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CHARIZMA PROROCTVA – SLUŽBA

Prorokovanie sa netýka len udalostí, ktoré sa stanú v budúcnosti, ale aj právd, ktoré sa
nám hlásajú, aby sa upevnila naša viera, a zmyslu, aký majú jednotlivé udalosti v živote
človeka. Všetky dary súvisiace s poznaním možno zahrnúť pod názov prorokovanie.1

Prečo je prorocká služba dôležitá?
1. Celá Cirkev má byť prorockou, lebo proroctvo slúži k potešovaniu, povzbudzovaniu
a budovaniu.
Proroctvo podnecuje človeka, ktorý podlieha rôznym zviazanostiam, konať slobodne,
niesť zodpovednosť za svoje činy a uvedomiť si dôstojnosť ľudskej bytosti zoči-voči Bohu,
ktorý ho povoláva. Upozorňuje človeka, vždy zhovievavo, s láskou a s hlbokou úctou, na
eventuálnu možnosť, ktorá by sa mohla stať, najčastejšie presne, aby mohol lepšie riadiť svoj
život v súčasnosti. Dotvára človeka, povznáša ho, povzbudzuje, utešuje prostredníctvom
evanjelia, nie predpovedaním. Pripomína pravdivosť Božích sľubov daných človeku. Aj keď
hlása ťažké situácie, poskytuje súčasne prostriedky, ako sa im vyhnúť.2
To od nás chce odvahu načúvať Bohu.
2. Charizma proroctva má veľmi úzky vzťah k ostatným darom a charizmám (porov.
1Kor 12-14). Môže byť veľmi účinnou pomocou:
 pre rozlišovanie duchov;
 pri modlitbe za vnútorné uzdravenie;
 pri modlitbe príhovoru;
 pre vyučovanie.

Ako zaručíme pravosť prorockej služby?
1. To, čo môžeme zaručiť pri službe prorokovania je, že sa budeme snažiť byť
vierohodnými ľuďmi. Čo to prakticky znamená? Asi toľko, že ak sa pomýlime v tejto službe,
tak sa zviditeľníme. Teda, ak napríklad vyslovím neúplne proroctvo, proroctvo budem
interpretovať nepresne, vložím do neho niečo svoje, alebo sa proroctvo nenaplní, tak sa
ospravedlním.
1
2
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Prečo je to dôležité? Lebo ináč si bude každý hovoriť, čo chce. Ale ak proroctvo je
Božím slovom, tak nemôžeme si s ním robiť, čo chceme. Musíme mať bázeň pred ním.
Žiadna charizma prorockého charakteru nezaručuje neomylnosť. Najmä spočiatku
býva jej používanie poznačené neúspechom, chybami a tým, že jej pravosť nepotvrdí
dostatočný počet osôb. To však ešte neznamená, že ju treba okamžite spochybniť. V tomto
štádiu, ktoré je potrebné k tomu, aby sa charizma ujala, má človek ešte právo počínať si
neisto. Nesmie to však trvať pridlho.3
2. V používaní Božích darov a chariziem sa vždy nejakým spôsobom zjavuje Ježiš.
Preto nemôžeme upozorňovať na seba. Ježiša musíme vždy postaviť do centra. Na neho
musíme upriamiť pozornosť aj toho, komu predávame proroctvo.
Je pravda, že každý ma svoj štýl, ako vykonáva prorockú službu, ale máme sa
usilovať, aby viacej bolo vidieť Ježiša a nie mňa ako proroka.
3. Boh hovorí nielen cez vedúceho - animátora, ale aj skrze ostatných. Nemôžeme
odmietať proroctvo iných, ale všetky proroctva máme skúmať. To znamená, že aj my sa
máme nechať skúmať.

Ako začať s prorockou službou?
1. Ako prvé potrebujeme odvahu uveriť, že Boh môže hovoriť aj cez nás. To znamená,
že máme prosiť: Pane ak chceš, hovor cezo mňa.
2. Čítať pravidelne Božie slovo a uvažovať nad ním.

Kde sa takýto podnet berie v človeku?
1. Existujú dva druhy poznania:
 vlastným úsilím cez štúdium alebo skúsenosť (počutie, videnie) vzniká v nás životná
múdrosť; ide o tvorivé (inšpirované) spracovanie skúsenosti; Boh hovorí k nám
zvnútra;
 prichádza zvonku (nie zo skúsenosti).
Charizma proroctva, slovo múdrosti, slovo poznania pochádzajú z inšpirácie (Boh
hovorí ku mne zvnútra) a prinášajú život.
2. Zvyčajne to začína veľmi pokojne a nenápadne. Začiatky sú všedné: tichý vnútorný
hlas mi niečo hovorí. Môžeme mať pritom aj pochybnosti ...

3
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3. Inač to je, ak hľadám niečo pre seba a ináč, ak sa modlím za iných.

Kedy je slovo proroctva zo mňa a kedy z Ducha?
1. Prvé, čo musíme urobiť, aby sme poznali, od koho proroctvo pochádza, je povedať
ho iným - a to chce odvahu, hlavne v začiatkoch. Až vtedy, keď ho vyslovíme, zistíme, či je
od Boha alebo nie.
2. Boh môže hovoriť rôznymi spôsobmi. To znamená, že nemôžeme len niekoho
kopírovať, kto už je v tejto službe vyskúšaný a osvedčený. Boh môže k nám hovoriť ináč,
iným spôsobom. Môžeme sa od iných poučiť, ale nie kopírovať.
3. Pozor, lebo Ježiš hovorí aj o takých, ktorí prorokujú a vyháňajú démonov, ale On
ich nepozná ...

Praktické prevedenie
Budeme sa modliť.
Vytvorte trojice. Najlepšie, ak sa nebudete veľmi poznať.
Najprv sa modlite v jazykoch, alebo spontánne oslavujte Boha. Potom sa vždy
dohodnite, ktorí dvaja sa budete modliť spolu za toho tretieho. Potom sa vystriedate.
Zostaňte v tichu a načúvajte DS: Proste Boha o tri druhy podnetov:
 aby vám Boh povedal nejaké slovo z Písma (nie súradnice, ale text);
 aby doplnil slovo obrazom (zdanlivo to nemusí súvisieť);
 aby vám Ježiš zjavil svoje srdce - čo cíti k tomuto človeku (bez tohto posledného
podnetu, slovo proroctva môže byť vyslovené s tvrdosťou a môže zraniť).
Ak to budú negatívne podnety - vynechajte ich, nehovorte ich. Nezabúdajme, že
proroctvo má slúžiť k potešeniu, povzbudeniu a budovaniu. Je pravda, že Boh môže aj
napomínať, ale to príde, až keď budeme v prorockej službe veľa povzbudzovať, a potom
z času načas príde aj napomenutie.
Tieto podnety vyslovte, až keď ich budete mať všetky (slovo, obraz, srdce).
Môže sa stať, že niekto nebude mať žiadny podnet, alebo nebude mať všetky druhy
podnetov. To nevadí. Nebuďte z toho sklamaný, alebo nepodceňujte sa. Boh nemusí vždy
konať cez vás, alebo vás obdaroval už inými charizmami, nie proroctvom.
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