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SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE, ČERVEN 2007

KNIHA PROROKA AGEA, LEKCE 2, AG 1,1-15
OTÁZKY KE STUDIU
Kniha proroka Agea je přes svou nepatrnost, co se týče rozsahu
skutečným pokladem, co do obsahu. Máme dnes před sebou
první ze čtyř proroctví (Ag 1,1-15) obsažených v této malé knize.
Co je hlavním tématem knihy proroka Agea? K čemu tato kniha
burcuje Boží lid?
Co tě oslovilo v nedělním kázání na tenko oddíl z knihy proroka Agea?

1. Přečti si celou knihu proroka Agea a vysvětli, jak na sebe

jednotlivá proroctví v této knize navazují. Všimni si slov a
myšlenek, které jsou podobné nebo na sebe navazují a dalších
souvislostí.
• Na co ve svých proroctvích reagoval Ageus (pokus se popsat co
nejvíce věcí a to jak obecně, tak konkrétně z textu)?
• Jak bychom mohli výstižně pojmenovat toto první Ageovo
proroctví?
2. Přečti si ještě jednou celou první kapitolu (Ag 1,1-15). Jak

vypadala situace v Izraeli podle této kapitoly?
• Kdo byl autorem proroctví podle v. 1 a 13 (viz také v. 2-3.5.79.12)?
• Komu bylo toto proroctví určeno (v. 1 a 12)?
• Jak tyto věci mohou promlouvat k současné církvi?
• Jak konkrétně to promlouvá k tobě?
3. První kapitolu Agea, která je zároveň jeho prvním proroctvím,

můžeme rozdělit na tři části. Ke každému uvedenému úseku
napiš výstižný název, který popisuje obsah oddílu:
a) 1,1-6:
b) 1,7-11:
c) 1,12-15:
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4. V knize proroka Agea vystupuje jako jedna z hlavních postav

judský místodržitel Zerubábel. Vypiš si z knihy Ageus a z
následujících textů co nejvíce o Zerubábelovi: Ezd 2,2; Ezd
3,2.8; Ezd 4,2-3; Ezd 5,2; Neh 7,7; Neh 12,1.47.
• Kdo to byl Zerubábel? Jaká byla jeho role při obnově Izraele po
babylonském zajetí?
• Čti Zach 4,6-7.9-10, Mt 1,12-13, Lk 3,27. Co dalšího se tady
dozvídáme o Zerubábelovi? Ke komu tyto texty jednoznačně
směřují?
5. V první části prvního proroctví Agea (1,1-6) je popsaná

situace v Izraeli. Ve verši 2 pak čteme o lenosti Božího lidu (viz.
např. Př 6,6-11; Př 13,4; Př 22,13; Př 24,30-34). Jak máme
tento verš aplikovat dnes?
• Má nám ještě tento verš (Ag 1,2) co říci? Svou odpověď vysvětli.
• V. 5 nám dává výzvu. Jak budeš na tuto výzvu reagovat?
6. Ve verších 7-11 je rozuzlen chaotický stav Božího lidu v době

proroka Agea. Proč ta situace byla taková, jak je popsána ve
verších 1-11?
• Jedná Bůh se svým lidem podobným způsobem i dnes nebo je
jeho jednání jiné? Svou odpověď zdůvodni a dolož konkrétními
místy z Božího Slova.
7. Poslední část prvního proroctví (Ag 1,12-15) přináší úžasnou

reakci Božího lidu na Boží Slovo i povzbuzení, které Bůh svému
lidu dal. Jaká byla podle v. 12 a 14 reakce Božího lidu?
• Všimni si, za jak dlouho po prvním Ageově proroctví se Boží lid
pustil do díla (v. 1 a v. 15)?
• Jak rychle aplikuješ to, co čteš v Božím Slově nebo to, co slyšíš
v kázání, ve svém životě?
• Jak můžeš tyto věci ve svém životě zlepšit?
• Jakými slovy Ageus povzbuzuje Boží lid (v. 13)? Kam tato slova
směřují (viz Mt 1,23)?
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