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MALÝ POZDRAV - VELKÁ SLUŽBA  
(FP 1,2) 

Pozdravujte všechny, kteří patří Kristu Ježíši. Pozdravují 

vás bratří, kteří jsou se mnou. 22  Pozdravují vás i ostatní 

bratří, zvláště ti, kteří jsou z císařského domu. 23  Milost 

Pána Ježíše Krista buď s vámi. 

Filipským 4:21-23   

 

Filipským 1:1  Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem 

bratřím v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, i biskupům a jáhnům: 

2  Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 

3  Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás 4  a v každé 

modlitbě za vás všechny s radostí prosím; 5  jsem vděčen za vaši 

účast na díle evangelia od prvního dne až doposud 6  a jsem si jist, 

že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše 

Krista. 7  Vždyť právem tak smýšlím o vás všech, protože vás 

všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti, i když jsem ve 

vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium. 8  Bůh 

je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši. 9  A 

za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s 

ní i poznání a hluboká vnímavost; 10  abyste rozpoznali, na čem 

záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, 11  plní ovoce 

spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. 

12  Rád bych, bratří, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k 

prospěchu evangelia, 13  takže po celém soudu i všude jinde je 

známo, že jsem vězněn pro Krista, 
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I. ÚVOD: PAVEL ZDRAVÍ FILIPSKÉ 
Biblické odkazy:  

  Lk 1:28-29;   
 

 

II. OBSAH POZDRAVU   
A. Milost vám 

B. A pokoj  

Biblické odkazy:  
 Sk 15:23; Ef 2:8-9; Fp 2:12; Ř 8:1; Ř 5:1; Ř 8:28;   

 

 

 

III. ZDROJ MILOSTI A POKOJE   
A. Od Boha Otce našeho  

B. A Pána Ježíše Krista  

Biblické odkazy:  
  Ř 1:1; 7; Dt 6:4; Lk 2:10-11; Lk 1:30-31; Mt 1:21; Sk 4:12; 1Tm 2:5;  

 

 

 

 

IV. ZÁVĚR 
 

 

 

 

 


