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Dezbinare 

 
II Samuel 2 şi  I Corinteni 12 

Pastorul Paul Hamilton 

 

Introducere 

Eu sper că atunci cînd studiaţi Vechiul Testament, 

studiați mai mult decît doar istoria. Eu sper că 

dumnevoastră inţelegeţi ceea ce Dumnezeu descrie. 

II Samuel 2:10,11 

Timp de doi ani erau 2 impărăţii diferite în Israel, Iş-

Boşet trebuia să împărăţească asupra Israelului şi David 

asupra seminției lui Iuda. Era i diviziune, era o separare 

între casa lui Iuda şi restul Israelului. Această diviziune a 

durat 2 ani.  

II Samuel 3:1-6 

David era împarat peste casa lui Iuda. Saul sau Iş-Boşet 

peste restul casei lui Israel. Era o diviziune în Israel care 

în Noul Testament este numită dezbinare.  

Dezbinarea este mai degrabă o spărtură în dragoste decît 

diferenţa în doctrină. De asemenea înseamnă o separare 

în unitate. 

Era o separare între casa lui Israel şi Iuda. 

II Samuel 3:6 

Printr-o mulţime de evenimente Abner se plictisise deja 

cu împăratul pe care l-a pus în conducerea Israelului. În 

versetul 17 el spune, „Ați căutat în trecut ca David să 

fie peste voi;” 
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Țineți minte, aceasta este tot restul Israelului. Pentru 

că Iuda este separat. Este o dezbinare şi o diviziune 

între ei. Deci Abner vorbeşte cu mai marii Israelului 

şi îl propune pe David ca împărat. Deci, Abner merge 

şi adună tot Israelul inclusiv şi casa lui Iuda pentru ca 

David să poată domni peste ei.  

Ştiţi istoria, Ioab îl ucide pe Abner. 

Notaţi II Samuel 3:37 

David are grijă de procesul înmormîntării şi îi spune un 

cuvînt bun despre Abner. Pentru că el deja ştie că este o 

diviziune între Israel şi Iuda. 

Biblia spune că toţi oamenii şi-au dat seama că nu era 

voia împăratului ca Abner să fie omorît. David a vrut 

ca această diviziune şi separare să fie oprită. El a 

înţeles ce se întîmpla între Israel şi Iuda. Şi el a vrut 

să-I unească împreună. 

 

II Samuel 5:1-3 

Toţi mai marii Israelului s-au adunat împreună şi au făcut 

o înţelegere cu David.  

Notaţi II Samuel 5:5 

În sfîrşit el este împărat peste tot Israelul şi Iuda. Şi poate 

vă gîndiţi că în sfîrşit toate problemele s-au sfîrşit pentru 

că ei sunt împreună. 

Odată ce acea diviziune s-a început, şi acea separare a 

avut loc, oamenii au continuat aceasta. Şi din cauza 

acestui lucru Împăratul David este foarte îngrijorat 

din cauza acestei dezbinări care putea să se întîmple 

din nou şi să-I separe împărăţia, ştiind că aceasta s-a 

început între casa lui Saul şi casa lui David sau  Iuda. 
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Şi vedem că în împărăţia lui David este o posibilitate ca 

această dezbinare să ia loc din nou. 

II Samuel 15 

În unele familii mari pot fi cazuri cînd sunt dezbinări. În 

familiile unde nu este încredere poate să se formeze 

dezbinări. Sunt oameni care se implică în toate 

evenimentele din casă, şi cînd cineva se uneşte ei 

încearcă să-i dezbine. Aceasta poate să se întîmple în 

biserică şi  într-o slujire. Permiteţi-mi să vă spun că cu cît 

mai diverşi noi suntem în biserică, cu atît mai mare este 

riscul să aibă loc dezbinarea şi separarea între noi. Noi 

avem nevoie de maturitate în biserică că să ne asigurăm 

că nu sunt prezente dezbinări în ea. Pentru că aceste 

dezbinări pot să împiedice lucrarea Domnului. 

Notaţi II Samuel 15:1-6 

Notaţi el spune,  „Din ce cetate eşti tu?” 

De ce aceasta este atît de important? Pentru că 

Absalom deja ştia că era o neînţelegere între Iuda şi 

Israel. Deci, el se interesa din ce oraş oamenii veneau 

şi notaţi ce ei spuneau, “Servitorul tău este din unul 

din triburile lui Israel.” 

El știa ce făcea pentru că el avea în gînd să separe casa 

lui Israel şi casa lui Iuda. Şi el şi-a început realizarea 

planului său. 

Notaţi în versetul 6 

Totul se întoarce la bătălia dintre casa lui Israel şi 

casa lui Iuda. 

Absalom îşi lucrează planul său de a separa pe cei care 

deja  au avut mici probleme în trecut cu casa lui Iuda. 
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Notaţi versetul 13, notaţi dezbinarea. Nu este doar 

Absalom care o face. 

II Samuel 16:1 

Notaţi ce are de gînd să facă Ţiba. 

Ţiba are de gând să joace la aceeaşi crăpătură mică, la 

aceeaşi diviziune.  

Versetul 3 

Biblia spune că Ţiba avea de gînd să creeze aceeaşi 

divuziune în mintea lui David. Noi ştim că el a ajuns 

acolo unde a dorit. David a înţeles ceea ce se 

peterecea. Dacă el ar fi spus că Mefiboşet a făcut 

acest lucru, aceasta era să fie o minciună. 

David a ştiut că aceasta a avut de a face cu cele 

întîmplate în trecut, cu dezbinarea Israelului de Iuda. 

Notaţi Şimei apare şi are de gînd să joace acelaşi joc. 

 

II Samuel 16:8 

Iarăși este această mică spărtură.  

Uneori noi spunem nişte lucruri care dacă nu suntem 

atenţi, ele pot duce spre formarea unei dezbinări în 

biserică. 

Noi am avut asemenea lucruri întîmplîndu-se. Noi 

avem o maşină de tipărit acum, avem un mic teren de 

pămînt unde creştem legume, avem predică pe stradă. 

De ce vorbeşti despre astfel de lucruri? 

Pentru că eu aş vrea să avem o Duminică minunată 

săptămâna viitoare şi cea mai viitoare. Eu aş vrea să 

avem o vară minunată. Eu nu doresc nici un pic de 

dezbinare la noi în biserică. Pentru că lucrarea 

Domnului este mai măreaţă decît personalitățile, 
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lucrarea Domnului este mai măreaţă decît orice lucru 

mic sau orice atitudine care ar putea să ne dezbine.  

Un suflet salvat este mult mai important decît orice fel de 

dezbinare. Dumnezeu va judeca acest lucru şi-l va trimite 

la scaunul Său de judecată. Dumnezeu urăşte diviziunea 

şi dezbinarea. Absalom, Şimei şi Ţiba au încercat să facă 

o diviziune. 

II Samuel 17:1-5 

El le spune acelor Israeliți care s-au separat de David şi 

s-au alăturat lui Absalom.  

Absalom domneşte peste unii, David domneşte peste 

alţii. 

Ahitofel este un sfetnic al lui David. El spune, “Ahitofe 

a zis lui Absalom:  

„Lasă-mă acum să aleg douăsprezece mii de bărbați 

și  mă voi ridica şi îl voi urmări pe David în aceasta 

noapte.” 

Notaţi versetul 4 

Sunt oameni care-l urmează pe David şi oameni care-l 

urmează pe Absalom, este o diviziune între ei. 

Ideea este : David încearcă să liniştească totul. El nu 

doreşte să fie o ceartă între ei. În următoarele capitole 

el porunceşte slujnicilor săi să se porte blînd cu 

Absalom. El să gîndeşte la fiul său. El se gîndeşte la 

ceea ce ar fi putut cauza această diviziune şi care a 

fost parte lui în aceasta. 

Priveşte la II Samuel 19:9-14 

Notaţi, Absalom şi Ahitofel- liderii rebeliunii şi răscoalei 

sunt acuma morţi. Notaţi, “ tot poporul se certa” 

Era diviziune şi neîncredere între ei. 
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Ei au spus, “Împăratul ne-a salvat din mîna 

dușmanilor noştri și ne-a eliberat din mîna 

filistenilor; şi acum a fugit din cauza lui Absalom.” 

Notaţi versetul 10-11, „Vorbiţi bătrînilor lui Iuda.” 

El începe să aducă totul înapoi din nou, el doreşte să 

aducă inimile lui Iuda înapoi împreună.  

Notaţi versetul 14 

Ghiciţi ce se întîmplă mai departe? Şimei apare din 

nou. 

II Samuel 19:21 Abişai vede imaginea în întregime.  

Tot ce doreşte să facă Abişai este să-l ucidă pe Şimei. 

David vede imaginea mare. 

David spune că ei nu-l vor omorî pe Şimei şi nu vor 

începe acea luptă din nou. Pentru că toţi știau că Şimei 

era din casa lui Saul. Şi dacă el avea să-I permită lui 

Abişai sa-l ucidă pe Şimei, lupta dintre casele lor avea să 

înceapă din nou. 

Versetul 22-23,  

David a vrut să oprească diviziunea şi dezbinarea între ei. 

Versetul 41-42 

Însă încă mai este acea diviziune care continuă! Şi tot ce 

vrea David este pace. 

Notaţi capitolul 20:1 

Aici este Şeba care avea să sune din trompeta sa şi să 

spună şi el vorba sa. Şi aceasta a fost, “fiecare om la 

corturile sale, Israele.” 

Versetul 2 

Aici este tot Israelul se separă de Iuda doar din cauza 

unui om mic pe nume Şeba. 
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Deci noi avem pe, Ţiba, Şimei, Absalom şi Şeba. În tot 

timpul domniei lui David este această încercare de 

acrea diviziune între casa lui Saul şi casa lui David.  

Însă Dumnezeu are grijă şi de Şeba. O femeie înţeleaptă 

i-a aruncat capul peste zid. 

Dumnezeu urăşte dezbinarea şi dezacordul. Noi 

trebuie să ne păzim de acei oameni care crează 

diviziuni. No trebuie să ne înţelegem. Noi trebuie să 

ne dăm seama că ceea ce facem pentru Domul e mult 

mai măreţ decît să devenim ca Șimei, Şeba, Ţiba, 

Absalom şi Ahitofel care au încercat să creeze 

diviziunea pe care Dumnezeu o urăşte şi care 

încuracă la lucrarea Sa. 

 

Nu repeta lucrurile despre care nimic nu ştii. De ce ai 

trebui să adaogi la ele. Fă aşa ca să se oprească la tine şi 

să nu meargă ami departe. 

I Împăraţi 12 

David a rezolvat problema şi ea a apărut din nou. 

Roboam şi Ieroboam au făcut această diviziune mai 

departe. 

I Împăraţi 12:7 

Ce s-a îmtîmplat cu restul Israelului? Ieroboam a 

domnit peste ei. 

Versetul 18-19 

Ieroboam a făcut 2 viţei de aur, unul în Betel şi altul 

în Dan. Şi Biblia spune că tot Israelul au mers după ei 

să se închine. Despărţitura a venit înapoi după atîţia 

ani şi toată lucrarea care a fost făcută a fost oprită şi 

împiedicată. 
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Eon apreciez acei oameni care pun apă peste foc şi care 

încearcă să oprească diviziunea care începă să se 

formeze. Care aud bîrfe şi discordii şi încearcă să le 

oprească şi să nu le mai repete. 

 

Priveşte la I Corinteni 12 

De ce David a scăpat de Ioab? De ca el nu a scăpat de 

Abişai? De ce el era atît de îngrijorat cu privire la 

Absalom? 

A fost din cauza dezbinării pentur că el ştia că ea era 

daja prezentă acolo. El a vrut să facă voia lui 

Dumnezeu. El a spus, “lăsaţi-l în pace.” El a urmărit 

procesul de funerariu a lui Abner pentru că el a vrut 

ca fiecare să ştie că nu el l-a ucis pe Abner. El n-a 

vrut să fie diviziune între ei. De ce?  

Pentru că el a văzut o imagine mai mare. Imaginea mică 

se vede de jucătorii mici. Jucătorii mici văd doar 

lucrurile mici pentru că îi afectează pe ei. 

 

Noi nu dorim ca invidia, gelozia şi amărăciunea să 

conducă. Noi nu dorim ca neiertarea să conducă  pentru 

că toate aceste lucruri sunt competitive şi vorbesc una 

despre alta. 

Noi nu dorim ca dezbinarea să existe printre noi. 

Ţineţi lucrurile ascunse în ascuns. 

I Corinteni 12:24 

Ţineţi minte că noi suntem trupul lui Cristos. 

Versetul 25 notaţi ce se spune, “Ca nu cumva să fie 

dezbinare în trup: ci membrele să se îngrijească 

deopotrivă unele de altele.” 
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Versetul 26 “Şi dacă un membru suferă, toate 

membrele suferă cu el; sau dacă unui membru îi 

este dată cinste, toate membrele se bucură 

împreuna cu el.” 

Se are în vedere să suferi sau să te bucuri pentru 

binele întregului  trup.  

Versetul 27 “De fapt voi sunteți trupul lui Cristos și 

membre în particular.” 

 


