
  كتَاب حجي
  

  ابنوا بيت اهللا

١ 

١وسارِيد كلِللم ةيالثَّان نَةالس نسِ مادرِ السالشَّه نِل ممِ اَألووي الْيابَِل .فبرِإلَى ز الَةي بِرِسجح اُهللا النَّبِي كَلَّم ،
لَم 'هذَا الشَّعب يقُوُل، : "قَاَل الْمولَى الْقَدير٢. صادقَ الْحبرِ اَألعلَىبنِ سَألْتيَل حاكمِ يهوذَا، وِإلَى يشُوع بنِ يو

  "'.يْأت الْوقْتُ ِلبِنَاء بيت اِهللا
الَوقْت في بيوت فَخْمة هْل يصح َأن تَسكُنُوا َأنْتُم في هذَا "٤: ِلذَِلك َأرسَل اُهللا هذَا الْكَالم بِواسطَة النَّبِي حجي٣

تَْأكُلُون وال . زرعتُم الْكَثير وحصدتُم الْقَليَل٦. تََأملُوا َأحوالَكُم: "ِإن الْمولَى الْقَدير يقُوُل٥بينَما بيتُ اِهللا خَراب؟ 
ونعتَشْب .ال تَدو ونستَلْب ونتَوال تَرو ونبتَشْرفَُأون .ةثْقُوبم فَظَةحي مف ونَهعتَضو رِكُملَى َأجع لُونصتَح".  

٧يرلَى الْقَدوقَاَل الْمو :الَكُمولُّوا َأح٨. تََأمدجَأتَمو بِه حتَ، َألفْرينُوا الْبابا، واتُوا خَشَبهِل، وبوا ِإلَى الْجدعصا .
وِلماذَا؟ قَاَل الْمولَى . ولَما َأدخَلْتُموه ِإلَى الدارِ نَفخْتُ فيه فَتَبدد. انْتَظَرتُم الْكَثير وجاء الْقَليُل٩. هذَا كَالمي

يرالْقَد" :ارِهشْغُوٌل بِدم نْكُمم داحا كُلُّ ونَميب ابي خَرتيب ١٠. َألنالس تنَعم ِلذَِلك ضاَألر تنَعمى، والنَّد اءم
وحكَمتُ بِالْجفَاف علَى الْحقُوِل والْجِباِل، وعلَى الْقَمحِ والْخَمرِ والزيت، وعلَى كُلِّ ما تُنْتجه ١١. محاصيلَها

بِكُملَى كُلِّ تَععاِئمِ، وهالْبلَى النَّاسِ وعو ،ضاَألر".  
طَاع زربابُِل بن سَألْتيَل ويشُوع بن يوصادقَ الْحبر اَألعلَى وكُلُّ الَّذين بقَوا من الشَّعبِ، كَالم الْمولَى فََأ١٢

ذَِلك َأبلَغَ حجي رسوُل الْمولَى ِل١٣. وخَافَ الشَّعب الْمولَى. ِإلَهِهِم، َأيِ الرسالَة الَّتي َأرسلَها بِواسطَة النَّبِي حجي
ووضع الْمولَى حماسا في نَفْسِ زربابَِل بنِ سَألْتيَل ١٤." قَاَل اُهللا، َأنَا معكُم: "هذه الرسالَةَ من اِهللا ِإلَى كُلِّ الشَّعبِ

فَجاءوا وبدُأوا . حبرِ اَألعلَى، وفي نَفْسِ كُلِّ الَّذين بقَوا من الشَّعبِحاكمِ يهوذَا، وفي نَفْسِ يشُوع بنِ يوصادقَ الْ
وكَان ذَِلك في الْيومِ الرابِعِ والْعشْرِين من الشَّهرِ السادسِ من السنَة ١٥. يشْتَغلُون في بيت ِإلَهِهِم الْمولَى الْقَديرِ

  .نية ِللملك دارِيوسالثَّا
  

 البيت الجديد

٢ 

كَلِّم زربابَِل بن سْألَتيَل "٢: في الْيومِ الْحادي والْعشْرِين من الشَّهرِ السابِعِ، قَاَل الْمولَى بِواسطَة النَبِي حجي١
اَألع ربقَ الْحادوصي نب شُوعيوذَا وهي ماكح ،مَألْهاسبِ والشَّع نا مقَوب ينالَّذ٣لَى و' ،اَآلن ونودجوالْم نْكُمم نم



كُن ': ولَكن الْمولَى يقُوُل٤شَاهدوا هذَا الْبيتَ في جالِله اَألوِل؟ وكَيفَ يبدو لَكُم اآلن؟ هْل تَرون َأنَّه ال شَيء؟ 
ا يابُِلقَوِيبرلَى. ا زاَألع ربقَ الْحادوصي نب شُوعا يا يقَوِي كُنلُوا . وماعو ،بِ الْبِالدا كُلَّ شَعي اءكُونُوا َأقْوِيو

كُمعيرِ. َألنِّي ملَى الْقَدوالْم ذَا كَالم٥. هرصم نم تُمجا خَرلَم كُمعي مدهع بسح ذَِلكو .كُمعي موحقَى ربيو .
  "'.فَال تَخَافُوا

٦يرلَى الْقَدوقَاَل الْمو" :رالْبو رحالْبو ضاَألرو اءمى السةً ُأخْررلْزُِل مفَ ُأزويٍل سقَل دعلْزُِل كُل٧َّ. بُأزمِ، واُألم 
الْفضةُ ِلي : "وقَاَل الْمولَى الْقَدير٨." َأنَا الْمولَى الْقَدير تَكَلَّمتُ. فَيحضرون كُنُوزهم، وَأمُأل هذَا الْبيتَ بِالْجالِل

َأنَا . وفي هذَا الْمكَانِ ُأعطي السالم. ت اَألوِلفَيكُون جالُل هذَا الْبيت الْجديد َأعظَم من جالِل الْبي٩. والذَّهب ِلي
  ."الْمولَى الْقَدير تَكَلَّمتُ

  توبوا فابارككم

: بِي حجيفي الْيومِ الرابِعِ والْعشْرِين من الشَّهرِ التَّاسعِ من السنَة الثَانية ِلدارِيوس، قَاَل الْمولَى بِواسطَة الن١٠َّ
ِلنَفْرِض َأن شَخْصا حمَل لَحما طَاهرا في ثَوبِه، "١٢: الْمولَى الْقَدير يقُوُل، اسَأِل الَْأحبارَ عن رْأيهِم في هذَا١١

." ال: "فَقَاَل الَْأحبار" ر، فَهْل يتَطَهر ذَِلك الطَّعام؟ثُم لَمس بِثَوبِه خُبزا َأو طَبِيخًا َأو خَمرا َأو زيتًا َأو َأي طَعامٍ آخَ
فَقَاَل " ِلنَفْرِض َأن شَخْصا لَمس ميتًا وتَنَجس، ثُم لَمس طَعاما من هذه، فَهْل يتَنَجس الطَّعام؟: "ثُم قَاَل حجي١٣

اربالَْأح" :تَنَجي ،منَعي١٤." سجقَاَل ح لَى: "ثُموقَاَل الْم : هذه َأنو ،نَجِس بذَا الشَّعه ى َأنَأنَا َأر بِنَفْسِ الطَّرِيقَةو
  .اُألمةَ نَجِسةٌ، وَأن كُلَّ ما يعملُونَه نَجِس، وَأن قَرابِينَهم نَجِسةٌ

لَما ١٦. لْماضيةَ، وكَيفَ كَانَت اُألمور قَبَل ما وضعتُم حجرا علَى حجرٍ في بيت اِهللاواآلن، تََأملُوا اَأليام ا"١٥
شْرِينْأخُذَ عوبِ ِليبالْح ةمي ِإلَى كَوْأتي نْكُمم داحالْو ةً فَقَطْ كَانشَرع جِدي االً، كَانكْيم !ْأتي ا كَانلَم ي ِإلَى َأو

ضربتُ كُلَّ ما تَعبتُم فيه بِالْحر الشَّديد والذُّبوِل ١٧! معصرة الْخَمرِ ِليْأخُذَ خَمسين ِلتْرا، كَان يجِد عشْرِين فَقَطْ
وا ِإلَيجِعتَر لَم ذَِلك عمو ،درالْبلَى. ووالْم ذَا كَالمت١٨َ. ه موالْيو تَكُونفَ سلُوا كَياِهللا، فَتََأم تياسِ بَأس عضو م

مع َأنَّكُم لَم تُدخلُوا الْحبوب ِإلَى ١٩: اُألمور ابتداء من الْيومِ، َأيِ الْيومِ الرابِعِ والْعشْرِين من الشَّهرِ التَّاسعِ تََأملُوا
مو ،دعخَازِنِ بمِ الْموذَا الْيه نم اءدتنِّي ابلَك ،دعا بارمث خْرِجي لَم تُونيالزو انمالرو التِّينو نَباَل الْعا ز

ارِكُكُمُأب.  
قُْل ِلزربابَِل حاكمِ يهوذَا، ٢١:  لَهوكَلَّم الْمولَى حجي مرةَ ثَانيةً في الْيومِ الرابِعِ والْعشْرِين من الشَّهرِ، وقَاَل٢٠

 ،ضاَألرو اءملْزُِل السفَ ُأزو٢٢ِإنِّي س كَباترالْم بَأقْلالَمِ، والْع اِلكمةَ مقُو طِّمُأحو ،لُوكوشَ الْمرع بَأقْلو
في ذَِلك الْيومِ آخُذُك يا : وقَاَل الْمولَى الْقَدير٢٣. د بِسيف صاحبِهكُلُّ واح. وقَادتَها، وتَسقُطُ الْخَيُل وركَّابها

تُكمٍ ِلي، َألنِّي اخْتَركَخَات لُكعَأجيَل وَألْتس نابَِل ببري زدبيرِ. علَى الْقَدوالْم ذَا كَالمه.  
  


