CHARYZMATY
Kontynuując temat bycia uczniem-misjonarzem Jezusa, warto uzupełnić go o zagadnienie
dotyczące charyzmatów. Tematykę tę w niezwykle interesujący
sposób omówiła
amerykańska ewangelizatorka Sherry A. Weddell w swojej książce ,,Owocne uczniostwo”.
Publikacja ta powinna stać się niezbędną lekturą dla każdego parafianina: zagubionego,
pobożnego czy też ucznia-misjonarza, gdyż pokazuje jak stać się owocującym uczniemmisjonarzem Chrystusa.
Czym jest charyzmat?
Na samym początku zastanówmy się czym jest charyzmat. ,,Charyzmat” (z języka greckiego
charisma = hojny dar) to łaska szczególna dana od Ducha Świętego – według Jego
upodobania, która służy pośrednio lub bezpośrednio Kościołowi. Charyzmaty zostają
udzielone w celu budowania Kościoła, dla dobra ludzi oraz ze względu na potrzeby świata
(Katechizm Kościoła Katolickiego 799). Pierwsze wzmianki o charyzmatach pojawiają się już
w Piśmie Świętym m.in. w Listach do Rzymian (12), Pierwszym Liście do Koryntian (12-14),
Liście do Efezjan (4,7-16), Pierwszym Liście Św. Piotra (4,10-11). O charyzmatach traktują
także ojcowie Kościoła i teologowie, a wśród nich: św. Ignacy Antiocheński, Św. Justyn
Męczennik, św. Ireneusz, Tertulian, Św. Tomasz z Akwinu czy papież Pius XII. Temat ten
również omówiono podczas obrad Soboru Watykańskiego II.
Święty Tomasz z Akwinu w XIII w. dokonał rozróżnienia między łaską uświęcającą (gratia
gratum faciens) a łaską ,,darmową” (gratia gratis data). Zgodnie z tym podziałem łaska
uświęcająca jest niezbędna do mojego zbawienia, gdyż poprzez zjednoczenie z Bogiem czyni
mnie miłym Bogu. Łaska ,,darmowa” (jest tak nazywana, ponieważ przewyższa możliwości
natury i zasługi osobiste osoby, której jest udzielona) zostaje przekazana człowiekowi po to,
aby pomagał innym ludziom. Charyzmaty są więc dane człowiekowi, aby mógł je rozdać.
Dzięki charyzmatom Bóg – przez ręce przyjmującego – otwiera umysł i serce drugiego
człowieka na dary, które przynosi łaska uświęcająca.
Rodzaje charyzmatów
Liczba charyzmatów nie jest znana. Pan Bóg może rozdawać charyzmaty komu chce i jakie
chce. Wyróżnia się natomiast trzy podstawowe kategorie charyzmatów: założycielskie (dające
początek np. nowym zgromadzeniom), hierarchiczne (związane z sakramentem kapłaństwa)
oraz osobiste. Wśród tej trzeciej grupy wyszczególnić można dwadzieścia trzy
najpopularniejsze charyzmaty, które przyporządkowuje się do kilku zbiorów:
- charyzmaty pastoralne (zachęty, pomocy, gościnności, miłosierdzia, pasterski)
- charyzmaty komunikacyjne (ewangelizmu, proroctwa, nauczania)
- charyzmaty organizacyjne (administracji, przywództwa, dawania, służby)
- charyzmaty stylu życia (celibatu, wiary, misyjny, dobrowolnego ubóstwa)
- charyzmaty uzdrowienia (uzdrowienia, modlitwy wstawienniczej)
- charyzmaty zrozumienia (wiedzy, mądrości)
- charyzmaty tworzenia (rzemiosła, muzyki, pisania)
Otrzymywanie charyzmatów
Charyzmaty pojawiają się zazwyczaj po osiągnięciu etapu świadomego ucznia-misjonarza
Jezusa, zwykle w ciągu roku lub dwóch po nawróceniu lub przebudzeniu duchowym.
Ujawniają się w momencie spotkania konkretnego człowieka, który akurat w danej sytuacji
potrzebuje konkretnego daru. Co ciekawe, każdy ochrzczony podczas przyjmowania tego
sakramentu, wraz z otrzymanymi wówczas łaskami od Ducha Świętego otrzymał charyzmaty,
a fakt, że ich nie odkrył u siebie oznacza, że są one uśpione. Chrzest Święty jest zatem

gwarantem otrzymania charyzmatów. Z kolei osoby nieochrzczone mogą zostać obdarowane
charyzmatami pod warunkiem, że utrzymują silną więź z Bogiem i pragną być narzędziem
Jego miłości do innych.
Jak rozeznać charyzmat?
Na drodze do odkrywania charyzmatów wyróżniamy pięć kroków. Pierwszy z nich
to zbadanie możliwości, polegający na: uświadomieniu sobie, że jako ludzie ochrzczeni
otrzymaliśmy charyzmaty, zdobywaniu wiedzy i udziale w specjalistycznych kursach. Drugi,
czyli eksperymentowanie opiera się na ćwiczeniach prawdopodobnego charyzmatu co
najmniej 2 godziny tygodniowo przez minimum 6-8 tygodni. Niektóre charyzmaty rozpoznaje
się po kilku miesiącach czy nawet latach rozeznawania (np. charyzmat celibatu, misyjny).
Kiedy już odkryjemy swój charyzmat i zaczniemy się nim posługiwać, wkraczamy w kolejny
etap tzw. doświadczenie. Wówczas należy zastanowić się dokładnie, co się dzieje w
momencie wykonania danej czynności (nie przed i po). Czy w czasie kiedy posługujemy,
odczuwamy, że jesteśmy na właściwym miejscu i doświadczamy radości z tej posługi.
Co więcej, w momencie używania charyzmatu doświadczamy obecności Boga. Następnie
przechodzimy do czwartego kroku, który polega na ocenieniu swojej skuteczności.
Zastanawiamy się wówczas, co Bóg czyni przez mój dar, czyli czy są i jakie są jego owoce.
Ostatni etap to oczekiwanie (i szukanie) informacji zwrotnej. Informacje takie mogą być
bezpośrednie lub pośrednie. Pośrednie są bardziej subtelne i wymagają od nas oczu otwartych
na otoczenie. Ludzie wyczuwają charyzmaty i pojawiają się wokół osób, które je posiadają,
prosząc o łaskę. Zatem nie obawiajmy się odkrywania w sobie charyzmatów i rozwijajmy je
na chwałę Bożą.
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