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آمارحیاتی:
هدف:

دعوتازمردمبرایتکمیلکار
بازسازیمعبد.

نویسنده:
َحجَـّی

مخاطبین:
اهــالیاورشلیموکســانیکهاز

تبعیدبازگشتهبودند.
تاریخنگارش:

520ق.م.
زمینهتاریخی:

اورشلیمدرسال586ق.م. معبد
ویرانشدهبود.درسال538ق.م.
داد اجازه یهودیان به کوروش
گردند باز خود سرزمین به که
کار آنها بسازند. را معبدشان و
نتوانستند اما کردند، شروع را
خدمت بهواسطه کنند. تکمیلش
معبد بازسازی زکریا، و َحجَـّی
تکمیلشد)520تا515ق.م.(.

آیهکلیدی:
»آیاایندرستاستکهشمادر
خانههـاینوسـاختهزندگیکنـید
بمـاند؟« خـراب من خـانه ولی

.)4:1(
شخصیتهایمهم:

َحجَـّی،زروبابل،یوشع
مکانمهم:

اورشلیم
جنبههایخاص:

تبعید از بعد نبی اولین َحجَـّی
و زکریا دیگـر نبی دو است.
این ادبی سبک بودند. مالکی

کتابسادهوصریحاست.

فشارها،تقاضاها،انتظارات،ووظایف،ازهرطرففشار
میآوردوبرنامههایمانراخدشهدارمیسازد.»اینکاررا
بکن!آنجاباش!اینکارراتمامکن!آنهاراصداکن!«
کارفرما، خانواده، میخواهند، چیزی ما از همه گویی
مدرسه،کلیسا...وقتینیروووقتمانتماممیشود،دیگر
چیزینداریمکهبدهیم.زندگیماآمیختهبهشتاباست،
وفقطبهامورضروریوآنیوفوریمیرسیم.بیشتر
ما نمییابیم.مشکل نیزوقت مهم مسائل برای اوقات،
میزانتقاضاهایانبودمهارتدربرنامهریزینیست؛مشکلدرارزشهااست،درتعیین

اینکهچهچیزیواقعًابرایمامهماست.
ارزشهاواولویتهایمادرنحوهاستفادهماازامکاناتیکهداریممنعکسمیشود،
امکاناتینظیروقت،پول،نیرو،ومهارتهایمان.اغلب،کارهایماننادرستیگفتارمان
رانشانمیدهد.مامیگوییمکهخدادررأسامورزندگیمااست،امابعداورادر

درجاتپایینتریازبرنامهکارهایمانقرارمیدهیم.
بیستوپنجقرنپیش،صداییشنیدهشدکهمردمرادعوتمیکرداولویتهای
انجام باید َحجَـّیمیدانستچهچیزیمهماستوچهکاری باشند. داشته درست

بگیرد،ومردمرافرامیخواندتابهگفتهاوعملکنند.
درسال586ق.م.سپاهیانبابلمعبدمقدساورشلیمراکهخانهخداومظهرحضوراوبا
قومشبود،ویرانساختند.درسال538ق.م.کوروشپادشاهاینفرمانراصادرکرد
کهیهودیانمیتوانندبهشهرمحبوبخودبازگردندومعبدراازنوبسازند.ازاینرو،
آنهابهاورشلیمرفتندوکارراشروعکردند.امابعدکهمخالفتهاودلسردیهاباعث
توقفکارشد)عزرا4:4و5(،هدفخودرافراموشکردندواولویتهایشانجابهجا
شد.سپسَحجَـّیسخنمیگوید،وآنهارادعوتمیکندکهدوبارهمعیارهایالهیرامد
نظربگیرند.»آیاایندرستاستکهشمادرخانههاینوساختهزندگیکنیدولیخانه
منخراببماند؟«)4:1(.مردمبیشتربهفکرنیازهایخودشانبودندتاانجامارادهخدا؛
ازاینرورنجمیکشیدند.سپسَحجَـّیآنهارابهعملفرامیخواندوبیانمیداردکه
خداوندقادرمطلقمیفرماید:»خوبفکرکنیدوببینیدچهکردهایدونتیجهاشچهبوده
است.حالبهکوهرفته،چوببیاوریدوخانهمرادوبارهبسازیدتامنازآنراضیشوم
ودرآنجامردماحتراممرابهجاآورند«)7:1و8(.بدینسانپیغامخداکهازطریقخادمش

َحجَـّیبیانمیشود،عاملشتاببخشیمیشودبرایتمامکردنکاربازسازیمعبد.
کتابَحجَـّیگرچهکتابکوچکیاست،اماپراستازچالشووعدهکهبهما
یادآوریمیکندکهخدابرزندگیواولویتهایمادارایحقوحقوقیاست.وقتی
َحجَـّیرامیخوانید،اورامجسمکنیدکهدرخیابانهاوکوچههایاورشلیمراهمیرود
ومردمراتشویقمیکندکهکارخداراازسربگیرند.مانیزبایدبهَحجَـّیگوشفرا
دهیم.اوباماسخنمیگویدوماراتشویقمیکندکهاولویتهایمانرامطابقاراده
خداتنظیمکنیم.خداازماخواستهکهبرایاوچهکاریانجامدهیم؟بیاییدهمهچیز

راکنــاربگذاریموازاواطاعتنماییم.



کاِرخانه
خدامتوقف

میشود
530

نبیمیشوند؛َحجَـّیوزکریا
کاِرخانهخدا
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میشود520

خانهخدا
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میآید
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تقسیمبندیکلی:

1ـتشویقبهبازسازیخانهخدا
)15-1:1(

2ـتشویقبهتکمیِلخانهخدا
)23-1:2(

وقتیاسراازبابلبازگشتند،نخستینکارشانآغازبازسازیخانهخدا
اما باحالتونگرشدرستیآغازکردند، را باآنکهآنهاکار بود.
عملشانبهبدیگراییدوکارمتوقفگردید.بههمینشکل،مانیزباید
مراقبباشیمکهاولویتهایخودرابهدرستیحفظکنیم.وضعروحانی
مامهمترازوضعیتمادیمانمیباشد،امااشتباهگرفتِنایندوبسیار
آساناست.درخدمتخودبهخداهمچنانفعالباشیدومسائلمهمرا

دراولویتقراردهید.

موضوعهایمهم

اهمیتموضوعتوضیحاتموضوع

خدااولویتهایدرست گشتند، باز اسارت از یهودیان وقتی
اینوظیفهرابردوششانگذاشتکهمعبد
بازسـازیکنند.پسازگذشت اورشلیمرا
اتمام به را کار این هنوز ایشان سال، 15
بنای فکر به بیشتر ایشان بودند. نرسانده
خانههایخودبودندتاانجامکارخدا.َحجَـّی
را خود اولویتهای تا خواند فرا را ایشان

اصالحکنند.

خیلیسادهاستکهانسانبرایاموردیگر
بیشازکارخدااهمیتقائلشود.اماخدا
میخواهدکهمادلگرمبوده،ملکوتشرابنا
آنچه به نیاورید. بهانه و نایستید باز کنیم.
دهید. انجامش و ببندید دل است راست

اولویتهایخودرااصالحکنید.

کارتشویقالهی که حال همان در را مردم َحجَـّی
میکردند،موردتشویققرارمیداد.اوآنان
پیروزی از روحالقدس، الهی حضور از را
نهایی،وازامیدبهفرمانرواییمسیحموعود

مطمئنمیساخت.

دست میدهد، شما به وظیفهای خدا اگر
ندهید. راه خود به هراس و شوید بهکار
او نیست. نهایتی را او قدرت و امکانات
برایانجامآنشمارایاریخواهددادودر
طولراهبهواسطهدیگراندلگرمتانخواهد

ساخت.



1ـتشویقبهبازسازیخانهخدا

درسالدومسلطنتداریوش،درروزاولماهششم،خداوندپیامی1
توسطَحجَـّینبیبرایزروبابل)پسرشئلتیئیل(حاكمیهودا،وبرای

یهوشع)پسریهوصادق(كاهناعظم،فرستاد.
اكنون میگویندكه قوم »این فرمود: نبی َحجَـّی به متعال قادر خداوند

2

وقتبازسازیخانةخدانیست.«3سپس،خداونداینپیامراتوسطَحجَـّی
نبیبرایقومفرستاد:4»آیاایندرستاستكهشمادرخانههاینوساخته
زندگیكنیدولیخانةمنخراببماند؟5بهنتیجةكارهایتاننگاهكنید:
ولی میخورید میكنید؛ برداشت كم محصول ولی میكارید، زیاد 6بذر
میپوشید لباس نمیگردد؛ رفع تشنگیتان ولی مینوشید نمیشوید؛ سیر
اماگرمنمیشوید؛مزدمیگیریدولیگوییآنرادرجیبهایسوراخدار

میگذارید.
7»خوبفكركنیدوببینیدچهكردهایدونتیجهاشچهبودهاست!8حالبه
كوهرفته،چوببیاوریدوخانةمرادوبارهبسازیدتامنازآنراضیشومو

درآنجامردماحتراممرابجاآورند.
9»انتظارمحصولفراوانیداشتید،اماخیلیكمبدستآوردید؛ووقتیهمان

1:1
عز2:2؛8:3؛1:4-24،3؛

1:5و2؛14-6:6
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عز2:2؛8:3؛1:4-24،3؛

1:5و2؛14-6:6
نح7-1:12

6:1
الو20-14:26

تث24،22،19-15:28،
34-30

َحجَـّی9:1؛16:2
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1:1ببیهودیانیکهدرسال537ق.م.ازبابلبازگشته
بودندتاخانهخدارادراورشلیمبازسازیکنند،نتوانستند
کارشانراتمامکنندزیرادشمنانشانآنهارادلسردکردند.
بهمدت15سالکاردیگریرویخانهخداصورتنگرفت.
پیام بهآوردِن َحجَـّیشروع مردادماهسال520ق.م. در
کردتامردمرابرایبازسازیخانهخداتشویقکند!َحجَـّی
احتمااًلدراسارتدربابلبهدنیاآمدهودرسال537ق.م.
بازروبابلبهاورشلیمبازگشتهبود)عزرا1و2(.َحجَـّیو
زکریادونبیایبودندکهمردمرابهبازسازیخانهخدا

تشویقکردندودرعزرا1:5ازآنهانامبردهشدهاست.
1:1زروبابل،حاکمیهودیه،ویهوشع،کاهناعظمدر
بازسازیخانهخدانقشاصلیرهبریرابرعهدهداشتند.
آنهاپیشازبازسازیخانهخدا،مذبحرابرپاکردهبودند،
اماکارکندشدهبود.َحجَـّینامهایتشویقآمیزبرایاین

رهبراِنبرجستهفرستاد.
2:1ببَحجَـّیمیخواستمردمرابهتکمیِلکاربازسازی
خـانهخـداتشـویقکند.مخالفتهایهمسـایگاِنمتخاصم
موجبشدهبودکهآنهااحساسیأسکنند،بهخانهخدا
بیتوجهشوند،وبهخدانیزبیتوجهیکنند.اماپیغامَحجَـّی
آنهارادورهمجمعکردوتحریکنمودکهابزارهارابر

دارندوکاریراکهشروعکردهبودند،ادامهدهند.

در میتوانید »چطور پرسید: قومش از خدا  6-3:1
خراب من خانه ولی کنید زندگی نوساخته خانههای
اما بود، خدا با یهودیان رابطه مظهر خدا خانه بماند؟«
هنوزناتمامماندهبود.مردمهرچهبیشتربرایخودشان
کارمیکردند،چیزکمتریبهدستمیآوردند،زیرابه
زندگیروحانیخودبیتوجهبودند.همینوضعدرمورد
مانیزصادقاست.اگرماخدارادراولویتقراردهیم،
اوعمیقتریننیازهایمارابرطرفخواهدساخت.اگر
اورادرزندگیخودپایینترازچیزهایدیگرقراردهیم،
همهتالشهایمابیهودهخواهدبود.اگرفقطبهنیازهای
جسمانیخودبیندیشیموبهرابطهمانباخدابیاعتناباشیم،

زندگیمانبهتباهیخواهدکشید.
6:1ازآنجاکهمردمخدارادرباالترینجایگاهزندگی
خودقرارندادهبودند،اموالوداراییشاننیازهایایشان
رارفعنمیکرد.فکرآنهامعطوفبودبهساختِنخانههای
آنان بـا دیگر خدا برکت اما آنها، زیباسـازی و خود
نبود،زیراایشاناورادررأسامورقرارنمیدادند.موسی
پیشگوییکردهبودکهاگرمردمبهخدابیتوجهگردند،

چنینوضعیپیشخواهدآمد)تثنیه40-38:28(.
9:1مشکلیهوداداشتناولویتهایاشتباهبود.مانیز
همانندیهودا،گاهنمیدانیمچهجایگاهیبرایکارخدا



مقداركمراهمبهمنزلآوردید،آنراازبینبردم.میدانیدچرا؟چونخانة
منخرابماندهوشمافقطبهفكرخانههایخودهستید.10بههمینعلتاست
كهآسماننمیباردوزمینمحصولخودرانمیدهد.11مندرسرزمینشما
خشكسالیپدیدآوردهامواینخشكسالیتمامكوهها،مزرعهها،تاكستانها،
باغهایزیتونوسایرمحصوالتوحتیانسانوحیوانوتمامحاصلدسترنج

شمارافراخواهدگرفت.«
از بودند برگشته اسارت از كه كسانی تمام و یهوشع و زروبابل 12آنگاه
بود اوداده به نبیراكهخداوند،خدایشان پیامَحجَـّی خداوندترسیدندو

اطاعتكردند.
13سپسخداوندباردیگرتوسطنبیخودَحجَـّیبهقومفرمود:»منباشما
هستم.«14و15خداونددرزروبابلویهوشعوتمامقومعالقهواشتیاقایجاد
كردتاخانةاورابسازند.پس،درسالدومسلطنتداریوشدرروزبیست
وچهارمماهششمهمهجمعشده،بهبازسازیخانةخداوندقادرمتعال،خدای

خودپرداختند.
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قائلشویموچهجایگاهیبرایخانوادهوکاروسایر
امور.شغل،خانه،تعطیالت،وفعالیتهاییکهدراوقات
فراغتانجاممیدهیم،شایددرفهرستکارهایمهمما
برخدامقدمباشند.چهچیزبرایشمابیشتریناهمیترا

دارد؟جایخداکجااست؟
مهمتـرین موقع آن در زیتــون و انگـور، غله،  11:1

محصوالتاسرائیلبود.
14:1و15مردمدرست23روزپسازنخستینپیغام
َحجَـّی،بازسازیخانهخداراشروعکردند.بهندرتپیغام

میکند. ایجاد مردم در واکنشسریعی نبیچنین یک
چندباراتفاقافتادهکهموعظهایبشنویموفورًابهآن
واکنشنشاندهیم؟آیاباخودمیگوییم:»نکتهبسیار
اماهمینکهکلیسا بایدبهآنعملکنم!« مهمیبود؛
راترکمیکنیم،ازیادمیبریمبهآنعملکنیم.این
مردمحرفشانرابهعملتبدیلکردند.وقتیموعظهیا
درسخوبیمیشنوید،ازخودبپرسیدکهدرآنموردچه
بایدانجامدهید،وبعدبرایعملیکردِنآنبرنامهریزی

کنید.

َحجَـّی
نبی بهعنوان َحجَـّی
ق.م. 520 حدود در
از بازگشت از بعد
یهــودا بـه اســارت

خدمتکرد.

ّجوحاکم

پیغاماصلی

اهمیتپیغام

نبیمعاصر

مردمیهودادرسال586ق.م.بهبابلتبعیدشدهبودندواورشلیموخانهخداویران
شدهبود.درزمانحکومتکوروش،پادشاهپارس،یهودیاناجازهیافتندکهبه

یهودابازگردندومعبدشانرابازسازیکنند.

مردمبهاورشلیمبازگشتندتابازسازیخانهخداراآغازکنند،اماکارراتمام
نکردند.پیغامَحجَـّیمردمرابهتمامکردنبازسازیخانهخداخداتشویقکرد.

خانهخدانیمهکارهماندهبود،درحالیکهمردمدرخانههایزیبازندگیمیکردند.
َحجَـّیبهآنهاهشداردادکهاموالوکارشانرابرخدامقدمنشمارند.مابایدخدا

رادراولویتزندگیخودقراردهیم.

زکریا)520تا480ق.م.(



2ـتشویقبهتکمیِلخانهخدا

درروزبیستویكمماههفتمهمانسال،خداوندبهَحجَـّیگفت:2
2»ازحاكموكاهناعظموهمةقوماینسؤالرابكن:3آیاكسیدر
بینشماهستكهشكوهوعظمتخانةخداراآنطوریكهدرسابقبودبه
خاطرآورد؟آیااینخانهایكهمیسازیددرمقایسهباخانةقبلیبهنظرشما

ناچیزنمیآید؟
4»هرچندبهظاهرچنیناستامامأیوسنشوید.ایزروبابلویهوشعوهمة
قوم،قویدلباشیدوكاركنید،چونمنباشماهستم.5وقتیازمصربیرون
میآمدیدبهشماوعدهدادمكهروحمندرمیانشمامیماند؛پسترسان

نباشید!«
6خداوندقادرمتعالمیفرماید:»بزودیآسمانهاوزمین،دریاهاوخشكیرا

بهلرزهدرمیآورم.7تمامقومهاراسرنگونمیكنم،وثروتآنهابهاین
خانهسرازیرمیشودومناینمحلراباجاللخودپرمیسازم.8تمامطالو
نقرةدنیاازآنمناست.9شكوهوعظمتآیندةاینخانهازشكوهوعظمت
خانةقبلیبیشترخواهدبودودراینمكانبهقومخودصلحوسالمتیخواهم

بخشید.«ایناستآنچهخداوندقادرمتعالمیفرماید.
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1:2-9اینپیغامدومَحجَـّیاستکهدرعیدخیمهها،
مسنتر اشخاص شد. بیان ق.م. 520 سال مهرماه در
یاد به را سلیمان معبد وصفناپذیر زیبایی میتوانستند
بیاورند،معبدیکه66سالپیشازآننابودشدهبود.
بسیاریمأیوسشدندزیراعمارِتبازسازیشدهدرمقابل
معبدسلیمانحقیرمینمود.اماَحجَـّیآنهاراباپیغامخدا
تشویقکردوگفتکهشکوهاینعمارتازعمارت
اولیهفراترخواهدبود.مهمترینقسمتخانهخداحضور
خدااست.پانصدسالبعد،عیسیدرصحنهایخانهخدا

قدمزد.
4:2»قویدلباشیدوکارکنید.«یهودابهسویپرستش
خدارویآوردهبود،وخداوعدهدادکهتالشآنهارا
برکتدهد.حاالزمانآنبودکهکارکنند.اومیخواهد
دنیاراازطریقماعوضکند.خداوظیفهایبهماداده
استکهدرکلیسا،درمحلکار،ودرخانهانجامدهیم.

زمانآنرسیدهاستکهقویدلباشیموکارکنیم!
5:2خدااسرائیلیهاراازاسارِتمصربهسرزمینموعود
خدا بودند؛ خدا برگزیده قوم آنها بود. کرده رهبری
قرار مراقبت و توجه مورد و میکرد هدایت را ایشان
میداد.اوهرگزآنهاراباوجودگناهانشانترکنکرد

)خروج45:29و46(.

6:2وقتیخداوعدهدادکههمهملتهارابامجازاتشبه
لرزهدرآَوَرد،همدربارهمجازاتفعلیاقوامشریرسخن
میگفتوهمدربارهمجازاتآیندهدرروزهایآخر.

6:2-9دراینجاموضوعازخانهخدادراورشلیممعطوف
بهسلطنتجهانیمسیحموعودمیگردد.کلمه»بهزودی«
بهچارچـوبتاریخیآنزمانمحدودنمیشود،بلکهبه
تسلطخدابرتاریخاشارهدارد.خداهرموقعکهبخواهد
دروقتمناسبعملخواهد  میتواندعملکند.خدا

کرد)عبرانیان26:12و27(.
7:2-9»ثروت«اینقومهاممکناستبهدوامراشاره
داشتهباشد:)1(بهمسیحموعودکههمانعیسیناصری
استو500سالبعدواردخانهخداشدوآنراباشکوه
وصلحخودپرساخت؛)2(بهثروتهاییکهبهعنوان

برکاتیبهقومخدا،بهخانهخداسرازیرخواهدشد.
از او شود. بازسازی خانهاش میخواست خدا  8:2و9
امکاناتومنابعالزمبرایانجاماینکاربرخورداربود،
فرموده مقرر خدا داشت. نیاز مشتاق دستهای به او اما
منابعالزم او انجامگیرد. انسانها ازطریق کهکارش
رامهیامیسازد،اماکاررابایددستهاییمشتاقبهانجام
دنیا در کارخدا انجام برای شما دستهای آیا برسـانند.

آمادهاست؟



10درروزبیستوچهارمماهنهمازدومینسالسلطنتداریوش،اینپیاماز
جانبخداوندقادرمتعالبهَحجَـّینبینازلشد:

11»ازكاهنانبخواهتاجوابشرعیاینسؤالرابدهند:12اگركسیقسمتیاز
گوشتمقدسقربانیرادردامنردایشگذاشتهآنراحملكندوبرحسب
اتفاقردایشبانان،آش،شراب،روغنویاهرنوعخوراکدیگریتماس

پیداكند،آیاآنخوراکمقدسمیشود؟«
وقتیَحجَـّیازكاهناناینسؤالراكردآنهاجوابدادند:»نه،مقدسنمیشود؟«
یپرسید:»وامااگرشخصیبهجسدمردهایدستبزندوبدین 13سپسَحجَــّ
ترتیبشرعًانجسشودوبعدبهیكیازاینخوراكهادستبزند،آیاآن

خوراکنجسمیشود؟«
كاهنانجوابدادند:»بلی،نجسمیشود.«

14پسَحجَـّیگفت:»خداوندمیفرمایدشمانیزدرنظرمنهمینطورنجسهستید
وهركاریكهمیكنیدوهرقربانیكهبهخانهمنمیآورید،نجساست.«

15خداوندمیفرماید:»خوبفكركنیدوببینیدقبلازاینكهدستبهكار

ساختنخانةخداوندبزنیدوضعشماچگونهبود.16درآنروزهاوقتیانتظار
داشتیددوخروارمحصولبرداشتكنید،فقطنصفآنبهدستتانمیرسید،
وهنگامیكهبهامیدپنجاهلیترشراببهسراغخمرههایتانمیرفتید،بیشتراز
بیستلیترنمییافتید.17منمحصوالتشمارابابادسوزان،آفتوتگرگاز
بینبردم،اماباوجودهمةاینهابسویمنبازگشتنكردید.18ولیازامروز
كهروزبیستوچهارمماهنهموروزیاستكهبنیادخانةخداگذاشتهشده
است،ببینیدمنبرایشماچهخواهمكرد.19اگرچهغلهایدرانبارهاباقی
نمانده،وهنوزدرختانانگور،انجیر،اناروزیتونمیوهندادهاند،ولیمنبه

شمابركتخواهمداد.«

10:2
َحجَـّی14:1

10:2
َحجَـّی14:1

12:2
خرو37:29
حز19:44

12:2
خرو37:29
حز19:44

13:2
الو40،28:11؛6-4:22

اعد11:19و22،12

13:2
الو40،28:11؛6-4:22

اعد11:19و22،12

14:2
امث24،4:21
اش15-11:1

تیط15:1

14:2
امث24،4:21
اش15-11:1

تیط15:1
15:2

عز24:4
15:2

عز24:4
16:2

َحجَـّی9:1
16:2

َحجَـّی9:1

18:2
َحجَـّی10:2

18:2
َحجَـّی10:2

َحجَـّی2 2175

 
10:2-19نمونهایکهدراینپیغامدادهشدهاست)پیغامی
کهدرآذرماهسال520ق.م.ارائهشد(مشخصکردکه
تقدسازطریقتماس،دیگرانرامقدسنخواهدکرد،اما
نجاستازطریقتماس،دیگرانرانجسخواهدساخت.
حاالکهمردمکمکمازخدااطاعتمیکردند،اووعدهداد
کهآنهارابرکتدهد.اماایشانبایددرکمیکردندکه
اعمالیکهدرخانهخداصورتمیگرفت،گناهانآنهارا
نخواهدزدود؛فقطتوبهواطاعتمیتوانستاینمنظوررا
برآوردهسازد.اگرمابااصرارافکارنادرستوگناهآلوددر
ذهنمانبپروریمیادرحفظروابطنزدیکبامردمگناهکار
ُمصّرباشـیم،قطعًانجسخواهیمشد.زندگیمازمانیمقدس

میشودکهروحمقدسخدابهماقدرتببخشد.

کودک یک جلو را فرنگی گوجه ُرب اگر  14:2
و صـورت و دسـت که نمیگـذرد چیــزی بگذارید،
لباسهایشقرمزشـود.گناهوافکارگناهآلودهمیننتیجه
رابهوجـودمیآورد:گناههرچیزیراکهباآنتماس
پیداکند،آلودهمیسازد.حتیاعمالخوبیکهبرایخدا
انجاممیگیردمیتواندباافکارگناهآلودخدشهدارشود.

تنهاراهچـاره،عمِلپاککنندهخدااست.
18:2و19مـردماساسخانهخـداراگذاشتندوخـدا
فورًاآنهـارابرکتداد.اومنتظرنماندتاکـارخانهخـدا
که قدمهایی اولین با را برکاتش اغلب خدا شد. تمام
برمیداریم،میفرستد.اومشتاقاستکهمارابرکت

دهد!



20درهمانروزپیامدیگریازجانبخداوندبهَحجَـّیرسید:
لرزه به را زمین و آسمانها بزودی كه بگو یهودا حاكم زروبابل، 21»به
از درمیآورم،22تختهایفرمانروایانراواژگونمیسازموقدرتآنانرا
بینمیبرم.عرابههاوسوارانراسرنگونمیكنم،واسبهاكشتهمیشوندو
سوارانشانیكدیگرراباشمشیرازپایدرمیآورند.23اماوقتیكهاینامور
واقعگردد،ایزروبابل،خدمتگزارمن،توبرایمنمانندنگینانگشترخواهی

بود،زیراتورابرگزیدهام.«ایناستآنچهخداوندقادرمتعالمیفرماید.

21:2
َحجَـّی6:2

21:2
َحجَـّی6:2

2176 َحجَـّی2

 
20:2-23َحجَـّیدرپیغامآخرخودتصریحکردکه
فقطپیامآوریاستکهکالمخداوندرااعالممیدارد.

پیغامآخراوخطاببهزروبابل،حاکمیهودا،بود.
23:2ازنگینانگشتریبرایتضمیناعتباِرنامههااستفاده
میشد.بررویسندرسمیمقداریمومنرممیریختندو
نگینرابرآنمیفشردند؛اثرنگیندرحکمامضایشخص
بود.خدابدینوسیلهوعدهخودرامبنیبرظهورمسیحموعود

ازسلسلهداودتضمینوتأییدمیکرد)متی17:1(.
23:2خدابااینتأکیدعظیمکه»تورابرگزیدهام«،
پیغامشرابهزروبابلبهپایانمیبرد.چنینگفتاریاز

آنمانیزهستزیراخداهریکازمارابرگزیدهاست
باعثشودکهارزش باید اینحقیقت )افسسیان4:1(.
خودرانزدخدادرکنماییمومارابرانگیزدتابرایاو
کارکنیم.وقتیاحساسافسردگیمیکنید،بهخودتان

یادآورشویدکه»خدامرابرگزیدهاست!«
23:2هدفازپیغامَحجَـّیبهمردماینبودکهایشان
تشویش و نگرانی از کنند، اصالح را اولویتهایشان
رهایییابند،وتشویقشوندکهخانهخدارابسازند.ما
مانندآنهااغلبآسایشفردیرابرکارخداوپرستش

حقیقیترجیحمیدهیم.


