
(Regulile fără relații duc la rebeliune !) 
  Găsește-ți locul în Trupul Lui Hristos  

În Romani, capitolele 1-11 ni se arată sacrificiul Domnului Isus pentru noi, 
iar de la cap.12-16 sacrificiul nostru pentru El. Romani 12.1-3 
 

Ca să-ți găsești locul în Trupul Lui Hristos și în slujba Bisericii trebuie să: 
 
 

 Aduceți trupul vostru ca pe o jertfă vie.v.1 Pavel ne spune să ne aducem 
trupul ca ardere de tot.Arderea de tot trebuia arsă în întregime.Nu 
trebuia să rămână nimic dupa aceea.Dumnezeu vrea tot trupul meu 
pentru El, vrea să ne aducem jertă în întregime,fără să rămână ceva.O 
jertfă moartă adusă Domnului este o ofensă gravă.Deci dacă ești mort 
dar te jertfești,o faci degeaba și riști și sa fii pedepsit grav pentru 
idolatrie,pentru că ce jertfesc Neamurile jertfesc dracilor și nu lui 
Dumnezeu. 

 Reânoiți-vă mintea.Metamorfo=o transformare din interior către 
exterior.Este o poruncă la modul continuu.Toată viața trebuie să ne 
lăsăm schimbați.Cum suntem schimbați ?Prin Cuvântul Domnului prin 
Duhul.2Cor.3.18 Să nu ne potrivim chipului veacului acestuia.Lumea vrea 
să ne toarne în tiparul ei.Este o constrângere exterioară care ne 
afectează interiorul.Gândirea să ne fie sănătoasă.Să gândim cu umilință , 
nu cu mândrie.Dacă nu avem despre noi aceași părere cu a Lui, atunci 
viața noastră va ajunge un eșec.1Petru 4.10.Oricare ar fi darul nostru ar 
trebui să-l folosim pentru a-l sluji pe Dumnezeu.Cum descoperi ce dar ai? 

1) Studiază Cuvântul Domnului. 
2) Vei fi atras către acel dar; poate chiar lucrezi acum prin acel dar. 
3) vei fi priceput în acel domeniu. 
4) Alții vor observa darul tău. 

    De ce să știu neapărat ce dar am ? 
1) Te va ajuta să-ți direcționezi viața într-acolo. 
2) Te va ajuta să găsești prioritățile din viața ta. 
3) Te va ajuta să-ți accepți locul în Trupul Lui Hristos 
4) Te va ajuta să identifici darul tău și implicit dezvoltarea 

acelui domeniu 
 

DARURILE SPIRITUALE 
1 Cor.12 Dacă vom căuta cuvântul cheie ”dar” îl vom găsi în v.1,4,9,28,31. 
Cuvântul ”dar”=charisma este un dar nemeritat,primit prin harul Lui 
Dumnezeu.Venind din har,acest dar are o putere extraordinară, împuternicind 



astfel mădularul respectiv. În conformitate cu v.1 Pavel nu voia ca ei să fie în 
necunoștință despre darurile spirituale. Cine dă darul ? Duhul Sfânt distribuie 
darurile după cum voiește El. El împarte daruri fiecărui mădular în parte. De ce 
sunt date darurile? Spre folosul altora.Un dar spiritual este o abilitate dată de 
Dumnezeu fiecărui credincios în momentul întoarcerii lui la Dumnezeu. Fiecare 
credincios are cel puțin un dar spiritual. Analogia făcută de Pavel este cea  a 
unui trup omenesc. De aceea mădularele sunt egale între ele,deși darurile par 
să nu fie. Fiecare mădular are o funcție specială, unică în trup. De aceea se 
spune că toate se bucură sau sufăr împreună. 
 În v.12 observăm un contrast : mai multe mădulare // un singur trup 
Care este  dorința Lui Dumnezeu în ceea ce privește darurile spirituale? v.25 ”să 
nu fie nici o dezbinare în trup”, să nu fie diviziuni,certuri.El vrea ca noi să avem 
unitate. Observăm în v.4-6 contraste : Același: Duh,Domn,Dumnezeu, dar 
slujbe, lucrări ,daruri. 
Dar de ce se pune aici în acest capitol accentul pe Unitate ? 
Deoarece darurile ne pot dezbina.....tot răul spre bine am zice - bine că la noi 
nu sunt multe daruri nu avem pe ce ne certa. Oamenii au păreri diferite despre 
darurile duhovnicești, dar mai ales asupra unora dintre ele, dar Domnul ne vrea 
una în El. Putem avea înțelegeri diferite asupra anumitor daruri, dar aceste 
diferențe nu trebuie lăsate să ne distrugă unitatea.v14-26 ne învață că sunt mai 
multe mădulare și că toate au slujbe importante. La fel și spiritual. Nu toate au 
aceeași slujbă. Câteodată dăm mai multă importanță unor daruri cum ar fi 
învățătura predicarea, în detrimentul altora cum ar fi mila,facerea de bine, 
ajutorarea. 
Cum răspundem la întrebarea din v.19,20 ? Forma greacă lasă să se înțeleagă 
că nu..Toți suntem preoți,dar nu avem acceași slujbă. Cap.12 se încheie 
spunându-ne :” umblați după darurile cele mai bune- o cale nespus mai bună- 
Greek= dorință face referire la Cuvântul Domnului,la proorocie.12:31 – 14:1 
(răspunsul). Cuvântul Domnului este cel mai mare dar iar la mijloc între ele este 
dragostea. Dragostea este singura motivație acceptabilă pentru căutarea și 
folosirea darurilor. Fără proorocie nici un dar nu ar avea vreo valoare.(14:3) 
Există 4 pasaje în NT. care vorbesc despre daruri :  

- 1Cor.12,Romani 12, Efeseni 4, 1 Petru 4. 
Înțelegând darurile spiritualevom fi ajutați să ne găsim locul unde să slujim și ce 
să slujim în Trupul Domnului. Înțelegând acest subiect ne va ajuta să-i 
înțelegem pe alți oameni; ne va ajuta să înțelegem că nu suntem toți la fel, că 
suntem diferiți, iar acest lucru ar trebui să ne ajuta sa ne înțelegem între noi 
ajutând la unitate și nu la dezbinarea noastră. 
 


