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Jan 7:14  Když bylo uprostřed svátků, vstoupil Ježíš do chrámu a učil. 
15  Židé se divili a říkali: "Jak to p řijde, že se vyzná v Písmech, když ho tomu nikdo 
neučil?" 
16  Ježíš jim odpověděl: "Mé u čení není mé, ale toho, kdo mě poslal. 
17  Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe. 
18  Kdo mluví sám za sebe, hledá svou vlastní slávu; kdo však hledá slávu toho, který ho 
poslal, ten je pravdivý a není v něm nepravosti. 
 
Mnoho lidi by to mohlo videt jako problem pro trojici, copak Jezis neumi mluvit za  
sebe, kdyz je Buh? Copak nema vlastni napady? Kdepak, jak by to vypadalo kdyby  
rekl pravy opak, "Tyhle veci jsem vymyslel sam, nemaji s Otcem nic spolecneho"?  
Trojice je naprosto jednotna. 
 
Jezis ukazuje na Otce, prinasi veci od Otce, pracuje aby lidi dali Otci  
slavu a uctu. Otec mu naprosto duveroval, ze by ho reprezentoval spravne.  
 
 
[Ve Jan 20: 19-23 Vidime, ze Jezis posila nas jako Otec posilal jeho, takze my  
ho reprezentujeme, my jsme jeho velvyslanci. Je to dost desiva predstava, ze my  
jsme jediny obraz Bohu, co nekteri lide vubec uvideji. Jakou budou mit predstavu  
o Bohu, kdyz sledujou nas?  
 
Jan 16:12  Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to neunesli. 
13  Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude 
mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. 
14  On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. 
15  Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode 
mne. 
 
Znovu, Duch Svaty neprinasi vlastni uceni, ale jenom to, co prijme od Jezisi.  
Znovu, pracuje, aby lidi oslavili Jezise, ktery pracuje, aby lidi oslavili Otce.  
Jezis chvali Ducha Svateho, ze je Duch pravdy, a duveryhodny.  
 
Jan 5:19  Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám: Syn nemůže sám od sebe činit nic 
než to, co vidí činit Otce. Co činí Otec, stejně činí i jeho Syn. 
20  Vždyť Otec miluje Syna a ukazuje mu všecko, co sám činí; a ukáže mu ještě větší 
skutky, takže užasnete. 
21  Jako Otec mrtvé křísí a probouzí k životu, tak i Syn probouzí k životu, které chce. 
22  Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi, 
23  aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, 
který ho poslal. 
 
Znovu, Syn nemuze delat nic, nez to, co vidi cinit Otce. Otec dava Synu velkou  
autoritu, dal veskery soud do rukou Synovi. Proc?  
 
Aby vsichni ctili Syna, jako cti Otce. To je neuveritelne. To je ten samy Buh,  
kdo rika v Isajasi "Svou slavou nikomu nedam" Nikomu jinemu ji neda, ale Jezisovi  



ano.  
 
Takze mame tuhle obrovskou vzajemnost v trojici; Otec pracuje aby lidi ctili  
Syna, Syn pracuje, aby lidi oslavili Otce a Duch Svaty pracuje aby lidi  
oslavili Syna i Otce, davaji a prijimaji chvalu, slavu, vdecnost, uctu. Takhle  
to vzdycky bylo a vzdycky bude, takhle muze byt Buh laska. Predstav si holku,  
ktera by rekla o klukovi, "Ja ho proste miluju. Nijak se to neprojevi, nijak  
me to neovlivnuje, ja ho jenom miluju." To by bylo naprosto nesmysl, ze? Laska  
se musi projevit, aby existovala, je to dynamicka soucast vztahu, kdyby nebylo  
vice osobnosti ve trojici, tak by nemohla byt laska mezi nimi, ale jsou a ta  
laska je zaklad a zdroj veskere lasky a ta nejlepsi mozna laska, a my jsme  
pozvani se zapojit do teto lasky  
 
Jan 15:1  "Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. 
2  Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, 
aby nesla hojnější ovoce. 
3  Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. 
4  Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, 
nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně. 
5  Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné 
ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. 
6  Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí 
do ohně a spálí. 
7  Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. 
8  Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. 
9  Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. 
10  Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání 
svého Otce a zůstávám v jeho lásce. 
11  To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná." 
12  "To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. 
 
Znovu, nemuzeme nest ovoce bez Krista, Jezis nas miluje jako miluje Otce. Muzeme  
zustat v jeho lasce a mame se milovat navzajem jako on miluje nas  
 
Jako soucast Kristova telo, my jsme zapojeni do teto lasky ve trojici, vidime  
jenom zablesky z toho ted, ale jednoho krasneho dne uvidime to naplno. Ten  
priklad, co vidime ve trojici, je jak Kristovo telo ma fungovat, mame se navzajem  
vice povzbuzovat, vice chvalit, vice ocenovat a vice si dekovat. Mame se ucit davat a  
prijimat chvalu a budovat jeden druheho.  
 
Filipským 2:1  Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké 
společenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování: 
2  dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, 
jednoho smýšlení, 
3  v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden 
druhého za přednějšího než sebe; 
4  každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. 
5  Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši: 
6  Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, 



7  nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v 
podobě člověka 
8  se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. 
9  Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, 
10  aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí - 
11  a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. 
 
Co k tomu dodat? My jsme soucasti tela Kristova, potrebujeme si navzajem slouzit a  
vazit si jeden druheho, stejne jak to funguje ve trojici. 


