
Старозаветни пророци 

 

 

Драга децо, помаже Бог! 

Замолила бих вас, као што смо и до сада чинили, да на почетку 

читања веронауке изговорите молитву „Оче наш“.  

Када смо говорили о подели Старог Завета, научили смо да се он 

завршава књигама пророка који су најављивали долазак Спаситеља 

света.  

Старозаветни пророци су чланови јеврејског народа који су 

говорили у име Божије, надахнутим Духом Светим. Потицали су из 

различитих друштвених слојева (сељаштва, аристократије, 

свештенства) и непрестано су путовали како би испунили своју 

мисију. Обраћали су се народу и владарима када би исти запали у 

неки грех или када би се осећали обесхрабрено. Уколико су 

владари чинили безакоња, клањали се многобожачким идолима или 

градили своје самопоуздање на новцу, пророци их нису штедели у 

својој критици. Уколико би, са друге стране, народ у тешким 

временима губио веру и сумњао у Божија обећања, пророци би им 

враћали наду и говорили би о доласку Месије – Спаситеља света 

који ће све довести у ред.  

Они су били од Господа изабрани за та велика дела. Тако код 

пророка Јеремије проналазимо: „И дође ми ријеч Господња 

говорећи: прије него те саздах у утроби, знах те. И прије него што 

изиђе из утробе посветих те. За пророка народима поставих те... 



Рече ми Господ: ето, метнух ријечи своје у твоја уста.“ (Јер 1, 4-

5,9) 

Пророк Илија кога прослављамо 2. августа живео је 

у 9. веку пре Христа. Био је бранитељ Божијих 

заповести и Господ му је дао силу да чини велика 

чуда. Живео је (као и свети Јован Крститељ) дуго у 

пустињи, а Господ је наредио гавранима да му 

доносе храну. На крају свог живота узнет је на небо 

пре очима свог ученика Јелисеја.   

Пророк Исаија живео је у време цара Ахаза који је 

допустио да се по целом царству рашири идолопоклонство и да 

постане вазал (слуга) асирског цара. Исаија га опомиње и говори за 

власт: „Оставише Господа, презреше свеца Израиљева, одступише 

натраг.“ Међутим, упркос Исаијиним упозорењима, Ахаз и његов 

син не одступају од своје политике. Тада Исаија почиње 

пророковати о доласку Месије (Спаситеља) који 

ће бити савршени цар, по вољи Божијој и који ће 

спасти народ свој. У 7. глави своје књиге он 

пророкује о оначину доласка Спаситеља тј. о оној 

која ће га родити и каже: „Зато ће вам сам 

Господ дати знак: ето дјевојка ће затруднети и 

родиће сина и надјенуће му име Емануил“ (што 

значи с нама Бог, Спаситељ). Та девојка је управо 

Пресвета Богородица која није била удата, није знала за мужа, а 

родила је Спаситеља света. 

У Старом Завету налазе се књиге такозваних 4 велика и 12 малих 

пророка: 

1. ВЕЛИКИ ПРОРОЦИ – Исаија, Јеремија, Језекиљ и Данило 

2. МАЛИ ПРОРОЦИ – Осија, Јоил, Амос, Авдија, Јона, Михеј, 

Наум, Авакум, Софонија, Агеј, Захарија и Малахија. 

Задатак: Прочитајте текст и извуците неколико најважнијих 

реченица. 

Молитва „Богородице Дјево“ 

Христос васкрсе! 

Будите ми здраво! Љуби вас и поздравља ваша вероучитељица. 


