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PAMATUJTE! (EF 2,11) 
Nezapomeňte, odkud vás Bůh vytáhl.

 

Shrnutí:   

V jedenáctém verši je odkaz na to, kým jsme byli a jak se na nás 

dívali Židé. Ve dvanáctém verši je potom připomenutí toho, jak 

jsme na tom byli. Na obojí si máme pamatovat a obojí si musíme 

připomínat ve světle předchozích veršů. 
 

Efezským 2,11-12: 

Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou 

obřezaní na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, že jste v té době 

opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na 

smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě.  
  

Otázky pro děti:   

1. Proč si máme pamatovat, čím jsme byli? 

2. Co to je „obřezané srdce“? 

3. Kdo spojuje všechny křesťany? 
 

I. BOŽÍ DÍLO V KRISTU JEŽÍŠI 

• Proto pamatujte… 
 

Slovo „proto“ v našem textu odkazuje zpátky do předchozích veršů.  

Pavel tady vysvětluje hlavní důvod, proč máme pamatovat na to, kým 

jsme byli – protože jsme spaseni z milosti.  

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Ef 2,10; Iz 48,11; Ef 2,4-5; Ef 2,8; Př 3,19.21-22 
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II. LIDSKÉ DÍLO NA LIDSKÉM TĚLE 

• Neobřízka a obřízka těla učiněná rukama člověka 
 

A. Neobřízka 

 1. Byli jsme pohané 

 2. Byli jsme pohané v těle 

 3. Byli jsme neobřízka 

 

 

 

B. Obřízka na těle 

 Obřízka učiněná lidskou rukou na lidském těle. 

 

 

 

 

C. Obřízka srdce 

 Pravá obřízka je obřízka srdce učiněná Duchem v Kristu.  
 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Zj 7,9; Ef 1,5; Ef 2,3; Gn 17,10-14; Ef 2,12; Gal 6,12-13 ; Ř 1,16; Ga 6,15; Ř 2,28-29; Fp 

3,3; Ef 2,15-16; Ko 2,11 
 

III. PAMATUJTE! 

• Neustále si připomínejte, nezapomeňte! 
 

A. Odkud jste vzešli 
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Tajenka: 

 

_________________________ 

 

 

B. Vnější věci nás nesmí rozdělovat 

 

 

 

C. Jsme spojeni v Kristu 
 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Tt 3,5; 1K 15,9-10; 1Tm 1,12-13; Ef 2,13 ; 1J 3,2; Ef 2,18; 1J 4,2-3; Ef 1,10 
 

 

 

 

 

 

 

   

ŠPEH, INDUKTOR, ÚHOŘ, LODR, 

ŠUPOT, NÁMAHA, OTKY, 

ZMRZLINA, UHER, VÝSKOT, PLYN, 

PORTÝŘI, KRUMPÁČ, KOUZLO, 

RENATA, ETOL, ARCHÍV, LETCI, 

LADO, ZÁVITNÍKY, ÚDER, SPASENÍ, 

ZÓNA, PUDL, KEKS, ŠTUK, OKTETO, 

KULTURA, SPIS, ŽOLD, SLON, 

KOSMODROM, PLNOVOUS, NISA, 

KŘIŠŤÁL, JARA, ÚSTUP, AKTY, 

VENUŠE, PULS, CHASNÍK, DXVI, 

SÍTA, MSTA, INKA, BILION 

Osmisměrka 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání (připravte si otázky, 

poznámky a postřehy k nedělnímu kázání). 

Neděle 930 – Společné shromáždění v Domě techniky (Ef 2,12 – J. Kernal, 

vedení: Mt 1,18-2,12 – J. Kernal st., písně – M. Borovanská).  
 

 

Vietnam: Již sedmý útok na biblickou školu  

2. listopadu pastor Nguyen Hong Quang vedl shromáždění v prostorách 

biblické školy v provincii Binh Duong v jižním Vietnamu. Záhy se kolem 

modlitebny shromáždily téměř tři stovky lidí, kteří na budovu začali házet 

kameny a další předměty. Útočníci poškodili části objektu, které křesťané 

nedávno opravili (v návaznosti na předchozí podobné násilnosti). 

„Čelní stěnu budovy jsme museli zakrýt prkny, abychom ji chránili před 

gumovými projektily, kameny a zkaženými vejci,“ uvedl pastor Nguyen v 

reakci na tento zatím poslední útok na křesťanskou biblickou školu. Několik 

členů společenství – znepokojených událostmi ve škole – útočníci 

pronásledovali až domů a fyzicky je napadali. 

Při starším incidentu v červnu letošního roku policisté, úředníci a najatí 

výtržníci zbořili vstupní bránu do areálu a začali rabovat budovy a fyzicky 

napadat studenty (chlapce i dívky) a instruktory. V následujících měsících byli 

lidé spojení se školou opakovaně zatýkáni a museli čelit celé řadě souvisejících 

problémů, jako například přerušení dodávek vody a elektřiny. Pastoru 

Nguyenovi dodnes volají neznámí lidé a vyhrožují mu, že v budově školy 

umístí nálož, pokud veškeré aktivity nepřemístí jinam. 

 

 

Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme 

jedno. 

Jan 17:22 


