
KÁZÁNÍ  Velikonoční neděle          17.4.2022 

 

Kázání: 1 K 15,19-28 

Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí!  Avšak Kristus 

byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.  A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i 

zmrtvýchvstání: jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života.  Každý 

v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho.  

Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu 

a Otci. Musí totiž kralovat, ‚dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy‘.  

Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt, vždyť ‚pod nohy jeho podřídil všecko‘. Je-li 

řečeno, že je mu podřízeno všecko, je jasné, že s výjimkou toho, kdo mu všecko podřídil. 

Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám Syn se podřídí tomu, kdo mu všecko podřídil, a 

tak bude Bůh všecko ve všem. 

Milí přátelé, bratři a sestry, 

 

Kristus byl vzkříšen!  

 

Znamená to ale reálně něco víc, než naše dočasné osobní povzbuzení? Znamená to reálně něco pro 

svět za hranicemi církve? Pro svět trpících, utlačovaných, ponižovaných, ubitých -  např. pro 

události na východu Ukrajiny? A na mnoha dalších místech světa, na která teď pro tuhle válku 

zapomínáme?   

 

Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší z lidí – napsal provokativně apoštol 

Pavel křesťanům v Korintu.  Když to dnes slyšíme, říkám si: kéž bychom tu naději v Kristu pro 

tento život opravdu měli. A nejen pro sebe, nejen v církvi a pro církev. V situaci, v jaké jsme a 

v jaké je svět docela blízko nás.  

 

Jenže Pavel napsal tahle provokativní slova do specifické situace prvních křesťanů v Korintu. 

Lidem, kteří se projevovali jako velmi charismatičtí křesťané. Zdůrazňovali, že žijí z Ducha 

svatého. Že už jsou vzkříšeni s Kristem. Proto už žádné vzkříšení nebude. Vždyť oni už prožívají 

Boží království. Mysleli, že takoví už nezemřou. A pak někteří umírali. Tak začali tvrdit, že ti prý 

nevěřili opravdově. Tohle ale přinášelo mezi ně a do sboru hodně křeče, zklamání, napětí a zmatků.  

To proto – vzkazuje apoštol -  že jste strašně zaměření na sebe. Máte naději v Kristu vzkříšeném 

jen pro sebe. A jen pro tento život. A přitom, to že, Kristus je vzkříšen, je rozhodující a mocná 

realita, která má dosah do všech oblasti lidského života. Do všech bolestí i nadějí lidí v tomto světě. 

Jenže se uskutečňuje podle Božího času a pořádku. A teď ještě přece nemůžeme popírat realitu 

smrti. Která uzavírá tento život.   

Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli… pokračuje apoštol Pavel. Smrt je 

v mnoha souvislostech a ohledech nyní hodně tíživá realita. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první 

z těch, kdo zesnuli… A to přece má a musí mít dopad do všeho a pro všechny. Nejen pro náš osobní 

život. Nejen pro církev. Nejen pro tento život. Nýbrž i pro svět a pro budoucnost všech. 

 

A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání: jako v Adamovi všichni umírají, 

tak v Kristu všichni dojdou života. 

Slyšíme? Kristovo vzkříšení není nějaký div izolovaný od hrobů a prachu zemřelých, od ubitých, 

umučených, a proto ani od pláče, ztrát, a tíživého údělu pozůstalých. Vzkříšený Kristus je přímo 

spjat s nadějí a proměnou údělu všech těchto lidí. To je klíčové pro naše kázání i pro naši víru. Že 

vzkříšen je ten ukřižovaný. Ten, který byl roven Bohu, ale sám sebe zmařil, ponížil se, v poslušnosti 

až na kříž, aby se stal nadějí všech ponížených a zmařených, i našich zesnulých. Proto se vzdal 

života věčného, aby se stal jeho prvotinou jako ten z mrtvých vstalý. Proto je on opravdovou nadějí 

všech zesnulých. Zejména těch, kteří mu věřili a věří, kteří jsou jeho. …jako v Adamovi všichni 



umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom, při 

Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. 

 

Sestry a bratři, Kristus byl vzkříšen! To, jak slyšíme dál, má taky dosah mocenský a politický 

v tomto světě. Ale i do oblastí sil nezbadatelných a mocností přesahujících člověka. Dneska jsou to 

třeba sociální sítě. Různé zájmové, obchodní a mocenské skupiny a systémy.  Teď nově se jako 

mocnost ukazují záměrně šířené dezinformace, fakenews a lživé ideologické masáže. A válka ve 

všech souvislostech a dopadech, není to taky mocnost? Teď se zdá, že právě tyto síly a mocnosti 

určují běh světa. Zastrašují. Vnášejí zmatek, bezradnost, úzkost, pocit marnosti. Že nemá smysl o 

něco usilovat, jít proti proudu. Že je marné doufat ve spravedlnost a mír. Zdá se, že s tím se nic 

nezmění. Že vítězí ten, kdo se nezdráhá jít za svým bezcitně. Zdá se, že tohle rozložení sil ve světě 

prostě je a bude a možná se ty mocenské boje tak zapletou, že se všechny ty struktury nakonec 

zhroutí.  A nám nezbývá, než hájit si a užívat ten ostrůvek svobody - doma, ve svém mikrosvětě, 

v církvi, ve sboru. 

 

Ale takto smýšlet, to bychom byli opravdu ti nejubožejší z lidí. Vždyť Kristus byl vzkříšen jako 

první z těch, kdo zesnuli…  A to, říká Pavel, už má, a ještě bude mít rozhodující dopad i do všech 

struktur moci, na zemi i nad zemí. Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a 

odevzdá království Bohu a Otci.  

 

Ano, ještě mnoho se musí stát. Všichni nepřátelé Boží, všechny pyšné a vzpurné mocnosti musí být 

z Boží vůle podřízeny Kristu, a nakonec i s Kristem Bohu. Než nastane plnost Božího království, 

než bude Bůh všechno ve všem. Ale to rozhodující se už stalo: Kristus byl vzkříšen jako první 

z těch, kdo zesnuli. 

 

My žijeme v tomto mezidobí. Shrňme nakonec ve 3 bodech to dobré, co jsme dnes z apoštolského 

svědectví pro tento čas mohli uslyšet. 

  

1. Křesťanská naděje nás nesoustředí na sebe. V Kristu nemáme naději jen ve svém nitru, jen pro 

svůj duchovní život, jen pro oblast církve, ani jen pro tento život. Ale pro naše zesnulé i všechny 

zemřelé. Ale také pro oblast moci, politiky, spravedlnosti. Pro celý svět a všechno Boží stvoření. 

 

2. Kristus byl vzkříšen jako první… Vyznáváme dokonce, že předtím sestoupil do pekel. Proto od 

Krista ještě a vždy něco očekáváme. Víme, že s něčím sami nic nemůžeme udělat, a přece 

očekáváme, že s tím Kristus ještě něco udělá. Proto křesťané stále něco očekávají. Změnu, 

nečekanou proměnu. Mír, kde se zdá nereálný. Naději, kde už není.  Přemožení smutku, ztrát, 

rozdělení. Podřízení nedobrých věcí, znesvobozujících a ponižujících sil Kristu. Při nás. Ale 

zdaleka nejen při nás.  

 

3. Možná máme na mysli: dobře, ale co tohle všechno znamená pro náš malý každodenní život? 

Apoštol Pavel na to taky myslel. Víte kam tohle všechno vyústil? A tak, moji milovaní bratři, buďte 

pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu 

marná. Jak moc tohle potřebujeme slyšet, viďte!? Kristus byl vzkříšen jako první…  A proto 

můžeme a máme být v téhle víře a naději pevní. A ničím se nedat zviklat. Vždyť je smysluplné a 

nadějné být stále horlivější v dobrém díle, které nám Bůh sám připravuje. A víme přece, že žádná i 

drobná práce pro ten lepší svět není v Pánu marná! 

 

Modleme se: V tobě, vzkříšený Pane, je dostatečná síla proti všem útokům zla i pocitům 

marnosti a beznaděje. A také pro celý náš život ujištění, že zápasíme na půdě vítězství již Tebou 

dobytého. Za to ti ze srdce děkujeme a spolu se všemi tebe oslavujeme.  

 

Před Tebou, svatý a milostivý Bože, ale taky vyznáváme svůj hřích.  



 

Ptám se teď každého z nás: 

Vyznáváš, že jsi hříšný člověk a že nejsi před Boží tváří o nic lepší než druzí lidé? 

Přiznáváš, že spolu s nimi neseš vinu na bídě světa a utrpení mnoha lidí? 

Vyznávám. 

 

Věříš, že Ježíš Kristus, vedl svůj zápas s mocnostmi zla a svůj život vydal i pro tebe?  

Věříš v moc jeho smrti a vzkříšení?  

Věřím. 

 

Jestliže Bůh ti prostřednictvím svého syna daroval své odpuštění a smíření, chceš i ty odpustit 

a odpouštět, usilovat o smíření a pokoj?  

Chci s pomocí Boží. 

 

Slovo milosti:  

Jestliže jsme my, Boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, tím spíše nás smířené 

zachrání jeho život. 

  

Apoštolské vyznání víry 

 

Pozdrav pokoje 

 

P: 560 Vítězi k poctě zpívejme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


