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Samuel, conducătrul şi judecătorul 
poporului Israel era bătrân.  El a 
făcut pe fiii săi judecători  
peste Israel, pentru a-i  
lua locul în slujba lui  
Dumnezeu.  Dar fiii lui  
Samuel erau răi.  Ei  
erau lacomi şi călcau  
dreptatea, şi-au  
folosit puterea  
 
 
pentru a dobândi  
bani într-un  
mod necinstit. 



Poporul Israel a suferit din pricina răutăţii şi 
necinstei acestora.  Poporul trebuia să-i  
plătească pe fiii lui Samuel de câte  ori avea nevoie  
                                                                 de ajutor. 



Ceva trebuia să fie făcut.  Într-o zi, bătrânii lui 
Israel sau întâlnit şi au cerut ajutor lui Samuel.  



„Dă-ne un împărat ca să ne judece,” au cerut 
bătrânii lui Israel.  Ei nu vroiau pe fiii lui Samuel 
să-i judece.  Ei doreau un împărat ca şi celelate 
neamuri.  



Samuel era furios.  Israel avea deja un 
Împărat!  Dumnezeu cel Atotputernic, cel 
Veşnic, conducea pe Israel.  Cu mult timp în 
urmă, El i-a eliberat de sclavia din Egipt, 
despărţind Marea Roşie pentru ieşirea lor. 



El le-a  
dăruit un pământ  
minunat. 



Când Samuel s-a rugat, Domnul i-a zis: „Nu pe tine 
te leapădă, ci pe Mine mă leapădă, ca să nu mai 
domnesc peste ei.  M-au părăsit şi au slujit altor    
                               dumnezei.  Ascultă-le glasul şi  
                                                  dă-le un împărat.” 



Dumnezeu i-a spus lui 
Samuel să înştiinţeze 

          pe popor că 
 împăratul lor 
 pământesc le 

     va lua banii şi le 
      va cere taxe; va 
      lua cea mai bună 

         parte din câmpiile 
  şi viile lor; va 

     lua pe fiii lor în 
       armatele sale; şi 
     pe fetele lor să 

        lucreze pentru el. 



Dar poporul a 
vrut cu orice chip 
un împărat.  



Dumnezeu l-a condus pe Samuel la un 
tânăr foarte frumos, timid, şi foarte       
                înalt – îi întrecea pe toţi la 
                     înălţime de la umpăr în 
                     sus.  Numele lui era 
                    Saul.  Când Samuel 
                            l-a văzut pe Saul, 
                           Domnul i-a spus: 
                           „el va domni 
                           peste poporul meu.” 



 Ascultător, Samuel 
 a uns pe Saul rege   
 peste Israel.  Când 
 el a prezentat pe  
 Saul poporului 
 Israel, ei  au strigat: 
 „Trăiască împăratul!”  



Curând regele Saul a fost încercat.  Amoniţii, care 
urau pe Israel, au împrejmuit un oraş Israelit şi a 
ameninţat să scoată ochiul drept al fiecărui bărbat.  
Ce plan crud, nemilos! 



Vestea ameninţării a ajuns la împăratul 
Saul.  El şi-a pregătit armata. 



Când cele două 
armate s-au 
întâlnit, Saul i-a 
distrus pe Amoniţi 
şi a salvat oraşul.  
Regele Saul i-a dat 
slavă lui Dumnezeu, 
spunând „... astăzi 
Domnul a dat o 
izbăvire lui Israel!” 



Dumnezeu a dat lui Saul o mare victorie în acea 
zi.  Dar Saul nu l-a cinstit întotdeauna pe 
Dumnezeu.  Într-o zi, înainte de a lupta cu Filistenii, 
                                           Saul a oferit o jertfă lui  
                                           Dumnezeu.  



El a ştiut că aceea era slujba lui Samuel.  El ştia că 
Dumnezeu vroia ca el să aştepte până venea Samuel 
să o facă.  Dar Saul nu a ascultat de Dumnezeu! 



Când Samuel a ajuns, el i-a spus lui Saul, „Ai 
lucrat ca un nebun şi n-ai păzit porunca pe care 
ţi-o dăduse Domnul, Dumnezeul tău, domnia ta nu   
                                                            va dăinui.” 



Saul a considerat probabil că era un păcat 
mic.  Dar neascultarea de Dumnezeu este 
întotdeauna ceva serios. 



Cu o altă ocazie Dumnezeu i-a poruncit lui Saul să  
distrugă pe oamenii răi ai lui Amalec. Dar Saul şi 
poporul au lăsat pe regale 
Agag, împăratul lui 
Amalec să trăiască. 



Ei au păstrat lucurile cele mai bune, oile şi boii cei 
mai buni.  Saul a spus că au 
păstrat toate acele 
lucruri pentru a le adduce 
jertfă Domnului.  



Samuel i-a spus lui Saul, 
„Ascultarea face mai mult 
decât jertfele, fiindcă ai 
lepădat cuvântul Domnului, te 
leapădă şi El ca împărat al lui 
Israel.”  Lui Saul i-a părut 
rău şi s-a căit pentru păcatul 
lui.  Dar a fost prea târziu. 
            Restul vieţii lui a fost    
            nefericit din pricina    
            neascultării de 
            Domnul. 
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 O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, 
 

se găseşte în 
 

1 Samuel 8-16 

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.”  
Psalmi 119:130  



Sfârşit 



Această povestire Biblică, ne spune despre Dumnezeul 
nostru minunat, care ne-a creat pe noi şi care doreşte să se 

facă cunoscut nouă. 
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, aceste fapte rele 

sunt numite de El păcate.  Pedeapsa pentru păcat este 
moartea, dar Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de mult 
încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe Isus, să moară pe cruce 

şi să fie pedepsit pentru păcatele tale.  Dacă tu crezi în 
Isus şi îi ceri iertare, El te va ierta!  El va veni în viaţa ta, 

iar tu vei trăi cu El pentru totdeauna. 
Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, roagă-te 

astfel lui Dumnezeu: 
Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai făcut om ca 
să mori pentru păcatele mele, iar acum eşti viu.  Te rog intră 
în viaţa mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă 
şi într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine.  Ajută-mă să-Ţi 

slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău.  Amin. 
Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în  

fiecare zi!  Ioan 3:16 
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