




Zakharia lahir di Babel.

Dia ikut dengan kakeknya, ido, sebagai salah 
satu orang buangan yang kembali ke Yerusalem.

Zakharia menjadi 
seorang imam.

Tradisi menyebutkan bahwa dia adalah 
an�ota Sinagoge Agung, dewan yang terdiri
 dari 120 tua-tua pemimpin yang dibentuk oleh 

Nehemia dan diawasi oleh Ezra, yang di kemudian 
hari akan disebut Sanhedrin.

Seperti rekan sezamaya, nabi Hagai, 
Zakharia diutus A�ah untuk berbicara
kepada orang-orang buangan yang

kembali ke Tanah Perjanjian.
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Dia menyampaikan pesan 
yang jelas kepada umat-Nya.

Tuhan semesta alam 
sangat murka kepada 

nenek moyangmu.

Tapi, 
Dia akan 
berkenan 

kepadamu jika 
kamu kembali 
kepada-Nya.

Nenek moyangmu 
dan nabi-nabinya 
sudah lama mati, 
tapi mereka tahu 

bahwa firman 
Tuhan itu tetap!

Hukuman yang 
dinubuatkan sun�uh 

terjadi. Mereka pun akhirnya 
menyesal dan berkata, “Kami 
mendapatkan yang pantas 

kami dapatkan.”

Jangan 
seperti nenek 

moyangmu!

“Berbaliklah 
kepada-Ku,” firman 
Tuhan Aah. Tapi, 

mereka tidak mau 
mendengar; mereka 
sama sekali tidak 

memerhatikan.

A
ah memberi Zakharia delapan 
penglihatan tentang masa depan, 

semuanya dalam satu malam.

Beberapa sudah digenapi,
tetapi banyak di antaranya masih 

menantikan kedatangan Yesus 
Kristus yang kedua kalinya.

Zakharia 1:2-6Zakharia 1:2-62



Tuan, untuk apa 
semua kuda ini?

Apa 
ini?

Empat
tanduk ini mewakili

empat kekuas�n dunia
yang telah meyera�an

Yehuda, israel, dan
Yerusalem.

Apa tujuan 
kedatangan 

orang-orang 
ini?

Mereka akan 
mengangkat empat 

tanduk yang telah me-
yera�an Yehuda dengan
sangat mengerikan itu,
lalu memukul mereka
pada balok besi dan 

melemparkan
mereka.

Tuhan 
mengutus 

mereka untuk 
menjelajahi

 bumi bagi Dia.

Tuhan akan kembali
menghibur Sion dan

memberkatinya
serta tin�al di

dalamnya.

Tuhan semesta 
alam menyatakan 
bahwa kota-kota 

israel akan kembali 
berlimpah dengan 

kemakmuran.
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Pergi,
katakan kepada

pemuda ini bahwa kelak,
Yerusalem akan begitu
penuh orang sehin	a
tidak akan ada cukup

tempat untuk
semua!

Tuhan 
menghardik 

kamu, hai 
Setan.

Bukankah 
dia ini ranting 

kayu yang telah 
diren	ut dari 

api?

Lihat, aku telah 
menjauhkan kesalahanmu 

darimu dan aku akan 
memberikan pakaian-pakaian 

pesta kepadamu.

Pakaikan 
serban yang 

tahir di 
kepalanya.

[1] Mesias.

Dengarkan aku, hai imam
Besar Yosua, dan kalian
semua para imam. Kamu
adalah gambaran dari

kebaikan yang akan
datang.

Kamu 
melambangkan 
hamba-Ku, Sang 
Tunas, [1] yang 

akan Aku
utus.

Aku akan 
menghapus dosa 
tanah ini dalam 

sehari. [2]

[2] Penyaliban Yesus Kristus, yang 
menghapus dosa dunia dalam sehari.

Zakharia 2:1-3:10

“Hai semua manusia, berdiam dirilah di 
hadapan TUHAN, sebab Dia telah bangkit 
dari tempat kediaman-Nya yang kudus.”

Ke mana 
kamu akan 

pergi?

Mengukur 
Yerusalem ... 
untuk melihat 

apakah kota itu 
cukup besar 
untuk semua 

orang!

Zakharia 2:1-3:10

Penglihatan itu berlanjut Seseorang 
berjalan membawa tongkat pengukur. 

Zakharia meman�ilnya. 
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Apa 
artinya 

ini?
inilah pesan Tuhan 

kepada Zerubabel: “Bukan 
dengan kegagahan ataupun 

kekuatan, melainkan oleh 
Roh-Ku,” firman Tuhan. “Kamu 

akan berhasil karena 
Roh-Ku.”

“Zerubabel akan 
selesai membangun 
Bait Suci ini dengan 

seruan ucapan syukur 
atas belas kasihan 

A�ah.”

Apa 
yang kamu

lihat?

itu 
melambangkan 

kutukan A�ah yang 
keluar di atas 

seluruh permuk�n 
negeri.

Sebuah 
gulungan 

kitab terbang! 
Panjangnya 20

hasta dan 
lebarnya 10 

hasta!

Zakharia 4:1-5:4

Setiap orang 
yang mencuri 

dan berbohong 
akan disingkirkan 
menurut tulisan 

ini.
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Apa ini?

ini adalah
gantang yang

penuh dengan ke-
jahatan orang

di seluruh
negeri.

Perempuan ini 
melambangkan 

kejahatan.

Ke mana 
mereka mem- 

bawanya?

Ke Babel, 
tempat mereka 

akan membangun 
kuil untuk 

menyembahnya!

Lalu, apa 
arti semua 
ini, Tuan?

inilah k�mpat roh dari surga 
yang berdiri di hadapan Tuhan 
semesta bumi; mereka akan 
melakukan tugas dari-Nya.

Lalu, Tuhan 
meman�ilku dan 
berkata, “Mereka 
pergi ke Tanah 

Utara untuk 
melaksanakan 
hukuman-ku dan 
menenangkan 

murka-Ku 
di sana.”

Zakharia 5:5-6:8Zakharia 5:5-6:86



Heldai, Tobia, 
dan Yedaya akan 

membawa persembahan 
perak dan emas dari 

orang-orang buangan
 di Babel. Temui mereka 

di rumah Yosia.

Terima 
persembahan 

mereka dan buatlah 
mahkota darinya 
untuk dikenakan 
pada kepala Imam 

Besar Yosua.

Katakan kepadanya 
bahwa Tuhan semesta 
alam berkata, “Kamu 

melambangkan Dia yang 
akan datang, nama-Nya 

‘Sang Tunas’, [1] yang 
akan membangun 

Bait Tuhan.”

[1] Salah satu sebutan untuk 
Mesias yang akan datang.

Bagi Dialah 
sebutan Raja. Dia 

akan memerintah sebagai 
Raja dan Imam, dengan 

keharmonisan sempurna 
di antara keduanya!

Lalu, letakkan 
mahkota itu di Bait Tuhan 

untuk menghormati mereka 
yang telah memberikannya ... 

Heldai, Tobia, Yedaya, 
dan Yosia.

Ketiga orang 
yang datang dari jauh ini 

melambangkan orang banyak 
yang kelak akan datang dari 

negeri yang jauh untuk 
membangun kembali 

Bait Tuhan.

Zakharia 6:9-15

Saat ini terjadi, 
kalian akan tahu 
bahwa pesanku 

adalah dari Allah, 
Tuhan semesta 

alam.

Tapi, 
tidak satu pun 

dari hal ini akan 
terjadi kecuali kamu 

sungguh-sungguh 
menaati perintah 
Tuhan, Allahmu.

Zakharia 6:9-15 7



Selama 70 tahun masa pembuangan, 
orang Yahudi melakukan dua puasa.

Mereka datang meminta nasihat 
kepada nabi tentang apakah mereka 

perlu melanjutka�ya.

Dia memberikan 
jawaban dari A�ah …

Tuhan bertanya, 
“Selama 70 tahun masa 

pembuangan dan berpuasa, 
apakah kamu sun�uh-sun�uh 

menin�alkan dosamu dan 
kembali kepada-Ku?”

“S�t
Yerusalem masih

Makmur, para nabi sudah
memperingatkan bahwa sikap

ini akan mendatangkan
kehancuran ... dan

itu benar.”

“Bersikaplah jujur dan 
adil. Jangan menerima suap. 
Berbuatlah baik dan bermu-
rah hatilah kepada orang 

lain. Jangan menindas janda 
dan anak yatim, orang asing, 

dan orang miskin. Jangan 
saling merencanakan 

kejahatan.”

“Nenek moyangmu 
tidak mau mendengar 

pesan ini. Dengan keras 
kepala, mereka berpaling 

dan menutup telinga 
dengan jari untuk tidak 
mendengarkan Tuhan.”

“Sebab itulah 
murka yang 

besar datang 
dari Tuhan.”

Zakharia 7:1-14Zakharia 7:1-148



“Tuhan semesta alam berkata, ‘Aku
murka karena semua yang telah dilakukan 

musuh-musuh Yerusalem terhadapnya.’”

“Kota Hamat akan celaka. Tirus 
akan dibumihanguskan.” [1]

“Orang Filistin akan dipenuhi 
kengerian s�t mereka melihat ini ...”

“... dan Aku akan menjauhkan mereka; 
tidak akan ada lagi penindas yang 

menyerbu tanah umat-Ku.” [2]

[2] Aleksander Agung melewati Yerusalem 
sebanyak dua kali dan tidak mencelakainya 
dalam kesempatan mana pun.

[3] Kristus memasuki Yerusalem dengan 
menunggangi seekor keledai muda.

“Dan kamu, hai Lebanon ... api akan 
melahap pohon-pohon arasmu!”

“namun, Dia rendah hati, 
menun�angi s�kor 

keledai!” [3]

[1] Tirus dulunya dianggap tidak terkalahkan karena memiliki tembok 
setinggi 150 kaki di beberapa tempat. Tapi, Aleksander Agung membangun
jalan lintas ke Tirus dan menghancurkannya dalam 7 bulan.

“namun, bersukacitalah, hai umat-Ku! 
Sebab, lihatlah ... Rajamu akan datang!”

“Tuhan berfirman, ‘Aku akan menguatkan
Yehuda dan israel; Aku akan membangun mereka 

kembali karena Aku mengasihi mereka.’”

“Aku akan menjadikan umat-Ku 
kuat dengan kuasa-Ku !”

“Dialah Sang Kebenaran, 
Sang Pemenang!”

Zakharia 8-11:3Zakharia 8-11:3 9



Para gembalanya 
sendiri tidak menyayangi 
domba-domba mereka ... 
Aku akan menyerahkan 
masing-masing orang ke 

sesama mereka dan 
raja mereka. [1]

[1] Karena mereka menolak Allah sebagai gembala mereka 
yang sejati, mereka diserahkan kepada “sesama” mereka, 
orang Romawi, dan kepada “raja” mereka, Kaisar.

Karena itu, aku 
mengambil dua tongkat 

gembala, yang kuberi nama
Kemurahan dan ikatan, ...

lalu men	embalakan
mereka seperti yang

diperintahkan
kepadaku.

Lalu, aku 
menyingkirkan
tiga gembala
mereka yang
jahat dalam
sebulan. [2]

Lalu, aku
mengambil tongkatku,

Kemurahan, dan mematahka�ya
untuk memperlihatkan bahwa aku
membatalkan perjanjian-ku untuk

memimpin dan melindungi
mereka. [3]

[3] Tuhan mengesampingkan perjanjian-Nya 
dengan Musa untuk melindungi dan memelihara
karena ketidaktaatan mereka.

[2] Tiga jabatan, yaitu imam, tua-tua, dan ahli 
taurat, ditiadakan dalam waktu singkat.

Lalu,
firman Tuhan 

A�ahku kepadaku, 
“Gembalakanlah 
kawanan domba 

sembelihan
itu.”

Zakharia 11:4-11Zakharia 11:4-1110



“Lalu, aku berkata kepada pemimpin 
mereka, ‘Jika menurutmu baik, berilah 
aku upah. Jika tidak, biarkan saja!’”

“Mereka pun menimbang 30 
keping perak sebagai upahku.” [1]

“Lalu, aku mematahkan tongkatku yang lain, 
ikatan, untuk memutuskan persaudar�n 

antara Yehuda dan israel.” [5]

[5] Sesudah penolakan terhadap Kristus, pertikaian internal dari 
pihak yang berbeda menyebabkan orang Yahudi saling melawan.

Aku akan 
memberi bangsa ini 

seorang gembala yang 
tidak akan peduli dengan 

orang tua atau anak 
kecil. Dia akan memakan 

yang gemuk, bahkan 
merobek kaki 

mereka.[6]

[6] Karena orang Yahudi menolak Gembala yang Baik, mereka 
akan mendapatkan gembala yang bodoh. Anti-Kristus tidak 
akan memelihara mereka, melainkan menyerang mereka.

Zakharia 11:12-17

“Tuhan berfirman kepadaku, ‘Lemparkan 
itu kepada tukang periuk [2] ... yaitu harga 
tertin�i yang mereka nilai bagimu!’” [3]

“Aku pun mengambil 30 keping perak 
itu dan menyerahka�ya kepada 
tukang periuk di Bait TUHAN.” [4]

[1] Yudas mengkhianati Yesus 
demi 30 keping perak.

[3] Yesus dihargai sama dengan 
harga seorang budak biasa.

[4] Dipenuhi penyesalan atas apa yang sudah dia perbuat, 
Yudas melemparkan 30 keping perak ke dalam Bait Suci.

[2] Para pemimpin Yahudi membeli tanah tukang 
periuk dengan 30 keping perak yang dikembalikan.

Zakharia 11:12-17 11



“inilah firman Tuhan mengenai israel … Aku akan menjadikan 
israel sebagai pasu berisi air yang memabu�an segala 

bangsa yang menyuruh pasukan mereka mengepung kota.”

“Meski semua bangsa di bumi 
bersekutu untuk menyerangnya, 

mereka akan dihancurkan.”

“Tuhan akan memberikan kemenangan kepada sisa-sisa 
Yehuda terlebih dulu supaya rakyat Yerusalem tidak 

memegahkan diri atas keberhasilan mereka.” [1]

[1] Allah akan menyelamatkan daerah-daerah israel yang tidak terlindungi 
terlebih dulu saat Anti-Kristus dan pasukannya menyerang israel sehingga 
semua orang akan tahu bahwa itu adalah karya tangan Allah.

“Mereka akan memandang Dia yang sudah 
mereka tikam, lalu meratapi Dia seperti meratapi 
anak tun�alnya, dan bersedih seperti orang 

yang menangisi anak sulungnya.” [2]

[2] Penyesalan israel akan terjadi saat mereka 
melihat Dia yang mereka tolak dan salibkan.

Zakharia 12:1-14Zakharia 12:1-1412



“Pada waktu itu, akan ada mata air yang 
terbuka bagi bangsa israel dan Yerusalem, 

yaitu mata air untuk menghapus segala 
dosa dan kecemaran mereka.”

“Jika ada orang bertanya, 
‘Luka apa yang ada di dada 
dan pun�ungmu itu?’ Dia 
akan menjawab, ‘itu luka 
yang kudapat di rumah 
sahabat-sahabatku!’”

“‘Hai pedang, 
bangkitlah terhadap 
gembala-Ku, terhadap 

orang yang paling karib 
denganku,’ [1] ... firman 
Tuhan semesta alam.”

“Bunuhlah sang gembala sehin�a 
domba-domba akan tercerai berai, 

tetapi Aku akan kembali untuk menghibur 
dan memelihara domba-domba itu.”

[1] Allah menyebut orang ini sebagai yang paling karib 
dengan Dia. Yesus Kristus adalah setara dengan Dia.

[2] Dua juta orang Yahudi terbunuh 
dalam penindasan Romawi dan enam 
juta orang pada masa Hitler. ini juga 
dapat merupakan ramalan tentang 
serangan kejam besar-besaran 
lainnya terhadap bangsa Yahudi.

[3] Banyak orang Yahudi akan menjadi 
percaya kepada Kristus pada masa ini.

Zakharia 13:1-9

“Dua pertiga dari seluruh bangsa 
israel akan dilenyapkan dan mati, tetapi 

sepertiganya akan tin�al hidup.”[2]

“Mereka akan meman�il nama-Ku 
dan Aku akan menjawab mereka; 

Aku akan berkata, ‘Mereka adalah 
umat-Ku,’ dan mereka akan berkata, 

‘TUHAN adalah A�ah kami.’”[3]

Zakharia 13:1-9 13



“Pada hari itu, kaki-Nya akan berjejak di Bukit 
Zaitun ... Bukit itu akan terbelah dari timur ke barat 

hin�a menjadi lembah yang sangat besar.”
“Kamu akan lari 

melalui lembah itu.” [1]

“Tuhan akan mengirimkan 
penyakit atas semua bangsa 
yang melawan Yerusalem.”

[1] Secara ajaib, 
Allah akan 
menyelamatkan 
bangsa Yahudi.

“Mereka akan membusuk sementara mereka 
berdiri di atas kaki mereka. Mata mereka akan 

membusuk di dalam ron�anya, dan lidah 
mereka membusuk di dalam mulut mereka.” [2]

“Mereka akan 
saling melawan, dan 
penyakit yang sama 

akan menyerang 
binatang-binatang 

mereka.”

[2] Entah itu dengan nuklir, perang kimia, 
atau wabah dari Tuhan, musuh-musuh 
israel akan dibinasakan persis di
tempat mereka berdiri.

Zakharia 14:1-15

“Pada hari itu, Tuhan akan 
mengumpulkan semua bangsa 
untuk memerangi Yerusalem.”

Zakharia 14:1-1514



“Lalu, Tuhan akan menjadi Raja atas seluruh 
bumi. Pada hari itu, hanya akan ada satu 

Tuhan ... nama-Nya saja yang akan disembah.”

“Seluruh negeri itu akan menjadi satu 
daratan yang sangat luas, tapi Yerusalem 

akan berada di tempat tin�i.”

“Pada akhirnya, mereka yang 
selamat dari wabah akan naik 

ke Yerusalem setiap tahun untuk 
menyembah sang Raja, Tuhan 

semesta alam, untuk merayakan 
Hari Raya Pondok Daun.” [1]

[1] Perayaan ini akan menjadi peringatan dan ucapan 
syukur atas pengorbanan kematian Yesus Kristus.

“Bangsa mana pun yang tidak mau datang ke 
Yerusalem untuk menyembah sang Raja, Tuhan 
semesta alam, tidak akan mengalami hujan.”

Zakharia 14:9-17Zakharia 14:9-17 15



“Pada hari itu, pada 
lonceng-lonceng hiasan 
kuda akan tertulis KUDUS 

BAGi TUHAN.”
“Semua kuali di Yerusalem dan 

Yehuda akan menjadi kudus 
bagi Tuhan semesta alam.”[1]

[1] Dalam kerajaan Mesias yang mulia, hal-hal yang biasa 
pun akan dikhususkan dalam pelayanan kepada Tuhan.Nabi Zakharia 

banyak berbicara 
tentang Mesias yang 

akan datang.

Yesus pun berbicara 
tentang Zakharia ketika 

berbicara kepada 
orang-orang Farisi.

Aku mengutus nabi-
nabi dan orang-orang 
bijaksana kepadamu … 
beberapa dari mereka 

akan kamu bunuh …

… supaya semua darah 
orang-orang benar yang 
ditumpahkan di bumi akan 

datang kepadamu, mulai dari 
darah Habel sampai Zakharia, 

anak Berekhya, yang kamu 
bunuh di antara Bait 

Allah dan altar.

Zakharia 14:20-21, Matius 23:34-35Zakharia 14:20-21, Matius 23:34-3516














