
 حجيسفر 
  

   الذي يحصل على نتائجيالنب
  

  شعب الرب يلبي الدعوة إلعادة بناء الھيكل
  

  كاتب ھذا السفر
  

وقد أبلغ ھذه الرسالة في عام ). وربما يعود اسمه إلى أنه ربما ولد أثناء عيد الھيكل". (احتفال"كاتبه ھو حجي النبي الذي يعني اسمه 
  .م. ق520

  
   همن كتابتالمقصودون به والغرض 

   
وألنھما كانا القادة المدنيين والدينيين، فقد . وجه حجي رسالته بشكل خاص إلى كل من زربابل حاكم يھوذا، وإلى يھوشع الكاھن العلي

ًوكان غرضه بسيطا ومباشرا إذ أرادھم أن يدركوا أنھم . تمثل فيھما كل اليھود الذين عادوا من السبي واحتاجوا إلى رسالة حجي ً
  ً. من بركات هللا بسماحھم لمشروع بناء الھيكل أن يرقد خامداجردوا أنفسھم

  
  الخلفية التاريخية

  
وعلى الرغم .). م. ق538(ًقبل نبوة حجي بثمانية عشر عاما سمح الملك الفارسي كورش بعودة اآلالف من اليھود من بابل إلى يھوذا 

ًالي ستة عشر عاما، فقد أرھبتھم معارضة الشعوب المحيطة بھم اليھود كانوا قد بدأوا في إعادة بناء الھيكل قبل ذلك بحومن أن 
  .وجعلتھم يوقفون عملھم ذلك

  
  

  حجيكيف تقرأ سفر 
  

فإذا كنت قد شعرت فيما مضى أنك محبط أو غير راض عن حياتك . قراءة سفر حجي طريقة رائعة للخروج من الفتور الروحي
الرغم من أنه قد استھدف تصحيح موقف بعينه في زمن مضى، فدروس ھذا السفر وعلى . الروحية، فإن حجي لديه كلمات مشجعة لك

ًفعندما يبدو أن الحيوية الروحية تخبو بعيدا يعالج حجي ھذه المشكلة رأسا. النبوي يمكن تطبيقھا اليوم ً.  
  

عد العودة من السبي، فقد وخدمتھما المشتركة حركت شعب أورشليم لبناء الھيكل ب) 15-13: 6راجع عز (كان حجي يعاصر زكريا 
ناسب ليبلغ شعب موكان حجي الشخص المناسب في الوقت ال. ھزت رسالتھما الجموع من االسترخاء ودفعتھم للعمل من أجل هللا

ض ، وراجع ما إذا كنت تحتاج إلى إعادة ترتيب بع)5 : 1" (تأملوا فيما فعلتم"...وبينما تقرأ الحظ الدعوة بأن . لتزامالرب رسالة اإل
  .األولويات في حياتك أو أن تجري بعض التغييرات في توجھاتك

  
والحظ بشكل خاص اھتمام هللا .  البركة بالطاعةع بھا هللا شعبه، والحظ كيف تقترنجًالحظ أيضا الطرق التي يبكت أو يحفز أو يش

وھي النبوة التي تحققت في يسوع ) 7 : 2(وزھا باألمم كما يعبر عنه في تلك الصورة الجميلة عندما تأتي كل األمم أمام الرب لتقدم كن
  .المسيح الذي يأتي إليه اليوم الشعوب من كل األمم

 


