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Det er flere gode grunner til å studere Det gamle testamentet. 1) Hele Skriften er innåndet av 
Gud, og er nyttig til lærdom, overbevisning, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse. 2) Det gir 
oss nødvendig bakgrunnskunnskap for å forstå resten av Bibelen. 3) Vi kan kjenne oss igjen i de 
ulike skjebnene til personene vi leser om. 4) Skriftene peker framover mot Jesus. 

1&2 Samuelsbok er et historieverk som opprinnelig var én bok. Derfor hører de sammen. Men 
det er også mer enn bare et historieverk, fordi meningen med boken er å åpenbare åndelige 
sannheter og vise hvordan Gud samhandler med mennesker. Boken ble skrevet mellom år 975 
og 723/22 f.Kr. 

Dom 21,25 danner bakteppet for situasjonen i Israel når handlingen i 1 Sam begynner. Det står 
«I de dager var det ingen konge i Israel. Enhver gjorde det som var rett i egne øyne». Det var en 
tid med politisk, åndelig og moralsk forfall. Gjennom Samuelsboken ser vi en Gud som griper 
inn i en håpløs situasjon og frelser og gjenoppretter. 

I 1 Sam 1 får vi et lite innblikk i familien til en mann som het Elkana. Han hadde to koner, 
Peninna og Hanna. Peninna hadde to barn, mens Hanna hadde ingen. Det var en stor sorg for 
Hanna at hun ikke hadde barn, og Elkana prøvde fånyttes å trøste henne med gaver. Peninna 
mobbet og plaget henne over barnløsheten for å gjøre det enda verre for Hanna.  

På grunn av den vanskelige situasjonen, gikk Hanna til tempelet i Sjilo og ba til Gud om hjelp. 
Hun lovet at hvis Gud gav henne et barn, så skulle barnet bli gitt til Gud for å tjene Ham. 
Hannas bønn var fylt av hjertesorg (v. 10), gråt (v. 10), nød (v. 11), ulykkelighet (v. 15) og smerte 
(v. 16). Hanna utøste sitt hjerte for Gud. Når man står i en situasjon som dette, da ber man de 
sterkeste og mest intense bønnene, fordi man da kjenner sitt behov og at Gud er det eneste 
håpet man har. Hannas bønn skulle bli et vendepunkt i historien. Innen et år fikk hun et barn 
som hun kalte Samuel, som hun noen år senere tok med til tempelet og lot ham bli igjen hos 
øverstepresten Eli. 

Deretter brøt de ut i tilbedelse, og Hanna tilba: «Mitt hjerte fryder seg i Herren. Min styrkes horn 
er opphøyet i Herren, jeg ler mot mine fiender, for jeg gleder meg i din frelse» (2,1). Den 
opprinnelige situasjonen var fullstendig snudd fra sorg til glede. Og leser man videre i denne 
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lovsangen, ser vi at den beveger seg fra Hannas personlige opplevelser til å gå over i profetisk 
tale om hele Israel og ender i en messiansk profeti. Temaene som Hanna profeterer om, ser vi i 
handlingen videre i Samuelsboken: 2,2: Gud alene er hellig, Han er klippen; 2,7: Herren 
fornedrer og opphøyer; 2,9: Alle er avhengig av styrke fra Gud; 2,10: Gud skal reise opp sin 
Konge, Sitt Salvede Horn. Messias betyr «den salvede», så dette er første gang en 
messiasprofeti knyttes direkte opp mot rollen som konge. I første omgang kan dette peke 
framover mot monarkiet i Israel. Utover i boken skjønner vi imidlertid at det ikke er snakk om de 
menneskelige kongene, men en som er større enn dem, nemlig Jesus. 

HANNAS HISTORIE OG ISRAEL 
Historien om Elkanas familie gjenspeiler fortellingen om Israel. Det var nød og sorg i familien, slik 
det var i Israel. Tidligere hadde Gud hørt Israels klagerop i Egypt og fridd dem ut fra slaveriet. 
Nå hørte Gud Hannas klagerop, og det gir igjen håp om at Gud kan utfri Israel nok en gang. 
Hannas sønn Samuel står fram som en pre-messiansk frelsesfigur som vil løfte Israel ut av 
mørket og bane vei for nok en messiansk prototype, nemlig kong David. 

HANNAS HISTORIE OG OSS 
Vi hører et ekko av Hannas lovsang i det nye testamentet, når Maria, gravid med Jesus, 
lovsynger Gud (Luk 1,46-55). Der hvor Hannas sønn Samuel ble et lys for Israel i sin tid, er det 
Guds sønn Jesus Kristus som er vårt lys. Vårt håp er det samme som det endelige håpet som 
lå foran Israel. Det Gud kunne gjøre for Hanna, det kan Han også gjøre for oss. Gud gir liv der 
det ikke er liv. Derfor fortjener Gud all ære. 

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


• Hvilket løfte var det Hanna gav til Gud?  

• Hva betyr det at ingen rakekniv skulle komme på barnets hode? 

• Hvordan kan vi be en så ekte bønn som Hanna gjør? 

• Hvordan reagerte Eli da han så Hanna som ba i tempelet? Hvorfor tror du han 
reagerte som han gjorde? 

• Hva gjorde Hanna etter å ha gitt fra seg Samuel til presten Eli? Hva kan vi lære av 
det?


