Nejdůležitější věci patří na první místo! (Ageus)

Týden od 2. do 8. června

10

Nejdůležitější věci patří
na první místo! (Ageus)
Texty na tento týden
Ag 1,1–14; 2,1–9.22.23
Základní verš
„Mé je stříbro, mé je zlato, je výrok Hospodina zástupů.“ (Ag 2,8)
Hlavní myšlenka
Ageovo poselství je jednoduché: Jaké jsou vaše priority a proč je tak důležité správně si je
uspořádat?
Kniha Ageus je jednou z nejkratších v Bibli a byla napsána v rozhodujícím období života judského království. Od doby, kdy se exulanti vrátili z babylonského zajetí, již uplynulo téměř dvacet let. Zdálo se však, že
již zapomněli na důvod svého návratu. Zatímco Boží chrám nechali ležet v troskách, věnovali svou energii
budování vlastních domů.
Prorok proto naléhal na navrátilce, aby se důkladně zamysleli nad svou situací. Jeho poselství znělo
jednoduše a logicky. Lidé těžce pracovali, ale získávali málo. Důvod spočíval v tom, že si špatně uspořádali
své priority. Bylo třeba, aby ve všem, co dělali, dali Boha na první místo. Podobně to vyjádřil i Ježíš: „Hledejte především Boží království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno“ (Mt 6,33).
I dnes je velice snadné nechat se pohltit existenčním zápasem natolik, že zapomeneme, co je naší
největší prioritou. Samozřejmě by jí vždy mělo být konání Boží vůle.
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Neděle 2. června

Nejdůležitější věci patří na první místo! (Ageus)

Sejete mnoho, a sklízí se málo
1

V druhém roce vlády krále Dareia, prvního dne šestého měsíce, stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea k judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtíelovu, a k veleknězi Jóšuovi,
synu Jósadakovu. 2„Toto praví Hospodin zástupů: Tento lid říká: ‚Ještě nepřišel čas, čas k budování Hospodinova domu.‘“ 3I stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea: 4„Je snad čas
k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách? 5Nyní
toto praví Hospodin zástupů: Vezměte si k srdci své cesty! 6Sejete mnoho, a sklízí se málo. Jen
jezte, nenasytíte se; jen pijte, žízeň neuhasíte; jen se oblékejte, nezahřejete se. Kdo se dává najmout za mzdu, ukládá ji do děravého váčku.“ 7„Toto praví Hospodin zástupů: Vezměte si k srdci
své cesty. 8Vystupte na horu, přivezte dříví a budujte dům! V něm budu mít zalíbení, v něm se
oslavím, praví Hospodin. 9Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já
rozvěji. Proč se to děje? je výrok Hospodina zástupů. Protože můj dům je v troskách, zatímco vy
se staráte každý jen o svůj dům. 10Proto nebe nad vámi zadrželo rosu a země zadržela svoji úrodu. 11Přivolal jsem sucho na zemi i na hory, na obilí i na vinný mošt a na čerstvý olej, na všechno,
co přináší role, také na lidi i na dobytek, na všechno, co se rukama vytěží.“ (Ag 1,1–11)

Osobní studium
„Výstavba chrámu byla na více než rok zastavena a lidé na ni téměř zapomněli. Starali se o své domácnosti
a usilovali o blahobytný život; dobře se jim však nevedlo. Zdálo se, že se proti nim příroda spikla. Protože
přerušili stavbu chrámu, seslal na ně Bůh sucho. Bůh jim projevoval svou přízeň prostřednictvím bohaté
úrody, ale protože oni jeho dary využívali k sobeckým účelům, přestal jim žehnat.“ (OSU 215; PK 573)
Ageus konfrontoval lidi s jejich situací. Marnost jejich práce byla jedním z prokletí, která vyplývala
z porušení Boží smlouvy (Lv 26,16.20). Dokud lidé nezmění priority, nebude se jim dařit.
Ageus toužil dostavět Hospodinův chrám a chtěl, aby lid okamžitě dokončil jeho obnovu. Prorokova
touha však byla v rozporu s lhostejností těch, kteří se více starali o své pohodlí než o chrám. Zatímco Ageovou velikou starostí byl chrám, lidé se nejvíce zajímali o své domovy.
Hospodin použil Agea k tomu, aby pohnul svědomím lidí a obrátil jejich pozornost k Božím zájmům. Nemohli Boha náležitě uctívat, dokud Hospodinův chrám ležel v troskách. Chrám v Jeruzalémě
symbolizoval Boží přítomnost mezi hříšnými lidmi. Viditelně připomínal celému světu, že Panovník
Hospodin je Bohem nebe a země. Jak mohli synové Izraele svědčit o pravém Bohu, když symbol tohoto
Boha byl v troskách? Jejich postoj k chrámu v mnoha ohledech odhaloval hlubší duchovní problém:
přestali chápat poslání, které jim Bůh svěřil.
Vidíš v tom nějaké varování i pro nás?

Aplikace
Může princip uvedený v dnešním oddílu – tedy že se lidé více starají o své záležitosti – platit i pro adventisty v současnosti? Podívej se kriticky na svůj život a zhodnoť své priority. Nestojí některé věci či záležitosti
na stejné rovině jako vztah s Bohem a hledání jeho vůle? Je tvoje křesťanství prioritou ve tvém životě,
nebo jen jednou z volnočasových aktivit?
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Pondělí 3. června

Já jsem s vámi
12

Tehdy Zerubábel, syn Šealtíelův, a velekněz Jóšua, syn Jósadakův, i celý pozůstatek lidu uposlechli hlasu Hospodina, svého Boha, a slov proroka Agea, protože ho poslal Hospodin, jejich
Bůh, a lid se začal bát Hospodina. 13Hospodinův posel Ageus řekl z Hospodinova pověření lidu:
„Já jsem s vámi, je výrok Hospodinův.“ 14A Hospodin probudil ducha judského místodržitele Zerubábela, syna Šealtíelova, a ducha velekněze Jóšuy, syna Jósadakova, i ducha celého pozůstatku lidu. I přišli a dali se do díla na domě Hospodina zástupů, svého Boha. (Ag 1,12–14)

Osobní studium
Tentokrát na Aggeovu výzvu vůdcové a pozůstatek lidu okamžitě uposlechli Boží poselství. Připravovali
se, shromažďovali materiály a pokračovali v práci na chrámu. Během dalšího týdne postavili oltář a obnovili obětní službu (Ezd 3,1–6). Za necelých pět let byl chrám dokončen.
Přestože Boží království nelze ztotožnit s „hmotnou“ stavbou, kniha Ageus nám připomíná, že Bůh
někdy používá materiální věci – jako jsou například budovy – k duchovním účelům.
Pokud se za měřítko prorokovy úspěšnosti považuje okamžité uposlechnutí prorockého poselství, pak
Ageus vyniká jako jeden z nejúspěšnějších proroků. Jeho kázání přimělo lidi k činům. Do měsíce došlo
k obnovení práce na chrámu a Boží proroci ujišťovali lid, že jim Hospodin pomůže.
V Ag 1,12–14 je zachycena reakce vůdců a lidu na prorokovo poselství. Všichni poslechli Hospodina,
protože poznali, že Agea poslal. Začali se „bát Hospodina“ (verš 12) a dali to najevo tím, že ho uctívali
a věnovali mu náležitou pozornost. V této situaci jim Ageus mohl předat nové poselství od Hospodina:
„Já jsem s vámi“ (verš 13). Jakmile se lidé rozhodli, že Boha uposlechnou, káravé poselství nahradila slova
povzbuzení. Ujištění o Boží přítomnosti pro ně bylo příslibem všech dalších požehnání. Výrok „Já jsem
s vámi“ se vrací ke smluvním zaslíbením, která jim Bůh dal v době patriarchů a Mojžíše (Gn 26,3; Ex 3,12;
Nu 14,9).

Aplikace
Nejvýraznějším projevem toho, že Bůh je „s námi“, je příchod Ježíše Krista na tuto zem (viz Iz 7,14;
Mt 1,23; 28,20). Zamysli se hlouběji nad skutečností, že Ježíš, Stvořitel a Udržovatel vesmíru, žil mezi
námi. Co nám to říká o naší důležitosti ve vesmíru, který je tak velký, že bychom se snadno mohli považovat za bezvýznamné nuly?
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Úterý 4. června

Nejdůležitější věci patří na první místo! (Ageus)

Nebojte se!
1

Dvacátého prvního dne sedmého měsíce stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea:
„Řekni judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtíelovu, a veleknězi Jóšuovi, synu Jósadakovu, a pozůstatku lidu: 3Kdo zůstal mezi vámi z těch, kteří viděli tento dům v jeho prvotní
slávě? A jaký jej vidíte nyní? Není ve vašich očích jen pouhé nic? 4Buď rozhodný, Zerubábeli, je
výrok Hospodinův, buď rozhodný, veleknězi Jóšuo, synu Jósadakův, buď rozhodný, všechen lide
země, je výrok Hospodinův. Dejte se do díla, neboť jsem s vámi, je výrok Hospodina zástupů,
5
podle slova, kterým jsem se vám zavázal, když jste vyšli z Egypta. Můj duch stojí uprostřed vás.
Nebojte se!“ (Ag 2,1–5)
2

Osobní studium
Text v Ag 2,1–5 představuje zajímavý vývoj ve velkém oživení, k němuž došlo v Božím lidu. Pozůstatek
lidu se rozhodl, že i bez dostatečných prostředků znovu postaví Boží dům. Asi měsíc poté, co začaly práce
na chrámu, poslal Bůh lidu skrze Agea slovo povzbuzení. Prorok položil otázku, jaký je nynější stav chrámu ve srovnání s tím, jak vypadal před exilem. Současný vzhled chrámu se zjevně nemohl vyrovnat jeho
někdejší slávě. Lidé možná propadali malomyslnosti, protože neexistovala naděje, že by mohli vybudovat
stejně nádherný chrám, jako byl Šalomounův, který kdysi stál na stejném místě.
Prorok však povzbuzoval lid, aby pokračoval v práci, protože Boží Duch je s nimi. Vyzýval všechny,
aby byli silní a pilně pracovali, protože všemohoucí Bůh je uprostřed nich. Ageova slova k vůdcům národa a lidu: „Buďte silní! Nebojte se!“ zní podobně jako Hospodinova slova k Jozuovi po smrti Mojžíše
(Joz 1,5–9). Čím menší a slabší byly vlastní zdroje Izraele, tím více potřebovali důvěřovat Bohu. Prorok
prohlásil, že nakonec Hospodin způsobí, že sláva druhého chrámu bude ještě větší než toho původního (Ag 2,9).
Přítomnost Ducha Božího potvrzovala pokračování Božího království v Izraeli. Boží Duch, který
vedl Mojžíše a vysílal proroky s poselstvími, byl uprostřed pozůstatku lidu. Reakce vůdců národa a lidu
dokazovala, že došlo k duchovnímu oživení. Duch Boží se podílel na jejich obnově a přiváděl je blíže
k Hospodinu. Přítomnost Ducha Božího rovněž zaručovala hojnost požehnání. Prorok povzbuzoval členy
společenství, aby se přičinili o naplnění Božích zaslíbení.
Ageus sloužil Božím slovem lidu, jenž znal tvrdost života a zklamání z nesplněných nadějí. Obracel
jejich pozornost k Bohu, který je věrný a jenž počítá s tím, že se stanou zodpovědnými občany jeho království, vytrvalými v konání dobra, a tak naleznou pravý význam a smysl svého života.

Aplikace
Jeden pětatřicetiletý muž, který se vzdal víry v Boha, se rozhodl spáchat sebevraždu. Ještě předtím
napsal dopis na rozloučenou. Stojí v něm: „Každé slovo, každá myšlenka a každý pocit se neustále vrací
k jednomu zásadnímu problému: život nemá smysl.“ V jakém směru dává tvému životu smysl nejen víra
v Boha, ale také ochota jej poslouchat?
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Středa 5. června

Touha všech národů
6

„Toto praví Hospodin zástupů: Ještě jednou, a bude to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší.
Otřesu všemi pronárody, a přijdou s tím nejvzácnějším, co mají; a naplním tento dům slávou,
praví Hospodin zástupů. 8Mé je stříbro, mé je zlato, je výrok Hospodina zástupů. 9Sláva tohoto
nového domu bude větší nežli prvního, praví Hospodin zástupů. A na tomto místě budu udílet
pokoj, je výrok Hospodina zástupů.“ (Ag 2,6–9)
7

Osobní studium
Skrze proroka Agea Bůh oznámil, že v den Hospodinův, až bude chrám naplněn Boží přítomností, otřese
zemí a pronárody. Prorok vyzýval své současníky, aby se přenesli přes nesnáze a chudobu a hleděli na budoucí slávu Božího království, k níž chrám směřoval.
Jeruzalémský chrám měl být nádherný proto, aby byl hoden Boží přítomnosti. Z textu však vyplývá, že Hospodin je ochoten obývat i chrám, který ani zdaleka nevypadá tak krásně jako Šalomounův
chrám – a slávu mu dodá sám Bůh. Lidé si nemuseli příliš lámat hlavu s tím, jak seženou prostředky
na obnovu chrámu. Všechny poklady náležejí Bohu, který slíbil, že bude v tomto novém chrámu bydlet. Nádheru měl propůjčit chrámu sám Hospodin.
„Se skrovnými zásobami, kterých valem ubývalo, a v ohrožení nepřátel vykročili Izraelci s vírou vpřed
a usilovně pracovali na obnově zničeného chrámu. Skrze Agea a Zacharjáše dostávali povzbuzující poselství o tom, že jejich víra bude odměněna a že sláva chrámu, jehož zdi stavěli, bude neskonalá. Až se naplní
čas, stane ve zdech této stavby Touha všech národů a Spasitel lidstva.“ (OSU 216.217; PK 577)
Bůh zaslíbil, že nádhera chrámu, který byl právě stavěn, bude větší než sláva toho prvního. Půjde o jiný
druh slávy. Tento chrám totiž bude poctěn Ježíšovou tělesnou přítomností. A Kristova přítomnost opravdu proslavila tento chrám více než Šalomounův.

Aplikace
Přečti si Žd 8,1–5. Ať už byla sláva pozemského chrámu jakákoli, nikdy nesmíme zapomenout, že představoval pouze stín, symbol plánu spasení. Přemýšlej o tom, co to znamená, že právě nyní pro nás Ježíš
koná službu v „pravém svatostánku“, který zřídil Bůh, a nikoli člověk. Jak se můžeš naučit více oceňovat
důležitost poselství o svatyni v plánu spasení?
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Čtvrtek 6. června

Nejdůležitější věci patří na první místo! (Ageus)

Hospodinův pečetní prsten
22

Podvrátím trůny všech království a zlomím sílu království pronárodů, převrátím vůz i s těmi,
kteří na něm jezdí, klesnou koně i s jezdci, každý padne mečem svého bratra. 23V onen den, je
výrok Hospodina zástupů, vezmu tebe, svého služebníka, Zerubábeli, synu Šealtíelův, je výrok
Hospodinův, a učiním tě pečetním prstenem, neboť jsem tě vyvolil, je výrok Hospodina zástupů.“
(Ag 2,22.23)

Osobní studium
Poslední poselství, které Ageus dostal od Boha, doplňovalo předcházející, jež prorok obdržel v tentýž
den (viz Ag 2,20–23). Hospodin upozorňoval na budoucí zkázu království a národů v den Božího soudu.
V tentýž den však také splní Hospodinův služebník Bohem stanovený úkol spasení. Tento výrok nejlépe
pochopíme, když si uvědomíme, že se dokonale a s konečnou platností naplní teprve při druhém příchodu a ve všech událostech následujících po něm.
Politický vůdce národa je zde spojován se slavnou vládou izraelského krále Davida, jehož byl potomkem. Zerubábel byl vnukem krále Jójakína a legitimním dědicem Davidova trůnu po návratu z babylonského exilu. Sloužil jako judský místodržitel za perského krále Dareia Velikého a byl vůdčí silou při obnově
jeruzalémského chrámu. Jóšua působil jako velekněz a také se podílel na rekonstrukci chrámu.
Prorok Ageus prohlásil, že Zerubábel se stane Hospodinovým pečetním prstenem, tedy předmětem,
který je důkazem královské autority a vlastnictví. Tak jako král zapečeťuje právní listiny svým prstenem,
zanechá Hospodin svůj otisk v celém světě skrze dílo svého služebníka. Zerubábel hrál klíčovou roli při
obnově chrámu, jak Bůh skrze Agea zaslíbil. Inspirovaní pisatelé evangelií však poukazují na skutečnost,
že ke konečnému naplnění všech mesiánských zaslíbení obsažených v Bibli došlo v osobě a službě Ježíše
Krista, jenž byl synem Davidovým i Zerubábelovým.

Aplikace
Přečti si L 24,13–27 a zaměř se především na Kristova slova určená dvěma mužům. Jaké důležité poselství
jim předává a v jakém směru nám svými slovy sděluje, jak je důležité pochopit starozákonní proroctví?
Proč je to tak nezbytné i pro křesťany v dnešní době?
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Pátek 7. června

Podněty k zamyšlení
„V této kritické situaci byli povoláni proroci Ageus a Zacharjáš. Tito Bohem ustanovení poslové seznámili
lid s příčinou jejich těžkostí. Jejich hospodářský úpadek byl důsledkem toho, že zanedbávali Boží věci.
Kdyby Izraelci uctili Boha tím, že by se v prvé řadě starali o obnovu jeho domu, Bůh by se k nim přiblížil
a požehnal by jim.“ (OSU 215.216; PK 573.574)
„Druhý chrám nebyl poctěn oblakem Hospodinovy slávy, ale živou přítomností toho, v němž přebývala plnost božství tělesně a jenž byl sám Bůh zjevený v těle. ‚Touha všech národů‘ přišla opravdu do svého
chrámu, když Ježíš z Nazareta učil a uzdravoval na jeho nádvořích. Kristovou přítomností, a jenom jí,
převyšoval druhý chrám první.“ (VDV 21; GC 24)

Otázky k rozhovoru
1. Ve třídě sobotní školy diskutujte o svých odpovědích na otázku uvedenou v oddílu na pondělí, která
se týká Ježíšova života na této zemi. Přemýšlejte nejen o důsledcích jeho přítomnosti zde na zemi, ale
také o dopadu jeho sebeobětování za hříchy světa. Uvažujte, co nám to říká o hodnotě, kterou máme
jako jednotlivci. Zabývejte se i tím, jak velmi se tento pohled na lidstvo liší od ateistické evoluční teorie,
která je v některých částech světa tak rozšířená.
2. Izajáš hovoří o pyšném babylonském králi, jenž na vrcholu své moci „zneklidňoval zemi a otřásal královstvími“ (Iz 14,16.17). Jak se tyto „otřesy“ liší od Hospodinova zásahu popsaného ve 2. kapitole knihy
Ageus?
3. Starověcí Izraelci často neposlouchali poselství, která hlásali Boží proroci. Existují nějaké příklady
toho, jak Boží lid v dnešní době vzdoruje poselstvím, jež jim Hospodin sesílá? Diskutujte o nich ve třídě
sobotní školy.
4. Jeruzalémský chrám a obětní systém ztratily po Ježíšově smrti svůj smysl. Co nám text uvedený v Židům 8. a 9. kapitole říká o tom, co pro nás Kristus vykonal a koná a co obětní systém v chrámu nikdy
vykonat nemohl?
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