
Rezumatul Studiului 6 - Posibilităţi nelimitate

A Cine primeşte darurile spirituale?
 Pavel compara membrii bisericii cu mădularele corpului omenesc, echivalând biserica

cu trupul lui Hristos (1 Cor. 12:12-27).
 La fel cum nu există mădulare fără o funcţie în corp, nu există membri fără un rost în

biserică.
 Fiecare primeşte cel puţin un dar spiritual pe care trebuie să-l folosească în unire cu

ceilalţi membri pentru a împărtăşi iubirea lui Hristos şi adevărul său cu lumea.
 Nu există nici un dar care nu poate fi folosit sau un membru inutil. În această lucrare,

cel care predică mulţimilor este la fel de valoros ca cel care se roagă în tăcere.
B Cine oferă darurile spirituale?

 Biblia ne spune că fiecare dar perfect vine de la Dumnezeu şi că, în persoana Duhului
Sfânt, El le dăruieşte fiecăruia aşa cum vrea El (Iacov 1:17).

 De ce nu putem alege darurile pe care vrem să le avem şi să le folosim?
 Pentru  că  avem  o  cunoaştere  limitată  şi  imperfectă  a  modului  de  a  desfăşura

activitatea care ne-a fost încredinţată.
 Din acest motiv, atunci când dăruim inimile noastre lui Isus, Dumnezeu ne oferă daruri

specifice, pe care El ştie că biserica le va avea nevoie pentru creşterea ei.
C La ce folosesc darurile spirituale?

 În Romani 12:6-8, 1 Corinteni 12: 8-10, 28-30 şi Efeseni 4:11 avem mai multe liste cu
daruri specifice date credincioşilor timpurii.

 La aceste prime daruri,  astăzi putem adăuga altele, cum ar fi  editare de imagini şi
video, avioane zburătoare etc.

 Darurile spirituale nu sunt talente naturale, deşi acestea pot fi sfinţite de Duhul Sfânt
şi folosite în slujirea lui Hristos (devenind astfel daruri spirituale).

D Cum ştiu ce daruri spirituale posed?
 Toţi primim daruri ... Dar pe care dintre ele le am?
 Cel  mai  bun  mod de  a  le  descoperi  este  să  te  „descurci”  de  afaceri:  participă  la

activităţi specifice în cadrul unui departament şi verifică dacă am fost instruiţi pentru
acea muncă sau nu. Să definim conceptele:
— Daruri: Calităţi speciale (ex. uşurinţa de a învăţa).
— Slujbe: zone generale de slujire (ex. Şcoala de Sabat).
— Activităţi: evenimente specifice (ex. Conducerea unei grupe de şcoala de sabat).

E Cum pot să dezvolt darurile spirituale?
 În parabola talanţilor, Isus explică faptul că, deşi fiecare primeşte daruri, unii primesc

mai mult decât alţii (Matei 25: 14-30).
 Dar acesta este doar punctul de plecare. Odată primit, putem „negocia” cu darurile

noastre.
 Pe măsură ce le folosim, acestea vor creşte şi vom primi chiar noi daruri. Atenţie, însă,

dacă nu ne folosim darurile, le pierdem.
 Să-i cerem lui Dumnezeu să ne arate darurile noastre şi în ce zone le putem folosi. Nu

contează atât cât de multe cadouri avem, ci ceea ce facem cu ceea ce avem.

Studiu Biblic, Trim. III, 2020 – Bucuria misiunii


