
A szentírási karizmák
Karizma, szolgálat, tehetség

A χάρισμα szó 17-szer fordul elő az Újszövetségben:

Róm 1,11
ἐπιποθῶ γὰρ ἰδεῖν ὑμᾶς, ἵνα τι μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν πνευματικὸν εἰς τὸ στηριχθῆναι ὑμᾶς,
Vágyódom ugyanis látni titeket, hogy átadhassak némi szellemi karizmát nektek, hogy megerősítessetek…

Róm 5,15
Ἀλλ᾽ οὐχ ὡς τὸ παράπτωμα, οὕτως καὶ τὸ χάρισμα·
Hanem nem úgy a bűnbeesés, mint és a karizma:

Róm 5,16
καὶ οὐχ ὡς δι᾽ ἑνὸς ἁμαρτήσαντος τὸ δώρημα· τὸ μὲν γὰρ κρίμα ἐξ ἑνὸς εἰς κατάκριμα, τὸ δὲ χάρισμα ἐκ 
πολλῶν παραπτωμάτων εἰς δικαίωμα.
És nem úgy (van) az ajándékkal (mint az) egy vétkezővel: egyrészt ugyanis az ítélet egyből elítélésre, másrészt 
a karizma sokak bűneiből megigazulásra (vitt).

Róm 6,23
τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος, τὸ δὲ χάρισμα τοῦ θεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν.
Ugyanis a bűn zsoldja halál, Isten karizmája pedig az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

Róm 11,29
ἀμεταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα καὶ ἡ κλῆσις τοῦ θεοῦ.
Megbánhatatlanok ugyanis a karizmák és az Isten hívása.

Róm 12,6
ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα
Különböző karizmákat birtokolunk a nekünk adatott kegyelem szerint…

1Kor 1,7
καθὼς τὸ μαρτύριον τοῦ Χριστοῦ ἐβεβαιώθη ἐν ὑμῖν, ὥστε ὑμᾶς μὴ ὑστερεῖσθαι ἐν μηδενὶ χαρίσματι
…amint Krisztus tanúbizonysága megerősíttetett bennetek, úgyhogy nem nélkülöztök semmilyen karizmát 
sem…

1Kor 7,7
θέλω δὲ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς καὶ ἐμαυτόν· ἀλλὰ ἕκαστος ἴδιον ἔχει χάρισμα ἐκ θεοῦ, ὁ μὲν οὕτως, ὁ δὲ 
οὕτως.
Akarom pedig, hogy minden ember legyen olyan, mint és magam: hanem mindenki saját karizmát bír Istentől, 
egyrészt így, másrészt úgy. 

1Kor 12,4
Διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἰσίν, τὸ δὲ αὐτὸ πνεῦμα·
A karizmák különfélék, pedig ugyanazon Lélek:

1Kor 12,9
ἑτέρῳ πίστις ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι, ἄλλῳ δὲ χαρίσματα ἰαμάτων ἐν τῷ ἑνὶ πνεύματι,
…másiknak hit (adatott) ugyanabban a Lélekben, másnak pedig gyógyítások karizmái az egy Lélekben…

1Kor 12,28
καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα 
δυνάμεις, ἔπειτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήμψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν.
És valakiket egyrészt Isten az egyházban először apostoloknak helyezett, másodszor prófétáknak, harmadszor 
tanítóknak, azután hatalmakat, azután gyógyítások, segélynyújtás, kormányzás, nyelvek fajainak karizmáit.

1Kor 12,30
μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων; μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσιν; μὴ πάντες διερμηνεύουσιν;
Mindannyian bírják a gyógyítások karizmáit? Mindannyian nyelveken szólnak? Mindannyian értelmeznek?

1Kor 12,31
ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ μείζονα.
Törekedjetek a nagyobb karizmákra!

2Kor 1,11
συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει, ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν 
εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν.



…és ha segítségül vagytok értünk könyörgéssel, hogy – a sok személytől (könyörgött/kapott) –  karizmáért 
bennünk sokak által hála adassék értünk.

1Tim 4,14 
μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου.
Ne hanyagold el a benned lévő karizmát, ami adatott neked a prófétálás által a presbitérium kézföltételével.

2Tim 1,6
δι᾽ ἣν αἰτίαν ἀναμιμνῄσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ θεοῦ, ὅ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν 
μου.
Amely ok miatt emlékeztetlek téged, hogy izzítsd fel Isten karizmáját, ami benned van az én kézföltételem 
által.

1Pt 4,10
ἕκαστος καθὼς ἔλαβεν χάρισμα εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος θεοῦ.
…(minden)ki amint kapott karizmát, egymás iránt szolgáljatok, mint jó intézői Isten különféle kegyelmének.


