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Dědictví modlících se babiček  
Stacy Gaddy  
 

Moje babička byla žena věrná modlitbě – to znamená, že věrně zapalovala svíčky a upřímně 
odříkávala své denní modlitby. Často jsem slyšela, jak šeptá „Zdrávas Maria“, když svírala 
v ruce svůj růženec. Modlitby růžence bylo to jediné, co moje babička znala. To bylo asi moje 
první seznámení s modlitbou. Jsem tak vděčná, že můj syn a má dcera jsou namísto toho 
požehnaní dvěma mocnými apoštolskými babičkami, které vědí, jak hledat Boží tvář. Tyto ženy 
měly obrovský vliv na mé děti. 
 
Vzpomínám si na jednu babičku v Bibli, která také velmi ovlivnila život svého vnuka. Jmenovala 

se Lois a i když jí byl věnovaný jen jeden verš v 2. Timoteovi 1:5, je velmi silný; “Připomínám si tvou upřímnou víru, 
kterou měla už tvá babička Lois a tvá matka Euniké…”. 
 
Byla to žena ryzí víry. Nechovala se jedním způsobem v církvi a pak jiným doma, ale její víra v Boha byla stálá. 
Nejen že byla příkladem pro svou rodinu, ale očividně to bylo záměrně vyučováno a předáváno dál (2. Tim 3:14-
15). Jaký velký kompliment dal Pavel Timoteovi, když řekl, že v něm rozpoznává stejnou víru, jakou měla jeho 
babička.  
 
V Titovi 2:3 je zmíněno, že starší ženy mají vyučovat dobré věci. To ukazuje hodnotu, kterou mají starší ženy pro 
svou moudrost, životní perspektivu a roky zkušeností. Dnešní děti vyrůstají ve světě, který je tak rozdílný od světa 
jejich prarodičů a dokonce i rodičů. Naše společnost jako celek podporuje méně a méně boží principy. Proto 
největší dar, který může vnouče dostat, je, že se za něj někdo modlí. 
 
Odkaz Loidiny víry nepochybně ovlivnil skrze Timotea během doby, kdy cestoval a kázal evangelium, tisíce lidí. V 
Bibli se slovo “babička” objevuje jen jednou, a to právě v souvislosti s Loidou. Její jméno znamená “více žádoucí”. 
Všude se stala reprezentantkou zbožných babiček a my potvrzujeme, že jsou více žádoucí než jakékoli pozemské 
vlastnictví. 
 
Tento měsíc oslavujeme prarodiče. Ctíme a jsme vděční za všechny babičky, které dál ukazují cestu k Pravdě a 
věrně se modlí za své rodiny. Jaký obrovský vliv mají zbožné babičky v Božím království!   
 
Poznámka: Stacy Gaddy žije v Cabot, v Arkansasu, kde pracuje po boku svého manžela Tima, v Novém Životě, církvi, kterou spolu v roce 1999 
založili. Také aktivně slouží v různých funkcích v oblasti Arkansas jako žena jejich vedoucího. Stacy ráda mluví k ženám, hodně cestuje a 
chystá se objevit, co to znamená mít prázdné hnízdo. 

 

 

  



Modlitby nikdy neumírají 
Dr. Robbie Crawford 
 

Když jsme jako pastoři procházeli palčivými zkouškami, jeden služebník mi řekl, „Právě teď tě 
drží modlitby tvých prarodičů.” Mí zbožní prarodiče jsou už mnoho let mrtví, ale já věřím, že 
jejich modlitby stále žijí a nyní žijí dokonce i v mých dětech.  
  
Moje dcera se nedávno zúčastnila konference a řekla mi, že jí tam někdo prorokoval. „Řekli, že 
se naplní modlitby mojí matky. Nemohla jsem se dočkat, až ti zavolám, abych zjistila, za co ses 
modlila.“ Nejsem si jistá, co očekávala, ale moje modlitby za mé děti nejsou modlitby za 
majetek, pozice nebo pocty. Moje neustálé prosby vycházejí z kombinace osmnácti veršů, které 

obsahují základní hodnoty, které mi vštípili moji rodiče a prarodiče, a o nichž doufám, že je předám i následující 
generaci. 
  
Moje modlitby za děti, které, doufám, ode mě převezmou, většinou vypadají asi takto:  
  
Náš Otče, kterýž jsi na nebesích, milujeme Tvé jméno!  
  
Kéž se Tvé království zjeví v mých dětech a Tvoje vůle ať se stane v jejich životech.  
Pomoz jim, aby byly opravdové, aby znaly pravdu, milovaly pravdu a ať je pravda osvobodí.  
  
Ježíši, naplň jejich potřeby. 
  
Odpusť jim, jako oni odpouštějí druhým.  
Pomoz jim milovat a ctít druhé, i když si to nezaslouží. Ať slunce nezapadá nad jejich hněvem. Pomoz jim vydat 
své nepřátele do tvých rukou, ať od nich odejde zášť a zranění. 
  
Chraň je před pokušením a vysvoboď je od zlého. 
Pomaž mé děti. Pomoz jim, aby se vyhnuly zlému, aby měly čistou mysl a morální zásady a aby dělaly dobrá 
rozhodnutí.  
  
Láska 
Obklop moje děti, naplňuj je, nasyť je a pohlť je svojí láskou.  
  
Emocionální zralost  
Pomoz jim vyzrát v Tobě a mít pevný základ. Pomoz jim být příkladem a nezeslábnout v nepříznivých obdobích. 
Dej jim radost! Pomoz jim, ať jsou pokojní a pomalí k hněvu. Pomoz jim používat milá slova a být k dispozici 
druhým. 
  
Odvaha 
Modlím se, aby moje děti chodily ve Tvé moci, smělosti, důvěře a autoritě. Pomoz jim, aby se nebály zlého.  
  
Sebeovládání 
Nauč mé děti se modlit a studovat Tvé Slovo. Střež jejich srdce. Ustanov stráž nad věcmi, které přicházejí do jejich 
myslí, ale zvlášť nad tím, co vychází z jejich úst, protože to je poskvrňuje. Ochraň je od vlivu světa, ať vyrůstají 
v zábavném, zdravém a zbožném prostředí.  
  
Víra 
Kéž mají mé děti velkou víru, ať pro ně nic není nemožné.  
  
Pokora 
Modlím se, aby se mé děti chovaly spravedlivě, milovaly milosrdenství a chodily pokorně před Bohem. 
  
Vděčnost 
Pomoz mým dětem, aby byly vždy vděčné za své spasení, svůj duchovní odkaz a dědictví, své minulé tradice a 
svá budoucí zaslíbení.  
  
Tvé je království, moc a sláva na věky!   
Náš dům bude sloužit Hospodinu!   
 

 

 



 
Poznámka:  Dr. Robbie Crawford pracovala více jak dvacet pět let jako učitelka, vzdělávací pracovnice, oficiální služebnice a pomocný pastor. 
Získala doktorát z pedagogiky na univerzitě v Missouri-St. Louis, kde byla uvedena do funkce čtyř čestných společností. V současnosti je 
ředitelkou školky Nového života v St. Louis v Missouri a také dětským pastorem a vedoucí nedělní školy.  

  

Dům, který staví modlitba 
 Anita Harding 
 

„Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.” (Žalm 127:1) 
  
Pamatuji si slzy, které pokryly moji tvář, když místnost naplnila Boží přítomnost. Byl to den, kdy 
jsem přijala „požehnání“ od mojí babičky. Byl to také den, kdy jsem svoji babičku objala 
naposledy. Uplynulo mnoho let, ale zdá se, že stále dokážu cítit teplo toho objetí.   
  
Vzpomínka na moji babičku, která si mě k sobě přitahuje, aby mi požehnala, bude v mém srdci 
žít navždy. Podívala se mi zpříma do očí a řekla, „Bůh chce, abys měla můj akordeon a 

pomazání, které k němu patří.“ Byla jsem ohromena takovým velkým darem!  
  
Pamatuji si, že babiččin akordeon a dědečkovy housle byly vždy v centru našich rodinných setkání. Zpívali jsme 
chvály a celé hodiny jsme se společně modlili v obývacím pokoji mých prarodičů. Toto vzácné požehnání mě drží 
ve spojení s mou minulostí a umožňuje mi vidět budoucnost. Když slyším své děti a vnoučata uctívat Boha, často 
se přistihnu, jak vzhlížím k nebi a říkám, „Slyšíš to, babi?“ 
  
Moje babička také požehnala mého manžela a mě dalším zvláštním požehnáním. Držela nám oběma ruce a říkala 
nám tato slova, „Dokončíte dům, který jsme s dědečkem začali stavět.“ 
  
Během let jsme poznali hodnotu tohoto požehnání. Do dnešního dne jsme věrní stavbě domu, který začali stavět 
dědeček s babičkou. Jsem tak vděčná, že jsme si vybrali, že budeme stavět naši rodinu na modlitbě, uctívání a 
Božím Slově. Radujeme se a vzdáváme díky Bohu, že všechny naše děti a vnoučata dnes slouží Bohu.  
  
Minulé Vánoce jsem dala svému nejstaršímu vnukovi bibli, kterou mi dal můj manžel na naše první výročí. Můj 
vnuk otevřel dárek a začal plakat pod pomazáním. Skrze slzy radosti jsem mu vysvětlila, jak musí pokračovat 
stavět dům. Věřím ve svém srdci, že tomu rozuměl. Byl to den, na který naše rodina nikdy nezapomene.  
  
„Ukládejte si poklady v nebi…" (Matouš 6:20). 
  
Modlit se a žehnat své rodině a předávat jim “věčné dary” je jednou z nejdůležitějších věcí, které můžu udělat. Nic 
mi nedává větší radost než modlit se za svou rodinu. Moje modlitby mě spojují s minulostí a budou žít dlouho poté, 
co odejdu do svého nebeského domova. Modlím se, abychom se při stavění domu nikdy nevyčerpali, protože na 
tom závisí naše duchovní dědictví.  
  
  
Poznámka: Anita Harding je se svým manželem naplno ve službě od roku 1976. Je matkou dvou dětí a babičkou sedmi vnoučat. Je učitelkou 
v mateřské škole v důchodu, která pokračuje ve vyučování nováčků. V současnosti slouží jako sekretářka Žen modlitby v západní oblasti. Její 
láska a vydání Bohu, rodině a přátelům září jasně skrze její život.   

 

 

  

Babiččiny modlitby 
Jill Patterson 
 



Modlitba – Můj dar! 
  
Netrvá to dlouho, než novopečení prarodiče začnou svým vnoučatům kupovat a dávat dárky. Je 
to normální. Ty malé oblečky jsou tak roztomilé! Prarodiče chtějí, aby jejich vnoučata měla to 
nejlepší. Takže pokud to peníze dovolují, pomáhají s dětskou postýlkou, jídelní židličkou, 
povlečením do postýlky a seznam pokračuje dál a dál.  
  
Jako misionářka žiji daleko od svých vnoučat. Nemám příležitost vidět se s nimi každý den, 
týden, dokonce ani každý měsíc. Nemůžu k nim cestovat autem. A opak je pravdou. Nemohou za 
mnou jednoduše přijet. Takže jim nemohu dát „sebe“ jako mnozí jiní prarodiče. Prarodiče, kteří 

žijí poblíž svých vnoučat, je mohou hlídat, pozvat je k sobě na přespání, vařit jim speciální jídla, hlídat je o 
prázdninách a podobně. Ano, můžu jim dát „dar strachu“. Není to jednoduchý dar? Ale my víme, že strach není 
z Boha. Tak co jim můžeme dát? 
  
Osobně jsem si stanovila modlitbu jako můj dar pro má vnoučata. Modlitba překoná vzdálenost! Před Božím 
trůnem je nazývám „našimi dětmi“. Bůh je dárce života. Dal nám naše vnoučata a my je na oplátku vracíme Bohu. 
Mnohé církve mají odevzdávání miminek Bohu, kde matky, otcové, prarodiče, přátelé a církevní rodina symbolicky 
předává své děti Bohu. Ale já nemluvím o jednorázové symbolické bohoslužbě. Mluvím o opakovaném 
odevzdávání (nebo nechávání) dětí do péče nebeského Otce v modlitbě. Babiččina modlitba je, aby Bůh ochránil 
její vnoučata doma, v církvi, ve škole a při hraní; aby byl v jejich životech, myslích a v duchu; aby okolo nich 
postavil ostnatý plot ochrany a Jeho andělé, aby je chránili. To je dar!  
  
Verš, který se nachází v Jakubovi 1:17, odráží hodnotu nebeského daru. „Každý dobrý dar a každé dokonalé 
obdarování je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu.“ 
Babiččin odkaz je zmíněn Pavlem v 2. Timoteovi 1:5, „Připomínám si tvou upřímnou víru, kterou měla už tvá 
babička Lois a tvá matka Euniké a kterou máš, jak jsem přesvědčen, i ty.“ Pojďme předat našim vnoučatům dobré 
nebeské dary! To můžeme!  
  
Valita Jill Patterson žije ve východní Evropě, pracuje a slouží v Rumunsku, Bulharsku a Maďarsku. Je se svým mužem misionářkou už 28 let.   

 

 

  

Od editorky 
Bůh dělá mocné věci! 

 
Bůh otevírá mnoho dveří a tento zpravodaj je teď k dispozici v angličtině, španělštině, francouzštině, 
němčině, holandštině, portugalštině, ruštině, řečtině, arabštině, farsi, češtině/slovenštině, čínštině, 
svahilštině, maďarštině, tagalog, indonézštině, rumunštině, italštině, norštině, polštině, hindštině, 

gruzínsky, japonsky, švédsky, vietnamsky, v jazyce bangla, thajsky a korejsky.   
Prosím, modlete se s námi za srbské, bulharské a židovské překladatele! 

 
Pokud si přejete dostávat jakýkoli z výše uvedených překladů, pošlete prosím svoji žádost na 

LadiesPrayerInternational@aol.com a my vás s potěšením přidáme na seznam adresátů!  

Navštivte Ženy Modlitby na Facebooku a „lajkujte“ naši stránku!  

 

 

  

 
 

Drazí vedoucí modlitebních týmů, prosím navštivte Ženy Modlitby na Facebooku a “lajkujte” naši 

stránku!!    Facebook Ladies Prayer International Link 

 

Také prosím pozvěte vaši skupinu, aby si ZDARMA objednala tento newsletter: 

http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl  

Nebo pište email na:  LadiesPrayerInternational@aol.com  

 

Prosím sdílejte tyto informace se svou církví, přáteli a rodinou. Děkujeme, že jste součástí této úspěšné modlitební 
služby a že nám pomáháte šířit zprávy o tomto newsletteru ZDARMA a o naší Facebookové stránce! 

 

 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational


Odkazy 
 

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 

  

Kdo jsme . . . Od roku 1999: Ladies Prayer Intl. (Ženy modlitby) je rozšířena pro ženy na celém světě, které se 

potkávají každé první pondělí v měsíci, aby se společně modlily za jejich děti a za děti v místním sboru a komunitě.  

Naše mise . . . Jsme zavázáni k duchovnímu zachování této i další generace a duchovní obnově generace předchozí.  

Naše potřeba . . . Oddané ženy, které se budou scházet každé první pondělí v měsíci a modlit se za své děti.  
  

  

Tři hlavní modlitební prosby... 

•     Spasení našich dětí (Izaiáš 49:25; Žalm 144:12; Izaiáš 43:5-6). 

•     Aby převzaly vládu nad vírou v odpovědném věku (1. Janova 2:25-28; Jakub 1:25). 

•     Aby vešly do služby Pánovy sklizně (Matouš 9:38).Text Link 

 

 

 

 

http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/home
http://ladiesministries.com/programs/more-to-life
http://ladiesministries.com/programs/today-s-christian-girl
http://www.wnop.org/
http://www.upci.org/home
http://www.myhoperadio.com/
http://www.globaltracts.com/
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
http://www.ladiesministries.org/

