หนนังสสือเศคารริยาหห
หนนังสสือเลลมนนนไดด้ชสืชื่อจากผผด้เขนยนคสือ เศคารริยาหห ซซชื่งเปป็นบบุตรเบเรคริยาหห ซซชื่งเปป็นบบุตรอริดโด (1:1) เขาอยผใล นเชสืนอ
วงศหของ ปบุโรหริต ตามหนนังสสือเอสรา 5:1 และ 6:14 เศคารริยาหหไดด้รนับใชด้พรด้อมกนับฮนักกนัยในการฟสืน นฟผแหลงการสรด้าง
พระวริหาร และเขา ไดด้พยากรณห ในปนกลอน ค.ศ. 520 และ 518 (1:1, 7; 7:1) เขา เหมสือนอยลางฮนักกนัย ไดด้ประกาศถซง
เรสือชื่ งการนมนัสการและ ความบาปทนันงหลายแหลงชนชาตริอริสราเอล
เครสือชื่ งหมายตลาง ๆ ซซชื่งเศคารริยาหหไดด้ใชด้ในการพยากรณหมนคคาอธริบายในเลลมอสืชื่น ๆ ในพระคนัมภนรห เขาไดด้
พยากรณหถซง ตอนทนพชื่ ระเยซผทรงลาเขด้าไปในกรบุงเยรผซาเลป็ม (9:9) การทนพชื่ ระเยซผทรงเปป็น "กริชื่ง" แหลงราชวงศหของดา
วริด (อสย 11:1-5) และการปรากฏของพระเยซผตลอพวกยริวในตอนทนพชื่ วกยริวนนันนจะไดด้รนับความรอด เขาไดด้พยากรณห
ถซงรอยตะปผในพระหนัตถหของ พระเยซผ การรวบรวมของอริสราเอล การทนปชื่ ฏริปนักษหตลอพระครริสตหจะสผด้รบกนับกรบุง
เยรผซาเลป็ม การทนชื่พระเยซผจะทรงชลวยกรบุง เยรผซาเลป็มใหด้พด้นจากการสผรด้ บนนันน และถซงอาณาจนักร 1,000 ปนของพระเยซผ
1

นริมริตของผผด้พยากรณหของพระเจด้า (1-6)
เศคารริยาหหไดด้รนับนริมริต 10 ประการในคสืนเดนยว
ก
มนชายคนหนซงชื่ ขนชื่มด้าสนแดง (1:7-17)
1
เศคารริยาหหเหป็นคนขนชื่มด้านนน และมนคนอสืชื่น ๆ ขนชื่มด้าอยผรล อบ ๆ (1:8-9)
2
คนขนมชื่ ด้าคนอสืชื่นเปป็นทผตสวรรคห ผผด้ทนชื่พระเจด้าทรงใชด้ไปเทนยชื่ วตรวจตราโลก (1:10-11)
3
คนขนมชื่ ด้าสนแดงนนนคงเปป็นพระเยซผครริสตห (1:12)
4
ทผตสวรรคหของพระเยโฮวาหห (พระเยซผ) พระองคหอธริษฐานเรสืชื่องความทบุกขหทรมานของ
เยรผซาเลป็ม และพระบริดาทรงชผใจพระองคหวาล พระเจด้าจะปลอบศริโยน และเลสือกสรรกรบุง
เยรผซาเลป็มอนกครนันงหนซงชื่ (1:12-17)
ข
เขา 4 เขา (1:18-19)
เศคารริยาหหเหป็นเขาสนัตวห 4 เขา และพระเจด้ากลลาววลา มนันเปรนยบเหมสือนอาณาจนักร 4 แหลงทนชชื่ นะยผดาหห
อริสราเอล และเยรผซาเลป็ม เขา 4 เขานนนเปรนยบกนับ บาบริโลน มนเดนยเปอรหเซนย กรนก และโรม
ค
ชลางไมด้ 4 คน (1:20-21)
พวกชลางไมด้นน เปรนยบเหมสือนผผด้นคา 4 คนทนชื่ชนะแตลละอาณาจนักรทนเชื่ คยชนะยผดาหห อริสราเอล และ
เยรผซาเลป็ม ชลางไมด้ 4 คนนนนเปรนยบเหมสือน ไซรนัส อเลป็กซานเดอรหมหาราช ซนซารห และพระเยซผครริสตห

ง
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คนทนมชื่ นเชสือกวนัด (2:1-13)
1
เศคารริยาหหเหป็นผผด้ชายคนหนซชื่งกคาลนังไปทนชื่เยรผซาเลป็ม เพสือชื่ วนัดกรบุงเยรผซาเลป็ม (2:1-3)
2
นริมริตนนนพยากรณหถงซ เยรผซาเลป็มในอาณาจนักร 1,000 ปน เมสือชื่ พระเยซผจะปกครองโลก
ก
กรบุงเยรผซาเลป็มในตอนนนันนจะมนคนมากจนเตป็ม และลด้นออกไปอยผถล ซงขด้างนอก
กคาแพงเมสือง แตลกยป็ นังอยผใล นความปลอดภนัย (2:4)
ข
พระเจด้าเองจะคบุด้มครองเขาเหมสือนกคาแพง (2:5)
ค
พระเจด้าจะทรงเปป็นสงลาราศนของเมสืองนนันน (2:5)
ง
ผผด้ททนชื่ คาอนันตรายประชาชนเมสืองนนันน กป็เหมสือนไดด้แตะตด้องแกด้วพระเนตรของ
พระองคห (2:8; พบญ 32:7,10; สดด 17:8)
3
ขด้อ 8 และ 9 ของบทนนน เรามนการพริสจผ นหในพระคนัมภนรเห ดริมเรสือชื่ งวลาพระเยซผครริสตหทรงเปป็น
พระเจด้า (เรสือชื่ งตรนเอกานบุภาพ) เพราะในขด้อนนนไดด้เรนยกพระเยซผวาล พระเจด้าจอมโยธา พระเจด้า
จอมโยธาใชด้ ขด้าพเจด้ามา (2:8-9)
4
พระเจด้าทรงเรนยกประเทศปาเลสไตนหวาล แผลนดรินบรริสบุทธริธ (2:12) ขด้อนนนเปป็นขด้อเดนยวใน
พระวจนะของพระเจด้าทนชื่พระเจด้าทรงเรนยกปาเลสไตนหวาล แผลนดรินบรริสทบุ ธริธ
โยชผวาผผด้เปป็นมหาปบุโรหริต (3:1-10) เศคารริยาหหเหป็นนริมริต ในนริมริตนนันนโยชผวาแตลงตนัวดด้วยเสสืนอผด้า
สกปรก ยสืนขด้างหนด้าพระพนักตรหของพระเจด้าในสวรรคห และซาตานกคาลนังวลากลลาว เพราะเขาแตลงตนัว
สกปรก แตลพระครริสตหตนักเตสือนวลาซาตาน และทรงเปลนยชื่ นเสสืนอผด้าของโยชผวาใหมลดด้วยเสสืนอผด้าทนชื่
สะอาด สริชื่งนนนเปรนยบ เทนยบกนับความรอด
1
ศนัตรผของความรอดคสือ ซาตาน
2
พระผผด้ชลวยใหด้รอดคสือ พระเยซผครริสตห
ก
พระนามของพระเยซผครริสตห
1
พระอนังกผร (กริชื่ง) (3:8)
2
ศริลา (3:9)
ข
การชลวยเหลสือของพระเยซผ
1
เพสืชื่อจะใสล เสสืนอผด้าแหลงความชอบธรรมใหด้ทบุกคนทนรชื่ บนั เชสืชื่อ (3:4)
2
เพสืชื่อจะวลากลลาวซาตานเมสืชื่อมนันพผดโกหก (3:2)
3
เพสืชื่อจะปกครองในอาณาจนักร 1,000 ปน (3:7)
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จบุดประสงคหของความรอด (3:7) ความหมายของขด้อนนนคสือ ถด้าโยชผวาจะรนักษาพระบนัญญนัตริ
ของพระเจด้า พระเจด้าจะทรงใชด้เขาในพระวริหารในโลก และหลนังจากนนันนในสวรรคหดด้วย
(อฟ 2:4-10)
เชริงตะเกนยงและตด้นมะกอกเทศ (4:1-14) เศคารริยาหหเหป็นเชริงตะเกนยงทคาดด้วยทองคคา และมนตะเกนยงอยผล
7 ดวงกนับนคนามนันมะกอกเทศ มนตด้นมะกอกเทศ 2 ตด้นอยผขล ด้าง ๆ อยผขล ด้างขวาตด้นหนซชื่ง อยผขล ด้างซด้ายตด้น
หนซงชื่
1
เชริงตะเกนยงเปรนยบเทนยบกนับคนทนชื่เปป็นพยานของพระเจด้าในโลกนนน (4:1-3)
2
นคนามนันมะกอกเทศเปรนยบเทนยบกนับพระวริญญาณบรริสทบุ ธริธ (4:11-12; ลก 4:18; กจ 10:38;
ฮบ 1:9; 1 ยน 2:20) เราสนังเกตพระคคาของพระเจด้าใน ศคย 4:6
3
ตด้นมะกอกเทศ 2 ตด้น เปรนยบเทนยบกนับคนพริเศษ 2 คผล (4:13-14)
ก
เศรบุบบาเบลและโยชผวา ในอดนต (ฮกก 1:1, 12, 14)
ข
เอลนยาหห โมเสส หรสือเอโนค ในอนาคต (วว 11)
หนนังสสือมด้วนทนชื่เหาะไป (5:1-4) เศคารริยาหหเหป็นหนนังสสือมด้วนนนน กวด้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร หนนังสสือ
มด้วนนนนเปรนยบเทนยบกนับพระคคาของพระเจด้าทนชื่แชลงสาปประเทศอริสราเอล
1
ถซงแมด้ขด้อนนนกลลาวถซงพระบนัญญนัตริเพนยง 2 ประการ คสือการปฏริญาณ (อพย 20:7) กนับการขโมย
(อพย 20:15) กป็ยงนั รวมพระบนัญญนัตทริ นนัง 10 ประการ
2
ผผด้ทถนชื่ ผกพริพากษาคสือ ชนชาตริอริสราเอลทบุกยบุคทบุกสมนัยทนไชื่ มลรบนั เชสืชื่อในพระเยซผ (5:3; รม 9:6;
มธ 23:1-12; 1 ธส 2:15-16; อสค 11:21; 20:38)
ผผด้หญริงในถนังเอฟาหห (5:5-11) เศคารริยาหหเหป็นถนังเอฟาหห และมนฝาเอฟาหหทคาดด้วยตะกนัวชื่ เมสือชื่ ยก
ฝาเอฟาหห เศคารริยาหหเหป็นผผด้หญริงนนังชื่ ขด้างใน พระเจด้าตรนัสกนับเศคารริยาหหวาล
1
ผผด้หญริงนนนเปรนยบเทนยบกนับความบาปและความชนัวชื่ ฝลายศาสนา บลอยครนันงในพระคนัมภนรหผผด้หญริง
เปรนยบเทนยบกนับความชนัวชื่ ชด้า (5:7-8; มธ 13:33; วว 2:20; 17:1-7)
2
ฝาทคาดด้วยตะกนัวชื่ เปรนยบเทนยบกนับอคานาจของพระเจด้าทนชื่จะทรงยนับยนันงความชนัวชื่ (5:7)
3
ถนังเอฟาหหกาค ลนังเหาะถซงบาบริโลน (ชรินารห) (5:9-11) เพราะวลาความบาปและความชนัวชื่ เกริดขซนน
ทนนชื่ นันชื่ (ปฐก 11) และจะสรินนสบุดลงทนชื่นนันชื่ (วว 18)

รถรบสนชื่คนนั (6:1-8) ผผด้ขนับรถรบเปป็นวริญญาณ ออกมาระหวลางภผเขาทองสนัมฤทธริธ 2 ลผก รถรบทบุกคนัน
มนมด้าแตลละตนัว คนันแรกมด้าสนแดง คนันทนสชื่ องมด้าสนดคา คนันทนชื่สามมด้าสนขาว คนันทนสชื่ นชื่มด้าสนเทา
1
ภผเขาทองสนัมฤทธริธ 2 ลผกเปรนยบเทนยบกนับการพริพากษาของพระเจด้า
2
วริญญาณผผด้ขนับรถรบเปรนยบเทนยบกนับทผตของพระเจด้าทนชื่จะนคาการพริพากษาของพระองคหถซง
คนตลางประเทศ
ญ การสวมมงกบุฎใหด้โยชผวา เปป็นสนัญญลนักษณห (6:9-15)
1
พระเจด้าตรนัสกนับเศคารริยาหหวาล มนเชลย 3 คนกลนับมาถซงเยรผซาเลป็มจากบาบริโลนแลด้ว
คนเหลลานนันนเอาเงรินและทองคคามา พระเจด้าทรงสนังชื่ เศคารริยาหหใหด้ทคามงกบุฎทองคคาและสวม
บน ศนรษะของโยชผวา และอธริบายวลา โยชผวาเปรนยบกนับพระอนังกผร คสือ พระเมสสริยาหห
พระองคหเอง (6:9-11)
2
ในอนาคตพระเมสสริยาหหจะเปป็นมหาปบุโรหริตและพระมหากษนัตรริยห พระองคหจะทรงสรด้าง
พระวริหารของพระเจด้าดด้วย (6:12-13)
3
เชลย 3 คนนนันนเปรนยบกนับชาวอริสราเอลหลายคนทนชื่จะกลนับถซงประเทศปาเลสไตนหในอนาคต
(อสย 56:6-8) (6:14-15)
ความไรด้ประโยชนหของชาวอริสราเอล (7-8) อนก 2 ปน (1:1; 7:1)
ก
พวกยริวมาถซงเยรผซาเลป็มจากเบธเอล เพสืชื่อถามปบุโรหริตวลา เขาควรมนวนันอดอาหารและรด้องไหด้ทบุกปนใน
เดสือนสริงหาคมหรสือ (7:1-3)
ข
พระเจด้าทรงตรนัสกนับปบุโรหริตนนันนวลา ไมลจคาเปป็นเพราะพวกยริวไมลมนความจรริงใจ พระเจด้าทรงสนังชื่ พวกยริว
นนันนใหด้ประพฤตริตลอพระเจด้าและเพสืชื่อนบด้านอยลางถผกตด้อง (7:4-11)
ค
พระเจด้าทรงสนัญญาวลา ในอนาคต วนันอดอาหารจะกลายเปป็นวนันฉลอง (8:19) และการโศกเศรด้าจะ
กลายเปป็นการรด้องเพลงสรรเสรริญ (8:3-5, 8, 22-23)
การชนัยชนะของพวกกรนกและพวกยริว (9)
ก
ความสคาเรป็จของอเลป็กซานเดอรห เหนสือไทระ (9:1-8)
ข
ความสคาเรป็จของพวกยริว เหนสือซนเรนย (ปนกลอนค.ศ. 164 ถซง ปนกลอนค.ศ. 63) (9:12-17)
การเสดป็จมาของเจด้าชาย (พระเยซผ) (10-14)
ก
การเสดป็จมาครนันงแรกของเจด้าชาย
1
พระองคหทรงเสดป็จมาเพสืชื่อเลนนยงดผแกะของพระบริดา เหมสือนพระบริดาทรงสอนพระองคห
(11:7)
ฌ
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ผผด้เลนนยงแกะปลอมของอริสราเอลไมลตด้อนรนับพระองคห (11:8)
พระองคหทรงทคาใหด้ไมด้เทด้าหนซงชื่ ขด้างหนัก และสงวนอริสราเอลไวด้ (11:10) (มธ 21:19, 44-46;
23:37-39)
4
พระองคหทรงเขด้าไปดด้วยการชนัยชนะในกรบุงเยรผซาเลป็ม (9:9)
5
พระองคหถผกขายดด้วยเงรินสามสริบเชเขล (11:12) สามสริบเชเขลเปป็นราคาของทาสทนชื่ถผกเขา
วนัวขวริดตาย
6
คนทนชื่ขายพระองคหกทป็ นริงเงรินนนันน เพสืชื่อแสดงวลาเขาเกลนยดพระองคห (11:13; มธ 27:7, 10)
7
แลด้วพระองคหทรงทคาใหด้ไมด้เทด้าอนันทนสชื่ องหนักดด้วย เปรนยบกนับการทคาลายกรบุงเยรผซาเลป็มโดย
ทริตนัส ในปน ค.ศ. 70 (11:14)
8
สบุดทด้ายพระองคหทรงถผกตรซงบนไมด้กางเขน (12:10)
การเสดป็จมาครนันงทนสชื่ องของเจด้าชาย
1
ผผด้เลนนยงแกะปลอม
ก
พระเจด้าจะทรงมอบอริสราเอลไวด้กบนั ผผด้เลนนยงแกะปลอม คสือ ปฏริปนักษหตลอพระครริสตห
จนถซงการเสดป็จมาครนันงทนชื่สองของผผด้เลนนยงแกะดน (11:15-17)
ข
ชนชาตริอริสราเอล สองในสามจะตาย (13:8)
ค
แตลชนชาตริอริสราเอล หนซชื่งในสามจะรอด (13:8-9)
2
การเสนยดายของอริสราเอล (12:10-14) เมสือชื่ พระเยซผเสดป็จมาอนกครนันง ประเทศอริสราเอล
จะนนับถสือพระองคหเปป็นกษนัตรริยหของพวกเขา และเขาจะเสนยดายทนเชื่ ขาเคยฆลาพระองคห
(12:10-11)
3
สงครามอารมาเกดโดน (12:1-9; 14:1-3, 12-15; วว 16:16)
4
คนันธนผแหลงการชนัยชนะ (10:4) คนันธนผนน คสือ พระบบุตรของพระเจด้า ในบททนชื่ 13 ขด้อ 7
พระบริดาตรนัสวลา "จงตสืชื่นขซนนตลอสผด้เมษบาลของเรา จงตลอสผด้ผผด้ทนชื่สนริทกนับเรา" คคานนน "ผผด้ทสนชื่ นริท
กนับเรา" ในภาษาฮนบรผแปลวลา "ผผด้ทรงเปป็นอยลางเรา"
5
การอวยพระพรจากพระเจด้า (10:6-12; 12:8; 13:1; 14:8-9, 16, 20-21)
6
พระครริสตหจะยสืชื่นบนภผเขามะกอกเทศ (14:3-4)

