
Гарний 
дурний цар 

Біблія для дітей 
представляє 



Написано: Edward Hughes 
 

Ілюстровано: Janie Forest; Alastair Paterson 
 

Адаптовано: Lyn Doerksen 
 

Перекладено: Boris Trachenko 

  
Видано: Bible for Children 

www.M1914.org 
 

©2021 Bible for Children, Inc. 
Ліцензія: Ви маєте право копіювати або 
друкувати це оповідання, якщо копія не 

призначена для продажу. 



Самуїл, суддя й провідник Ізраїля, 
постарів.  Він зробив своїх синів суддями 
над Ізраїлем, щоб  
вони зайняли  
його місце у  
Божій службі. 



Але Самуїлові сини були  
лихі.  Вони любили  
гроші і вживали  
владу, щоб  
отримати гроші  
неправедно. 



Люди Ізраїля страждали через зіпсутість 
тих синів.  Суд був несправедливий. 



Люди мусили платити Самуїловим синам 
щоразу, коли вони хотіли допомоги.   
                     Потрібно було щось робити. 
 



Одного дня старші Ізраїля зібрались 
разом і попросили Самуїла допомогти. 



“Настанови нам царя, щоб судив нас”, - 
вимагали старші.  Вони не бажали, щоб їх 
судили зіпсуті сини Самуїла.  Вони хотіли 
мати царя, як усі нації навколо них. 



Самуїл розсердився.  Ізраїль вже мав 
царя!  Всемогутній Бог, Вічний правив 
Ізраїлем. Колись давно Він звільнив їх  
від рабства у Єгипті, відкривши Червоне 
море для їхнього побігу. 



  Потім він дав   
  Ізраїлю його   
  чудову землю. 



Коли Самуїл молився, ГОСПОДЬ сказав: 
“Не тобою вони погордували, але Мною                 
                   погордували, … 



… щоб Я не царював над ними... Вони... 
служили іншим богам... А тепер послухай   
                  їхнього голосу,  і розповіси їм  
                                        право того царя, що  
                                                  буде царювати  
                                                  над ними.” 



Бог сказав 
Самуїлу 
попередити 
людей, що 
їхній земний 
цар забиратиме 
їхні гроші 
через податки, 
розпор- 
яджатиметься 
   їхніми … 



… найліпшими     
   полями й  
   виноградни- 
   ками,   
   забиратиме 
   їхніх синів до  
   війська і 
   наказуватиме 
   їхнім дочкам   
   працювати 
   на нього.  
 



Але люди все 
одно хотіли 
царя. 



Бог привів Самуїла до 
молодого чоловіка, який 
           був дуже гарний, 
           дуже соромливий 
               і дуже-дуже 
               високий – на 
               цілу голову 
                вищий за                                 
                          будь-кого. 



Його ім’я було Саул.  Коли         
Самуїл побачив Саула,   
                  Господь сказав: 

          “Він володітиме 
              народом Моїм.” 



Послухавшись, 
Самуїл помазав 
Саула на царя 
Ізраїля.  Коли він 
представив Саула 
народу Ізраїля,  
    вони закричали:  
      “Хай живе цар!” 



Скоро цар Саул отримав випробовування. 
Аммонітяни, які ненавиділи Ізраїль, … 



… оточили ізраїльське місто і 
загрожували вирвати праве око кожному 
чоловіку. Який жорстокий план! 



Новина про погрозу досягла царя 
Саула.  Він приготував свою армію. 



Коли дві армії зустрілись, 
                 Саул знищив  
                 аммонітян і 
                 звільнив місто.   
                 Цар Саул  
                 прославив Бога,  
              кажучи: “Господь  
             сьогодні зробив     
     спасіння серед Ізраїля.”  



Того дня Бог дав Саулу велику перемогу.  
Але Саул не завжди шанував Бога. Одного   
      дня, перед битвою з филистимлянами, 
                                        Саул приніс  
                                        пожертву Богу. 



Він знав, що то була Самуїлова робота.  
Він знав, що Бог спостерігав, як він 
чекатиме, доки Самуїл прийде зробити                    
                                         це. Але Саул не 

                                   послухався Бога! 



Коли Самуїл прийшов, він сказав 
Саулу: “Ти зробив нерозумне! 



Не послухав ти наказів Господа, Бога  
       свого... Тепер царство твоє не буде  
                       стояти.” 



… Бога свого... Тепер царство 
 твоє не буде стояти.” 



Можливо, Саул думав, що то був 
невеликий гріх.  Але непослух Богу  
                 завжди серьйозна річ. 



Іншого разу Бог наказав 
Саулу знищити 
зіпсутих людей 
Амалика.                                      
 
                                                       Але Саул і 
                                                       його люди                                
                                                       відпустили  
                                                   амаликського 
                                                      царя Аґаґа 
                                                      живим. 



Вони також забрали 
собі цінності, 
овець і волів. 
 
                                                       Саул          
                                                       сказав, що  
                                                       вони  
                                                     забрали все              
                                                     це  для  
                                                     Пожертви                               
                                                     ГОСПОДУ. 



 Самуїл сказав Саулу: 
 “Послух ліпший від 
 жертви... Через те, 
 що ти відкинув 
 Господні слова, то 
 Він відкинув тебе, 
            щоб не був ти 
            царем... над 
            Ізраїлем.  



 Саул дуже шкодував за 
 свій гріх.  Але було 
 вже пізно.  Решта 
     його життя була 
     нещаслива через 
     те, що він не 
              послухався 
              ГОСПОДА. 



“Вхід у слова Твої світло дає.”  
Псалом 119:130 

Гарний дурний цар 
 

Оповідання з Божого Слова, Біблії, 
 

знаходиться у  
 

Першій книзі Самуїловій, головах 8-16 



Кінець!  



Біблійне оповідання розказує нам про 
чудового Бога, Який створив нас і бажає, 

щоб ми Його знали.  
Бог знає, що ми робили недобрі речі, які 

Він зве гріхом.  Покаранням за гріх є 
смерть, але Бог любить тебе так сильно, 

що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, 
померти на хресті  

й бути покараному за твої гріхи.  Потім 
Ісус повернувся до життя й пішов додому 

у Небеса!  Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він 

це зробить!  Він прийде й тепер житиме у 
тобі, і ти завжди житимеш разом з Ним. 



Якщо ти віриш, що це правда, скажи 
Богу: “Дорогий Ісусе,  

я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, 
щоб померти за мої гріхи, щоб я тепер 

міг мати нове життя і одного дня 
пішов бути з Тобою назавжди.  

Допоможи мені слухатися Тебе і жити 
для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.”  

Читай Біблію і щодня говори з Богом!   
Євангелія від Івана, 3:16 
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