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KNIHA PROROKA AGEA, LEKCE 4, AG 2,10‐19
OTÁZKY KE STUDIU
Třetí proroctví proroka Agea (Ag 2,10‐19) přichází dva měsíce po
povzbuzení v druhém proroctví (Ag 2,1‐9) a skoro čtyři měsíce po
napomenutí z prvního proroctví (Ag 1,1‐15). Toto proroctví je v jistém
smyslu vyvrcholením Ageova prorokování a zahrnuje jak napomenutí,
tak povzbuzení.
Připomeň si okolnosti vystoupení proroka Agea z knihy Ezdráš. Přečti si
kapitoly 5‐6 a přemýšlej o nich v kontextu Ageova proroctví.
1. Přečti si celou knihu proroka Agea a všimni si, jak toto třetí Ageovo

proroctví navazuje na předchozí dvě. Co spojuje všechna tři
proroctví? V čem se naopak výrazně odlišují?
• Toto třetí proroctví (Ag 2,10‐19) můžeme rozdělit na tři části, které
dohromady mluví o jistotě Božího požehnání. Každou část popiš
vlastními slovy jednou větou:
a) 2,10‐14:
b) 2,15‐17:
c) 2,18‐19:
2. V první

části třetího Ageova proroctví (Ag 2,10‐14) se
seznamujeme se dvěma důležitými principy, které Ageus ilustruje
otázkou směrem ke kněžím. O jaké principy se jedná?
• První princip je o tom, jak se někdo může stát svatým nebo
spravedlivým. Člověk se neposvětí tím, že se dotkne něčeho, co je
posvěcené. Budou‐li mít svatý chrám, pomůže jim to, aby byli svatí?
• Mohou člověka posvětit nějaké fyzické věci, které jsou „svaté“
(předměty, úkony, skutky ,...)?
• Odkud pochází svatost křesťanů (1Pt 1,15‐16)?
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3. Druhý princip ukazuje na to, že cokoliv je svaté, může být

poskvrněno. V čem se liší tyto dva principy?
• Jak je to s hříchem podle tohoto principu? Jaký má dopad? Kam až sahá
(viz např. Dt 5,9‐10)?
• Ageus mluví o poskvrnění, které pochází od mrtvého. I my jsme zemřeli
staré přirozenosti a jsme „nové stvoření“. Jak nás může poskvrnit stará
přirozenost (viz např. Ga 5,16‐23; Ko 3,5‐17)?
4. Verš 14 shrnuje tyto oba principy a dovádí je k aplikaci pro ty, kdo

se podíleli na stavbě chrámu a na přinášení obětí. Co Bůh říká o jejich
spravedlnosti (v. 14)?
• Jaký byl přímý důsledek jejich nečistoty podle v. 15‐17?
• Mohou lidské skutky nebo tělesné věci vyprodukovat něco duchovního
v pozitivním slova smyslu? Proč ano, proč ne?
5. Následující verše (v. 15‐17) popisují výsledek nečistého uctívání

Boha. Jaký byl celkový duchovní dopad této bohoslužby podle v. 17?
• Vidíš ve svém životě Boží volání? Jak reaguješ?
• Čti Žd 12,5‐13. Co to znamená, když s námi Bůh jedná takovým
způsobem, jak je to popsáno v těchto verších?
6. Závěrečné verše tohoto proroctví (Ag 2,18‐19) stojí v přímém

kontrastu se začátkem tohoto proroctví. Co se děje, když lidé činí
pokání a obrátí se k Bohu?
• Jaký Bůh se v těchto verších představuje?
• Jsi Bohem požehnaný? Vidí tě Bůh jako spravedlivého? Jak je to možné
(viz např. J 1,12‐13; Ř 3,21‐24; 2K 5,17)?
7. Všechno požehnání, které jako křesťané přijímáme, přichází jedině

skrze Pána Ježíše Krista (Ef 1,3). Může být někdo požehnaný, jestliže
nevěří v Krista a nenásleduje ho?
• Jak můžeš na základě tohoto proroctví žít lépe v podřízenosti Kristu?
Svojsíkova 2669/20, Ústí nad Labem, tel.: 775 240 758, biblecz@biblecz.org; www.BibleCz.org
Copyright © 2007 Biblické společenství křesťanů

