BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
KDE JE SMRTI TVÉ VÍTĚZSTVÍ (1K 15,55)
Smrt smrti ve smrti Kristově
Podíváme se nejprve na původ smrti, kde se vzala na světě a proč tady je.
Dále se zastavíme u převahy smrti, tedy u toho, jak smrt vládla v tomto
světě a nakonec se podíváme na porážku smrti ve smrti Kristově.
Text Písma – 1. Korintským 15,35–58 ČEP:
35Ale někdo snad řekne: „Jak vstanou mrtví? V jakém těle přijdou?“ 36Jaká pošetilost! To, co

zaséváš, nebude oživeno, jestliže neumře. 37A co zaséváš, není tělo, které vzejde, nýbrž holé
zrno, ať už pšenice nebo nějaké jiné rostliny. 38Bůh však mu dává tělo, jak sám určil,
každému semeni jeho zvláštní tělo. 39Není jedno tělo jako druhé, nýbrž jiné tělo mají lidé,
jiné zvířata, jiné ptáci, jiné ryby. 40A jsou tělesa nebeská a tělesa pozemská, ale jiná je sláva
nebeských a jiná pozemských. 41Jiná je záře slunce a jiná měsíce, a ještě jiná je záře hvězd,
neboť hvězda od hvězdy se liší září. 42Tak je to i se zmrtvýchvstáním. Co je zaseto jako
pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. 43Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je
zaseto v slabosti, vstává v moci. 44Zasévá se tělo přirozené, vstává tělo duchovní. Je-li tělo
přirozené, je i tělo duchovní. 45Jak je psáno: ‚První člověk Adam se stal duší živou‘ - poslední
Adam je však Duchem oživujícím. 46Nejprve tedy není tělo duchovní, nýbrž přirozené, pak
teprve duchovní. 47První člověk byl z prachu země, druhý člověk z nebe. 48Jaký byl ten
pozemský, takoví jsou i ostatní na zemi, a jaký je ten nebeský, takoví i ostatní v nebesích.
49A jako jsme nesli po dobu pozemského, tak poneseme i podobu nebeského. 50Chci říci to,
bratří, že člověk, jak je, nemůže mít podíl na království Božím a pomíjitelné nemůže mít
podíl na nepomíjitelném. 51Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni
budeme proměněni, 52naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví
budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. 53Pomíjitelné tělo musí totiž obléci
nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. 54A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a
smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: ‚Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! 55Kde je,
smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?‘ 56Zbraní smrti je hřích a hřích má svou
moc ze zákona. 57Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše
Krista! 58A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v
díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.

Otázky ke kázání:
1. Proč je smrt mzdou hříchu? Co to znamená?
2. Kdy bude smrt definitivně přemožena?
3. Jaké praktické pro nás vyplývají z Pánova vítězství nad smrtí?
Poznávacím znakem křesťanů je láska (J 13,34–35).

I.

PŮVOD SMRTI

 Kdo přivedl smrt do světa?

Biblické odkazy:
 Gn 2,17; Ef 2,1–2; Ř 6,23

II. PŘEVAHA SMRTI
 Jak můžeme nevyzbrojovat smrt?

Biblické odkazy:
 Ř 5,12; Zj 20,14; Ř 6,2; 2K 4,16

III. PŘEMOŽENÍ SMRTI
 Jak Pán Ježíš přemohl smrt?

Biblické odkazy:
 1Kr 8,63; Žd 2,14; Ko 2,14–15; J 5,24; Ř 8,2.38; Ko 1,13; Ž 23,4
Osmisměrka
ADAM, AUKCE, AUTA, AVERSE,
AVERZE, AZTÉK, DÁMA, DENNĚ,
DIOXIM, ETOL, EXOT, CHIPS, IDEA,
KORSO, KŮRKA, KUTIL,
MONOKRYSTAL, NEONY,
NEZPACKAT, OÁZY, ODÉR, OKAPY,
OKNO, PRŮVOD, RENA, RETKO,
ROSA, SAVO, SOUD, SPONZOROVAT,
STAH, STVOL, TIRÉ, TKÁT, TULÁCI,
VRCHOLEK, VRZOT, VZMACH,
ZÁDRŽ, ŽÁBY, ŽOLD

Tajenka Žd 2,14
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium on-line.
Modlitby Za naší zem a Ukrajinu: vláda, spravedlnost, školství, bezpečnost.
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen.
V neděli 8. 5. budeme mít po shromáždění pracovní shromáždění sboru.

Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem, neboť se
nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná!
Haleluja. (Ž 117,1-2)
Všichni lidé ze všech národů mají chválit Boha, zpívat k oslavě našeho Boha.
I když je pro mnohé z nich Bůh vzdálený a neznámý, i nad nimi je roztažené jeho
milosrdenství a rozpíná se od východu na západ. I jim Bůh prokazuje svou
věrnost. Každý den jsme svědky jeho dobroty, kterou vylévá na své stvoření, na
všechny lidi ze všech národů. Každý má dost důvodů k tomu, aby zpíval Bohu
chvalozpěvy. Vykoupená duše jich má ještě mnohem více. Bůh nám prokázal
plnost svého milosrdenství, když ustanovil svého Syna, aby byl obětí smíření za
naše hříchy. A trvale nám prokazuje svou věrnost, když nás, které povolal k víře,
zachovává až do konce. Haleluja!

Závěrečná píseň: Chvalte Hospodina všichni národové (Ž 117)
Chvalte Hospodina, všichni národové, velebte Ho všichni lidé.
Neboť je rozšířená nad námi milost Jeho a pravda Boha navěky, haleluja.

Vždyť víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním
už nepanuje.
Římanům 6,9
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