
MODLY 
 

Čo sú modly? 
 
Modla je podoba niečo nadpozemského alebo pozemského, človeka, zvieraťa, slnka a pod., 
čomu sa ľudia klaňajú a uctievajú to ako Boha alebo od Boha a myslia si, že je to správne.  
 
Čo nám však hovorí Sväté písmo?  
Keď Mojžiš zostúpil k ľudu a povedal mu 10 božích prikázaní, ktoré priniesol na kamenných 
tabuliach. 
5. Mojžišova kniha 4 kap. 13 verš: „ Vtedy vám oznámil svoju zmluvu, ktorú vám prikázal 
zachovávať, desať výrokov, a napísal ich na dve kamenné tabule“ 
 Prvé nám hovorí o tom, že Boh je len jeden. 2. kniha Mojžišova 20 kap. 2-3 verš: „"Ja som 
Jahve, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej krajiny, z domu otroctva. 3 Nebudeš mať iných 
bohov okrem mňa.  
A ďalšie vo 4 až 6. verši: „ Neurobíš si žiadnu sochu, ani podobu ničoho, čo je hore na nebi, 
alebo dolu na zemi, alebo vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im klaňať a nebudeš im slúžiť, 
lebo ja, Jahve, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý trestám vinu otcov na deťoch, vnukoch a 
pravnukoch tých, čo ma nenávidia, ale ktorý dávam milosť tisícom, čo ma milujú a 
zachovávajú moje prikázania.“ 
 
Tak prečo ľudia porušujú Božie príkazy už od pradávna a robia si modly? Taký príklad je 
spomenutý vo Svätom písme už od začiatku keď bol Mojžiš na hore Sinaj, odkiaľ priniesol 
božie prikázania.  
2. Kniha Mojžišova (Exodus) 32. kapitola, 1. verš: „Keď ľud videl, že Mojžiš dlho neschádza z 
vrchu, zhromaždil sa ľud okolo Árona a povedal mu: " Poď urob nám boha, ktorý pôjde pred 
nami. Zo zlatých predmetov im urobil zlaté teľa.“  
2. Kniha Mojžišova (Exodus) 32. kapitola, 4. verš: „ On prijal zlato z ich rúk, roztavil ho vo 
forme a urobil sochu teľaťa; vtedy povedali: "Pozri, Izrael, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z 
Egyptskej krajiny."  
 
Ale Boh im to odpustil, lebo je láskavý. A preto je tu pre nás Sväté písmo aby sme sa poučili 
s ich chýb.  
 
Žalmy 136. kapitola, 26. verš: „Ďakujme Bohu, ktorý je na nebesiach, lebo jeho láska trvá 
naveky.“ 
Takýchto príkladov je vo Svätom písme mnoho. Keď sa ľudia odvracajú od pravého Boha 
a robia si modly, čiže rôzne podoby, klaňajú sa im a uctievajú ich.  
 
Čo nám však hovorí Boh o chrámoch a modlách, ktoré ľudia uctievajú? Niektoré spoločenstvá 
svätia tzv. „chrámy“  ľudom a nosia ich meno. Sami ukazujú, že tá budova (stavba) nie je 
zasvätená Bohu a jeho menu. Šalamún, ktorý bol židovský kráľ postavil Jahvemu menu dom. 
2.kniha Kroník 2. kapitola, 3.verš: „Pozri, ja teraz staviam dom Menu Jahveho, môjho Boha, 
aby som mu ho zasvätil,...“ 
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Príchodom Pána Ježiša Krista, Božieho Syna nám Boh ukazuje niečo iné. Boh chce aby sme 
stavali budovy duchovné a stali sa veriacimi ľuďmi.  
1. List Korinťanom 6 kap. 15 až 17 verš: „Neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi? Môžem 
teda vziať Kristove údy a urobiť ich údmi neviestky? Vonkoncom nie! Alebo neviete, že ten, 
kto sa spája s neviestkou, je s ňou jedno telo? Veď je povedané: Dvaja budú jedno telo.  Ale 
ten, kto sa spája s Pánom, je s ním jeden ducha. – Tento odkaz nám o tom hovorí, aká je 
zhoda medzi Kristom a Beliarom? Aký podiel má veriaci s neveriacim? Ako súvisí Boží chrám 
s modlami? A my sme chrám živého Boha, ako povedal Boh: Budem medzi nimi prebývať 
a chodiť, ja budem ich Bohom a ony budú mojim ľudom. Preto vidíte spomedzi nich a oddeľte 
sa. Hovorí Boh a nečistého sa nedotýkajte a ja vás prijmem.   

Niektorí si myslia, alebo veria, že je správne nosiť na sebe kríž a mať ho doma, ktorý im 
symbolizuje Pána Ježiša. Radšej túžme mať Pána Ježiša vo svojom srdci a zobrať svoj vlastný 
kríž a nasledovať ho, tak ako si to želá. Nepotrebujeme k tomu vonkajšie symboly z dreva 
a kovu.  
 
Evanjelium podľa Lukáša 9. kapitola, 23 verš: „Všetkým povedal: "Kto chce ísť za mnou, nech 
zaprie sám seba, nech vezme svoj kríž na seba každý deň a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel 
život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.“ 
 
Nezabúdajme na Boha a neporušujme jeho príkazy. Nechal nám silné odkazy o svojom mene 
a modlách.  
Izaiáš 42. kapitola, 8. verš: „Ja som Jahve, to je moje meno. Svoju slávu inému nedáme, ani 
svoju úctu neprepustím modlám.“ 
 
Keď veríte, že Sväté písmo je kniha všetkých kníh, ktorá mení životy a dáva nádej na večný 
život, tak tento nasledujúci odkaz je jeden z najvýstižnejších a aj najsilnejších. Prečo kniha 
všetkých kníh? Lebo to Boh sám hovorí.  
2. List Timotejovi 3.kapitola, 16.-17. verš: „Celé Písmo je vnuknuté Bohom a užitočné na 
učenie, na karhanie, na naprávanie a na výchovu v spravodlivosti, 17 aby Boží človek bol 
dokonalý, pripravený na každé dobré dielo.“ 
 
Sú tam aj ďalšie odkazy, ktoré nám hovoria, že je to kniha inšpirovaná Bohom. O žiadnej inej 
knihe toto Boh nehovorí. 
Ježiš Kristus je Boží Syn a v odkaze List Židom 9.kapitola, 24.verš je napísané: „Kristus totiž 
nevošiel do Svätyne zhotovenej rukou, ktorá je len obrazom pravej, ale do samého neba, aby 
sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou.“ 
List Efezanom 5.kapitola, 5.verš: „Lebo si dobre uvedomte, že ani jeden smilník, ani nečistý, 
ani chamtivec, čo je modloslužobník, nemá právo na dedičstvo v Kristovom a Božom 
kráľovstve.“ 
Prvý List Korinťanom 10.kapitola, 14.verš: „Preto moji milovaní, utekajte pred 
modloslužbou!“ 
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Koho toto nepresvedčilo, tak tu je ďalší odkaz –  
Zjavenie Jána 22.kapitola, 15.-16.verš: „Vonku zostanú psi, čarodejníci, smilníci, vrahovia, 
modloslužobníci a všetci, čo majú záľubu v konaní zla." 16 Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, 
aby vám zvestoval toto o cirkvách.“ 
 
Skutky apoštolov 17.kapitola, 29.-31.verš: „Keď sme teda Božím pokolením, nesmieme si 
myslieť, že božstvo je podobné zlatu, striebru alebo kameňu, spracovanému ľudským umením 
a dômyslom. Ale Boh prehliadol časy nevedomosti a teraz zvestuje ľuďom, aby všetci a všade 
robili pokánie,  lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť zemekruh skrze muža, ktorého na 
to ustanovil a všetkým osvedčil tým, že ho vzkriesil z mŕtvych."  
 
Stále nám ešte ostáva čas na zmenu života, ale koľko a dokedy to vie len Boh. Pavol nám 
o tom píše ako sa začali meniť ľudia keď hlásali Pána Ježiša a jeho evanjelium.  
1.List Solúnčanom 1.kapitola, 9.-10. verš:“ Veď oni sami rozprávajú o nás, ako sme k vám 
prišli a ako ste sa od modiel obrátili k Bohu, aby ste slúžili Bohu živému a pravému a 
očakávali z neba jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás zachraňuje od 
budúceho hnevu.“ 
 
Na záver o modlách, že sú to len neživé sochy a predmety je vyjadrené v žalme 115. kapitola, 
3.-9.verš: „Náš Boh je na nebesiach a koná všetko, čo chce. Ich modly sú striebro a zlato, 
výtvory ľudských rúk. Majú ústa, ale nehovoria, majú oči, ale nevidia, majú uši, ale nepočujú, 
majú nos, ale nevoňajú, majú ruky, ale nehmatajú, majú nohy, ale nechodia a ich hrdlá 
nevydávajú hlas. Podobní im budú všetci, čo ich vyrábajú a čo sa na ne spoliehajú. Boží ľud, ty 
sa spoliehaj na Jahveho, on je tvoj pomocník a ochranca!“ 
 
Preto by sme si mali zobrať poučenie k srdcu a uvedomiť si vážnosť týchto aj iných Božích 
prikázaní.  
Žalmy 31.kapitola, 7.verš: „Nenávidíš tých, čo sa klaňajú modlám, ale ja vkladám svoju 
dôveru v Jahveho, preto sa teším a plesám v tvojej láske.“ 
1.Jánov list 5. kapitola, 21. verš: „Deti moje, chráňte sa modiel!“  
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