
Prihláška k spolupráci ako modlitebníka 
Misijnej modlitebnej skupinky 
 
Členom našej skupinky môže byť ten, 

1. kto verí v Ježiša Krista ako živého Syna 
Božieho, ktorý tu je, bol a ktorý príde, 
kto okúsil na kríži odpustenie hriechov 
a našiel pokoj v krvi Baránka a chce 
viesť svoj život pod vedením Svätého 
Ducha (Rím 8,14-16); 

2. kto uznáva celé Sväté Písmo, Starý 
a Nový zákon vo všetkých jeho častiach 
s jeho neklamnými zasľúbeniami ako Božie zjavené slovo (1.Kor 2,13; 
2.Petra 1,19-21); 

3. kto pevne verí v Boha, ktorý vypočúva modlitby a napĺňa všetky svoje 
zasľúbenia, kto je radostný a ochotný k modlitbe, tak v komôrke ako aj 
v spoločenstve s inými Božími deťmi (Ján 4,24; Skutky 1,14); 

4. komu je jasné, že bol k spolupráci povolaný Bohom a nie skrze ľudí 
a okolnosti (Luk. 16,10); 

5. kto rešpektuje dôvernosť modlitebných podnetov a nebude tieto informácie 
rozprávať ďalej ani najbližším v rodine, aby neohrozil misiu. Pán Ježiš Vám 
pomôže s týmito dôvernými informáciami zaobchádzať múdro a správne. 

 
Rozvoj a vplyv rozličných bludných učení ako aj liberálnej teológie nás vedie k tomu, 
aby sme skrze hore uvedené základné línie jasne definovali postoj Misijnej modlitebnej 
skupinky pre jej duchovné smerovanie, ako aj pre posúdenie rôznych prúdov. 

 
Pre MMS platí tak dnes ako aj na začiatku: 

 
Jedine Ježiš, ktorý je jedinou cestou (J 14,6) 
Jedine Slovo Písma (Ján 1,14) 
Jedine viera v Otca, Syna a Svätého Ducha (Rím.1,17) 
Jedine milosť (Ef.2,8-9) 

Zo srdca súhlasím s „duchovnými zásadami“ v týchto štyroch bodoch. Verím, že som 
povolaný/-á Bohom, Pánom misie do služby modlitbou a chcel/-a by som to skrze 
moju spoluprácu v modlitebných skupinkách vyznať aj pred bratmi a sestrami. Mojou 
prosbou je, aby ma Pán viedol a moju túžbu požehnal (Fil.2,13). 
 
Prosím vyplňte paličkovým písmom: 
 

Priezvisko                                            Meno______________________                                                                 
 

Ulica                                                     PSČ/Mesto__________________  
 

Telefón                                                 Dátum nar.__________________ 
 

Dátum______________           Miesto_____________________                        
        
Pošlite na adresu: Oľga Müller, Prameň na Súši, Súš 2481, 916 01 Stará Turá      


