
Indicații 
 

răspunde fiecărei afirmaţii  potrinit următoarei scale:  

3 = De fiecare dată, puternic adevărat.  

2 = Majoritatea timpului. De cele mai mlte ori adevărat  

1 = Câteodată , din când în când 

0 = Niciodată 

 

Notează răspunsurile în tabelul din foaia „tabel raspunsuri Daruri spirituale”  

 

1. Îmi place să organizez oameni, evenimente şi sarcini de lucru. 

2. Îmi place să încep biserici în locuri în care nu există. 

3. Îmi place să folosesc creativitatea când lucrez cu lemn, materiale pentru îmbrăcăminte, metal, sticlă sau alte 

materiale. 

4. Îmi place să provoc perspectiva oamenilor despre Dumnezeu prin folosirea diferitelor forme de manifestare 

ale artei. 

5. Pot cu uşurinţă să disting între adevăr şi eroare, bine şi rău. 

6. Am tendinţa de a vedea potenţialul din oameni. 

7. Comunic clar şi eficient Evanghelia altor oameni. 

8. Consider că este natural şi uşor să mă încred în Dumnezeu pentru a mi se răspunde la rugăciuni. 

9. Dăruiesc deliberat şi cu bucurie oamenilor cu probleme financiare sau proiectelor care au nevoie de suport 

financiar. 

10. Îmi place să lucrez în spatele scenei pentru a sprijini lucrarea altora. 

11. Privesc  casa mea ca fiind un loc în care să slujesc oamenilor în nevoie. 

12. Adun cererile de rugăciune de la alţi oameni şi mă rog în mod constant pentru ele. 

13. Sunt abordat de oameni care vor să afle punctul meu de vedere despre un pasaj din biblie sau adevăr biblic.  

14. Sunt capabil să motivez pe alţii pentru aşi îndeplini un scop. 

15. Empatizez cu oamenii care sufăr şi doresc să îi ajut în procesul de vindecare. 

16. Pot să vorbesc oamenilor într-o manieră în care să convingă şi să determine schimbarea în oameni. 

17. Îmi face plăcere să hrănesc şi să port de grijă altor oameni. 

18. Pot comunica Cuvântul lui Dumnezeu cu eficienţă. 

19. Deseori sunt căutat de alţi oameni în vederea unui sfat legat de lucruri spirituale sau personale. 

20. Sunt atent şi îndemânatic în a managera detaliile. 

21. Sunt atras de ideea de a sluji în altă ţară sau comunitate etnică. 

22. Sunt îndemânat în a lucra cu diferite tipuri de unelte. 

23. Îmi place să folosesc şi să dezvolt abilităţile artistice pe care le am (artă, teatru, muzică, fotografiere,  etc.) 

24. În mod frecvent sunt capabil să judec caracterul unei persoane pe baza primei impresii.  

25. Îmi place să ofer reasigurare şi întărire-încurajare celor care sunt descurajaţi. 

26. În mod constant urmăresc oportunităţi de a clădi relaţii cu necreştinii. 

27. Am încredere în Dumnezeu că va oferi ajutor şi lucrurile necesare, chiar şi în timpuri dificile. 

28. Dăruiesc mai mult decât zeciuiala, pentru ca lucrarea împărăţiei lui Dumnezeu să fie efectuată. 

29. Îmi place să efectuez lucruri de rutină care ajută lucrarea. 

30. Îmi place să întâlnesc oameni noi şi să îi ajut să se simtă bineveniţi. 

31. Îmi place să mă rog perioade lungi de timp şi să primesc direcţionare de la Dumnezeu spre lucrurile pentru care vrea să 

mă rog. 



32. Obţin informaţii de la Duhul Sfânt pe care nu le primesc prin căi naturale.  

33. Sunt capabil să influenţez pe oameni pentru a realiza o viziune.  

34. Pot să sprijin cu răbdare pe cei care trec prin experienţe dureroase şi care vor să-şi echilibreze viaţa. 

35. Mă simt responsabil să confrunt pe alţii cu cuvântul lui Dumnezeu. 

36. Am compasiune pentru creştinii nesiguri şi doresc să îi protejez. 

37. Pot petrece timp studiind ştiind că prezentarea adevărului va face diferenţă în viaţa oamenilor. 

38. Pot găsi soluţii simple şi practice în mijlocul conflictelor sau confuziilor. 

39. Pot clarifica scopuri şi să dezvolt strategii pentru îndeplinirea acestora. 

40. Îmi doresc să iau parte activă la începerea unei biserici noi. 

41. Îmi place să fac creez lucruri care sunt de folos lucrării. 

42. Ajut mai bine pe oameni să se înţeleagă pe ei înşişi, relaţiile lor şi pe Dumnezeu prin exprimări artistice. 

43. Pot vedea prefăcătoria şi înşelăciunea înainte de a fi evidente altora.  

44. Ofer speranţă altora prin direcţionare acestora spre cuvântul lui Dumnezeu. 

45. Sunt eficient în a adapta mesajul Evangheliei astfel ca acesta să facă legătură cu nevoile individuale pe care le simt. 

46.  Cred că Dumnezeu mă va ajuta să îndeplinesc lucruri măreţe. 

47. Îmi calculez banii bine pentru a avea posibilitatea să dăruiesc din ei cât mai . 

48. Intenţionat fac munci de tot felul pe lângă biserică pentru a împlini nevoile altora. 

49. Cred cu sinceritate că Dumnezeu direcţionează spre mine străinii care au nevoie să întâlnească alţi oameni (n.r. prin 

mine)â 

50. Sunt conştient că slujesc altora prin intermediul rugăciunilor mele. 

51. Sunt dedicat, şi îmi rezerv secvenţe de timp pentru a citi şi studia. 

52. Pot să îmi ajustez stilul de conducere pentru a obţine ce este mai bun din alţii. 

53. Îmi place să prestez uneori servicii la costuri sub nivelul pieţei sau mai mult decât este nevoie să ajut. 

54. Demasc cu îndrăzneală tendinţele culturale, învăţăturile sau evenimentele care contrazic principiile biblice. 

55. Îmi place să ofer îndrumare pentru întreagă persoană: relaţional, emoţional, spiritual,  etc. 

56. Acord mare atenţie cuvintelor, frazelor şi explicaţiilor celui care predă. 

57. Pot cu uşurinţă să selectez cursul acţiunii din contextul mai multor alternative. 

58. Pot cu eficienţă să folosesc resursele necesare îndeplinirii scopurilor propuse. 

59. Mă pot adapta bine diferitelor culturi si medii. 

60. Pot vizualiza cum trebuie construit ceva înainte de a începe construcţia. 

61. Îmi place să găsesc metode noi şi eficiente de comunicare a adevărului lui Dumnezeu. 

62. Am tendinţa să văd greşelile şi tensiunile din diferite situaţii. 

63. Ofer reasigurare pentru cei care trebuie să facă acte curajoase în credinţă, familie sau viaţă. 

64. Invit necredincioşii să accepte pe Dumnezeu ca Domn şi Mântuitor personal. 

65. Mă încred în Dumnezeu pentru circumstanţele în care efortul uman singur nu asigură reuşita. 

66. Sunt provocat să îmi limitez stilul de viaţă cu scopul de a putea dărui un procentaj mai mare din venitul meu. 

67. Văd semnificaţii spirituale în sarcinile obişnuite. 

68. Îmi place să creez un loc în care oamenii să nu se simtă singuri. 

69. Mă rog cu încredere deoarece ştiu că Dumnezeu va lucra ca răspuns la rugăciune. 

70. Am discernământ sau pur şi simplu ştiu care este adevărul.  

71. Stabilesc scopuri şi manageriez oameni şi resurse pentru îndeplinirea cu succes a acestora. 

72.  Am o mare compasiune pentru oamenii care sunt răniţi.  

73. Văd majoritatea lucrurilor ca fiind bune sau rele şi simt nevoia de a corecta ce este greşit. 

74. Pot să ofer sprijin şi grijă pe termen lung altora. 

75. Îmi place să studiez biblia în mod sistematic. 



76. Pot anticipa consecinţele iminente datorate faptelor indivizilor sau grupurilor. 

77. Îmi place să ajut organizaţiile sau grupurile să devină mai eficiente. 

78. Mă pot relaţiona altora în moduri sensibile din punct de vedere cultural. 

79. Îl onorez pe Dumnezeu prin intermediul abilităţilor mele manuale. 

80. Aplic diferite exprimări artistice pentru a comunica adevărul lui Dumnezeu. 

81. Primesc confirmări de la alţii în ce priveşte soliditatea discernământului şi percepţiei mele. 

82. Întăresc pe cei care se clatină în credinţa lor. 

83. Spun în mod deschis oamenilor că sunt creştin şi doresc ca aceştia să mă întrebe cu privire şa credinţa mea. 

84. Sunt convins de prezenţa lui Dumnezeu şi acţiunile lui în viaţa mea. 

85. Îmi place să ştiu că suportul meu financiar face o diferenţă reală în viaţa şi lucrarea oamenilor lui Dumnezeu. 

86. Îmi place să găsesc de făcut lucruri mărunte şi deseori mă ofer să le fac fără să mi se ceară. 

87. Îmi place să primesc oaspeţi şi îmi deschid casa pentru acesta. 

88. Când aflu despre situaţii în care este nevoie de ceva, simt o povară pentru a mă ruga în legătură cu acea nevoie. 

89. Deodată ştiu lucruri despre alţii dar nu pot să îmi dau seama cum aflu. 

90. Influenţez pe alţii să acţioneze la nivelul maxim al capabilităţii lor. 

91. Pot privi dincolo de handicapul unei persoane sau probleme pentru a vedea o viaţă care are preţ pentru Dumnezeu. 

92. Îmi plac oamenii cinstiţi şi care vorbesc adevărul. 

93. Îmi place să ofer îndrumare şi suport practic unui grup mic de oameni. 

94. Pot comunica Scriptura într-un mod în care va motiva pe alţii să studieze la rândul lor şi să dorească să înveţe mai mult. 

95. Ofer sfaturi practice celor care trec prin situaţii complicate. 

96. Îmi place să învăţ despre modul în care funcţionează organizaţiile. 

97. Îmi place să fiu pionier în a întreprinde ceva. 

98. Sunt bun şi îmi place să lucrez cu mâinile mele. 

99. Sunt creativ şi am imaginaţie. 

100. Pot identifica predici, învăţături sau cuvântări care nu sunt adevărate din punct de vedere Biblic. 

101. Îmi place să motivez pe alţii să facă paşi în vederea creşterii spirituale. 

102. Spun deschis şi cu încredere altora ce a făcut Hristos pentru mine. 

103. În mod frecvent provoc pe oameni să se încreadă în Dumnezeu. 

104. Dau cu generozitate în virtutea angajamentului de a fi un administrator bun. 

105. Mă simt confortabil în a ajuta şi asista pe alţii să îşi facă îndatoririle cu eficienţă. 

106. Fac tot ce îmi stă în putinţă pentru a ajuta pe oameni să simtă că aparţin de acel loc/mediu. 

107. Mă simt onorat când cineva mă solicită să mă rog pentru el. 

108. când citesc sau studiez Biblia, descopăr adevăruri importante de care pot beneficia şi alţii din trupul lui Cristos. 

109. Pot să prezint o viziune astfel încât şi alţii să dorească să facă parte. 

110. Îmi place să aduc speranţă şi bucurie oamenilor care trăiesc în circumstanţe dificile. 

111. Voi vorbi adevărul lui Dumnezeu chiar şi în locuri în care nu este popular să vorbesc sau dificil ca alţii să accepte. 

112. Pot să restaurez cu blândeţe la credinţă şi părtăşie credincioşii care se clatină. 

113. Pot prezenta altor informaţii şi abilităţi  la nivelul la care este uşor pentru ei să înţeleagă şi să aplice în viaţa lor.  

114. Pot aplica adevăruri biblice pe care alţii le privesc practice li de ajutor. 

115. Pot vizualiza evenimente ce urmează să se întâmple, să anticipez probleme şi să dezvolt planuri de acoperire. 

116. Sunt în stare să orchestrez şi să supraveghez lucrarea mai multor biserici. 

117. Sunt în stare să proiectez şi să construiesc lucruri care ajută biserica. 

118. În mod regulat am nevoie să fiu singur pentru a reflecta li dezvolta imaginaţia. 

119. Pot să simt când forţe demonice sunt la lucru în oameni sau situaţii. 

120. Sunt capabil să provoc sau să mustru pe alţii cu scopul de creşte spiritual. 



121. Caut oportunităţi să vorbesc cu necreştinii în ce priveşte probleme spirituale. 

122. Pot înainta în ciuda opoziţiei sau a lipsei sprijinului când simt binecuvântarea lui Dumnezeu în spatele situaţiei. 

123. Cred că mi s-a dat resurse din abundenţă astfel ca să ofer mai mult din ce am eu lucrării lui Dumnezeu. 

124. Îmi folosesc repede şi cu bucurie abilităţile naturale sau învăţate pentru a ajuta unde este nevoie. 

125. Pot face oamenii să se simtă relaxaţi chiar şi în medii nefamiliare. 

126. Deseori observ rezultate directe ca răspuns la rugăciunile mele. 

127. Îmi împărtăşesc altora cu încredere discernământul şi cunoştinţele. 

128. Descifrez direcţia spre care trebuie să mergem şi ajut pe alţii să ajungă acolo. 

129. Îmi face plăcere să fac lucruri practice pentru cei care sunt în nevoie. 

130. Mă simt „împins” să demasc păcatul oriunde îl văd şi să provoc oamenii să se pocăiască. 

131. Îmi face plăcere să ajut cu răbdare şi fermitate la creşterea şi dezvoltarea altora ca şi credincioşi. 

132. Îmi place să explic lucruri oamenilor astfel ca aceştia să poată creşte spiritual şi la nivel personal. 

133. Am discernământ în a vedea modul de soluţionare al problemelor pe care alţii nu le văd. 

 

 

  



CUM SE INTERPRETEAZĂ TESTUL 

 

După ce răspunzi la întrebări şi notezi valoarea numerică corespondentă întrebării, fă un calcul pe coloană a sumei 

punctajului obţinut. Acesta indica intensitatea darului respectiv. 

 

Ex: aduni scorul de la întrebările 1, 20, 39, 58, 77, 96, 115 şi treci rezultatul aici  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

                   

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

                   

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 

                   

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

                   

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

                   

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

                   

                   

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

 

 

Iar aici este lista darurilor spirituale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A    Administator L     Mijlocire 

B    Apostol M    Cunoştinţă 

C     Îndemânare N    Conducere 

D    Communicare Creativă  O    Milă 

E     Discernământ P     Profeţie 

F     Încurajare Q       Pastoraţie 

G    Evanghelism R     Învăţare 

H    Credinţă S     Înţelepciune 

I      Dăruire  

J    Ajutorare 

K    Ospitalitate 



 

 

DEFINIREADARURILORSPIRITUALE 

Administrare 

Capacitatea divină de a înţelege care sunt lucrurile care fac o organizaţie să funcţioneze şi aptitudinea  

Deosebită de a planifica şi executa procedurile care cresc eficienţa organizaţională a bisericii. 

Apostolie 

Capacitatea divină de a începe şi supraveghea dezvoltarea de noi biserici.  

Consiliere 

Capacitatea divină de a asculta eficient oamenii şi de a-i asista în restabilirea integrităţii psihologice şi  

relaţionale. 

Măiestria - Îndemânarea 

Capacitatea divină de a facilita lucrarea prin construirea în mod creativ a uneltelor necesare în lucrare.  

Comunicare creativă 

Capacitatea divină de a comunica adevărul lui Dumnezeu printr-o varietate de forme artistice. 

Discernământ 

Capacitatea divină de a face o distincţie între adevăr şi eroare şi de a identifica înşelăciunea în caracter şi în   

relaţii. 

Încurajare 

Capacitatea divină de a prezenta adevărul sub forma întăririi, mângâierii sau îndemnului la acţiune a celor care 

sunt descurajaţi sau şovăitori în credinţă. 

Evanghelizare 

Capacitatea divină de a comunica eficient Evanghelia necredincioşilor astfel încât să poată să răspundă în 

credinţă şi să se îndrepte înspre ucenicie. 

Credinţa 

Capacitatea divină de a se încrede în voia lui Dumnezeu şi a acţiona pe baza ei cu credinţa neşovăitoare în  

Capacitatea lui Dumnezeu. 

Dărnicie - dăruire 

Capacitatea divină de a contribui cu bani şi resurse la lucrarea Domnului cu bună dispoziţie şi inimă largă.  

Vindecare 

Capacitatea divină de a fi canalul lui Dumnezeu în restaurarea oamenilor în întregime. 



Ajutorare 

Capacitatea divină de a ataşa o valoare spirituală îndeplinirii sarcinilor practice şi necesare prin care se sprijină 

trupul lui Cristos.  

Ospitalitate 

Capacitatea divină de a purta de grijă oamenilor prin asigurarea părtăşiei, hranei şi adăpostului. 

Interpretare 

Capacitatea divină de a face cunoscut trupului lui Cristos mesajul unuia care vorbeşte în limbi.  

Cunoaştere 

Capacitatea divină de a acumula şi analiza informaţii în mod eficient. 

Conducere 

Capacitatea divină de a deţine viziunea, a motiva şi a conduce oamenii în îndeplinirea armonioasă a lucrării. 

Milă 

Capacitatea divină de a sluji cu inimă largă şi practic pe cei care suferă.  

Minuni 

Capacitatea divină de a obţine intervenţiile excepţionale ale puterii lui Dumnezeu prin care El este slăvit şi se  

dă o evidenţă a harului Lui.  

Profeţie  

Capacitatea divină de a proclama adevărul lui Dumnezeu cu putere şi claritate într-o manieră ce ţine cont de 

cultură şi de actualitate în scopul corectării, pocăinţei sau edificării. 

Păstorire 

Capacitatea divină de a călăuzi, a purta de grijă şi a hrăni oameni sau grupuri de oameni în trupul lui Cristos pe 

măsură ce cresc în credinţă. 

Predare - Învăţare 

Capacitatea divină de a înţelege, a explica clar şi a aplica Cuvântul lui Dumnezeu care să ducă la o creştere în 

asemănarea cu Cristos în vieţile ascultătorilor. 

Vorbirea în limbi 

Capacitatea divină de a vorbi în cuvinte neinteligibile.  

Înţelepciune 

Capacitatea divină de a aplica în mod eficient cunoaşterea spirituală. 

 

 


