
DVASINIŲ DOVANŲ ATPAŽINIMO TESTAS

Prie kiekvieno teiginio parašykite balą nuo 0 (netiesa) iki 5 (tikra tiesa): 

1. Mėgstu, kad viskas būtų sklandžiai organizuota ir vykdoma.

2. Piešimas, dizainas, tapyba ir panašūs dalykai man teikia malonumą.

3. Man pakankamai lengva kalbėti apie dvasinius dalykus su kitais žmonėmis.

4. Džiaugiuosi, kai kas nors pasidalina savo asmeninėmis problemomis su manimi, kad galėčiau 

padėti.

5. Tikiu ir tikiuosi, kad Dievas padarys didelių, net “neįmanomų” dalykų.

6. Trokštu gyventi kukliau, kad galėčiau dosniai remti Viešpaties darbus.

7. Esu labiau tas, kuris padeda, negu tas, kuris veda.

8. Man patinka remontuoti, taisyti ir prižiūrėti dalykus.

9. Man teikia džiaugsmą, kai galiu stokojantiems parūpinti maisto ir pastogę. 

10. Dažnai ir intensyviai meldžiuosi už kitus ir melsdamasis nebejaučiu laiko. 

11. Man pavyksta pačiam atrasti biblines tiesas, kurių nežinojau.

12. Jei man duotų pasirinkti, geriau būčiau grupelės vadovas, negu jos narys. 

13. Kiti man yra sakę, kaip jiems padėjau sunkumų metu.

14. Man patinka giedoti Dievui giesmes būnant vienam ar kartu su kitais.

15. Tikrai susirūpinu, kai matau kitą krikščionį vėl imant blogai elgtis.

16. Man pavyksta sklandžiai išdėstyti savo mintis raštu.

17. Man lengvai sekasi padėti kitiems geriau suprasti savo problemas ir rasti jų sprendimus.

18. Turiu gerų įgūdžių groti muzikos intrumentu.

19. Man pavyksta padėti kitiems išmokti biblinių tiesų ir tvarkyti savo gyvenimus. 

20. Įprastai esu tvarkingas ir disciplinuotas žmogus.

21. Man teikia džiaugsmą rankdarbių, vėliavų ir kitų priemonių šlovinimui kūrimas. 

22. Turiu gyvą troškimą matyti nekrikščionis atsiverčiant ir tampant atsakingais Jėzaus mokiniais.

23. Galiu būti empatiškas su tais, kurie turi problemų.

24. Matau sunkumus kaip galimybes Dievui atskleisti Jo šlovę.

25. Man teikia džiaugsmą, kai galiu finansiškai paremdamas atsiliepti į kitų ypatingus poreikius. 

26. Kai darbas turi būti padarytas, galiu jį atlikti, jei sugebu ir jei manęs paprašo. 

27. Jei galėčiau pasirinkti, mieliau rinkčiausi rankų, negu proto darbą.

28. Man patinka namuose priimti svečius.

29. Pastebiu save besimeldžiantį už kitus, kai darau kitus darbus.

30. Žmonės kreipiasi į mane, ieškodami atsakymų apie Biblijos tiesas.

31. Man gerai pavyksta kitus motyvuoti ir mokyti siekti tikslų bei nusistatyti uždavinius.

32. Džiaugiuosi, galėdamas padėti tiems, kurie daugelio kitų ignoruojami.

33. Galiu vadovauti giesmių giedojimui, šlovinimui.

34. Esu pasirengęs patirti nemalonumų ir netgi priešiškumo kai stengiuosi sugrąžinti paklydusį 

krikščionį prie Dievo.

35. Jaučiuosi saugiai, galvodamas, jog žodžiai, kuriuos rašau, atneš naudos skaitytojams.

36. Žvelgiu į dalykus labiau praktiškai, negu teoretiškai.

37. Džiaugčiausi galėdamas groti muzikos instrumentu bažnyčios, mokyklos ar vietinės 

bendruomenės renginyje.

38. Man lengva kitiems ką nors išaiškinti taip, kad jie suprastų.

39. Sugebu nusistatyti tikslus bei uždavinius ir suplanuoti jų įgyvendinimą.

40. Mėgstu sodininkystę, apželdinimą ir kitas panašias veiklas lauke.

41. Žmonės teigiamai atsiliepia, kai daliuoti su jais savo tikėjimu.

42. Atrodo, kad žmonės ateina pas mane patarimų ir matau, jog man pavyksta jiems padėti.

43. Man labiau patinka sakyti “tai gali būti padaryta” negu “tai negali būi padaryta”. 

44. Man nesvarbu užsirašyti, ką esu davęs kitiems.

45. Man teikia džiaugsmą gerai dirbti vadovaujant kitam asmeniui. 

46. Man patinka pievelės priežiūra ir kiti lauko darbai.

47. Man lengva su svečiais ir/ar lankytojais. Stengiuosi, kad jie jaustųsi laukiami ir svarbūs.

48. Pasitikiu, kad per mano maldas Dievas daro didelių dalykų mano ir kitų žmonių gyvenime.
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49. Man pavyksta gerai prisiminti, ką esu išmokęs.

50. Man patinka planuoti darbus ir duoti nurodymus kitiems.

51. Kai pastebiu, kad kas nors kenčia, stengiuosi kaip nors padėti.

52. Man patinka giedoti žinomas Gospel giesmes vienam ar krikščionių grupelėse.

53. Turiu gilų troškimą pažinti Viešpatį ir reguliariai susitikti su kitais, kad galėčiau padėti jiems augti 

iki dvasinės brandos.

54. Man pavyksta kurti straipsnius ir stilingai maketuoti naujienlaiškius.

55. Atrodo, kad žmonės kreipiasi į mane ieškodami problemų sprendimo.

56. Noriu panaudoti savo grojimo instrumentu talentus draugų gėriui ir Dievo garbei.

57. Man pavyksta sudėlioti savo mintis logiškai ir sistemingai.

58. Esu susirūpinęs, kaip išmintingai panaudoti savo laiką.

59. Man patinka siūti, siuvinėti, megzti ir pan., ypač kai tai naudinga kitiems.

60. Trokštu išmokti dalintis savo tikėjimu su kitais.

61. Esu labai kantrus klausytojas.

62. Man lengva pasitikėti Dievu, jog jis pasirūpins visais mano fiziniais poreikiais.

63. Man teikia džiaugsmą davimas, nepaisant to, kuriam duodu, reakcijos.

64. Man teikia džiaugsmą tarnavimas mažuose, nematomuose, kartais rutinos dalykuose.

65. Labiau mėgstu dirbti su mašinomis, negu vadovauti žmonėms.

66. Trokštu atverti savo duris svečiams, keleiviams ir dalintis su tais tuo, ką turiu.

67. Kai manęs prašo pasimelsti už kitus, jaučiu, kad mano maldos turės apčiuopiamų rezultatų.

68. Man palyginti lengva prisiminti ir vėliau atgaminti Biblijos eilutes.

69. Man patinka sprendimų priėmimo atsakomybė.

70. Pagalba stokojantiems man teikia džiaugsmą, netgi jei jie negalės man atsilyginti.

71. Randu daug džiaugsmo ir malonumo paprastame giesmių giedojime. 

72. Kiti krikščionys bendrauja su manimi ir seka mano vedimu.

73. Man didelis malonumas kurti ir rašyti ugdančias istorijas bei straipsnius.

74. Kuomet susirinkime svarstoma problema, mintyse randu aiškų sprendimą.

75. Džiaugiuosi žinodamas, kad mano sugebėjimas groti muzikos instrumentu padeda kitiems 

šlovinti Dievą.

76. Man patiktų mokyti vaikus ar suaugusius apie Jėzaus meilę.

77. Turiu sugebėjimą organizuoti idėjas, dalykus, laiką ir žmones.

78. Dirbdamas įvairių menų ir amatų rankų darbą patiriu daug džiaugsmo ir pasitenkinimo.

79. Man patinka susipažinti ir kalbėtis su naujai sutiktais žmonėmis.

80. Man pavyksta bendrauti su kitais jų neteisiant bet ir nemėgdžiojant jų nedoro elgesio.

81. Dažniausiai mane labiau domina ateitis ir jos galimybės, negu praeitis. 

82. Duodamas kitiems nelabai rūpinuosi, ar galiu tai sau leisti. 

83. Kada kitas žmogus ką nors gerai padaro, iš dalies dėl mano pagalbos, dėl to džiaugiuosi.

84. Man patinka statyti ar perdirbti objektus, kad tai būtų naudinga kitiems.

85. Keleiviai, lankytojai ar svečiai būdami su manimi jaučiasi tarsi namuose.

86. Melstis už kitus man didelis džiaugsmas.

87. Jei galėčiau pasirinkti, geriau praleisčiau vakarą su knyga, negu su žmonėmis.

88. Pastebiu, kad kiti gerbia mano sprendimus.

89. Man patiktų reguliari tarnystė ligoniams ir vienišiems žmonėms.

90. Giedoti giesmes Viešpačiui yra vienas mano mėgstamiausių užsiėmimų.

91. Man patinka dirbti su naujai įtikėjusiais krikščionimis ir matyti jų žengiamus mažus žingsnius į 

dvasinį tobulumą.

92. Žinau, kad mano literatūriniai sugebėjimai gali padėti kitiems juos ugdant ir informuojant.

93. Pastebiu, kad kiti priima mano patarimus kaip išmintingus ir praktiškus. 

94. Grojimas muzikos instrumentu vienam ar grupėje man teikia malonumą.

95. Man patinka studijuoti Bibliją ir dalintis įžvalgomis su kitais krikščionimis. 
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DVASINIŲ DOVANŲ ANALIZĖS LENTELĖ

Surašykite balus prie atitinkamų klausimų ir išrinkite 5 dvasines dovanas, kurios atitinka 
daugiausia surinktų taškų.  

Dvasinė dovana Nr. Balas Nr. Balas Nr. Balas Nr. Balas Nr. Balas Balų 
suma

Administravimas 1 20 39 58 77

Tarnavimas (menai 
/ amatai)

2 21 40 59 78

Evangelizavimas 3 22 41 60 79

Raginimas 4 23 42 61 80

Tikėjimas 5 24 43 62 81

Dovanojimas 
(šelpimas)

6 25 44 63 82

Tarnavimas 
(bendrai)

7 26 45 64 83

Tarnavimas (rankų 
darbai)

8 27 46 65 84

Svetingumas 9 28 47 66 85

Užtarimo malda 10 29 48 67 86

Žinojimas 11 30 49 68 87

Lyderystė 12 31 50 69 88

Gailestingumo 
darbai

13 32 51 70 89

Muzika 
(giedojimas)

14 33 52 71 90

Dvasinis 
vadovavimas 
(ganytojo tarnystė)

15 34 53 72 91

Rašymas 16 35 54 73 92

Praktinė išmintis 17 36 55 74 93

Muzika (grojimas 
instrumentu)

18 37 56 75 94

Mokymas 19 38 57 76 95
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DVASINIŲ DOVANŲ ATRADIMAS IR IŠSKLEIDIMAS

1. Administravimas: dvasinė dovana kai kuriems Kristaus Kūno nariams skirta organizuoti, 

deleguoti ir motyvuoti žmones, jog būtų padaryti reikalingi darbai.

2. Tarnavimas (menai / amatai): dvasinė dovana kai kuriems Kristaus Kūno nariams, turintiems 

meninių sugebėjimų ir kūrybingumo, stiprinti ir statyti Karalystę bažnyčioje per menų ir amatų 
darbus. 


3. Evangelizavimas: dvasinė dovana kai kuriems Kristaus Kūno nariams pristatyti Evangeliją ypač 
tiems, kurie nėra Kristaus Kūno nariai.


4. Raginimas: dvasinė dovana kai kuriems Kristaus Kūno nariams nešti paguodos ir nuraminimo, 
padrąsinimo ir patarimo žodžius kitiems Kristaus Kūno nariams taip, jog jiems padėtų ir juos 
gydytų.


5. Tikėjimas: dvasinė vizijos dovana kai kuriems Kristaus Kūno nariams; gebėjimas pamatyti tai, 
kas turi būti padaryta ir tikėjimas, jog Dievas tai padarys, netgi jei tai atrodo neįmanoma.


6. Dovanojimas (šelpimas): dvasinė dovana kai kuriems Kristaus Kūno nariams su neįprastu 
dosnumu dalintis savo materialiniais ištekliais remiant darbus dėl Viešpaties. 


7. Tarnavimas (bendrai): dvasinė dovana kai kuriems Kristaus Kūno nariams remti bažnyčią bet 
kokiu darbu ir taip įgalinti kitus atsidėti Žodžio tarnystei.


8. Tarnavimas (rankų darbai): dvasinė dovana kai kuriems Kristaus Kūno nariams panaudoti 
savo rankas praktiniams darbams ir taip įgalinti kitus atsidėti Žodžio tarnystei.


9. Svetingumas: dvasinė dovana kai kuriems Kristaus Kūno nariams, kad noriai atvertų savo 
namus kitiems ir džiaugsmingai pasiūlytų nakvynę, maistą ir bendrystę. 


10. Užtarimo malda: dvasinė dovana kai kuriems Kristaus Kūno nariams uoliai ir ištvermingai 
melstis, žinant, kad malda duos gerų vaisių statant Karalystę.


11. Žinojimas: dvasinė dovana kai kuriems Kristaus Kūno nariams teisingai suprasti ir aiškiai 
perduoti kitiems didžiąsias tiesas, kurias Dievas paslėpė Savo Žodyje.


12. Lyderystė: dvasinė dovana kai kuriems Kristaus Kūno nariams pamatyti įvairius bažnyčios 
darbo aspektus ir savo vizija bei pavyzdžiu įkvėpti kitus tuo sekti. 


13. Gailestingumo darbai: dvasinė dovana kai kuriems Kristaus Kūno nariams jausti tikrą 
užuojautą kenčiantiems ir paversti ją krikščioniškais darbais, džiaugsmingai atliekamais siekiant 
palengvinti jų kančią.  


14. Muzika (giedojimas): dvasinė dovana kai kuriems Kristaus Kūno nariams talentingai ir 
įgudusiai naudotis balsu šlovinant Dievą, ypač bendroje šlovinimo tarnystėje. 


15. Dvasinis vadovavimas (ganytojo tarnystė): dvasinė dovana kai kuriems Kristaus Kūno 
nariams, įgalinanti juos prisiimti besitęsiančią atsakomybę už kito krikščionio ar grupės dvasinę 
gerovę. 


16. Rašymas: dvasinė dovana kai kuriems Kristaus Kūno nariams, skirta aiškiai, efektyviai ir 
konkrečiai raštu informuoti, drąsinti, mokyti ar linksminti kitus pagal Evangelijos dvasią.


17. Praktinė išmintis: dvasinė dovana kai kuriems Kristaus Kūno nariams, padedanti susieti ir 
pritaikyti Dievo Žodžio tiesas konkretiems poreikiams ir gyvenimo problemoms spręsti.


18. Muzika (grojimas instrumentu): dvasinė dovana kai kuriems Kristaus Kūno nariams 
meistriškai groti muzikos instrumentu šlovinant Dievą, ypač bendroje šlovinimo tarnystėje.


19. Mokymas: dvasinė dovana kai kuriems Kristaus Kūno nariams, padedanti suprantamai aiškinti 
ir veiksmingai taikyti Dievo Žodžio tiesas, kad kiti galėtų iš to pasimokyti ir turėti dvasinės 
naudos.


Apmastydamas dvasines dovanas, galimai atrastas šiuo testu turbūt norėsi įsitikinti, kurias 
dovanas iš tikrųjų turi, o kurių ne. Šie 5 žingsniai (5 “I”) gali tau padėti:


1. Ištirk galimybes. Tai gali padaryti pats studijuodamas tris Naujojo Testamento vietas apie 
dvasines dovanas: 1 Kor 12; Rom 12,1-8; Ef 4,1-16.


2. Išbandyk kuo daugiau veiklų. Jei neišbandysi konkrečios dovanos, kurią galimai atradai 
naudodamasis šiuo testu, tau bus sunku suprasti, ar ją iš tiesų turi. Pradėk savanoriauti tokioje 
Bažnyčios veiklos srityje, kad galėtum praktikuoti savo spėjamą dovaną. Labai svarbu įsitraukti 
į kiekvieną spėjamos dovanos praktikavimo sritį. 


3. Ištirk savo jausmus. Kuomet eksperimentuoji naudodamasis galima dovana ir patiri 
džiaugsmą, tai geras ženklas. Turėtum ištirti, kiek kiekviena. tarnystė tau suteikia pilnatvės. 
Tarnauti Viešpačiui savo dovanomis yra džiaugsmingas dalykas. 
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4. Įvertink savo efektyvumą. Dvasinės dovanos skirtos naudoti kitų gėriui. Naudodamasis savo 
dovana turi pastebėti teigiamus, tegu ir ne milžiniškus, rezultatus. Jei nematai jokių rezultatų, tai 
gali būti ženklas, kad neturi šios dovanos.  


5. Įsidėmėk kitų įžvalgas. Kiti tikintieji gali labai padėti tau atrandant ir įgyvendinant savo 
dvasines dovanas. Jie gali nujausti šias dovanas tavyje ir padrąsinti jas naudoti. Jie taip pat tam 
tikromis progomis gali tau padėti surpasti, jog neturi dovanos, kurią tareisi turįs ir taip nukreipti 
tave į kitą tarnystės sritį. 


Ženk kiekvieną šių žingsnių su malda, kad Viešpats pats tave vestų, nukreiptų ir motyvuotų visose 
tavo pastangose.  


“Turime įvairių dovanų, nelygu kokia malonė mums suteikta. Kas turi pranašystės dovaną, tegul ja 
naudojasi, laikydamasis tikėjimo;  kas dovaną tarnauti – tetarnauja, kas mokyti – tegul moko,  kas 
paraginti – tegul ragina; kas dovaną šelpti – tegul šelpia dosniai, kas vadovauti – tegul vadovauja 
rūpestingai; kas dovaną gailestingumo darbams – tegul pagelbi kitiems su džiaugsmu. 
 Meilė tebūna be veidmainystės. Bodėkitės pikto, laikykitės gero. Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus 
broliška meile; lenktyniaukite tarpusavio pagarba.  Nebūkite apsileidę, bet uolūs, karštos dvasios, 
tarnaukite Viešpačiui.  Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje.  Rūpinkitės 
šventųjų reikalais, puoselėkite svetingumą. Laiminkite savo persekiotojus, laiminkite ir nekeikite.  
Džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais.” (Rom 12,6-15) 

Versta iš “Spiritual Gifts Discovery Tool” (https://wels.net/wp-content/uploads/sgt/sgdt-1.html)
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