
Estructura�
• 1Sa 1-7: SAMUEL 

o 1-3: Anna plora i prega. Rep un fill: Samuel. Càntic d'Anna. 

o 4-7: Batalla contra els filisteus 
� Israel no posa la confiança en YHWH i per tant: 

• Perden la batalla 
• Els roben l'Arca de l'Aliança 

� Els filisteus sofreixen plagues per causa de l'Arca 
� Els filisteus tornen l'Arca als israelites 

• 1Sa 8-31: SAÜL 

o 8-11: Israel vol un rei com les altres nacions. YHWH no ho 
recomana però accedeix, i Samuel els ungeix Saül. 

o 12: Comiat de Samuel. Consells i ensenyaments 

o 13: 1ª DESOBEDIÈNCIA de Saül: no espera Samuel i actua pel 
seu compte. Samuel li informa que serà substituït per un altre 
que sigui humil.  

o 14: Saül i el seu fill Jonatan tenen èxit en les batalles 

o 15: 2ª DESOBEDIÈNCIA de Saül: no obeeix l'extermini total 
dels pobles amalequites (considerats impurs). Samuel li anuncia 
que YHWH li retira el favor. 

o 16-17: Samuel ungeix un rei humil, David 
� Elecció de David: l'últim dels germans, i absent. 
� David i Goliat: la força consisteix en confiar en YHWH. 

o 18-31: David creix, Saül minva 
� Relació d'amor entre David i Jonatan 
� Saül té enveja de l'èxit de David i el persegueix 
� David és magnànim amb Saül en vàries ocasions 
� Saül és vençut i decapitat pels filisteus 
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Composició� � � �
• Data: s. VI a.C. 

• Lloc: Entre Babilònia (exili) i Canaan 

• Idioma original: Hebreu 

• Autor(s): La tradició jueva creu que 1-2 Sa van estar escrits 
per aquest profeta i finalitzats pels profetes Gad i Natan. 
Tanmateix, els experts afirmen que va ser després de la 
destrucció de Jerusalem (587 aC) i posterior exili a Babilònia 
quan alguns jueus van anar recopilant aquestes narracions. 

• Etimologia: Nom hebreu (Shemu-El, laeWmv.) 
que pot significar "nom de Déu" o bé "Déu ha 

escoltat". És el primer de dos volums que porta 
per nom l'últim dels jutges i primer dels profetes, 
Samuel. Narra els fets des del seu naixement fins 
a la monarquia de David. 

Destinataris�
El poble d’Israel, que davant la destrucció de Jerusalem i 
l’exili a Babilònia (587 aC) necessita comprendre que allò 

que ha originat tanta desgràcia —la rebel·lió a la Llei de 
Déu— ja ve des del principi de l’Aliança. 

Idees�principals�
• Déu escolta el clam dels insignificants i es fixa en 

els petits (Anna, David...). 

• YHWH no és el "trofeu" d'Israel, sinó un Déu que 
els supera i els guia. 

• YHWH detesta l'orgull (quan Israel se sent 
autosuficient davant dels filisteus, quan Saül 
desobeeix...), i estima la humilitat del qui segueix 
els seus camins (on David és posat com a referent). 

• Obeir el que YHWH demana porta per camins de 
benedicció (David), i desobeir-lo porta per camins 
de desgràcia i maledicció (Saül). 

• Després Anna va pregar així:  —Celebro de tot cor el Senyor, alço el meu front gràcies a ell. La meva boca es riu dels 
enemics, soc feliç perquè ell m’ha salvat... (Càntic d'Anna, 1Sa 2,1-10) 

• Una nit, Elí se n’havia anat a dormir a la seva cambra. Samuel dormia al santuari del Senyor, on hi havia l’arca de 
Déu. Abans que s’apagués la llàntia del santuari de Déu, el Senyor va cridar Samuel. Ell respongué:  —Sóc aquí. Va 
anar corrents cap on era Elí i li digué: —Soc aquí. He sentit que em cridaves. Elí va respondre: —No t’he pas cridat. 
Torna-te’n a dormir. Ell se’n tornà a dormir... (1Sa 3) 

• Quan arribaven, va veure Eliab i pensà: «L’ungit del Senyor és aquí, davant d’ell.» Però el Senyor digué a Samuel: —
No et fixis en el seu aspecte ni en la seva estatura. L’he descartat. El que val no és allò que l’home veu: l’home veu 
l’aparença, el Senyor veu el fons del cor... (Elecció de David, 1Sa 16,1-13) 

Gènere�literari�dominant�
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