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Přehled a charakteristiky jednotlivých charismat:  

 

 V listech sv. Pavla nacházíme místa, kde mluví o konkrétních charismatech, jsou to ale jen 

příklady (Řím 12,4-8; 1Kor 12,4-11;  Ef 4,7-13). Každý seznam charismat však uvádí jen některé 

příklady a je neúplný. I následující výčet je snahou o určité rozdělení, které nám může pomoci vidět 

a rozlišovat charismata v našem vlastním životě. Najdete základní charakteristiky jednotlivých 

charismat. Nejedná se o dogmatické a definitivní definice, ale za pomoci biblických textů můžete 

najít bližší popis charismat. 

 

A) Pastorační charismata – jsou zaměřena na péči o jednotlivce a skupiny. Patří zde charismata: 

povzbuzování, pomoci, milosrdenství, pohostinnosti, pastýřství a apoštolství.  

 

1) Charisma povzbuzení – je schopnost snadno a taktně komunikovat slova povzbuzení, útěchy, 

úlevy a motivovat druhé, aby mohli dobře splnit svůj úkol a být tím, čím Bůh chce, aby byli.  

• Římanům 12,8; • Skutky14,22, • 1. List Timotejovi 4,13;• Židům 10,24-25 

 

2) Charisma pomoci – je Bohem darovaná schopnost angažovat se v pomoci druhým lidem tak, 

aby mohli v těle Kristově najít plněji své místo a mohli ještě účinněji uplatnit své vlastní duchovní 

dary. 

• 1. List Korintským 12,28; • Marek 15,40-41; • Skutky 9,36; • Řím 16,1-2 

 

3) Charisma pohostinnosti – je to pečující charisma pro ty, kteří potřebují přátelství, přijetí a 

přístřeší. Je to o tom, že když nás lidé přijmou, cítíme se v jejich společenství dobře, jako doma.  

• 1. Petr 4,9; • Skutky 16,14-15; • Řím 12,9-13; • Řím 16,23; • Židům 13,1-2 

 

4) Charisma milosrdenství – je schopnost zakoušet skutečný soucit a velkou empatii vůči lidem, 

kteří trpí fyzicky, mentálně nebo emocionálně a snadnost projevit jim soucit skrze láskyplné 

jednání, které ulehčuje v utrpení.  

• Římanům 12,8; • Lukáš 10,25-35;  

 

5) Charisma pastýřství - je schopnost přijmout dlouhodobě osobní odpovědnost za duchovní dobro 

skupiny věřících.  

• Efez 4,11-14; • Ezechiel 34; • Jan 10,1-18; • 1. List Tim 3,1-7; • 1. Petr 5,1-3 

 

6) Charisma apoštolství - je schopnost přijmout a vykonávat všeobecnou supervizi za určité 

skupiny společenství, farnosti, realit církve a dosvědčovat výjimečnou duchovní autoritu, kterou tato 

společenství uznávají a oceňují.  

• 1 Korintským 12,28; • Skutky 5,1-2; • 2 Korintským 12.12; • Galatským 2,7-10; • Efezským 3.1-9; 

• Efezským 4,11-14 
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B) Charismata komunikační – jsou to charismata, která jsou zaměřena na hlásání evangelia, 

pomáhají druhým vstoupit do přítomnosti Krista ve světě a v jejich životě. Do této skupiny patří 

charismata:  evangelizace, kázání, vyučování, proroctví a jazyků.  

 

7) Charisma evangelizace – je snadnost komunikovat účinně evangelium nevěřícím tím způsobem, 

že mužové a ženy přijímají Pána a stávají se jeho učedníky a angažovanými členy Kristova těla. 

• Efezským 4,11-14; • Skutky 8,5-6 a 26-40; • Skutky 14,21; • Skutky 21,8  

 

8) Charisma kázání – je schopnost komunikovat slova povzbuzení na základě Božího Slova. Toto 

charisma není dáváno jen kněžím, ale také mnoha laikům.   

• Sk 2,14-36; • Sk 4,1-12; 

 

9) Charisma vyučování – je schopnost systematicky a logicky studovat a pak předávat poznané tak, 

aby se Kristovo tělo mohlo učit, upevnit a lépe vykonávat své služby. 

• Římanům12,7; • 1. List Korintským 12,28; • Skutky 18,24-28; • Skutky 2.20-21; • Efezským 4,11-

14 

 

10) Charisma proroctví – je schopnost předat určité poselství od Boha s pomazáním tak, že jsou 

jím posluchači vnitřně zasaženi. Užitečnost proroctví je v tom, že: promlouvá k lidem, vychovává 

společenství, vyučuje, povzbuzuje ve víře, utěšuje v utrpení, pomáhá přilnout k Boží vůli. 

•1 Korintským12,10; •Skutky 2.37-40; •Skutky 7.51-54;•1 Korintským 14.1,3 a 29 

 

11) Charisma jazyků - je nadpřirozená schopnost k vyjádření poselství od Boha v jazyku, který 

řečník nezná, ale posluchači mohou porozumět. Tento dar je prostředkem, který Bůh používá k 

šíření radostné zvěsti evangelia.  

• 1. Korintským 12,10; • 1 List Korintským 14; • Marek 16,17; • Skutky ,.1-13; • Skutky 10,44-46;  

• Skutky 19,1-7 

 

C) Charismata organizační – jsou zvláštním způsobem zaměřená na  to, aby  společenství církve 

mohlo dobře fungovat, a aby v něm pulsoval život. Do této skupiny patří charismata:  organizace, 

vůdcovství, dávání, služby a řízení církve.  

 

12) Charisma organizace – uschopňuje rozvíjet a uskutečňovat plány, které umožňují jednotlivcům 

i organizacím dosahovat cílů.  Organizátoři jsou také dobří v delegování.   

• Matouš 6,35-44; • Exodus 18-19;  

13) Charisma vůdcovství – je schopnost stanovit cíle pro budoucnost, ve shodě s Božími plány a 

schopnost komunikovat tyto cíle druhým tím způsobem, aby dobrovolně a harmonicky pracovali na 

realizaci těchto cílů, k větší Boží slávě.  

• Římanům 12,8; • Skutky 15,7-11; • 1. List Timoteovi 5,17. • Židům13,17 
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14) Charisma dávání – je schopnost přispívat finančně a materiálně k tomu, aby se podpořilo Boží 

dílo a dělat to velkodušně a s radostí.  

• Římanům 12,8; • Marek 12,41-44; • 2. Korintským 8,1-15; • 2.Korintským 9,2-8 

 

15) Charisma služby – je schopnost vidět konkrétní potřeby v Božím díle, najít a uplatnit zdroje, 

které jsou k dispozici pro naplnění těchto potřeb a dosáhnout žádaných výsledků. Je jedním z 

nejčastějších charismat a nejméně doceňované.  

• Římanům 12,7; • Skutky 6,1-7 

 

16) Charisma řízení církve - je schopnost mít na zřeteli jednotu Kristova těla, jasně pochopit 

krátkodobé i dlouhodobé cíle a vypracovat a uplatnit účinné plány k jejich naplnění.  

• 1 Korinstkým 12,28; • Skutky 6,1-7 

 

D) Charismata uzdravení a dosvědčování Boží moci – všechna charismata jsou určitým 

způsobem uzdravující a kdekoliv je Bůh přítomný, nastává uzdravení. Do této skupiny patří 

charismata, která zvláštním způsobem zprostředkovávají uzdravení vnitřní i fyzické skrze intervenci 

Boží. Jsou to charismata: uzdravování, přímluvné modlitby a konání zázraků . 

 

17) Charisma uzdravování  – je schopnost být lidským prostředníkem, skrze kterého Bůh 

uzdravuje - fyzicky nebo vnitřně (emocionálně) druhou osobu.  

• 1.Korinstkým 12,9 a 28; • Skutky 3,1-10; • Skutky 5,12-16; • Skutky 9,32-35 

 

18) Charisma přímluvné modlitby – Bůh často zasahuje do našeho života skrze přímluvu, 

spolupráci a nasazení konkrétního druhého člověka.  

• Židům 11,6; • 1 list Janův 5,14-15; • Římanům 8,26 

 

19) Charisma konat zázraky - je schopnost být lidským prostředníkem, skrze kterého se Bohu líbí 

učinit mocné činy, které druzí považují za nadpřirozené. 

• 1. Korintským12,10 a 28; • Skutky 9,36-42; • Skutky 20,7-12; • Řím15,18-19 

 

E) Charismata porozumění – do této skupiny patří charismata: poznání, moudrosti a rozlišování 

duchů.  

 

20) Charisma poznání – je schopnost hledat, nacházet, shromažďovat, analyzovat, organizovat a 

objasnit informace, které jsou nevyhnutné k růstu a dobrému vývoji Kristova těla.  

• 1. Korintským 12,8; • Kolosanům 2,2-3 

 

21) Charisma moudrosti – je schopnost aplikovat duchovní pravdy velmi konkrétně do dané 

situace, a také dělat dobrá osvícená rozhodnutí v obtížných situacích.  

• 1. Korintským 12,8; • Skutky17,16-34; • Jakub 3,13-16; • 2. list Petrův 3,15 
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22) Charisma rozlišování duchů – je schopnost posoudit a vědět s jistotou, zda to nebo ono 

chování, které se jeví jako od Boha, má opravdu Boží původ, nebo spíše lidský nebo ďábelský. 

Cílem tohoto charisma je také předcházet zmatku a infiltraci falešného učení do církve.  

• 1. Korintským12,10; • Skutky 5,1-11; • Skutky 16,16-18; • 1.list Janův 4,1-6 

 

F) Charismata kreativní 

 – určitá kreativita je ve všech charismatech. Pro tato charismata je ale vytváření něčeho nového 

charakteristické. Dotkneme se  charismat: zručnosti, hudby a psaní. 

 

23) Charismata zručnosti– slouží k tomu, že se podněcuje adorace Boha a služba Kristovu tělu 

skrze umění a manuální práci.  

• 1. Královská 7,13-51 

 

24) Charisma hudby – je schopnost vést ostatní v adoraci Boha prostřednictvím hudby. Charisma 

hudby je dar darovaný Bohem stejně jako jiná charismata. 

• Žalm 98; • Žalm 92,1-4; • 1 Kronik 16,4-7 

 

25) Charisma psaní – jedná se o schopnost vytvářet psané texty, které druhé přivádí blíže k Bohu. 

Lidé s tímto darem s určitou snadností a lehkostí píší věci, které  explicitně nebo implicitně přivádějí 

k Bohu.  

• Zjevení 1,1-3; • Zjevení 1,9-11; • Jan 20,30-31; • Jan 21,24-25; 

 

G) Charismata životního stylu – tato charismata podporují rozvoj jiných charismat a oživují je. 

Dávají svobodu k jejich používání. Jedná se o životní styl, který na sebe bereme svobodně a s 

radostí. Do této skupiny patří charismata: modlitby v jazycích, celibátu, víry, misie a dobrovolné 

chudoby. 

 

26) Charisma modlitby v jazycích – je spojeno s postojem důvěry vůči Bohu, s postojem jednoty s 

druhými ve společenství a s postojem chvály. Buduje náš vztah k Bohu a dává nám růst v postoji 

synovství. Vytváří vhodné klima pro přijetí dalších charismat. Vtahuje nás do životního stylu chvály 

a důvěry vůči Bohu. Častým projevem je zpěv v jazycích. 

• 1. Korintským 14,2-4;• 1Kor 13,1; • Římanům 8,26-27; •  Lukáš 1,46-47;  

 

27) Charisma celibátu – ten kdo jej má, žije svůj celibát se snadností a radostí. Toto charisma 

může být dáno také laikům neřeholníkům. Důležitým znakem je radost a naplněnost. 

• 1 Korintským 7,7; • Matouš 19,12; 

 

28) Charisma víry –  dává schopnost rozlišit Boží vůli a záměr a ve velké důvěře v Boha 

stimulovat další křesťany k tomu, aby aktivně očekávali splnění Božích zaslíbení.  
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• 1 Korintským 12,9; • Římanům 4,18-21; • Židům 11 

29) Charisma misie – je schopnost, kterou v těle Kristově někomu Bůh dává, aby uplatňoval své 

duchovní dary vůči lidem jiné kultury.  

• Matouš 28,18-20; • Skutky 1,8; • Efezským 3,7-12; • Skutky 15,3-4 

 

30) Charisma dobrovolné chudoby – u těch, kteří mají toto charisma, je přítomná radost z prostoty 

a chudoby. Můžeme u nich vnímat velmi silně vnitřní svobodu. Zásadní je také rovina 

dobrovolnosti. S tímto charismatem se dnes nesetkáváme jen u řeholníků, ale i u laiků žijících  v 

manželství. 

• Marek 10,21; • Skutky 2,45; • Lukáš 9,1-3; 

 

Otázky k zamyšlení:  

1) Která charismata bych mohl mít?  

2) Která charismata mají lidé kolem mne? 

 

 

 


