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Definice

Modla je cokoliv nebo kdokoliv, kdo zaujme 

naše srdce, mysl a emoce více než Bůh. 



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



JAK ROZPOZNAT MODLOSLUŽBU VE SVÉM ŽIVOTĚ?

1

Nástroje, které 
použijeme

2

Stopy, kterých si 
všímáme

3

Otázky, které si 
pokládáme



1 NÁSTROJE, KTERÉ POUŽÍVÁME:

• Čtení Bible
• Židům 4:12 Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli

dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku,
a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním
mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se
budeme ze všeho odpovídat.

• Dotazování se Boha
• Jeremiáš 17:9-10 Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné.

Kdopak je zná? Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví…

• Rozhovor s lidmi
• Přísloví 27:5 Otevřené pokárání je lepší než skrytá láska.

• Přísloví 12:1 Kdo miluje napomenutí, miluje poznání, kdežto kdo
domluvy nenávidí, je tupec.



2 STOPY, KTERÝCH SI VŠÍMÁME:

• Chaos a zmatek

• Životní vzorec

• Další hříchy

• Narušený vztah s Ježíšem



MODLA V ŽIVOTĚ MARTY

Proč vůbec uvažovat o tom, že má Marta v srdci modlu?

• Trápí se svou obětí

• Cítí se ukřivděně

• Vyvolává konflikt

• Je vzdálená Ježíši a ještě k tomu přizývá svou sestru

Čím Marta hřešila vůči Ježíši a své sestře?

• nehřešila?

• Soběstřednost, ukřivděnost,

• Jen jednoho je třeba (sedět u Ježíšových nohou a poslouchat jeho
slovo) – Milovat Boha – zhřešila ve svém srdci

Co byla modla v srdci Marty?

• UZNÁNÍ, KONTROLA,

Lukáš 10:38-42



DEE A JEJÍ ASISTENTI



3 OTÁZKY, KTERÉ SI POKLÁDÁME:

Marek 12:29

Ježíš odpověděl: „První je: Slyš, Izraeli, Pán, náš Bůh, Pán
jediný jest a budeš milovat Pána svého Boha z celého svého
srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly.

• Myšlení

• Emoce

• Chování



1. MYŠLENÍ

□ Nad čím sním?

□ Co si myslím, že potřebuji?

□ Na co si myslím že mám nárok?

□ Podle čeho definuji úspěch a neúspěch?

□ Co je podle mě projevem úspěšného života?

□ Kde hledám odpovědi na své otázky?



2. EMOCE

□ Co mi dělá největší radost?

□ Co mě nejvíc rozčílí a rozhodí?

□ Na co se těším, po čem toužím?

□ Jací lidé a jaké situace mě nejvíce rozhodí?

□ Z čeho mám strach, že bych o to mohl přijít?



3. CHOVÁNÍ

□ Jsem ochoten zhřešit proto abych dostal to co chci?

□ Kam přináším své oběti?

□ Kdyby mi hořel dům, co odnesu jako prví?

□ O čem často mluvím, jaká jsou má oblíbená témata?

□ K čemu se obrátím když mě začne tlačit duše?


