
1 Samuel 8:1-3 / Fiii lui Samuel nu au urmat 
modelul tatălui lor. Oare un model sănătos în 
familie nu este suficient pentru a putea urma 
pe Dumnezeu? Cum putem interpreta acest 
lucru în contextul chemării slujitorilor din 1 

Timotei 3?

1 Samuel 8:4-22 / Poporul Israel a cerut un 
împărat, cum au toate neamurile. Care sunt 
modelele pe care le copiem în viața noastră 

în mod conștient sau inconștient, fie ele 
spirituale, personale sau de business? 

Suntem noi conștienți de principiile după 
care le adoptăm sau o facem doar sub 

presiunea grupurilor în care ne trăim viața? 
Realizăm care sunt consecințele adoptării 

acestor modele?

1 Samuel 10:1-8 / Vedem cum Dumnezeu îl 
călăuzește pe Saul clar, pas cu pas, prin 
cuvintele lui Samuel. Saul l-a ascultat pe 
Samuel pentru că avea încredințarea că 

vorbește din partea Domnului. Noi cum ne 
încredințăm că avem călăuzire din partea lui 

Dumnezeu? 

1 Samuel 10:9-16 / Încrederea lui Saul în 
cuvintele lui Dumnezeu a dus la schimbarea 

inimii lui. Acest lucru începe să se vadă în 
acțiunile lui și oamenii care îl cunoșteau 

încep să vadă schimbările. Se poate vedea în 
acțiunile și atitudinile noastre schimbarea pe 

care Dumnezeu a făcut-o în viața noastră?

1 Samuel 10:17-27 /  Chemarea lui Saul să 
devină împăratul lui Israel era evidentă atât 
pentru el cât și pentru întregul popor. Care 
este chemarea ta? Cât e de evidentă și cât 

încerci să te ascunzi de ea, ca și Saul?

1 Samuel 11 /  Saul a aflat despre problema 
Iabesului și sub călăuzirea lui Dumnezeu nu 

s-a dat la o parte ca să rezolve problema. 
Avea de lucru la câmp, nu avea o armată 

pregătită și totuși a reușit să strângă destui 
soldați ca să lupte împotriva Amoniților. Cât 
ești de disponibil și cât de mult te implici în 
lucrările pe care Dumnezeu ți le scoate în 

cale? Cauți scuze pentru a nu te implica sau 
cauți resurse pentru a duce lucrarea la bun 

sfârșit? 

1 Samuel 12:20-25 / În ciuda răzvrătirii 
poporului de a cere un împărat, Dumnezeu 

rămâne statornic promisiunilor Lui și își 
duce la îndeplinire planul Său pentru popor. 
Ce lecție ne învață acest lucru despre inima 

lui Dumnezeu? Cum ne determină acest 
lucru să ne trăim viața?
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