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Sámuel, Izráel első embere és bírája 
megöregedett. A fiait nevezte ki Izráel 
új bíráinak, hogy  
átvegyék a  
helyét Isten  
szolgálatában. 



De Sámuel fiai gonoszok voltak.  
Szerették a pénzt és visszaéltek a  
hatalmukkal, hogy 
becstelenül 
meggazdagodjanak. 



Izráel népe szenvedett a két fiú   
gonoszsága miatt. A bírák igazságtalanok 
                                         voltak. 



A népnek annyiszor kellett Sámuel 
fiainak fizetni, ahányszor csak ezt  

                          követelték. 



Valaminek történni kellett. Egyik nap 
Izráel vénei összegyűltek, hogy  
               Sámueltől kérjenek segítséget. 



"Adj nekünk királyt, hogy bíráskodjék 
felettünk."  Ők nem akarták, hogy 
Sámuel fiai legyenek a bírák.  Egy 
királyt akartak, a szomszéd 
nemzetekhez hasonlóan. 



Sámuel haragra gerjedt.  Izráelnek  
már van Királya !  A Mindenható Isten, 
az Örökkévaló irányítja Izráelt. 
Réges-régen kiszabadította őket az  
egyiptomi rabszolgaságból, szétnyitva 
előttük a Vörös-tengert, hogy 
elmenekülhessenek. 



Aztán  
csodálatos  
földdel 
ajándékozta  
meg Izráelt.  



Amikor Sámuel imádkozott,  az Úr így 
szólt hozzá : 



"Nem téged vetnek el, hanem engem, 
hogy többé ne uralkodhassak felettük.   
         Más isteneket szolgálnak. Figyelj  
                                 oda a szavukra és  
                                          adj nekik  
                                          királyt !" 



Isten arra 
kérte Sámuelt, 
 figyelmeztesse  
  a népet, hogy 
  a földi  
  királyuk adók   
  beszedésével   
  fogja elvenni a   
  pénzüket ; ... 



... ki fogja használni 
       a legjobb  
       mezőiket,    
       szőlőiket ; a  
       fiaikat be fogja 
        sorozni a  
       seregébe ; és a 
       lányaikat saját  
       magának fogja  
       dolgoztatni.  



De a nép 
mindenáron 
királyt akart. 



Isten egy szerény 
fiatalemberhez vezette 
            Sámuelt, aki nagyon  
             szép volt és nagyon  
                 MAGAS – egy 
                 fejjel magasabb 
                 volt bárkinél. 



A neve Saul volt. Miután 
Sámuel látta Sault, Isten 
             azt mondta neki :     
             "Ő fog uralkodni a   
                  népemen." 



Sámuel engedelmesen 
felkente Sault Izráel 
    királyának. Amikor  
    bemutatta Izráel  
    népének, az  
    emberek éltetni  
    kezdték : "Éljen a  
             Király !" 



Hamarosan Saul megpróbáltatásnak lett 
kitéve. Az ammoniták, akik gyűlölték 
Izráelt, körülvették az egyik izráeli  
                                               várost, … 



… és azzal fenyegetőztek, hogy 
kiszúrják mindegyik férfi jobb szemét.  
Micsoda kegyetlen terv ! 



A fenyegetés híre eljutott Saul királyig, 
aki felkészítette a seregét. 



Amikor a két sereg 
összecsapott, Saul 
       megverte az  
       ammonitákat 
    és megmentette  
    a várost. Saul    
    király Istennek   
    tulajdonította a   
    dicsőséget,      
   mondván : "Ma az   
   Úr szabadította 
   meg a várost    
      Izráelben !" 



Ezen a napon Isten nagy győzelmet 
ajándékozott Saulnak.  De Saul nem 
tartotta mindig tiszteletben Istent. 
                                  Egyik nap, a  
                                  filiszteusokkal való  
                                   összecsapás előtt,  
                                      Saul áldozatot  
                                      mutatott be  
                                      Istennek. 



Tudta, hogy ez a Sámuel feladata.  
Ismerte Isten akaratát, miszerint meg 
kell várnia, hogy ezt Sámuel végezze el.   
                                  De a türelmetlen  
                                  Saul nem fogadott  
                                  szót Istennek ! 



Amikor Sámuel megjött, így szólt 
Saulhoz: "Esztelenül cselekedtél. Nem 
              tartottad be a te Uradnak  
               Istenednek          a rendjét. 
                                                       … 



Most a te uralkodásod nem 
folytatódhat tovább.“Saul azt  
           gondolhatta, hogy ez csak  
            egy kis               bűn volt. 



De az Isten iránti engedetlenség 
mindig esztelen dolog.  



Egy másik alkalommal Isten 
megparancsolta 
Saulnak, hogy  
pusztítsa el Amálek 
gonosz  népét.                        De Saul és  
                                               népe  
                                               életben  
                                               hagyták 
                                               Agágot,  
                                               Amálek               
                                               királyát. 



Sőt, a legjobb bárányokat és legjobb  
marhákat is  
megkímélték. Saul 
azzal mentegetőzött, 
 
                                             hogy  
                                             mindezeket   
                                          áldozatképpen  
                                          hagyták meg 
                                             ISTENNEK. 



        Sámuel azt mondta Saulnak "az                 
                      engedelmesség többet 
                      ér az áldozatnál. Te  
                      elvetetted az Isten  
                      szavát, most Isten vet  
                      el téged, hogy ne  
                             lehess tovább  
                             Izráel királya." 



Saul keservesen megbánta 
a bűnét, de már késő volt.  
    Az élete a továbbiakban 
    szerencsétlenül alakult,  
             mivel nem   
             engedelmeskedett 
             Istennek. 



Az esztelen szép király 
 

 Isten Igéjéből, a Bibliából  
 

vett történet : 
 

1 Sámuel  8-16  

"Megvilágít engem a te szavaidnak  
megismerése.“ 

Zsoltárok könyve 119 : 130  



Vége 



Ez a biblia történet a mi csodálatos 
Istenünkről szól, aki bennünket is teremtett  

és aki azt akarja, hogy megismerjük. 
 

Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz 
cselekedeteket, amelyeket ő bűnnek nevez.  A 
bűneinkért a büntetés a halál, de Isten annyira 
szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a 
bűneinkért.  De aztán Jézus feltámadt és 

felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban és 
arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő 
meg fogja tenni !  El fog jönni, hogy benned 

éljen, és te örökké Vele fogsz élni. 



Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, 
így szólhatsz Istenhez : Drága Istenem, én 

hiszem, hogy Jézus érettem halt meg és 
hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe 
és bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet 

kezdhessek, és hogy egy napon örökre 
viszontlássalak.  Segíts nekem, hogy érted 

éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen 
 

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez  
minden nap !  János 3 : 16 
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