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úsrail’in hakimi ve lideri, Samuel yaülıydı. Oùullarını
Tanrı’nın hizmetinde yerini almaları için, úsrail’in
üzerine hakimler atadı.
Fakat Samuel’in
oùulları kötüydü.
Parayı sevdiler ve
sahtekarlıkla para
elde etmek
için güçlerini
kullandılar.

1

úsrail halkı oùulların kötülüklerinden dolayı acı
çektiler. Mahkemeler adil deùildi. únsanlar yardım
istedikleri her seferinde Samuel’in oùullarına para
ödemek zorunda kaldılar.

2

Birüey yapılmalıydı. Bir gün, úsrail’in ileri gelenleri
toplandılar ve Samuel’den yardım etmesini istediler.

“Bizi yönetecek bir kral ata” diye ileri gelenler
talepte bulundular. Samuel’in kötü oùullarının onlara
hakimlik yapmalarını istemediler. Etraflarındaki
uluslarda olduùu gibi bir kral istediler.

3

Samuel
kızgındı. úsrail’in
zaten bir kralı vardı!
Her ûeye Gücü Yeten
Tanrı, Sonsuz Olan,
úsrail’i yönetiyordu.
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4

Çok zaman
önce, kaçmaları
için Kızıl Deniz’i
açarak, onları
Mısır’dan kölelikten
kurtarmıütı. Sonra
onlara güzel ülkeleri
úsrail’i vermiüti.

6

Samuel dua ettiùinde, RAB dedi ki, “Reddettikleri
sen deùilsin, fakat üzerlerinde krallık yapmayayım
diye Beni reddettiler. Baüka ilahlara kulluk ettiler.
Sözlerini dinle ve onlara
bir kral ata.”

Tanrı Samuel’in
halka dünyasal
krallarının
paralarını vergi
olarak alacaùını,
en iyi tarlalarını
ve baùlarını
kendi yararı için
kullanacaùını, ...
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... oùullarına
ordularında emir
vereceùini; ve
kızlarının kendisi
için çalıüması
için buyruk
vereceùi
konusunda
uyarmasını
istedi.

9
Tanrı Samuel’i çok
yakıüıklı, çok utangaç
ve çok UZUN BOYLU –
herkesten daha uzun
boylu biri olan genç bir
adama yönlendirdi.

11
útaat ederek,
Samuel Saul’u
úsrail’in üzerine
kral atadı. Saul’u
halka takdim
ettiùinde, “Yaüasın
kral!” diye
baùırdılar.
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Fakat halk
yine de bir
kral istedi.

10
Adı Saul’du.
Samuel Saul’u
gördüùünde,
Rab, “Halkıma o
önderlik edecek”
dedi.

12
Çok kısa bir süre sonra Saul denendi. úsrail’den
nefret eden, Ammonlular, bir úsrail üehrinin etrafını
sardılar ve herkesin saù gözünü çıkartmakla tehdit
ettiler. Ne kadar acımasız bir plandı!
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úki ordu
karüılaütıùında,
Saul Ammonnular’ı
yok etti ve üehri
kurtardı. Kral
Saul üöyle diyerek
Tanrı’ya yücelik
verdi “. . . bugün
Rab úsrail halkına
kurtuluü verdi!”

Tehtit hakkındaki haberler Kral Saul’a ulaütı.
Ordusunu hazırladı.

15
Tanrı o gün Saul’a
büyük bir zafer
verdi. Fakat Saul
her zaman Tanrı’yı
onurlandırmadı. Bir
gün, Filistlilerle
savaümadan önce,
Saul Tanrı’ya bir
kurban sundu.

17
Samuel geldiùinde, Saul’a, “Akılsızca davrandın.
Tanrın RAB’bin sana verdiùi buyruùa uymadın.
Artık krallıùın sürmeyecek” dedi.
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16
Bunun Samuel’in iüi olduùunu biliyordu. Tanrı’nın
Samuel’in gelip bunu yapana kadar beklemesini
istediùini biliyordu. Fakat Saul Tanrı’ya itaatsizlik
yaptı!

18
Saul bunun küçük bir günah olduùunu
düüünmüü olabilir. Fakat Tanrı’ya itaatsizlik
her zaman ciddidir.
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Baüka bir
zaman, Tanrı
Saul’a kötü
Amalek
halkını yok
etmesini
buyurdu.
Fakat Saul ve
halk Amalek
Kralı Agak’ın
yaüamasına
izin verdi.

Deùerli
üeyleri,
koyunları ve
sıùırları da
aldılar. Saul
bu üeyleri
RAB’be
kurban
sunmak için
almıü
olduklarını
söyledi.

21
Samuel Saul’a, “Söz
dinlemek kurbandan
daha iyidir. Sen
RAB’bin buyruùunu
reddettin, ve RAB
de senin úsrail kralı
olmanı reddetti”
dedi.

22
Saul günahından
dolayı çok üzgündü.
Fakat artık çok
geçti. Yaüamının
geri kalanı mutsuzdu
çünkü RAB’be itaat
etmeyecekti.

24

23
“Yakıüıklı Akılsız Kral”
Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
Samuel 8-16

“Sözlerinin açıklanıüı aydınlık saçar.”
Mezmur 119:130

Tanrı O’nun günah olarak adlandırdıùı kötü üeyleri
yaptıùımızı bilir. Günahın cezası ölümdür.
Tanrı bizi çok sever ki Oùlu úsa’yı günahımızın cezasını
çekmesi ve bir Çarmıh üzerinde ölmesi için gönderdi. úsa
dirildi ve Cennete geri gitti! ûimdi Tanrı günahlarımızı
baùıülayabilir.
Eùer günahlarınızdan dönmek isterseniz, Tanrı’ya üunu
söyleyin: Sevgili Tanrı, úsa’nın benim için öldüùüne ve üimdi
tekrar yaüadıùına inanıyorum. Lütfen yaüamıma gel ve
günahlarımı affet, öyle ki üimdi yeni yaüama sahip
olabileyim ve sonra da daima Seninle olabileyim. Senin
çocuùun olarak Senin için yaüayabilmeme yardım et. Âmin.
Yuhanna 3:16
Her gün úncil’i okuyun ve Tanrı’yla konuüun!

