
Jádro modloslužby



Rozpis témat

12. 2. Vztah bohoslužby a modloslužby

19. 2. Co nás učí SZ?

26. 2. Co nás učí NZ?

5. 3. Co je v jádru modloslužby?

12. 3. Jaké důsledky má modloslužba pro můj život?

19. 3. Podle čeho poznám své modly?

26. 3. Jak proti modlám bojovat?

Změna programu vyhrazena



Definice

Modla je cokoliv nebo kdokoliv, kdo zaujme 

naše srdce, mysl a emoce více než Bůh. 



Příklady model v Bibli

CIZÍ MODLY HOSPODINOVY OBRAZY ZBOŽŠTĚLÉ PŘEDMĚTY

PENÍZE BŘICHO



Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, 
abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, 

nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste 
mohli obstát. A proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím.

Korintským 10:13 

• Propojení tématu zkoušek a modlářství

• Ujištění že zkoušku zvládnu s Bohem a ne s modlou

• Jedna z mých prvních myšlenek bude k bohu
• Tzv. „funkční spasitel“

Kam směřuje naše srdce pod tlakem?





Jakub 4:1-10

OT: Proč je tento text o modlách i když se tam o nich přímo nemluví?

• žádají a bojují o své modly

• Boží žárlivost

• Poddejte se Bohu (ten kdo má v životě modly se Bohu nepoddává)

• Lidé dvojí mysli – nejde sloužit dvěma pánům

• Cizoložství



Jakub 4:1-10

OT: Jaké důsledky má modloslužba pro život člověka?

• Hádky a boje mezi lidmi

• Zabíjení a žárlivost

• Neukojené touhy (nemožnost dosáhnout svých cílů)

• Nevyslyšené modlitby



Jak vzniká modla v srdci a jak se projeví?

Touha

• Rád bych měl: … dobrou 
rodinu, bohatství, pěkný 
vztah s manželkou, zbožné 
děti…

Požadavek

• Zasloužím si…

• Chci…

• Protože jsem…

Potřeba

• Potřeby dokáží 
ospravedlnit mnohé hříchy

• Potřebuji klid, manželku, 
uvolnění, peníze…

Očekávání

• Ti co mě mají rádi by měli 
naplnit mé potřeby

• Oni přece musí vědět, co 
potřebuji

Zklamání

• Když mi ostatní nedají to co 
chci, tak jsem naštván a 
zklamán... 

Trest

• Mám tendenci druhé lidi 
začít vědomě i nevědomě 
trestat

Dychtíte … ale nemáte… neprosíte… prosíte špatně… jde vám o vaše vášně



Jakub 4:1-10

OT: Jaké způsoby řešení konfliktů v sobě text obsahuje?

• Poddejte se Bohu

• Postavte se ďáblu

• Přibližte se k Bohu

• Očistit ruce

• Očistit srdce

• Pociťte svou ubohost

• Naříkejte, plačte

• Smích ať se obrátí v nářek…

• Pokořte se

•



Půst jako boj proti modlám

• Půst
• Vyjádření stesku po Bohu

• Vzdám se věcí, které tu na zemi mám, abych vyjádřil a prožil, že tu 
nejsem doma

• Co jsou moje modly?

• Čeho se zkusím vzdát toto postní období?

• Modlitba otevřených dlaní


