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  دعوة لبناء بيت الرب

1 
1  يبي النجِد حعن ي ةُ الربكِلم تهِر، كانالش ِل يوٍم ِمناِدِس يف أوهِر السِة لداريوس املَِلِك، يف الشِة الثّانينيف الس

هكذا قالَ رب اجلُنوِد "2: لعظيِم قائالًا إلَى زرباِبلَ بِن شألتيئيلَ وايل يهوذا، وإلَى يهوشع بِن يهوصاِدق الكاِهِن
 ."هذا الشعب قالَ إنَّ الوقت مل يبلُغْ وقت بناِء بيِت الرب: قائالً

هل الوقت لكُم أنتم أنْ تسكُنوا يف بيوِتكُم املُغشاِة، وهذا البيت "4: فكانت كِلمةُ الرب عن يِد حجي النيب قائال3ً
تأكُلونَ وليس . زرعتم كثريا ودخلتم قَليال6ً. اجعلوا قَلبكُم علَى طُرِقكُم: واآلنَ فهكذا قالَ رب اجلُنوِد5 خراب؟
 .واآلِخذُ أُجرةً يأخذُ أُجرةً لكيٍس منقوٍب. تكتسونَ وال تدفأونَ. تشربونَ وال تروونَ. إلَى الشبِع

ِاصعدوا إلَى اجلَبِل وأتوا خبشٍب وابنوا البيت، فأرضى علَيِه 8. اجعلوا قَلبكُم علَى طُرِقكُم:هكذا قالَ رب اجلُنوِد"7
قالَ الرب ،دجما وإذا هو قَليل9ٌ. وأتكثري مظَرتعلَيِه. انت فَختن يتالب موهلتا أدخاجلُنوِد. ولَم بملاذا؟ يقولُ ر .
لذلك منعِت السماوات ِمن فوِقكُم الندى، 10. و خراب، وأنتم راِكضونَ كُلُّ إنساٍن إلَى بيِتِهألجِل بييت الذي ه

ودعوت باحلَر علَى األرِض وعلَى اِجلباِل وعلَى اِحلنطَِة وعلَى اِملسطاِر وعلَى الزيِت وعلَى 11. ومنعِت األرض غَلَّتها
  ".ى الناِس وعلَى البهائِم، وعلَى كُلِّ أتعاِب اليديِنما تنِبته األرض، وعلَ

12 إلَِهِهم الرب عِب صوتِة الشقيالكاِهِن العظيِم، وكُلُّ ب هوصاِدقي بن عهوششألتيئيلَ وي اِبلُ بنبرز ئٍذ ِمسعحين
مهإلَه الرب لهكما أرس يبي النجح ع. وكالمالش وخافب وجِه الرب بِرسالَِة 13. أمام سولُ الربي رجفقالَ ح

ونبه الرب روح زرباِبلَ بِن شألتيئيلَ وايل يهوذا، وروح 14". أنا معكُم، يقولُ الرب:"الرب جلميِع الشعِب قائالً
فجاءوا وعِملوا الشغلَ يف بيِت رب اجلُنوِد إلَِهِهم، . ِبيهوشع بِن يهوصاِدق الكاِهِن العظيِم، وروح كُلِّ بقيِة الشع

  . يف اليوِم الراِبِع والِعشرين ِمن الشهِر الساِدِس، يف السنِة الثّانيِة لداريوس املَِلِك15
 

  الوعد حبلول جمد الرب على البيت اجلديد
2 
1  ِمن اِبِع يف احلادي والِعشرينهِر السقائالًيف الش يبي النجِد حعن ي ةُ الربكِلم تهِر، كان2: الش" اِبلَ بنبرز كلِّم

مِن الباقي فيكُم الذي رأَى هذا 3: شألتيئيلَ وايلَ يهوذا، ويهوشع بِن يهوصاِدق الكاِهِن العظيِم وبقيِة الشعِب قائالً
. فاآلنَ تشدد يا زرباِبلُ، يقولُ الرب4! رونه اآلنَ؟ أما هو يف أعيِنكُم كال شيٍءالبيت يف مجِدِه األوِل؟ وكيف تنظُ

عِب األرِض، يقولُ الربش دوا يا مجيعدوتش ،العظيم الكاِهن هوصاِدقي بن عهوشيا ي ددوتش . ،ي معكُملوا فإنواعم
ال . ِم الذي عاهدتكُم بِه ِعند خروِجكُم ِمن ِمصر، وروحي قائم يف وسِطكُمحسب الكَال5. يقولُ رب اجلُنوِد

وأُزلِزلُ 7هي مرةٌ، بعد قَليٍل، فأُزلِزلُ السماواِت واألرض والبحر والياِبسةَ، : ألنه هكذا قالَ رب اجلُنوِد6. ختافوا
يل الِفضةُ ويل الذَّهب، يقولُ رب 8. ، فأمألَُ هذا البيت مجدا، قالَ رب اجلُنوِدويأيت مشتهى كُلِّ اُألمِم. كُلَّ اُألمِم



ويف هذا املَكاِن أُعطي السالم، يقولُ . مجد هذا البيِت األخِري يكونُ أعظَم ِمن مجِد األوِل، قالَ رب اجلُنوِد9. اجلُنوِد
  ".رب اجلُنوِد

  بركات لشعب جنس
: الراِبِع والِعشرين ِمن الشهِر التاِسِع، يف السنِة الثّانيِة لداريوس، كانت كِلمةُ الرب عن يِد حجي النيب قائالً يف 10
ثَوِبِه ومس إنْ حملَ إنسانٌ لَحما مقَدسا يف طَرِف 12: ِاسأِل الكهنةَ عن الشريعِة قائالً: هكذا قالَ رب اجلُنوِد"11

إنْ :"فقالَ حجي13". ال: "فأجاب الكهنةُ وقالوا" بطَرِفِه خبزا أو طَبيخا أو مخرا أو زيتا أو طَعاما ما، فهل يتقَدس؟
جي فأجاب ح14". يتنجس: "فأجاب الكهنةُ وقالوا" كانَ املُنجس مبيٍت يمس شيئًا ِمن هِذِه، فهل يتنجس؟

هو . هكذا هذا الشعب، وهكذا هِذِه اُألمةُ قُدامي، يقولُ الرب، وهكذا كُلُّ عمِل أيديِهم وما يقَربونه هناك:"وقالَ
ِجس15. نٍر يف هيكِل الربجٍر علَى حجا، قَبلَ وضِع حهذا اليوِم فراِجع ِمن كُملوا قَلب16. واآلنَ فاجع ذْ ِتلكم

أتى إلَى حوِض اِملعصرِة ليغرف خمسني فورةً فكانت . ألياِم كانَ أحدكُم يأيت إلَى عرمِة ِعشرين فكانت عشرةًا
17. ِعشرينيقولُ الرب ،إلَي معتجوما ر ،ِل أيديكُممِد يف كُلِّ عرقاِن وبالبرباللَّفِح وبالي كُمبتر18. قد ضلوا فاجع

 ،هيكلُ الرب ساليوِم الذي فيِه تأس اِسِع، ِمنهِر التالش ِمن اِبِع والِعشريناليوِم الر ا، ِمنهذا اليوِم فصاِعد ِمن كُمقَلب
كُملوا قَلب19. اجععدحِملْ بيتونُ مل يانُ والزموالر نيوالت ؟ والكَرمعديف األهراِء ب ذرِل البه .هذا اليوِم أُباِرك فِمن."  

  زربابل خامت يف أصبع الرب
إني :كَلِّم زرباِبلَ وايلَ يهوذا قائالً"21: وصارت كِلمةُ الرب ثانيةً إلَى حجي، يف الراِبِع والِعشرين ِمن الشهِر قائال20ً

 ،لِزلُ السماواِت واألرضاملَماِلِك، وأ22ُأُز كُرسي فيها، وأقِلب اِكبنياملَركَباِت والر ِم، وأقِلبماِلِك اُألمةَ مقو بيد
 يف ذلك اليوِم، يقولُ رب اجلُنوِد، آخذُك يا زرباِبلُ عبدي ابن 23. وينحطُّ اخلَيلُ وراِكبوها، كُلٌّ ِمنها بسيِف أخيِه

  ".ترتك، يقولُ رب اجلُنوِدشألتيئيلَ، يقولُ الرب، وأجعلُك كخاِتٍم، ألني قد اخ


