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NOTE DE STUDIU 
 

SchiŃa cărŃii 

1S A M U E L  
 

J. Vernon McGee 
 

 
INTRODUCERE  
Cele două cărŃi ale lui Samuel sunt considerate o singură carte în canonul iudaic. În Vulgata 

(versiunea în limba latină a Vechiului Testament), acestea sunt primele din cele patru CărŃi ale 
ÎmpăraŃilor. Titlul folosit de noi îl pune pe Samuel în legătură cu aceste două cărŃi istorice. Aceasta nu 
pentru că el ar fi autorul lor, deşi credem că el a scris o mare porŃiune din acest text. CărŃile poartă 
acest titlu pentru că istoria lui Samuel este prima înregistrată în ele şi pentru că el este cel care i-a uns 
cu untdelemn şi pe Saul, şi pe David. Prin urmare, Samuel este considerat autorul primelor 25 de 
capitole din prima carte, până la capitolul care consemnează moartea lui. Se pare că Natan şi Gad au 
continuat scrierea acestor două cărŃi. Aflăm acest lucru din 1 Samuel 10:25 şi 1 Cronici 29:29. 
 

CărŃile 1 şi 2 Samuel prezintă multe trăsături familiare. În ele citim despre apariŃia împărăŃiei 
lui Israel. Tot aici se află şi relatarea despre Ana şi despre băiatul ei, Samuel. De asemenea, citim 
despre confruntarea dintre David şi Goliat şi despre emoŃionanta prietenie dintre David şi Ionatan. Aici 
avem consemnată vizita lui Saul la vrăjitoarea din En-Dor. Capitolul 7 din 2 Samuel ne prezintă 
legământul lui Dumnezeu cu David. Acesta este unul din cele mai frumoase capitole din Scriptură. În 
sfârşit, tot în acest text ni se vorbeşte despre păcatul lui David cu Batşeba şi despre răzvrătirea fiului 
său, Absalom. 

În cartea Judecători am văzut că Dumnezeu a folosit oameni lipsiŃi de importanŃă, fiecare cu 
câte un defect sau un eşec. Povestea lor este o mare încurajare pentru aceia dintre noi care ne simŃim 
mici şi insignifianŃi. Totuşi, în cărŃile 1 şi 2 Samuel avem ocazia să întâlnim câteva personalităŃi 
remarcabile: Ana, Eli, Samuel, Saul, Ionatan şi David. Vom face cunoştinŃă cu fiecare din ei pe măsură 
ce vom înainta în studiul acestor cărŃi.  

TEMA : 
Trei subiecte pot fi considerate teme ale cărŃilor 1 şi 2 Samuel. Rugăciunea este primul dintre 

ele. 1 Samuel începe cu rugăciune şi 2 Samuel se încheie cu rugăciune. Şi între acestea două găsim 
multe alte rugăciuni. O a doua temă este apariŃia împărăŃiei. În aceste cărŃi este consemnată schimbarea 
formei de guvernământ din Israel, trecerea de la teocraŃie la împărăŃie. De o mare importanŃă este 
legământul lui Dumnezeu cu David din 2 Samuel 7. Vom mai spune câteva ceva despre împărăŃie în 
câteva momente. Cea de-a treia temă este creşterea importanŃei profetului. Cât timp Israel a fost o 
teocraŃie, Dumnezeu lucra prin preoŃi. Când preoŃii au eşuat în împlinirea sarcinii lor, după ungerea 
unui împărat, Dumnezeu i-a lăsat la o parte pe preoŃi şi a ridicat profeŃi pentru a fi mesagerii Săi. Vom 
vedea că, pentru poporul Israel, această schimbare a fost spre răul, nu spre binele lui.  

ApariŃia împărăŃiei are o importanŃă deosebită. CărŃile 1 şi 2 Samuel prezintă originea acestei 
împărăŃii, care va continua să constituie un subiect important atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament. 
Cel dintâi mesaj al Noului Testament a fost mesajul lui Ioan Botezătorul: “PocăiŃi-vă, căci ÎmpărăŃia 
cerurilor este aproape” (Matei 3:2). ÎmpărăŃia despre care vorbea el era împărăŃia Vechiului Testament, 
împărăŃia care începe în cărŃile 1 şi 2 Samuel. Vom vedea că această împărăŃie are o bază istorică, o 
origine pământească şi graniŃe geografice. Această împărăŃie are un împărat ai cărui supuşi sunt 
oameni adevăraŃi.  

Forma de guvernământ aleasă de Dumnezeu este împărăŃia condusă de un împărat. Totuşi, 
schimbarea formei de guvernământ nu ar rezolva problemele pe care le avem noi astăzi. Nu forma este 
rea, ci oamenii implicaŃi în ea. Dar împărăŃia este idealul lui Dumnezeu şi El intenŃionează să-L aşeze 
într-o zi pe împăratul Lui pe tronul acestui pământ. Când Domnul Isus Hristos, PrinŃul Păcii va 
conduce această lume, domnia Lui nu se va asemăna deloc cu ceea ce fac oamenii astăzi. Nu va fi 
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nevoie nici de programe pentru combaterea sărăciei, nici de programe ecologice, nici de reforme 
morale. În loc de acestea, pacea şi neprihănirea vor acoperi pământul. 
 
 ÎmpărăŃia de o mie de ani care urmează să vină este prefigurată în aceste două cărŃi în câteva 
aspecte; iar în întemeierea împărăŃiei lui Israel observăm trei lucruri de care are nevoie lumea noastră: 
(1) un împărat cu putere, dar care îşi exercită această putere în neprihănire; (2) un împărat care va 
guverna bizuindu-se total pe Dumnezeu; (3) un împărat care va guverna în totală ascultare de 
Dumnezeu. Domnul Isus Hristos, Domn al domnilor şi Rege al regilor, este Cel de care are nevoie 
lumea de astăzi. 
 
SCHIłA CĂRłII 1 SAMUEL 
VERSET CHEIE: 1 Samuel 10:25 
Capitole şi versete de reŃinut:  

1 Samuel 15:22 – Cuvintele lui Samuel despre ascultare 
1 Samuel 25:29 – Cuvântul lui Abigail despre relaŃia lui David cu Dumnezeu 

 
COMENTARIU:  
I. Samuel – profetul lui Dumnezeu, preot şi judecător – Capitolele 1-8 

Capitolul 1 – Prima carte a lui Samuel începe cu strigătul de ajutor înălŃat de o femeie 
evlavioasă înaintea lui Dumnezeu. În timp ce poporul cere un împărat, Ana cere un copil. 
Dumnezeu ridică un scaun de domnie pornind de la rugăciunea unei femei. Marele preot Eli 
crede că Ana este beată când o vede rugându-se înaintea templului din Silo. Când descoperă că 
ea îşi doreşte extraordinar de mult un copil, o binecuvântează. Ana îl naşte pe Samuel şi îl 
aduce la templu, în grija lui Eli, împlinindu-şi astfel juruinŃa făcută. 
Capitolul 2 – Rugăciunea de mulŃumire a Anei este profetică, ea menŃionându-l pentru prima 
dată pe Mesia (v. 10). 
 Fiii lui Eli sunt răi şi nu sunt potriviŃi pentru slujba de preot. Un profet al cărui nume nu 
este menŃionat îl avertizează pe Eli cu privire la faptul că familia sa nu va mai avea mari preoŃi 
şi că Dumnezeu va ridica un preot credincios (v. 35). FiŃi atenŃi la v. 26 – acest lucru a fost spus 
numai despre Samuel şi despre Isus. 
Capitolul 3 – Chemarea lui Samuel ca profet-preot este prezentată de obicei ca o poveste 
pentru copii. Dar şi adulŃii ar trebui să fie atenŃi la ea, nu numai copiii. Nu este numai o poveste 
frumoasă, ci şi un punct de cotitură pentru că marchează începutul unei mari perioade de 
tranziŃie din Scriptură – este trecerea de la teocraŃie la democraŃie, de la preot la împărat. 
Dumnezeu nu a vorbit niciodată direct împăratului. El a vorbit prin profeŃi. Samuel nu era un 
copil când a fost chemat de Dumnezeu. Istoricul roman Iosephus Flavius spune că Samuel avea 
12 ani; sigur era adolescent (versetul 2:18 ne oferă o impresie greşită). Solomon era adult când 
s-a rugat “Nu sunt decât un copil” (1 Împ. 3:7). Ieremia era chemat să fie profet când a scris: 
“căci sunt un copil”  (Ieremia 1:6). Au fost patru chemări pentru Samuel: primele două au fost 
chemări la mântuire (v. 7); ultimele două au fost chemări la slujire (v. 10). 
Capitolul 4 – Israel nu cere sfatul lui Samuel şi porneşte la luptă împotriva filistenilor – care se 
sfârşeşte cu o înfrângere pentru israeliŃi. Apoi ei aduc chivotul legământului în luptă, crezând 
că prezenŃa acestuia va aduce biruinŃa. Acest fapt ne arată păgânismul superstiŃios al unui 
popor care credea că exista un merit anume într-un obiect. Meritul şi puterea nu puteau fi decât 
în prezenŃa şi în persoana lui Dumnezeu.  
 Versetul 5 scoate la iveală o idolatrie crasă.  
 Versetul 6-8 ne arată că filistenii erau atât superstiŃioşi, cât şi ignoranŃi.  
 Versetul 10 menŃionează o altă înfrângere a lui Israel. Chivotul este capturat. 
 Versetul 18 – Capturarea chivotului provoacă moartea lui Eli. La aflarea veştii, el cade 
cu scaunul pe spate şi îşi frânge gâtul (Eli era un om gras). 
Capitolul 5 – Chivotul capturat este aşezat în casa lui Dagon, idolul filistenilor. Idolul cade cu 
faŃa înainte şi se sparge. De frică, filistenii trimit chivotul la Gat, de unde este transferat la 
Ecron. 
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Capitolul 6 – Filistenii înapoiază chivotul lui Israel, pe un car, în câmpul lui Iosua la Bet-
Şemeş. Chivotul este trimis la Chiriat-Iearim.  
Capitolul 7 – După 20 de ani, Israel se pregăteşte să primească chivotul. Israel se întoarce de la 
Baali şi Astarteee pentru a-I sluji din nou Domnului (v. 6). După biruinŃa lui Israel asupra 
filistenilor, Samuel pune o piatră la Eben-Ezer, care înseamnă: “Până aici Domnul ne-a ajutat”. 
Versetele 15-17 ne prezintă lucrarea lui Samuel ca profet, preot şi judecător. 
Capitolul 8 – Versetul din Osea 13:11 poate fi folosit ca motto pentru restul capitolelor din 1 
Samuel: 
 łi-am dat un împărat în mânia Mea, şi Ńi-l iau în urgia Mea! 
 Samuel a făcut greşeala de a-i pune judecători pe fiii lui. Ei erau nedemni de această 
funcŃie şi incompetenŃi (v. 3). Samuel a eşuat în calitatea sa de părinte.  
 Israel a cerut un împărat respingându-i pe Dumnezeu şi pe Samuel. Poporul Israel era 
influenŃat de popoarele din jur. 

 
II. Saul – omul lui Satan – Capitolele 9-15 

Capitolul 9 – Poporul l-a ales pe Saul. El avea înfăŃişarea unui împărat (v. 2). Dumnezeu a 
răspuns cererii poporului Israel dar a trimis uscăciune în sufletele lor (v. 17). Este Saul cu 
adevărat smerit (v. 20)?  
Capitolul 10 – Samuel îl unge pe Saul împărat (v. 1). A fost Saul convertit (v. 6)? Acest verset 
nu este dovada finală. Duhul lui Dumnezeu a venit şi asupra lui Balaam, fără că acesta să fie 
convertit. Evenimentele ulterioare din viaŃa lui Saul indică faptul că el nu s-a întors la 
Dumnezeu. Versetul 9 nu spune că Saul avea o inimă nouă, ci doar că avea o altă inimă. 
Dumnezeu l-a echipat pentru slujba de împărat.  
 Primirea lui Saul ca împărat a însemnat respingerea lui Dumnezeu (v. 19). Purtarea lui 
Saul (v. 22) este dovada unei false modestii. Versetul 25 rezumă mesajul cărŃii 1 Samuel. 
Capitolul 11 – Saul a început bine, obŃinând victoria asupra amoniŃilor la Iabesul din Galaad. 
Tot Israelul l-a primit pe Saul ca împărat (v. 15). 
Capitolul 12 – Samuel transferă toată autoritatea lui Saul şi renunŃă la slujba de judecător în 
Israel. Versetul 3 este autobiografia lui Samuel – el era un om remarcabil. Deşi Saul a fost 
alegerea lui Israel (v. 13), Dumnezeu tot îl va binecuvânta pe Saul, dacă acesta va asculta de El 
(v. 14). Poporul începe să vadă şi să-şi recunoască greşeala (v. 19). Versetul 22 este revelarea 
harului minunat al lui Dumnezeu. 
Capitolul 13 – Adevărata natură a lui Saul începe să se arate. Fiul său, Ionatan, a obŃinut 
victoria de la Micmaş, dar Saul a sunat din trâmbiŃă asumându-şi meritul pentru ea (v. 3, 4). 
Din îngâmfare, Saul îşi asumă prea multe libertăŃi şi face şi slujba unui preot (v. 8-10). Samuel 
îl mustră şi îl respinge pe Saul (v. 13, 14). Israel este dezarmat (v. 19, 22). 
Capitolul 14 – Încă o dată, Ionatan câştigă biruinŃa şi Saul îşi asumă meritul (v. 14, 15). 
Modestia lui a dispărut. În schimb, descoperim gelozia lui Saul (v. 37-45). El chiar l-ar fi 
distrus pe fiul său, dacă acesta îi stătea în cale. 
Capitolul 15 – Răzvrătirea puternică a lui Saul este descoperită în neascultarea cu privire la 
Agag. El vrea să-şi acopere păcatul înaintea poporului (v. 30). Saul este respins acum ca 
împărat, fără nici o şansă de redresare (v. 35). Samuel l-a iubit pe Saul pentru că plânge pentru 
el. A fost el alegerea lui Samuel? Un mare principiu spiritual este enunŃat de Samuel în 
versetele 22 şi 23. 
 Dumnezeu i-a oferit lui Saul şansa de a se îndrepta după primul eşec, dar el a eşuat şi a 
doua oară. Aceasta este metoda lui Dumnezeu de-a lungul Scripturii (vezi cazurile Iacov, Iona, 
Petru, Marcu, etc.). Dumnezeu nu avea nevoie să aştepte rezultatul – El ştia mai dinainte ce se 
va întâmpla. Cu toate acestea, fiecare persoană avea nevoie să ştie, şi la fel avem şi noi nevoie 
să ştim (Ps. 51:4; Rom. 3:19; Apocalipsa 15:3). Vom fi încercaŃi şi vom avea nevoie de ajutorul 
Duhului Sfânt (Iacov 1:12).  
 De ce a fost nevoie de măsura extremă asupra amaleciŃilor şi a lui Agag? Dacă mergem 
în istorie, cu cinci sute de ani mai târziu decât acest moment, vom găsi răspunsul. Haman era 
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agaghit (Estera 3:1). Dumnezeu proteja mulŃimi de oameni pentru viitor, aşa cum a făcut-o şi la 
potop. 

 
III. David, omul lui Dumnezeu şi Saul, omul lui Satan – Capitolele 16-31 

Capitolul 16 – Dumnezeu îl alege pe David ca împărat şi succesor al lui Saul. El îl trimite pe 
Samuel la Betleem să-l ungă împărat pe David. Un alt mare principiu este enunŃat în versetul 7. 
Aceasta este metoda lui Dumnezeu de alegere a oamenilor pentru o slujbă sau o sarcină anume. 
Pentru că Saul este părăsit de Dumnezeu (v. 14), David este adus la curte pentru a-i cânta din 
harpa sa spre domolirea duhului rău al lui Saul.    
Capitolul 17 – Acest capitol conŃine episodul familiar în care David îl ucide pe Goliat cu o 
lovitură de praştie. De ce a luat David cinci pietre netede pentru a-l ucide pe Goliat (v. 40)? Se 
aştepta să greşească? Nu. Goliat avea patru fii şi David se aştepta să-i vadă şi pe aceştia. David 
i-a ucis şi pe aceştia (2 Sam. 21:22). David nu se aştepta să greşească Ńinta (Jud. 20:16). 
Capitolul 18 – David şi Ionatan se împrietenesc şi fac un legământ pe viaŃă. Saul este gelos pe 
David din cauza laudelor poporului (v. 8, 9) şi încearcă de două ori să-l omoare. David ajunge 
favoritul poporului (v. 16). Saul i-o dă de soŃie lui David pe fiica sa Mical pentru a-l prinde în 
capcană. 
Capitolul 19 – Saul încearcă pe faŃă să-l ucidă pe David; el personal încearcă să-l străpungă cu 
o suliŃă în timp ce David cânta la harpă. David scapă şi fuge de Saul. ViaŃa lui se transformă 
într-o viaŃă de fugar (v. 9, 10).  
Capitolul 20 – Ionatan îşi demonstrează dragostea pentru David oferindu-i protecŃie (v. 16, 17). 
Ionatan îi comunică lui David intenŃiile lui Saul prin tragerea săgeŃilor. Saul este hotărât să-l 
ucidă pe David, dar acesta fuge. 
Capitolul 21 – David fuge la preotul Ahimelec şi îşi hrăneşte oamenii cu pâinea pentru punerea 
înainte din locul sfânt. Apoi David se duce la Achiş, împăratul Gatului, în Ńinutul filistenilor. 
Capitolul 22 – David începe să-şi adune vitejii. Cei care au venit la el erau într-o mare nevoie – 
oameni cu necazuri, oameni care aveau datorii, oameni nemulŃumiŃi. David este urmărit ca un 
răufăcător. Saul îl ucide pe Ahimelec şi pe ceilalŃi preoŃi pentru că l-au ajutat pe David (v. 16-
23). 
Capitolul 23 – David continuă să se ascundă şi să fugă însoŃit de 600 de bărbaŃi (v. 13). Ionatan 
se întâlneşte cu David şi recunoaşte că David va fi următorul împărat (v. 16, 17). Ionatan este 
un om deosebit; atitudinea şi acŃiunile lui ne amintesc de Ioan Botezătorul.  
Capitolul 24 – David cruŃă viaŃa lui Saul la En-Ghedi pentru că cinsteşte poziŃia acestuia, nu 
persoana. 
Capitolul 25 – Moartea lui Samuel. David se întâlneşte cu Nabal şi Abigail. David este plin de 
mânie. El este împiedicat să facă un gest pripit şi să-i ucidă pe Nabal şi pe slujitorii lui. Cea 
care reuşeşte acest lucru prin prezenŃa şi diplomaŃia ei este Abigail, frumoasa soŃie a lui Nabal. 
Nabal moarte după o moarte de beŃie şi David o ia pe Abigail de soŃie. Ea a exercitat o 
influenŃă pozitivă în viaŃa lui David (v. 29, 32-34). 
Capitolul 26 – David îl cruŃă din nou pe Saul în pustia Zif. ObservaŃi contrastul dintre Saul şi 
David. Saul ştie că David este alesul lui Dumnezeu, dar tot caută  să-i ia viaŃa (v. 25). David 
recunoaşte că Saul este împăratul uns şi îi cruŃă viaŃa. Dumnezeu Se ocupă de Saul (v. 9-11). 
Este David sarcastic cu Abner (v. 15)? 
Capitolul 27 – Temându-se pentru viaŃa lui, David se retrage în Ńara filistenilor (v. 1). Achiş 
din Gat îi dă lui David şi oamenilor lui cetatea łiclag.  
Capitolul 28 – DiscuŃia lui Saul cu vrăjitoarea din En-Dor ridică multe întrebări. Prima se 
referă la Samuel. L-a adus ea pe Samuel înapoi din morŃi? Dacă da, acesta este singurul 
incident de acest gen din Scriptură. Scriptura condamnă clar asemenea practici de necromanŃie 
(Deuteronom 18:9-14). Relatarea din Noul Testament cu Lazăr şi omul bogat arată că nu este 
cale de întoarcere (Luca 16:19-31). Pavel a păstrat tăcerea cu privire la experienŃa sa de răpire 
în al treilea cer (2 Corinteni 12:2-4). Scriptura ne avertizează cu privire la aceste practici şi la o 
izbucnire la scară mare a acestora în viitor (Matei 24:24; 2 Tesaloniceni 2:9; 1 Timotei 4:1-3; 
Apocalipsa 16:13, 14). 
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 Dumnezeu îl părăsise pe Saul (v. 6, 15). Pentru că cerurile păstrau tăcerea, el s-a întors 
spre iad. Noi susŃinem că Samuel nu a apărut. Există două explicaŃii posibile: (1) a fost o 
înşelătorie – vrăjitoarea era ventrilocă (aceasta este poziŃia lui G. Campbell Morgan); (2) 
dorinŃa puternică de a comunica într-un fel cu cei dragi care au murit îi face pe oameni să 
devină victime ale amăgirii. Noi credem că a apărut un duh fals, nu al lui Samuel. Până şi 
vrăjitoarea a fost înşelată şi înfricoşată (v. 12-15). Duhul fals nu a spus nici un lucru care să nu 
fi fost deja descoperit.  
Capitolul 29 – Filistenii nu se încred în David pentru lupta împotriva lui Israel. 
Capitolul 30 – David luptă cu amaleciŃii din cauza distrugerii cetăŃii łiclag. ObservaŃi unde a 
găsit Dumnezeu sprijin (v. 6). 
Capitolul 31 – Rănit mortal în luptă, Saul încearcă să se sinucidă. Vezi 2 Samuel, capitolul 1 
pentru răspunsul la întrebarea: “Cine l-a ucis pe împăratul Saul?”  
 Saul a eşuat în ceea ce priveşte domnia peste cei ce sunt ai lui Dumnezeu. 

 Sfârşitul este auto-distrugerea. 

 Dumnezeu şi autoritatea Lui sunt respinse. 

 Saul i-a cruŃat pe amaleciŃi; Saul a fost ucis de amaleciŃi.  
   
SCHIłA CĂRłII 
I. Samuel, profetul lui Dumnezeu – Cap. 1-8 

A. Naşterea lui Samuel – Cap. 1-2 
1. Rugăciunea Anei şi răspunsul primit – Cap. 1 
2. Rugăciunea profetică a Anei; copilul Samuel la Templu – Cap. 2 

B. Chemarea lui Samuel – Cap. 3 
C.  Ultimul judecător şi primul profet (funcŃia de profet) – Cap. 4-8 

1. Chivotul capturat de filisteni; Cuvântul lui Dumnezeu către Samuel este împlinit; Eli 
moare şi fiii lui sunt ucişi – Cap. 4 

2. Dumnezeu îi judecă pe filisteni din cauza chivotului; chivotul revine la Betşemeş – Cap. 
5-6 

3. Samuel conduce trezirea spirituală (renunŃarea la idoli şi întoarcerea la Iehova); biruinŃa 
de la Eben-ezer – Cap. 7 

4. Israel Îl respinge pe Dumnezeu şi cere un împărat; Samuel avertizează poporul dar 
promite un împărat – Cap. 8 

 
II. Saul, omul lui Satan – Cap. 9-15 

A. Saul este primit – Cap. 9-10 
1. Saul ales ca împărat – Cap. 9 
2. Saul uns ca împărat – Cap. 10 

B. Domnia lui Saul – Cap. 11-12 
1. Victoria lui Saul asupra amoniŃilor – Cap. 11 
2. Transferul autorităŃii de la Samuel la Saul – Cap. 12 

C. Saul este respins – Cap. 13-15 
1. Răzvrătirea lui Saul împotriva lui Dumnezeu – Cap. 13 
2. Ionatan răspunzător de victoria asupra filistenilor; Saul îşi asumă meritul pentru aceasta 

– Cap. 14 
3. Răzvrătirea şi neascultarea sfidătoare ale lui Saul cu privire la Agag – Cap. 15 

 
III. David, omul lui Dumnezeu; Saul, omul lui Satan – Cap. 16-31 

A. David este uns – Cap. 16 
B. David este pregătit – Cap. 17-18 

1. David îl ucide pe Goliat, uriaşul din Gat – Cap. 17 
2. Ionatan şi David fac un legământ; Saul o dă pe fiica sa, Mical, de soŃie lui David – Cap. 

18      
C. David este disciplinat de Dumnezeu – Cap. 19-30 
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1. Saul încearcă din nou să-l ucidă pe Saul – Cap. 19 
2. Ionatan îl ajută pe David să scape – Cap. 20 
3. David fuge la Nob şi Gat – Cap. 21 
4. David îşi adună oamenii; Saul ucide preoŃii lui Dumnezeu – Cap. 22 
5. David se luptă cu filistenii; Saul îl urmăreşte pe David; Ionatan şi David fac un 

legământ – Cap. 23 
6. David cruŃă viaŃa lui Saul la En-Ghedi – Cap. 24 
7. Samuel moare; David şi Abigail – Cap. 25 
8. David cruŃă din nou viaŃa lui Saul în pustia Zif – Cap. 26 
9. David se retrage în Ńara filistenilor (la łiclag) – Cap. 27 
10.  Saul merge la vrăjitoarea din En-Dor – Cap. 28 
11.  Filistenii nu se încred în David în luptă – Cap. 29 
12.  David se luptă cu amaleciŃii pentru că distruseseră łiclagul – Cap. 30 

D. Saul rănit de moarte în luptă; încearcă să se sinucidă; Ionatan moare – Cap. 31  
  
  


