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SCOPUL: Istoria lui David și domnia sa ca împărat al lui Israel; Îl anticipează pe 
Isus Cristos TEMA PRINCIPALĂ: Domnia împăratului David 

PASAJE PRINCIPALE:  2 Samuel 9:1-13 – bunătatea lui David față de Mefiboșet, 
fiul lui Ionatan 
2 Samuel 12:1-6 – Natan îl confruntă pe David cu propriul său păcat 
2 Samuel 22:1-51 – cântarea de laudă a lui David înălțată Domnului după ce a 
fost izbăvit de dușmani 

PERSONAJE PRINCIPALE:  David, Saul, Ionatan, Ișboșet, Abner, Ioab, 
Uza, Mefiboșet, Batșeba, Urie, Solomon, Absalom, Șimei 

PASAJE – CHEIE:  2 Samuel 5:12 – Domnul l-a pus pe David împărat peste Israel 
2 Samuel 7:12-13 – promisiunea lui Dumnezeu de a pune bazele unei dinastii 
veșnice, prin intermediul urmașilor lui David.Ea a fost împlinită în Cristos. 

   REZUMATUL CĂRȚII 2 SAMUEL Primii ani ai domniei lui David 
David este uns împărat 

David se bucură de revenirea chivotului la 
Ierusalim 

David își manifestă bunătatea față de fiul 
lui Ionatan 

Perioada de apogeu a domniei lui David 
Succesele militare ale lui David 
Căderea în păcat și pedepsirea lui David 
Ultimii ani ai domniei lui David 



Cartea 2 Samuel consemnează punctele principale ale domniei lui David, întâi 
peste teritoriul lui Iuda, iar apoi în final peste întreaga naţiune Israel.  
Cartea urmăreşte (1)ascensiunea lui David la tron, (2)păcatele sale de adulter 
şi crimă şi(3) consecinţele zguduitoare pe care le-au avut acele păcate asupra 
familiei şi poporului său. 
Cele două cărţi ale lui Samuel au fost iniţial o singură cronică, în textul 
ebraic, dar traducerile englezeşti (şi româneşti - n.tr.), urmând tradiţiile 
greceşti şi latineşti, împart scrierile lui Samuel în două cărţi. 

 Asemenea cărţii 1 Samuel, şi 2 Samuel  este anonimă, fiind scrisă 
probabil de un profet necunoscut care a compilat cronicile profeţilor Natan şi 
Gad, văzătorul (1 Cr. 29:29). Pe lângă aceste izvoade profetice, compilatorul a 
folosit bineînţeles şi o altă sursă numită „Cartea lui Iaşar” (1:18; Cartea 
Dreptului, în vers. Cornilescu - n.tr.). 

: Scrierea cărţilor 1 şi 2 Samuel  s-a făcut după moartea lui Solomon şi 
împărţirea regatului (931 î.Cr.), dar înainte de distrugerea Samariei şi 
captivitatea asiriană a regatului de nord (722 î.Cr.) Se prea poate ca cele două 
cărţi ale lui Samuel să fi fost scrise în perioada de început a regatului divizat, 
probabil în jurul anului 900 î.Cr. 
2 Samuel vorbeşte despre evenimentele importante care au avut loc în timpul 
domniei de 40 de ani a lui David. Domnia sa în Hebron a început în 1011 î.Cr. 
şi s-a încheiat în 1004 î.Cr. Domnia sa asupra regatului unit, Iuda şi Israel, de 
33 de ani, a acoperit intervalul 1004-971 î.Cr. 



Cartea 2 Samuel poate fi împărţită în trei secţiuni: victoriile lui David (cap. 
1-10), păcatele lui David (cap. 11) şi problemele lui David (cap. 12-24). 

Personajul central al cărţii 2 Samuel  este David, în jurul căruia este 
construită întreaga scriere. Adevărul-cheie ilustrat aici este acelaşi cu cel 
care face tema cărţii Deuteronom: ascultarea de Dumnezeu duce la 
binecuvântare, iar neascultarea aduce tulburare şi pedeapsă. Primele 10 
capitole descriu plata ascultării, vădită prin domnia lui David în regatul lui 
Iuda, iar mai apoi peste întregul Israel. Păcatele lui David de adulter şi 
crimă, descrise în capitolul 11, marchează punctul de cotitură al cărţii. 
După aceste evenimente, viaţa lui David este o cronică de probleme şi 
suferinţă - moartea unui fiu nou-născut, incest şi omor între copiii lui David 
şi revoltă împotriva domniei lui David. 

7 ani în Hebron 33 de ani în Ierusalim 

Probleme în familia 
lui David (12:1-13:36) 

Probleme în regatul 
lui David (13:37-24:25) 



Deşi 2 Samuel  arată că ascultarea sau 
neascultarea unei persoane faţă de 
Dumnezeu are consecinţe directe asupra 
vieţii acelei persoane, ea demonstrează de 
asemenea că, în ciuda acestor consecinţe, 
Dumnezeu va domina şi va stăpâni, aşa încât 
scopul Său pe termen lung de binecuvântare 
şi răscumpărare a lumii să se poată duce la 
îndeplinire. Astfel, de exemplu, deşi păcatul 
lui David cu Bat-Şeba a avut ca rezultat 
pierderi tragice pentru toţi cei implicaţi, 
totuşi Bat-Şeba a fost cea care l-a născut pe 
Solomon. 
Scopul pe termen lung al lui Dumnezeu, care 
vizează răscumpărarea, este evident în 
legământul pe care Dumnezeu îl face cu 
David în 7:4-17 şi prin care Dumnezeu îi 
promite lui David împărăţie, tron şi sămânţă 
veşnice. Deşi în regatul de nord, Israel, s-au 
perindat nouă dinastii diferite, în Iuda a 
existat o singură dinastie, cea a lui David. 
Promisiunea unei dinastii eterne este 
împlinită în Cristos, „fiul lui David” (Mt. 21:9; 
22:45) care va sta pe tronul lui David (Is. 9:7; 
Lc. 1:32). 



cuprins Victoriile lui David Păcatele lui 
David 

Problemele lui 
David 

Referință 1:1_____6:1_____8:1_____11:1 _________12:1 ____13:7___24:25 

Împărțire Victorii 
politice 

Victorii 
spirituale 

Victorii 
militare 

Păcate, 
adulter, 
crimă 

Probleme 
în familie 

Probleme 
în regat 

subiect 

ascultare neascultare pedeapsă 

timp 7,5 ani 33 ani 



*  Cartea 2 Samuel  vorbeşte despre 
extinderea domniei lui David de la 
teritoriul lui Iuda la întregul Israel, 
mai apoi asupra: Edomului, 
Moabului, Amonului, Ţobei şi Siriei. 
*  Perioada domniei lui David asupra 
regatului Iuda a fost una de conflict 
cu Iş-Boşet, fiul lui Saul, şi cu 
generalul său, Abner (cap. 3-4).      



După ocuparea Ierusalimului, David a 
obţinut victorii importante asupra 

 (8:1; 21:15-22),  
(8:2),  şi  (8:3-8),  
(10:6-14) şi  (10:15-19). 

• După moartea lui Iş-Boşet şi Abner, 
întregul Israel l-a recunoscut pe 
David ca rege (5:1-5), şi David a 
căutat o capitală localizată central 
în regatul unit.    

• David a ocupat apoi cetatea întărită 
a iebusiţilor, în muntele Sion, şi a 
numit-o (5:6-10), 
acesta fiind începutul îndelungii 
asocieri a poporului evreu şi a

 



Deşi dăinuirea genealogiei lui 
David făcea parte din legământul 
davidic (7:4-17), familia sa extinsă 
a constituit o sursă continuă de 
probleme şi întristare în relatarea 
din ultima parte a cărţii 2 Samuel. 
Problemele din familia lui David au 
inclus moartea fiului nou-născut al 
Bat-Şebei, drept judecată pentru 
adulterul lui David (12:15-23), 
incestul comis de Amnon cu sora 
sa Tamar şi omorârea lui Amnon 
de către Absalom, ca pedeapsă 
pentru nelegiuirea lui (13:1-36).  

Intrigile şi ostilităţile dintre copiii lui David, pe care i-a avut cu mai multe 
neveste şi concubine, s-au datorat în parte sau în totalitate poligamiei lui David.  
Deşi era ceva obişnuit, poligamia nu a avut niciodată rezultate bune, deoarece 
încălca porunca divină (Gen. 2:24). 

Insă, probabil cea mai dureroasă dintre probleme a fost răzvrătirea lui Absalom, 
fiul lui David, care l-a izgonit pe David din Ierusalim, a luat nevestele tatălui 
său şi aproape a smuls regatul de sub domnia lui David (15:7-18:33). 



David a fost un om după inima lui Dumnezeu (1 Sam. 13:14), adică voia lui a 
fost supusă voii lui Dumnezeu. Ca slujitor dedicat Domnului, David a fost 
folosit de Dumnezeu să facă fapte măreţe pentru binele poporului ales, Israel. 

Rege peste Iuda (2:4) Rege peste Israel (5:3) Cucerește Ierusalimul 
(5:7) 

Chivotul este readus (6:12) Legământul davidic (7:16) Înfrânge filistenii (5:7) 

Înfrânge Moabul  (8:2) Înfrânge Amonul (10:16) Înfrânge Siria (10:19) 

cauze rezultate 

Adulter (11:4) Bat-Șeba naște un fiu  (11:5) 

Uciderea lui Urie (11:17) Este acuzat, regretă și se căiește, 
dar copilul moare (12:10,13,19) 

Incestul comis de Amnon (13:14) Amnon este ucis (13:28,29) 

Absalom uzurpă tronul (16:15-16) Absalom este ucis (18:14-15) 

Recensământul  (24:2) Plaga (24:15) 


