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CHARYZMATY – Biblijne teksty 
 

 

1 Kor 12, 4-11 

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale 

jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca 

wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla 

[wspólnego] dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, 

drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu 

jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego 

samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu 

rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska 

tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając 

każdemu tak, jak chce. 

  

Rz 12, 6-8 

Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa - (do 

stosowania) zgodnie z wiarą; bądź to urząd diakona - dla wykonywania 

czynności diakońskich; bądź urząd nauczyciela - dla wypełniania czynności 

nauczycielskich;  bądź dar upominania - dla karcenia. 

 

1 P 4, 10-11 

Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym 

darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli kto ma [dar] przemawiania, niech to będą 

jakby słowa Boże! Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg 

udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. 

 

 

Ef 4, 16 

Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, 

który jest Głową - ku Chrystusowi. Z Niego całe Ciało - zespalane i 

utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdy z członków 

stosownie do jego miary - przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w 

miłości. 

 

 

1 Tes 5, 12-13. 19-21 

Prosimy was, bracia, abyście uznawali tych, którzy wśród was pracują, którzy 

przewodzą wam i w Panu was napominają. Ze względu na ich pracę 

otaczajcie ich szczególną miłością!  

Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co 

szlachetne - zachowujcie! 

 
RELACJA POSŁUG HIERARCHICZNYCH I CHARYZ-

MATÓW 
 

KK 4 
[Duch Święty] prowadząc Kościół do wszelkiej prawdy (por. J 16, 13) i 

jednocząc we wspólnocie (in communione) i w posłudze, uposaża go w 

rozmaite dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne, i przy ich pomocy nim 

kieruje oraz owocami swoimi go przyozdabia (por. Ef 4, 11-12, 1 Kor 12, 4, 

Gal 5 ,22). Mocą Ewangelii utrzymuje Kościół w ciągłej młodości, 

ustawicznie go odnawia i do doskonałego zjednoczenia z Oblubieńcem 

prowadzi. 

 

CHL 21 

Sobór Watykański II ukazuje posługi i charyzmaty jako dary Ducha Świętego, 

które służą budowaniu Chrystusowego Ciała i spełnianiu jego posłannictwa w 

świecie. Ten sam bowiem Duch, który kieruje Kościołem i mu przewodzi, 

uposaża w rozmaite dary hierarchiczne i charyzmatyczne wszystkich 

ochrzczonych, wzywając każdego z nich do tego, by był w sobie właściwy 

sposób aktywny i współodpowiedzialny. 

 

Ef 4, 7.11-13 

Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I 

On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, 

innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do 

wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy 

wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do 

człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. 
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Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici 

 

Charyzmaty 

 

24. Duch Święty, który powierza Kościołowi-Komunii różne posługi 

równocześnie ubogaca go w szczególne dary i zdolności, które nazywamy 

charyzmatami. Mogą one przybierać najrozmaitsze formy, już to jako 

wyraz najpełniejszej wolności Ducha, który jest ich dawcą, już to jako 

odpowiedź na różnorodne wymogi pojawiające się w dziejach Kościoła. 

O wielkiej rozmaitości tych darów świadczą teksty Nowego Testamentu, 

które je opisują i klasyfikują: „Wszystkim zaś objawia się Duch dla 

[wspólnego] dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, 

drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu 

jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym 

Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu 

rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska 

tłumaczenia języków” (1 Kor 12, 7-10; por. 1Kor 12, 4-6. 21-28; Rz 12, 

6-8; 2P 4, 10-11). 

 

Charyzmaty, czy to nadzwyczajne, czy też proste i pokorne, dzięki 

Duchowi Świętemu, który w nich jest, działają zawsze, pośrednio lub 

bezpośrednio, dla dobra Kościoła, wnosząc — zgodnie ze swym 

przeznaczeniem — wkład w budowanie, w powiększanie ludzkiego dobra 

i w zaspokajanie potrzeb świata. 

 

Także w naszych czasach oglądamy rozkwit różnych charyzmatów wśród 

świeckich mężczyzn i kobiet. I choć otrzymują je poszczególne osoby, 

mogą uczestniczyć w nich także inni i w ten sposób zachowuje się ich 

ciągłość w czasie jako cenne i żywe dziedzictwo, tworzące pomiędzy 

ludźmi szczególne pokrewieństwo duchowe. Właśnie w związku z 

apostolstwem świeckich Sobór Watykański II mówi: 

 

„Dla spełniania tego apostolstwa udziela wiernym Duch Święty, 

sprawujący dzieło uświęcenia Ludu Bożego przez posługę słowa i 

sakramenty, także innych szczególnych darów (por. 1Kor 12, 7); 

«udzielając każdemu tak, jak chce» (1Kor 12, 11), by «służąc sobie 

wzajemnie każdy tą łaską, jaką otrzymał», przyczyniali się i oni «jako 

dobrzy szafarze różnorodnej łaski Bożej» (1P 4, 10) do budowania całego 

ciała w miłości (por. Ef 4, 16)” (DA 3). 

 

Zgodnie z logiką pierwotnego obdarowania, z którego wypływają, dary 

Ducha Świętego wymagają, aby wszyscy, którzy je otrzymali — pomni 

na słowa Soboru — używali ich dla budowania całego Kościoła 

„Z przyjęcia tych charyzmatów, nawet zwyczajnych, rodzi się dla 

każdego wierzącego prawo i obowiązek używania ich w Kościele  

i świecie dla dobra ludzi i budowania Kościoła, w wolności 

Ducha Świętego, który «wionie tam, gdzie chce» (J 3, 8), a 

zarazem w zjednoczeniu z braćmi w Chrystusie, zwłaszcza ze 

swymi pasterzami” (DA 3) 

 

Charyzmaty winny być przyjmowane z wdzięcznością zarówno przez 

tych, którzy je otrzymują, jak i przez wszystkich członków Kościoła. W 

nich bowiem szczególnie obficie objawia się łaska zapewniająca 

apostolską żywotność i świętość całemu Ciału Chrystusa, pod warunkiem, 

że pochodzą one naprawdę od Ducha i są używane rzeczywiście zgodnie z 

Jego natchnieniem. Dlatego zawsze należy się starać o właściwe 

rozpoznanie charyzmatu. W praktyce bowiem, jak powiedzieli Ojcowie 

synodalni, „działanie Ducha Świętego, który tchnie tam, gdzie chce, nie 

zawsze jest łatwe do rozpoznania i przyjęcia. Wiemy, że Bóg działa we 

wszystkich chrześcijanach, i zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielki 

pożytek niosą charyzmaty zarówno poszczególnym ludziom, jak całej 

chrześcijańskiej wspólnocie. Niemniej jesteśmy również świadomi 

wielkiej mocy grzechu, który stara się wprowadzić niepokój i zamęt w 

życie wiernych i wspólnoty”. 

 

Toteż żaden charyzmat nie zwalnia z obowiązku zachowywania łączności 

i posłuszeństwa wobec Pasterzy Kościoła. Sobór wyraźnie mówi, że „sąd 

o ich [charyzmatów] autentyczności i o właściwym wprowadzaniu ich w 

czyn należy do tych, którzy są w Kościele przełożonymi i którzy 

szczególnie powołani są, by nie gasić Ducha, lecz doświadczać 

wszystkiego i zachowywać to, co dobre (por. 1Tes 5, 12 i 19-21)” (KK 

120, tak aby wszystkie charyzmaty w swojej różnorodności i 

komplementarności współdziałały na rzecz wspólnego dobra (kk 30). 
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CHARYZMATY

 

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch (1 Kor 12, 4) 

Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, 

udzielając każdemu, tak jak chce (1 Kor 12, 11) 

Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa - 

(do stosowania) zgodnie z wiarą; bądź to urząd diakona - dla 

wykonywania czynności diakońskich; bądź urząd nauczyciela - dla 

wypełniania czynności nauczycielskich; bądź dar upominania - dla 

karcenia (Rz 12, 6-8) 

Skoro jesteście żądni darów duchowych, starajcie się posiąść w obfitości 

te z nich, które się przyczyniają do budowania Kościoła (1 Kor 14, 12) 

Bóg nie jest Bogiem nieładu, lecz pokoju (1 Kor 14, 33) 

Starajcie się o większe dary, a ja wam wskaże drogę jeszcze doskonalszą 

(1 Kor 12, 31) 

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest 

Jezus” (1 Kor 12, 3) 

 

DUCH ŚWIĘTY 

 

KIERUJE DO POSŁUGI 

WSPÓŁPRACUJE Z POSŁUGĄ 

I UKIERUNKOWUJE JĄ 

 

PORZĄDKUJE WSPÓLNOTĘ 

 

ZAPEWNIA APOSTOLSKĄ 

ŻYWOTNOŚĆ 

OŻYWIA 

UMACNIA 

 

PROWADZI DO ŚWIĘTOŚCI 

charisma = dar, łaska 

WOLNOŚĆ 

DUCHA ŚWIĘTEGO 

DARY  

DUCHA ŚWIĘTEGO 
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D A R 
charyzmat 

POWOŁANIE 
zadanie  służba 

KOŚCIÓŁ 

WSPÓLNOTA 

OSOBA 

DUCH 

ŚWIĘTY 
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RÓŻNORODNOŚĆ 
 

CHARYZMATÓW 

KOMPLEMENTARNOŚĆ 
 

CHARZYZMATÓW 

Wszystkim zaś objawia się Duch dla 

wspólnego dobra (1 Kor 12, 7) 

Od Niego poczynając całe Ciało… - 

zespalane i utrzymywane w łączności … 

przyczynia sobie wzrostu dla budowania 

siebie w miłości (Ef 4, 16) 

Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski 

Bożej służcie sobie nawzajem takim 

darem, jaki każdy otrzymał (1 P 4, 10) 

Różne są dary łaski …,  
różne też są rodzaje 
posługiwania…,  
różne są wreszcie działania, 
lecz ten sam Bóg, sprawca 
wszystkiego we wszystkich 
(1 Kor 12, 4-6) 
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CHARYZMATY 

 
 

powołanie 

życiowe 

 

urząd kościelny 

 

ŚWIĘTOŚĆ 

…Duch Święty… „udzielając każdemu tak jak chce” swoich 

darów, rozdziela między wiernych w każdym stanie także 

specjalne łaski, przez które czyni ich zdolnymi i gotowymi do 

podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji mających na celu 

odnowę i dalszą skuteczną rozbudowę Kościoła… wszystkie 

te charyzmaty, zarówno niezwykłe, jak i te bardziej 

zwyczajne, szerzej rozpowszechnione, są bardzo stosowne i 

potrzebne Kościołowi (KK 12) 

epifanijne 
Jednemu dany jest przez Ducha … dar czynienia cudów, 

innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu 

dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków 

(1 Kor 12, 10-11) 

nadzwyczajne 

zwyczajne 
(proste i pokorne) 


