BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM
SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE, KVĚTEN 2007

KNIHA PROROKA AGEA, LEKCE 1, ÚVOD
OTÁZKY KE STUDIU
Otevíráme novou knihu z Božího Slova a to knihu proroka Agea.
Ageus patří mezi tzv. „malé proroky“ (Ozeáš, Joel, Amos,
Abdijáš, Jonáš, Micheáš, Abakuk, Nahum, Sofonjáš, Ageus,
Zacharjáš, Malachiáš). Je to sbírka 12 knih, které v hebrejské
Bibli tvoří dohromady jednu knihu Malých proroků.
Co tě nejvíce oslovilo z nedělního kázání, které bylo úvodem do knihy
proroka Agea?

1. Přečti si celou knihu proroka Agea (nejlépe několikrát) a

vysvětli, co je hlavním tématem prorokova poselství.
• Jak bys rozdělil Agea na nějaké menší celky?
• Následující rozdělení odráží časové rozdělení, jak je popsané
v knize proroka Agea (1,1; 2,1; 2,10; 2,20). Ke každému oddílu
napiš (nejlépe) jednou větou název.
a)
1,1-15
b)
2,1-9
c)
2,10-19
d)
2,20-21
• Všimni si, jak dlouhé období zahrnuje kniha proroka Agea.
2. Kolem

roku 536 před Kr. se zbytek Izraelců vrátil
z vyhnanství, kam je odvedl král Nabukadnésar. Začali opět
budovat město Jeruzalém a položili základy chrámu (viz knihy
Ezdráš a Nehemjáš). Když přišly problémy a těžkosti (viz Ezd 14), stavby chrámu se zastavila. Čti Ezdráš 4,1-6 a vysvětli,
s jakými protivenstvími se lidé při stavbě chrámu setkávali.
• Jaká byla role proroka Agea při stavbě druhého chrámu (Ezd 56; Ag 1-2)?
3. Jméno

Ageus znamená „slavnostní“ nebo „sváteční“.
Skutečnost, že je uveden jenom jménem jako prorok a bez
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jména otce ukazuje na to, že byl svým současníkům dobře
známý (viz také Ezd 5,1; 6,14). Podle Jeronýma byl také
knězem. Syrská Bible a Septuaginta uvádějí v některých
žalmových nadpisech Agea jako autora. Přečti si ještě jednou
celou knihu Ageus a vypiš si všechno, co se můžeme o proroku
Ageovi dozvědět.
• Přečti si Ezd 5,1. Kdo byl podle tohoto verše současníkem Agea?
4. V době Nového zákona už církev neuctívá Boha v chrámu,

který je postavený lidskýma rukama. Přesto Nový zákon mluví o
chrámu. Čti 1K 6,19-20, Sk 7,47-49 a Ef 2,21 s vysvětli, jak je
to s chrámem v době Nového zákona.
• Čti Zj 21,22. Co podle toho verše tím konečným „chrámem“?
• Kniha Ageus mluví o budování Božího chrámu. Jak můžeš na
základě uvedených veršů aplikovat tuto skutečnost ve svém
životě a v církvi?
5. Kniha proroka Agea se také zabývá Božím lidem. Abychom

mohli přijmout užitek z této knihy potřebujeme rozumět vztahu
mezi novozákonním a starozákonním Božím lidem. V době
starého zákona je jediný Boží lid - Izrael (Ex 19,3-7). Co se stalo
s tímto Izraelem podle J 12,37-40 a Sk 28,25-28?
• Jak je označena církev v 1Pt 2,9-10? Srovnej tento verš s Ex
19,3-7.
• Kdo je Božím lidem v době Nového zákona podle Ef 2,11-22?
• Jak Písmo nazývá církev v 1Tm 3,14-15? Co z toho vyplývá pro
naše zkoumání chrámu (domu Božího) a lidu Božího?
• Co tyto skutečnosti znamenají pro tebe osobně?
6. Prorok Ageus vyzývá k životu vydanému jediné věci -

oddanosti Bohu. Jsi oddán Bohu celým svým srdcem, celou svou
myslí, celou svou duší a ze vší své síly (Mk 12,29-30)?
• Co budeš dělat pro to, aby se tato tvá oddanost rozhojňovala?
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