หนังสือเศคาริ ยาห์
หนังสือเล่มนี ได้ ชือจากผู้เขียนคือ เศคาริ ยาห์ ซึงเป็ นบุตรเบเรคิยาห์ ซึงเป็ นบุตรอิดโด (1:1) เขาอยู่ในเชือ วงศ์ของ
ปุโรหิต ตามหนังสือเอสรา 5:1 และ 6:14 เศคาริ ยาห์ได้ รับใช้ พร้ อมกับฮักกัยในการฟื น ฟูแห่งการสร้ างพระวิหาร และเขา
ได้ พยากรณ์ ในปี ก่อน ค.ศ. 520 และ 518 (1:1, 7; 7:1) เขา เหมือนอย่างฮักกัย ได้ ประกาศถึงเรืองการนมัสการและ
ความบาปทังหลายแห่

งชนชาติอิสราเอล
เครื องหมายต่าง ๆ ซึงเศคาริ ยาห์ได้ ใช้ ในการพยากรณ์มีคําอธิบายในเล่มอืน ๆ ในพระคัมภีร์ เขาได้ พยากรณ์ถึง
ตอนทีพระเยซูทรงลาเข้ าไปในกรุงเยรูซาเล็ม (9:9) การทีพระเยซูทรงเป็ น "กิง" แห่งราชวงศ์ของดาวิด (อสย 11:1-5)
และการปรากฏของพระเยซูตอ่ พวกยิวในตอนทีพวกยิวนันจะได้

รับความรอด เขาได้ พยากรณ์ถึงรอยตะปูในพระหัตถ์ของ
พระเยซู การรวบรวมของอิสราเอล การทีปฏิปักษ์ ตอ่ พระคริ สต์จะสู้รบกับกรุงเยรูซาเล็ม การทีพระเยซูจะทรงช่วยกรุง
เยรูซาเล็มให้ พ้นจากการสู้รบนัน และถึงอาณาจักร 1,000 ปี ของพระเยซู
1

นิมิตของผู้พยากรณ์ของพระเจ้ า (1-6)
เศคาริ ยาห์ได้ รับนิมิต 10 ประการในคืนเดียว
ก
มีชายคนหนึงขีม้าสีแดง (1:7-17)
1
เศคาริ ยาห์เห็นคนขีม้านี  และมีคนอืน ๆ ขีม้าอยู่รอบ ๆ (1:8-9)
2
คนขีม้าคนอืนเป็ นทูตสวรรค์ ผู้ทีพระเจ้ าทรงใช้ ไปเทียวตรวจตราโลก (1:10-11)
3
คนขีม้าสีแดงนี คงเป็ นพระเยซูคริ สต์ (1:12)
4
ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ (พระเยซู) พระองค์อธิษฐานเรื องความทุกข์ทรมานของเยรูซาเล็ม
และพระบิดาทรงชูใจพระองค์วา่ พระเจ้ าจะปลอบศิโยน และเลือกสรรกรุงเยรูซาเล็มอีกครัง หนึง
(1:12-17)
ข
เขา 4 เขา (1:18-19)
เศคาริ ยาห์เห็นเขาสัตว์ 4 เขา และพระเจ้ ากล่าวว่า มันเปรี ยบเหมือนอาณาจักร 4 แห่งทีชนะยูดาห์
อิสราเอล และเยรูซาเล็ม เขา 4 เขานี เปรี ยบกับ บาบิโลน มีเดียเปอร์ เซีย กรี ก และโรม
ค
ช่างไม้ 4 คน (1:20-21)
พวกช่างไม้ นี เปรี ยบเหมือนผู้นํา 4 คนทีชนะแต่ละอาณาจักรทีเคยชนะยูดาห์ อิสราเอล และเยรูซาเล็ม
ช่างไม้ 4 คนนี เปรี ยบเหมือน ไซรัส อเล็กซานเดอร์ มหาราช ซีซาร์ และพระเยซูคริ สต์
ง
คนทีมีเชือกวัด (2:1-13)
1
เศคาริ ยาห์เห็นผู้ชายคนหนึงกําลังไปทีเยรูซาเล็ม เพือวัดกรุงเยรูซาเล็ม (2:1-3)
2
นิมิตนี พยากรณ์ถึงเยรูซาเล็มในอาณาจักร 1,000 ปี เมือพระเยซูจะปกครองโลก
ก
กรุงเยรูซาเล็มในตอนนัน จะมีคนมากจนเต็ม และล้ นออกไปอยู่ถึงข้ างนอกกําแพงเมือง

จ

ฉ

แต่ก็ยงั อยู่ในความปลอดภัย (2:4)
ข
พระเจ้ าเองจะคุ้มครองเขาเหมือนกําแพง (2:5)
ค
พระเจ้ าจะทรงเป็ นสง่าราศีของเมืองนัน (2:5)
ง
ผู้ทีทําอันตรายประชาชนเมืองนัน ก็เหมือนได้ แตะต้ องแก้ วพระเนตรของพระองค์
(2:8; พบญ 32:7,10; สดด 17:8)
3
ข้ อ 8 และ 9 ของบทนี  เรามีการพิสจู น์ในพระคัมภีร์เดิมเรื องว่าพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้ า
(เรื องตรีเอกนุภาพ) เพราะในข้ อนีไ ด้ เรี ยกพระเยซูวา่ พระเจ้ าจอมโยธา พระเจ้ าจอมโยธาใช้
ข้ าพเจ้ ามา (2:8-9)
4
พระเจ้ าทรงเรี ยกประเทศปาเลสไตน์วา่ แผ่นดินบริ สทุ ธิO (2:12) ข้ อนี เป็ นข้ อเดียวในพระวจนะ
ของพระเจ้ าทีพระเจ้ าทรงเรี ยกปาเลสไตน์วา่ แผ่นดินบริสทุ ธิO
โยชูวาผู้เป็ นมหาปุโรหิต (3:1-10) เศคาริ ยาห์เห็นนิมิต ในนิมิตนัน โยชูวาแต่งตัวด้ วยเสื อผ้ าสกปรก
ยืนข้ างหน้ าพระพักตร์ ของพระเจ้ าในสวรรค์ และซาตานกําลังว่ากล่าว เพราะเขาแต่งตัวสกปรก แต่
พระคริ สต์ตกั เตือนว่าซาตาน และทรงเปลียนเสื อผ้ าของโยชูวาใหม่ด้วยเสื อผ้ าทีสะอาด สิงนี เปรียบ
เทียบกับความรอด
1
ศัตรูของความรอดคือ ซาตาน
2
พระผู้ช่วยให้ รอดคือ พระเยซูคริ สต์
ก
พระนามของพระเยซูคริ สต์
1
พระอังกูร (กิง) (3:8)
2
ศิลา (3:9)
ข
การช่วยเหลือของพระเยซู
1
เพือจะใส่เสื อผ้ าแห่งความชอบธรรมให้ ทกุ คนทีรับเชือ (3:4)
2
เพือจะว่ากล่าวซาตานเมือมันพูดโกหก (3:2)
3
เพือจะปกครองในอาณาจักร 1,000 ปี (3:7)
3
จุดประสงค์ของความรอด (3:7) ความหมายของข้ อนี คือ ถ้ าโยชูวาจะรักษาพระบัญญัติของ
พระเจ้ า พระเจ้ าจะทรงใช้ เขาในพระวิหารในโลก และหลังจากนัน ในสวรรค์ด้วย (อฟ 2:4-10)
เชิงเทียนและต้ นมะกอกเทศ (4:1-14) เศคาริ ยาห์เห็นเชิงเทียนทําด้ วยทองคํา และมีตะเกียงอยู่
7 ดวงกับนํ ามันมะกอกเทศ มีต้นมะกอกเทศ 2 ต้ นอยู่ข้าง ๆ อยู่ข้างขวาต้ นหนึง อยู่ข้างซ้ ายต้ นหนึง
1
เชิงตะเกียงเปรี ยบเทียบกับคนทีเป็ นพยานของพระเจ้ าในโลกนี  (4:1-3)
2
นํ ามันมะกอกเทศเปรี ยบเทียบกับพระวิญญาณบริ สทุ ธิO (4:11-12; ลก 4:18; กจ 10:38;
ฮบ 1:9; 1 ยน 2:20) เราสังเกตพระคําของพระเจ้ าใน ศคย 4:6
3
ต้ นมะกอกเทศ 2 ต้ น เปรียบเทียบกับคนพิเศษ 2 คู่ (4:13-14)

2

ก
เศรุบบาเบลและโยชูวา ในอดีต (ฮกก 1:1, 12, 14)
ข
เอลียาห์ โมเสส หรื อเอโนค ในอนาคต (วว 11)
ช
หนังสือม้ วนทีเหาะไป (5:1-4) เศคาริ ยาห์เห็นหนังสือม้ วนนี  กว้ าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร หนังสือ
ม้ วนนี เปรี ยบเทียบกับพระคําของพระเจ้ าทีแช่งสาปประเทศอิสราเอล
1
ถึงแม้ ข้อนี กล่าวถึงพระบัญญัติเพียง 2 ประการ คือการปฏิญาณ (อพย 20:7) กับการขโมย (อพย
20:15) ก็ยงั รวมพระบัญญัติทงั  10 ประการ
2
ผู้ทีถกู พิพากษาคือ ชนชาติอิสราเอลทุกยุคทุกสมัยทีไม่รับเชือในพระเยซู (5:3; รม 9:6; มธ 23:112; 1 ธส 2:15-16; อสค 11:21; 20:38)
ซ
ผู้หญิ งในถังเอฟาห์ (5:5-11) เศคาริยาห์เห็นถังเอฟาห์ และมีฝาเอฟาห์ทําด้ วยตะกัว เมือยกฝาเอฟาห์
เศคาริ ยาห์เห็นผู้หญิ งนัง ข้ างใน พระเจ้ าตรัสกับเศคาริยาห์วา่
1
ผู้หญิ งนี เปรี ยบเทียบกับความบาปและความชัว ฝ่ ายศาสนา บ่อยครัง ในพระคัมภีร์ผ้ หู ญิ ง
เปรี ยบเทียบกับความชัว ช้ า (5:7-8; มธ 13:33; วว 2:20; 17:1-7)
2
ฝาทําด้ วยตะกัว เปรี ยบเทียบกับอํานาจของพระเจ้ าทีจะทรงยับยังความชั

ว (5:7)
3
ถังเอฟาห์กําลังเหาะถึงบาบิโลน (ชินาร์ ) (5:9-11) เพราะว่าความบาปและความชัว เกิดขึ นทีนนั
(ปฐก 11) และจะสิ นสุดลงทีนนั (วว 18)
ฌ
รถรบสีคนั (6:1-8) ผู้ขบั รถรบเป็ นวิญญาณ ออกมาระหว่างภูเขาทองสัมฤทธิO 2 ลูก รถรบทุกคันมีม้า
แต่ละตัว คันแรกม้ าสีแดง คันทีสองม้ าสีดํา คันทีสามม้ าสีขาว คันทีสีม้าสีเทา
1
ภูเขาทองสัมฤทธิO 2 ลูกเปรี ยบเทียบกับการพิพากษาของพระเจ้ า
2
วิญญาณผู้ขบั รถรบเปรี ยบเทียบกับทูตของพระเจ้ าทีจะนําการพิพากษาของพระองค์ถึง
คนต่างประเทศ
ญ
การสวมมงกุฎให้ โยชูวา เป็ นสัญญลักษณ์ (6:9-15)
1
พระเจ้ าตรัสกับเศคาริ ยาห์วา่ มีเชลย 3 คนกลับมาถึงเยรูซาเล็มจากบาบิโลนแล้ ว
คนเหล่านันเอาเงิ

นและทองคํามา พระเจ้ าทรงสัง เศคาริ ยาห์ให้ ทํามงกุฎทองคําและสวมบน
ศีรษะของโยชูวา และอธิบายว่า โยชูวาเปรี ยบกับพระอังกูร คือ พระเมสสิยาห์พระองค์เอง (6:911)
2
ในอนาคตพระเมสสิยาห์จะเป็ นมหาปุโรหิตและพระมหากษัตริ ย์ พระองค์จะทรงสร้ างพระวิหาร
ของพระเจ้ าด้ วย (6:12-13)
3
เชลย 3 คนนันเปรี
 ยบกับชาวอิสราเอลหลายคนทีจะกลับถึงประเทศปาเลสไตน์ในอนาคต
(อสย 56:6-8) (6:14-15)
ความไร้ ประโยชน์ของชาวอิสราเอล (7-8) อีก 2 ปี (1:1; 7:1)
ก
พวกยิวมาถึงเยรูซาเล็มจากเบธเอล เพือถามปุโรหิตว่า เขาควรมีวนั อดอาหารและร้ องไห้ ทกุ ปี ใน

3

4

เดือนสิงหาคมหรื อ (7:1-3)
ข
พระเจ้ าทรงตรัสกับปุโรหิตนัน ว่า ไม่จําเป็ นเพราะพวกยิวไม่มีความจริ งใจ พระเจ้ าทรงสัง พวกยิวนัน
ให้ ประพฤติตอ่ พระเจ้ าและเพือนบ้ านอย่างถูกต้ อง (7:4-11)
ค
พระเจ้ าทรงสัญญาว่า ในอนาคต วันอดอาหารจะกลายเป็ นวันฉลอง (8:19) และการโศกเศร้ าจะ
กลายเป็ นการร้ องเพลงสรรเสริ ญ (8:3-5, 8, 22-23)
การชัยชนะของพวกกรี กและพวกยิว (9)
ก
ความสําเร็จของอเล็กซานเดอร์ เหนือไทระ (9:1-8)
ข
ความสําเร็จของพวกยิว เหนือซีเรี ย (ปี ก่อนค.ศ. 164 ถึง ปี ก่อนค.ศ. 63) (9:12-17)
การเสด็จมาของเจ้ าชาย (พระเยซู) (10-14)
ก
การเสด็จมาครัง แรกของเจ้ าชาย
1
พระองค์ทรงเสด็จมาเพือเลี ยงดูแกะของพระบิดา เหมือนพระบิดาทรงสอนพระองค์ (11:7)
2
ผู้เลี ยงแกะปลอมของอิสราเอลไม่ต้อนรับพระองค์ (11:8)
3
พระองค์ทรงทําให้ ไม้ เท้ าหนึงข้ างหัก และสงวนอิสราเอลไว้ (11:10) (มธ 21:19, 44-46;
23:37-39)
4
พระองค์ทรงเข้ าไปด้ วยการชัยชนะในกรุงเยรูซาเล็ม (9:9)
5
พระองค์ถกู ขายด้ วยเงินสามสิบเชเขล (11:12) สามสิบเชเขลเป็ นราคาของทาสทีถกู เขา
วัวขวิดตาย
6
คนทีขายพระองค์ก็ทิ งเงินนัน เพือแสดงว่าเขาเกลียดพระองค์ (11:13; มธ 27:7, 10)
7
แล้ วพระองค์ทรงทําให้ ไม้ เท้ าอันทีสองหักด้ วย เปรี ยบกับการทําลายกรุงเยรูซาเล็มโดยทิตสั ในปี
ค.ศ. 70 (11:14)
8
สุดท้ ายพระองค์ทรงถูกตรึงบนไม้ กางเขน (12:10)
ข
การเสด็จมาครัง ทีสองของเจ้ าชาย
1
ผู้เลี ยงแกะปลอม
ก
พระเจ้ าจะทรงมอบอิสราเอลไว้ กบั ผู้เลี ยงแกะปลอม คือ ปฏิปักษ์ ตอ่ พระคริสต์
จนถึงการเสด็จมาครัง ทีสองของผู้เลี ยงแกะดี (11:15-17)
ข
ชนชาติอิสราเอล สองในสามจะตาย (13:8)
ค
แต่ชนชาติอิสราเอล หนึงในสามจะรอด (13:8-9)
2
การเสียดายของอิสราเอล (12:10-14) เมือพระเยซูเสด็จมาอีกครัง ประเทศอิสราเอล
จะนับถือพระองค์เป็ นกษัตริ ย์ของพวกเขา และเขาจะเสียดายทีเขาเคยฆ่าพระองค์
(12:10-11)
3
สงครามอารมาเกดโดน (12:1-9; 14:1-3, 12-15; วว 16:16)

4

5
6

คันธนูแห่งการชัยชนะ (10:4) คันธนูนี  คือ พระบุตรของพระเจ้ า ในบทที 13 ข้ อ 7
พระบิดาตรัสว่า "จงตืนขึ นต่อสู้เมษบาลของเรา จงต่อสู้ผ้ ทู ีสนิทกับเรา" คํานี  "ผู้ทีสนิทกับเรา"
ในภาษาฮีบรูแปลว่า "ผู้ทรงเป็ นอย่างเรา"
การอวยพระพรจากพระเจ้ า (10:6-12; 12:8; 13:1; 14:8-9, 16, 20-21)
พระคริ สต์จะยืนบนภูเขามะกอกเทศ (14:3-4)

