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Abstract: У овом рау, који је ео шире стуије, аутор у првом погаву, посе 
увоног разматрања, аје кратако ојашњење израза пророк у Старом завету. На-
кон тога се говори о: пророчкој сужи, Божјем откривењу ко пророка, вор-
ским и ажним пророцима, инспирацији (огонаахнутости) пророчке суже. У 
завршном погаву аутор анаизира основне појмове у поруци спасења ко старо-
заветних пророка: монотеизмом, (синајским) заветом и месијанизмом.
Key words: Стари завет, пророци, пророштво, Бог, откривење, инспирација, спа-
сење, монотеизам, завет, месијанизам.

Пророци старозаветних времена ии су Богом просвећени и наахну-
ти уи које је Бог, у разна времена, извајао из среине изараног на-

роа и оређивао за пророчку сужу. Они су ии уховне вође и чувари 
синајског завета, те граитеи уућности јеврејског нароа. Срџа Божја је 
иа и њихова срџа, ревност Божја је иа и њихова ревност, уав Божја 
је иа и њихова уав. Они нису ии утемеивачи иијске реигије и 
етичког монотеизма, аи су ипак Мојсијеву реигију (реигију „отаца“) про-
уии, проуховии и поиги на јеан виши ниво.1

Старозаветни прoроци помињу се током читаве историје јеврејског наро-
а, а из разоа пре 8. века пре Хр. имамо само незнатан рој вероостојних 
пророштaва (1Сам 7, 1–17) ии сроних оеака (Пост 49; Бр 23–24; Пнз 
33). Ученици пророка Иије и Јеисеја сачуваи су, оуше, успомену на 
ео својих учитеа, аи нису сачуваи и сово њихових говора, a те говоре 
познајемо тек из потоњих рецензија. О 8. века пре Хр. и наае ученици, а 
понека и сами пророци, саирају у зирке пророчке говоре, пророштва и 
неке животописне извештаје, осоито оне који се оносе на њихов позив.2

Док је царска сужа у Старом завету припааа искучиво Давиовој 
пороици и Јуином пемену (2Сам 7, 8–16), а свештеничка сужа чиниа 
• goran.mladenovic@sbb.rs
1 Tomić, Celestin, Poruka spasenja Svetog pisma Starog zavjeta, Provincijalat franjevaca konven-

tualaca, Zagreb, 1983, 305.
2 Јанковић, Ваета, Митови и легенде — јудаизам, хришћанство, ислам, Српска књижевна 

заруга, Београ, 2002, 76.
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је повастицу Аронове пороице из Левијева пемена, пророчка сужа 
није иа у вези са ио каквом роовском припаношћу. Такође, она није 
иа усовена поом, узрастом ии социјаним поожајем. Бог је поизао 
сеи пророке сооним натприроним актом (Пнз 18, 15. 18), позивајући 
у ту сужу онога кога је он сам изарао, поступајући искучиво по своме 
нахођењу.3

Пророци нису ии само писци већ вешти говорници и „поитички“ ак-
тивисти. „Јено о центраних начеа старозаветне вере у њеном коначном 
виу ио је уеђење а се уховност не тиче тоико много ритуаа који се 
оигравају у храмовима и светииштима, већ се отиче сваконевног начи-
на живота“.4

Старозаветни пророци ии су носиоци и чувари национане свести 
јеврејског нароа, стано опомињући своје сунаронике коико и сами угују 
Божјој веикоушности и уави, те храрећи их а прикажу исте те вре-
ности у сопственим поступцима, јени према ругима као и према ругим 
нароима. То је иа мучна и тешка ора, и многи су о њих, усе својих 
пророчких ставова, ии прогањани, ацани у тамнице, па чак и уијани, 
аи њихова порука је иа и остаа у сржи аутентичне јеврејске вере, која је 
оиграа веома важну уогу у старозаветној историји.

1. Израз пророк у Старом завету — кратко објашњење појма

Као што је речено у увоу, пророци су ии свети уи старозаветних 
времена. Поре сине проповеничке речи, Бог их је оарио аром вршења 
чуа и извесних симвоичких рањи, а све зара утиска ко изараног Божјег 
нароа о узвишености пророчке суже. Пропове пророка иа је интер-
претирана писменим и усменим путем, ок им је живот, у већини сучајева, 
ио веома јеноставан. Оеваи су се скромно, носии су уге хаине — ми-
от и препасиваи се појасом (1Цар 19, 13. 19; Мт 3, 4). Хрании су се скром-
но, угавном јеући храну иног порека (2Цар 4, 8. 42). Даке, живеи су 
строго мораним и узвишеним животом, и при томе усагашаваи своја еа 
са речима које су говории — пророковаи.5

У старозаветним књигама пророци су се разичито називаи: „navi“, „roe“, 
„hoze“, „iš ha-Elohim“. Прва ва израза, као гавни термини за ознаку носиаца 
ара пророчке суже6, коришћени су о најранијих ана јеврејске историје, 
па све о пророка Самуиа. Реч „navi“ (ָנ  оази о гагоа nava, што (איִב
значи: ’изити, нагрнути, наваити’. По ругим тумачима, та реч потиче о 
корена речи nv̀ , што значи ’тражити, најавити’. Даке, из горе поменутог мо-
жемо а закучимо а је navi — пророк — ице које не говори у своје име, 

3 Књазев, Аексеј, „Пророци“, Теолошки погледи 2–4 (1973), 87.
4 Дрејн, Џон, Увођење у Стари завет, Clio, Београ, 2003, 29.
5 Књазев, Аексеј, н. д., 91.
6 Томић, Иија, Старозаветни пророци, Правосавни огосовски факутет „Свети 

Васиије Острошки“, Сриње, 2006, 20.
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него ојавује воу Божју и његово откривење (Из 7, 1; 4, 15–16).7 Прево-
иоци Септуагинте (LXX) превеи су јеврејску реч navi грчким προφήτης. 

„Етимоогија грчке рјечи јасна је, иако је овај назив ио криво схваћен. Ријеч 
се састоји о гагоа phemi, који значи ’рећи’, ’говорити’ и о префикса pro. 
Овај pro није временски (унаприје рећи, прорећи), него супститутивни (го-
ворити мјесто некога, говорити у нечије име). Пророк је преставник и из-
асаник који говори у име Божје. Он је преставник којега је Бог позвао и 
посао а говори“.8

Израз „roe“ (הֵאׁר) најчешће се јава у запаним семитским језицима, мо-
авском и хананском. У јеврејској траицији, у теоошком смису, овај израз 
имао и сееће значење: ’оговиђење преко уи’, ’Бог вии уе’, ’имати 
виђење ии визију’. О њега је извеено више значења: roe (виеац), rei (оге-
ао), reut (поге), mar’e (изге, појава, геање).9 „Hoze“ (הֶזֹוח) свој корен 
има у гагоу ָח  а среће се и у арамејском језику са истим ,(’геати, виети’) הַז
значењем. „У Старом завету израз hoze се сусреће 175 пута, о чега 130 пута 
повезан са јеврејским, а 45 пута са арамејским кореном. У јеврејском оику 
значења, израз у основи значи ’имати виђење, визију’ аи се при профаној 
употреи сусреће и значење ’оживети’ и ’виети нешто са раошћу’“.10 Из-
раз „iš ha-Elohim“ (ָח ֱא  човек Божји’ јасно указује на ице које је Божји’ (ׁשיִא םיִהֹל
посаник. Истовремено, он се оноси и на сужу пророка, тако се назива 
и Мојсије у Пнз 33, 1, као и руге ичности у Светом писму Старог завета.11 

„То што је терминоогија тако разноврсна јасно указује на то а су се пророци 
међу соом разиковаи, а пророковање није ио јеинствена руштвена 
и верска појава“.12

2. Пророчка сужба

С озиром на то а се знања о руштвеним и реигијским приикама широм 
старог света стано увећавају, прироно је упореити старозаветне пророке 
са сичним појавама руге. Јеан о првих поорника овог приступа ио је 
сканинавски научник Афре Хаер. Према његовом мишењу, пророшт-
во је феномен који се јава у контексту организоване реигије (кут). По-
рона анаиза текстова из Вавиона (Старо вавионско царство, 1894–1595. 
г. пре Хр.) показаа је а су они разиковаи ва типа пророка. С јене стра-
не то су ии Маху, свештеници ии пророци који су се специјаизоваи за 
иве, занесено, трансом изазвано понашање. Уз њих су постојаи и Бару, 
који су се специјаизоваи за виовњаштво, оносно, њима су се поставаа 

7 Harrington, Wilfrid, Uvod u Stari zavjet, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1987, 192–193; уп. 
Миутиновић, Миан, Служба шеснаесторице пророка, Београ, 1910, 6; Rebić, Adal-
bert, Prorok čovjek Božji, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1982, 8–10.

8 Harrington, Wilfrid, н. д., 193; уп. Rebić, Adalbert, н. д., 10–11.
9 Томић, Иија, н. д., 18.
10 Н. д., 17.
11 Н. д., 20.
12 Дрејн, Џон, н. д., 209.
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нарочита питања, на која и они оговараи ацањем коцкица, астроошким 
теоретисањем, ии су жртвоваи животиње и тумачии воу огова на ос-
нову њихове утрое.13

Пророци нису имаи ништа зајеничко са врачима који су се потуцаи 
по земи, иако су преставаи коначну суимацију вековне траиције 
реигизног врачарства. Разиковаи су се о њих пре свега по томе што 
им проповеање није ио професија и што нису живеи о прорицања 
уућности. То су ии мураци, нарони учитеи, руштвени и пои-
тички раници и проповеници више реигозне концепције, засноване на 
ичној мораној оговорности човека пре Богом. Исаија је ио имућан 
земопосеник, Амос пастир, Јеремија потомак аристократског свештенич-
ког роа, а Језеки свештеник јерусаимског храма. Сви они су ии уверени 
а им је Јехова поверио значајну верску и руштвену мисију.14

Ци пророчког сужења означио је сам Бог. То најое можемо виети у 
Књизи пророка Језекеља (Јез 3, 17; 33, 7). Треао је а пророци уу стражари 
и чувари уских уша. Они нису ии зачетници уховности у јеврејском 
нароу, већ реформатори вере која се осањаа на траицију из времена 
утања по пустињи и скапања Савеза на Синају.15 Наро је имао а поштује 
и извршава Божји закон. Треао је а Јевреји уз помоћ пророка сачувају 
своју праву веру и поожност и а оаце о сее све пороке тог времена. 
Ци пророштва је ио а у временима тешким за јеврејски наро утври веру 
и а оржи мора на високом нивоу. Такође јеан о циева пророштва ио 
је и а поуи изарани Божји наро на кајање каа и овај оступио о Бога. 

„Јена о гавних порука пророштва јесте мора. Хананске кутне активно-
сти, као што су храмовна проституција ии крваве жртве, ие су осуђене. 
Суочени са општом корупцијом нароа, пророци су проповеаи покајање и 
претии а ће, у супротном, Бог сурово казнити своје неверне суге“.16

Пророчко сужење ко Јевреја почео је за време Мојсија (Бр 11, 25; 12, 6) 
и трајао је све о 2. века пре Христа (1Мак 4, 46; 14, 41).17 У Светом писму 
Новог завета такође се сусрећу пророци и пророчка сужа (Дап 11, 27; 13, 
11; 15, 32; 21, 20; 1Кор 11, 28–29; 14, 29). Пророци као што су Иија и Јеисеј 
нису нам оставии ништа у писаном оику. Пророка је ио много, аи 
само су њих шеснаесторица оставии своје књиге: Исаија, Јеремија, Језеки, 
Данио, Осија, Јои, Амос, Авија, Јона, Михеј, Наум, Авакум, Софонија, 
Агеј, Захарија и Маахија.

Сви старозаветни пророци ии су огонаахнути уи. Сваки о њих 
је јенога ана оио Божји позив а му сужи, који га је, напосетку, у 
13 Н. д., 209–210.
14 Косиовски, Зенон, Библијске легенде, СКЗ, Београ, 1993, 463; уп. Crowther, Duane S., 

Prophets & Prophecies of the Old Testament, Horizon Publishers & Distributors, Incorporated, 
USA, 1998, 257–260, 297–301, 434–440, 528–530.

15 Гоерг, Дејви Џ., Рејнер, Џон, Јевреји, историја и религија, Clio, Београ, 2003, 53.
16 Еијае, Мирча, Водич кроз светске религије, Нарона књига, Београ, 1996, 210.
17 Књазев, Аексеј, н. д., 86, 177–187.
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потпуности преоразио и посветио у ругог човека. Тај Божји призив је ио 
неооив и није се могао оити, рушио је сваки отпор Божјег изараника 
(Јер 1, 4–11). Мао је пророка о том огађају оставио своје извештаје (Ис 6, 
1–13; Јер 1, 4–11; Јез 1–3; Ам 3, 8).

3. Божје откривење ко пророка

Начини на који су пророци оијаи Божје откривење ии и сеећи:
1. У виђењима. Пророк Исаија је имао виђење Госпоа како сеи на пре-

стоу (Ис 6, 1–4), пророк Језеки је виео саву Божју (Јез 1–3), као и пое 
које је прекривено уским костима (Јез 37, 1–12). Пророк Јеремија је виео 
прут о аема и онац како ври (Јер 1, 1–14), као и ве котарице смокава 
(Јер 24, 1–10). И пророк Данио је имао своја виђења (Дан 8, 2–7). Сва ова 
виђења, иако тајанствена по својој саржини, оично су оијаа и своја 
ојашњења. Међутим, тешко је рећи у каквом су уховном — ушевном 
стању ии пророци у току ових виђења и какве су то сике створене о 
стране Бога, а и у пророковој машти ии је пророк у стварним сикама 
сагеавао оно што му је Бог приказивао. Јено је арем сигурно, то нису 
ие никакве хауцинације, него стварна виђења која су на пророке оста-
виа снажан утисак.18

2. У сновима. Бог се често јавао пророцима у сну (Бр 12, 6; Ј 3, 1; 1Сам 
28, 6; Јов 4, 12–21), a посено је интересантно сновиђење које је имао пророк 
Данио за време ваавине цара Ватасара (Дан 7, 1–28). Такође, многи су 
пророци и тумачии снове које су примии о Госпоа (Дан 1, 17; 2, 28; 4, 5), 
што је ио посеан ар о Бога. Ипак, Закон упозорава јеврејски наро а се 
чува пророка (ажних) који га свим сновима овраћају о Бога (Пнз 13, 1–3). 
Јеремија је пророковао а ће ити пророка који ће „сне срца свога“ износити 
као „Божју реч“ (Јер 23, 15–18).19

3. У говору путем усменог саопштења. На овај начин је Бог ојавио своју 
воу преко Мојсија (Бр 12, 6. 8; Из 33, 11). Пророци су веома често употре-
аваи изреке: „рече Госпо“, „тако рече Госпо“, „реч Божја ође ми“ ит. 
Међутим, постоје извесна места у Старом завету ге се гас ии реч „не 
изјеначује са оичним гасом, који се чује оичним ушима, него га изарани 
пророк чује, оносно осећа у својој унутрашњости, тј. уши“. То је зато што 
је „разним пророцима Бог разичито говорио: Мојсије га је геао, пророк 
Самуио сушао само гас, а пророк Јеремија осећао као гас своје савести“.20

Исто тако, веома је интересантно сазнати и како су пророци саопштава-
и уима Божја откривења. Јеан о најчешћих начина ио је усмени го-
вор онима на које се откривење и оносио. Ако је то ио цео наро, она се 
такво пророштво читао у храму и на местима нароних скупова (Јер 7, 2; 

18 Доментијан, Пророчке књиге Старог завета, Београ, 1908, 1–12.
19 Tomić, Celestin, н. д., 322–323.
20 Томић, Иија, н. д., 34.
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26, 1–2). Ако је воу Божју треао саопштити неком појеинцу (цару, ста-
решини ии ио коме ругом), она су пророци оазии таквим уима у 
кућу (Јер 22, 1; 28, 13; 42, 8–10; Ос 5, 1) ии су иши на место њихове суже 
и тамо им откриваи оно што им је заповеио Бог.21

Други начин помоћу ио је а се прочита записано пророштво. Неки пут 
су сами пророци записиваи Божје речи (Јер 36, 1–7; 27–32), а неки пут су то 
чинии њихови сараници ии ученици. Овако су пророци сужии у вре-
ме цара Озије (Јуејског), све о Немије, каа је живео и раио највећи рој 
пророка — писаца.22

Трећи начин на који су пророци интерпретираи Божју воу ио је то 
што су своја пророштва саопштаваи нароу користећи се извесним сим-
воичким поступцима, тј. путем симоизације оређених пророштава. У 
Старом завету постоје многоројни примери који потврђују ову тврњу; ре-
цимо, ко пророка Исаије, који исписује веику књигу ии хоа го и ос 
јерусаимским уицама наговештавајући скори пропаст Мисира и Етиопије 
(Ис 8, 1–3; 20, 2–4), затим, ко пророка Јеремије, који разија нов су о гине 
и тиме најавује скоро разарање Јерусаима (Јер 19, 10–11) ии сучај запи-
сан у Књизи пророка Осије, који узима жену уницу а и показао гнус-
но иоопоконство јеврејског нароа (Ос 1, 2–9). Овакав ви саопштавања 
вое Божје и пресказивања шта ће се есити у наоазећем времену веома 
се ретко употреавао и увек је за њим сеио усмено ојашњење, раи 
откањања сваке сумње ии погрешног разумевања.

4. Дворски и ажни пророци

Осим „сужених“ пророка, који нису оијаи о Бога неки посеан при-
зив и посање (Ам 7, 10–16), а који су имаи веики ауторитет у јеврејском 
нароу (1Сам 10; 2Сам 28, 6),23 постојаи су и ворски пророци, тј. пророци 
који су ии у сужи цара. Они су га, најчешће, пратии, саветоваи и мо-
ии се Богу за њега. Цар их је често питао за савет и они су имаи веики 
уге и утицај на вору. „Међунароне огађаје свога оа пророци су тума-
чии као ео самога Бога, чији им се еокруг саа чинио гоемо ширим о 
оног што се нека замишао. Бии су уеђени а ожанско иће које са-
ве, у суштини је госпоар историје, чак и ако и се огоио а не посреује 
зара спасавања езверног Израиа, чак и ако и Израи снаше патње у 

21 Књазев, Аексеј, н. д., 87.
22 Томић, Иија, н. д., 51–52.
23 Временом се у старозаветном Израиу формирао пророчки стаеж, који је зајено са 

свештенством и царем ио вођа Израиа. У његовом саставу су се наазии „пророчки 
синови“, тј. пророчка ратства, која су живеа у својим зајеницама поре јеврејских све-
тиишта и која су развијаа реигиозну и национану свест у нароу. Ова уружења по-
сено су иа актуена за време пророка Самуиа, Иије и Јеисеја. Они су истовремено 
ии и раниоци јахвеизма, орене вође против разноразних многоожачких кутова 
(Harrington, Wilfrid, н. д., 195; Миутиновић, Миан, н. д., 16).
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огађајима што су се претећи назираи на међунароном виику, а у којима 
су, ии иза којих су пророци виеи ’ан Јахвеов’ — ан омазе и пропасти“.24

Такође, јеврејски наро је имао сазнање и за постојање ажних пророка. 
Назив „ажни пророк“ не наазимо у јеврејској Биији (МТ); он се сусреће 
у грчком превоу Старог завета у Септуагинти (Septuaginta, скраћено LXX): 
pseudoprophetes (примера раи: ко пророка у Јеремије о 48 пута, коико 
се navi спомиње, 16 пута је превеено са pseudoprophetes). Овим именом 
су означени они пророци који нису прави, истинити Божји гасници. По 
јеврејској Биији сви су они navi, јер припаају пророчком стаежу и гово-
ре у име Божје. Лажни пророци су ии општа супротност правим, истин-
ским пророцима. Они су ии опасност за веру у јеврејском нароу. Зато их 
Божји пророци настоје разоткрити и упозорити наро на њихово постојање 
и еовање (Јер 14, 14–15; Јез 13, 1–16). Већ у Петој књизи Мојсијевој говори 
се о ажним пророцима (Пнз 18, 20). У појеиним тренуцима историјског 
пута јеврејског нароа они су ипак успеи а уу уз цара и а га прате (1Цар 
22). Говоре у име Божје, иако их Бог не шае (Јер 14, 15; 23, 32; 29, 9; Јез 13, 
6). Проричу аж, аве се преваром, износе „ажне утваре и гатања и ниш-
тавио и превару срца својега“ (Јер 14, 14). Њихово ваање је поо, ажу, 
неверни су (Соф 3, 4), проричу за новац (Мих 3, 5. 11), суже се разноразним 
неозвоеним срествима а и стеки наконост цара и нароа (1Цар 22, 13; 
Ис 30, 10), оају се преуи (Јер 23, 14; 29, 23), скони су разврату и пијанству 
(Ис 28, 7), јеноставно речено, варају и презиру име Божје (Јер 23, 27).25

Према томе, за разику о ажних, прави пророци нису правии никак-
ве компромисе, нису угађаи ни цару ни нароу, говории су само истину и 
зог тога су, неки о њих ии гоњени, затварани, шиани и уијани. Про-
рок у Старом завету је знак противења царевима и нароу. „На страницама 
Биије наазимо описе ројних сукоа између пророка и краева. Неки су 
настајаи зог реакције краева против пророчанских опомена и упозорења, 
против пријетња пропашћу у коју ће зему и саму краевску кућу уваи-
ти самовоа и неправена употреа врховне васти“.26 Иеје пророка ие 
су веома ревоуционарне. У проповеима тих мураца реигија више није 
иа комунана институција, већ је постаа ична ствар свакога човека. По 
њиховим схватањима, Госпо не геа на споашње форме кута и ритуа-
а, већ тражи морану чистоту, поштење, правеност и ороту. Староза-
ветни пророк је усамен и оачен, и то вро често и о својих најижих, 
аи он ипак оноси истинско спасење, раост и срећу јер је весник веи-
ког и живог Бога. „Ти уховни превоници, проповеници, наахнути ви-
зионари и веики песници изражаваи су све што је у јеврејском нароу 
ио највреније. Њихови морани иеаи, верске концепције и позивања 

24 Линг, Тревор, Историја религије истока и запада, СКЗ, Београ, 1992, 67.
25 Књазев, Аексеј, н. д., 96–99; Harrington, Wilfrid, н. д., 199–200; Томић, Иија, н. д., 49–51.
26 Pareti, Luigi, Stari svijet, Naprijed, Zagreb, 1967, 284.
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на руштвену праву, извршии су непроазни утицај на европску кутуру 
ва сееће миенијума.“27

Такође, осим горе поменуте категоризације старозаветних пророка, по-
стојаа је још јена група пророка, који су се називаи — пророци писци. 
Први перио њиховог еовања оухвата размак о неких 50 гоина, тј. о 
750. о 700. гоине пре Христа. За то време актуена су пророштва пророка 
Амоса, Осије, Исаије и Михеја. Други перио пророка писаца, о 650. о 587, 
оухвата еатност пророка Наума, Авакума и Софонија. Трећи перио вре-
менски се покапа са периоом вавионског ропства. У њему своје писане 
трагове оставају пророци Јеремија, Језеки и Девтеро-Исаија.28

5. Инспирација (богонаахнутост) у пророчкој сужби

Сваки о старозаветних пророка примио је позив (призив) о Бога а 
уе гасник и тумач његове вое. Сваки о њих је оживео ични сусрет 
са Богом. Пророк Амос у својој Књизи каже: „Ка Госпо рече, ко неће про-
роковати“ (Ам 3, 8). Пророк Јеремија се умара и оесхрарује виећи а мора 
најавивати само несрећу нароу кога вои, па и хтео пригушити реч Божју 
у свом срцу: „И рекох: нећу га више помињати, нити ћу више говорити у име 
његово; аи и у срцу мом као огањ разгорио, затворен у костима мојим, и 
уморих се заржавајући га, и не могох више“ (Јер 20, 9). Пророчанство нису 
само пророкове речи, то су и његова еа, па чак и његов живот. Осијина же-
ниа има симвоичку вреност (Ос 1–3). Језеки је учинио пуно поухвата 
који су имаи оређену пророчку вреност (Јез 4, 3; 12, 6. 11; 24, 24).

Веома је важан и онос између пророка и речи Божје, јер је пророк човек 
који непосрено и искуствено оживава Бога, те се осећа „присиеним“ 
говорити оно за шта сигурно верује а је Божја реч. Већина старозаветних 
пророка своје пророштво почиње речима: „Овако говор Госпо“. Ова из-
река не укучује сваки пут иректну Божју воу. Честим понавањем она 
постаје заправо знак звања које се развија. Пророков сусрет са Богом про-
жео је његов ум и ух тако а стварност посматра са Божјег становништва.

Израз инспирација (огонаахнутост) не постоји у Светом писму. У Ста-
ром завету се само на неким местима најавује и претпостава огона-
ахнутост писца пророчких реова (Из 24, 4–5; 34, 27; Јер 30, 2–3; 36, 2). 
Међутим, спомиње се Дух Госпоњи, који почива на свим харизматичним 
вођама старозаветног Израиа. Примера раи: Дух Божји сиази и остаје на 
Мојсију (Бр 11, 17–25), на Исусу Навину (Пнз 34, 9), цару Сауу (1Сам 16, 14), 
цару Давиу (1Сам 16, 13; 2Сам 23, 2). Такође, он је на пророцима Иији (2Цар 
2, 9) и Јеисеју (2Цар 2, 15), суијама (Су 6, 34; 13, 25; 14, 6–19; 15, 14), покреће 
пророчко оушевење и екстазу (Бр 11, 24–30; 1Сам 10, 5–13; 19, 20–24), аје 

27 Косиовски, Зенон, н. д., 465.
28 Томић, Иија, н. д., 52.
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спосоност појеиним ичностима а чине чуа (1Цар 17, 14; 2Цар 2, 15; 4, 
1–44) и а тумаче снове (Пост 40, 8; 41, 16–38; Дан 4, 8; 5, 11; 6, 3).29

У Новом завету се старозаветне књиге често цитирију као реч Божја (Мт 
22, 31; 26, 54; Мк 7, 3–13; Лк 24, 44–45; Јн 10, 34–35). Апосто Петар каже а 
је Дух Свети говорио кроз Давиова уста (Дап 1, 16; 4, 25), а апосто Паве 
је исто то рекао за пророка Исаију (Дап 28, 25). „Прва Црква приписиваа 
је Светом Писму ожански ауторитет (Рм 3, 2; 1Кор 14, 21; Јевр 3, 7; 10, 15 и 
р)“.30 Међутим, постоје ва касична текста која говоре о оиму и приро-
и огонаахнутости Светог писма Старог завета (2Тим 3, 16 и 2Пт 1, 21). У 
првом апосто Паве каже: „Све је Писмо огонаахнуто“ (2Тим 3, 16); у ру-
гом апосто Петар пише: „Јер никаа пророштво не настае човечјом воом, 
него покретани Духом Светим говорише свети Божји уи“ (2Пт 1, 21).

6. Порука спасења ко старозаветних пророка 
— монотеизам, завет, месијанизам

Пророци у Старом завету заузимају среишњу уогу у омостроју спасења 
изараног нароа. „Јеврејска вера се из основног верова ња у јеног Бога, 
творца свега на овом свету, развијаа постепено“.31 Старозаветни пророци 
су је само још више проуии и проуховии, а сваки о њих је, за време 
своје пророчке суже, утиснуо свој ични печат. Међутим, ипак имају не-
што зајеничко, нешто уе и итније што нам помаже а схватимо њихове 
разике и наизге супротности, а то је: чисти, етички монотеизам, који 
се темеи на синајском завету, и месијанска иеја, као основни појмови у 
њиховој поруци спасења.32

Монотеизам: Битна ставка у сужи сваког старозаветног пророка јесте 
монотеизам. То је среиште и камен темеац сваке пророчке поуке. Проро-
ци монотеизам нису пронаши у нароу, који је увек ио скон поитеизму, 
још мање ко сусених нароа, који су сви реом ии поштоваоци многоо-
жачких кутова.33 Нису о њега оши ни неким фиософским путем. Они 
нису измисии Бога. Бога нико никаа није измисио. Он постоји оувек, 
независно о уи и њиховог мишења. Он се уима ојавио. Зато је за 
старозаветне пророке Бог жива осоа, осоа са којом се може разговарати, 
којој се можеш оратити за помоћ, а не неки апстрактни појам као што је ио 
за грчке фиософе ии анас за неке „савремене“ мисиоце.

29 Миин, Драган, Увод у Свето писмо Старог завета, Београ, 1991, 53–54; Harrington, 
Wilfrid, Uvod u Bibliju, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1991, 44.

30 Harrington, Wilfrid, н. д., 44.
31 Verber, Eugen, Uvod u jevrejsku veru, Narodna knjiga, Beograd, 2002, 7.
32 Tomić, Celestin, н. д., 333.
33 Јеврејски наро је ио упућен а живи у некој врсти изоације. Ту изоацију о ругих 

нароа чинии су закони, оичаји и заповести Божје по којима је живео. Из тих разога 
није се могао „сјеинити“ са ругим нароима у јено национано тео, тако а се стиче 
утисак а је стaрозаветни Израи ио несоцијаан.



30|Младеновић, Г., Сарозавени пророци и њихова пророшва 

Пророци се о Богу изражавају антропоморфистички, што је супротно 
о апстрактног фиософског закучивања. Своју веру темее на „вери от-
аца“. Жее ити чувари вере у јенога Бога који је говорио Авраму, Исаку и 
Јакову, који се јавио Мојсију и свему нароу речима: „Чуј, Израиу: Госпо је 
Бог наш јеини Госпо“ (Пнз 6, 4), „Немој имати ругих Богова уза ме“ (Из 
20, 3).34 Ово свеочење је за пророке ио теме старозаветне вере у Јахвеа. 
Зато су они то, у разним оицима, и наговештаваи јеврејском нароу и на 
томе инсистираи у својим ораћањима. За њих постоји само јеан Бог, Јахве: 
најјачи, највећи, најмурији Бог, који управа светом, веком и човеком.35

У старосавезној науци у посењих ваесетак гоина вои се интензивна е-
ата око настанка и омета монотеизма. Касична теорија о настанку ииј-
ског монотеизма — најое репрезентована тезом Gerharda von Rada — а 
се старосавезни монотеизам темеи на првој заповести, анас се све више 
овои у питање; оносно већина савремених ииста потпуно је оацује. 
За ово су посено засужна новија археоошка открића, која указују на јаке 
моноатријске еементе у реигији пре-егзиских Израиаца. Очигено је 
а је развојни пут иијског монотеизма ио знатно ужи и компикованији 
него што се то раније мисио. Међутим, и поре те чињенице временом се 
у свести старосавезних теоога искристаисаа иеја монотеизма. Постоји 
јеан Бог — Бог Израиов, сви остаи су само пуки иои.36

Завет: Цеокупна пророчка порука утемеена је на завету (савезу). Реч 
пророка јесте „реч завета“, коју је Бог упутио свом нароу (Јер 11, 2. 6). Иеја 
завета протеже се кроз цеу историју спасења, о Ноја о завета на гори 
Синај. Иако ниге изричито не говоре о завету, ипак, то је среишња тема 
пророчког проповеања. Израи је изарани Божји наро, и то је посено 
нагашено у Поновеним законима (Пнз 4, 37; 7, 6). Бог у овом сучају није 
само заштитник и чувар завета, него и његов суеоник.

Бог оећава Авраму и његовим потомцима огату зему Ханан, ге „тече 
ме и меко“ (Пост 15, 18; Из 6, 4; 1Дн 16, 17; Пс 105, 10–11). Међутим, срж 
скопеног завета између Бога и јеврејског нароа чини завет на Синају 
(Из 19–20) и, јеним еом, Натаново пророштво (2Сам 7, 8–16; Пс 89; 1Дн 
17). Са Мојсијем и настанком израиског нароа Божји је пан попримио 
конкретнији оик. Синајски Савез је ио врхунац снажног Божјег пана и 
захвата. Он је потврио Израиеву месијанску нау и усмерио Израиеве 
очи у уућност.

Пророци су сматрани за аровите, харизматичне уе чија је вера уоко 
прожета иејом завета. Сам Бог у некоико сучајева нагашава завет као 
итни еемент у оносу између њега и изараног нароа (Јер 11, 2. 6). Тај о-
нос је, у ствари, ични онос, што поразумева а насупрот јеној ичности 
у потпуној соои стоји руга ичност — Бог и човек стоје јеан наспрам 

34 Tomić, Celestin, н. д., 334.
35 Rebić, Adalbert, н. д., 132.
36 Куат, Рооу, Анђео Господњи у Старом савезу, Београ, 2004, 331.
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ругог.37 У суштини, верски живот израиског нароа почео је синајским за-
ветом, који је заснован на изричито мораистичком сагеавању Бога. Зог 
тога су старозаветни пророци ии веома иско повезани са овим иеаом 
и његовим просавањем у контексту огосужења. Нема сумње а се иеја 
завета наази у сржи старозаветне вере.38

Каа говоримо о Савезу, мисимо на сееће: реакцију у виу нароне по-
сушности, проистеку из њиховог искуства агоати Божје. У историјском 
смису то искуство ио је вро раматично приказано зивањима око Из-
аска и онога што је потом усеио, а ово је гавна тема, порука многих 
највећих пророка. Просавао се и прииком веиких верских празника 
који су оеежии напреак у Израиовом верском животу. Неки научници 
су у прошости, ез сумње, преувеичаваи уогу пророка у огосужењима, 
аи свакако а има смиса у њима виети чуваре вере засноване на Савезу. 
То ојашњава зог чега су говории очекујући а ће их наро сасушати, јер 
су га позиваи а се врати својим уховним коренима.39

Даке, завет је ео уави и соое Божје. Бог је сооно на Синају 
скопио завет са Израием. Круна тог завета је Декаог, исписан на ве по-
че, у ва примерка, као окумент завета, који је похрањен у ковчегу завета. 
Теме и оавеза овога завета су и саме речи Божје: „Ја сам Госпо Бог твој… 
Немој имати ругих Богова уза ме“ (Из 20, 2–3). Бог ће кроз цеу историју 
јеврејског нароа остати веран том завету. Он ће касније скопити јеан 
нови завет са Израием, који неће ити уписан на каменим почама, већ у 
срцима изараног Божјег нароа, као и свих ругих нароа.

Месијанизам: Јена о среишњих перспектива пророка, кроз коју геају 
уућност, јесте месијанизам. Међутим, истина је а ко старозаветних про-
рока нема тако много текстова у којима и се пророковао о Месији,40 а ипак 
је иеја месијанизма као таква — као, уостаом, и за сав стари Израи — 
о неоичне важности за пророке. Пророчки месијанизам морамо нужно 
сагеати у оквиру цеокупне пророчке поруке, посено у оквиру њихове 
есхатоогије. Иеја месијанизма извире из пророчке концепције есхатооги-
је, из њиховог виђења уућности, о зањим анима историје.41

У Старом завету често се спомиње помазивање царева као јеан о усо-
ва ступања на израиски престо (Су 9, 8; 1Сам 9, 16; 10, 1; 15, 1; 16, 3. 15–16; 
2Сам 2, 4; 12, 7; 1Цар 1, 34–35; 5, 1; 2Цар 9, 3–12; 11, 12; 23, 30).42 „Цар је сту-
37 Куат, Рооу, н. д., 316.
38 Уп. Књазев, Аексеј, н. д., 105–106.
39 Дрејн, Џон, н. д., 213.
40 Ова реч није имаа значење које анас има хришћанској теоогији. Изворно месија (mas

chiach, Меschicha — aramejski) јесте помазаник, на грчком Χριστός. Само име оази о 
ореа помазања цара прииком устоичења, и постаје симво царске васти као жеза 
ии круна (Harrington, Wilfrid, Uvod u Stari zavjet, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1987, 252; 
McKenzie, Biblijska teologija Starog i Novog zavjeta, Zagreb, 1980, 211).

41 Rebić, Adalbert, н. д., 137.
42 Још за време суија јеврејски наро је сам сеи поставио цара, аи је Бог оацио такву 

могућност јер је у томе геао противење „царству Божјем на земи“ (Су 9, 22–23). Тек 
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пао у потпуну васт миропомазањем, које је на њим вршио веики свеште-
ник (првосвештеник), ок му је пророчко помазање само показивао а има 
право на царство тј. а је Божји изараник“.43 Такође, цар је својим ступањем 
на престо постајао апсоутни ваар, аи је тај апсоутизам ио ограничен 
ожанским законом и опоменама пророка. Његова ужност и оавеза иа 
је а се приржава синајског закона и у том контексту цар је ио поожан 
закону. Даке, „у Израеу не ијаху посени закони за веике, а посени за 
мае (2Цар 23, 3). Зато у том погеу краева васт у Израеу ипак није иа 
апсоутна“.44

Каа je реч о старозаветном свештенству, нијеан иијски текст пре 
вавионског ропства не говори о помазивању свештеника.45 Свештенич-
ки уге оијао је све више на свом значају након сужањства. У то време 
није ио цара и неког ваара, па је веики свештеник (првосвештеник) 
управао земом.46 Он је у то време ио „месија“, као што је пре њега то ио 
цар.47 Што се старозаветних пророка тиче, они такође нису ии помазивани, 
маа у 1Цар 19, 16 пророк Иија оија заповест о Бога а помаже Јеисеја 
за пророка. Ово се ојашњава у 2Цар 2, 9, ге Јеисеј мои Иију а „уу ва 
еа уха твојега у мене“. Наравно, то је само метафоричко помазивање, и 
оно се као такво изричито спомиње и ко пророка Исаије у Ис 61, 1.

је за време пророка Самуиа, пеменским старешинама пошо за руком а изаеру цара. 
Пророк Самуио то није ооравао јер је у томе виео уар на теократију. Ипак, на крају 
је морао а попусти, и то по нарочитом наређењу Божјем. Цар је изаран коцком, и на тај 
начин сам је Бог учествовао у изору Сауа за цара (1Сам 8, 7; 9, 16; 10, 19).

43 Гумац, Душан, Библијска археологија, Богосовски факутет у Београу и Акаемија Св. 
Васиија Острошког у Срињу, Београ–Сриње, 1999, 173.

44 Rebić, Adalbert, Biblijske starine, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1992, 154.
45 Свештеник је могао постати само Аронов потомак. То се морао оказивати роосовним 

таицама, које су се веома паживо воие. Ко није могао а окаже а је из пемена 
Левијева, оносно из пороице Аронове, није му се мога озвоити никаква свештенич-
ка функција (Нем 7, 64). Но, ни то није ио овоно а се уе Аронов потомак, већ се 
морао ити и ез ио какве теесне ии ушевне мане, као и ругих неостатака (Лев 
21, 10; 13, 18; Јез 44, 13).

46 На чеу цеокупног јеврејског свештенства ио је „врховни свештеник“, „веики свеште-
ник“ — првосвештеник. У њему је иа пуноћа свештенства, он је ио посреник између 
Бога и нароа и јеини је могао ући у светињу на светињама. Први првосвештеник је 
ио Арон, којег је насеио његов син Ееазар, и посе њега је та сужа остаа насена, 
а вршио ју је оично прворођени син. Јеном посвећени првосвештеник није се могао о 
смрти разрешити те ужности. Он је јеини имао право а неког миропомаже за цара 
изараног Божјег нароа.

47 У Лев 4, 16. 35 говори се о помазаним свештеницима, но при том се миси а су ти оеци 
касније унесени и а припаају периоу посе ропства (Harrington, Wilfrid, н. д., 252). По-
се вавионског ропства, првосвештеник је насеио царско помазање и на неки начин 
постао центар месијанског ишчекивања. Пророк Захарија у Зах 4, 8 и 6, 12 аје Зоровавеу 
назив „кица“ (изанак) што можемо упореити са Ис 4, 2; Јер 23, 5; 33, 15. Ко пророка 
Даниа у Дан 9, 25–26 исто тако се говори о првосвештенику као помазанику Божјем.



 Саорнос 5 (2011) [21–37]|33

У научним круговима ио је мишења а је месијанизам у Израиу на-
стао по утицајем сусених нароа.48 Међутим, ко старозаветних Јевреја 
цар је ио само посреник између Бога и нароа. Јеврејски наро не познаје 
институцију цара — Бога, свештеника, спаситеа, нити орее проећног 
уђења прирое, као у Вавиону и Ханану. Зато можемо рећи а се иеја 
о Месији појавиа у Израиу и а је повезана са заветом, са изором, са 
Божјим оећањима, и а су све то изворни еементи у јеврејској историји и 
реигији.49 „Нае Израиа, које су се оносие на царство Божје и оазак 
Месије, развијае су се у току његове национане историје, према законима 
јенога прогреса непрекиног, јене евоуције агане, аи све више и више 
етерминисане. Премет осветаваше се постепено. Зог тога Месијанска 
Иеја уго времена остаа је конфузна у уху овог нароа, јер није ио у стању 
а процени ризницу агосова, која у сеи саржаваху античка пророштва, 
оећања. Патријахано оа, јесте оа прве инкуације Месијанске Иеје, 
која, остајући увек иста, проткива се кроз цео историјски живот Израиа 
о Еена о Христа“.50

Даке, на основу свега поменутог, можемо закучити а постоје три про-
вађујућа оика месијанизма:

1. Царски месијанизам, у којем старозаветни пророци на темеу Божјег 
завета са Давиовом кућом (2Сам 7, 16) вие Месију као цара (Ам 9, 11; Ос 3, 
5; Јер 30, 8–9; Јез 34, 23). Као и Дави, Месија ће се роити у Витејему (Мих 5, 
2). Своју ће васт проширити на цеим светом (Ис 11, 10; Зах 9, 10). Његово 
ће царство ити царство мира (Ис 9, 5; 11, 6–8) и правености (Ис 9, 6; 11, 6).51

2. Пророчки месијанизам: Месија ће ити веики пророк (Пнз 18, 15), који 
ће истовремено ити и човек речи, човек Духа (Ис 42, 1), правеан (Ис 53, 
9–11), пун вере (Ис 42, 4), оновите Израиа (Ис 49, 5–6), који ће као Божји 
суга ити жртвован и тако остварити спасење и откуп свију (Ис 52, 12–13). 
У Девтеро-Исаији, Израи је често називан сугом Госпоњим. Међутим, 
постоје само четири оомка ге овај назив има посено значење (Ис 42, 1–4; 
49, 1–6; 50, 4–9; 52, 13–53, 12).52

48 На Старом истоку иа је распрострањена иеја о цару као отеовењу Бога и оносиоцу 
спасења, као што имамо у иеоогији краа у Египту. Примера раи: Аексанар Веики 
је о својих поаника, нарочито у Египту, ио сматран ожанством. Његови насеници 
Сеевкии и Птоемаии самовоно су сеи приписиваи ожански насов, а сенат-
ским екретом Јуије Цезар је након смрти (45. пре Христа), ио прогашен јеним о 
ожанских заштитиника ржаве. У Вавиону цар је ио преставник ожанства, који је 
у новогоишњем ореу осигуравао агосов и агостање у новој гоини.

49 McKenzie, Biblijska teologija Starog i Novog zavjeta, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1980, 211.
50 Раовановић, (Тихон) Тихомир, Еволуција месијанске идеје у Старом завету с обзиром 

на модерну кртику, Нарона мисао, Београ, 1925, 17.
51 Уп. Tomić, Celestin, н. д., 339.
52 Поставајући питање ко је суга Госпоњи, већина иијских егзегета сматра а је то 

синоним за месију, који ће у свом месијанском еовању имати воструку уогу: наци-
онану и универзану. У његовој ичност ће се Бог просавити (Ис 49, 3), он ће овести 
натраг Јакова (Ис 49, 5–6) и поучити Израи (Ис 50, 4–9). У ругом сучају, месија ће као 
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3. Апокаиптички месијанизам: Ова врста месијанизма посено је засту-
пена ко пророка Даниа, чија је књига јено апокаиптичко ео. Наиме, 
након ропства, у старозаветној огосовској миси развија се иеја о „Сину 
човечјем“, који оази „на оацима“, оозго, који је тајанствена осоа, која 
ће успоставити коначно есхатоошко царство, а оно захвата не само чове-
чанство, него свеукупну створену твар (Дан 7, 13–14).53

„У Јеврејској иији израз „Син Човечији“ коришћен је војако. Најчешће, 
он напросто означава уско иће, као иће разичито о Бога. У том кон-
тексту оично сужи а истакне саост и сиромаштво оичних смртника 
насупрот Божје сие и васти (Бр 23, 19; Јов 25, 6; Пс 8, 4; 146, 3; Ис 51, 12). Бог 
и повремено могао назвати неког о пророка ’сином човечијим’, а и иста-
као разику између пророка и крајњег извора њихове поруке (Јез 2, 1; Дан 8, 
17).“54 Међутим, овај израз има сасвим руго значење у Дан 7, 13–14. У овом 
оеку Књиге пророка Даниа „Сину човечјем“ аје се васт, сава и царство 
а му суже сви нарои, пемена и језици. Васт његова је васт вечна, која 
неће проћи и царство се његово неће расути.55 Ове је он преставен као 
анђеоико — огоико иће.

Даке, ик месије је ко старозаветних пророка веома сожен. Месија је 
цар — поеник, суга Божји, потомак Давиов, Син човечији и Емануи.56 
Некаа се сматра а је човек, а некаа се поистовећује са самим Богом. Сви 
ови разичити појмови, супротни на први поге, сарани су и ускађени 
у јеној Личности — Христу, који је потомак Давиов, цар мира, који је по-
низан и јаше на магарету (Зах 9, 9), који је суга Божји, а опет у исто време и 
Емануи и Син човечји, који оази на оацима.57

стрпиви и понизни суга (Ис 50, 6; 53, 7) својим трпењем и смрћу испунити Божји пан 
који се састоји у оправавању грешника и свих нароа (Ис 53, 8. 11–12). Суга Госпоњи 
ће посеовати унутрашња својства каква су имаи пророци Мојсије и Јеремија. Каснија 
размишања на ову тему, као и реигиозна искуства пророка Језекие и Јеремије, овеа 
су о закучака а уући Месија неће ити месија — цар, већ Месија — пророк (Har-
rington, Wilfrid, н. д., 265).

53 Tomić, Celestin, н. д., 339.
54 Дрејн, Џон, Увођење у Нови завет, Clio, Београ, 2004, 78.
55 У Светом писму Новога завета, Госпо сам сее назива „Сином човечјим“ (Мт 10, 23; 13, 41; 

16, 13; 19, 28; 24, 27. 37; Мк 2, 10. 28; 8, 38; 13, 26; 14, 62; 10, 45; Лк 17, 30; 18, 8; 21, 36; 22, 69; Јн 
3, 13; 6, 53; 8, 28; 12, 23. 34; 13, 31), што само потврђује месијанско и есхатоошко значење 
овог назива.

56 Ко Јевреја израз „Син човечји“ ника није постао неки распрострањени назив са којим и 
се означавао месијански насов, аи је вероватно у неким затвореним круговима месија 
ио очекиван као „Син човечји“ (Harrington, Wilfrid, н. д., 269).

57 Опширнији приказ старозаветног месијанизма виети ко: Маеновић, Горан, Меси
јанска идеја у књизи пророка Исаије, Београ, 2006, 27–39.
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The Old Testament Prophets and Their Prophecy

Introducing this topic in his work, the author has given a short review of the 
role and importance of the prophets and their service in Israel of the Old Tes-

tament. Hereby, the immense role that the prophets used to have in maintaining 
the national consciousness has been specifically emphasized, not only being the 
announcers of God’s thoughtful acts, but also being the active participants in all 
social aspects of the Jewish people.

Forthwith, the ways the prophets used to live have been described and also 
the concept of the word prophet has been explained etymologically. In the next 
chapter, the goals and the tasks of the prophetic service determined by God have 
been described.

Furthermore, the ways the prophets used to come to God’s revelation, either 
in their visions, or in their dreams, or by their speech via oral announcement, 
have been given and shortly described. Likewise, the ways the prophets used to 
announce the God’s revelations to their people they lived with, (either by speech 
or by reading of the written prophecy, or by symbolizations), have also been 
described.

Also, some reference has been made both on the court prophets and the fake 
ones; what impact they had on social and political life of the Jewish people of 
those times. In additional chapter, the prophetic service inspired by God has 
been elaborated.

In the end, the basic notions, given in the salvation message by the Old Tes-
tament prophets (monotheism, the Testament and messianism), have been de-
scribed. There is a special emphasis on messianism being one of the central 
perspectives the prophets used to take in order to foresee the future of Israel. It 
has been made a distinction among three streams of messianism which appears 
in theological contemplation of the Old Testament Jewish people (the divine, the 
prophetic and the apocalyptic messianism).

Key words: Old Testament, prophets, prophecy, God, revelation, inspiration, 
salvation, monotheism, Testament, messianism.
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