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Dziedzictwo Modlacej sie Babci 
By Stacy Gaddy  
 



Moja babcia (lub "babunia", jak ją wszyscy nazywali) była wierną kobietą w modlitwie - to znaczy wiernie zapalała 
świece i otwarcie cytowała swoje codzienne modlitwy. Słyszałam, jak często mruczała "Zdrowaś Marjo", gdy 
ściskała swoje różańce. Modlitwy różańcowe były modlitwami, które moja babcia znala najlepiej. To było 
prawdopodobnie moje najwcześniejsze wprowadzenie do modlitwy. Jestem bardzo wdzięczna, że mój syn i córka 
mają dziedzictwo bycia pobłogosławionym przez dwie potężne apostolskie babcie, które wiedzą, jak szukać 
oblicza Boga. Te kobiety miały ogromny wpływ na moje dzieci. 
 
Przypomina mi się babcia w Biblii, która również miała duży wpływ na życie jej wnuka. Nazywała się Loida i 
chociaż została jej dana tylko jedna cecha w II Tymoteusza 1: 5, jest ona wielka; "Przywodzę sobie na pamięć 
nieobłudną wiarę twoją, która była zadomowiona w babce twojej Loidzie i w matce twojej Eunice, a pewien 
jestem, że i w tobie żyje. ... 
 
Była kobietą autentycznej wiary. Nie była jedną w kościele, a potem inna w domu, ale jej wiara w Boga była 
konsekwentna. Ona nie tylko dawala wzor swojej rodzinie, ale ewidentnie celowo byla ona nauczana i 
przekazywana (II Tym 3: 14-15). Jakiż wysoki komplement Paweł dał Tymoteuszowi, kiedy powiedział, że 
rozpoznał w nim taką samą wiarę jak w jego babce. 
 
W liscie do Tytusa 2: 3 wspomina, że starsze kobiety mają być nauczycielkami dobrych rzeczy. Pokazuje to 
wartość, jaką składa się w starszych kobietach za ich mądrość, perspektywę w życiu i lata doświadczeń. 
Dzisiejsze dzieci stoją przed światem zupełnie innym niż ich dziadkowie, a nawet ich rodzice. Nasze 
społeczeństwo jako całość coraz mniej wspiera Boze zasady. Dlatego największym darem, jaki można dać 
wnuczkowi, jest modlitwa za nich. 
 
Dziedzictwo wiary Loidy niewątpliwie wpłynęło na tysiące ludzi poprzez Tymoteusza podczas lat jego podróży i 
głoszenia ewangelii. Jedyne słowo "babcia", o którym mowa w Biblii, odnosi się do Loidy. Jej imię oznacza 
"bardziej pożądana". Kiedy widzimy ja jako reprezentujaca bogobojne babcie wszędzie, twierdzimy, że są one 
bardziej pożądane niż jakakolwiek ziemska własność. 
 
To jest miesiąc, w którym świętujemy dziadków. Czcimy je i dziękujemy za wszystkie babcie, które nadal 
wskazują drogę do Prawdy i wiernie modlą się za swoje rodziny. Cóż za ogromny wpływ Boze babcie mają na 
królestwo Boga! 
 
 
Uwaga: Stacy Gaddy mieszka w Cabot w stanie Arkansas, gdzie pracuje razem z mężem Timem w New Life, 
kościele, który założyli razem w 1999 roku. Aktywnie służy również w różnych rolach w dystrykcie Arkansas jako 
żona Superintendenta. Stacy uwielbia rozmawiać z kobietami, dużo jeździ i wkrótce odkryje, co to znaczy mieć 
pusty dom. 
 

 

 
 
 

 

Modlitwy Nigdy Nie Umieraja 
By Dr. Robbie Crawford 



 

Kiedy przechodziliśmy przez ogniste próby pastorowania, pewien pastor powiedział mi: "Modlitwy waszych 
dziadków was teraz podtrzymują ". Moi bogobojni dziadkowie nie żyli od wielu lat, ale wierzę, że ich modlitwy żyją 
dalej i żyją w moich dzieciach. 
  
Moja córka niedawno uczestniczyła w konferencji i powiedziała mi, że ktoś prorokował nad nią. "Powiedzieli, że 
modlitwy mojej matki się spełnią, nie mogłam się doczekać, aby zadzwonić do ciebie, aby dowiedzieć się, o co się 
modliłaś za mnie." Nie jestem pewna, czego się spodziewała, ale moje modlitwy za moje dzieci nie dotyczą rzeczy, 
stanowisk i zaszczytów. Moje stale prośby pochodzą z połączenia osiemnastu fragmentow Slowa Bozego, które 
zawierają podstawowe wartości zaszczepione mi od moich rodziców i dziadków i które mam nadzieję przekazać 
następnemu pokoleniu. 
  
Moje modlitwy za moje dzieci, które, mam nadzieję, zostaną przekazane na ich własne, zwykle mają coś takiego: 
  
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, kochamy Twoje imię! 
  
Niech Twoje królestwo będzie widoczne w moich dzieciach i niech Twoja wola spełni się w ich życiu. 
Pomóż im być szczerymi, poznać prawdę, kochać prawdę i pozwól niech ona je uwolni. 
  
Jezu, zaspokoj ich potrzeby. 
  
Przebacz im, tak jak one wybaczają innym. 
Pomóż im kochać i szanować innych, nawet jeśli nie jest to zasłużone. Nie pozwól, by słońce zachodziło nad ich 
gniewem. Pomóż im umieścić wrogów w twoich rękach, odpuszczając urazy i rany. 
  
Zachowaj ich od pokusy i uwolnij od zła. 
Namasc moje dzieci. Pomagaj im unikać zła, mając umyslową jasność i uczciwość oraz dokonując dobrych 
wyborów. 
  
Miłość 
Otocz moje dzieci, nasyc je, nasiaknij je i pochłoń je swoją miłością. 
  
Dojrzałość emocjonalna 
Pomóż im dojrzeć w Tobie i mieć pewną podstawę. Pomóż im być przykładem i nie omdlewac w dniu przeciwności. 
Daj im radość! Pomóż im być spokojnymi i nieskorymi do gniewu. Pomóż im używać miłych słów i łatwo dac się 
wybłagać. 
  
Nieustraszoność 
Modlę się, aby moje dzieci chodziły w Twojej mocy, odwadze, ufności i autorytecie. Pomóż im nie bać się zła. 
  
Samodyscyplina 
Naucz moje dzieci, aby się modliły i studiowały Twoje Słowo. Strzeż ich serc. Polóz straz nad rzeczami, które 
przychodzą im do głowy, ale zwłaszcza co do tych, które wychodzą z ich ust, ponieważ one są tym, co kala. 
Trzymaj je z dala od wpływów świata, gdy dorastają w wesolym, zdrowym i pobożnym otoczeniu. 
  
Wiara 
Niech moje dzieci mają wielką wiarę, aby nie bylo dla nich nic niemożliwego. 
  
Pokora 
Modlę się, aby moje dzieci postępowały słusznie, miłowały miłosierdzie i pokornie chodzily przed Bogiem. 



  
Wdzięczność 
Pomóż moim dzieciom być zawsze wdzięcznymi za ich zbawienie, duchowe dziedzictwo, ich przeszłe tradycje i 
przyszłe obietnice. 
  
Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki! 
Jeli chodzi o moj dom, będziemy służyć Panu! 
 
 
Uwaga: Dr Robbie Crawford pracowała przez ponad dwadzieścia pięć lat jako nauczycielka, administratorka 
edukacji, licencjonowana w sluzbie i współpracujący pastor. Otrzymała doktorat z wykształcenia na University of 
Missouri-St. Louis, gdzie została wprowadzona w cztery towarzystwa honorowe. Obecnie jest dyrektorką New Life 
Preschool w St. Louis w stanie Missouri, a także pastorem dzieci i dyrektorem szkółek niedzielnych. 
 
 

 

 
 
 

 

Dom Zbudowany Przez Modlitwe 
By Anita Harding 
 

"Jeśli Pan domu nie zbuduje, Próżno trudzą się ci, którzy go budują" (Psalm 127: 1). 
  
Pamiętam łzy okrywające moją twarz, gdy Boża obecność wypełniała pokój. Był to dzień, w którym otrzymałam 
"błogosławieństwo" od mojej babci. Był to także dzień, w którym po raz ostatni uściskałam babcię. Minęło wiele lat, 
ale wydaje mi się, że wciąż czuję ciepło tego uścisku. 
  
Pamięć o mojej babci, która przyciaga mnie do siebie modlac sie o moje błogosławieństwo, będzie żyła w moim 
sercu na zawsze. Spojrzała mi prosto w oczy i powiedziała: "Bóg chce, abyś miała mój akordeon i namaszczenie, 
które mu towarzyszy". Byłam przejeta tym wspaniałym prezentem! 
  
Pamiętam, że akordeon babci i skrzypce dziadka zawsze znajdowały się w centrum naszych rodzinnych spotkań. 
Śpiewałyśmy pieśni gospel i wspólnie godzinami modliliśmy się w salonie moich dziadków. To cenne 
błogosławieństwo utrzymuje mnie w związku z moją przeszłością i pozwala mi widzieć moją przyszłość. Kiedy 
słyszę, jak moje dzieci i wnuki wielbią Boga, często widzę siebie patrząca w niebo i mówiąca: "Czy słuchasz, 
babciu?" 
  
Moja babcia pobłogosławiła także mojego męża i mnie innym szczegolnym błogosławieństwem. Trzymając obie 
nasze rece, przemówiła do nas tymi słowami. "Ukończycie budowę domu, która ja i dziadek zaczęliśmy." 
  
Z biegiem lat zrozumieliśmy wartość tego błogosławieństwa. Do dziś jesteśmy zaangażowani w budowę domu, 
która zaczęła babcia i dziadek. Jestem bardzo wdzięczna, że zdecydowaliśmy się zbudować naszą rodzinę na 



modlitwie, uwielbianiu i na Słowie Bożym. Radujemy się i dziękujemy Bogu, że wszystkie nasze dzieci i wnuki 
służą dziś Bogu. 
  
W ostatnie święta dałam mojemu najstarszemu wnukowi Biblię, którą mój mąż przekazał mi w naszą pierwszą 
rocznicę. Mój wnuk zaczął płakać pod namaszczeniem, kiedy otwierał mój dar. Przez łzy radości wyjaśniłam mu, 
jak musi dalej budować dom. Wierzę w swoim sercu, że zrozumiał. To był dzień, którego nasza rodzina nigdy nie 
zapomni. 
  
"Ale gromadzcie sobie skarby w niebie ..." (Mt 6:20). 
  
Modlitwa błogosławieństw nad moją rodziną i przekazywanie im "wiecznych darów" jest jedną z najważniejszych 
rzeczy, które mogę zrobić. Nic nie daje mi większej radości niż modlitwa za moją rodzinę. Moje modlitwy łączą 
mnie z moją przeszłością i będą żyć długo po tym, jak udam się do mojego niebiańskiego domu. Modlę się, 
abyśmy nigdy nie zmęczyli się budowaniem domu, ponieważ od tego zależy nasze duchowe dziedzictwo. 
  
  
Uwaga: Anita Harding pracuje na pełnym etacie u męża od 1976 roku. Jest matką dwojga i Babcia dla siedmiu 
wnucząt. Jest emerytowaną nauczycielką w przedszkolu, która kontynuuje nauczanie poprzez mentoring. Obecnie 
pracuje jako sekretarka Western District Ladies Ministries. Jej miłość i zaangażowanie w Boga, rodzinę i przyjaciół 
świeci jasno w jej życiu. 
 
 

 

 
 
 

 

Modlitwy Babci 
By Jill Patterson 
 

Modlitwa - Mój dar! 
  
Nie trzeba byc długo babcia czy dziadiem, aby zacząć kupować i dawać prezenty swoim wnuczkom. To normalne. 
Małe ubranka wyglądają tak uroczo! Dziadkowie chcą, aby ich wnuki miały jak najlepiej. Tak więc, na ile pozwala 
na to pieniądz, jest pomoc przy łóżeczku, krzesełku, pościeli, a lista jest długa. 
  
Jako misjonarka żyję daleko od moich wnuków. Nie widzę ich codziennie, co tydzień, a nawet co miesiąc. Nie 
mogę do nich dojechać samochodem. I jest odwrotnie. Nie mogą łatwo do mnie dotrzeć. Więc nie mogę dać "daru 
siebie" jak wielu dziadków. Dziadkowie, którzy mieszkają blisko swoich wnuków, mogą opiekować się dziećmi, 
zapraszać je na pobyty nocne, gotować specjalne posiłki, trzymać je podczas wakacji itd. Mogę dać "dar 
zmartwienia". Czy to nie jest łatwe? Jednak wiemy, że niepokój nie pochodzi od Boga. Co więc dać? 
  



Osobiście uważałam modlitwę za mój dar dla moich wnuków. Modlitwa dociera daleko na odległość! Przed tronem 
Boga nazywam ich "naszymi dziećmi". Bóg jest dawcą życia. Dał nam nasze wnuki, a my potem zwracamy je 
Bogu. Wiele kościołów ma dedykacje dla dzieci, w których matki, ojcowie, dziadkowie, przyjaciele i rodzina 
kościelna w symbolicznej służbie oddają swoje dzieci Bogu. Jednak nie mówię o jednorazowej usłudze 
symbolicznej. Mówię o wielokrotnym dawaniu (lub pozostawianiu) dziecka pod opieką Ojca Niebieskiego poprzez 
modlitwę. Modlitwa babci do Pana, aby zachowal wnuki w domu, kościele, szkole i zabawie; być w ich życiu - w ich 
sercach, umysłach i duchach; aby otaczać ich ciernistym żywopłotem i aby Jego aniołowie mogli się nimi 
opiekować. Co za prezent! 
  
Slowo w Liście Jakuba 1:17 odzwierciedla wartość niebiańskiego daru. "Wszelki datek dobry i wszelki dar 
doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia." 
Spuścizna babci została przywołana przez Pawła w II Tymoteusza 1: 5, "Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną 
wiarę twoją, która była zadomowiona w babce twojej Loidzie i w matce twojej Eunice, a pewien jestem, że i w tobie 
żyje. " Przekażmy dobre niebiańskie dary naszym wnukom! Możemy! 
  
  
Valita Jill Patterson mieszka w Europie Wschodniej pracując i posługując w Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech. Ona i 
jej mąż są misjonarzami od 28 lat. 
 
 

 

 
 
 

  

Bóg otwiera wiele drzwi i ten biuletyn jest teraz dostępny w języku angielskim, hiszpańskim, 

francuskim, niemieckim, holenderskim, portugalskim, rosyjskim, greckim, arabskim, perskim, 

czeskim / słowackim, chińskim, suahili, węgierskim, tagalog, indonezyjskim, rumuńskim, włoskim, 

Norweskim, polskim, hindi, gruzińskim, japońskim, szwedzkim, wietnamskim, Bangla, tajskim i 

koreańskim. 

Pomóżcie nam modlić się za serbskich, bułgarskich i hebrajskich tłumaczy! 

 

 

 
Jeśli chcesz otrzymać któryś z powyższych tłumaczeń, wyślij prosbe do 

LadiesPrayerInternational@aol.com i chetnie dodamy Cię do naszej listy mailingowej! 
 

Odwiedź Ladies Prayer International na Facebooku i "polub" nasza strone! 
 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

Droga Liderko Teamu Modlitwy! Odwiedź Ladies Prayer International na Facebooku i "polub" nasza 

strone! Facebook Ladies Prayer International Link 

 

Ponadto, zaproś swoją grupę do zapisania się na ten BEZPŁATNY biuletyn na stronie: 

http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl lub wysłać e-mail na adres: 

LadiesPrayerInternational@aol.com 

 

Proszę podziel się tą informacją ze swoim kościołem, przyjaciółmi i rodziną. Dziękujemy za udział w 

tej kwitnącej służbie modlitewnej i za pomoc w rozpowszechnianiu informacji na temat 

BEZPŁATNEGO newslettera i strony na Facebooku! 

 

 

 

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 

 

 

 
 

 

 

 
Kim jesteśmy...od 1999: Ladies Prayer Intl. jest złożone z kobiet całego świata, które spotykają się w pierwszy poniedziałek każdego 
miesiąca aby połączyć się w konkretnej modlitwie o swoje dzieci, dzieci lokalnego zboru I środowiska. 

 

mailto:LadiesPrayerInternational@aol.com
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


                Nasza Misja...Jesteśmy zobowiązane do zachowania duchowego życia tego pokolenia i nie tylko I duchowego odnowienia 
poprzednich pokoleń. 

Nasza Potrzeba...Poświęcone kobiety, które złączą się razem w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca i będą 

modlić się konkretną modlitwą o swoje dzieci. 

 

Trzy priorytety Modlitwy… 

 

 

● - Zbawienie naszych dzieci (Izajasza 49:25; Psalm 144:12; Izajasza 43:5-6). 

● - Aby przejęły jako własność wiarę w odpowiedzialnym wieku (I Jana 2:25-28; Jakuba 1:25). 

● - Aby weszły w służbę na żniwie Pana (Mateusza 9:38).ext 
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http://www.ladiesministries.org/

