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KNIHA PROROKA AGEA, LEKCE 3, AG 2,1‐9
OTÁZKY KE STUDIU 

Dostáváme se ke druhému proroctví proroka Agea (Ag 2,1‐9). „Sláva 
druhého chrámu bude větší“  ‐ to  jsou slova, která nás směřují přímo 
k Pánu  Ježíši.  „Zbořte  tento  chrám  a  ve  třech  dnech  jej  postavím 
znovu!“ (J 2,19)  

Opakování:  Vysvětli  proč,  a  jak  můžeme  proroctví  Agea  o  stavbě 
chrámu v Jeruzalémě používat dnes v církvi v naší zemi.   

Co tě oslovilo v nedělním kázání na tenko oddíl z knihy proroka Agea? 

1. Přečti si celou knihu proroka Agea a všimni si,  jak druhé proroctví 
navazuje  na  první  a  rozvíjí  ho.  V čem  se  toto  proroctví  liší  od 
předchozího (Ag 1,1‐15)? 

• Jestliže  první  proroctví  bylo  především  příkazem  k budování  chrámu, 
čím bylo podle tebe druhé proroctví? 

• Všimni  si,  komu  bylo  určeno  první  proroctví  (Ag  1,1.12)  a  ke  komu 
promlouvá Bůh ústy proroka Agea nyní (Ag 2,2). 

• To,  co  poprvé  znělo  jako  příkaz,  nyní  přichází  jako  povzbuzení.  Proč 
došlo k této změně (viz Ag 1,12)? 

 

2. Boží Slovo skrze Agea bylo určeno představitelům lidu i lidu. Proč je 
důležité zvláštní slovo napomenutí  i povzbuzení pro vedoucí v Božím 
lidu (viz např. Jk 3,1; 1Pt 5,1‐5; Žd 13,17)?  

• Přemýšlej  nad  různými  způsoby,  jak  můžeš  ty  sám  povzbuzovat  své 
vedoucí. Jak se toto jednání může stát součástí tvé zbožnosti? 

 

3. Srovnej Ag  1,15  a Ag  2,1  a  všimni  si  časových  souvislostí.  Za  jak 
dlouho po prvním proroctví přichází druhé proroctví?  

• Které dvě události z první kapitoly předcházely druhému proroctví (obě 
jsou uvedeny datem)? 
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• Jak dlouho poté, co se lidé dali do díla, přichází Bůh s povzbuzením?  

• Proč bylo tohoto povzbuzení potřeba (viz v. 3)? 
 

4. Ve verších 3‐5 je první část Ageovy promluvy. Vypiš z těchto veršů 
všechny  způsoby,  jimiž  Bůh  skrze  Agea  povzbuzuje  svůj  lid  a  jeho 
vedoucí. 

• Jak  rozumíš  slovům  v.  3  o  tom,  že  v očích  Izraelců  je  nově  budovaný 
chrám „jen pouhé nic“? 

• Kdo ještě mohl v době proroka Agea pamatovat slávu „prvního“ chrámu 
(viz např. Ezd 3,12 nebo Osnova z úvodního kázání k Ageovi)? 

 

5. Ve verších 4 a 5 je několik výzev z Boží strany. První výzva je „Buď 
rozhodný“  (nebo silný, posilni se  ‐ K). Proč potřebovali všichni slyšet 
právě toto povzbuzení?  

• „Dejte se do díla, neboť jsem s vámi“. Srovnej tento výrok s Ag 1,13‐14. 
Co  se pravděpodobně  stalo od  chvíle,  kdy  se  Izraelci dali do práce  ve 
v. 1,14?  

• Výzva  „dejte  se  do  díla“  je  zakotvena  v Boží  přítomnosti  (v.  2,4)  a 
v Božím zaslíbení  (v. 2,5).  Jak  je  to s námi dnes? Můžeme mít nějakou 
jistotu, že Bůh je s námi (viz. Mt 1,23; J 14,16; Ko 1,27 NBK). 

 

6. Verše  6‐8  odhalují  něco  z Božích  záměrů  a  z Boží  slávy.  Co  Bůh 
bude podle těchto veršů (vypiš co nejvíce věcí)? 

• Jaký Bůh se v těchto verších představuje?  

• Co všechno se můžeme o Bohu dozvědět z našeho oddílu (Ag 2,1‐9)? 
 

7. Poslední verš druhého proroctví  je zaslíbením Boží slávy  (Ag 2,9). 
Čti  J  2,18‐22  a  J  17  a  vysvětli,  jak  máme  ve  světle  těchto  veršů 
rozumět tomuto Božímu zaslíbení. 

• Podobně Ef 2,14  (NBK) ukazuje na  to, kde  se naplňuje  slovo o pokoji, 
který Bůh udílí.  

• Zakoušíš  tento  pokoj  ve  svém  životě?  Pokud  ne,  co máš  dělat  (viz  Sk 
2,38‐39; Ř 5,1‐5)? 


