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ANKIETA DARÓW DUCHOWYCH 

 

(Adaptowano z: D.R. Dick i Barbara Miller,  

Eąuippedfor every Good Work: Building a Gift Based Church, Nashville 2001) 

 

Dla każdego stwierdzenia (od 1 do 200) wpisz punkty do Arkusza punktów, który dostałeś 

osobno [s. 9] – kratka z nr 1 oznacza miejsce, gdzie należy wpisać punkty dla pierwszego 

stwierdzenia. Oceń wszystkie stwierdzenia na podstawie poniższej skali:  

 

7 - Zawsze  

6 - Niemal zawsze  

5 - Często  

4 - Czasami  

3 - Rzadko  

2 - Niemal nigdy  

1 - Nigdy 

Stwierdzenia do ankiety 

 

1. Potrafię pomagać ludziom w dokonywaniu wyborów i krystalizowaniu poglądów. 

2. Jestem świadomy rzeczy, o których nikt mi nie mówił. 

3. Łatwo przekazuję innym autorytet. 

4. Lubię dzielić się wiarą z bezdomnymi i ubogimi, by nieść im nadzieję. 

5. Lubię prowadzić lekcje biblijne w małych grupach. 

6. Wierzę, że Bóg pomaga wszystkim, którzy w Niego wierzą. 

7. Przez modlitwę Bóg cudownie działa w moim życiu. 

8. Nie przeszkadza mi, gdy jestem wyśmiewany z powodu tego, w co wierzę. 

9. Potrafię organizować zasoby ludzkie i materialne celem służenia potrzebom ludzi. 

10. Lubię łożyć środki na wsparcie dzieła Bożego. 

11. Lubię pracować z ludźmi, którzy są uważani za wyrzutków w swojej społeczności. 

12. Modlitwa za chorych jest ważna dla ich uzdrowienia. 

13. Wiem, kiedy chrześcijańskie grupy są uczciwe i wierne. 

14. Słucham innych tak uważnie, jak chciałbym, aby oni słuchali mnie. 

15. Wołałbym być sekretarzem niż przewodniczącym grupy. 

16. Dzieląc się wiarą, pytam innych o ich zaangażowanie w wiarę. 

17. Pomagam innym bez względu na to, czy na to zasługują i czy to doceniają. 

18. Jestem gotowy doradzać ludziom, którzy mają duchowe, emocjonalne i fizyczne 

problemy. 
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19. Mówię kilkoma językami obcymi. 

20. Potrafię zrozumieć rozmowę w obcym języku, którego nigdy się nie uczyłem. 

21. Jestem dobry w dostrzeganiu wielu różnych stron zagadnienia i pomaganiu w tym 

innym ludziom. 

22. Rzeczy, które poznaję przez wiarę, zostają potwierdzone przez doświadczenie  

i twarde dane. 

23. Gdy podejmuję decyzje, trzymam się ich. 

24. Podoba mi się to, że jestem częścią nowych form służby, które wcześniej nie istniały. 

25. Jestem efektywnym mentorem dla innych chrześcijan. 

26. Widzę Boże działanie w dobrych, jak i złych czasach. 

27. Bóg czyni zdumiewające cuda w moim życiu. 

28. Inni mówią mi, że jestem dobrym mówcą. 

29. Praca zespołowa dla zaspokajania fizycznych potrzeb ludzi jest dla mnie ciekawsza niż 

działanie indywidualne. 

30. Mam dość pieniędzy, by obficie łożyć na ważne sprawy. 

31. Lubię odwiedzać ludzi, gdziekolwiek się znajdują - w domu, szpitalu, więzieniu itd. 

32. Wierzę, że uzdrawiająca moc Boża objawia się na wiele różnych sposobów,  

a nie tylko jako fizyczne uzdrowienie. 

33. Umiem wskazać błędy w logice niektórych wierzeń czy nauk. 

34. Potrzebuję mówić o tym, co czytam w Piśmie Świętym i dzielić się swoim 

zrozumieniem z innymi. 

35. Lubię troszczyć się o szczegóły i wykonywać „pilną pracę”, której inni często unikają. 

36. Zaproszenie do pozostania uczniem Jezusa powinno kierowane do wierzących  

i niewierzących, kiedykolwiek są obecni podczas nabożeństwa. 

37. Udzielam praktycznego/materialnego wsparcia ludziom w potrzebie. 

38. Potrafię ciężko pracować wspierając grupę szczerze oddaną swemu zadaniu. 

39. Języki obce są dla mnie łatwe do nauczenia się. 

40. Rozumiem znaczenie obcojęzycznych słów i wyrażeń. 

41. Inni są zaskoczeni głębią mojego zrozumienia i przenikliwością mojej rady. 

42. Wyczuwam nastroje i problemy ludzi rozmawiając z nimi. 

43. Skutecznie organizuję środki celem służenia ludziom. 

44. Pragnę otrzymać okazję do służby misjonarskiej. 
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45. Czuję obowiązek wskazywania innym niebezpieczeństw fałszywych nauk. 

46. Ufam, że Bóg będzie chronił tych, którzy utracili wiarę. 

47. Wierzę, że Bóg czyni cuda przez wiarę chrześcijan. 

48. Czytając Biblię, znajduję w niej praktyczne zastosowania do codziennego życia. 

49. Łatwo przychodzi mi prosić innych o pomoc w wartościowych projektach. 

50. Czuję silne pragnienie łożenia środków na chrześcijańską służbę. 

51. Pragnę pomagać każdemu, komu mogę pomóc, bez względu na przyczyny ich potrzeb. 

52. Modlę się o uzdrowienie chorych i uciśnionych. 

53. Wiem, kiedy kaznodzieja czy mówca jest szczery wobec ewangelii Jezusa Chrystusa. 

54. Drażni mnie, że ludzie są przekonywani przez historie wiary, które zawierają fałszywe 

nauki czy nieprawdziwe informacje. 

55. Poświęcam tyle czasu, ile potrzeba, by dokończyć projekt na czas. 

56. Czuję się dobrze mówiąc niechrześcijanom, jak ważna jest wiara w Jezusa Chrystusa. 

57. Wolę pracować za kulisami zamiast w świetle reflektorów. 

58. Jestem cierpliwy wobec ludzi mniej dojrzałych w ich uduchowieniu. 

59. Łatwo nawiązuję łączność z osobami innych ras, kultur czy pokoleń. 

60. Rozumiem język i postawy ludzi innych pokoleń. 

61. Gdy inni szukają mojej rady, jestem pewien, że potrafię jej udzielić. 

62. Ludzie są zaskoczeni tym, jak dobrze ich rozumiem. 

63. Oferuję dobre przywództwo grupie czy komitetowi. 

64. Łatwo przychodzi mi dzielić się ewangelią z ludźmi innych kultur i języków. 

65. Pracuję, by tworzyć jedność i zgodę między grupami. 

66. Bez względu na możliwość czy prawdopodobieństwo powodzenia, ufam,  

że Boże obietnice są prawdą. 

67. Odczuwam moc Ducha Świętego, gdy się modlę. 

68. Moja wiara daje mi odwagę, by mówić, także ludziom mającym władzę. 

69. Układam strategie i plany realizowania różnych służb w zborze. 

70. Wiem, kiedy prośba o pieniądze jest uzasadniona, a kiedy nie. 

71. Moje współczucie dla innych powstrzymuje mnie od zabiegania o własne potrzeby. 

72. Uczestniczę w uzdrawianiu ludzi przez modlitwę. 

73. Wyczuwam elementy prawdy czy błędu w nauczaniu. 

74. Lubię tworzyć lekcje i projekty, które pomagają ilustrować biblijne prawdy. 
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75. Pastorzy i inni przywódcy kościelni proszą mnie o zdanie w ważnych sprawach. 

76. Czuję się dobrze, dzieląc się wiarą w niechrześcijańskim środowisku. 

77. Upewniam się, że wszystko przebiega bez zakłóceń. 

78. Ludzie chętnie słuchają moich sugestii i krytycznych uwag, bo wiedzą,  

że zależy mi na tym, co dla nich najlepsze. 

79. Łatwo nawiązuję łączność z osobami z innych pokoleń. 

80. Potrafię tłumaczyć obce języki innym. 

81. Bóg daje mi wgląd w ważne decyzje innych osób. 

82. Znajomość tego, co mówi Biblia, daje mi odpowiedzi na moje problemy. 

83. Pomagam innym najlepiej wykorzystywać ich dary i talenty. 

84. Chcę być pewny, że ludzie wiedzą, iż jestem chrześcijaninem, zwłaszcza gdy 

wyjeżdżam w nowe miejsce. 

85. Pomagam innym stosować chrześcijańskie zasady w ich życiu. 

86. Modlitwa za innych sprawia, że Bóg działa dla nich z mocą. 

87. Bóg posługuje się mną jako narzędziem duchowej i nadnaturalnej mocy. 

88. Widzę, jak zasady biblijne mają zastosowanie we współczesnym świecie. 

89. Inni uważają mnie za skutecznego przywódcę. 

90. Radzę się przyjaciół i bliskich, gdy łożę środki na cele charytatywne lub na Kościół. 

91. Słucham tych, którzy potrzebują z kimś porozmawiać. 

92. Gdy się modlę, świadomie wspominam o ludziach, którzy chorują fizycznie lub 

emocjonalnie. 

93. Wiem, kiedy chrześcijański przywódca jest bardziej egocentryczny niż poświęcony 

Bogu. 

94. Potrzebuję dowodu, zanim przyjmę twierdzenie, jako właściwe i prawdziwe. 

95. Jestem lepszym asystentem niż przywódcą. 

96. Dzielenie się ewangelią z ludźmi jest moją pasją. 

97. Służenie innym celem ułatwienia ich życia jest dla mnie ważne. 

98. Ludzie dokładają starań, by wychodzić mi naprzeciw. 

99. Potrafię wyjaśnić religijne praktyki kultury Zachodniej ludziom z innych kultur. 

100. Rozumiem intuicyjnie znaczenie rytuałów i praktyk obcych kultur. 

101. Wiem pewne rzeczy, choć nie potrafię wyjaśnić, skąd je wiem. 

102. Dostrzegam potencjalne problemy, których inni nie są świadomi. 
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103. Skupiam się raczej na szerszym obrazie niż na szczegółach. 

104. Akceptuję odmienne style życia różnych kultur. 

105. Szukam sposobów, by pomagać innym w byciu uczniem Jezusa. 

106. Poświęcam dużo czasu na modlitwę za innych. 

107. Modlę się o to, co inni uważają za niemożliwe do zrealizowania. 

108. Lubię wskazywać innym, co Biblia mówi o sytuacjach, w jakich się znaleźli. 

109. Lubię wspierać służby pomagające biednym i potrzebującym. 

110. Jestem ochotnym dawcą pieniędzy. 

111. Czuję potrzebę wspierania ludzi, którzy cierpią fizycznie lub emocjonalnie. 

112. Gdy modlę się o uzdrowienie moje i innych, przyjmuję fakt, że uzdrowienie,  

które nastąpi, nie musi być takie, jak oczekuję. 

113. Wiem, kiedy ludzie przemawiają w mocy Ducha Świętego. 

114. Rozumiem powiązania między Starym i Nowym Testamentem. 

115. Podziękowania nie są dla mnie ważne - będę służył i ofiarował bez względu na uznanie. 

116. Ważne jest dla mnie, by prowadzić ludzi do Jezusa Chrystusa. 

117. Jestem bardziej zainteresowany wychodzeniem naprzeciw fizycznym potrzebom ludzi 

niż duchowym potrzebom. 

118. Ludzie pytają mnie o zdanie w osobistych sprawach. 

119. Potrafię mówić językiem obcym, którego nigdy wcześniej formalnie się nie uczyłem. 

120. Potrafię zaakceptować sposób myślenia, mowę i postępowanie ludzi z odmiennych 

kultur, nawet jeśli nie są zgodne z moimi wierzeniami. 

121. Mam wyraźne poczucie właściwych wyborów, jakich powinni dokonać inni ludzie. 

122. Moja intuicja jest wyraźna i nieomylna. 

123. Dobrze pracuję w stresie. 

124. Chciałbym reprezentować Kościół w obcym kraju. 

125. Gdy chrześcijanie tracą wiarę, moim obowiązkiem jest starać się pomóc im odzyskać 

ją. 

126. Inni mówią mi, że mam silną wiarę. 

127. Gdy się modlę, proszę Boga, by w swej mocy zmienił obecne okoliczności. 

128. Jestem zdecydowany mówić prawdę, nawet jeśli moje stanowisko nie jest popularne 

wśród innych. 

129. W grupie zazwyczaj jestem liderem. 
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130. Moja umiejętność zarządzania finansami przydaje się w zborze. 

131. Odczuwam szczególną więź z cierpiącymi. 

132. Inni mówią mi, że mam uzdrawiający dotyk. 

133. Czuję się zmartwiony uduchowieniem, któremu brakuje solidnej teologicznej 

podstawy. 

134. Czuję przypływ energii i entuzjazm, gdy nauczam. 

135. Lubię ułatwiać innym pracę. 

136. Łatwo przychodzi mi wzywać ludzi, by powierzyli siebie Chrystusowi. 

137. Wolę wykonywać pracę, niż ją planować. 

138. Inni mówią mi, że jestem dobrym doradcą. 

139. Potrafię skutecznie przekazywać prawdę o Bogu w innych językach. 

140. Czuję się blisko związany z ludźmi innych kultur i tradycji. 

141. Gdy stoję wobec trudnych decyzji, przychodzą mi na myśl biblijne odniesienia. 

142. Wiem, kiedy ludzie są zaniepokojeni, bez względu na to, jak dobrze to ukrywają. 

143. Potrafię dobrze oceniać dary do służby posiadane przez innych ludzi. 

144. Chcę się nauczyć języka obcego w ramach kwalifikacji do służby misjonarskiej. 

145. Lubię pracować z ludźmi nawracającymi się na chrześcijaństwo. 

146. Widzę obraz Boga w ludziach, których spotykam. 

147. Gdy modlę się o zdrowie innych ludzi, widzę wyraźne rezultaty. 

148. Mówię ludziom o zbawieniu i niebie. 

149. Wolę kierować projektami niż uczestniczyć w ich wykonywaniu. 

150. Gdy daję komuś pieniądze, robię to anonimowo. 

151. Pomagam ludziom, którzy narobili sobie kłopotów. 

152. Gdy widzę cierpiących ludzi, pragnę się za nich modlić. 

153. Wiem, kiedy ktoś nie jest uczciwy. 

154. Wolę czytać Biblię i książki teologiczne niż chrześcijańskie biografie i historie do 

osobistego nabożeństwa. 

155. Wolę, gdy inni definiują moje zadania, niż miałbym sam je definiować. 

156. Mówię ludziom o tym, co Chrystus uczynił w moim życiu. 

157. Czynię to, co słuszne, nawet jeśli oznacza to łamanie reguł. 

158. Stawiam ludziom wyzwanie w postaci trudnych prawd, nawet jeśli wskutek tego nie 

jestem lubiany. 
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159. Jestem powołany do głoszenia ewangelii w odmiennej kulturze i poza moim miejscem 

zamieszkania. 

160. Potrafię automatycznie tłumaczyć zdania z obcego języka na mój język. 

161. Bóg pozwala mi widzieć sytuacje z Jego punktu widzenia. 

162. Jestem w stanie stosować biblijne pojęcia w realnych sytuacjach życia. 

163. Zachęcam ludzi do posługiwania się ich darami i talentami w służbie dla innych. 

164. Staram się o okazje dzielenia się ewangelią z ludźmi nie należącymi do Kościoła. 

165. Wspieram innych w byciu uczniem Jezusa i ich duchowym rozwoju. 

166. Boże obietnice zawarte w Biblii nadal zachowują moc. 

167. Pomagam innym dostrzegać cuda Boże, jeśli nie dostrzegają ich samodzielnie. 

168. Biblia przemawia wprost o współczesnych sprawach ekonomicznych, społecznych  

i związanych ze sprawiedliwością. 

169. Ludzie twierdzą, że jestem dobrze zorganizowany. 

170. Nie ma granic dla mojej ofiarności w pomaganiu bliźnim. 

171. Jestem wrażliwy na uczucia innych. 

172. Zachęcam ludzi do modlitwy za chorych i uciśnionych. 

173. Znajduję inspirujące przesłania i duchowe odniesienia w świeckich książkach,  

filmach i przemówieniach. 

174. Czytam Biblię, by się uczyć i rozumieć wolę Bożą. 

175. Wolę służyć niż kierować. 

176. Mówię niewierzącym o chrześcijańskiej wierze i zapraszam ich do poświęcenia. 

177. Lubię wykonywać prace, które inni uważają za mniej ważne. 

178. Zachęcam złamanych na duchu i zniechęconych ludzi, kiedykolwiek mam ku temu 

okazję. 

179. Mówiłem obcym językiem, nie wiedząc, jaki to język. 

180. Potrafię wyjaśniać nauki teologiczne, wygłaszane przez osoby mówiące obcym 

językiem, osobom mówiącym w moim języku. 

181. Ludzie mówią mi, że są pod wrażeniem moich poglądów. 

182. Staram się przyglądać sprawom i sytuacjom z możliwie wielu punktów widzenia. 

183. Lubię zarządzać ludźmi i zasobami. 

184. Studiuję inne kultury i tradycje w nadziei, że mogę służyć większej liczbie ludzi. 

185. Lubię poznawać ludzi, którym służę i pomagam. 
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186. Nawet gdy inni się zniechęcają, łatwo przychodzi mi ufać Bogu. 

187. Moją pierwszą reakcją na problemy i trudności jest modlitwa. 

188. Wierzę, że Bóg przemawia przeze mnie. 

189. Bardziej doświadczam wiary w codziennym życiu niż podczas studiowania,  

modlitwy i rozmyślania. 

190. Jestem gotowy łożyć środki na dzieło, w które wierzę. 

191. Gdy mam do czynienia z chorymi i cierpiącymi, modlę się, kładąc na nich ręce. 

192. Moja wiara wzrasta, gdy widzę cuda dokonywane przez Boga. 

193. Gdy wyjaśniam ludziom Biblię, zyskują lepsze jej poznanie. 

194. Lubię przygotowywać studium biblijne i lekcje szkoły sobotniej. 

195. Upewniam się, że wszystko jest przygotowane, by spotkania, programy czy służby 

przebiegały sprawnie i by nikomu niczego nie brakowało. 

196. Skuteczniej dzielę się ewangelią w osobistej rozmowie niż w grupie lub na forum 

publicznym. 

197. Służę inaczej niż wygłaszając kazania, nauczając czy modląc się. 

198. Mówię innym, że praktykowanie duchowych dyscyplin pomoże im rozwijać się  

w wierze. 

199. Ludzie, którzy mówią tylko obcym językiem, rozumieją, co mówię. 

200. Czuję, że Bóg prowadzi mnie do zaangażowania w służbę dla ludzi innych ras,  

kultur i pokoleń. 
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ARKUSZ PUNKTÓW 

1 = NIGDY | 2 = NIEMAL NIGDY | 3 = RZADKO | 4 = CZASAMI | 5 = CZĘSTO | 6 = NIEMAL ZAWSZE | 7 = ZAWSZE max. 70 
SUMA 

1 21 41 61 81 101 121 141 161 181 1 

2 22 42 62 82 102 122 142 162 182 2 

3 23 43 63 83 103 123 143 163 183 3 

4 24 44 64 84 104 124 144 164 184 4 

5 25 45 65 85 105 125 145 165 185 5 

6 26 46 66 86 106 126 146 166 186 6 

7 27 47 67 87 107 127 147 167 187 7 

8 28 48 68 88 108 128 148 168 188 8 

9 29 49 69 89 109 129 149 169 189 9 

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 10 

11 31 51 71 91 111 131 151 171 191 11 

12 32 52 72 92 112 132 152 172 192 12 

13 33 53 73 93 113 133 153 173 193 13 

14 34 54 74 94 114 134 154 174 194 14 

15 35 55 75 95 115 135 155 175 195 15 

16 36 56 76 96 116 136 156 176 196 16 

17 37 57 77 97 117 137 157 177 197 17 

18 38 58 78 98 118 138 158 178 198 18 

19 39 59 79 99 119 139 159 179 199 19 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 20 
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OBJAŚNIENIE 

 

Według sumy punktów zliczonych w Arkuszu punktów, sprawdź jakie dary najbardziej 

przejawiają się w Twoim życiu, zgodnie z tym, gdzie suma punktów z danego wiersza 

była największa. Może być tak, że kilka darów uzyskało duże wyniki. 

 

1. Mądrość  

2. Wiedza 

3. Zarządzanie  

4. Apostolstwo 

5. Pasterstwo 

6. Wiara 

7. Cuda 

8. Proroctwo 

9. Przywództwo 

10. Dawanie 

11. Współczucie 

12. Uzdrawianie 

13. Rozróżnianie  

14. Nauczanie 

15. Pomaganie 

16. Ewangelizacja 

17. Służenie 

18. Napominanie 

19. Języki 

20. Tłumaczenie języków 


