
                                                   ПРОРОЦИ СТАРОГ ЗАВЕТА

          Пророк је човек који говори уместо другог( Бога). Он je саопштаваo вољу Божију. Пророке
је Господ посебно позивао да опомињу народ да иду за Богом и да га теше у тешким тренуцима 
историје. Циљ старозаветних пророчанстава је била да припреми Јевреје, а кроз њих и читаво 
човечанство, за долазак Спаситеља ( Месије), да би га, када дође могли препознати и поверовати
у Њега. Они су сва своја пророштва најављивали са : “ Господ каже”. Народу су преносили 
поруку од Бога што није био нимало лак посао. Морали су и самим царевима да говоре када 
греше и тако стављали свој живот у опасност. Јевреји су као изабрани Божији народ, били 
чувари вере у једног Бога. Читава историја старозаветног Израиља је праслика Христа и Цркве. 
(пророк Јона)
          Имамо 4 велика пророка: Исаија, Језекиљ, Јеремија и Данило. Поред њих постоје и 12 
малих пророка: Јоил, Јона, Амос, Осија Михеј,Софроније, Авакум, Наум Авдија, Агеј, Захарије и
Малахије. Последњи пророк Срарог Завета јесте Свети Јован Крститељ. 
         Пророк Исаија: био је царскога рода, живео је седам стотина година пре Христа. Био је 
удостојен да види Господа Саваота ( једно од имена Божијих) на престолу небеском, окруженог 
серафимима који певају “ Свјат,Свјат, Свјат је Господ Саваот”. Пророковао је пад Јерусалима, 
рођење Сина од Девојке Марије, о Јовану Крститељу...Његовом молитвом потекла је вода испод 
горе Сион када је опседан Јерусалим. Та вода је прозвана Силоам што значи послата вода и ту је 
касније Христос послао слепорођеног који се излечио умивши се том водом. Пророк Исаија је 
мученички завршио живот јер је говорио против цара Манасије и његовог недоличног живота. 
Преструган је тестером. 
         Пророк Језекиљ: био је савременик пророка Јеремије. Одведен је у вавилонско ропство где 
је пророковао. Имао је следећа виђења: на небесима је видео облак и огањ а у у њему 4 
животиње: једна је имала лице човека ( Господ као човек), друга лавовско(означава његово 
божанство), треће телеће ( указује на његову жртву) и четврта орловско ( указује на његово 
васкрсење и вазнесење). Још једно виђење се односи на васкрсење из мртвих када је Јеремија 
видео суве кости из којих људи оживљаваше. Пошто је изобличавао своје Јевереје они га из 
злобе привезаше коњима на репове и растргоше га. 
        Пророк Јеремија: живео је 600 година пре Христа. Познато је његово пророштво о бекству 
свете породице( Марије, Христа и Јосифа ) у Египат као и пад Јерусалима у вавилонско ропство.
Пророковао је у Јерусалиму. Каменован је од стране својих сународника јер их је изобличавао 
( многи Јевереји су приносили идолске жртве, чак су и децу жртвовали). Александар Велики је 
посетио његов гроб и наредио да се тело пренесе у Александрију( Египат). 
        Пророк Данило: још као дечак, био је одведен у вавилонско ропство. Још тада је од Бога 
добио дар велике видовитости. Пошто је са своја три друга чувао верски и национални 
идентитет, бачен је у ужарену пећ одакле их је Господ избавио. Пошто је растумачио царев сан и 
сачувао му живот и краљевство, постао је трећи човек у Вавилону ( као некада Јосиф у Египту). 
Оклеветан од својих непријатеља, бива бачен међу лавове али га и одатле Господ избавља. Тада 
цар Навукодоносор издаје декрет о поштовању Даниловог Бога. То ће утицати и на ослобођење 
Јевереја из ропства 536. године. Једном приликом растумачио је речи које је Божија рука 
написала на зиду палате. МАНИ, ТЕКЕЛ, ФАРЕС ( Имерио је Бог твоје царство и учинио му 
крај; измерен си био и нашао се лак; и раздељено је твоје царство и предано Медијамцима и 
Персијанцима) 



Питања: Зашто су Јевреји били изабрани народ у Старом завету?__________________________ 
Да ли су Јевреји увек били верни свом Богу?_______________________ Ко су пророци?
___________________________________________ Чију вољу су објављивали?
_______________________________ За чији долазак су припремани Јевреји путем пророштава?
__________________________ Шта значи реч Месија?_____________________________ Којим 
речима су почињала пророштва?____________________________ Наброј 4 велика 
пророка________________________________________________ Колико је било малих пророка?
_____________________________ Ко је пророковао о рођењу Сина од девојке Марије?
_________________________ Шта је видео пророк Исаија када је био вазнет на небо?
_____________________________ 
_____________________________________________________________________ Како је 
завршио свој живот пророк Исаија?______________________ Каква виђења је имао пророк 
Језекиљ и која су њихова значења?____________________ 
______________________________________________________________________ Како је он 
завршио свој живот и зашто?______________________________________ 
_______________________________________________________________ Чије бекство у Египат 
је пророковао пророк Јеремија?_________________________ Зашто је изобличавао Јевреје?
_____________________________________ Ко је посетио његов гроб?
_____________________________________ У чијем ропству је био пророк Данило?
______________________________ Зашто су га бацили у ужарену пећ?
____________________________________ Међу које животиње су га још бацили?
__________________________________ Које речи је написао Бог на зиду палате и шта оне значе?
__________________________ 
_________________________________________________________________________ Које је 
друго име за јеврејско царство или Јевреје?____________________________ Сви старозаветни 
догађаји су праслика __________________________________ 


