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Самуил, Израилевият съдия и водач, бил вече много 
стар.  Той поставил синовете си за Израилеви 
съдии, за да го заместват.  Но синовете на Самуил 
били нечестиви.  Те  
обичали парите  
повече от колкото  
обичали Бог.  



Израилтяните страдали поради нечестието на 
синовете на Самуил.  Хората трябвало да им 
плащат пари всеки път, когато се нуждаели от тях  
                                            като съдии.  



Нещо трябвало да се направи.  Един ден, 
Израилевите старейшини се събрали заедно и 
помолили Самуил за помощ.  



“Дай ни Цар, който да е наш съдия”, настоявали те. 
Те не искали нечестивите синове на Самуил да им 
бъдат съдии.  Те искали Цар, точно както народите 
около тях.  



Самуил се ядосал.  Израел вече си имал Цар. 
Всемогъщият Бог бил Този, Който управлявал над 
Израел.  Той ги бил освободил от Египетското 
робство, отваряйки пред тях Червеното Море.  



Той бил дал на Израел 
прекрасната им земя.  



Когато Самуил се молил, Господ му казал: “Те не са 
отхвърлили теб, а Мен, за да не управлявам над тях. 
Те служат на чужди богове.  Така че, послушай  
       гласа им и им дай Цар”.  



Бог казал на Самуил 
     да предупреди 
     хората, че Царят 
     щял да взема 
     данък от тях; щял 
     да си избира най- 
     добрите земи за  
     себе си; щял да 
     взема синовете 
     им в армията си и 
     щял да заповядва  
     на дъщерите им 
     да Му служат.  



Но хората така 
или иначе 
искали цар.  

Кралски Лозя  



Бог завел Самуил при един младеж, 
който бил много красив, много 
       срамежлив и много висок – с една 

глава по-висок от 
всички останали. 
Той се казвал Саул. 
Когато Самуил 
видял Саул, Господ 
му казал: “Ето този 
ще управлява над 
    Моите хора”.  



Самуил се покорил 
на Бог и помазал 
Саул за Цар над 
Израел.  Когато той 
представил Саул 
пред народа, всички 
хора извикали: “Да 
живее Царят!”  



Скоро, Цар Саул бил изпитан.  Амонците, които 
мразели Израел, заобградили един от Израелските 
градове и заплашили хората, че щяли да извадят 
дясното око на всички.  Какъв жесток план само!  



Вестта за това достигнала до Цар Саул.  Той веднага 
приготвил армията си.  



Когато двете 
армии се 
срещнали, Саул 
победил Амонците 
и спасил града. 
Цар Саул отдал 
цялата слава на 
Бог, като казал: “... 
Днес Господ 
извърши 
избавление в 
Израел!”  



Бог дал велика победа на Саул през този ден.  Но 
Саул не винаги почитал Бог.  Веднъж, преди да 
влезе в бой с Филистимците, Саул принесъл жертва 
на Бог.  Той                    знаел, че това било работа на 

Самуил.  Той знаел, 
че Бог искал той да 
чака, докато доиде 
Самуил да принесе 
жертвата.  Но Саул 
не се покорил на Бог.  



Когато Самуил дошъл, той казал на Саул: 
“Много глупаво си постъпил.  Не си спазил  
                     заповедта на своя Бог.  



Сега, царството ти няма да устои”.  Саул може 
и да си е мислил, че това бил малък грях.  Но 
непокорството към Бог винаги е нещо много 
                                                                 сериозно.  



Един друг път, Бог заповядал на Саул да унищожи 
нечестивите Амаличани.  Но Саул и хората оставили 
жив Царя на Амаличаните      – Агаг.  Също 

така, те си  
оставили и  
някои от  
скъпоценните  
неща, както  
и овцете и 
говедата.  Саул  
казал, че той 
бил  запазил 
тези  животни, 
за да ги 
пожертва  
на Господ.  



Самуил казал на Саул: “Да 
се покоряваш на Бог е по-
добре от това да Му 
жертваш.  Ти отхвърли 
Господното Слово и Господ 
отхвърли теб като Цар над 
Израел!”  Саул съжалявал за 
греха си, но вече било твърде 
        късно.  Животът на 

Саул бил нещастен  
от тук нататък, 
понеже той не бил 
се покорил на Бог.  



“Твоето Слово носи светлина”  
Псалм 119:130  
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е история от Божието Слово – Библията,  
 

намираща се в  
 

1 Царе 8-16  



18 60 

Край!  



Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, 
който ни сътвори и който иска вие да Го познаете.  

Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той нарича 
грях.  Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви обича 

толкова много, че изпрати Своя единствен Син, Исус, за да 
умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите грехове.  
След това Исус възкръсна и отиде на Небето!  Ако вие 

вярвате в Исус и го помолите да прости греховете ви, Той 
ще го направи!  Той ще дойде и ще заживее във вас сега, и 

вие ще живеете с Него завинаги.  
Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог:  

Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за да 
умреш за моите грехове, и че сега Си жив отново.  Моля Те, 

влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да 
мога да имам нов живот сега, и един ден да бъда с теб 

завинаги.  Помогни ми да Ти се покорявам и да живея за 
Теб като Твое дете.  

Четете Библията и говорете с Бог ежедневно!  Йоан 3:16 
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