
 

Tomáš Marek: 
 

LEŽ JMÉNEM TROJICE 

 

SVÄTOSLUŽBA (latreuó) 

V Bibli je jedno slovo, jenž je používáno výhradně vždy jen na JEDINÉHO PRAVÉHO 

BOHA, na Otce (1Kor 8,6; J 17,3). Nikdy není použito na Ježíše. 

Je to slovo λατρεύω latreuó strong G3000. Znamená sloužit Bohu, konat Bohoslužbu, sva-

tou službu Bohu. 

Slovo použitelné k vyjádření uctívání někoho jako Boha a uctívání Jej jako Boha a slouže-

ní Mu. Je-li prokazováno ,,latreuó" někomu jinému než Pravému Bohu, jedná se o modlosluž-

bu. 

Použil toto slovo sám Ježíš, když si Satan nárokoval, aby Ježíš ,,latreuó" prokázal Satanu. 

,,Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, Satane. Vždyť je napsáno: ‚Pánu, svému Bohu, se budeš klanět 

a jeho jediného uctívat (latreuó). “ (Mt 4,10) 

Roháček to popsal přímo výstižně výrazem svätoslúžiť, proto jsem jej užil. 

,,Vtedy mu povedal Ježiš: Odídi, satane, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš 

klaňať a jemu samému budeš svätoslúžiť! (Mt 4,10) 

Pán Ježíš dobře věděl komu Jedinému se má konat Svätoslužba (Bohoslužba). 

Svätoslužbu je možné konat jedině Bohu. Nikdy v Bibli není výraz svätoslúžiť λατρεύω la-

treuó G3000 použit na Ježíše! 

NIKDY! 

,,Svědek mi jest zajisté Bůh, kterémuž sloužím (latreuó) duchem svým v evangelium Syna 

jeho, žeť bez přestání zmínku o vás činím (Ř 1,9) 

,,Ale národ ten, jemuž sloužiti budou, já souditi budu, pravíť Bůh. A potom zase vyjdou, a 

sloužiti (latreuó) mi budou na tomto místě. (Sk 7,7) 

,,Díky činím Bohu, jemuž sloužím (latreuó), jako i předkové , v svědomí čistém, že mám na 

tě ustavičnou pamět na svých modlitbách ve dne i v noci (2Tm 1,3) 

 Sám Ježíš to mohl použít, pokud by tomu tak bylo jak se snaží NALHAT trinitární, ale 

nepoužil. Řekl: 

,,Slouží-li mi kdo, následujž mne; a kdež jsem já, tuť i můj služebník bude. A bude-li mi kdo 

sloužiti, poctíť ho Otec. (J 12,26) 

,,Slouží-li mi kdo" však je διακονέω G1247 přisluhovat, sloužit nikoliv λατρεύω G3000 

znamenající sloužit jako Bohu, konat bohoslužbu. 

 Mohl to použít Pavel, byl-li by trinitární, či měl Krista za Boha, jak se LŽIVĚ snaží učit 

FALEŠNÍ UČITELÉ TROJICE, ale nepoužil: 

,,Nebo kdož v tom slouží Kristu, milý jest Bohu a lidem příjemný. (Ř 14,18) 

,,Slouží Kristu" je δουλεύω G1398 sloužit, být oddán, nikoliv λατρεύω G3000, znamenají-

cí sloužit Bohu, konat bohoslužbu. 

Stejně tak: ,,Vědouce, že ode Pána vzíti máte odplatu dědictví; nebo Pánu Kristu sloužíte 

G1398 (Ko 3,24) 

Naopak, Pavel věděl, kdo je Jediný Bůh a Tomu sloužil (latreuó)! Buďte i vy obřízkou.: 

,,Neboť my jsme obřízka, kteříž duchem sloužíme (G3000) Bohu, a chlubíme se v Kristu Je-

žíši, a nedoufáme v těle (Fp 3,3) 

Proto také sám pravil: 

- Z toho důvodu klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista (Ef 3,14) 

- my máme jediného Boha, Otce (1K 8,6) 

- Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš 

(1Tm 2,5) 



SLUŽME JIŽ BOHU! NE TRADICÍM! 

,,Protož království přijímajíce nepohnutelné, mějme milost, skrze kteroužto služme (G3000 

svätoslužme latreuómen) libě Bohu, s vážností a uctivostí (Bohabojností εὐλάβεια). Neboť 

Bůh náš jest oheň spalující. (Žd 12,28-29) 

Svätoslužbu/Bohoslužbu musíme konat v Bohabojnosti. Řecké slovo „eulabeías“ εὐλάβεια 

G2124, které je zde použité, se v Nové Smlouvě nachází už jen v Žd 5,7 kde právě sám Ježíš 

také přinášel Svatou Službu Bohu Jedinému s Bohabojností... ,,On ve dnech svého pozemské-

ho života s hlasitým křikem a slzami obětoval modlitby a úpěnlivé prosby tomu, který byl mo-

cen ho zachránit ze smrti, a byl vyslyšen pro svou bohabojnost. (Žd 5,7) 

Autor listu Židům nás upozorňuje, že Svatou Službu (latreuó) je potřeba konat tak, jak se 

Bohu líbí: s Bohabojnou úctou (eulabeías) a bázní, přesně tak jak konal i Ježíš Kristus. (Lk 

6:40). 

Přinášel svoje modlitby se zbožnou úctou a bázní před Bohem. Tím naprosto potvrzoval 

svoje slova, kterými odehnal Satana  „...iba jemu (Bohu) budeš svätoslúžiť“(Mat. 4,10).  

Jakékoliv snahy zastánců trojice vysvětlit, že Ježíš je tím Bohem naprosto opětovně padají.  

KŘESŤANE! 

Lžou ti, oklamávají vás, použili úlisností (2Kor 11,13) a překrucování Písma (2K 4,2; 2P 

3,16), aby vás ošálili (Ř 16,18). 

Oni si myslí, že Bůh potřeboval katolické teology o 3 století později, aby ONI, nikoliv Je-

žíš sám (J 1,18), nám pověděli o Bohu!!! Že je potřeba, aby každý vystudoval katechismus a 

trinitární dogmata, aby pochopil, že Bůh je trojjediný. Opovážlivá hloupá drzost! 

Těmto ,,teologům" pravím: POSLOUCHÁTE  LIDI,  A  NE  BOHA! Čiňte pokání. 

Pro ostatní z vás, kteří máte uši k slyšení, vím že se protiví, ale jsou to následnovníci teo-

logů, novodobý slepí farizeové, jak pravil kazatel (Kaz 1,9), opakujíce stále jen nauky, jež 

jsou jen hloupé nauky lidské (Mk 7,7). 

Vám pak pravím, Boha se bojte a přikázání Jeho zachovejte. Aby se nejen Bůh, ale i já po-

radoval, že stále nalezám takové, kteří „chodí v pravdě podle přikázání, které jsme dostali od 

Otce“. (2J 1,4) 

Bůh je jen Jeden, a to Bůh a Otec Ježíše Krista! 

Tobě křesťane, pravím, a vyznávám ti „že podle té Cesty, kterou nazývají sektou, takto 

sloužím (latreuó) Bohu svých otců, a věřím všemu, co je napsáno v Zákoně a v Prorocích. (Sk 

24,14) 

Nechť ti Všemohoucí žehná a chrání tě. 

Ve jménu Krista, Amen! 

DOKTRÍNA O TROJICI Sebezranění křesťanství  

http://www.focusonthekingdom.org/Trinity-cz.pdf 

Bohu Buď Sláva 

http://files.1buh.webnode.cz/200000053-

5f73b606c8/Bohu%20Bu%C4%8F%20Sl%C3%A1va.pdf 
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