
3. Proroci, strážcovia viery Izraela 

Diecézna	škola	viery		



U V hebrejskom prostredí sa za proroka označoval 
človek buď hebrejským výrazom nábí = povolaný alebo 

ro´eh = videc.  

U V gréckej aj latinskej reči sa na označenie proroka 
používal výraz proféta. Je to kombinácia dvoch slov: 

pro = v mene niekoho, namiesto niekoho; femí = 

hovoriť, vystupovať.  

U Teda prorokom je v prvom rade človek, ktorý hovorí 
v mene Boha, pretože on ho posiela. 

KTO	JE	PROROK?		



V dejinách Starého zákona bolo množstvo 
prorokov. Už Abraháma Písmo nazýva 
prorokom (Gn 20,7), a to pre jeho blízkosť 
a pre jeho intenzívnu komunikáciu s Bohom.  

Taktiež Mojžiš bol takto nazývaný, ba Písmo 
o ňom dokonca hovorí, že bol najväčším 
medzi prorokmi (Dt 34,10). Bolo to vďaka jeho 
blízkosti  s Bohom. V Dt 18,18 sa hovorí, že 
Boh vzbudí svojmu ľudu proroka ako bol 
Mojžiš.  

PROROCI	A	PROROCTVO	



Veľkí a malí proroci 
 Rozdiel medzi nimi je predovšetkým v dĺžke spisu.  

PROROCI -  PISATELIA 

Veľkí proroci Malí proroci 

Izaiáš 
Jeremiáš 

Ezechiel 

Ozeáš 

Joel 

Amos 
Abdiáš 

Jonáš 

Micheáš 

Náhum 
Habakuk 

Sofoniáš 

Aggeus Zachariáš 

Malachiáš Daniel 



ĎALŠÍ PROROCI . . . 

•  Ďalší proroci: Samuel (posledný sudca 
a prvý prorok), Eliáš, Elizeus, Natan, Gad, 
viacerí anonymní proroci,  

•  Prorokyne - ženy (Miriam, Hulda, Debora, 
Anna)...  

•  Novozákonní proroci: Ján Krstiteľ a Ježiš 
Kristus, náš Mesiáš a Pán. 



1. Prorok dostáva svoje povolanie od Boha a cíti 
povinnosť zanechať dvoj dovtedajší stav a nasledovať 
Boží hlas.  

2. Povolanie neraz cez sen, videnie a v ňom dostáva 
poslanie odovzdať Božie posolstvo   

3. Neraz oznamujú nepopulárne posolstvo  
4. Dôvodom ohlasovanie je vyzvať ľudí na pokánie a 

návrat k Bohu 
5. Tnapomínajú ľudí, aby sa kajali za svoje hriechy a 

ohlasujú Božie  tresty, ak to neurobia.  

POSLANIE	PROROKA	



Povolanie Mojžiša, Samuela, Izaiáša, Jeremiáša... 

PRIEBEH	POVOLANIA	ZA	PROROKA		

1.  Posvätné okolnosti  
povolanie 

2. Povoláva Boh  

3. Osoba proroka sa  
  vzpiera, cíti sa nehodná 4. Boh uisťuje proroka 

5. Boh dáva poslanie,  
poverenie 



NIEKTORÉ	PRÍKLADY	POVOLANIA		
MOJŽIŠ	 

•  Povolanie	 Mojžiša	 pri	 horiacom	 kre	 (Ex	 3)	
prichádza	 bez	 predchádzajúcich	 zásluh	
Mojžiša,	 prichádza	 prekvapujúco,	 s	
iniciatívou	 prichádza	 Boh,	 a	 nie	 budúci	
prorok.		

•  Os l o v ený	 s a	 b r án i ,	 a r g umen t u j e	
nedostatočnosťou	 svojich	 schopností.	 Boh	
však	 nástojí	 na	 svojom	 pláne	 s	 osloveným	
človekom.		



SAMUEL 

•  Povolanie	Samuela	sa	odohralo	vo	svätyni	v	
Šílo	v	čase	 jeho	veľmi	mladého	veku	(1Sam	
3).	

•  Možno	 predpokladať,	 že	 Samuel	 po	 tomto	
povolaní	 zostal	 ešte	 nejaký	 čas	 u	 kňaza	
Héliho	vo	svätyni	v	Šílo.	Jeho	nová	pozícia	je	
opísaná	vo	výstižnej	charakteristike:	Samuel	
dorastal,	Pán	bol	s	ním	a	ani	 jednému	z	jeho	
slov	nedal	padnúť	na	zem.	



IZAIÁŠ 

•  Izaiáš	prežil	svoje	povolanie	vo	veľkolepom	
videní	 nebeského	 trónu.	 Videl	 anjelov	 pri	
nebeskej	 liturgii,	 ako	 Bohu	 spievali	
trojnásobné	 Svätý...	 je	 Pán	 zástupov	 (Iz	 6).	
Po	 vyznaní	 hriešnosti	 je	 prorok	 očistený,	
povolaný	a	poslaný.	

•  Podobným	 spôsobom	 bol	 povolaný	 aj	
apoštol	 Peter	 spolu	 s	 bratom	 Ondrejom	
a	 bratmi	 Zebedejovcami	 Jakubom	 a	 Jánom	
(porov.	Lk	5).		



JEREMIÁŠ 

•  Jeremiášovo	 povolanie	 je	 taktiež	 veľmi	
dojímavé.	Boh	sa	mu	jemne	prihovára:	Skôr,	
než	som	ťa	utvoril	v	matkinom	živote,	poznal	
som	ťa...	zasvätil	som	ťa,	...	za	proroka	som	ťa	
ustanovil...		

•  A	na	 námietku	 Jeremiáša,	 že	 je	 ešte	mladý,	
mu	 Boh	 odpovedal:	 Nehovor:	 „mladučký	
som“,	 lebo	 pôjdeš	 všade,	 kde	 ťa	 pošlem	
a	povieš	všetko,	čo	ti	prikážem	(Jer	1,5-6).		



1.	Proroci	preberajú	“úlohu”	Mojžiša–	Kladú	
dôraz	na	zachovávanie	Božích	prikázaní		

2.	Proroci	používajú	duchovné	zbrane.		–	Nie	sú	
to	nejakí	politickí	vodcovia,	ale	neraz	
kritizujú	kráľov,	že	sa	vzdialili	od	Boha.		

3.	Proroci	zdôrazňuje	aj	sociálne	otázky	–		
				Ich	náboženská	výzva	pre	ľudí,	aby		
				slúžili	iba	Bohu	je	často	spojená		
				so	sociálnou	spravodlivosťou		
				(sirota,	vdova,	cudzinec)	

ZNAKY	PROROCTVA	



4.	Proroci	sú	vždy	Boží	poslovia.–		Proroctvo	je	
takmer	vždy	uvedené	výrazom	“Toto	hovorí	
Pán”,	“Čujte	slovo	Pánovo.”	Prorok	si	je	
vedomý,	že	Božím	hlasom.	Proroctvo	nie	je	
jeho,	ale	pochádza	pod	Boha	

5.	Praví	proroci	dokazovali	pravosť	slov	
	nielen	tým,	že	sa	splnili,	ale	ich	život		

				bol	vždy	v	súlade	s	tým,	čo	ohlasovali.		

ZNAKY	PROROCTVA	



SYMBOLICKÉ	GESTÁ 

• Niekedy	 prorok	 dostane	 Boží	
príkaz	vykonať	nejaký	skutok	

• Prorok	ho	vykoná	
• Boh	podá	jeho	vysvetlenie	
• Symbolický	 skutok	má	 veľmi	 silné	
prepojenie	na	konkrétnu	situáciu.	



SYMBOLICKÉ	GESTÁ 

•  Iz	 8,1-3:	 Izaiáš	 na	 tabuľky	 napíše	 “Náhla	
korisť	 –	 rýchly	 lup”	 a	 potom	 dá	 vlastnému	
synovi	takéto	meno.	

•  Oz	3,1-5:	Ozeáš	si	vezme	za	ženu	prostitútku,	
ale	nemá	s	ňou	sexuálny	vzťah	na	znak	toho,	
že	Izrael	odvrhol	Boha.	

•  Iz	 20,1-6:	 Izaiáš	 žije	 tri	 roky	 bosý	 a	 nahý	 na	
znak	 otroctva,	 do	 ktorého	 pôjdu	 Egypt	 a	
Etiópia	



•  Jer	 19,1-13:	 Jeremiáš	 kúpi	 hlinený	 krčah,	
ktorý	 potom	 rozbije	 na	 znak	 zničenia	
Jeruzalema.		

•  Jer	27:	Jeremiáš	chodí	s	konským	jarmom	na	
vlastnej	hlave	ako	znak	zotročenia	Izraela.		

•  Ez	4:	Ezechiel	leží	390	dní	na	jednom	boku	a	
potom	 40	 dní	 na	 druhom	 boku	 za	 hriechy	
Izraela.		

•  Ez	12:	Ezechiel	v	noci	vstane,	vezmi	sa	batoh,	
prebpra	múr	domu	ako	znak,	že	Izrael	pôjde	
potupne	do	vyhnanstva.	



NIEKTORÉ	PRÍKLADY	PROROCTIEV	



• Prorok	Izaiáš,	ktorý	pôsobil	približne	v	
rokoch	 740	 -	 670	 pred	 Kristom,	
hovorí:	Hľa,	 panna	počne	a	porodí	 syna	
a	dá	mu	meno	Emanuel...(Iz	7,14).		

• Toto	 proroctvo	 cituje	 aj	 evanjelista	
Matúš	 pri	 opise	 Ježišovho	 narodenia	
(Mt	 1,22-23).	 Okrem	 toho	 Izaiáš	 má	 aj	
ďalšie	 mesiášske	 texty,	 ktoré	 hovoria	
o	 utrpení	 Pánovho	 služobníka	 (Iz	 42;	
49;	50;	52	–	53).	



•  Prorok	 Ozeáš,	 ktorý	 pôsobil	 približne	 v	
rokoch	 750	 -	 725	 pred	 Kristom,	 postavil	
celé	 svoje	proroctvo	na	veľkej	 téme:	Boh	
miluje	 svoj	 ľud,	 aj	 keď	 tento	 ľud	 je	
neverný	 a	 uzavrie	 s	 ním	 novú	 zmluvu	
a	v	nej	už	ľud	bude	verný	svojmu	Pánovi.	
Podstatu	 tohto	 proroctva	 najlepšie	
vystihuje	veta:	Boh	je	láska	(1Jn	4,8.16).	



• Prorok	Joel,	ktorý	pôsobil	približne	v	
rokoch	 400	 -	 350	 pred	 Kristom,		
predpovedá	 zoslanie	 Ducha	 Svätého.	
Text	sa	nachádza	v	Joel	3,1-2	a	naň	sa	
odvolal	 aj	 sv.	 apoštol	 Peter	 vo	 svojej	
prvej	turíčnej	kázni	(Sk	2,14-36).	



• Prorok	 Micheáš ,	 ktorý	 pôsobil	
približne	 v	 rokoch	 740	 -	 690	 pred	
Kristom,	 má	 v	 svojom	 spise	 presný	
údaj	 o	 tom,	 odkiaľ	 bude	 pochádzať	
Mesiáš:	A	ty,	Betlehem,	Efrata,	primalý	
si	medzi	 tisícami	 Júdu,	 z	 teba	mi	 vyjde	
ten,	čo	má	vládnuť	v	Izraeli...(Mich	5,1)	
Tieto	 texty	 sa	 čítajú	 pri	 vianočných	
bohoslužbách.	



•  Prorok	 Zachariáš ,	 ktorý	 pôsobil	
približne	 v	 rokoch	 530	 -	 500	 pred	
Kristom,	má	vo	svojom	prorockom	spise	
viaceré	výrazy,	ktoré	novozákonní	autori	
vzťahujú	 na	 postavu	 Mesiáša:	 kráľ	
prichádza...	 ponížený	 je...	 na	 osliatku	
(Zach	 9,9);	 tridsať	 strieborných	 (Zach	
11,12);	 budú	 hľadieť	 na	 mňa,	 ktorého	
prebodli	(Zach	12,10);	udri	pastiera,	nech	
sa	stádo	rozpŕchne	(Zach	13,7).	



•  Prorok	 Malachiáš,	 ktorý	 pôsobil	
približne	 v	 rokoch	 440	 -	 410	 pred	
Kristom,	 má	 predpoveď	 o	 príchode	
predchodcu	 Pána:	 Hľa,	 ja	 vám	 pošlem	
proroka	 Eliáša,	 skôr	 než	 príde	 Pánov	
deň...(Mal	 3,23).	 Toto	 proroctvo	 treba	
rozumieť	ako	predpoveď	vystúpenia	sv.	
Jána	 Krstiteľa	 ako	 predchodcu	 Pána	
Ježiša.	



Ďakujem	za	Vašu	pozornosť	


