
Nevoia de discernământ spiritual – deosebirea vremurilor 

Luca 12:54-57 

Introducere:  
• Rezumat la partea I (nevoia de discernământ spiritual – deosebirea 

duhurilor) 
• Contextul afirmaţiilor lui Hristos 
• Nevoia de discernamant în înţelegerea vremurilor 

 
 
I. Piedicile din calea discernământului spiritual, subliniate de Hristos – sau cauzele  
    orbirii în această speţă: 
 

a. Făţărnicia: „Făţarnicilor, faţa pământului şi a cerului ştiţi s-o deosebiţi; 
vremea aceasta cum de n-o deosebiţi?”  
Realitatea spirituală din spatele făţărniciei este păcatul nerezolvat. 
 

b. Lipsa unui proces de analiză bazată pe fapte: „Şi pentru ce nu judecaţi şi voi 
singuri ce este drept?” 
Realitatea spirituală din spatele acestei lipse este lenea spirituală şi lipsa de 
interes pentru adevăr 

 
II. Discernământul spiritual în înţelegerea vremurilor are două componente  
     obligatorii: 
 

a. Înţelepciunea de a înţelege (de a defini) vremea în care te găseşti (unii nu le 
ştiu deosebi) 
 

b. Înţelepciunea de a şti ce să faci în această vreme în care te găseşti (alţii nu 
ştiu ce să facă atunci când le deosebesc) 

 
III. Discernerea vremurilor:  
 

a. Este mai anevoioasă, dar nu imposibilă 
 

b. Nu este cu precădere o lucrare individuală, ci una comunitară 
 

IV. Exemple şi aplicaţii: 
 

1. Vremuri de rătăcire 
 

Cum arată? Explic. 
 

Ce trebuie făcut în aceste vremuri? 

• Băgaţi de seamă! 
o Să nu presupunem că toată lumea care pretinde că vorbește în Numele lui 

Dumnezeu este cu adevărat un profet al lui Dumnezeu (1 Ioan 4:1-3) 
o Este posibil ca un duh să ne spună adevărul și să nu fie de la Dumnezeu. Vezi roaba 

cu un „duh de ghicire” (Fapte 16:16-18) 
o Un duh de înşelare ar putea fi „trimis (îngăduit) de Dumnezeu” Acest lucru se 

întâmplă din cauza respingerii cuvântului lui Dumnezeu. Vezi cazul lui Ahab care era 
înșelat de 400 de profeți (1 Regi 22:19-23) şi ce se va întâmpla la urmă (2 Tes. 2:10-
12)  

o Capacitatea de a face semne și minuni nu este un test valid al duhurilor înșelătoare 
(Matei 24:23-24) 

• Întoarcere la cuvintele lui Hristos şi la cuvintele şi acţiunile apostolilor 
• Rugăciune şi iar rugăciune 

 
2. Vremuri de uscăciune spirituală, adormire, împietrire, nelegiuire 

 

Cum arată? Explic. 
 

Ce trebuie făcut în aceste vremuri? 
• Pocăinţa (Isaia 55: 6-7) 
• Reformă spirituală (vezi istoria reformelor lui Ezechia şi Iosia)  

 
3. Vremuri de încercare (necazuri) 

 

Cum arată? Explic. 
 

Ce trebuie făcut în aceste vremuri? 
• Uită-te la Hristos (Evrei 12:2-3) 
• Uită-te la fraţii tăi care suferă (1 Petru 5:9) 
• Încredinţează-ţi viaţa în mâna credinciosului Ziditor şi fă ce este bine             

(1 Petru 4:19) 
• Roagă-te pentru cel ce-ţi face rău 

 
 
Încheiere: 
 

Discernământul spiritual în înţelegerea vremurilor are două componente obligatorii: 
 

a. Înţelepciunea de a înţelege (de a defini) vremea în care te găseşti (unii nu le 
ştiu deosebi) 
 

b. Înţelepciunea de a şti ce să faci în această vreme în care te găseşti (alţii nu 
ştiu ce să facă atunci când le deosebesc) 
 

 „Fiii lui Isahar,  se pricepeau în înţelegerea vremurilor şi ştiau ce trebuia să facă 
Israel...”  (1 Cronici 12:32) 


