
Pôvodné vyučovanie malo byť o vízii míňavých chvál a modlitebnom dome. Ale v modlitbe sa nám 

vyjasnilo a niečo iné budem hovoriť.

O prvom prikázaní.

Mt 22, 22-34 „učiteľ ktoré je najväčšie prikázanie v Zákone?...

Ježiš odpovedá: milovať Boha celým srdcom, mysľou, dušou a silou

Otázka: O čom je teda celé toto prvé prikázanie? Odpoveď: o LÁSKE

Čo chce a po čom túži Pán je naša láska k nemu. Ježiš vraví, že toto je najväčšie prikázanie. Má to 

vplyv na náš vzťah s Ním, k sebe a k ľuďom. Nie je to predovšetkým o checklistových veciach.

Keby už Ježiš nič nespravil, Jeho láska je už dokázaná. Sme na ťahu. Pozýva nás do aktivity.

Celé sa to odohráva v mojom vnútri – nevidno to navonok. Rozvíja to môj vzťah s ním.

Myseľ: myšlienky, predstavivosť, rozum, pamäť, ... Nikdy sa nevypne... stále to ide.

Boh nám ju dal ako obrovský dar, ktorý možno rozvíjať.

On chce aby sme ho milovali celou svojou mysľou!!!

Málo na tento dar dávame pozor, málo sa o neho staráme...

To čo sa rozhodneme vložiť do našej mysle, ovplyvní naše srdce a to neskôr naše konanie 

a prežívanie. Príklad: samo-nasieracie typy. Hnev a odpor voči ľuďom.

Voľný čas: na západe vládne bedňa.

Mari svedčí o svojej obcesii: Pán Ježiš ju orezáva a čistí jej to myseľ, tým že jej hovorí na mnoho vecí 

nie. Potom môže s nezapratanou mysľou hovoriť s Pánom. Príklad Sherlok Holmes: ak si zaplní izbu 

nábytkom starým a nepotrebným, tak tam už ani nevojde.

Naša myseľ je miesto našej konverzácie s Bohom.

Prúser je ak nás to otupuje a znižuje našu kreativitu.

Cudzoložtvo sa začína v mysli ale aj všetky ostatné veci. Aj spravodlivosť

Rim 12: obnovte sa premenou vášho zmýšľania

Kol: myslite na to čo je hore

1Kor: hľadíme s odhalenou tvárou na Pánov obraz

Je to celé o milosti. Máme prístp k Otcovi. Chce premieňať naše zmýšľanie. Využime to. Dajme mu 

priestor. Máme slobodnú vôľu a môžeme sa rozhodnúť. Často tak čakáme na emócie pred tým, než 

sa rozhodneme.

Ako milovať Boha celou svojou mysľou:

1. Uveriť, že on miluje mňa (takého aký som)

2. On skúma moju myseľ a záleží mu na tom, čo do nej púšťam

3. Je možné milovať ho celou svojou mysľou – a prinesie to naplnený a šťastný život

4. Nevzdávaj sa!

5. Napĺňaj sa Božím slovom

6. Modlitba znamená učiť sa milovať


