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مقدمه
«انبياء کمی در نوشتن چنين چکيده مختصر روحانی مانند کتاب َحجّی نبی ،موفق بودهاند».
— فرانک گيبلين
.1

جايگاه

)(Frank Gaebelein

منحصر به فرد در ميان كتب مقدس

اين د ّومين کتاب کوچک عهد عتيق سخن سادهای دارد و آن بازسازی هيکل است .باقی مانده قوم که به
فلسطين برگشته بودند کار بازسازی معبد را شانزده سال به عقب انداخت .بنابراين حجّی مأمور شد که
يهوديان تنبل را به کار وا دارد .پيام حجّی شامل داوری اقوام و کار آينده پرجالل مردم خدا بود.
 .2نويسنده
ممکن است حجّی در يکی از اعياد يهوديان متولد شده باشد چون معنی نامش میشود «جشن» يا
«شادی» .تنها يک نفر به نام حجّی در عهد عتيق ذکر شده است .شايد وجه تسميه نام او ناشی از باور
والدينش به احياء شادی آفرين آينده بوده باشد ،چونکه به نظر میرسد که در تبعيد متولد شده باشد.
حجّی اولين نبی از سه نبیاسرائيل است که بعد از بازگشت از بابل نبوت نمودند (حجّی ،زکريا و
مالکی) .عزرا در فصل پنجم کتابش آيه اول و فصل ششم کتابش آيه چهاردهم از حجّی نام برده است .به
هر حال ميزان شناخت ما از زندگی او بسيار ناچيز است.
 .3تاريخ
میتوان نگارش کتاب حجّی را دقيقا ً در سال  025قبل از ميالد «سال دوم پادشاهی داريوش»
(داريوش اول) تخمين زد.
 .4پيشينه و زمينه
حجّی به عنوان يک نبی بعد از دوران اسارت در هنگام برگشت اولين گروه يهوديان از بابل به
رهبری زروبابل ،به سرزمين اسرائيل بازگشت .مأموريت او موجب تشويق مردم برای بازسازی هيکل شد
(عزرا .)5:0
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گزارش
 .5نبوت اولين ـ روز اولين از ماه ششمين (باب )5
الف .سرزنش قوم برای غفلت در بازسازی هيکل ()4-5:5
ب .قصور در بازسازی هيکل منتهی به قحطی و خشکسالی شد (0:5ـ)55
ج .در اثر تشويق حجّی مردم بازسازی معبد را از سر میگيرند ()50-52:5
 .2نبوت دوم ـ روز بيست و يکم از ماه هفتم (5:2ـ)9
الف .نبی بار ديگر مردم را تشويق میکند و مردم را از حضور خداوند مطمئن میسازد (5:2ـ)0
ب .جالل آينده هيکل عظيمتر از گذشته خواهد بود (2:2ـ)9
 .3نبوت سوم ـ روز بيست و چهارم از ماه نهم (55:2ـ)59
الف .قربانی گذرانيدن بر مذبح ،مادام که معبد ويران بود نجس بود (55:2ـ)54
ب .قبل از اينکه بنياد هيکل نهاده شود ،مردم از قحطی رنج میبردند (50:2ـ)51
ج .اگر مردم کار بازسازی هيکل را از سر بگيرند ،خداوند آنها را برکت خواهد داد (5::2ـ)59
 .4نبوت چهارم ـ روز بيست و چهارم از ماه نهم (25:2ـ)23
الف .مردم در اثر وعدهای مبنی بر انقراض حاکميت امتها و استقرار حاکميت مسيحا ،تشويق به
کار شدند.

تفسير
 .1اولین نبوت ـ اولین روز از ششمین ماه (باب اول)
الف .سرزنش قوم برای غفلت در بازسازی هیکل ()4- 1:1
تاريخ اين نبوت سال دوم داریوش پادشاه میباشد .خداوند مردم يهودا را برای تأخير در بازسازی
خانه خداوند ،سرزنش نمود ،درحاليکه آنان در آسايش و آسودگی در خانههای مسقف خود زندگی
میکردند.
ب .قصور در بازسازی هیکل ،منتهی به قحطی و خشکسالی شد (1:1ـ)11
تاريخ می بايد درسی به آن قوم داده باشد .وقتی آنها از خانه خداوند غافل ماندند ،متحمل گرسنگی،
تشنگی و فقر شدند .اينک خداوند به آنها فرمان میدهد که شروع به کار در معبد نمايند .مادام که خانه خدا
ويران باشد آنها نبايد انتظار چيزی جز قحطی و خشکسالی را داشته باشند.
حجی مردم بازسازی معبد را از سر میگیرند (12:1ـ)11
ج .در اثر تشویق ّ
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زروبابل حاکم يهويه و يهوشع کاهن اعظم ،همراه با هم و تمام بقيه قوم ،کالم خدا را اطاعت کرده و
معبد را در طی  23روز پس از صدور فرمان ،بازسازی کردند.

 .2نبوت دوم ـ روز بیست و یکم از ماه هفتم (1:2ـ)9
الف .نبی بار دیگر مردم را تشویق میکند و مردم را از حضور خداوند ،مطمئن میسازد (1:2ـ)1
درحدود يک ماه بعد در ماه هفتم ،مردم آنگاه که به جالل نخستین معبد انديشيدند ،با اين پيام تشويق
شدند .به رهبران قوم گفته شد که «قوی دل» باشند و نترسند ،چونکه روح خداوند در میان آنهاست.
ب .جالل آینده هیکل عظیمتر از گذشته خواهد بود (2:2ـ)9
خدا رهبران قوم را با اين اطمينان که جالل معبد در آينده (دوران هزاره) عظیمتر از جالل نخستينش
خواهد بود ،دلگرم میکند .عبارت «فضیلت جمیع امتها» را معموالً اشاره به مسيحا و بازگشت او به معبد
تفسير میکنند .به هر حال نقره و طالی امت ها برای زيباتر شدن هرچه بيشتر معبد به اورشليم سرازير
خواهد شد .در آيه نهم میخوانيم« :جالل آخر اين خانه از جالل نخستينش عظيمتر خواهد بود  »...عالوه
بر جالل ،سالمتی آينده نيز به مردم وعده داده شده است.

 .3نبوت سوم ـ روز بیست و چهارم از ماه نهم (1::2ـ)19
الف .قربانی گذرانیدن بر مذبح ،مادام که معبد ویران بود ،نجس بود (1::2ـ)14
نبوت سوم در روز بیست و چهارم ماه نهم داده شد .مردم دعوت شدند تا از کاهنان دو سوال بپرسند:
( )5اگر کسی گوشت مقدس را از دامن جامه خود بردارد ،و غذاهای ديگر را لمس نمايد ،آيا آن غذا مقدس
خواهد شد؟ کاهنان پاسخ دادند «خير )2( ».اگر کسی که از طريق لمس بدن مرده نجس شده ،غذاها را
لمس کند ،آيا آنها نجس میشوند؟ کاهنان پاسخ دادند «بله».
به کالمی ديگر چنين میتوان گفت که «کسی که پاک است ،پاکی خود را به چيز ديگری انتقال
نمیدهد ،ولی کسی که نجس است ،نجاست خود را انتقال میدهد ».يا به طريق ديگر «کار و عبادت گناه
را تقديس نمیکند ،اما گناه عمل و عبادت را ملوث میکند ».اين يادآوری برای مردم بود که هدايای آنها به
خدا مادام که معبد ويران بوده ،آلوده و خودشان ناپاک بودهاند.
ب .قبل از اینکه بنیاد هیکل نهاده شود ،مردم از قحطی رنج میبردند (11:2ـ)11
قبل از آنکه مردم شروع به ساختن معبد بنمايند ،مواجه با کمبود غله و شراب بودند ،و محصوالت آنها
در اثر باد سموم و یرقان و تگرگ نابود میشد .حتی تا آن زمان تأخير زياد در بازسازی معبد ،توبيخ خدا
را به صورت مشقت و محروميت بر آنها اعمال کرده بود.
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ج .اگر مردم کار بازسازی هیکل را از سر بگیرند ،خداوند آنها را برکت خواهد داد (1::2ـ)19
ولی از روزی که آنها بنياد معبد خداوند را بنهند ،خدا آنها را برکت خواهد داد.

 .4نب ّوت چهارم ـ روز بیست و چهارم از ماه نهم (2::2ـ)23
الف .مردم در اثر وعدهای مبنی بر انقراض حاکمیت امتها و استقرار حاکمیت مسیحا ،تشویق به
کار میشوند.
زروبابل در اينجا نماد عيسی مسيح خداوند است .خدا کرسی امتها را واژگون نموده و ملکوت هزار
ساله مسيح را مستقر خواهد نمود .جمله «نگين خاتم» حاکی از اينست که قدرت خدائی برای حاکميت
برعهده مسيحا میباشد.
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