
Bohaterowie Starego Testamentu (30)

Zachariasz i proroctwa mesjańskie

• Prorok:   - imię Zachariasz (hy"r>k;z>  - zecharjah) = „PAN pamięta, pamiętał, oby pamiętał”. 

- Zachariasz - potomek Berekiasza i Iddo. Ne 12,16 wspomina Zachariasza,  głowę rodu 
kapłańskiego Iddo. Za 7,1-6 wskazuje, że przynależał on do personelu kultycznego, kiedy z 
Betel przybyło poselstwo prosząc o rozstrzygnięcie kwestii postu. 

• czas działalności proroka:  Ósmego miesiąca, w drugim roku panowania Dariusza, Pan 
skierował to słowo do proroka Zachariasza, syna Berekiasza, syna Iddo (Za 1,1) [=X/XI 520 r.]

- działalność prorocką Zachariasza w okresie odbudowy Świątyni potwierdza Ezd 5,1; 6,14
- aktywność Zachariasza mniej więcej w tym samym czasie co Aggeusza (gdy namiestnikiem
Judei był Zorobabel, a Jozue arcykapłanem – 520 r.; epoka perska)

• Budowa księgi:

(1) Za 1-8 – tzw. Proto-Zachariasz → prorok o imieniu Zachariasz, działający w 520 r. 

(2) Za 9-14 – tzw. Deutero-Zachariasz → tajemnicze wyrocznie autorstwa późniejszego 
anonimowego proroka, przepisywane po wyroczniach Zachariasza w starożytnych 
manuskryptach

I. Proto-Zachariasz (Za 1-8):

• 1,1-6: uzasadnienie gniewu na Judę oraz ostrzeżenie dla czytelnika, by na poważnie 
potraktował słowa proroka  (wątek deuteronomistyczny)

- Pan był bardzo zagniewany na waszych przodków. Powiedz im więc: Tak mówi Pan 
Zastępów: Nawróćcie się do Mnie - wyrocznia Pana Zastępów - a Ja nawrócę się do was - 
mówi Pan Zastępów. (1,3)

• Wizje Zachariasza

- przesłanie Zachariasza zawarte jest w enigmatycznych nocnych widzeniach 

- nowość: wizje są interpretowane przez anioła (angelus interpres – tzw. anioł-tłumacz)
(por. Am 8,1-2 – Bóg daje widzenie i tłumaczy je prorokowi)

- wizje Zachariasza są bardziej rozbudowane niż wizje Amosa, ale mniej niż apokaliptyczne 
wizje Daniela → faza przejściowa między starszymi prorokami a późniejszą apokaliptyką

- podobne symboliczne wizje znane są także w tradycji perskiej (np. w Bahman Jaszt Zoroaster widzi
drzewo z metalowymi gałęziami, co wyjaśnia mu bóg Ahura Mazda)

(1) Za 1,8-17: wizja jeźdźca na kasztanowatym koniu oraz koni kasztanowatych, gniadych i 
białych → okazanie Izraelowi troski po wygnaniu i przywrócenie im kraju i Jerozolimy

(2) Za 2,1-4: „cztery żelazne rogi i czterech rzemieślników”, którzy mieli je zniszczyć. 

(3) Za 2,5-9: „młodzieniec ze sznurem mierniczym w ręku”, przygotowujący się do mierzenia
przyszłej Jerozolimy. 
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- Od anioła dowiedział się, że w przyszłości Jerozolima będzie miastem otwartym, w którym 
znajdzie pomieszczenie niezmierzona liczba ludzi, i które nie będzie potrzebować murów 
obronnych, bo jego obrońcą będzie sam JHWH. 

- fakt: w 520 r. brak murów w Jerozolimie (odbudowane przez Nehemiasza pół wieku 
później) → miasto narażone i słabe

- Pasargady (stolica perskich Achemenidów): miast bez murów, ALE: otoczona licznymi 
ołtarzami ognia, które symbolizowały obecność boga Ahura Mazdy (→ 2,9 mur ognisty)

(4) Za 3,1-10: „kapłan Jozue”, który w brudnych szatach, symbolizujących jego grzechy i 
grzechy narodu, stoi przed trybunałem niebiańskim i był oskarżany przez „szatana” (por. 
1Krn 21,1; Hi 1; a także Lb 22,22 [anioł JHWH jako przeciwnik dla Balaama]; Ps 109,6)

- znak oskarżeń/podważania autorytetu arcykapłana w niestabilnych czasach po powrocie z 
wygnania → wezwanie do wspierania arcykapłana przez mieszkańców Judei

- Anioł-tłumacz przerwał mowę szatana, oświadczając, że Bóg już ulitował się nad narodem.
Następnie zdjął on z Jozuego brudne szaty i przyodział go w czyste na znak otrzymanego od 
Boga przebaczenia. W wyroczni zaś zapowiedział przyjście Zorobabela, sługi JHWH, 
określając go mesjańskim tytułem „Odrośl” 

(5) Za 4,1-14: „świecznik z siedmioma lampami”, stojący między dwoma drzewkami 
oliwkowymi (również zabarwienie mesjańskie) → Zorobabel i Jozue (diarchia; por. Za 6,9nn)

(6) Za 5,1-4: zwój zapisany przekleństwami, który unosił się nad ziemią
→ symbol kary, jakie JHWH miał zesłać na złodziei i krzywoprzysięzców judzkich

(7) Za 5,5-11: „kobieta zamknięta w efie” (pojemniku na ok. 40 litrów), którą dwie 
uskrzydlone kobiety przeniosły potem do Babilonii. 

→ symbol grzechów narodu; jej przeniesienie = wykorzenienie ich w okresie wygnania 
babilońskiego (por. Kpł 16 – kozioł ofiarny)

(8) Za 6,1-8: „cztery rydwany” zaprzęgnięte w rumaki różnych barw i wysłane na znak 
mającego wkrótce nastąpić sądu JHWH nad narodami całej ziemi.

- Za 6,9-15: zapowiedź koronacji arcykapłana Jozuego, syna Josadaka oraz nadejścia 
„Odrośli”, który zbuduje świątynię JHWH (J 2,19); obydwaj będą zasiadać na tronie (diarchia)

• Za 7-8: wyrocznie z 9. miesiąca (listopad/grudzień) 4. roku panowania Dariusza 

- pytanie ludzi z Betel dot. przestrzegania żałoby i postu, by przebłagać Boga
- odpowiedź (wyrocznia): Bóg nie tyle dba o posty, ale o sprawiedliwość i miłosierdzie 
(ochrona wdowy, sieroty, obcego)
- cierpienie, które przyszło na lud było spowodowane przez fakt, że ludzie nie przestrzegali 
Prawa i słowa proroków → styl Pwt oraz starszych proroków od Amosa do Jeremiasza

II. Proroctwa mesjańskie w Deutero-Zachariaszu (Za 9-14):

a) Pokorny Król Pokoju (Za 9,9-10) c) Pasterz uderzony mieczem (Za 13,7-9)  

b) Dobry Pasterz (Za 11,4-17) d) Tajemnicza postać „Przebitego” (Za 12,1-13,1)
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