
Bohaterowie Starego Testamentu (29)

Aggeusz i odbudowa Świątyni

• Wzmianki o prorokach Aggeuszu i Zachariaszu w Księdze Ezdrasza:

◦ Wtedy Aggeusz i Zachariasz, syn Iddo, prorocy, ogłosili Żydom w Judzie i w Jerozolimie 
proroctwo w imieniu Boga izraelskiego, który nad nimi czuwał. Zatem Zorobabel, syn 
Szealtiela, i Jozue, syn Josadaka, zabrali się do rozpoczęcia budowy domu Boeego w 
Jerozolimie, a z nimi byli prorocy Boga, którzy ich zachęcali.  (Ezd 5,1-2)

◦ A starszyzna eydowska budowała z powodzeniem dzięki proroctwu Aggeusza proroka i 
Zachariasza, syna Iddo, i doprowadzili budowę do skutku, zgodnie z rozkazem Boga 
izraelskiego i z rozporządzeniem Cyrusa i Dariusza - oraz Artakserksesa, króla perskiego.
I dom ten był gotowy na dwudziesty trzeci dzień miesiąca Adar - był to rok szósty 
panowania króla Dariusza.(Ezd 6,14-15)

• Kontekst historyczny: 

- problem: odbudowa Świątyni („Domu JHWH”) w Jerozolimie po powrocie z wygnania
- 520 – rozpoczęcie odbudowy (akcja Księgi Aggeusza)
- 516 – zakończenie budowy (Ezd 6,15)

• Prorok:

- imię „Aggeusz" (hebr. chaggaj) - związane z rzeczownikiem chag, („święto") 
→  „świąteczny; urodzony w dzień święta" (por. rzymskie imię Festus)

- ze względu na zaangażowanie w sprawę odbudowy Świątyni: dla niektórych – kapłan; dla 
innych – jeden z proroków kultowych (tylko przypuszczenia!). 

- jedyna postać o tym imieniu w Biblii (wzmianki w Ezd 5,1; 6,14; por. Chaggi, syn Gada w 
Rdz 46,16; Lb 26,15 → ród Chaggitów)

- nie znamy imienia ojca Aggeusza ani miejsca urodzenia czy zamieszkania proroka

- nie wiadomo, czy Aggeusz urodził się w Jerozolimie przed jej zburzeniem w 586 przed 
Chr. i czas wygnania przeżył w Palestynie, czy też urodził się na wygnaniu i powrócił do Judei
po edykcie Cyrusa (539 przed Chr.). 

- Jego znajomość Ezechiela i Pwt wskazuje, że wychował się w Babilonii. Ag 2,3 sugeruje, że 
Prorok pamiętał świetność Świątyni przed jej zburzeniem w 586 przed Chr. (miałby wówczas
ponad 70 lat w momencie swego wystąpienia)

- prawdopodobnie: nie dożył 6. roku Dariusza, kiedy to dom Boży został wykończony i 
poświęcony w miesiącu Adar (luty/marzec) 516 przed Chr. (Ezd 6,15; brak wzmianki w Ag).

• czas wystąpień Aggeusza: dokładnie znany. Szczegółowa chronologia jest cechą 
wyróżniającą tego małego pisma (2 rozdziały, w sumie 38 wierszy). Wszystkie mowy 
Aggeusza zostały wygłoszone między sierpniem a grudniem 520 przed Chr. (ok. 3 miesiące)
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• Aggeusz jawi się jako patriota i obrońca instytucji religijnych. Upominał swoich rodaków za 
brak wiary i gorliwości. Wzywał gorąco do odbudowy Świątyni, która po 20 latach od 
wydania edyktu przez Cyrusa wciąż leżała w gruzach. Udało mu się wlać otuchę i zapał w 
serca swoich rodaków powracających z niewoli, jak również ożywić nadzieje na lepszą 
przyszłość.

• Treść księgi: (cztery mowy)

- krótka Księga Aggeusza - rezultat pracy redaktora, który zebrał i opracował mowy proroka

• (1) Ag 1,1-11: (datowana na 1. dzień 6. miesiąca 2. roku panowania króla Dariusza)

- oskarżenie ludu i jego przywódców o zaniechanie odbudowy Świątyni (Judejczycy więcej 
okazują troski o własne domy niż o dom JHWH)
- wg Aggeusza, bieda materialna, która nękała naród, wynika z tego religijnego zaniedbania.

- Po tej wyroczni następuje krótka relacja o podjęciu prac odbudowy (1,12-14).

• (2) Ag 1,15b-2,9: (datowana na 21. dzień 7. miesiąca)

- zachęta, by Judejczycy nie martwili się skromnymi rozmiarami odbudowywanego 
sanktuarium, gdyż Bóg sprawi, że do niego napłyną kosztowności narodów i chwała tego 
sanktuarium będzie większa aniżeli Świątyni Salomona.

• (3) Ag 2,10-19: (datowana na 24. dzień 9. miesiąca)

- adresowana do kapłanów (specyfcznie żydowski koloryt; ~rozstrzygnięcie halachiczne)
- Aggeusz wyrzuca kapłanom i ludowi stan nieczystości rytualnej. 
- ALE: po odbudowie Świątyni naród stanie się czysty, a Bóg napełni ziemię swym 
błogosławieństwem

• (4) Ag 2,20-23: (datowana na 24. dzień [tego=dziewiątego] miesiąca)

- skierowana do księcia judzkiego Zorobabela (2,23: “mój sługa”)
- oznajmia mu, że upadną królestwa i potęgi, lecz on ostoi się jako Boży wybraniec
- proroctwo mesjańskie: Zorobabel należał do dynasti Dawidowej; odbudował Świątynię, 
ale nie przywrócił królestwa; nie był mesjaszem, ale stał się nosicielem nadziei związanych z 
dynastą Dawida (protoplasta JChr wg Mt 1,12n oraz Łk 3,27)
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Dodatek: cylinder Cyrusa (539-538 r.)

• gliniany cylinder (22x10 cm), na którym król perski Cyrus II Wielki nakazał wyryć pismem 
klinowym swoją deklarację polityczną po zajęciu Babilonu w 539 r.  (dziś: w Britsh 
Museum)

• fragmenty tekstu:  ...Kult Marduka, króla bogów, Nabonid obrócił w jego abominację. Co dzień 
czynił zło przeciw jego miastu [Babilon]... On zaś [Marduk] rozglądał się i patrzył po wszystkich 
krainach szukając prawego władcy, który prowadzałby [go] [w dorocznej procesji]. I wyrzekł imię 
Cyrusa, króla Anszanu, obwieszczając go władcą całego świata... 

• ...Jam jest Cyrus, król świata, wielki król, prawowity król, król Babilonu, król Sumeru i Akkadu, król 
czterech krańców [świata], syn Kambyzesa, wielkiego króla, króla Anszanu, prawnuk Cyrusa, 
wielkiego króla, króla Anszanu, potomek Teispesa, wielkiego króla, króla Anszanu, z rodziny, która 
zawsze królowała, którego rządy kochają Bel [Marduk] i Nebo, których serca chcę jako król 
zadowolić... 

• ...Nie zezwoliłem nikomu nękać [eadnego miejsca] w Sumerze ni w Akkadzie. Poeądałem pokoju w 
Babilonie i wszystkich jego świętych miastach. Dla mieszkańców Babilonu zniosłem pracę 
przymusową. Do Niniwy, Aszur i Suzy, Akkadu, Esznunny, Zamban, Me-Turnu i Der ae po ziemie 
Gutejów, przywróciłem tym świętym miastom na drugiej stronie Tygrysu sanktuaria, które leeały w 
ruinie od długiego czasu, posągi, które ongi w nich eyły i ustanowiłem im stałe sanktuaria. Zebrałem
tee wszystkich ich [byłych] mieszkańców i przywróciłem im. 

• kontekst historyczny:   Ostatni król Babilonu, Nabonid, wszedł w konfikt z kapłanami 
Babilonu lekceważąc kult najważniejszego bóstwa babilońskiego, Marduka. Czcił jedynie 
boga księżyca, Sina. Przez dziesięć lat mieszkał w oazie Tejma na Pustyni Arabskiej, co 
uniemożliwiało przeprowadzenie rytuałów święta nowego roku (Akitu). 

Po zdobyciu Babilonu w 539 r., król perski Cyrus wykorzystał tę sytuację, twierdząc, że to 
Marduk go powołał, aby przywrócił jego prawowierny kult. Cyrus nie zniszczył Babilonu, lecz
przywrócił pousuwanych bogów (tj. ich posągi) do babilońskich świątyń. 
(por. Ezd 1,2-4 – analogiczna deklaracja Cyrusa dot. Boga JHWH – skoro Babilończykom 
powiedział, że to Marduk nim kierował, to czemu nie miałby Judejczykom mówić, że to ich 
Bóg, JHWH, zlecił mu misję odbudowy Świątyni w Jerozolimie?)


	Aggeusz i odbudowa Świątyni

