
16. Prorocy wysłannikami Boga 
 

Sytuacja egzystencjalna 

 

– Szkoda, że dziś już nie ma żadnych proroków, którzy mówiliby nam co mamy robić – westchnęła Iza, po tym 

jak na religii usłyszała o Eliaszu i Izajaszu. – Jakie to byłoby fajne! Człowiek nie popełniałby całej masy głupot 

– dodała, z miną znawcy, bo właśnie wczoraj miała okazję na własnej skórze doświadczyć tego, że nie wszyscy, 

których spotyka na swej drodze są dobrymi doradcami i pragną jej dobra. Zachęcona przez starszą o kilka lat 

koleżankę, spróbowała jakiejś tajemniczej mikstury a potem kilka godzin spędziła na szpitalnej izbie przyjęć, 

skręcając się z bólu. Iza do tej pory dostawała „gęsiej skórki” na wspomnienie straszliwych skurczów żołądka i 

wzroku pielęgniarki podłączającej je kroplówkę. Spotkały się już kiedyś w tym miejscu, tyle że w odrobinę 

innych okolicznościach. Wtedy Izce „udało się spaść ze szkolnego ogrodzenia”, przez które przechodziła dlatego, 

że założyła się z chłopakami, iż opuści teren szkoły szybciej niż oni. Zakład wygrała ale, pogotowie przywiozło 

ją wprost ze szkoły ze złamaną nogą.  

– No moja droga, – powiedziała tym razem pielęgniarka – ty 

rzeczywiście masz upodobanie w ekstremalnych rozwiązaniach i 

słuchaniu dziwnych osób! 

– Pomyśl tylko, – mówiła Iza do Julki, – przyszedłby taki prorok 

i powiedział: Iza, nie rób tego, co ci Amelia radzi, bo źle na tym 

wyjdziesz! I nie byłoby nieszczęścia takiego jak wczorajsze 

– I ty byś niby posłuchała? – spytała Julka. 

– No pewnie! 

– E, tam. Wydaje ci się. Ci z dawnych czasów wcale nie chcieli 

słuchać i nie przejmowali się tym, co mówili prorocy. Może tylko 

nieliczni – chcieli. Dopiero jak spełniało się to, przed czym prorocy ostrzegali, stukali się w głowę i mówili: O! 

A jednak mieli rację! A zresztą dziś też mamy różnych Bożych wysłanników. 

– Jak to? 

– No, różni święci, męczennicy, papież. Popatrz, każdy papież przed czymś ostrzega albo do czegoś zachęca, ale 

kto go słucha? Niektórzy nawet nie wierzą, że jest następcą Chrystusa na ziemi. 

Iza spuściła głowę. Było sporo prawdy w tym, co mówiła Julka. W sumie to ona też nigdy nie wpadałaby na to, 

że proroka można by szukać gdzieś indziej niż tylko w historii. 

 

Prorocy więksi: 

https://prezi.com/iwjdjy67kewr/prorocy-wieksi/ 
 
Prorocy mniejsi: 
https://prezi.com/lnx_ksksafkz/prorocy-mniejsi-
starego-testamentu/ 

Imię i nazwisko 

 

Z pewnością wiele razy 

zetknęliście się z postaciami proroków 

Starego Testamentu. Niektórych z nich 

poznawaliście na katechezie w szkole 

podstawowej. Także podczas Mszy 

Świętej, w liturgii słowa, często słyszymy 

fragmenty zaczerpnięte właśnie z 

nauczania proroków. Spróbujemy dziś 

uporządkować i pogłębić naszą wiedzę na 

ich temat. Pomoże nam w tym krótka 

prezentacja. Po jej obejrzeniu spróbuj 

wypełnić poniższe zadanie. 

4. Kto to jest „prorok”?

...

3. Jakie wątpliwości miała Julka?

... 

2. Dlaczego chciała spotkać na swojej drodze proroka?

... 

1. O czym marzyła Iza?

...

https://prezi.com/iwjdjy67kewr/prorocy-wieksi/
https://prezi.com/lnx_ksksafkz/prorocy-mniejsi-starego-testamentu/
https://prezi.com/lnx_ksksafkz/prorocy-mniejsi-starego-testamentu/


Z pewnością wiele razy zetknęliście się z postaciami proroków 

Starego Testamentu. Niektórych z nich poznawaliście na katechezie w 

szkole podstawowej. Także podczas Mszy Świętej, w liturgii słowa, 

często słyszymy fragmenty zaczerpnięte właśnie z nauczania proroków. 

Spróbujemy dziś uporządkować i pogłębić naszą wiedzę na ich temat. 

Pomoże nam w tym krótka prezentacja. Po jej obejrzeniu i na podstawie 

informacji zamieszczonych w materiałach uzupełnij poniższe zadanie. 

 

 

 

– Żył w latach 765–
701 przed Chr.

– Działał w 
Jerozolimie

– Przemawiał do 
narodu zagrożonego 
przez Asyrię 
(zapowiadał upadek 
Królestwa Izraela i 
Judy)

– Wzywał do 
nawrócenia

– Akcentował 
potrzebę i moc wiary

– Podkreśla 
konieczność zaufania 
Bogu 

Ciekawostką księgi 
proroka Izajasza jest 
to, że składa się ona 
właściwie z trzech 
ksiąg. Powstawały 
one w różnym czasie i 
mają różnych 
autorów.

Izajasz

– Działał w latach 
627–658 przed 
Chr.

– Przemawiał w 
Jerozolimie 
zagrożonej 
najazdem 
babilońskim

– Przepowiadał 
upadek Jerozolimy 
ale też budził 
nadzieję na rychły 
powrót z niewoli

– Przestrzegał 
przed 
nadchodzącym 
sądem Bożym

– Akcentował 
potrzebę osobistej 
wiary i pokuty 

Jeremiasz

– Został powołany 
w roku 592

– Zauważa 
grzechy narodu, 
zwłaszcza 
nieczystość i 
bałwochwalstwo

– Przedstawia 
Boga jako 
Sędziego

– Ożywia nadzieję 
wygnańców w 
Babilonie na 
powrót do 
Ojczyzny

– W swym 
przepowiadaniu 
posługuje się 
często symbolami 
i podpiera wizjami 

Ezechiel

– Żył w VI wieku 
przed Chr.

– Spędził życie w 
Babilonie, ale 
pozostał wierny 
Bogu i Jego 
nakazom

– Uważa, że 
władza ludzka jest 
przeciwna Bogu i 
może prowadzić 
jedynie do 
zagłady

– Tylko Bóg jest 
Zbawcą człowieka

Daniel

https://www.youtube.com/embed/7QnoAWEPI2s?feature=oembed


Zadanie – Na podstawie obejrzanego filmu odpowiedz na pytania. 

 

 
 

 

 

 

Poznaliśmy kilkunastu 

proroków Starego Testamentu, 

wiemy już jak się nazywali, 

jakie zadania postawił przed 

nimi Pan Bóg i jak realizowali 

swoje życiowe powołanie. 

Warto jednak przy okazji 

uświadomić sobie fakt, że „świat współczesny” także potrzebuje proroków, którzy będą mu ukazywać Boże 

drogi, będą zwiastować Bożą wolę. Jakimi cechami powinien odznaczać się współczesny prorok? Kto zasługuje 

na miano proroka w dzisiejszych czasach? Przyjrzyjmy się kilku współczesnym (dobrze nam znanym) prorokom 

XX wieku. Ich zdjęcia odnajdują się poniżej.  
 

 

Prorocy 
więksi

Prorocy zostali powołani przez Boga, aby przekazywać ludowi wybranemu 

Jego wolę. Wzywali do nawrócenia, przemiany życia, wskazywali właściwą drogę, 

a w trudnych chwilach podnosili na duchu. Także dzisiaj, dzięki obecności Ducha 

Świętego, wciąż powoływani są ludzie, którzy pełnią rolę proroków. 

Zadanie: 

 
Kliknij: 

https://learningapps.o

rg/view3546425 

 

Zadanie: 

 
Kliknij: 

https://learningapps.o

rg/view3546441 

 

Prorok to –  Zadania proroków Starego Testamentu: 

1.  

2.  

3.  

4.  

https://learningapps.org/view3546425
https://learningapps.org/view3546425
https://learningapps.org/view11422057
https://learningapps.org/view3546441
https://learningapps.org/view3546441
https://learningapps.org/view11422057
https://www.youtube.com/embed/Xc17CmBwxhc?feature=oembed


Zadanie – Spróbujmy rozpoznać przedstawione na nich osoby, a następnie poszukaj informacji na ich temat i 

wpisz je w ramce obok zdjęcia. 

 

 
 

Modlitwa 

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć,  

    wzywajcie Go, dopóki jest blisko!  

Niechaj bezbożny porzuci swą drogę  

    i człowiek nieprawy swoje knowania.  

    Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje,  

    i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.  

Bo myśli moje nie są myślami waszymi  

    ani wasze drogi moimi drogami –  

    wyrocznia Pana.  

Bo jak niebiosa górują nad ziemią,  

    tak drogi moje – nad waszymi drogami  

    i myśli moje – nad myślami waszymi. (Iz 55, 6–9) 
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