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השופט והמנהיג של  , שמואל
הוא .  בני ישראל היה זקן

הפך את בניו להיות שופטים  
בכדי לתפוס את  , על ישראל

אבל  .  מקומו בשרות אלוהים
 .   בניו של שמואל היו רשעים

 הם אהבו כסף ונצלו את       
 כוחם כדי לקבל כסף           
 .בצורה לא הגונה          



בתי המשפט לא .  ישראל סבלו בגלל רוע ליבם של הבנים-בני
האנשים נאלצו לשלם לבניו של שמואל בכל פעם  .  היו הוגנים

 .שנזקקו או רצו עזרה



ישראל  -התאספו יחד זקני בני, יום אחד.  צריך היה לעשות משהו
 .ושאלו ובקשו עזרה משמואל



הם לא רצו שבניו .  דרשו הזקנים" ,תן לנו מלך שישפוט אותנו"
הם רצו במלך כמו שיש לכל  .  הרעים של שמואל ישפטו אותם

 .העמים סביבם



 !  ישראל היה כבר מלך-לבני.  שמואל כעס
 זמן רב  .  אדוני צבאות האל הנצחי שלט בישראל

 וחצה   , הוא שחרר אותם מעבדות מצרים, לפני כן
 .סוף כדי שימלטו-עבורם את ים



 ואז הוא נתן  
 לבני ישראל את  

 .ארצם היפה



אבל  , הם לא דחו אותך", אמר אלוהים, כאשר שמואל התפלל
 .  הם דוחים אותי והם לא רוצים שאני אשלוט בהם

 שמע  .  הם עבדו אלוהים אחרים
 לבקשתם ועשה 

 ."להם מלך



אלוהים אמר לשמואל  
להזהיר את העם  

שהמלך הארצי שלהם  
יקח את כספם  

יקח יבול  , במיסים
יצוה את  , משדותיהם

בניהם להצטרף  
לצבאו ועל בנותיהם  
 .להיות לשפחות שלו



אבל העם בכל  
זאת רצה  

 .במלך



אלוהים הדריך את שמואל לנער צעיר שהיה  
הוא היה   -מאוד ביישן ומאוד גבוה, יפה תואר

 לפחות בראש אחד יותר גבוה  
 .   שמו היה שאול.  מכולם

 כאשר שמואל ראה את  
 , אלוהים אמר, שאול

 ."הוא ימלוך על עמי"



משח שמואל  , בצייתנות
את שאול למלך על  

כאשר הוא .  ישראל
הציג את שאול בפני  

,  הם קראו, ישראל-בני
 !"יחי המלך"



ששנאו את בני  , העמונים.  תוך זמן קצר עמד שאול למבחן
ישראל הקיפו עיר ישראלית אחת ואיימו לעקור את העין הימינית 

 !איזו תוכנית אכזרית.  של כל הגברים



 .הוא הכין את הצבא שלו.  החדשות על האיום הגיעו למלך שאול



כאשר הצבאות  
הכה שאול , נפגשו

את עמון והציל את 
שאול נתן את  .  העיר

הכבוד לאלוהים  
היום עשה  "....ואמר 

אלוהים תשועה 
 !"בישראל



אבל שאול לא  .  אלוהים העניק לשאול נצחון גדול באותו יום
,  לפני מלחמה נגד הפלישתים, יום אחד.  תמיד כיבד את אלוהים

 .הקריב שאול קורבן לאלוהים



הוא ידע שאלוהים רצה  .  הוא ידע שזה היה תפקידו של שמואל
 !אבל שאול לא ציית לאלוהים.  שהוא ימתין עד ששמואל יגיע



אתה נהגת  ", הוא אמר לשאול, כאשר שמואל הגיע
המלכות שלך  .  לא שמרת את מצוות אלוהים.  בטפשות

 ."לא תמשיך



אבל אי ציות .  שאול אולי חשב שזה היה רק חטא קטן
 .לדבר אלוהים זה תמיד רציני



אלוהים ציוה על שאול להרוג את כל עם העמלק  , בפעם אחרת
 אבל שאול .  הרשע

 והעם השאירו  
 בחיים ולא 

 הרגו את  
 אגג מלך  

 .עמלק



,  הם גם לא השמידו דברי ערך
שאול אמר שהם  .  כבשים ובקר

שמרו על דברים אלו כדי 
 .להקריב לאלוהים



לציית  ", שמואל אמר לשאול
.   לאלוהים זה יותר טוב מזבחים

,  אתה דחית את דבר אלוהים
ואלוהים דוחה אותך מלהיות מלך  

שאול הצטער מאוד  ."  על ישראל
אבל זה היה מאוחר  .  על חטאו

שאר ימי חייו לא היו .  מדי
 מאושרים מכיון שהוא  

 .לא ציית לאלוהים
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 "פתח דבריך יאיר"
 130, תהלים קיט



 הסוף



 ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר  "התנ
 . אותו

 
העונש על .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא

, ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו
ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה .  למות על הצלב ולהענש במקומנו

אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על !  לשמים
הוא יבוא ויחיה עכשו בתוככם ואתם תחיו  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת

 .  עמו לעולמים
 

 :אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם  ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .  ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך  

 . אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים
 

 16' יוחנן ג ! קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום
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