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บทที่ 39
เศคาริยาห

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ีได
-  บอกชื่อผูเขียนหนังสือเศคาริยาห
-  บอกวาหนังสือเศคาริยาหเขียนถึงใคร
-  บอกจุดประสงคของหนังสือเศคาริยาห
-  เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
-  บอกถึงหลักการของชีวิตและงานรับใชของหนังสือเศคาริยาห

คํ านํ า

ผูเขียน เศคาริยาห
เขียนถึงใคร อิสราเอล
จุดประสงค เพ่ือเราใจอิสราเอลใหสรางพระวิหารใหสํ าเร็จ
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“ในวนัน้ัน จะมีน้ํ าพุพลุงข้ึนสํ าหรับราชวงศดาวิดและชาวเยรูซาเล็ม เพื่อ
จะชํ าระเขาใหพนจากบาปและความไมสะอาด”  เศคาริยาห  13:1

หลกัการของชีวิตและการรับใช พระเจาทรงควบคุมกิจการของมนุษยและชนชาติตางๆ
บุคคลสํ าคัญ เศคาริยาห
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โครงราง

I. คํ านํ าเรียกรองใหสํ านึกผิดกลับใจ  1:1-6
II. คํ าพยากรณโดยนิมิต  1:7-6:8

A. บุรุษผูอยูใตน้ํ ามันเขียว  1:7-17
(อิสราเอลถูกละทิ้งแตพระเจาไมทรงลืม)

B. เขา 4 เขา  1:18-21
(ศัตรูของอิสราเอลควํ่ าเขาเสีย)

C. คนที่มีเชือกวัด  2:1-13
(ความรุงเรืองที่จะมาถึงของเยรูซาเล็ม)

D. โยชูวามหาปุโรหิต  3:1-10
(ความบาปของอิสราเอลถูกนํ าออกไปโดยพระเยซูผูเปนเถาองุน)

E. เชงิเทียนและตนไม  2 ตน  4:1-14
(อิสราเอลเปนเชิงเทียนในอนาคตของพระเจา)
1. คํ าถามและคํ าอธิบายครั้งแรก  4:4-10
2. คํ าถามและคํ าอธิบายครั้งที่สอง  4:11-14

F. หนังสือมวนที่เหาะไป  5:1-14
(รัฐบาลที่โหดรายซึ่งถูกพระเจาสาปแชง)

G. ผูหญิงในถังเอฟาร  5:5-11
(ความโหดรายที่ถูกนํ าออกไปโดยปกของพระองค)

H. รถรบสี่คัน  6:1-8
(การพิพากษาของพระเจา)

III. คํ าพยากรณที่แสดงดวยภาพ   6:9-8:23
A. วนัอดอาหารของอิสราเอลและความเชื่อฟงตอพระวจนะ  7:1-17
B. ความไรคาของประชาชน  7:1-8:23

1. วนัอดอาหารของอิสราเอลและความเชื่อฟงตอพระวจนะ  7:1-17
a) โอกาสของการพยากรณ  7:1-3
b) การถืออดอาหารไมใชสิ่งที่จํ าเปน แตการฟงพระเจาเปนสิ่งจํ าเปน  7:4-7

2. ครั้งแรกของคํ าตอบของพระเจาตอคํ าถามเรื่องการถืออดอาหาร
a) พระเจาทรงตองการอะไรจากบรรพบุรุษ  7:8-10
b) บรรพบุรุษปฏิเสธที่จะฟง  7:11-14

3. ครั้งที่สองของคํ าตอบของพระเจา  8:1-23
a) เวลาของการไถ  8:1-8
b) ขอความการหนุนใจ  8:9-17
c) การถืออดถูกเปลี่ยนเปนความราเริงยินดี  8:18-23
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IV. คํ าพยากรณโดยตรง  9:1-14:21
A. คํ าพยากรณครั้งแรก  :  การเสด็จมาและการถูกปฏิเสธครั้งแรกของพระเยซู  9:1-11:17

1. การลมลงของโลกของคนไมเชื่อและการปลดปลอยศิโยน  9-10
2. ผูเลี้ยงแกะที่ดีและผูเลี้ยงแกะที่โง  11:1-17

a) ดินแดนที่ถูกดูหม่ิน  11:1-3
b) ผูเลี้ยงแกะที่ดี  11:4-14
c) ผูเลี้ยงแกะที่โง  11:15-17

B. คํ าพยากรณครั้งที่สอง  :  การเสด็จกลับมาครั้งที่สองและการยอมรับพระเยซู  12:1-14:21
1. การปลดปลอยและการกลับใจของอิสราเอลในอนาคต  12:1-13:9

a) การปลดปลอยยูดาหและเยรูซาเล็ม  12:1-9
b) วิญญาณแหงพระคุณและการครํ่ าครวญ  12:10-14
c) น้ํ าพุแหงพระคุณเพ่ือความรอด  13:1-6

2. การเสด็จกลับมาของพระเยซู  14:1-21
a) การพิพากษาและการปลดปลอย  14:1-5
b) ความรอดที่สมบูรณ  14:6-11
c) การทํ าลายชาติของศัตรู  14:12-15
d) ชาวโลกกลับใจ  14:16-19
e) ทุกอยางที่ไมบริสุทธิ์ถูกนํ าออกไป   14:20-21

ชื่อ                             

บททดสอบตนเอง บทที่ 39

1. ใครคือผูเขียนหนังสือเศคาริยาห
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2. จงบอกจุดประสงคของหนังสือเศคาริยาห

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. หนังสือเศคาริยาหเขียนถึงผูใด
                                                                                                                         

4. จงบอกหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือเศคาริยาห
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 39

1. เศคาริยาห
2. เพ่ือเราใจอิสราเอลใหสรางพระวิหารใหสํ าเร็จ
3. อิสราเอล
4. พระเจาทรงควบคุมกิจการของมนุษยและชนชาติตางๆ
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5. “ในวันนั้น จะมีน้ํ าพุพลุงขึ้นสํ าหรับราชวงศดาวิดและชาวเยรูซาเล็ม เพ่ือจะชํ าระเขาใหพนจาก
บาปและความไมสะอาด”  เศคาริยาห  13:1

เพื่อศึกษาตอไป

1. หนังสอืเศคาริยาหใหรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับงานรับใชของทูตสวรรค  ดูบทที่ 1 และ 2
2. เชนเดียวกับหนังสือโยบ เศคาริยาหเสนอการชํ าเลืองมองดูสวรรคเพ่ือดูการเผชิญหนากัน

ระหวางพระเจาและซาตาน  ดู โยบบทที่ 1 และ 2  และเศคาริยาห  3:1-5
3. ขอมูลหลายประการเกี่ยวกับพระเยซูถูกนํ าเสนอในเศคาริยาห
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-  พันธกิจของพระองค  2:8-11
-  งานปจจุบันของพระองค  3:1-2
-  ความหวงใยของพระองคที่มีตอกรุงเยรูซาเล็ม  1:12
-  ตํ าแหนงของพระองค  6:12
-  พระวิหารของพระองค  6:13
-  การเสด็จเขาไปยังกรุงเยรูซาเล็มอยางมีชัย  9:9
-  การทรยศตอพระองค  6:13
-  การตรึงการเขนพระองค  12:10, 13:7
-  อิสราเอลยอมรับรูพระองคในที่สุด  12:1
-  การปรากฏพระองคบนภูเขาศิโยน  14:4
-  ชนทุกชาตินมัสการพระองค  14:16
-  ชัยชนะของพระองคที่อามารเกดโดน  14:3

4. ขอมูลหลายประการเกี่ยวกับนครของพระเจาถูกนํ าเสนอโดยเศคาริยาห  ดังน้ี
-  นครแหงความจริง  8:3
-  รอบลอมไปดวยสงาราศีของพระเจา  2:5
-  เต็มไปดวยเด็กๆ  8:5
-  ชนทุกชาติมาเยี่ยมหา  8:20-23
-  ถูกยึดครองอีกครั้งหน่ึงโดยศัตรู  12:2, 14:2
-  ศัตรูถูกทํ าลาย 12:9, 14:12-14
-  พลเมืองรับรูพระมาซีฮาห  12:10
-  เตม็ไปดวยความบริสุทธิ์ของพระเจา  14:21


