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Ett arv från en bedjande mormor/farmor 
Av Stacy Gaddy  
 

Min mormor (eller "granny" som hon kallades av alla) var en trogen kvinna till bön – hon tände 
sina ljus och uppriktigt citerade hennes dagliga böner trofast varje dag. Jag hörde henne ofta 
mumla hennes "Hail Mary's" när hon höll fast i sina Rosary-pärlor. Rosary böner var den enda 
bönen min mormor visste att be. Detta var förmodligen min första introduktion till bön. Jag är så 
tacksam att min son och dotter i stället har fått arvet att bli välsignad med två kraftfulla 
apostoliska mormor "som vet hur man söker Guds ansikte. Dessa kvinnor har haft en enorm 
inverkan på mina barn. 
 

Jag påminns om en mormor i Bibeln som också starkt påverkade hennes barnbarns liv. Hennes namn var Lois och 
även om hon endast blev nämnd men ett karaktärsdrag i 2 Timoteus 1: 5, så var det är ett mäktigt sådant; "Jag 
tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig, den tro som först fanns hos din mormor Louis och din mor Eunike..” 
 
Hon var en kvinna av äkta tro. Hon var inte på ett sätt i kyrkan och på ett sätt när hon var hemma, men hennes tro 
på Gud var konsekvent. Hon modellerade inte bara detta för sin familj, men uppenbarligen blev det avsiktligt 
undervisat och vidarebefordrat (2 Tim 3: 14-15). Vilken hög komplimang Paul betalade Timoteus när han sa att han 
erkände samma tro på honom som han gjorde i sin mormor. 
 
I Titus 2: 3 nämns det att de åldrade kvinnorna ska vara lärare av goda saker. Detta visar värdet som placeras på 
äldre kvinnor för deras visdom, perspektiv i livet och år av erfarenhet. Barn idag står inför en värld som är helt 
annorlunda än deras far- och morföräldrar, eller ens föräldrar. Vårt samhälle som helhet stöder gudomliga principer 
mindre och mindre. Därför kan den bästa gåvan som barnbarn ges är att be för dem. 
 
Lois trovärdighet har utan tvekan påverkat tusentals människor genom Timoteus under hans år av resa och 
predikande av evangeliet. Den enda gången som ordet "farmor eller ”Mormor”" nämns i Bibeln hänvisar till Lois. 
Hennes namn betyder "mer önskvärt". Eftersom hon har kommit för att representera gudomliga mödrar överallt, så 
vi håller med om det, detta är mer värt än någon jordisk besittning. 
 
Det här är den månad som vi firar far- och morföräldrar. Vi ger ära och är tacksamma för alla far- och morföräldrar 
som fortsätter att peka vägen till Sanningen och trofast ber för sina familjer. Vilket enormt inflytande gudomliga 
farmor/mormor är till Guds rike! 
 
Note: Stacy Gaddy lives in Cabot, Arkansas where she works alongside her husband, Tim at New Life, the church they started together in 1999. 

 

 



She also actively serves in various roles in the Arkansas District as their Superintendent’s wife. Stacy loves to speak to women, travels 
extensively and is about to discover what it means to be an empty nester. 

  

Bön som aldrig dör 
Av Dr. Robbie Crawford 
 

När vi gick igenom eldiga prövningar när vi arbetade som pastorer sa en ledare till mig: "Era 
far- och morföräldrarnas böner håller er uppe nu." Min gudsfuktiga far- och morföräldrar hade 
varit avlidna i många år, men jag tror att deras böner lever vidare och lever nu i mina barn 
 
Min dotter deltog nyligen i en konferens och berättade för mig att någon där hade profeterat 
över henne. "De sa att min mammas böner skulle bli sanna. Jag kunde inte vänta med att ringa 
dig för att ta reda på vad du har bett för mig." Jag är inte säker på vad hon förväntade sig, men 
mina böner för mina barn är inte för tillhörigheter, positioner eller hedersbetygelser. Mina 

konsekventa önskemål kommer från en kombination av arton skriftställen som innehåller de grundläggande 
kärnvärdena som jag har fått från mina föräldrar och far- och morföräldrar och att jag hoppas kunna vidarebefordra 
till nästa generation.  
 
Mina böner för mina barn, som jag hoppas kommer att ges vidare till deras barn, brukar gå något så här: 
   
Vår Fader som är i himlen, vi älskar Ditt namn!  
 
Låt ditt rike bli uppenbart hos mina barn och låt din vilja ske i deras liv. 
Hjälp dem att vara äkta, att veta sanningen, älska sanningen, och låt sanningen göra dem fria. 
 
Jesus, ta hand om alla deras behov.  
 
Förlåt dem när de förlåter andra. 
Hjälp dem att älska och respektera andra även när de inte förtjänar det. Låt inte solen gå ner på deras vrede. Hjälp 
dem att placera sina fiender i dina händer och släppa allt ont och det som har sårat dem. 
  
Håll dem bort från frestelsen och befria dem från ondska. 
Helga mina barn. Hjälp dem att undvika ondska genom att ha mental klarhet och integritet, och genom att göra bra 
val. 
  
Kärlek 
Omringa mina barn, ingjuta dem, mätta dem och överös dem med din kärlek. 
 
Känslomässig mognad 
Hjälp dem att mogna i dig och ha en säker vandring. Hjälp dem att vara exempel och inte svimma på dagen när de 
möter motgång. Ge dem glädje! Hjälp dem att vara fridfulla och långsamma till att bli arga. Hjälpa dem att använda 
snälla ord. 
 
Oräddhet 
Jag ber att mina barn kommer att gå i din makt, djärvhet, förtroende och auktoritet. Hjälp dem att inte frukta något 
ont. 
  
Självdisciplin 
Lär mina barn att be och studera ditt ord. Bevaka sina hjärtan. Vaka över de saker som kommer i deras sinnen 
men särskilt de som kommer ut ur vår mun, för de är det som förorenar. Skydda dem från världens inflytande när 
de växer upp i en rolig, hälsosam och gudomlig miljö. 
 
Tro 
Låt mina barn ha stor tro så att ingenting blir omöjligt för dem. 
 
Ödmjukhet 
Jag ber att mina barn kommer att göra rättvisa, älska barmhärtighet och gå ödmjukt inför Gud. 
 

 

 



Tacksamhet 
Hjälp mina barn att alltid vara tacksamma för deras frälsning, deras andliga arv, deras tidigare traditioner och 
framtida löften. 
Ditt är riket, makten och äran för evigt! 
När det gäller vårt hus, kommer vi att tjäna Herren! 
  
Note:  Dr. Robbie Crawford has worked more than twenty-five years as a teacher, an educational administrator, a 
licensed minister and an associate pastor.  She received a PhD in education from the University of Missouri-St. 
Louis where she was inducted into four honor societies.  She is currently the director of New Life Preschool in St. 
Louis, Missouri, as well as the children's pastor and Sunday school director.   
 

  

Huset som bön bygger  
Av Anita Harding 
 

“Om inte Herren bygger huset bygger arbetarna förgäves” (Psaltaren 127:1). 
 
Jag kommer ihåg tårarna som täckte mitt ansikte när Guds närvaro fyllde rummet. Det var 
dagen jag fick "välsignelsen" från min mormor. Det var också dagen jag skulle krama min 
mormor för allra sista gången. Många år har gått, men det verkar som om jag fortfarande kan 
känna värmen i den kramen. 
 
Min mormors minne som drar mig nära för att be en välsignelse över mig, kommer att leva i mitt 

hjärta för alltid. Hon tittade direkt i mina ögon och sa: "Gud vill att du ska ha mitt dragspel och smörjelsen som följer 
med det." Jag var överväldigad av denna underbara gåva! 
 
Jag kommer ihåg mormors dragspel och morfars fiol som alltid var i centrum när vår familj samlades. Vi sjöng 
gospelsånger och bad tillsammans i flera timmar i min morföräldrars vardagsrum. Denna uppskattade välsignelse 
håller mig kopplad till mitt förflutna och låter mig se min framtid. När jag hör mina barn och barnbarn prisa Gud, 
kommer jag på mig själv att se upp till himlen och säga;  "Lyssnar du, mormor?" 
  
Min mormor välsignade också min man och mig med en speciell välsignelse. Hon höll på båda händerna och 
talade dessa ord till oss. "Du kommer att avsluta bygget av huset som din morfar och jag började”. 
  
Under åren har vi kommit för att förstå värdet av den välsignelsen. Till denna dag är vi engagerade i att bygga 
huset som mormor och morfar började. Jag är så tacksam att vi valde att bygga vår familj på bön, lovprisning och 
Guds ord. Vi gläder oss och tackar Gud för att alla våra barn och barnbarn tjänar Gud idag. 
 
Förra julen gav jag min äldsta barnbarn en bibel som min man hade gett mig på vår första årsdag. Mitt barnbarn 
började gråta under smörjningen när han öppnade min gåva. Genom glädjande tårar förklarade jag för honom hur 
han måste fortsätta bygga huset. Jag tror i mitt hjärta han förstod. Det var en dag som vår familj aldrig kommer att 
glömma. 
  
 ”Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl! (Matt 6:20).  
 
Att be välsignelser över min familj och ge dem de "eviga gåvorna" är en av de viktigaste sakerna jag kan göra. 
Ingenting ger mig större glädje än att be för min familj. Mina böner kopplar mig till mitt förflutna och kommer att leva 
länge efter att jag har gått till mitt hemliga hem. Jag ber att vi aldrig blir trötta i att bygga huset, för vårt andliga arv 
beror på det.  
  
Note: Anita Harding has been in full time ministry with her husband since 1976. She is the mother of two and Mamaw to seven grandchildren. 
She is a retired kindergarten teacher who continues to teach through mentoring. She currently serves as the Western District Ladies Ministries 
secretary. Her love and commitment to God, family, and friends shines brightly through her life. 
 

 

 

  



 
 
 
Bön från en mormor/farmor 
Av Jill Patterson 
 

Bön – min gåva!  
 
Det tar inte lång tid för en ny far- och morförälder att börja köpa och ge gåvor till sitt barnbarn. Det 
är normalt. Små kläder ser så söt ut! Far-och morföräldrar vill att sina barnbarn ska ha det bästa. 
Så mycket som pengar tillåter, man hjälper till att införskaffa barnsäng, barnstol, spjälsäng och 
listan bara fortsätter och fortsätter. 
 
Som missionär bor jag långt ifrån mina barnbarn. Jag har inte möjlighet att se dem dagligen, 
veckovis eller månadsvis. Jag kan inte resa till dem med bil. Och motsatsen är sant. De kan inte 
komma till mig på ett enkelt sätt. Så, jag kan inte ge "gåvan av mig själv" som många mor-och 

farföräldrar. Mor- och farföräldrar som bor nära sina barnbarn kan passa dem, bjuda in dem för att sova över, laga 
särskilda måltider, spendera tid under skollov, etc. Tja, jag skulle kunna ge "oro gåvan". Är inte det en lätt gåva att 
ge? Men vi vet att oro inte är av Gud. Så vad ska man ge? 
  
Jag har personligen bestämt mig för att bön är min gåva till mina barnbarn. Bön kan gå hela avståndet! Inför Guds 
tron kallar jag dem "våra barn". Gud är livets givare. Han gav våra barnbarn till oss och sedan återför vi dem till 
Gud. Många kyrkor har barnvälsignelser där mödrar, fäder, far- och morföräldrar, vänner och församlingen i en 
symbolisk tjänst ger sina barn till Gud. Men jag pratar inte om en symbolisk tjänst som bara sker en gång. Jag talar 
om ett upprepat överlämnade av barnet i vår himmelske Faders vård genom bön. En mormors bön till Herren att 
skydda sina barnbarn när de är hemma, i kyrkan, i skolan och när de leker; att Han ska vara i deras liv - i sina 
hjärtan, sinne och i anden; att placera en tornig häck av skydd kring dem och för hans änglar att vaka över dem. 
Vilken gåva! 
 
Skriften som finns i Jakobs brev 1:17, återspeglar värdet av en himmelsk gåva. "Allt det goda vi får och varje 
fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusets Far, som inte förändras eller växlar mellan ljus och 
mörjer." En mormors arv hänvisas av Paulus i 2 Timoteus 1: 5, "Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos din 
mormor Lois och din mor Eunike och som nu, det är jag som är övertygad om, också finns hos dig”.  Låt oss 
vidarebefordra de goda himmelska gåvorna till våra barnbarn! Vi kan! 
   
Note: Jill Patterson lives in Eastern Europe working and ministering in Romania, Bulgaria and Hungary. She and her husband have been 
missionaries for 28 years. 
 

 

 

  

Från redaktören 
 

Gud gör mäktiga saker! 
  

Gud öppnar många dörrar och detta nyhetsbrev är nu tillgängligt på engelska, spanska, 
franska, tyska, holländska, portugisiska, ryska, grekiska, arabiska, persiska, tjeckiska / 

slovakiska, kinesiska, swahili, ungerska, tagalog, indonesiska, rumänska, italienska, Norska, 
polska, hindi, georgiska, japanska, svenska, vietnamesiska, bangla, thailändska och 

koreanska. 
Vänligen hjälp oss be för serbiska, bulgariska och hebreiska översättare! 

 
Om du vill få någon av ovanstående översättningar, vänligen skicka en begäran till 

LadiesPrayerInternational@aol.com 
och vi kommer gärna att lägga dig till vår mailinglista! 

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

 

 

  



 
 
Dear Prayer Team Leader,  Please visit Ladies Prayer International on Facebook and "Like" our 
page!!    Facebook Ladies Prayer International Link 
 
Also, please invite your group to subscribe to this FREE newsletter at: 

 http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl  
or email request to:  LadiesPrayerInternational@aol.com  
 
Please share this information with your church, friends and family. Thank you for being a part of this thriving prayer 
ministry and for helping us spread the word about the FREE newsletter and Facebook page! 

 

 

 

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 

  

Vilka vi är . . . Sedan 1999: Ladies Prayer Intl. består av kvinnor över hela världen, som träffas den första måndagen i 
varje månad för att förena i fokuserad bön för sina barn och barnen i den lokala kyrkan och samhället. 
 
Vårt uppdrag . . . Vi är engagerade i den andliga bevarande av denna generation och bortom och den andliga 
restaureringen av tidigare generationer. 
 
Vårt behov. . . Förlovade kvinnor som kommer att gå med ihop den första måndagen i varje månad och be fokuserad 
bön för sina barn. 

  
Tre prioriteringar av bön ... 
• Våra barns frälsning (Jesaja 49:25;  Psaltaren 144: 12; Jesaja 43: 5-6). 
• Att de tar ägande av tron i en ansvarsfull ålder (1 Joh 2: 25-28; Jakobs 1:25). 
• Att de går in i Herrens skörds tjänst (Matteus 9:38).  

 

 

 

 

 


