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KRISTOVO VZKŘÍŠENÍ - JISTOTA VĚČNÉHO ŽIVOTA 

(1K 15,1-22) 
Evangelium je denním chlebem křesťana. 

 
 

1 Korintským 15:1  Chci vám připomenout, bratří, evangelium, 

které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na 

němž stojíte, 2  a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak 

jsem vám je zvěstoval - vždyť jste přece neuvěřili nadarmo.  

3  Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus 

zemřel za naše hříchy podle Písem 4  a byl pohřben; byl vzkříšen 

třetího dne podle Písem, 5  ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. 6 

 Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je 

posud na živu, někteří však již zesnuli. 7  Pak se ukázal Jakubovi, 

potom všem apoštolům. 8  Naposledy ze všech se jako 

nedochůdčeti ukázal i mně. 9  Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a 

nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval 

církev Boží. 10  Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi 

prokázal, nebyla nadarmo; více než oni všichni jsem se napracoval 

- nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. 11  Ať už tedy já, 

nebo oni - tak zvěstujeme a tak jste uvěřili.  

12  Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou 

někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání? 13  Není-li 

zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. 14 A jestliže 

Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i 

vaše víra, 15  a my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu: 

dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil, není-li 

vzkříšení z mrtvých. 16  Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl 

vzkříšen ani Kristus. 17  Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra 
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marná, ještě jste ve svých hříších, 18  a jsou ztraceni i ti, kteří 

zesnuli v Kristu. 19  Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, 

jsme nejubožejší ze všech lidí!  

20  Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. 21 

 A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání: 22 

 jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou 

života. 

 

ÚVOD: CÍLEM DNEŠNÍHO KÁZÁNÍ JE PŘIPOMENOUT NÁM 

EVANGELIUM 
 

A. Evangelium je základem 

 

B. Skrze evangelium docházíte spásy 

 

Biblické odkazy:  

  1K 15:1-2;   

 
 

I.  CO TO JE ´BIBLICKÉ EVANGELIUM´? 

 
A. Kdo je Kristus? 

 

B. Proč Kristus zemřel? 

 

 

C. Třetího dne byl vzkříšen 

 

Biblické odkazy:  
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Tajenka: 

 

_________________________ 

   Žd 11:13; Ř 6:23; Sk 2:24; 2K 5:21; 1K 15:54 -55; J 11; J 14:6; Iz 53:10-12; J 21; J 20:19;  

 

II. VZKŘÍŠENÝ KRISTUS JE CENTREM EVANGELIA   
 

Biblické odkazy:  

  Žd 11:19; Ž 16:10; Sk 2:31-32; Zj 7:9-10;  

 

III. AVŠAK KRISTUS BYL VZKŘÍŠEN! 
 

Biblické odkazy:  

  Ř 10:9-11 

 

 

 
   

STUPA, OLIVA, DLUHY, IDIOT, 

DVEŘE, DOTEK, ZÁŘIČ, OVÁLNÁ, 

DÁLAVA, TILEK, SESUV, CÉZAR, 

CHLADIČ, ANIONT, OSTŘÍ, LOTOS, 

HRDLO, SALIT, AORTA, PLESO, 

NÁSEP, SOPKA, NAIVA, ČÍŠNÍK, 

BRUČET, MOBIL, AFEKT, SORTA, 

OSTYCH, POUŠŤ, LIŠTA, TALÍŘ, 

ŠOTEK, PNUTÍ, DÁVKA, ŤAPKA, 

UFONI 

Osmisměrka 

Otázky pro děti:   

1. Co je základem křesťanského života? 

2. Co znamená, že byl ´Kristus vzkříšen podle Písem´? 

3. Proč je Kristus jediný Spasitel světa? 
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

neděle 930 – Společné shromáždění a oběd. Vedení (Žalm 58) a písně Jan 

Suchý, kázání Pavel Steiger (BCPraha).  

V pondělí 2. dubna je naplánovaný výlet na Kokořín od 10,00 společně s 

pražským sborem. Sraz na parkovišti pod hradem. 

30. 6. - 7. 7. proběhne sborový pobyt ústeckého, pražského a kladenského 

sboru v hotelu Žalý na Benecku (spolu s dalšími přáteli). Cena je 

550,-Kč za osobu a noc (dospělý), 440,-Kč dítě do 12ti let. 

 

Nigérie: Unesená školačka odmítá zapřít víru 

Zpráva o tom, že 21. března radikálové z Boko Haram propustili na svobodu více 

než 100 unesených školaček, rozradostnila znepokojené rodiče a širokou veřejnost 

v Nigérii i po celém světě. Dívky byly uneseny ze školy ve městě Dapchi 19. února 

a odvezeny na neznámé místo. Podle výpovědí propuštěných dívek pět spolužaček 

v zajetí zemřelo v důsledku stresu a způsobených traumat. Mezi unesenými se 

nacházela také jistá Leah Sharibu, která stále zůstává v zajetí. Důvod je jediný – 

odmítá konvertovat k islámu. Všechny propuštěné dívky se k islámu přihlásily, a 

únosci se nechali slyšet, že propustí i Leah, pokud odříká šahádu (islámské vyznání 

víry). Leah však jako křesťanka odmítla, navzdory ceně, kterou ji toto rozhodnutí 

může stát. Rodiče Nathan a Rebecca o ni mají strach. Nathan přesto prohlásil: 

„Jsem nesmírně zkroušený; současně se však raduji, protože moje dcera nezapřela 

Krista.“  

Vzdejte Bohu chválu za propuštění nedávno unesených dívek. Modlete se z celého 

srdce, aby byla propuštěna i Leah. Kéž si uchová pevné rozhodnutí následovat 

Krista, navzdory sílícím tlakům. Vyprošujte nadpřirozenou pomoc také rodičům, 

kteří netrpělivě očekávají na její vysvobození. 

Židům 13:3  Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; 

pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. 


