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NOTE DE STUDIU 
 

SchiŃa cărŃii 

2S A M U E L  
 

J. Vernon McGee 
    

Capitole şi versete de reŃinut: 
 2 Samuel 3:33   – Epitaful lui Abner 
 2 Samuel 7   – Legământul lui Dumnezeu cu David 
 2 Samuel 18:33 – Întristarea lui David din cauza lui Absalom 
 2 Samuel 22    – Cântarea lui David (Psalmul 18) 
 2 Samuel 24:24 – Reproşul lui David cu privire la o religie ieftină 
COMENTARIU: 
 Cartea 2 Samuel continuă mesajul din 1 Samuel. Este dedicată în întregime domniei lui David. 
ViaŃa şi vremea în care a trăit David sunt importante pentru că el este strămoşul lui Isus (Matei 1:1). 
Avem aici o demonstraŃie a faptului că, dacă guvernarea lumii este lăsată pe mâinile oamenilor, aceasta 
nu se poate solda decât cu eşec.  
 În această carte apar noi personaje pe care cel care studiază Biblia trebuie să înveŃe să le 
cunoască. 
I. BIRUINłELE LUI DAVID – Capitolele 1-10 

David plânge moartea lui Saul şi a lui Ionatan. 
Capitolul 1 – Poate că întrebarea “Cine l-a ucis pe împăratul Saul?” nu capătă răspuns nici în 
acest capitol, dar este adăugat un alt suspect. Un tânăr amalecit care scapă din tabăra lui Israel îi 
aduce lui David ştirea morŃii lui Saul (v. 8).  El îşi asumă meritul pentru moartea lui Saul (v. 9, 
10). David îl execută pe tânăr pentru această nelegiuire (v. 14-16). Cântarea de jale a lui David 
pentru Saul şi Ionatan este emoŃionantă, încărcată de poezie şi dramatism (v. 17-27).  
Capitolul 2 – David este uns împărat peste casa lui Iuda. Abner, căpetenia oştirii lui Saul, l-a 
făcut pe Iş-Boşet, fiul lui Saul, împărat peste celelalte 11 seminŃii. Izbucneşte războiul civil. 
David îl învinge pe Abner. 
Capitolul 3 – Un îndelungat război civil slăbeşte Ńara, dar David câştigă treptat în putere. În 
vremea aceasta, Hebron este casa lui David. După o ceartă cu Iş-Boşet, Abner se oferă să-i vină 
în ajutor lui David. Ioab, căpetenia oştirii lui David, nu are încredere în el şi pentru că dorea să 
se răzbune pentru moartea fratelui său, Asael,  îl omoară pe Abner. Abner i-o adusese pe Mical 
lui David, condiŃie cerută de acesta pentru încheierea legământului dintre ei. ObservaŃi cuvintele 
pe care le spune David la moartea lui Abner (v. 33). Abner ieşise din cetatea se scăpare – 
Hebron – unde ar fi fost în siguranŃă. 
Capitolul 4 – Iş-Boşet este ucis de căpeteniile lui pe când stătea întins în pat. David îi execută 
pe ucigaşi. 
Capitolul 5 – După multă vărsare de sânge, David este făcut împărat peste tot Israelul şi îşi 
mută capitala la Ierusalim. ObservaŃi cum i se adresează cele 11 seminŃii lui David. David ia 
Ierusalimul de la iebusiŃi. Hiram, împăratul Tirului, i-a pus la dispoziŃie oameni şi materiale 
pentru a-i ridica lui David un palat în Ierusalim.  
Capitolul 6 – David face un lucru bun într-un mod greşit. El vrea să aducă la Ierusalim chivotul 
şi îl urcă pe un car, deşi Dumnezeu lăsase instrucŃiuni foarte clare cu privire la mutarea 
chivotului. ChehatiŃii din seminŃia lui Levi erau cei însărcinaŃi cu purtarea chivotului pe umerii 
lor (Numeri 3-7). Uza a fost lovit cu moartea pentru că ştia că nu ar fi trebuit să atingă chivotul. 
InstrucŃiunile lui Dumnezeu erau clare în această privinŃă. Apoi David aduce chivotul aşa cum 
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trebuie (v. 13). Mical îi reproşează lui David entuziasmul şi devotamentul faŃă de Dumnezeu în 
aducerea chivotului.  
Capitolul 7 – Legământul lui Dumnezeu cu David face ca acesta să fie unul din cele mai 
frumoase capitole din Biblie. Mesajul Bibliei din acest moment înainte se bazează pe făgăduinŃa 
făcută de Dumnezeu lui David. DorinŃa fierbinte a lui David este aceea de a ridica un templu 
pentru a adăposti chivotul lui Dumnezeu. Profetul Natan este de acord cu acest plan. Dumnezeu 
îi apare lui Natan şi îl corectează, pentru că El nu îl va lăsa pe David să-I ridice o casă din cauza 
faptului că David era un om sângeros. Dumnezeu îi apreciază dorinŃa şi îi promite că va zidi o 
casă pentru David. Dumnezeu îi promite ca urmaş un împărat şi o împărăŃie (v. 12, 13, 16). 
Versetul 14 nu se referă numai la Solomon, ci şi la Hristos – El a fost făcut păcat pentru noi. 
Episcopul Horsley traduce astfel acest fragment: “Când vina este pusă asupra lui, Eu îl voi 
pedepsi cu nuia omenească.” 
 Dumnezeu confirmă acest lucru cu un jurământ (Psalmul 89:34-37). David înŃelege că va 
veni un împărat care se va trage din el şi care va fi mai mult decât un om. Tot episcopul Horsley 
traduce astfel versetul 19: “Doamne, Dumnezeule, Tu ai vorbit despre casa slujitorului Tău 
pentru viitor şi m-ai luat pe mine în consideraŃie cu privire la OMUL care va veni de sus, 
Doamne Dumnezeule!” (Vezi şi v. 25 şi 2 Samuel 23:5).  
 ProfeŃii Vechiului Testament au pus temelia împărăŃiei pe acest verset (vezi Ieremia 
23:5).  
 Noul Testament începe în acest punct (Matei 1:1). 
 Acesta a fost mesajul îngerului Gabriel către Maria (Luca 1:32, 33).  
 Din acest punct a început predica lui Petru în ziua Cincizecimii (Fapte 2:25-31; 34-36).  
 Tot de aici a început şi Pavel expunerea din Romani (Romani 1:3).  
 Noul Testament se încheie aici (Apocalipsa 22:16). 
(Există 59 de locuri în care se face referire la David în Noul Testament.) 
Capitolul 8 – David întăreşte împărăŃia; câştigă victorii asupra vechilor duşmani ai lui Israel (v. 
12) şi îşi măreşte împărăŃia (v. 15). 
Capitolul 9 – David îl găseşte pe Mefiboşet, fiul lui Ionatan, care era olog de picioare. 
Împăratul îl aduce  la palat şi îl aşează la masa lui (v. 7, 10, 13). Aceasta este o dovadă a 
bunătăŃii lui David. 
Capitolul 10 – David îi înfrânge pe amoniŃi şi sirieni pentru a răzbuna ofensa adusă mesagerilor 
săi trimişi la Hanun, împăratul lui Amon. 

 
II. NECAZURILE lui David – Capitolele 11-24 

Capitolul 11  - Cele două mari păcate ale lui David au fost comise în timp ce el a rămas în 
Ierusalim, în loc să fie pe câmpul de luptă, cu oştirea lui, acolo unde îi era locul (v. 1). Mai întâi 
vine păcatul adulterului cu Batşeba, după care David unelteşte pentru moartea soŃului ei, Urie. 
David a crezut că a scăpat cu faŃa curată, dar nu a fost deloc aşa (v. 27). 
Capitolul 12 – Natan îl confruntă pe David cu păcatul său şi David se pocăieşte. Natan foloseşte 
pilda cu mieluşeaua pentru a-l face pe David să-şi vadă păcatul (v. 7). Profetul pronunŃă judecata 
lui Dumnezeu asupra lui David (v. 10-12) şi David îşi recunoaşte păcatul (v. 13). David trebuie 
să înveŃe că omul seceră ce a semănat (v. 14). Solomon este cel de-al doilea fiu născut de 
Batşeba. 
Capitolul 13 – Fiica lui David, Tamar, sora lui Absalom, este violată de Amnon, un alt fiu al lui 
David. David nu face nimic în această privinŃă (v. 21). Absalom îl omoară pe Amnon şi fuge la 
tatăl mamei sale, împăratul Gheşurului.  
Capitolul 14 – Ioab plănuieşte reîntoarcerea lui Absalom când vede cât de mult îl iubeşte David 
(v. 1). Lui Absalom i se permite să se întoarcă, dar David refuză  să-l vadă (v. 24). Într-un final, 
David acceptă să-l primească (v. 33). 
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Capitolul 15 -  Absalom conduce o mişcare de răzvrătire împotriva lui David după ce câştigă 
afecŃiunea poporului (v. 6, 10, 12). David este forŃat să fugă din Ierusalim. El refuză să ia 
chivotul cu el ca superstiŃie sau talisman aducător de noroc (v. 25, 26). David pleacă, probabil 
pentru a evita vărsarea de sânge şi uciderea lui Absalom (v. 30). 
Capitolul 16 – łiba, slujitorul lui Mefiboşet, îşi trădează stăpânul şi îl înşală pe David. Şimei, 
din casa lui Saul, îl blestemă pe David, totuşi David nu-l lasă pe Abişai să-l omoare. 
Capitolul 17 – Sfătuitorii lui Absalom, Ahitofel şi Huşai, nu sunt de acord cu privire la atacul 
asupra lui David. Huşai prezintă ca argument experienŃa lui David şi a oamenilor lui pe câmpul 
de luptă, arătând că Absalom nu se putea compara cu ei (v. 8, 10). 
Capitolul 18 – Poporul nu l-a lăsat pe David să intre în luptă. David îşi dezvăluie dragostea 
pentru Absalom spunându-le tuturor căpeteniilor să cruŃe viaŃa fiului său (v. 5). Absalom este 
ucis în luptă de către Ioab. Durerea profundă a lui David la moartea lui Absalom este exprimată 
cu o forŃă extraordinară în versetul 33. 
Capitolul 19 – David se întoarce la Ierusalim şi revine pe tron după ce Ioab îi reproşează că s-a 
lăsat cuprins de o asemenea jale la moartea lui Absalom. Este evident că Absalom era fiul 
favorit al lui David şi probabil că pe el l-ar fi ales să-i urmeze la conducerea lui Israel. David a 
fost un mare împărat, dar un tată nepriceput. David îi cruŃă viaŃa lui Şimei. 
Capitolul 20 – Şeba, un Beniamit, conduce o revoltă împotriva lui David. Revolta este înăbuşită 
de Ioab care îl ucide pe Amasa pentru că nu avusese nici o intenŃie de a face el acest lucru. 
Capitolul 21 – Trei ani de foamete vin ca o judecată asupra poporului din cauza zelului lui Saul 
de a-i omorî pe gabaoniŃi cu care Iosua încheiase un tratat de pace. David continuă lupta cu 
filistenii. 
Capitolul 22 – Aceasta este cântarea de mulŃumire a lui David după ce Dumnezeu îl eliberase 
de toŃi duşmanii lui. Regăsim acest mesaj în Psalmul 18. Este posibil ca Psalmul 23 să fi fost 
scris tot în această perioadă. 
Capitolul 23 – Acestea sunt ultimele cuvinte ale lui David. Versetul 5 este nădejdea lui David. 
Sunt enumeraŃi vitejii lui David. Aceştia sunt oamenii care au venit la David în vremea în care el 
era respins. Aceştia au făcut fapte mari de vitejie pentru Dumnezeu, dar şi în afara serviciului lui 
David. Există şi o pată pe blazonul lui David, pentru că Urie Hetitul este trecut în lista vitejilor 
lui David (v. 39). 
Capitolul 24 – David face un alt păcat prin această numărătoare a poporului. Ar fi trebuit ca el 
să fi învăŃat până acum să se încreadă în Dumnezeu, nu în cifre (vezi 1 Cronici 21:1-7). 
Dumnezeu îl pedepseşte din nou pe David, dar îi îngăduie să-şi aleagă singur pedeapsa. David se 
lasă în seama îndurării lui Dumnezeu (v. 14). Dumnezeu trimite ciuma în Israel. David cumpără 
aria lui Aravna pentru a înălŃa un altar Domnului. Refuzul lui David de a primi aria în dar 
dezvăluie devotamentul lui profund pentru Dumnezeu (v. 24). Acesta este locul pe care 
Solomon a înălŃat templul.  

2 Samuel continuă mesajul din 1 Samuel. Guvernarea acestei lumi lăsată în mâinile oamenilor nu 
poate duce decât la eşec. 

“Voi da jos cununa, o voi da jos, o voi da jos. Dar lucrul acesta nu va avea loc decât la 
venirea Aceluia care are drept la ea, şi în mâna căruia o voi încredinŃa.” (Ezechiel 21:27) 
 
“Atunci împăratul va împărăŃi cu dreptate şi voievozii vor cârmui cu nepărtinire.” (Isaia 32:1) 

SCHIłA CĂRłII: 
I. BIRUINłELE lui David – Capitolele 1-10 

A. David plânge moartea lui Saul şi a lui Ionatan – 1 
B. David este pus împărat peste Iuda – 2 
C. Război civil – Abner i se alătură lui David dar este ucis de Ioab – 3 
D. Iş-Boşet, fiul lui Saul, este ucis – 4 
E. David este împărat peste tot Israelul; capitala la Ierusalim – 5 
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F. Încercările corecte şi greşite ale lui David de a aduce chivotul la Ierusalim – 6 
G. Legământul lui Dumnezeu de a zidi o casă lui David – 7 
H. David îşi întăreşte împărăŃia – 8 
I. Bunătatea lui David faŃă de Mefiboşet – 9 
J. David luptă cu Amon şi Siria – 10 
 

II. NECAZURILE lui David – Capitolele 11-24 
A. Cele două mari păcate ale lui David – 11 
B. Natan îl confruntă pe David cu păcatele sale; David se pocăieşte – 12 
C. Fiica lui David, Tamar, este violată de Amnon, fiul lui David; Amnon este ucis de Absalom, 

un alt fiu al lui David – 13 
D. David îi îngăduie lui Absalom să se întoarcă dar îl iartă doar pe jumătate – 14 
E. Absalom se răscoală împotriva lui David – 15 
F. łiba, slujitorul lui Mefiboşet, îl înşală pe David; blestemul lui Şimei la adresa lui David – 16 
G. Sfătuitorii lui Absalom (Ahitofel şi Huşai) nu sunt de acord cu privire la atacul asupra lui 

David  - 17 
H. Absalom este ucis şi David plânge moartea lui – 18 
I. David revine pe tron – 19 
J. Şeba se revoltă împotriva lui David – 20 
K. Foamete de trei ani; GabaoniŃii se răzbună pe casa lui Saul; război cu filistenii – 21 
L. Cântarea de eliberare a lui David (Psalmul 18) – 22 
M. Ultimele cuvinte ale lui David; vitejii lui David – 23 
N. Păcatul lui David cu numărătoarea poporului; el alege pedeapsa şi cumpără aria de la Aravna 

– 24. 
 


