
Kwiecień 2019.          Charyzmaty

„Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale
jeden Pan; …Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra” (1Kor 12,4-7)

Dary  łaski  –  charyzmaty  nie  są  dla  wybranych,  wyjątkowych  ludzi.  Bóg  obdarza
wszystkich  darami,  które  służą  dobru  Kościoła  i  każdemu  z  nas  i  każdego  z  nas
wyposaża, abyśmy w posłudze misji Kościoła charyzmatycznie posługiwali.

Co to są charyzmaty?

Są to dary Ducha Świętego dane dla wspólnego dobra Kościoła i świata, szczególnie w
wymiarze ewangelizacji i budowania Królestwa Bożego w sercach ludzi. Duch Święty
mieszka w Kościele jako ciągła Pięćdziesiątnica czyniąc Kościół Ciałem Chrystusa –
napełnia go swoją mocą, odnawia go i przynagla do głoszenia, że  Jezus jest Panem.
Duch Święty mieszkający w Kościele i w sercach ludzi wierzących jak w świątyni jest
darem dla całego Kościoła. „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży
mieszka  w  was?” (1Kor  3,16).  Pierwszym darem jest  dar  samego  Ducha.  Wraz  z
Duchem zostały zesłane Jego dary to znaczy charyzmaty. Duch i charyzmaty należą do
Kościoła, ponieważ Kościół otrzymał je i przyjął jako dary darmo dane. Duch Święty
dany całemu Kościołowi ujawnia się w służbie Kościołowi i światu. W tym sensie Duch
i  Jego  charyzmaty  są  nierozłączne  choć  nietożsame.  Chociaż  charyzmat  jest
ujawnieniem  się  Ducha,  nie  jest  on  jednak  samym  Duchem.  Charyzmat  jest
ujawnieniem się Ducha Świętego w funkcji posługiwania. Dlatego też charyzmat jest
skierowany raczej na zewnątrz dla służby Kościołowi i światu, a nie do wewnątrz ku
doskonaleniu jednostki. Ponieważ Duch i charyzmaty należą do samej natury Kościoła
jako dary darmo dane niemożliwe jest, aby Kościół istniał bez któregokolwiek z nich.
Bez Ducha i jego charyzmatu nie ma Kościoła, stąd nie ma takiej grupy, ruchu czy
wspólnoty  wewnątrz  Kościoła,  który mógłby pretendować do posiadania  Ducha lub
charyzmatu  w sposób  wyłączny.  Wielość  charyzmatów w Kościele  leży  u  podstaw
Kościoła i oznacza, że nie istnieje chrześcijanin bez charyzmatu. Każdy chrześcijanin
jest charyzmatykiem i dlatego posiada jakiś rodzaj posługi dla pełnienia jej w Kościele
i w świecie i w ten sposób Duch Boży przez każdego z nas w jakiś określony sposób
działa dla wspólnego dobra. 

Trzeba stwierdzić, że charyzmaty Ducha Świętego są niezliczone – w nich objawia się
bogactwo Ducha. Są charyzmaty dane pewnym grupom ludzi np. charyzmat wspólnoty
zakonnej, jakiegoś konkretnego zgromadzenia sióstr czy braci; są charyzmaty nadające
kierunek i  specyfikę posługi  ruchom religijnym np.  oaza czy neokatechumenat  oraz
wspólnotom, które tak liczne są w świecie i służą dobru Kościoła tak na przykład jest z
naszą  wspólnotą.  Są  charyzmaty  ujawniające  się  w posłudze  osób wierzących,  ktoś
posługuje  modlitwą  uzdrowienia,  ktoś  inny  prorokuje,  ktoś  naucza,  jest
ewangelizatorem,  albo  pełni  posługę  pasterza  czy  lidera  wspólnoty  itd.  Pierwsi
chrześcijanie byli świadomi tego, że proroctwo, dar uzdrawiania, czynienia cudów, dar
języków i  ich  tłumaczenia  były rzeczywistymi  charyzmatami  realnie  możliwymi do
urzeczywistnienia w życiu Kościoła. Zdawali sobie oni sprawę z tego, że te dary były
dane dla  Kościoła,  oczekiwali  ujawnienia  się  tych darów w ich wspólnotach – byli
otwarci  na  nie,  a  one  rzeczywiście  skutecznie  funkcjonowały  pośród  nich.
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Dar  modlitwy  w  językach był  podstawowym  i  najmniejszym  z  darów  służącym
modlitwie uwielbienia i wstawiennictwie, otwierającym na przyjęcie innych darów dla
wspólnego dobra,  a więc nie był zarezerwowany dla osoby wyjątkowej w Kościele.
Świadomość,  oczekiwanie  i  otwarcie  mogą  i  dzisiaj  mieć  wpływ  na  życie  i
doświadczenie  wspólnoty  –  Kościoła.  Jesteśmy  jako  wspólnota  wyposażeni  we
wszystkie charyzmaty i Pan nasz chce,  abyśmy obudzili się i posługiwali nimi dla
wspólnego dobra. Nie możesz powiedzieć: może inni, ale nie ja, to nie dla mnie. Jeśli
Jezus jest twoim Panem, a ty jesteś Jego uczniem – jesteś powołany, aby być rybakiem
ludzi  jak  pierwsi  apostołowie,  jeśli  otrzymałeś  Ducha  Świętego  –  chrzest  i
bierzmowanie – to Duch Święty chce przez ciebie działać w konkretny sposób. Otwórz
się, proś Ducha Świętego aby przez ciebie działał,  niech ujawni się Duch Święty w
tobie przez charyzmaty.  Wtedy spełnią  się w tobie  słowa Jezusa  wypowiedziane do
apostołów w mowie pożegnalnej:  „Ja was wybrałem i przeznaczyłem was abyście
szli  i  owoc  przynosili,  owoc  trwały”.  Jesteśmy  powołani  do  ewangelizacji  jako
wspólnota  i  nie  ma  ewangelizacji  bez  charyzmatycznej  posługi,  cała  posługa
ewangelizacyjna jest działaniem Ducha Świętego, jest charyzmatyczna.  Duch Święty
chce przez nas działać. Trzeba więc, abyś każdego dnia wyznawał, że Jezus jest twoim
Panem i prosił o namaszczenie w Duchu Świętym, aby On zstępował na ciebie i działał
w tobie i przez ciebie. Czy to wtedy gdy posługujesz na kursie Alpha, czy wtedy gdy
angażujesz  się  w  zespole  prowadzącym  rekolekcje  ewangelizacyjne  w  parafii,  czy
wtedy gdy wychodzisz na ulice w ramach ewangelizacji ulicznej to Duch Święty przez
ciebie działa, jest to posługa charyzmatyczna, ale też i wtedy gdy podejmujesz relacje
z kimś, z jakąś osobą w swojej pracy, w swoim środowisku, oikos to Duch Święty chce
przez  ciebie  działać.  Oddawaj  się  codziennie  Duchowi  Świętemu i  pozwól  Mu aby
przez  ciebie  działał,  bądź  otwarty  na  Ducha  Świętego,  oddany  i  hojny.  Musisz
uwierzyć, że mimo twoich słabości, wszyscy jesteśmy niedoskonali, Duch Święty jest i
będzie przez ciebie działał. On ciebie namaszcza i uzdalnia do konkretnej posługi bo
działanie charyzmatyczne jest służbą, tak jak Jezus był sługą Jahwe, posłuszny Ojcu, w
mocy  Ducha  działał,  nauczał,  uzdrawiał,  wskrzeszał,  wyrzucał  demony.  Można  by
powiedzieć, że Jezus był pierwszym charyzmatykiem, ale i Maryja też i święci, a tym
następnym charyzmatykiem jesteś właśnie ty.

Przebudzenie  wiary  i  przebudzenie  charyzmatów  jest  pilną  potrzebą  Kościoła.
Dziś  wielu  chrześcijan  jest  uśpionych,  żyją  w  kryzysie,  w  grzechu  i  uśpieniu.
Ewangelizacja służy przebudzeniu wiary – otwórz się na Jezusa, który chce zamieszkać
w twoim sercu  jako Pan i  Zbawca.  Przyjmij  Ducha  Świętego,  który  przemieni  cię,
ożywi i  wyposaży w dary charyzmatyczne dla dobra Kościoła i  świata. Przestań się
kręcić wokół siebie, przestań narzekać i użalać się nad sobą zazdroszcząc innym – daj
się pochwycić Jezusowi i przyjmij Ducha Świętego. Niech ujawni się w tobie miłość
Boża rozlana w twym sercu przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Niech objawi
się radość i pokój i inne owoce Ducha Świętego – Duch Święty będzie przez ciebie
działał.  Jest  wielkie  bogactwo  charyzmatów.  Święty  Paweł  w  pierwszym  liście  do
Koryntian  w  1  rozdziale  pisze  tylko  o  niektórych,  o  9  charyzmatach  które  budują
Kościół i są zgrupowane w 3 kategoriach, są to: charyzmaty słowa, czynu i poznania.
Charyzmatami słowa jest dar języków, dar tłumaczenia i dar proroctwa. Charyzmatami
czynu są: dar uzdrawiani, dar czynienia cudów i dar wiary. Charyzmatami poznania są:
dar rozeznawania duchów, dar mądrości i dar wiedzy. Trzeba się modlić i prosić Ducha
Świętego o te dary w naszej wspólnocie i trzeba o nich więcej wiedzieć.
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Charakterystyka charyzmatów według listu do Koryntan

PIERWSZA GRUPA: Charyzmaty słowa

1. Dar języków – dar ten zwany jest też glosolalią, jest to przede wszystkim modlitwa skierowana do
Boga.  Nie jest  jej  celem przekazywanie  informacji  i  myśli  wspólnocie.  Jest  to forma wychwalania
Boga,  a  nie  głoszenie  słowa.  Czasem  jednak  może  przyjąć  formę  przekazu  jakiejś  informacji
wspólnocie, ale wówczas potrzebne jest tłumaczenie.

2. Dar tłumaczenia – polega na przekazywaniu wiadomości jakie pragnie zakomunikować Duch Święty
w  językach.  W  pewnych  momentach  modlitwy  jeden  z  obecnych  może  powiedzieć  kilka
niezrozumiałych zdań, które będą wiadomościami od Jezusa, obecnego zawsze wśród swego ludu,
zebranego w Jego imię.

3.  Dar Proroctwa – otrzymywanie  specjalnej  wiadomości  od Boga,  skierowanej  do wspólnoty lub
pojedynczych  osób.  „Ten  zaś,  kto  prorokuje,  mówi  ku  zbudowaniu  ludzi,  ku  ich  pokrzepieniu  i
pociesze” (1Kor 14,3)

DRUGA GRUPA: Charyzmaty czynu 

1. Dar uzdrawiania – dar, który może być dany zarówno dla pojedynczych osób, jaki i dla wspólnot.
Objawia się w modlitwie o uzdrowienie, często łączy się z nałożeniem rąk. Podczas takiej modlitwy
Jezus leczy zranienia psychiczne, niedomagania fzyczne i cierpienia duchowe.

2. Dar czynienia cudów – jest nierozerwalnie związany z darem uzdrawiania, który jednak ograniczony
jest  do  problemów zdrowia  ludzkiego.  Dar  cudów rozciąga  się  też  na  inne prawa przyrody  poza
człowiekiem np. rozmnożenie chleba, zamiana wody w wino, wskrzeszanie…

3. Dar wiary – dar Ducha Świętego, który zostaje dany w okolicznościach szczególnych, aby spełniły
się jakieś konkretne dzieła Boże. Człowiek wiary odczuwa w samym sobie z absolutną pewnością, że
Pan za jego pośrednictwem dokonuje właśnie jakiegoś cudu.

TRZECIA GRUPA: Charyzmaty poznania

1. Dar rozeznawania duchów – dar Ducha Świętego, dany w ściśle określonych okolicznościach, który
uzdalnia nas do osądzenia, czy w danej osobie lub środowisku działa Duch Boży, czy też obecne są
duchy piekielne. Jest to dar, który otwiera nasze oczy na świat niewidzialny, świat działania dobrych i
złych duchów.

2. Dar mądrości – dar dany do stawienia czoła pewnej konkretnej sytuacji. Jest pomocą w próbach
uczciwego rozwiązywania trudnych problemów życia.

3. Dar wiedzy – umiejętność, która jest dana nie poprzez normalny proces uczenia się, rozumowania i
wnioskowania,  ale  bezpośrednio  przez  objawienie  myśli  ze  strony  Ducha  Świętego,  związane  z
wydarzeniami minionymi, teraźniejszymi bądź przyszłymi.
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Plan spotkania

 1.Uwielbienie - modlitwa do Ducha Świętego – Niechaj zstąpi Duch Twój...
Modlitwa w językach  - odczytać Psalm 34 – modlitwa wersetami spontanicznie...
Uwielbiam Twoje imię, uwielbiam Twoje serce, uwielbiam święte rany…
Spontaniczne uwielbienie Jezusa...
Ef 4, 11-15 – przeczytać i chwila ciszy...
Jest jedno ciało, jest jeden Pan, jednoczy nas w Duchu…

2. Krótkie dzielenie: Co Jezus uczynił dla ciebie na drodze Wielkiego Postu – jakim 
słowem przemówił do ciebie? W jaki konkretny sposób zaangażowałeś się w posługę 
ewangelizacyjną w Wielkim Poście?
Jezu Tyś jest światłością mej duszy…

3. Słowo Boże Rz12, 4-13
Konferencja  ks. Roman – odsłuchać
Pogłębienie – Jakie charyzmaty dostrzegasz we wspólnocie, w naszej grupce-komórce, 
w sobie?

4. Modlitwa: Dzięki Ci Boże mój za ten krzyż… – spontaniczne dziękczynienie… 
Jezu daje nam zbawienie, Jezus daje pokój nam…- prośby 
Ojcze nasz…
Modlitwa wstawiennicza o charyzmaty w komórce – za poszczególne osoby…
Jezu jedyny Pasterzu…
Benedykcja 

OGŁOSZENIA:

1. Czy już zrealizowałeś JAŁMUŻNĘ POSTNĄ – jeśli nie zrób to do Wielkanocy.
2. 16–18  maja  Częstochowa,  Hala  Arena/Jasna  Góra.  VIII  Kongres  Katolickiej

Odnowy  Charyzmatycznej  i  Środowisk  Ewangelizacyjnych „CHARIS  czyli
strumień łaski” – w sobotę 18 maja czuwanie na Szczycie Jasnej Góry – Trzeba
jechać… Zapisy we wtorki. Koszt 60zł + noclegi, wyżywienie, dojazd...

3. W SOBOTĘ 15  CZERWCA spotkanie  całej  wspólnoty  W MOCY DUCHA
godz.  12.00  Eucharystia…  15.00  Uwielbienie  i  modlitwa  o  wylanie  Ducha
Świętego…

4. W niedzielę 16 czerwca ewangelizacja Warszawy…..
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