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Charyzmat proroctwa
Michael
Jeden duch i jedno
Charyzmat proroctwa w wąskim znaczeniu jest "mówieniem w imieniu Boga" lub
serce ożywiały
"przedstawianiem woli Bożej", a w dawnym rozumieniu "wezwaniem skierowanym do
wszystkich wierząludu Bożego", które ma doprowadzić do przemiany serc i do nawrócenia. Serafin Falvo
cych
określa proroctwo jako "specjalną wiadomość z nieba".
Dz 4, 32

Zanim przyjrzymy się charyzmatowi proroctwa, warto uświadomić sobie jeszcze raz czym
są charyzmaty? To dary Bożej miłości, dane darmo dla dobra innych. To środki do praktycznego i konkretnego wyrażania Bożej miłości. Charyzmaty są różne, jak różne są potrzeby człowieka i całego Kościoła. Św. Paweł porównuje Kościół do ciała człowieka złożonego z różnych członków, które muszą z sobą współpracować aby całość trwała w
harmonii. Tak też mają współpracować ze sobą charyzmaty w Kościele. Jeden z drugim w
jakiś sposób łączą się, współgrają jeżeli są wypełniane z miłością. Bez miłości byłbym niczym, jak mówi św. Paweł: "jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący" (1Kor 13,1). Dlatego w liście do Koryntian przypomina najpierw: "Starajcie się posiąść miłość, troszczcie
się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa" (1Kor 14,1). Dlaczego szczególnie o
dar proroctwa? Uzasadnienie jest dalej w liście: "Ten, kto zaś kto prorokuje, mówi ku
zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze" (1Kor 14,3) I dalej: "... Kto mówi językiem, buduje siebie, kto zaś prorokuje, buduje Kościół" (1Kor 14,4) A więc dar proroctwa
jest szczególnym darem, bo jest dany ku budowaniu innych. Ku budowaniu i umacnianiu
całego Kościoła. A ponad to, jak pisze Filip Madre [2], "otwiera nas na inne charyzmaty".
Charyzmaty, które związane są z wymiarem proroctwa św. Tomasz z Akwinu nazywa
"charyzmatami działania". Są to charyzmaty służby, tak jak np. charyzmat kierownictwa,
uzdrawiania. Mają one w swoim charakterze dobro innych a więc wynikają z miłości do
innych.
Charyzmat proroctwa w wąskim znaczeniu jest "mówieniem w imieniu Boga" lub "przedstawianiem woli Bożej", a w dawnym rozumieniu "wezwaniem skierowanym do ludu
Bożego", które ma doprowadzić do przemiany serc i do nawrócenia. Serafin Falvo określa
proroctwo jako "specjalną wiadomość z nieba". Według niego jest to "przekaz radości,
światła, napomnienia, odwagi, pocieszenia i nadziei. (...) To promień słońca docierający
do szarej ziemi. Deszcz zraszający wyschniętą i spękaną ziemię. (...) To głos samego Jezusa, który chce mówić do nas o miłości Ojca, o tym, że wciąż jest żywy i obecny, że troszczy się o każdego z nas".

Proroctwo prawdziwe czy fałszywe?
Jezus ma nam wiele do powiedzenia ale teraz jeszcze tego znieść nie możemy (J 16,12)
Dlatego przekazuje to nam przez Ducha Świętego w sposób jak najbardziej łagodny i delikatny. Nawet napomnienia, które mają nas nawrócić, w proroctwie od Pana nie są groźbą, wyrokiem, przepowiadaniem kary ale pocieszeniem dającym nadzieję i nowe spojrzenie na naszą rzeczywistość, korygującym nasze postępowanie. Nie każde proroctwo jest
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prawdziwe, to znaczy pochodzące od Boga. Jakie są więc kryteria oceny autentyczności
proroctwa?
Oto one:
 Proroctwo powinno być potwierdzone przez kogoś innego. Św. Paweł pisze: "Prorocy niech przemawiają po dwóch lub trzech a inni nich to roztrząsają" (1Kor
14,29) A więc autentyczność proroctwa powinna być osądzona przez wspólnotę,
tak jak z resztą inne charyzmaty.
 Proroctwo jest pozytywne. Jeśli proroctwo jest od Boga, to ma na celu zbudowanie, pokrzepienie i pocieszenie. Jeżeli proroctwo zasiewa w duszy strach, przygnębienie, dezorientację, powinno być osądzone jako fałszywe.
 Głównym celem proroctwa powinna być chwała Boża. Wypowiadane słowa proroctwa mają wypływać z miłości Bożej.
 Proroctwo powinno potwierdzić się w przyszłości - spełnić się.
 Treść przekazu musi być zgodna z Pismem Świętym i nauczaniem Kościoła.
 Proroctwo powinno nas kierować ku Bogu, zwracać uwagę na życie nadprzyrodzone a nie wywoływać sensację, np. przepowiadanie daty końca świata.

Słowo Boże do medytacji








śr – Łk 24, 13-35 Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba
cz – Łk 24, 35-48 Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma
pt – J 21, 1-14 Ukazanie się Zmartwychwstałego nad Morzem Tyberiadzkim
so – Mk 16, 9-15 Chrystus posyła Apostołów na głoszenie Ewangelii
n – J 20, 19-31 Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
pn – J 3, 1-8 Narodzić się z wody i z Ducha
wt – J 3, 7-15 Trzeba się powtórnie narodzić

Intencje do modlitwy
 W intencji Ojca Świętego Benedykta XVI o światło Ducha Świętego i siły fizyczne
potrzebne do prowadzenia Kościoła.
 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, chęć do służby i ochronę przed zniechęceniem.
 O rozbudzenie daru proroctwa i utworzenie diakonii prorockiej.
 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara i inne.).
 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia.
 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy.
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.

Ogłoszenia
1. Jutro, tj. będzie miało miejsce wielkanocne spotkanie wspólnoty, tzw. „jajko”. O
16.30 spotykamy się na placu św. Jana z Dukli przed Bazyliką i jedziemy do winnicy Maria Anna w Wyżnem.
2. We czwartek o 19.15 odbędzie się porekolekcyjne spotkanie mężczyzn. Wszystkich Panów zapraszamy do auli bł. Jana Pawła II.
3. W sobotę 14 kwietnia o 20.00 w Bazylice odbędzie się niezwykły koncert muzyki
Gospel w wykonaniu zespołu Sound’n’Grace (25 osób!!!). Prosimy aby informować o tym koncercie i zaprosić na niego znajomych. Wstęp wolny.
4. We wtorek 17 kwietnia spotykamy się o 18.30 w auli JP2 na przygotowaniu Eucharystii, a o 19.15 na Mszy świętej w Bazylice.
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