
 

Mulţi oameni sunt nesiguri de darurile lor spirituale, totuşi 1 Corinteni 7:7 ne reaminteşte că    
fiecare creştin are propriul dar de la Dumnezeu  unul are un dar altul are alt dar ’. Iată o cale     
practică  pentru a începe  să explorezi ce dar(uri) spirituale ţi-a dăruit Dumnezeu.  
 

 Priveşte în sus Cere-i Lui Dumnezeu să-ţi arate car-ţi sunt darurile. Roagă-te pe măsură ce iei 
în considerare darurile tale şi fi flexibil pe masură ce explorezi călăuzirea Sa. 

 

 Priveşte înapoi Gândeşte-te la trecut. Unde identifici binecuvântarea lui Dumnezeu asupra ta? 
Unde ai văzut tu rezultate neobişnuite în slujire? Ca şi creştin ce ţi-a plăcut să faci? Ce ai găsit 
că te energizează?  În ce domenii ai alţi oameni ţi-au sps că eşti bun sau sau ai ‘darul’ pentru a 
face ceva ? 

 

 Priveşte înlăuntru  în tine însuţi, ce te pasionează ? Ce te entuziasmează cu adevărat?     Dacă 
ţi-ar fi garantat succesul, resursele şi darurile pentru a împlini  care ar fi singurul lucru care ţi-ar 
place să-l faci cel mai mult pentru Dumnezeu ? 

 

 Priveşte împrejur Luînd în consideraţie biserica ta  care îi sunt nevoile? Ce deschideri sunt  
acolo pentru a-ţi exercita darurile spirituale? Te interesează, entuziasmează, aceste             
oportunităţi  chiar dacă nu te simţi calificat sau pregătit? Dacă ar fi să alegi un domeniu al im-
plicării tale în biserica ta care ar fi acela? Apoi întreabă dacă poţi avea libertatea de a practica 
unele dintre aceste lucruri ca o cale de a experimenta dacă ai vreun dar spiritual.  

 

 Priveşte la  Citeşte lista darurilor spirituale din Biblie .Lista care urmează nu este exhaustivă 
dar este un bun punct de plecare . Folosind un creion evaluează-te folosind lista după cum   
urmează :  

 
A=sigur darul meu 
B=posibil darul meu 
C=nesigur daca este darul meu sau nu  
D=sigur  nu este darul meu  
 
Lasă lista câteva zile şi verifică dacă eşti de accord cu evaluarea iniţială. Schimbă dacă este 
necesar.  
 

 Caută  Cere altor oameni să-ţi sugereze ce gîndesc despre darurile tale. Alege câţiva oameni 
care te cunosc bine şi alege câţiva care te cunosc puţin. Asigură-te că sunt oameni care care îţi 
vor binele. Încurajează-i  să fie oneşti şi să spună adevărul. Dă-le o copie a listei de mai jos şi 
invită-i să-ţi evalueze darurile. 

 
 
Vorbeşte cu mentorul tău despre descoperirile tale  şi odată ce ai dobândit ceva claritate  asigură-
te că foloseşti darurile pe care Dumnezeu ţi le-a dat. Ele nu sunt trofe de pus deasupra căminului, 
ci unelte pentru muncă.  Adesea cel mai bun mod de a descoperi dacă ai un dar sau nu este de a 
experimenta, de a avea un start. 

Darurile spirituale 
Sesiunea 3 – notă adiţională 1 

A fi condus mai mult de Isus, a conduce mai mult ca Isus, a conduce mai mult la  Isus  



Dar Accentul Principal Descriere Referinţă tu Alţii 

Cârmuirilor 
(administrării) De a organiza Persoana cu acest dar este capabilă să organizeze informaţii, 

planuri şi proiecte El sau ea pot lucra efectiv în trupul Lui Cristos 
pentru o anumită sarcină. 

1 Corinteni 12:28     

Apostol De a perceape imaginea spirituală de 
anbsamblu şi de a  fie pionierul  unor 
lucruri noi  

Acest dar dă capacitate unei personae să vadă imaginea de 
ansamblu felul în care scopurile Lui Dumnezeu pot fi cel mai bine 
promovate, conducând normal spre pioneratul unei iniţiative sau 
dând ce lipseşte pentru realizarea acesteia. Un om al luării de 
decizii având viziunea a ceea ce va rezulta din acestea, căutând 
noi iniţiative. 

Efeseni 4:11     

Deosebirea duhurilor De a discerne dacă ceva este de la 
Dumnezeu 

Acest dar este folosit pentru a discerne dacă o persoană slujind 
în numele Domnului acţionează în realitate dintr-o altă sursă 
omenească sau satanică. 

1 Corinteni 12:10     

Evangelist De a comunica efectiv Vestea Bună 
oamenilor ce nu sunt creştini 

În timp ce toţi creştinii sunt chemaţi să participe la 
evanghelizare şi să comunice credinţa lor în moduri 
adecvate şi la momente potrivite, persoana cu darul de 
evanghelist va vorbi frecvent şi în mod natural despre 
Evanghelie cu ne-creştini si va vedea de multe ori cum vin 
la credinţa în Isus Hristos şi devin membri deplini ai 
bisericii. Darul poate fi utilizat în evanghelizarea de la om 
la om, în grupuri evanghelistice sau în predicare, poate fi 
utilizat local, itinerant, sau în misiune în străinăta   

Efeseni 4:11     

Îmbărbătării De a încuraja pe alţii.  Acest dar conduce spre încurajare, mângîiere, confruntare, 
provocare, şi instruire  prin aplicarea adevărurilor biblice 
conducând la creşterea în credinţă, speranţă şi dragoste. 

Romani 12:8     

Credinţei De a crede cu tărie  în Dumnezeu 
pentru anumite lucruri precise. 

Nu este acelaşi lucru cu credinţa mântuitoare (pe care toţi 
creştinii trebuie să o aibe şi este dată de Dumnezeu ) ci este o 
credinţă specială de care este nevoie în comunitatea creştină 
potrivit cu scopurile Lui Dumnezeu pentru dezvoltarea poporului 
său. 

1 Corinteni  12:9     



 

Gift Accentul Principal Descriere Referinta biblica Tu Altii 

Dărniciei De a determina nevoile materiale şi 
de a face disponibile resurse 
materiale 

Dăruirea de bani şi resurse cu responsabilitate este parte a vieţii 
creştine normale dar persoana cu darul dărniciei are o capacitate 
peste ceea ce se cere creştinului obişnuit şi va face aceasta cu 
‘inimă largă’ cu veselie. Persoana cu acest dar poate nu va avea 
resursele dar este motivată să se roage şi să vadă cum nevoile 
sunt împlinite. 

Romani 12:8     

Vindecării De a chema pe Dumnezeu pentru  a 
vindeca supranatural 

Acest dar aduce puterea lui Dumnezeu de a vindeca fie 
emoţional, fizic sau mental. 

1 Corinteni 12:9, 28     

Ajutorării De a ajuta pe alţii Acest dar este capacitatea remarcabilă de a lucre alături de o altă 
persoană şi de a o ajuta printr-o varietate de slujiri practice să-şi 
împlinească sarcina dată de Dumnezeu. 

1 Corinteni  12:28 

Romani  12:7 

    

Tălmăcirii limbilor De a interpreta o limbă necunoscută  Acest dar dă unei personae înţelegerea şi îi comunică sensul unei 
limbi necunoscute adesea în cadrul închinării collective. 

1 Corinteni 12:10     

Cunoştinţei De a cunoaşte voia Lui Dumnezeu Acest dar dă unei personae discernerea atât în domeniul spiritual 
cât şi în lucrurile practice, Aducând perspectiva lui Dumnezeu  
într-o situaţie specială, care conduce la un curs de acţiune. 
Acesta poate fi exercitat pentru a ajuta persoane fizice sau 

biserici ca un întreg.  

1 Corinteni 12:8     

Milosteniei De a simţii împreună cu cei ce suferă Capacitatea de a avea empatie cu acei ce se află în nevoie (în 
special cu aceia ce suferă şi se află în mizerie) şi de a manifesta 
această empatie în moduri de ajutor practic cu un spirit vesel şi 
de a-i încuraja şi ajuta pe cei ce se află în nevoie. 

Romani  12:8     

Minunilor De a chema pe Dumnezeu pentru 
lucrări supranaturale 

Un miracol este ‘o lucrare intentionată de Dumnezeu ca probă a 
puterii  şi scopurilor’  Sale . Acest dar trebuie să fie diferenţíat de 
darul vindec[rii. Exemplele biblice sunt modul în care Petru îi 
tratează pe Anania şi Safira descries în Faptele Apostolilor 5 şi 
Pavel îl tratează pe Elima în Faptele Apostolilor 13:4-12. 

1 Corinteni 12:10, 28     

Pastoraţiei De a îngriji pentru creşterea 
credincioşilor. 

Pastorul îngrijeşte pentru nevoile spirituale ale unui grup pe care 
îl supraveghează pentru a creşte în Cristos prin oferirea unui 
model , maturizare, hrănirea credinţei, apărarea de erori şi prin 
învăţarea credinţei. 

Efeseni 4:11     



Cum ne folosim darurile? (1 Corinteni 12) 
 

Noi suntem chemaţi să folosim darurile noastre într-o formă care glorifică dătătorul, edifică trupul 
şi extind Împărăţia.  
 
Ţine minte sursa ‘Sînt felurite daruri, dar este acelaş Duh’ (1 Corinteni 12:4).  
‘Sunt diferite feluri de daruri dar acelaşi Duh le dăruieşte . Noi nu ne putem mândri nu ne putem 
lăuda cu ele,  ci cu smerenie şi mulţumire să le primim ca daruri. 
 
Dezvoltarea unei atitudini corecte ‘sînt felurite slujbe, dar este acelaş Domn’  
(1 Corinteni 12:5). Darurile nu au legătură cu statutul ci cu slujirea . Din nefericire bisericile sunt 
pline cu oameni care caută o poziţie, de accea noi trebuie să luăm caracterul modelului de slujire a 
lui Isus. 
 

Recunoaşte-ţi dependenţa de Dumnezeu  ‘sînt felurite lucrări... (1 Corinteni 12:6). Fiecare dar 
este dat prin har şi folosit în puterea Lui Dumnezeu. De acea Pavel s-a lăudat cu slăbiciunea 
sa. 

 
 
 
Concentrază-te pe binele comun Darurile nu sunt pentru o auto-glorificare ci pentru zidirea 
trupului  (1 Corinteni12:7-11). 
 

Funcţionarea ca trup  Versetele 18-20 sunt o turnură în pasaj. Versetele 14-16 identifica 
problema celor care minimalizeze darurile lor, versetele 21-24 problema celor care 
neagă darurile altora. Versetele 18-20 pun accent pe  interconectarea  trupului, sudat 
împreună prin dragoste. Avem nevoie ca fiecare să-şi folosească darurile, dacă vrem să 
funcţionăm bine ca un organism. 

Dar Accentul Principal Descriere Referinta Biblica tu Altii 

Prorociei De a aduce un cuvânt specific Capacitatea de a rosti în public un adevăr (de natură 
predictivă, precum şi un cuvânt situaţional), de la 
Dumnezeu, în scopul de a îndemna, edifica sau consola pe 
credincioşi şi pentru a încuraja ne-credincioşi în raport cu 

1 Corinteni 12:10 

Romani 12:6 

    

Cârmuirii/conducerii De a stabili o viziune pentru alţii şi de 
a-i motiva să o împlinească. 

Capacitatea de de a discerne viziunea Lui Dumnezeu pentru un 
grup de oameni şi de a exercita influenţa în aşa fel încît ei să 
meargă spre împlinirea viziunii. 

Romani 12:8     

Învăţăturii De a înţelege şi de a comunica 
adevărurile Lui Dumnezeu într-un 
mod clar şi relevant. 

Darul învăţăturii face posibil ca membrii comunităţii creştine să 
inveţe eficace. Poate fi folosit în grupuri mari, grupuri mici sau 
individual Poate fi folosit verbal sua poate fi folosit cu materiale 
scrise. Poate fi învăţătură didactică sau prin forme participative 

Romani 12:7     

Limbilor De a vorbi într-o limbă necunoscută  Capacitatea spontană de a da un mesaj de la Dumnezeu în 
cuvinte necunoscute unui grup de oameni pentru a inflăcăra 
închinarea şi a ajuta edificarea comunităţii creştine. Este necesar 
să fie însoţit şi de darul tălmăcirii limbilor. El poate fi folosit în 
rugăciunea personală. 

1 Corinteni 12:10     

Înţelepciunii De a discerne calea Domnului într-o 
situaţie complexă 

Capacitatea de a cunoaşte gândirea Duhului într-o situaţie dată şi 
de a comunica cu claritate  situaţia, faptele, aplicarea faptelor şi 
a adevărurilor pentru a împlini nevoile situaţiei 

1 Corinteni 12:8     


