ﮐﺘﺎب ﺣﺠﯽ ﻧﺒﯽ
1

در روز اول ﻣﺎه ﺷﺸﻢ از ﺳﺎل دوم دارﯾﻮش ﭘﺎدﺷﺎه ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ

ﺣﺠﯽﻧﺒﯽ و ﺑﻪ زرﺑﺎﺑﻞ ﺑﻦ ﺷﺄﻟْﺘﯿﺌﯿﻞ واﻟﯽ ﯾﻬﻮدا و ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﯾﻬﻮﺻﺎدق رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ رﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ:
2ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ وﻗﺖ آﻣﺪن ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ3 .ﭘﺲ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﺠﯽ ﻧﺒﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ4 :آﯾﺎ وﻗﺖ
ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﻘﻒ ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮاب ﺑﻤﺎﻧﺪ؟ 5ﭘﺲ ﺣﺎل ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دل ﺧﻮد را ﺑﻪ راﻫﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎزﯾﺪ6 .ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﺷﺘﻪاﯾﺪ و اﻧﺪک
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ اﻣﺎ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ و ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺳﯿﺮاب ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ) .رﺧﺖ(
ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ اﻣﺎ ﮔﺮم ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ و آﻧﮑﻪ ﻣﺰد ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺰد ﺧﻮﯾﺶ را در ﮐﯿﺴﻪ ﺳﻮراخدار ﻣﯽﮔﺬارد.
7ﭘﺲ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دل ﺧﻮد را ﺑﻪ راﻫﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎزﯾﺪ8 .ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﺮآﻣﺪه
وﭼﻮب آورده ،ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از آن راﺿﯽ ﺷﺪه ،ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ9 .ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮدﯾﺪ و اﯾﻨﮏ ﮐﻢ ﺷﺪ و ﭼﻮن آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آوردﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﺮ آن دﻣﯿﺪم .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت
ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﺮاب ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺪام از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﯿﺪ10 .از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ،آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ از ﺷﺒﻨﻢ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و زﻣﯿﻦ از
ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد11 .و ﻣﻦ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ و ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺑﺮ ﻏﻠﻪ و ﻋﺼﯿﺮ اﻧﮕﻮر و روﻏﻦ زﯾﺘﻮن
و ﺑﺮ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽروﯾﺎﻧﺪ و ﺑﺮ اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﻘﺖﻫﺎی دﺳﺘﻬﺎ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ را ﺧﻮاﻧﺪم.
12آﻧﮕﺎه زرﺑﺎﺑﻞ ﺑﻦ ﺷﺄﻟﺘﯿﺌﯿﻞ و ﯾﻬﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﯾﻬﻮ ﺻﺎدق رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم ﺑﻪ ﻗﻮل
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد و ﺑﻪ ﮐﻼم ﺣﺠﯽ ﻧﺒﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﯾﺸﺎن او را ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﮔﻮش دادﻧﺪ ،و
ﻗﻮم از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ13 .و ﺣﺠﯽ ،رﺳﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﯿﻐﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮای ﻗﻮم ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ14 .و ﺧﺪاوﻧﺪ روح زرﺑﺎﺑﻞ ﺑﻦ ﺷﺄﻟْﺘﯿﺌﯿﻞ واﻟﯽ ﯾﻬﻮدا و روح
ﯾﻬﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﯾﻬﻮﺻﺎدق ،رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ،و روح ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮوﻧﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮه
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ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺮدازﻧﺪ15 .در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻣﺎه ﺷﺸﻢ از ﺳﺎل دوم دارﯾﻮش
ﭘﺎدﺷﺎه ،اﯾﻦ واﻗﻊ ﺷﺪ.

2

در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺣﺠﯽ ﻧﺒﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ:

2زرﺑﺎﺑﻞ ﺑﻦ ﺷﺄﻟﺘﯿﺌﯿﻞ واﻟﯽ ﯾﻬﻮدا و ﯾﻬﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﯾﻬﻮﺻﺎدق رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ،و ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده،
ﺑﮕﻮ3 :ﮐﯿﺴﺖ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را در ﺟﻼل ﻧﺨﺴﺘﯿﻨﺶ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭘﺲ اﻵن
در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ آﯾﺎ در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ 4اﻣﺎ اﻵن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای
زرﺑﺎﺑﻞ ﻗﻮی دل ﺑﺎش و ای ﯾﻬﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﯾﻬﻮﺻﺎدق رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﻗﻮی دل ﺑﺎش و ای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم زﻣﯿﻦ
ﻗﻮی دل ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺸﻮﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ .ﻗﻮل ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ اﺳﺖ5 .ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﻼم آن ﻋﻬﺪی ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﺑﯿﺮون آوردن ﺷﻤﺎ از ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻢ
و ﭼﻮﻧﮑﻪ روح ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ6 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮏ دﻓﻌﻪ دﯾﮕﺮ و آن ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ،آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ و درﯾﺎ و ﺧﺸﮑﯽ را ﻣﺘﺰﻟﺰل
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ7 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖﻫﺎ را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و
ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را از ﺟﻼل ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ8 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻘﺮه از
آن ﻣﻦ و ﻃﻼ از آن ﻣﻦ اﺳﺖ9 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻼل آﺧﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ از ﺟﻼل ﻧﺨﺴﺘﯿﻨﺶ
ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ،ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ اﺳﺖ.
10در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻣﺎه ﻧﻬﻢ از ﺳﺎل دوم دارﯾﻮش ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺣﺠﯽ ﻧﺒﯽ
ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ11 :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﮐﺎﻫﻨﺎن درﺑﺎره ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﺆال ﮐﻦ و ﺑﭙﺮس.
12اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻘﺪس را در داﻣﻦ ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﺮدارد و داﻣﻨﺶ ﺑﻪ ﻧﺎن ﯾﺎ آش ﯾﺎ ﺷﺮاب ﯾﺎ
روﻏﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺧﻮراک دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ،آﯾﺎ آن ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺟﻮاب دادﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﯽ13 .ﭘﺲ ﺣﺠﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﺘﯽ ﻧﺠﺲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻨﻬﺎ را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آﯾﺎ آن
ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ و ﮐﺎﻫﻨﺎن در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ14 .ﭘﺲ ﺣﺠﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎل
دﺳﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻫﺪﯾﻪای ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ15 .و اﻵن دل ﺧﻮد را
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ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎزﯾﺪ از اﯾﻦ روز و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮﺳﻨﮕﯽ در ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﻮد16 .در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﯾﺎم ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻮده ﺑﯿﺴﺖ )ﻣﻦ( ﻣﯽآﻣﺪ ﻓﻘﻂ ده )ﻣﻦ( ﺑﻮد و ﭼﻮن ﮐﺴﯽ
ﺑﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻣﯽآﻣﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه رﻃﻞ از آن ﺑﮑﺸﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﯿﺴﺖ رﻃﻞ ﺑﻮد17 .و ﺷﻤﺎ را و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻤﺎل
دﺳﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎد ﺳﻤﻮم و ﯾﺮﻗﺎن و ﺗﮕﺮگ زدم .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ18 .اﻵن دل ﺧﻮد را ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎزﯾﺪ از اﯾﻦ روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ از روز ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻣﺎه ﻧﻬﻢ،
از روزی ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻬﺎده ﺷﺪ ،دل ﺧﻮد را ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎزﯾﺪ19 .آﯾﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﻨﻮز در اﻧﺒﺎر
اﺳﺖ و ﻣﻮ و اﻧﺠﯿﺮ و اﻧﺎر و درﺧﺖ زﯾﺘﻮن ﻫﻨﻮز ﻣﯿﻮه ﺧﻮد را ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ؟ از اﯾﻦ روز ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻢ
داد.
20و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دوم در ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻣﺎه ﺑﺮ ﺣﺠﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ21 :زرﺑﺎﺑﻞ واﻟﯽ
ﯾﻬﻮدا را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :ﻣﻦ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ22 .و ﮐﺮﺳﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ را
واژﮔﻮن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﻗﻮت ﻣﻤﺎﻟﮏ اﻣﺖﻫﺎ را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و اراﺑﻪﻫﺎ و ﺳﻮاران آﻧﻬﺎ را
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و اﺳﺒﻬﺎ و ﺳﻮاران آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد23 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در آن روز ای ﺑﻨﺪه ﻣﻦ زرﺑﺎﺑﻞ ﺑﻦ ﺷﺎﻟﺘﯿﺌﯿﻞ ،ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ
را ﻣﺜﻞ ﻧﮕﯿﻦ ﺧﺎﺗﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام .ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ اﺳﺖ.
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