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„Vynášejte pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování. Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího, nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého.“ (Za 7,9.10) 

V tomto oddíle proroka Zacharjáše se kumulují některé zásadní pojmy biblické etiky, tedy rozsudek/soud (mišpat), pravda (emet), milosrdenství (chesed), slitování (rachamim) a s nimi také typičtí představitelé těch, vůči kterým nesmí být uplatňování těchto principů opomíjeno: vdova, sirotek, bezdomovec/přistěhovalec (ger) a trpící (ani). 
Za zmínku jistě stojí to, že po jazykové i obsahové stránce odpovídá tento oddíl v bezprostředním kontextu (Za 7,7–14) prologu celé knihy Zacharjáš (Za 1,1–6), na což terminologicky ukazují společné pojmy: „Hospodinovo rozlícení“ (1,2; 7,12), „obrácení“ (1,3.4; 7,14: „… země bude zpustošena po nich, nebude procházení ani obrácení“), „dřívější proroci“ (1,4; 7,7.12, srv. 1,5.6), „volání“ (1,4; 7,7.13), „neslyšení“ (1,4; 7,11), „nevěnování pozornosti“ (1,4; 7,11) a „slova Hospodinova“ (1,6; 7,7.12). Úvodní Hospodinův výrok, který tvoří prolog k celému Zacharjášovu proroctví, je přitom vzorcem k jeho porozumění. Odtud plyne také závažnost pro námi sledovaný oddíl Za 7,9.10. 
To že je tento oddíl orámován zmínkou o dřívějších prorocích (Za 7,7.12), vede některé badatele k domněnce, že verše 9 a 10 jsou ozvěnou slov těchto dřívějších proroků, tedy proroků z doby, „když si ještě Jeruzalém a města kolem něho bydlely v klidu a obydlen byl Negeb i Přímořská nížina.“ (Za 7,7). Slova těchto dřívějších proroků byla odmítnuta zatvrzelými předky (otci), což vedlo v posledku ke zpustošení země. Proto lze tato slova vnímat jako prorocké napomenutí, které platí Božímu lidu napříč generacemi. Můžeme se s nimi v různých obměnách setkat u proroka Izajáše (1,17.23; 10,2), Jeremjáše (22,3) i Ezechiela (22,7). 
V předchozím oddíle proroka Zacharjáše (Za 7,1–7) je na proroky a kněží vznesen od vyslanců, kteří doputovali do Jeruzaléma, dotaz ohledně půstu v pátém měsíci (verše 2 a 3). Hospodin na to reaguje a slovy proroka Zacharjáše klade všemu lidu země i kněžím otázku ohledně motivace jejich půstů (verše 5 a 6). Námi pojednávaný oddíl (verše 9 a 10) se pak může chápat jako pokračování Hospodinovy odpovědi ohledně toho, jak má půst správně vypadat. Jedná se zde o podobný program „pravého půstu“, který podle proroka Izajáše obnáší toto: „Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, … lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné (aniim) … nebýt netečný k vlastní krvi.“ (Iz 58,6.7). Zaměření půstu na jednání ve prospěch utištěných je spojovacím motivem mezi 58. kapitolou Izajáše a tím, co zde uvádí Zacharjáš: „Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího (ani - jednotné číslo, aniim - množné číslo).“ (Za 7,10)
Výrok Za 7,9.10 tedy můžeme považovat za určitý etický sumář „pravého půstu“, který je Zacharjášovou adaptací slov dřívějších proroků. Přiblížíme si jej rozborem jeho základních pojmů. Na prvním místě mluví prorok o „pravdivém rozsudku/soudu“ (mišpat emet). Toto slovní spojení uvádí ještě prorok Ezechiel jako jedno z charakteristických jednání spravedlivého, který jistě bude žít (Ez 18,8), tedy má u Boha dobrou budoucnost. 
Mišpat je nejdůležitějším právním termínem Starého zákona a označuje požadavek, který je v souladu s právem, dále také označuje soudní výnos (rozsudek) a právní ustanovení, až i nakonec právo samotné. Původně se ovšem nejedná o nějakou obecně platnou právní normu, nýbrž o soudní výnos v konkrétním sporu. Soudní výnosy uskutečňovali v předexilní době „starší města“ a soud se konal při shromáždění v městských branách. 
Prorocká kritika přitom opakovaně poukazuje na náchylnost ke zneužívání soudní pravomoci. V této prorocké linii stojí také Zacharjášova výzva k „souzení soudem pravdy“ nebo, jinak přeloženo, k „vynášení pravdivých rozsudků“ (tak ČEP). Doplňující variantu „pravdivého rozsudku“ představuje prorok Zacharjáš souslovím „soud pokojný“ (mišpat šalom): „Vynášejte ve svých branách pravdu a pokojný soud (rozsudkem pokoje suďte).“ (Za 8,16) Souvislost mezi pravdivým a pokojným rozsudkem je dána tím, že uplatňování práva představuje cestu ke společenskému pokoji, viz např. Iz 59,8: „Cestu pokoje neznají, není práva v jejich stopách.“ Jeruzalém (město pokoje) bude díky Hospodinově přítomnosti nazván „město pravdy“ (Za 8,3).
Dalšími uvedenými centrálními pojmy biblické etiky je dvojice „milosrdenství“ a „slitování“ (chesed a rachamim). Oba projevy patří k Hospodinovým základním vlastnostem, nacházíme je takto spolu uvedeny ještě desetkrát (Ž 25,6; 40,12; 51,3; 69,17; 103,4; Iz 63,7; Jr 16,5; Pl 3,22; Oz 2,21; Da 1,9). Hospodin jedná s člověkem ve svém milosrdenství a slitování a to má motivovat člověka k tomu, aby takto jednal i se svými bližními, tedy, aby milosrdenství a slitování prokazoval svému bratru, jak to uvádí Za 7,9. Pozoruhodné je, že dvojice „milosrdenství“ a „slitování“ na deseti výše uvedených místech vždy označuje projevy Hospodinovy. Jediné místo, které vyzývá k oběma těmto projevům jednání vůči našim bližním, je právě u Zacharjáše. Z toho můžeme usoudit, že Hospodin tímto probouzí toto jednání také v nás, motivuje nás tím, jaký je on sám. 
Slitování (rachamim), které je v hebrejštině svým slovním kořenem příbuzné se slovem „děloha“ (rechem), odkazuje na emocionální rozměr, který doplňuje smluvní věrnost (chesed). Těmito projevy se Hospodin obrací především ke slabým a zranitelným: „Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém.“ (Ž 68,6). Prokazovat mezilidské milosrdenství znamená z tohoto hlediska zpřítomňovat milosrdenství Hospodinovo a to je znak lidské věrnosti Hospodinu: „Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného.“ (Jb 6,14)
Odpověď proroka Zacharjáše ohledně dodržování půstu v pátém měsíci jde ke kořenům toho, proč byl vlastně tento půst zaveden. V pátém měsíci roku 587 př. n. l. byl zničen chrám a město Jeruzalém vypáleno (2Kr 25,8n; Jer 52,12n). Důvod k půstu spočíval v rozpoznání, že tyto tragické události byly důsledkem dlouhodobého nenaslouchání Božímu slovu (Za 7,11–14). Dalším důsledkem byl babylonský exil. Zacharjáš ve své odpovědi celému národu ukazuje, že tato doba už je sice za nimi, ale k tomu, aby se prosadila dobrá budoucnost, kterou jim nyní Bůh zaslibuje, je stále podstatné naslouchat Božímu slovu. Zacharjáš také ukazuje, že etické požadavky, které Bůh skrze proroky svému lidu předkládá, jsou stále stejné (Za 8,16.17). 
Boží zaslíbení je přitom vskutku velkolepé. Doba půstu se obrátí v dobu veselí a slavnosti, podmínkou je ovšem láska k pravdě a pokoji: „Půst … se judskému domu obrátí v radostné veselí a utěšené slavnosti. Jen milujte pravdu a pokoj!“ (Za 8,19) 
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