
1 SAMUEL     PRIVIRE DE ANSAMBLU 

AUTOR: probabil, Samuel; DATA SCRIERII: după 1011 î.Hr.; 
DESTINATAR: Poporul Israel 

SCOPUL: Descrierea primei monarhii în Israel 

TEMA PRINCIPALĂ: Prezentarea lucrării lui Samuel, ultimul judecător și a lui 
Saul, primul împărat al lui Israel. Ungerea lui David, ca împărat al lui Israel, de 
către Samuel CUVINTE-CHEIE: împărat 

LECȚII PRINCIPALE:  
Numele lui Samuel înseamnă ”Dumnezeu a ascultat” (1:20) Samuel a fost dat 
ca răspuns la rugăciunea mamei sale. Rugăciunea lui Samuel duce la biruința 
de la Mițpa. Samuel se roagă fără încetare pentru poporul Israel, chiar și 
atunci când acesta cere un împărat. 
- Rugăciunea este aspectul central al vieții lui Samuel 
- Păcatul a dominat viața israeliților, care se depărtau de lege  și își luau mai 

multe neveste, abuzau de facilitățile părinților lor, își puneau încrederea în 
obiectele de cult sub forma unor superstiții și încălcau legea lui Dumnezeu 

PERSONAJE PRINCIPALE: Eli, Ana, Samuel, Saul, Ionatan, David 



PASAJUL – CHEIE:  1 Sam.8:7,8   Dumnezeu îl învață pe 
Samuel cum să așeze un împărat peste popor.  
                           1 Sam.15:22 Samuel îl mustră pe Saul că 
nu a ascultat de Dumnezeu. 

   REZUMATUL CĂRȚII  
1 SAMUEL 

 Nașterea lui Samuel 
 Chemarea lui Samuel 
 Poporul cere un împărat 
 Saul este uns împărat 
 Nerăbdarea lui Saul și 

profeția lui Samuel 
 Dumnezeu cere ascultare, 

nu jertfe 

 David este uns ca împărat 
 David îl ucide pe Goliat 
 Ionatan, prietenul lui David 
 David este prigonit de Saul 
 Sfârșitul domniei lui Saul 



• Cartea 1 Samuel descrie tranziţia care a avut loc în conducerea Israelului, 
de la judecători la regi. În carte se evidenţiază trei personaje importante: 
Samuel, profetul şi ultimul judecător; Saul, primul rege al lui Israel; şi 
David, uns ca rege, dar nefiind încă recunoscut ca succesor al lui Saul. 

Cele două cărţi ale lui Samuel erau un întreg în originalul ebraic, dar au fost 
separate odată cu traducerea lor în greacă. Astfel Septuaginta (Vechiul 
Testament în greacă) şi traducerile englezeşti (ca şi cele româneşti - n.tr.) 
separă cele două cărţi ale lui Samuel, deşi acest artificiu introduce o separare 
nenaturală într-o cronică unitară 

• Cartea 1 Samuel este anonimă. Tradiţia evreiască susţine că însuşi 
profetul Samuel a scris cele două cărţi care îi poartă numele, iar profeţii 
Gad şi Natan au adăugat informaţiile suplimentare care vizează anii 
ulteriori morţii lui Samuel (25:1). Cu toate acestea, în carte nu se face 
referire la vreun autor. Textul biblic arată într-adevăr că Samuel a făcut 
anumite înregistrări scrise (10:25) şi că profeţii Samuel, Gad şi Natan au 
ţinut o cronică a multora dintre acţiunile regelui David (1 Cr. 29:29). 

• Deoarece profeţii Vechiului Testament au fost de cele mai multe ori 
istoricii perioadei în care au trăit, nu ar fi imposibil ca 1 şi 2 Samuel să fi 
fost compilate de un profet anonim, din scrierile lui Samuel, Gad şi Natan, 
precum şi din alte surse nespecificate. 



      ANA        PORTRET 

 ” Pentru 
copilul acesta 
mă rugam, şi 

Domnul a 
ascultat 

rugăciunea 
pe care I-o 

făceam. De 
aceea vreau 

să-l dau 
Domnului: 

toată viaţa 
lui să fie dat 
Domnului.”      

1 Sam. 1:27,28 
 

MAMA IDEALĂ 
NUMELE EI ÎNSEAMNĂ ”RUGĂCIUNE” 

             Ana este cunoscută, mai ales, ca mamă a lui Samuel, marele profet și 
judecător al lui Israel. A fost o femeie care s-a rugat mult, și-a pus toată 
încrederea în Dumnezeu și și-a ținut toate promisiunile. Căsătorită cu 
Elcana, un bărbat care o iubea, Ana suferea pentru că nu putea să aibă copii. 
Situația s-a înrăutățit când Penina, cealaltă soție a lui Elcana, a început să o 
necăjească. Cuvintele pline de dragoste ale lui Elcana nu au fost suficiente ca 
să vindece rănile sufletești ale Anei. 
         Într-o zi, pe când își revărsa amarul înaintea lui Dumnezeu, Ana a 
promis că dacă va avea un fiu, îl va închina pe viață în slujba Domnului. 
Rugăciunea ei fierbinte a fost interpretată greșit de preotul Eli, care a 
întrerupt-o crezând că era beată. Când a aflat adevărul, Eli a fost mișcat de 
Duhul lui Dumnezeu și a asigurat-o pe Ana că rugăciunea îi va fi ascultată. 
         După nașterea lui Samuel, Ana și-a ținut promisiunea și a dus băiatul la 
bătrânul Eli, ca să fie pus în slujba lui Dumnezeu. Cu prilejul închinării lui 
Samuel în slujba de la Cortul Întâlnirii Ana a compus o minunată cântare, 
care a devenit un model de mulțumire și recunoștință spre Dumnezeu. 



Cartea 1 Samuel vorbeşte despre tranziţia crucială de la teocraţia din 
perioada judecătorilor, la monarhie, perioada regilor.  
Cartea este organizată în jurul a trei personaje centrale:  

 (cap. 1-7),  
(cap. 8-31) şi  
 (cap. 16-31). 

Cartea descrie dorinţa crescândă a poporului Israel de a avea un rege şi 
rolurile pe care le-au avut diferiţi indivizi la începutul şi în perpetuarea liniei 
regale evreieşti. Regalitatea este portretizată mai degrabă ca o chestiune 
teologică decât una politică. Dumnezeul lui Israel continua să fie adevăratul 
Rege al poporului. Regele uman avea să reprezinte poporul înaintea lui 
Dumnezeu şi să fie responsabil înaintea Lui. într-adevăr, cartea dezvăluie că 
succesul sau eşecul celui uns ca rege avea să fie determinat de ascultarea sau 
neascultarea lui faţă de Lege şi de supunerea lui faţă de voia lui Dumnezeu. 

În prezentarea liniei regale, 1 Samuel  ni-l prezintă şi pe cel 
mai mare dintre regii lui Israel, regele David, ales de 
Dumnezeu pentru a-l înlocui pe Saul.  
Deşi nu a fost un personaj perfect, David s-a dovedit a fi un 
om „după inima lui Dumnezeu” (13:14),  



 2 Samuel 7:4-17 consemnează instituirea legământului davidic, prin care 
Dumnezeu i-a promis lui David că tronul regatului său avea să dăinuiască 
pentru vecie, promisiune împlinită în domnia veşnică a urmaşului lui 
David, Isus. 
 

 David a fost unul dintre primele prototipuri vechi-testamentare ale lui 
Cristos. S-a născut în Betleem, a fost păstor la oi şi a condus Israelul ca 
rege. El a fost premergătorul Regelui mesianic; Noul Testament ÎI 
numeşte pe Cristos „sămânţa lui David, în ce priveşte trupul” (Rom. 1:3) 
şi „Rădăcina şi Sămânţa lui David” (Ap. 22:16). 

 Samuel evidenţiază de asemenea consecinţele păcatului. 1 Samuel 15 
consemnează tranziţia tragică a domniei de la Saul la David. Ca în toate 
cele trei schimbări ale conducerii prezentate în 1 Samuel,  Dumnezeu îşi 
îndepărtează binecuvântarea de la cineva şi i-o dă altcuiva, iar acest 
lucru se întâmplă din pricina păcatului. „Pentru că ai lepădat cuvântul 
Domnului, te leapădă şi El ca împărat” (15:23). 



        SAMUEL 

 ”Iată-mă! 
Mărturisiţi      
împotriva 

mea, în 
faţa 

Domnului 
şi în faţa 

unsului 
Lui:” 

1Sam.12:3 

JUDECĂTORUL NEPĂRTINITOR 
NUMELE LUI ÎNSEAMNĂ ”DUMNEZEU A ASCULTAT” 

PORTRET 

           Cel mai important și ultimul dintre judecătorii lui Israel, 
Samuel i-a uns pe primii doi împărați ai țării, Saul și David. El a 
anticipat în mai multe privințe lucrarea profeților pe care urma să-
i trimită Dumnezeu. Asemenea  multora dintre slujitorii lui 
Dumnezeu din Vechiul Testament, Samuel a fost chemat în lucrare 
încă din pântecele maicii sale.  
           Samuel s-a născut ca răspuns la rugăciunea mamei sale. 
Ana și-a ținut promisiunea de a închina pe viață Domnului, pe 
copilul pe care l-a primit în urma rugăciunilor ei. Samuel a fost 
crescut de Eli, care era preot și judecător. Mai târziu, Samuel i-a 
luat locul acestuia ca judecător în Israel.  
           Deși s-a străduit să convingă poporul că nu are nevoie de 
un împărat, Samuel s-a rugat pentru Israel și, călăuzit de 
Dumnezeu i-a uns în slujba de împărat pe cei doi bărbați aleși să-
i conducă pe israeliți. Cea mai mare durere a lui Samuel a fost 
răutatea copiilor săi, care, din nefericire, nu au dat dovadă de 
integritate asemenea tatălui lor.  


