahanga-hanga ang bersong ito? Kadalasan, ating iniissip na ang mga himala ay 
ang mga bulag na mata na siyang nakakitang muli at ang lumpo na siyang naglalakad muli, 
ngunit, maraming himala tayong hindi binibigyang pansin. Ang himala ay isang 
pangyayaring mula sa Dios na hindi natural na nangyayari. Maraming posibilidad ang 
kayang harayain ng ating pag-iisip, ngunit ang malikhaing kapangyarihan ng Dios ay 

marami pang magagawa kaysa sa ating imahinasyon. (Efeso 3:20). 
 
Nung ako ay bata pa, tinuruan ako kung paano manalagin ng aking guro sa Sunday School. Mayroon siyang 
listahan ng mga bansang nangangailangan ng iglesya. Binigyan nya ng bansa ang bawat estudyante, at 
aming nabatid na responsibilidad naming ipagdasal ang bansang iyon sa naaayon na panahon. Pinagdasal 
ko ang bansang ibinigay sa akin, ngunit hindi ko nakita ang madaliang resulta. Makalipas ang ilang taon, 
nakilala ko ang mga misyonaryong sinugo sa bansang aking pinagdasal. Ako ay nahikayat na kilalanin at 
kausapin ang mga taong naging sagot sa aking panalangin. Nang ako ay nanalangin muli, nagging mas 
madaling maniwala na naririnig ng Dios ang aking panalangin at ako ay gumagawa ng pagbabago. 
 
Makalipas ang ilang taon, ako at ang aking asawa ay dumalo sa isang komperensua kung saan may 
itinalagang upuan para sa amin. Noong ako ay naupo, aking napagtanto na ako ay naupo sa tabi ng mag-
asawang misyonaryo na nagtatrabaho parin sa bansang aking ipinanalangin sa maraming taong lumipas. 
Muling nahikayat ang aking pananampalataya. Kahit ang mga simpleng panalangin ay dinidinig ng Dios. 
Walang malaki o maliit sa para Kanya. 
 
 
“Narito, ako ang Panginoon, ang Dios ng lahat na tao; may anomang bagay baga na totoong mahirap sa 
akin?” (Jeremias 32:27) 
 
Dinidinig ng Dios kapag tayo ay nananalangin. Hindi man Niya tayo parating sinasagot sa ating kaparaanan o 
tiyempo, ngunit ganap Niyang gagawin ito sa bawat oras. Ating tinuturuan ang mga maliliit na mata (ating 
mga anak o ang mga kabataan) na magdasal, kapag tayo ay nananalangin. Mayroon na akong isang anak na 
babae ngayon, at minsan nag-iisip ako kung paano ko siya matuturuan. Nalaman ko na hindi ito magiging 
madali, kaya ipapakita namin, bilang ama’t ina at importanteng mayroon siyang personal na oras para sa 
Dios. Mayroon tayong impluwensiya sa mga tao sa ating paligid, kaya gawin antin ang ating makakaya na 
manalangin at ipakita ang kapangyarihan ng Diyos, mula sa isang lahi papunta sa isa. (Mga Awit 145:4). 
 

 

 

 

 



 
Tala: Si Larissa Havens ay isang asawa at ina. Siya at ang kanyang asawa ay mga sugo sa Latvia. 

 

  

  

Nasaan ang mga Himala? 
 Isinulat ni Jessica Marquez 

 

“At saan naroon ang lahat niyang kababalaghang gawa na isinaysay sa amin ng aming 
mga magulang.” (Mga Hukom 6:13) 
  
Sa Mga Hukom, ating matatagpuan si Gedeon na nakikipagtalo sa isang anghel na 
sinugo galing langit, na sadyang sinugo upang mangusap sa kanya gamit ang dakilang 
salita. Siya ay hinirang upang pangunahan ang bayan ng Dios sa digmaan, na kanilang 
pagtatagumpayan sa pamamaran, kung saan ang Dios lamang ang malulwalhati. 
  
Ngunit si Gedeon, tulad ng karamihan sa atin na hinirang, ay agad na nagtanong, 

“Ngunit saan naroon ang mga kabablaghang gawa?” Isa tayong henerasyon na naghahanap ng tanda; 
hinahanap natin ang kababalaghan; tayo’y sumisigaw para sa himala. Sa oras ng paghihirap, kawalan at 
kabigatan, ating nakakalimutan na tayo’y hindi hinirang upang maghanap, ngunit upang makamtan ang mga 
himala, tanda at kababalaghan na lalakip sa mga magsisisampalataya. 
  
Noong Oktubre, ako’y naglingkod sa Castroville, Texas. Ang Spirito ng Dios ay naghudyot na aking  hikayatin 
sa harap ang sinomang nagtitiis sa diverticulitis. Mayroong lalaking pumunta sa altar at aking tinawag ang 
aking asawa na samahan ako. Alam kong aking ipapanalangin ang sakit na umaatake sa kanyang katawan at 
aking sasawayin. Kami ay nagpatuloy sa aming byahe ng kami ay matapos. 
 
Noong Disyembre, nakatanggap ako ng mensahe. Ang lalaki na si Brother Levi ay nagsabi na, “Sister 
Marquez. Ilang taon na ako nagtitiis sa aking diverticulitis. Marami nang sugo ang dumating, kasali na kayo. 
Wala pang ginagawang himala ang Dios para sa akin. Ako’y naghanda para sa aking operasyon. Sabi ko sa 
aking doktor, huwag kang magugulat kung wala kang makikita. Ako’y umasa na tuluyan nang gumaling 
pagtapos mo akong ipagdasal. Mamaya lang ay tumawag ang doktor at sinabing, “Ginoong Levi, ayaw kong 
nagbibigay ng ganitong pagsusuri. Mayroon kang natitirang sampong taon na lang para mabuhay.” (Noong 
aking binabasa ito sa aking asawa, sabi ko, “Ito’y isang balitang hindi mo gusto mong marinig pagkatapos 
mong manalangin ng may pananampalataya, pero patuloy nating basahin.”) 
  
Patuloy na sinulat ni Bro Levi, “Sinabi ko sa asawa ko, ‘Kung mayroon nalang akong sampong taong natitira 
para mabuhay, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para sa kaharian ng Dios, bago niya ako tawagin 
pauwi.’ Kami ay nagbakasyon para sa aming anibersaryo. Sister Marquez, dahil sa pagsusuri na ibinigay sa 
akin, kinailangan ng aking doktor na pumunta sa isang espesyalista. Pareho nilang tinignan ang aking mga 
pagsusuri. Tumawag ang aking doktor noong ako ay nakaupo sa aming beranda. Sabi niya, ‘Ginoong Levi. 
Alam ko ang nakita ko. Alam ko ang binigay kong pagsusuri. Ngunit may nangyari. Hindi mo na kailangang 
ma-operahan. Nagbago ang iyong pagsusuri, ikaw ay mabubuhay sa tagal ng normal na taong inaalagaan 
ang kanyang sarili. Hindi ko alam ang nangyari.” Sabi sa kanya ni Bro. Levi, “Alam ko ang nangyari, 
pinagaling ako ng Dios!” 
  
Sumulat ako sa asawa ng pastor ni Bro. Levi na si Deanna Sibley, at ang sabi niya “Sister Marquez, isang 
himala ang mga nangyari.” Ako’y sumagot, “Sister Sibley, mahal na mahal ko ang mga ganitong patotoo. 
Kapag ang doktor ay tumawag para sabihin na mali ang kanilang pasusuri. Dahil sa Dios ang LAHAT ng 
kaluwalhatian!” 
  
Isang himala ang pagbabago ng mga pangyayari. Ito ang magagawa ng aking Dios. 
  
Kapag naabutan mo ang iyong sarili na nagtatanong katulad ni Gedeon, “Na sasaan ang mga kababalaghang 
gawa,” tumingin ka lang sa paligid mo, aking kaibigan. Kayang paikutin ng aking Dios ang mga sinaryo at 
kaganapan sa isang sandali lamang. 
  
  
Tala: Si Jessica M. Marquez ay isang inorden na sugo ng UPCI. Siya ay ang tagapagtatag at direktor ng Women Ministering to Women International at isang 
internasyonal na tagapagsalita sa kumperensya at isang mangangaral ng Ebanghelyo. Siya ang pastor, kasama ng kanyang asawa ng Little Rock, Arkansas. Para sa 
kanya, isang biyaya ang maging asawa ni Antonio at ina nila Antonio Jr, Lexy at Joey. 

 

 

 

 



   
 

  

  

Nakakita Siya ng Himala 
 Isinulat ni Lesa Lashbrook 

 

Noong aking simulang manalangin at isipin kung ano ang gusto ng Dios na aking 
ibahagi sa inyo, napuno ang aking isip ng mga alaala ng mga panahong nakatanggap 
ang aking mga anak ng mga himala na kanilang ipinanalangin. Kami ay biniyayaan ng 
limang anak. Napili kong ibahagi ang karanasan ng aking nakatatandang anak na 
babae, bagamat lahat ng aking anak ay nakakita na ng mga himala. Aking ibabahagi 
ang mga iyon sa susunod. 
 
Labing-limang taong gulang lamang si Sophia, noong unang beses na inoperahan ang 
aking asawa ng bukas ang puso upang palitan ang balbula ng kanyang aorta. Aking 

inaasahan na walang mangyayari sa operasyon dahil sa kanyan batang edad na tatlomput-siyam na taong 
gulang. Noong natapos ang operasyon, kinausap ako ng doktor at sinabing, “Maraming pagsasakaltsiyum, at 
ginawa naming ang aming makakaya, ngunit mayroong maliit na panganib na atake sa mga susunod na oras. 
Tatawagin ka namin kung may mga komplikasyon.” 
 
Pinili ng aking panganay na babae na manatili sa bahay ng mag-isa, habang ang mga nakababata niyang 
mga kapatid ay lumabas kasama ng kanilang mga kaibigan, Sinabi ko kay Sophia kung ano ang sinabi sa 
akin ng doktor, at tinignan niya ako ng mapayapa at may kumpiyansa at sinabing, “Inay, aatakihin siya, ngunit 
kailangan mong malaman na magiging maayos ang lahat.” Wow. Hindi ako sigurado kung paano sumagot. 
Pananampalataya ba ito? Sinasalamin niya ba ang mga itinuro sa kanya? 
 
Nung sumunod na umaga, pumasok ako sa Cardiac Intensive Care Unit at ako’y binati ng doktor na nabigla 
dahil walang nagsabi sa akin na inatake ang aking asawa ng stem stroke sa utak at hindi nagising. Umikot 
ang mga salitang sinabi niya sa aking isip; ‘hindi humihinga ng sarili niya, tatlong porsyentong punsyon ng 
utak, walang sagot, paralisado.” 
 
Sa mga sumunod na siyam na araw, malabo ang aking pag-iisip dahil sa impormasyon at mga terminong 
medikal, habang naghahanap ang aking puso ng kapayapaan at kalakasan. Ang pananampalataya ng aking 
anak ay walang alinlangan. Siya ay may malakas na kumpiyansa na magiging maayos ang lahat. At siya nga. 
Ang aking asawa ay nagising sa ika-siyam na araw, at nasilayan naming ang isang himala. 
 
Nakita ng aking anak! At ng kanyang mga kapatid. Nasaksihan nila ang kanilang mga magulang na isabuhay 
ang kanilang pananampalatay sa totoong buhay, nakita nilang sinagot ng Dios ang kanilang panalangin. 
Panalangin ng kanilang Ama. Sumama silang lumakad sa pagsubok na ito, hawak ang aming kamay at 
nakatuon sa amin hanap ang pananampalatay sa Dios. Nasaksihan nila kami na sumandal sa mga pangako 
ng Salita ng Dios. 
 
 
·        “Narito, ako ang Panginoon, ang Dios ng lahat na tao; may anomang bagay bag ana totoong mahirap sa 
akin?” (Jeremias 32:27) 
·        “Sapagka’t sa Diyos ay walang imposible.” (Lucas 1:37) 
 
Aming sinipi ang mga berso habang kami ay binobomba ng mga katotohanang medikal na mukhang 
imposible at masyadong mahirap. 
 
Kung hindi makikita ng ating mga anak ang mga kababalaghan at mga himala sa kanilang mga buhay, huwad 
ang ipapakita sa kanila ng mundo, sa porma ng droga, pakikipagsiping, pornograpiya at iba pang mga bagay. 
Ang mga himala ay kailangang maging parte ng ating karanasan sa paglakad kasama ni Hesus. Kailangang 
makita ng ating mga anak na gawin ng Dios ang imposible! Ito ay nagtatayo ng pundasyon sa kanilang 
kaluluwa na hindi mayayanig ng mundo. 
  
Nakarinig ang aking anak galing sa Dios. Hindi ko alam kung bakit pinili ng Dios na ipakita sa kaniya, ngunit 
alam ko na ipinakita Niya. Nasaksihan niya ang isang himala na habambuhay na naapektuhan ang kanyang 
relasyon at pananampalataya sa Dios- para sa kanya. 
 

 

 

 

 



 
Note: Si Lesa Lashbrook at ang kanyang asawa na si Mark, ay pastor ng First Apostolic Church sa Algonquin, Illinois. Siya ay ina ng lima at Mimi sa tatlong mga 
apo. Gusto niyang mamuhay para sa Dios, pagpupuri at pagkanta, oras kasama ng kaniyang pamilya, pinangungunahan niya ang mga kababaihan sa iglesya at 
potograpiya. 

  
 

 

   

 

Galing sa Editor 
 

Ang Dios ay gumagawa ng mga bagay na makapangyarihan! 
 

Ang Dios ay nagbubukas ng madaming pinto at ang pahayagan na ito ay maari nang 
mabasa sa:  

English, Arabic, Chinese simplified, Chinese traditional, Czech, Dutch, Fijian, Filipino, 
French, German, Greek, Italian, Japanese, Polish, Portuguese, Romanian, Spanish, 

Sri Lankan, Swahili, Swedish, and Thai. 
 

Tayo ay manalangin para dumami ang ating mga tagasalin! 
 

Kung gusto mong makatanggap ng pahayagan na ito, humiling gamit ng 
email addresses sa ibaba: 

LadiesPrayerInternational@aol.com or debiakers@aol.com  
at aming ikatutuwa na idagdag ka sa aming listahan. 

Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page! 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

Sa Pinuno ng Grupo ng Pananalangin, iyong bisitahin ang Ladies Prayer International 
on Facebook at i-“Like” and aming pahina! Facebook Ladies Prayer International Link 
  
At kung maari, iyong imbitahan and iyong grupo na mag- subscribe sa LIBRENG 
pahayagan sa: Ladies Prayer Internationa o email sa: debiakers@aol.com  
 
Ating ikalat ang impormasyong ito sa iyong iglesya, mga kaibigan at pamilya. 
Maraming Salamat sa pagiging bahagi ng lumalagong ministeryo ng pananalangin at 
sa pagtulong sa pamamahagi ng LIBRENG pahayagan at pahina sa Facebook! 

  
 

   

Sino kami… Noong 1999: Ang Panalangin ng mga Kababaihang Internasyonal ay 
kinabubuoan ng mga kababaihan sa buong mundo, na nagsasalo sa unang Lunes ng 
bawat buwan upang magkaisa sa panalangin para sa kanilang mga anak at ang mga 
anak ng mga local na iglesiya at komunidad. 
 
Ang aming Misyon . . . Kami ay nakatuon sa espiritual na pag-preserba ng 
heneresyong ito at ang espiritual na panunumbalik ng mga nakaraang generasyon. 
 

Ang aming Pangangailangan . . . Mga kababaihang nakatuon at magsasalo-salo sa unang Lunes ng bawat buwan 
at manalangin ng nakatutok na panalangin para sa kanilang mga anak.  
  
Ang mga Tatlong Prayoridad ng Panalangin: 

•    Ang kaligtasan ng ating mga anak (Isaias 49:25; Mga Awit 144:12; Isaias 43:5-6). 
•    Na sila ay magkaroon ng pananampalataya sa idad na may pananagutan na (I Juan 2:25-28; Santiago 

1:25). 
•    Na kanilang pasukin ang pag-aani ng gawain ng Panginoon (Mateo 9:38). 

 

 

 

 

 

 

 


