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Saamuel Iisraeli kohtunik ja juht oli vana.  Ta tegi 
oma pojad kohtunikuks üle Iisraeli, et võtta tema 
koha Jumala teenistuses.   
Aga Saamueli pojad  
olid pahad.  Nad  
armastasid raha  
ja kasutasid  
nende võimu,  
et saada raha  
ebaausal teel. 



Iisraeli rahvas kannatas pojade kurjustest.  Kohtud 
olid ebaõiglased.  Inimesed pidid maksma Saamueli 
poegadele iga kord, kui nad tahtsid abi saada. 



Midagi pidagi tegema.  Ühel päeval Iisraeli 
vanemad koondasid ja palusid Saamueli abi. 



"Anna meile kuninga kes oleks meie kohtunik," 
vanemad nõudsid.  Nad ei tahtnud Saamueli kurja 
poissi kohut moistma nende üle.  Nad tahtsid 
kuninga nagu kõigil rahval nende ümber. 



Saamuel oli vihane.  Iisraelil oli juba 
kuningas!  Jumal, Kõigeväeline, Igavene Üks, 
otsustas Iisraeli.  Kaua aega tagasi, ta oli 
vabastanud neid orjusest Egiptuses, ja avas 
punase mere et lasta neil põgeneda. 



Siis Ta andis  
Iisraelile nende ilusa 
maa. 



Kui Saamuel palvetas, Issand ütles: "Nad ei ole 
pelgand sind, aga nad on pelganud mind, et ma ei peaks 
valitsema nende üle.  Nad on olnud teisi jumalaid 
                                teeninud.  Kuula nende häält ning  
                                                       tee neile kuninga." 



Jumal ütles Saamuelile 
et hoiata inimesi, et 
      oma maise kuningas 
      võtab nende raha 
      maksudena; aitab 
      ennast nende 
      parima väljadega ja    
      viinamarjaistandusi  
      ja võtab nende 
      poegasi oma 
      armeese ja käseb 
      nende tütaraid, et 
      tööta tema jaoks. 



Aga inimesed 
tahtsid kuninga 
niikuinii. 



Jumal juhitas Saamuelit ühe noormehele, 
kes oli väga ilus, väga häbelik ja väga pikk 
- terve pea pikem kui keegi teine. Tema   
                                nimi oli Saul.  Kui 
                                Saamuel nägi Sauli, 
                                siis Issand ütles: 
                                "See peab valitsema 
                                 üle mu rahva." 



Kuulekalt, Saamuel 
tegi Sauli Iisraeli 
kuningagks.  Kui ta 
esitas Sauli rahvale 
Iisraelased, hüüdsid 
"Elagu kuningas!" 



Varsti kuningas Saul oli katsetatud.  Ammonlased, 
kes vihkasid Iisraeli, ümbritsesid Iisraeli linna ja 
ähvardasid välja panna iga mehe parema silma.  Mis 
sugune julm plaan! 



Uudised ohust jõudsid kuninga Saulile.  Ta tegi oma 
armeed valmis. 



Kui kaks armeed 
kohtusid, Saul 
hävitas ammonlasi 
ja päästis linna.  
Kuningas Saul andis 
Jumalale au, öeldes: 
"... Täna on Issand 
saavutanud päästet 
Iisraelile!" 



Jumal andis Saulile suure võidu,sellel päeval.  Aga 
Saul ei olnud alati au annud Jumalale.  Ühel päeval, 
enne võitlust vilistidega, Saul pakus ohfri Jumalale. 



Ta teadis, et see oli Saamueli töö.  Ta teadis et 
Jumal tahtis tal oodata seni kui Samuel tuli seda 
tegema.  Aga Saul ei kuulanud Jumalat! 



Kui Saamuel saabus, ütles Saulile: "Te olete 
teinud rumalalt.  Te ei pidanud Issanda, teie 
Jumala käsku.  Nüüd sinu kuningriik ei pea 
                                                       vastu." 



Saul võis arvata, et see oli väike patt.  Aga,  
et Jumala häelt ei kuule tekib alati raskusi. 



Teisel ajal, Jumal käskis Saulil hävitada patuse 
Amaleki rahva.  Aga Saul  
ja rahvas jätsid Amaleki  
Kuninga Agagi ellu. 



Samuti peetsid nad varandust, 
lambaid-ja härjaid.  Saul  
ütles, et nad hoidsid  
neid asju ohverdama  
Issanda poole. 



Saamuel ütles Saulile: "alluma 
on parem kui ohverdamine.  
Oled pelganud Issanda sõna 
ja Issand on pelganud teid et 
olla kuningas üle Iisraeli." 
Saul oli väga kahju oma 
pattust.  Aga see oli juba 
liiga hilja.  Ülejäänud elu 
          oli õnnetu, sest ta ei 
          allund Issandat. 



Kaunis, Aga Rumal Kuningas 
 

 Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist 
 

On leidud 
 

1 Saamueli Raamat 8-16 

"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust."  
Laulud 119:130 



Lõpp 



See Piibli jutt seletab meile kui imepärane on Jumal kes 
meid tegi ja tahab et meie tundme Teda.  

Jumal teab et meie oleme teinud halba asju mida Tema 
kutsub pattuks.  Pattude karistus on surm, aga Jumal 
armastab meid nii palju et saatis oma ainsündind Poja, 

Jeesust, et risti peal surra meie pattude eest.  Siis Jeesus 
tuli tagasi ellu ja läks tagasi oma Taeva Kodu!  Kui usud 

Jeesust ja palud et Tema andeks annamb sinu pattud, siis 
ka nii Tema teeb!  Tema tuleb ja hakkab elama sinu sees ja 

sina siis elad Temaga igavesti. 
Kui usud et see on tõesti õigus, ütle Jumalale niimodi: 

Kallis Jeesus, Mina usun et Sina oled Jumal, ja saabusid 
meheks et surra minu pattudele ja nüüd elad jällegi.  Palun 

tule minu ellu ja anna andeks minu pattud, nii et saan uue elu 
nüüd, ja üks päev saan Sinuga olla igavesti.  Aita mind sind 

kuulata ja ella nagu olen Sinu laps.  Aamen. 
Loe Piiblit ja räägi Jumalaga iga päev!  Johannesse 

Evangeelium 3:16 
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