C. Dávid igazságszerető, alázatos uralkodó
1. 2Sám 1:14-16  Amikor a „jó hír” (hazugság) eredménye halál!  2Sám
1:17-27  Dávid siratóéneke (a vezető és a múlt tisztelete).
1. 2Sám 5:6-10  Jeruzsálem (= a béke városa)  Isten áldása kísérte
Dávidot!
2. 2Sám 11:1-12:15  Dávid házasságtörése és gyilkossága  Az egyedüllét rossz tanácsadó  A bűn nem jár egyedül.
D. Dávid családi tragédiája, büszkesége és alázata
1. 2Sám 12:5-6, 13-14  A bűnbánat csak részben ment meg rossz tetteink
következményeitől!  Dávid alázata, vö. 2Sám 12:21-23.
2. Dávid tetteinek további következményei: még három fia hal meg
 Vö. 2Sám 13 (Amnon); 2Sám 18 (Absolon); 1Kir 2 (Adónia).
3. 2Sám 24:1-4  A hatalommal való visszaélés eredménye 
2Sám 24:11-15  Dávid alázata és Isten kegyelme, vö. 2Sám 24:16-17,
22-25.
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I. A könyvek címe

B. A könyvek tartalmi vázlata:

A. Görögül/Latinul
„Királyságok A és B” (LXX - i.e. 3. század)  „1-2Királyok” (Vulgata – i.u.
4. század).
B. Héberül
„Sámuel” (A két könyv együtt! - A Héber Bibliában 1517-ig)  Ez a
legkifejezőbb a tartalom szempontjából, bár Sámuel neve a könyv második
felében (a második könyvben) már nem fordul elő!  Sámuel halála (1Sám
25:1), Sámuel neve utoljára (1Sám 28:20).
A tartalom alapján adható elnevezés: „Sámuel könyve” = 1Sámuel 1-24;
„Dávid könyve” = 1Sámuel 25-2Sámuel 24 (saját véleményem!).
II. A könyvek tartalma és felosztása
A. A könyvek címe nem a szerzőt, hanem a főszereplőt jelöli! Ókori, zsidó tradíció
szerint 1Sám 1-24 írója Sámuel próféta volt, míg 1Sám 25:1-2Sám 24:25 írói
Náthán és Gád próféták voltak (vö. 1Krón 29:29).
Sámuel első könyve a bírák korából a királyság korába való átmenet időszakát
fogja át (i.e. 1100-1011). Ez magában foglalja az utolsó bíró, Sámuel életét és
halálát, valamint az első király, Saul uralkodását és bukását. Sámuel nevéhez
fűződik az ún. „próféta iskolák” megalapítása (Ráma, Gilgál, Bétel és Jerikó),
Saul és Dávid királlyá kenése, valamint a nemzet átvezetése a teokráciából a
monarchiába. Sámuel első könyve Saul uralkodásának ígéretes kezdetétől a
király tragikus halálának sokféle következményéig mondja el az eseményeket.
Sámuel második könyve kizárólag Dávid király uralkodásának főbb mozzanatait
örökíti meg (i.e. 1011-971). Dávid „Isten szíve szerinti ember” volt (1Sám
13:14), elsősorban mély hite, alázata, bűnbánata és igazságérzete miatt (vö.
Zsolt 23; 32; 51; 139). A király élete nem volt hibátlan, „tökéletes”, így lehet
mindannyiunk számára példaértékű. Ennek megfelelően Sámuel második
könyve a kimagasló tettek és a mély bukások története.
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1Sám 1:1-7:17
1Sám 8:1-15:35
1Sám 16:1-31:13

Sámuel Izráel helyreállítója
A monarchia megalapítása
Dávid kiképzése az uralkodásra

2Sám 1:1-5:5
2Sám 5:6-24:25
2Sám 22:1-24:25

Dávid Júda törzsének királya
Dávid egész Izráel királya
Függelék

III. A könyvek hangsúlyos pontjai
A. Sámuel bíráskodása  1Sám 1-9
B. Saul királlyá kenése és győzelmei  1Sám 10-15
C. Dávid elhívása, felkenetése és bujdosása  1Sám 16-30
D. Saul veresége és halála  1Sám 31
E. Dávid igazságérzete, nagylelkűsége, bűnbánata és alázata  2Sám 1-12
F. Dávid családi viszályai, személyes büszkesége és bűnbánata  2Sám 13-24
IV. A könyvek kiemelkedő eseményei
A. Sámuel és Saul kapcsolata
1. 1Sám 7:10-13  A nép bűnbánata, Sámuel áldozata, és győzelem a
Filiszteusok felett  Az emlékezés fontossága.
2. 1Sám 12:19-24  A nép bűnbánata, Sámuel imádsága, és az Úr hűsége.
3. 1Sám 15:22-26  Saul engedetlensége és Isten ítélete  Az áldozat nem
helyettesítheti az engedelmességet.
B. A felkent Dávid bujdosása
1. 1Sám 17:45-47  Dávid Isten nevében legyőzi Góliátot  A kicsi és a
nagy ellentéte.
2. 1
 Sám 18:1-3; 20:17  Dávid és Jonatán elszakíthatatlan barátsága
 Az igaz barátság „lelki” kapcsolat.
3. 1Sám 26:17-25  Dávid nagylelkűsége, Saul „bűnbánata”.
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