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Rodzaje proroctw
Marta F.
Ducha nie gaście,
proroctwa nie lekceważcie!
Wszystko badajcie,
a co szlachetne - zachowujcie!

Bóg bazuje na naturze człowieka – jeden jest wzrokowcem, drugi słuchowcem, Bóg
chce mówić i wybiera takie formy, aby najlepiej trafiły do człowieka.

1. Proroctwo bezpośrednie – wtedy, gdy Bóg sam mówi. Prorok słyszy głos Boga i wypowiada Jego słowa. Przychodzą myśli i prorok wypowiada te myśli. Bóg mówi wtedy w
pierwszej osobie: „Ja”. Są to proste słowa, nie należy oczekiwać jakiś trudnych zdań podwójnie złożonych, do tego z kilkoma niewiadomymi. To są słowa takie jak: „Jezus mówi:
1 Tes 5, 19-21
Kocham Cię. Jesteś mój. Jesteś moim ukochanym synem. Jesteś moją księżniczką”. Można je porównać do strzały, która trafia prosto do serca. Proste słowa, które dotyczą konkretnej osoby, dotykają ją i leczą.
2. Słowo zachęty – jest to takie proroctwo, aby osoba zbliżyła się do Boga. Można je porównać do reklamy. Jak wygląda takie proroctwo, np. widzisz osobę smutną na wspólnocie, masz myśl, aby ją pocieszyć i mówisz własnymi słowami: „nie smućcie się, podnieście
głowy” – to jest prorocza zachęta.
3. Modlitwa natchniona – dotyka serca tych osób, które słyszą taką modlitwę, są poruszone. Celem tej modlitwy jest, aby doprowadzić do uwielbienia Boga. Taka modlitwa
może być prowadzona na każdym spotkaniu.
4. Pieśń prorocza – jest to pieśń, która zachęca do większego uwielbienia Boga, np. ktoś
nie umie śpiewać, nie ma słucha, a nagle zaczyna śpiewać, mruczeć, pozwala Bogu śpiewać w nim. Ta pieśń porywa innych do wielbienia Boga.
5. Proroctwo osobiste – jest to słowo skierowane bezpośrednio do osoby i ma kierować
tą osobę do Boga, występuje na modlitwie wstawienniczej tej osoby. Przykład z Biblii:
Jezus zwrócił się do Samarytanki, i to słowo spowodowało, że nawróciła się, dostała nowe życie. Proroctwo to jest zachętą do służby, do działania, motywuje, daje odwagę.
Trzeba tu pamiętać, że takie proroctwo nie daje potwierdzenie decyzji, co dana osoba ma
zrobić.
6. Obraz – przez obraz Bóg potwierdza wypowiedziane proroctwo bezpośrednie, czyli
takie gdy mówi w pierwszej osobie „Ja”. Ten obraz i wypowiedziane słowo – musi być
spójne.
7. Znak proroczy – jest to znak, który coś zapowiada.
8. Dar języków i ich tłumaczenie – jeśli we wspólnocie jest dar języków, trzeba modlić się
o dar tłumaczenia języków. Bo gdy Bóg dając dar języków, chce też dać tłumacza, bo Bóg
chce do nas mówić i chce żebyśmy go zrozumieli.
9. Proroctwo na modlitwie osobistej – Bóg w takiej modlitwie, gdy z Nim szczerze rozmawiasz, wielbisz Go, On mówi do Ciebie w myślach, w obrazie, a czasami nawet w słyszalnym głosie. Wtedy jest to proroctwo tylko dla Ciebie, nie dla innych, bo to był twój
problem, o którym z Bogiem rozmawiałeś i Bóg na niego odpowiedział. Gdy to proroctwo
wzmacnia Cię, pokrzepia, wtedy pochodzi od Boga. Bóg nigdy nie oskarża. Proroctwo to
wprowadza pokój i radość. Możesz je wtedy przyjąć.

Spotkania Wspólnoty
odbywają się we
wtorki o 18.30

10. Słowo prorocze z Biblii – każdy z nas może prosić o Słowo z Pisma Świętego, bo to
Księga, przez którą mówi Bóg do nas. Słowo prorocze z Biblii może być na modlitwie osobistej, wspólnotowej, wstawienniczej. Może występować w takiej formie, np. że ktoś
widzi obraz sigli (np. Łk 8, 50) i ma przynaglenie, aby to przeczytać. Wtedy nie wolno cytować z pamięci, tylko należy przeczytać.

Odpowiedzialni
za Wspólnotę

Proroctwo trzeba wypowiedzieć na spotkaniu wspólnoty. Nie może być powiedziane za
kulisami, komuś innemu po spotkaniu. Proroctwo jest dla wspólnoty i wtedy jest czas,
aby go głosić. Dzięki reakcji wspólnoty, wiemy czy proroctwo dotarło czy nie. Proroctwo
ma być ku (1 Kor 14, 3) zbudowaniu, ku pokrzepieniu, ku pociesze, ma nas porywać, ma
prowadzić do nawrócenia, nowego życia.
Jeśli słyszysz jakieś proroctwo, a ono cię uskrzydla, buduje, pociesza, porywa, dotyka serca – trzeba powiedzieć „AMEN”

o. Wiktor Tokarski OFM
pasterz
tel. 17.853.34.95 w. 125
Barbara K.
lider
Wiesia M.
v-ce lider
Jacek F.
v-ce lider

Animatorzy Diakonii
Barbara K.
diakonia adoracyjna
Marta F.
diakonia prorocka
Jacek F.
diakonia modlitwy wstawienniczej i uwolnienia
Agnieszka R.
diakonia nauczania
Jola S.
diakonia uwielbienia
Barbara S.
diakonia miłosierdzia
Ania O.
diakonia wprowadzająca
dla kobiet
Paweł K.
diakonia wprowadzająca
dla mężczyzn
Wiesia M.
diakonia organizacyjna
Daniel Ch.
diakonia porządkowa

Słowo Boże do medytacji








śr – Mk 10,32-45 Zapowiedź męki
cz – Łk 1, 39-56 Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję
pt – Mt 5, 13-19 Wy jesteście światłem świata
so – Mk 11,27-33 Skąd pochodzi władza Jezusa
n – Mt 28, 16-20 Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
pn – Mk 12,1-12 Przypowieść o dzierżawcach winnicy
wt – J 10, 11-16 Dobry pasterz oddaje życie za owce

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 umocnienie diakonii prorockiej. O
rozbudzenie daru tłumaczenia języków, o dar rozeznawania proroctw, o dar jedności we Wspólnocie, o to, aby Duch Święty prowadził spotkanie modlitewne
 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara i inne.).
 O błogosławieństwo w procesie tworzenia fundacji.
 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą wstawienniczą i uwolnienia.
 O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin i
bliskich.
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.

Ogłoszenia
1. Dnia 9 czerwca od g. 9 do 20.30 w Parafii Świętej Rodziny ul. Solarza 14 odbędą
się Warsztaty Uwielbienia Boga Tańcem. Warsztaty mają charakter modlitewny i
połączone z nauką tańca izraelskiego. Koszt uczestnictwa 10 zł. Szczegóły i zapisy
do 6 czerwca na stronie: www.swietarodzina.org.pl
2. Rekolekcje wyjazdowe Wspólnoty odbędą się w dniach od 22 do 24 czerwca w
Strachocinie. Koszty rekolekcji; noclegi, wyżywienie i koszty organizacyjne to
120zł., dojazd we własnym zakresie samochodami. Zapisy u animatorki diakonii
organizacyjnej – Wiesi. Bezzwrotna zaliczka: 50 złotych (przy wpisywaniu się na listę). Rekolekcje, pt. „Przyjaciela mam” będzie prowadził o. Wiktor.
3. Ostatnia przed wakacjami katecheza odbędzie się 26 czerwca. Naszym gościem
będzie Robert Tekieli, a zajmiemy się problemem sekt i psychomanipulacji.
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