
DESATERO ČÁST II. 

- Druhé přikázání

- Co je modloslužba

- Co to znamená pro 
nás?

- Boží žárlivost



1) DESATERO
1 Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

2 Nebudeš mít jiné bohy vedle mne. Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na 
nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já Hospodin, tvůj 
Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě 
nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mne milují a zachovávají mé příkazy.

3 Nebudeš brát jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, protože Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo bere 
jeho jméno nadarmo.

4 Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je 
sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani 

tvá otrokyně, tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách, protože šest dní Hospodin dělal nebesa a 
zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil 
ho.

5 Cti svého otce a svou matku, aby se prodloužily tvé dny na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
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1) DESATERO

6 Nebudeš vraždit!

7 Nebudeš cizoložit!

8 Nebudeš krást!

9 Nebudeš vydávat proti svému bližnímu falešné svědectví!

10 Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku 
ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.
jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.
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2) BOŽÍ ŽÁRLIVOST

… jsem Bůh žárlivý, ….

V prvním přikázání nám ukazuje, jaký on je, že dal 
vše a že touží po naší lásce, po vztahu s námi.

2. Přikázání nám ukazuje, co ho nejvíce rozčiluje. 
Bůh modlářství nenávidí, hnusí se mu.
Modlářství je na mnohých místech v SZ 
přirovnáváno k manželské nevěře.

Ten, kdo uctívá jiné bohy, je jako žena (muž), 
která je nevěrná svému muži (ženě). Pak je 
partner velmi rozzloben a zraněn, podobně jako 
je zraněn Bůh tím, když uctíváme jiné bohy.
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2) BOŽÍ ŽÁRLIVOST
jsem Bůh žárlivý, …….

Můžeme žárlivost vnímat dost negativně – chorobná žárlivost, 
podezřívavost. 

Boží žárlivost je pozitivní, to slovo znamená horlivost.

Nebudeš mít jiné bohy vedle mne. 

To slovo vedle mě (Altanaj) se dá přeložit také jako před mou tváři, 
přede mnou, v mé blízkosti.
Bůh tedy nesnese ve své přítomnosti žádného jiného boha, jinak 
projeví svůj hněv, svou horlivost, svou žárlivost, svou sílu.

Podobně jako když by si muž přivedl domů svoji milenku, tak by 
manželka nemohla vůbec snést tuto ženu v domě.
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2) BOŽÍ ŽÁRLIVOST
jsem Bůh žárlivý, …….

Slovo žárlivost (horlivost) je použito např.:

Žalmy 69:10 Neboť mě strávila horlivost pro tvůj 
dům, padla na mě potupa těch, kdo tupí tebe.

Tento žalm Ježíš cituje, když čistí chrám od 
penězoměnců
(Mr.11, Luk.19, Jan 2)
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3) ODLIŠNOST
Nebudeš mít jiné bohy vedle mne.

Právě tato vlastnost, že se Bůh nesnese s jinými 
bohy, odlišuje našeho Boha od jiných.  

Když si nějaký národ podmanil další národ, tak 
přijal bohy těchto národů, jen rozšířili to 
množství bohů, které měli.

Izajáš 42:8 Já jsem Hospodin, to je mé jméno, a 
svou slávu jinému nedám, ani svou chválu 
modlám.
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4) OSTATNÍ BOHOVÉ
Nebudeš mít jiné bohy vedle mne.

Všechny starověké národy měli nějaké své bohy, kterým se 
klaněli.
V obchodě jste si mohli koupit „svého“ boha – Terafin (domácí 
bůžek) – neklaníme se věcem, které jsme koupili v obchodě?

Lidé uctívali 
- Baala (pán úrody, pán nebe)
- Aštarta (Ašera, Isis, Diana, … bohyně plodnosti, královna 

nebes)

- Moloch - uctíván mimo jiné tím, že jako oběť byly 
obětovány děti vhozením do rozpálené pece

PR2-4A/13 Aštarta – bohyně plodnosti – byla 
uctívána sexuálními obřady 



4) OSTATNÍ BOHOVÉ
Nebudeš mít jiné bohy vedle mne.

Všechny starověké národy měli nějaké své bohy, kterým 
se klaněli.
V obchodě jste si mohli koupit „svého“ boha – Terafin
(domácí bůžek) – neklaníme se věcem, které jsme 
koupili v obchodě?

Lidé uctívali 
- Baala (pán úrody, pán nebe)
- Aštarta (Ašera, Isis, Diana, … bohyně plodnosti, 

královna nebes)

- Moloch - uctíván mimo jiné tím, že jako oběť byly 
obětovány děti vhozením do rozpálené pece
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5) NEZOBRAZÍŠ SI BOHA

Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na nebi 
nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim 
otročit, neboť já Hospodin, tvůj Bůh,…

Proč nám Bůh nedovoluje, abychom si vytvářeli obraz boha?

Protože už vytvořený je !!!

PR2-5A/13



5) NEZOBRAZÍŠ SI BOHA

Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobení 
toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě 
pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, 
neboť já Hospodin, tvůj Bůh,…

Gen.1:26 I řekl Bůh: Učiňme člověka k našemu obrazu, 
jako naši podobu,

Koloským 1:15 On je obraz neviditelného Boha, 
prvorozený všeho stvoření,
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5) NEZOBRAZÍŠ SI BOHA
Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv 
zpodobení toho, co je nahoře na nebi 
nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. 
Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim 
otročit, neboť já Hospodin, tvůj Bůh,…

Gen.1:26 I řekl Bůh: Učiňme člověka k 
našemu obrazu, jako naši podobu

Ty a já jsme obrazem 
Božím, nepotřebujeme 
vytvářet obrazy, obraz 
Boha je již vytvořen!!!



6) ŽÁDNÝ JINÝ BŮH
Izajáš 44:6 Toto praví Hospodin, král Izraele a jeho vykupitel, Hospodin zástupů: Já jsem první a já jsem 
poslední; kromě mne není žádný Bůh.

Exodus 12:12 ….. Vykonám soudy nad všemi bohy Egypta. Já, Hospodin.

Vykonat soud můžete pouze nad reálnou osobou, ne nad něčím, co neexistuje

Podobně např. Exodus 15:11 Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo je jako ty, vznešený v svatosti, 
budící bázeň slavnými skutky, činící divy?

Deuteronomium 6:14 Nechoďte za jinými bohy, za bohy národů, které jsou okolo vás,

Kdo jsou ti jiní bohové?
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7) DUCHOVNÍ BYTOSTI
1 Korintským 8:4 Pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modla ve světě 
není nic a že není žádný jiný Bůh, jen Jeden.
5 Neboť i když jsou takzvaní ‚bohové‘, ať už v nebi nebo na zemi -- jakože jsou mnozí ‚bohové‘ a mnozí 
‚páni‘ -- 6 my máme jediného Boha, Otce, od něhož je všechno a pro něhož jsme my, a jediného Pána, 
Ježíše Krista, skrze něhož je všechno, i my jsme skrze něho.

19 Co tedy říkám? Že maso obětované modlám něco znamená? Nebo že modla něco znamená?
20 Ne, ale říkám, že to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu. A já nechci, abyste byli účastníky 
démonů. 21 Nemůžete pít Pánův kalich i kalich démonů; nemůžete mít podíl na Pánově stolu i na stolu 
démonů.

Jasně nám zde ukazuje, že démoni zneužívají touhu po Bohu, po duchovních věcech a snaží se nás zavést 
na cestu modloslužby, která vždy vede k páchání hrozných věcí.
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8) JE MODLOSLUŽBA I DNES?
Zjevení Janovo 9:20 Ale ostatní lidé, kteří nebyli těmito ranami zabiti, se neodvrátili od skutků svých 
rukou: nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které nemohou 
ani vidět ani slyšet ani chodit; 21 neodvrátili se od svých vražd ani od svých čárů, od svého smilstva ani 
od svých krádeží.

Písmo nám tedy říká, že modloslužba a klanění se různým modlám bude až do té doby, než přijde Pán 
Ježíš znovu na zem.

Celosvětově je pohanství velmi na vzestupu, ale stejně dnes se lidé přece neklaní nějakým tesaným 
modlám ?!
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9) UCTÍVÁNÍ KRÁLOVNY NEBES
Královna nebes – je různě nazývána, ale jedná se o to samé 
Artemis (panenská ochránkyně matek), Diana (ochránkyně 
lovu, žen a rodiček), jedná se o jeden z nejstarších kultů na 
světě (Sumeřané, Egypt, Indie ale i katolická církev).

Marie, Ježíšova matka, je v katolické a pravoslavné církvi titulována 
jako Královna či Královna nebes.

Jeremjáš 44:18 Ale od té doby, co jsme přestali obětovat 
královně nebes a lít jí úlitby,

202 českých kostelů je zasvěceno Panně Marii …
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10) MODLA SOBECTVÍ
Filipským 3:18 Neboť mnozí, o nichž jsem vám často říkal, a nyní to 
pravím s pláčem, žijí jako nepřátelé Kristova kříže;
19 jejich koncem je zahynutí, jejich bohem je břicho a jejich sláva je v 
jejich hanebnosti; ti myslí na to, co je pozemské.

Příkladem je Ezau – prodal své prvorozenectví za jídlo (za čočkovou 
polévku). Ukazuje to, co bylo jeho bohem – jeho zájmy.

Římanům 16:17 Vybízím vás, bratři, abyste si dávali pozor na ty, kdo 
působí roztržky a pohoršení proti učení, kterému jste se naučili. 
Vyhýbejte se jim! 18 Neboť takoví neslouží našemu Pánu Kristu, nýbrž 
vlastnímu břichu, a úlisnými a líbivými řečmi svádějí srdce bezelstných 
lidí.
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10) MODLA SOBECTVÍ
-Potraty: U nás např. v roce 1990 bylo 123,5 tis. potratů a v roce 
2010 cca 39 tis. 

-Potraty, které nebyly ze zdravotních důvodů - tak od r.1960-2010 
pak je celkový počet cca 1,6 mil. dětí. 

-Naše ekonomika se potýká s problémy, máme velké množství 
důchodců. Kdyby ty děti žili, tak máme vyrovnaný poměr mezi 
dětmi a důchodci. 

Takže velkým důvodem těchto ekonomických problémů je uctívání 
modly sobectví. 
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11) MODLA MAMONU
Matouš 6:22 „Lampou těla je oko. Je-li tvé oko 
čisté, celé tvé tělo bude plné světla. 23 Ale je-
li tvé oko špatné, celé tvé tělo bude temné. Je-
li tedy i světlo v tobě tmou, jak velká je pak 
temnota!“
24 „Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů; 
buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého 
milovat, nebo se k jednomu upne a druhým 
pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“

Čisté oko = štědrý člověk
Špatné oko = lakomý člověk
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11) MODLA MAMONU
Koloským 3:5 Umrtvěte tedy své údy, které 
jsou na zemi: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlou 
žádost a lakomství, které je modloslužbou.
6 Pro tyto věci přichází Boží hněv na syny 
neposlušnosti.

Řecké slovo zde znamená doslova chtít mít víc

Význam: 
- Lakomství
- Hrabivost
- Chamtivost
- Závist
- Zžírající ambice
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11) MODLA MAMONU
1 Timoteovi 6:9 Ti, kdo chtějí být bohatí, upadají do 
pokušení a do léčky a do mnoha nerozumných a 
škodlivých žádostí, které je vtahují do zkázy a záhuby.
10 Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům; a 
někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a 
způsobili si mnoho bolestí.
11 Ale ty, Boží člověče, před tím utíkej! Usiluj o 
spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.

Mamon je modla a stojí za tím démoni, kteří vás 
mohou stále dál, vedou vás do čím dál horších věcí 
(škodlivých žádostí).
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11) MODLA MAMONU
Lukáš 12:15 Řekl jim: „Mějte se na pozoru a střezte se 
před každou chamtivostí, neboť i když má někdo 
nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co vlastní.“

Efezským 5:5 Neboť toto vězte a znejte, že žádný 
smilník ani nečistý ani lakomec -- to jest modloslužebník 
-- nemá dědictví v království Kristově a Božím.
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12) MODLA ROZKOŠE
1 Korintským 10:7 Nebuďte ani modláři jako někteří z 
nich; jak je napsáno: ‚Lid se posadil, aby jedl a pil, a 
potom vstali, aby se rozpustile bavili.‘

2 Timoteovi 3:1 Toto však věz, že v posledních dnech 
nastanou těžké časy. 2 Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, 
chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, 
nevděční, nesvatí, 3 bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, 
nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému,
4 zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než 
milující Boha.

Rozkoš je tedy víc než milovat Boha a to je 
modloslužba.
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13) KDO JE TVŮJ BŮH ?
To, co ovládá tvůj život, to je tvůj Bůh !!!!

Co ovládá náš život?

Přemýšlejme nad oblastmi našeho života, jestli je 
všechny ovládá Bůh !!

Pamatujme, že 
Židům 12:29 Neboť náš Bůh je oheň stravující.
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