
Bohaterowie Starego Testamentu (11)

Samuel – ostatni sędzia Izraela oraz prorok Pański

• Dwie księgi Samuela (1-2 Sm): obejmują stosunkowo krótki czas (kilkadziesiąt lat, przełom 
XI/X w. ), ALE: jest to czas głębokich przemian w Izraelu

- początek: grupa rozproszonych i uciskanych plemion izraelskich („pokoleń”)
- koniec: zjednoczenie pokoleń w jedno królestwo, które przedstawione jest jako potężne 
imperium, rozpościerające się od Egiptu po środkową Syrię

• Trzy wyróżniające się postacie z tego okresu: Samuel, Saul i Dawid

• Narodziny Samuela (1Sm 1,1-20)

- bezpłodność Anny, szyderstwa Peninny, niezrozumienie męża 
- modlitwa Anny w Szilo - ból, którego żaden człowiek nie zrozumie 
- 1Sm 1,15-16 :  Anna odrzekła: «Nie, panie mój. Jestem nieszczęśliwą kobietą, a nie upiłam 
się winem ani sycerą. Wylałam tylko duszę moją przed Panem. Nie uważaj swej służebnicy 
za córkę Beliala, gdyż z nadmiaru zmartwienia i boleści duszy mówiłam cały czas». 

• Ofiarowanie Samuela Bogu przez matkę (1Sm 1,21 – 2,11)

- 1,11: ślub złożony Bogu – jeśli narodzi się syn, to będzie nazirejczykiem (por. Samson)
- 1,27-28:  O tego chłopca się modliłam, i spełnił Pan prośbę, którą do Niego zanosiłam. Oto 
ja oddaję go Panu. Po wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany na własność 
Panu». 

- 2,1-10 – hymn dziękczynienia wyśpiewany przez Annę (por. Maryjne Magnificat)

• Powołanie Samuela na proroka w sanktuarium w Szilo (1Sm 3)

- służba małego Samuela przy kapłanie Helim w Szilo
- 3,1:  W owym czasie rzadko odzywał się Pan, a widzenia nie były częste.
- trzykrotne wezwanie „Samuelu!” I gotowość Samuela: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. 
→ znak nie tylko dla Samuela, ale i dla całego Izraela: 3,20 stał się prorokiem Pańskim
- def wysłannik posłany przez Boga, aby mówił w Jego imieniu
- instytucja czasowo równoległa z instytucją królestwa w Izraelu (równoważąca siła, 
uniemożliwiająca, by król stał się absolutnym dyktatorem?)

• Samuel – ostatni sędzia Izraela (1Sm 7)

- w obliczu ucisku ze strony Filistynów Samuel działał jako duchowy przywódca (7,3.8-9) i 
sędzia (7,15n);  kryzys instytucji sędziów (8,3) oraz żądanie ustanowienia króla (1Sm 8,5) 

• Do rozważenia:  (1) Co robię ze swoim bólem, którego nikt nie rozumie? Czy, jak Anna, 
„wylewam swą duszę przed Panem” (1Sm 1,15)
(2) Jak wygląda moja modlitwa? Czy ciągle do Boga mówię, czy też nastawiam się na 
słuchanie tego, co On chce mi powiedzieć? Czy szukam woli Bożej, czy oczekuję, że Bóg 
spełni moją wolę? (1Sm 3,9.10)


