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NENÍ-LI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ … (1K 15,12–19) 

Nejubožejší ze všech lidí 
 

Pavel ukazuje, co by to znamenalo, kdyby Kristus nebyl vzkříšen, takže je 

tu sedm věcí, které by vyplývaly z Kristova ne-vzkříšení. A je to odpověď 

na pochyby o tom, jestli je nějaké budoucí vzkříšení z mrtvých. 
 

Text Písma – 1. Korintským 15,12–19 ČEP: 
12Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není 
zmrtvýchvstání? 13Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. 14A jestliže Kristus 
nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra, 15a my jsme odhaleni jako 

lživí svědkové o Bohu: dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil, není-li 
vzkříšení z mrtvých. 16Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. 17Nebyl-

li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších, 
18  a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. 19Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, 

jsme nejubožejší ze všech lidí! 
 

Otázky ke kázání:  

1. Proč je vzkříšení Krista nezbytnou součástí evangelia? 

2. Co by to pro nás znamenalo, kdyby Pán nevstal z mrtvých? 

3. Proč se můžeme chlubit Kristovým vzkříšením? 
 

 

 

Jestliže Kristus nevstal z mrtvých: 

 

I. JE ZVĚST EVANGELIA PRÁZDNÁ (V. 14) 

 V jakém smyslu lze vyprázdnit zvěst evangelia? 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  1K 15,1–6; 1K 2,2; Ef 1,20–21;  
 

II. JE NAŠE VÍRA PRÁZDNÁ (V. 14) 

 Jak může být naše víra prázdná? 



 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Ř 10,9 
 

III. APOŠTOLOVÉ BYLI LHÁŘI (V. 15) 

 Co patřilo mezi hlavní úkoly apoštolů? 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 1K 15,5-9; Sk 1,21–22; Sk 2,32; Sk 10,39–41; J 10,27; 1J 1,1; 1J 2,1.28 
 

IV. JSME VE SVÝCH HŘÍŠÍCH (V. 17) 

 Jak souvisí vzkříšení Krista s odpuštěním hříchů? 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Ko 2,22–23; 1J 5,3–5;  
 

V. VĚŘÍCÍ BUDOU POHLCENI SMRTÍ (V. 18) 

 Proč už nad námi smrt nepanuje? 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 1Te 4,17; Ř 8,38;  



 

 

VI. MÁME NADĚJI JEN PRO TENTO ŽIVOT (V. 19) 

 Kde je zakotvena naše naděje? 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 1K 15,32; Žd 9,27 
 

VII. JSME NEJUBOŽEJŠÍ ZE VŠECH LIDÍ (V. 19) 

 Proč je naše naděje lepší, než naděje tohoto světa? 
 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Mk 16,6 
 

  

 

 
   ARKÁDY, AUTO, BLIK, BODY, BŘEH, 

CAEN, CEREMONIÁLY, CIHLA, 

CTNOSTNÁ, ČICHNOUT, ČINŽE, 

ČLUN, DAKL, DECI, DŘÍK, 

JEDNOBAREVNÝ, JUDO, KÁČA, 

KAUCE, KOMUNITA, KORZET, 

KOTOUČE, KOVO, LADO, LOOK, 

NATRHAT, OBŘAD, PLÁČ, PLUIE, 

SLIB, SOUZNĚNÍ, SPROPITNÉ, 

SVOBODA, TVRZENÍ, ÚDER, 

VDĚČNOST, VZOR, ZETA, ZJEV, 

ZRNIT, ŽENA 

Osmisměrka 

Tajenka 1Pt 1,3 

 

_________________________ 
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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.  

 

 

Indonésie: Muslimští vesničané vypálili rodině dům 

Gabriel a Noni byli jediní křesťané ve své muslimské vesnici. Jednoho dne 

nečekaně zemřela muslimka a její dva synové se obrátili na šamana, aby zjistili, 

proč zemřela. Ten jim řekl, že za její smrt mohou křesťané, protože mají kouzelný 

předmět, který jim dává moc. Oba muži pak uprostřed noci navštívili Gabrielův a 

Noniin dům, aby předmět našli. Když se muži snažili vniknout do domu, jeden z 

Gabrielových a Noniiných synů dostal ránu do hlavy a začal krvácet. Noni ho 

odvezla do nemocnice, zatímco Gabriel s jejich ostatními dětmi utekl na policejní 

stanici. Muslimští muži poté jejich dům zapálili. Modlete se za rodinu Gabriela a 

Noni v jejich snaze začít znovu svůj život v nové vesnici. Modlete se, aby byli 

uzdraveni z traumatu, které prožili, a aby jejich víra sílila. 

 

 

 

Závěrečná píseň: Ježíši, můj Pane + Ty odpouštíš 

Ježíši, můj Pane, ty jsi králů Král, tys za mne život svůj dal.  

Velebíme tvoje svaté jméno, ty jsi Bůh náš a Pán. 

Ježíši, náš Pane, ty jsi králů Král, tys za nás život svůj dal. 

 

Ty odpouštíš každý hřích vyznaný a nevzpomínáš víc. 

Bílé roucho dal jsi nám, bílé roucho dal jsi nám. 

 

 

Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží  

a přimlouvá se za nás! 

Římanům 8,34    


