
Důsledky modloslužby

v životě člověka



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?



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



Pozitivní důsledky

• Jdu s proudem

• Pocit jistoty a stability

• Následuji své srdce

Negativní důsledky

• Změna identity

• Stávám se podobný 
tomu co uctívám

• Vede k dalším hříchům

• Ničí vztahy s nejbližšími

• Dopadneme stejně



1. Změna identity

Koloským 3:5

Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost,
vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. Pro
takové věci přichází Boží hněv. I vy jste dříve tak žili. Ale nyní
odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z
vašich úst. Neobelhávejte jeden druhého, svlecte se sebe
starého člověka i s jeho skutky a oblecte nového, který dochází
pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého
Stvořitele. Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný,
barbar, divoch, otrok a svobodný - ale všechno a ve všech
Kristus.

Staré / Nové
• Definice
• Projevy
• Identita



1. Změna identity

Anamnéza 
identity 

Hledání sebe sama

Falešné 
identity 

=
modly

Jsem své úspěchy

Jsem své vztahy

Jsem své vlastnosti

Identita v 
Ježíši 
Kristu

Nadřazená

Pozitivní

Nezasloužená

Nezávislá



2. Stáváme se tím, co uctíváme

Žalm 115:2

Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou. Mají ústa,
a nemluví, mají oči, a nevidí, mají uši, a neslyší, mají nosy, a
necítí, rukama nemohou hmatat, nohama nemohou chodit, z
hrdla nevydají hlásku. Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují,
každý, kdo v ně doufá. Izraeli, doufej v Hospodina, je tvou
pomocí a štítem.

Izaiáš 6:9-10

Odpověděl: "Jdi a řekni tomuto lidu: »Poslouchejte a
poslouchejte, nic nepochopíte, dívejte se, dívejte, nic
nepoznáte. «Srdce toho lidu obal tukem, zacpi mu uši, zalep
mu oči, aby očima neviděl, ušima neslyšel, srdcem nepochopil,
neobrátil se a nebyl uzdraven."



2. Stáváme se tím, co uctíváme

OT: Co jednotlivé obrazy znamenají? 

Popis Modly Modloslužebníci

Mají oči a nevidí
• I když tam lidé 

přichází a modlí se je 
to zbytečné

• Nepomůžou když 
někdo volá o pomoc

• Něco nechci vidět
• Něčím se tak 

zabývá že nemá čas 
na nic jiného

• Žije ve vlastním 
světě

• Duchovní 
necitlivost

Mají uši a neslyší

Mají srdce a nechápou



3. Vede nás to k dalším hříchům

KLOPÝTNEME O NĚ…

Ezechiel 14:3 Lidský synu, tito muži vnesli své bůžky do svého
srdce a položili před sebe to, co je svádí ke zvrácenosti…

VEDOU KE KONKRÉTNÍM HŘÍCHŮM…

Římanům 1:28 Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha,
dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se
nesluší. Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou
samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči,
pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí
zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají rozum, nedovedou se s
nikým snést, neznají lásku ani slitování.



4. Ničí vztahy s nejbližšími

• Nepotřebuji ostatní lidi a dám jim to najevo

• Nechci druhé lidi protože mi narušují modlu

• Nerozumí a mé touhy

• Vzbuzuji v druhých hněv a mstivost

• Nesplní mé požadavky a přání protože není všemocný Bůh

• Druhý člověk který je mou modlou bude chtít svobodu

•



5. Dopadneme stejně

Lotova žena

Hospodin řek: „Uteč, jde ti o
život. Neohlížej se zpět a v
celém tomto okrsku se
nezastavuj“… Lotova žena
šla vzadu, ohlédla se a
proměnila v solný sloup.

Genesis 19:17-26



5. Dopadneme stejně

A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké
zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc
úplně zkrvavěl a nebeské hvězdy začaly padat na zem,
jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody,
nebesa zmizela, jako když se zavře kniha a žádná hora
a žádný ostrov nezůstaly na svém místě. Králové země i
velmoži a vojevůdci, boháči a mocní - jak otrok, tak
svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v
jeskyních a skalách, a volali k horám a skalám:
"Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který
sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!" Neboť
přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?

Zjevení Janovo 6:12 – 17



5. Dopadneme stejně

• OT: Proč musí být nakonec zničen celý svět?

• Úzké propojení mezi neživým stvořením a lidmi

• Lidé se snaží najít úkryt ve světě (jeskyně, skály)

• Jediné útočiště je krev Ježíše Krista



Pokání

Obraťte se od model ke mně (Ez 6)

Zprosť mě i vin, jež jsou mi skryty. 

Žalm 19:13

Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj 
neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě 

věčnosti mě veď!

Žalm 139:23 


