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Самуило, израиљски судија и вођа, је био стар.  
Поставио је своје синове да буду судије над Израиљом, 
да заузму његово мјесто у служби Богу.  Али
Самуилови синови су били
зли.  Вољели су новац и 
користили су своју моћ да
нечасно зараде новац.
Израиљски народ је патио
због неваљалства
синова.  Судови су
били непоштени.  
Људи су морали
плаћати Самуиловим
синовима, сваки пут,                                             када су
жељели помоћ.
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Бог је рекао Самуилу 
да упозори људе да 
би њихов земаљски 
цар могао узимати 
новац за порез; 
узимати десетак од     
њихових најбољих 
поља и винограда; 
тјерати њихове 
синове у војску
и наређивати 
њиховим кћеркама
да раде за њега.

Онда је он дао 
Израиљцима њихову 
прелијепу земљу.

„Дај нам цара да нам суди” захтијевале су
старјешине.  Они нису жељели зле Самуилове
синове да им суде.  Хтјели су цара каквог су
имали сви народи око њих.

Када се Самуило молио Богу, ГОСПОД је рекао: 
„Они не одбацише тебе, него Мене одбацише да не 
царујем над њима.  Служили су другим боговима.   

Послушај глас
њихов и начини
им цара.”

Самуило је био љут.  Израиљ је, већ, имао цара.  Бог
Свемогући, Вјечни, владао је Израиљем.  Давно
прије, Он је ослободио њих из египатског ропства, 
отварајући Црвено море да би они побјегли.

Нешто се морало учинити.  Једног дана, старјешине 
Израиља се скупише и замолише Самуила за помоћ.
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Бог је дао Саулу велику побједу тог дана.  Али Саул
није увијек величао Господа.  Једног дана, уочи битке
са Филистејцима, Саул је принио жртву Богу.  Он је

знао да је то Самуилов посао.  
Знао је да је Бог желио
од њега да сачека док
Самуило не дође да то
уради. Али Саул није
послушао Господа!

Ускоро је цар Саул био тестиран.  Амонићани, који
су мрзили Израиљ, окружише израиљске градове и 
запријетише да ће извадити сваком човјеку десно око.  
Какав окрутан план!  Вијести о пријетњи дошле су до

цара Саула.  Он

је спремио
своју војску.

Бог је довео Самуила до младића 
који је био веома лијеп, стидљив и  
веома ВИСОК-за читаву главу већи 

него било ко други.   
Његово име је било 
Саул.  Када је Самуило 
видио Саула, ГОСПОД

је рекао: „Овај ће 
владати над мојим

народом.”

Када су се војске судариле,  
Саул је уништио
Амонићане и спасио
град.  Цар Саул
одао славу Господу
говорећи „… данас
је ГОСПОД учинио

спасење у Израиљу!”

Послушно, Самуило 
је помазао  Саула за 
цара Израиља.  Када 
је он представио 
Саула народу 
Израиља они су 
викали: „Да нам 
дуго живи цар!”

Али народ је, 
свеједно, 
желио цара.
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Ова Библијска прича нам говори о нашем предивном Богy
који нас је створио и који жели да га упознамо.

Бог зна да смо урадили лоше ствари, које је он назива гријехом. 
Казна за гријех је смрт, али Бог те воли толико да је Сина свога 

јединог, Исуса, дао да страда на крсту ради твојих гријехова. 
Онда се Исус вратио из мртвих и отишао на Небо! Ако ти 

вјерујеш у Исуса и замолиш Га да опрости твоје гријехове, Он ће 
то учинити. Он ће доћи и живјети у теби сада, и ти ћеш живјет са 

Њим заувијек.

Ако вјерујеш да је ово истина, реци ово Господу:
Драги Исусе, вјерујем да си ти Бог, и да си постао човјек који је 
умро за моје гријехове, и сада Ти живиш опет. Молим те дођи у 
мој животи опрости моје гријехове, тако да ја могу имати нови 
живот сада, и једног дана ћу бити са Тобом заувијек.  Помози да 

те слушам и живим за тебе као Твоје дијете. Амин.

Читај Библију и разговарај са Господом сваки дан! Јован 3:16

Лијепи будаласти цар

Прича из Божије ријечи, Библије

је пронађена у

1 Самуилова 8-16

„Улаз твоје ријечи даје свјетлост.” 
Псалам 119:130

Други пут, Бог је наредио
Саулу да уништи зли
народ Амаличане.  Али
Саул и народ оставише
амаличанског цара Агага
жива.                                                  

Они такође
поштедјеше
све што је
вриједно, овце
и говеда.  Саул
је рекао да су
их сачували
да их жртвују
ГОСПОДУ.
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Крај

Самуило је рекао Саулу: 
„Послушност је боља од жртве.   
Одбацио си ријеч БОЖИЈУ, и 
БОГ је одбацио тебе да не будеш

више цар над Израиљем”.  
Саулу је било веома жао због
његовог гријеха. Али, било је

касно.  Остатак његовог
живота био је несрећан

зато што није
послушао Господа.

Када је Самуило дошао, рекао је Саулу: „То што
си учинио је лудо.  Ниси поштовао заповијести

Господа, Бога свога.  Сада се царство твоје неће
наставити.”  Саул је, можда, мислио

да је то био
мали
гријех.  

Али непослушност Богу
је увијек озбиљан гријех. 15 16
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