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SPIRITUALGIFTSTEST.COM 
TEST DARÓW DUCHOWYCH DLA DOROSŁYCH 

 

Testy Przetłumaczone przez  

Marka Switalskiego I jego kadry – ‘Instytut Wydawniczy Compassion’ 

 

Jak rozwiązać test: 

Odpowiedz szczerze na każde z poniższych pytań, zgodnie z tym kim jesteś, a nie 

kim chciałbyś być lub kim uważasz, że powinieneś być. W jakim stopniu te stwierdzenia są 

prawdziwe? Czy odpowiedzi potwierdza twoje doświadczenie? Co mówią ci inni ludzie? W 

jakim stopniu te stwierdzenia odzwierciedlają twoje skłonności? Test zawiera 98 pytań i 

każde z nich jest bardzo ważne, zatem postaraj się nie przegapić żadnego z nich. Po 

uzupełnieniu testu skorzystaj z tabeli wyników umieszczonej na końcu, a dowiesz się, jakie 

są twoje dary duchowe. 

 

Odpowiedz na każde pytanie zgodnie z następującą skalą punktową 0-4: 

 

0 = Nie; nie prawda  

1 = Rzadko; rzadko prawdziwe  

2 = Od czasu do czasu; okazjonalnie prawdziwe 

3 =  Przez większość czasu; zazwyczaj prawdziwe 

4 = Cały czas; zawsze prawdziwe 

 

Rozpocznij test: 

 

1. _____ Posiadam umiejętność zarządzania ludźmi, organizowania im wielu różnych 

zadań i motywowania do osiągania celów. 

2. _____ Z łatwością mogę stwierdzić, czy jakieś stwierdzenie jest zgodne z Pismem 

Świętym, czy nie. 

3. _____ Potrafię w sposób klarowny i skuteczny głosić Ewangelię innym ludziom. 

4. _____ Wierzę, że każdy potrzebuje w życiu dobrego słowa, i uwielbiam dodawać 

ludziom otuchy. 

5. _____ Żyję w przekonaniu, że Bóg jest zainteresowany moim życiem i angażuje się 

w nie. 
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6. _____ Żyję skromnie, pragnąc oddawać Bogu większą część mojego dochodu. 

7. _____ Ludzie często mnie pytają o zdanie i proszą o podanie interpretacji 

poszczególnych fragmentów Pisma Świętego. 

8. _____ Ludzie mówią mi, że jestem „marzycielem”. 

9. _____ Jestem bardzo empatyczny wobec osób, które stoją w obliczu trudnych 

wyzwań życiowych. 

10.  _____ Bardzo troszczę się o duchową kondycję innych. 

11. _____ Czasami Bóg daje mi Słowo dotyczące jakiejś osoby lub grupy osób i 

nakazuje mi przemówić do nich. 

12. _____ Lubię wykonywać codzienne zadania, które wspierają różne służby w 

kościele. 

13. _____ Poświęcam wiele czasu na studiowanie Bożego Słowa, wiedząc, że mój 

wysiłek może odmienić czyjeś życie. 

14. _____ Często mam pomocny, duchowy wgląd w sytuacje, które nie są zrozumiałe 

dla innych. 

15. _____ Mogę widzieć wyraźnie, co należy zrobić, i potrafię wdrożyć ten plan w życie. 

16. _____ Zwracam uwagę na to, co mówią ludzie, i w jaki sposób to mówią – 

szczególnie nauczyciele Słowa Bożego. 

17. _____ Głęboko współczuję ludziom, którzy giną bez Jezusa. 

18. _____ Gdy ktoś upada na duchu, przypominam tej osobie o mocy i obietnicach 

Boga zawartych w Piśmie Świętym. 

19. _____ Całkowicie ufam Bogu i wierzę, że odpowie na moje modlitwy zgodnie ze 

Swoją doskonałą wolą. 

20. _____ Konsekwentnie i z radością oddaję Bogu część mojego dochodu – często 

więcej niż dziesięcinę. 

21. _____ Duch Święty często przekazuje mi wiadomości, które mogę wykorzystać, aby 

skutecznie służyć ludziom. 

22. _____ Mam wizję dotyczącą mojego kościoła lub służby, i wiem, co należy zrobić, 

żeby ją urzeczywistnić. 

23. _____ Dostrzegam ludzi chorych lub potrzebujących, i sądzę, że oni najbardziej 

potrzebują pociechy i miłości Jezusa. 

24. _____ Uwielbiam spędzać czas, pielęgnując wiarę innych i prowadząc ich w wierze. 

25. _____ Zdarzało się, że otrzymywałem objawienie od Pana i dzieliłem się nim w 

kościele. 

26. _____ Chętnie zgłaszam się na ochotnika do pomocy w kościele, jeśli wiem, że 
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mogę zaspokoić jakąś praktyczną potrzebę. 

27. _____ Skutecznie głoszę Ewangelię, w sposób, który oddziałuje na innych i 

motywuje ich do zgłębiania wiedzy. 

28. _____ Wiele nauczyłem się dzięki różnym doświadczeniom i mogę być 

przewodnikiem dla innych, którzy przeszli przez podobne trudności i wyzwania. 

29. _____ Jestem dobry w wybieraniu ludzi do pełnienia określonych obowiązków i 

ufam, że będą się z nich wywiązywać. 

30. _____ Szybko i przenikliwie potrafię ocenić czyjś charakter. 

31. _____ Szukam możliwości budowania relacji z ludźmi niewierzącymi, pragnąc, aby 

Pan wykorzystywał mnie do głoszenia Ewangelii. 

32. _____ Czuję się zmuszony do pobudzania i inspirowania wzrostu duchowego ludzi, 

których wiara jest letnia. 

33. _____ Wiem, że Bóg w końcu do mnie przyjdzie z pomocą, nawet jeśli nie widzę 

żadnych szans na rozwiązanie problemu. 

34. _____ Dawanie sprawia mi wiele radości; lubię obserwować, jak ludzie są dotykani 

przez Ewangelię, i służyć im za jej pomocą. 

35. _____ Regularnie studiuję Biblię, aby dzielić się prawdą z ludźmi wierzącymi i tymi 

spoza kościoła. 

36. _____ Nie boję się ryzykować, gdy chcę poszerzać Królestwo Niebieskie poprzez 

służbę lub przy pomocy kościoła. 

37. _____ Bardzo mi zależy na ludziach, którzy cierpią, i chcę im pomóc w przebrnięciu 

przez trudne czasy. 

38. _____ Pragnę pomagać rannym i chorym; chcę, żeby znaleźli ratunek w Jezusie 

Chrystusie. 

39. _____ Pan spontanicznie przekazał mi informację o kondycji duchowej pewnej 

osoby i poczułem się zobligowany, aby skonfrontować tę osobę z prawdą i skłonić ją do 

nawrócenia. 

40. _____ Lubię znajdować się na dalszym planie; nie widzę potrzeby zdobywania 

uznania poprzez służbę w kościele. 

41. _____ Potrafię wyjaśnić trudne prawdy teologiczne w taki sposób, że nawet dziecko 

je zrozumie. 

42. _____ Często pomagam ludziom, oferując im lekcje biblijne i ucząc zasad, które 

przydadzą im się w życiu i pomogą uporać się z różnymi wyzwaniami. 

43. _____ Lubię tworzyć rozwiązania, które pozwalają mi skutecznie działać w życiu i 

pracy. 
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44. _____ Z łatwością wyczuwam wroga lub wpływ demoniczny w jakiejś sytuacji. 

45. _____ Lubię zapamiętywać fragmenty Pisma Świętego, aby potem dzielić się nimi z 

ludźmi, którzy jeszcze nie przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela. 

46. _____ Nie boję się stawiać ludzi przez wyzwaniami, jeśli wiem, że będą one 

wspierać ich rozwój duchowy i rozbudzać w nich życiową odwagę. 

47. _____ Odważnie przechodzę przez różne okoliczności, jeśli czuję, że są częścią 

mojego powołania i że Bóg da mi narzędzia, abym wypełnił Jego wolę. 

48. _____ Wierzę, że Bóg pobłogosławił mnie finansowo, abym mógł być 

błogosławieństwem dla kościoła i jego misji docierania do zagubionych i pomagania 

ubogim. 

49. _____ Zapamiętuję wszystko, czego się nauczyłem, i w razie potrzeby mogę 

szybko przywołać tę wiedzę. 

50. _____ Z łatwością dostrzegam w ludziach potencjał przywódczy i uwielbiam 

pomagać im w rozwijaniu darów i zdolności. 

51. _____ Lubię okazywać współczucie ludziom, którzy przechodzą przez burze życia, 

jak czynił to Jezus. 

52. _____ Zależy mi na kościele i robię wszystko, co w mojej mocy, aby wzrastał i 

budował się w miłości. 

53. _____ Bóg powierzył mi pewne pilne sprawy, o których nikt by się nie dowiedział, 

gdyby Pan mi o nich nie powiedział i gdybym nie ogłosił ich w kościele. 

54. _____ W tygodniu poświęcam czas na pomaganie ludziom z kościoła i społeczności 

lokalnej. 

55. _____ Nie znoszę, gdy ktoś wyciąga z kontekstu fragmenty Pisma Świętego i 

wykorzystuje je do własnych celów. 

56. _____ Wiem, dokąd prowadzą działania lub decyzje innych ludzi lub grup, i oferuję 

im swoje przewodnictwo. 

57. _____ Zwracam uwagę na szczegóły i poświęcam szczególną uwagę, aby się 

upewnić, że wszystko jest zrobione jak należy. 

58. _____ Często mogę stwierdzić, że ktoś jest nieuczciwy i podstępny, zanim stanie 

się to oczywiste dla innych. 

59. _____ Uwielbiam dzielić się z innymi tym, co Jezus zrobił w moim życiu i opowiadać 

jak mnie zmienił. 

60. _____ Ludzie mówią mi, że moje słowa pobudzają ich do wzrastania i czynienia 

kroków w wierze. 

61. _____ Nawet jeśli przechodzę przez trudne czasy, całkowicie ufam Bogu i wierzę, 
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że mnie pocieszy i zaspokoi moje potrzeby. 

62. _____ Dyscyplina w zarządzaniu (ludźmi, sprawami) jest dla mnie ważna w 

codziennym życiu z Chrystusem. 

63. _____ Lubię dzielić się z innymi prawdami i objawieniem, które dostaję od Boga. 

64. _____ Ludzie często oczekują, że będę pełnił rolę lidera w jakimś projekcie lub 

grupie. 

65. _____ Mówią o mnie, że „za bardzo się przejmuję” innymi i że pomagam ludziom w 

potrzebie. 

66. _____ Marzę o tym, żeby zobaczyć, jak każdy członek Kościoła wypełnia Wielkie 

Posłannictwo. 

67. _____ Niespodziewanie otrzymałem wiadomość od Boga dotyczącą naszego 

kościoła  i podzieliłem się nią, żeby zbudować na duchu całą wspólnotę. 

68. _____ Jeśli dostrzegam w kościele jakąś potrzebę, po prostu ją zaspokajam – nie 

czekam, aż ktoś mnie o to poprosi. 

69. _____ Zwracam uwagę na słowa wypowiadane przez ludzi, ponieważ sądzę, że 

każde z nich jest ważne i ma znaczenie. 

70. _____ Jeśli jakaś osoba prosi mnie o prowadzenie, przyjmuję to z pokorą i z wielką 

troską i uwagą robię wszystko, by jej pomóc. 

71. _____ Mądrze zarządzam swoim czasem. 

72. _____ Mam skłonność do postrzegania wszystkiego w czerni i bieli; widzę, że coś 

jest dobre albo złe, słuszne lub niesłuszne, prawdziwe lub fałszywe. 

73. _____ Nie boję się mówić ludziom, żeby uwierzyli w to, że Chrystus umarł za ich 

grzechy, i prosić, by przyjęli Go jako Pana i Zbawiciela. 

74. _____ Gdy ktoś stoi w obliczu trudnej sytuacji, śmiało mówię tej osobie o wierności 

Boga wobec swojego ludu. 

75. _____ Nie martwię się o nic zbyt często; jestem pewien, że Bóg ma moc 

przeprowadzić mnie przez każdą sytuację. 

76. _____ Szukam okazji, żeby pomagać ludziom finansowo i dzielić się z nimi miłością 

Chrystusa. 

77. _____ Mogę wcielać prawdy i realia Ewangelii w każdą sferę mojego życia. 

78. _____ Nie boję się wchodzić w trudne sytuacje i przejmować nad nimi kontrolę. 

79. _____ Szukam ludzi, których uważa się za przegranych i pomagam im odbudować 

życie. 

80. _____ Ewangelia Jezusa Chrystusa jest fundamentem mojego życia i służby. 

81. _____ Ludzie mówią mi, że Bóg wyraźnie do nich przemówił dzięki wiadomości, 
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którą im przekazałem. 

82. _____ Wierzę, że wykonywanie przyziemnych zadań i obowiązków ma duże i 

wieczne znaczenie. 

83. _____ Podczas studiowania Pisma Świętego uwielbiam odkrywać prawdy Ewangelii 

przenikające całą Biblię. 

84. _____ Potrafię bez trudu określić, który plan lub strategia będzie najlepsza w danej 

sytuacji. 

85. _____ Moje biurko (lub miejsce pracy) jest uporządkowane w taki sposób, że mogę 

szybko sięgnąć po to, czego potrzebuję. 

86. _____ Ludzie mówili mi, że moje spostrzeżenia na temat innych ludzi i ich ocena 

okazały się być trafne i godne zaufania. 

87. _____ Większość moich rozmów z niewierzącymi kończy się świadectwem mojej 

wiary w Chrystusa. 

88. _____ Jeśli jakaś osoba lub grupa ludzi upada lub oddala się od życia 

zaplanowanego przez Boga, naciskam na nią, by wróciła na właściwą ścieżkę i 

przypominam, że tylko w Chrystusie może doświadczać pełni radości. 

89. _____ Konsekwentnie zachęcam ludzi, by całkowicie ufali Bogu – we wszystkim. 

90. _____ Ochoczo i bez ukrytych pretensji daję ofiary wspomagające służbę Bożych 

ludzi. 

91. _____ Zazwyczaj potrafię sobie przypomnieć werset biblijny, który pasuje do danej 

sytuacji. 

92. _____ Jestem bardziej „wizjonerem” niż osobą koncentrującą się na szczegółach. 

Skupiam uwagę raczej na ogólnym obrazie niż codziennych działaniach. 

93. _____ Ludzie dziękowali mi za to, że ich pocieszałem i usługiwałem w trudnym 

okresie ich życia. 

94. _____ Nie szukam poklasku, lecz wiem, że Bóg wezwał mnie, abym był pasterzem 

Jego ludu. 

95. _____ Zawsze słucham głosu Ducha Świętego i jestem otwarty na Jego 

wiadomości, bez względu na to, jaka jest ich treść. 

96. _____ Pomaganie i asystowanie ludziom w ich służbie sprawia mi przyjemność. 

97. _____ Kiedy nauczam osobę lub grupę ludzi, Duch Święty często podsyła mi 

właściwe słowa. 

98. _____ Często widzę wyjście z zagmatwanej lub konfliktowej sytuacji i potrafię 

wskazać praktyczne i biblijne rozwiązanie. 
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Wskazówki odnośnie punktacji: 

Napisz wynik (0-4), uzyskany po odpowiedzi na każde pytanie, w polu z numerem pytania 

(pod numerem). Następnie zsumuj punkty z każdej kolumny i na dole zapisz wynik, który 

odnosi się do odpowiedniego kodu darów. Najwyższy wynik, jaki możesz uzyskać, to 28 

punkty. Im jest wyższy, tym mocniejszy jest twój duchowy dar. 

 

Tabela wyników 

 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 

Łaczny 
wynik 

              

Kod 
Daru 

Ad Ro Ew Nap Wi Od Wie Prz Mi Pa Pr Us Na Mą 

 

 

Kody darów: 

Ad = Administrowanie 

Ro = Rozróżnianie 

Ew = Ewangelizowanie 

Nap = Napominanie 

Wi = Wiara 

Od = Obdarowywanie 

Wie = Wiedza 

Prz = Przywództwo 

Mi = Miłosierdzie 

Pa = Pastor/Pasterz 

Pr = Prorokowanie 

Us = Usługiwanie 

Na = Nauczanie 

Mą = Mądrość 

 


