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Бурунқи заманда, Исраил йеридә Мановаһ 
дегән адәм яшиған. Униң аяли иккисидә 
балиси болмиди. Бир күни Мановаһниң 
аялиға Пәрвәрдигарниң периштиси 
кәлди. “Сениң алаһидә балаң 
болиду”, - деди у. 



У ериға мошу хуш хәвәрни ейтип бәрди. Мановаһ: 
“Әй, Егәм... бизгә йәнә кәлгәйсән. Биз бала үчүн 
немә қилиш керәклигимизни үгәткәйсән” - дәп дуа 
қилди. 



Периштә Маноһқа балиниң чечини 
һечқачан алмаш керәклигини, 
униң һечқачан шарап ичмәш 
керәклигини, һәм бәзи бир 
тамақларни һечқачан йемәш 
керәклигини ейтти. Худа бу 
балини сәрда қилип 
таллап 
алди. У 
исраилни 
йетәкләйду. 



Худаниң хәлқи
ярдәмгә сөзсиз муһтаҗ 

еди. Улар Худани һаятлиридин өчүривәтти, кейин 
дүшмәнлири филистинликләрдин хорлуқ көрди.
Бирақ улар дуа қилғанда, Худа аңлиди. У аләмдә 
әң күчлүк адәм болидиған мошу балини әвәтти. 



“Шундақ қилип, у аял 
бир оғул туғуп, уни 
Самсон дәп атиди: бу 
оғул чоң болғанда, 
Пәрвәрдигар униңға 
бәхит ата қилди. 
Пәрвәрдигарниң Роһи 
уни йетәкләшкә 
башлиди.” Самсон 
бәк күчлүк болди. Бир 
күни у қуруқ қол шир 
билән күришип, уни 
өлтүрди!



Бирнәччә күн өткәндә Самсон 
өлүк ширниң тенигә олишивалған 
һәриниң угисидин һәсәлни елип йеди. 
У бир тепишмақ ойлап тапти: “Йемәклик 
чиқар йегүчидин, Татлиқ чиқар күчлүктин.”



Буниң мәнасини һечким 
тапалмиди, бирақ Самсонниң 
йеңи аяли болған филистийәлик қиз, 
мәнасини достлириға ейтип бәрди. 
Бу Самсонни ғәзәпләндүрди. 



Филистийәликләр униң аялини униң әң йеқин 
достиға бәргәндә, Самсонниң техиму қаттиқ аччиғи 
кәлди. У өч елишни ойлиди. Бирақ қандақ? 
Самсон авал 300 түлкини тутуп кәлди. Кейин у 
уларни җүп-җүп қилип, қуйруқлирини бир-биригә 
четип, 
четилған 
җайларға 
бирдин 
мәшъәл 
қистурди.



Кейин Самсон түлкиләрни филистийәликләрниң 
етизлиғидики буғдайлиққа қоювәтти.



Әнди филистийәликләр өч алғиси кәлди. Самсон 
өзини филистийәликләргә тутивелип, бағлап 
өлтүрүшкә йол бәрди. 



Бирақ Пәрвәрдигарниң Роһи 
Самсонға чүшти. У 
ағамчиларни үзүп, өлгини 
узун болмиған ешәкниң иңәк 
сүйигини елип 1000 
дүшмәнни өлтәрди. 



Филистийәликләрниң издәш топлири Самсонни 
издиди. Бир күни түндә улар уни шәһәрдә қолға 
чүширип, шәһәр дәрвазилирини йепивәтти. Бирақ 
Самсон шәһәр дәрвазилирини мүрисигә артивелип 
чиқип кәтти. 



Бирақ Самсон Худани йәргә 
қаратти. Худа у беқинғанда 
униңға күч бәрди. Бир күни 
Самсон күчиниң сирини 
филистийәликниң чирайлиқ 
пайлақчиси Диләйла билән 
бөлүшти. У, Самсон 
ухлаватқанда, 
униң чечини 
чүшәргүзивәтти. 



Кейин филистийәлик 
әскәрләр Диләйланиң 
бөлмисидә Самсонға 
һуҗум қилди. Самсон 
бар күчи билән 
күрәшти, бирақ униң 
күчи кетип қалди. 
Дүшмәнлири униң 
көзлирини оювәтти. 



Қарғу вә аҗиз Самсон 
филистийәликләрниң 
қулиға айланди. Улар 
Худаниң хизмәтчисини 
бозәк қилип, униңға 
күлди. 



Филистийәликләр 
зияпәт өткүзди. Улар 
өзлириниң белиқ 
худалири Дагонни, 
Самсонни уларниң 
қоллириға бәргини 
үчүн, махтиди. 
Улар Дагонниң 
ибадәтханисида 
ичип-йәп хошал 
болди. Кейин 
Самсонни уларниң 
алдида тамашисини 
көрситишкә чақирди. 



Бир бала Самсонни елип келип, униңға 
ибадәтханиниң тирәп турған түврүгигә йөлинип 
турушқа мүмкинчилик бәрди. Өгүздә 3000 
филистийәлик болди, ибадәтханидиму нурғун еди, 

вә уларниң
һәммиси

униңға
қарап күлди.



Бирақ Самсонниң чечи зинданда өсүшкә башлиған 
еди. Әнди у дуа қилди: “Әй Егәм Пәрвәрдигар, 
маңа йәнә бир қетим күч-қувәт бәргәйсән, мән 
оювелинған көзлирим үчүн филистийәликләрдин 

интиқам
еливалай”

- дәп. 



Худа Самсонға қйтидин 
күч берәмду? Самсон 
мүмкин әмәс нәрсини 
әмәлгә ашураламдикин? 
Һә, һә! Бар күчини жиғип,

Самсон түврүкләрни
иштәрди. 
Дагонниң

ибадәтханиси
өрүлүп,

миңлиған 
филистийәликләр
өлди – Самсонму
өлди!



Самсон, Худаниң Күчлүк Адими

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Сәрдарлар 13-16 

"Сөзүңниң мәнаси йешилгәндә, нур чачар 
йолумизға."  Зәбур 119:130



Ахири



Бу Муққәдәс китап һекайиси бизни яратқан вә Уни тонушимизни 
халайдиған бизниң әҗайип Худайимиз тоғрилиқ ейтиду. 

Худа бизниң У гуна дәп атайдиған зулум ишларни 
қилидиғанлиғимизни билиду. Гунаниң җазаси - өлүм, бирақ Худа 
сизни шу қәдәр сөйдики, Өзиниң бирдин-бир ялғуз Оғли Әйсани 
чапраста өлүп, сизниң гуналириңиз үчүн җазалинишиқа әвәтти. 

Униңдин кейин Әйса қайта тирилип, өйигә Асманға кәтти! Әгәр сиз 
Әйсаға ишәнсиңиз вә гуналириңиз үчүн кәчүрүм сорисиңиз, У шундақ 

қилиду! У һазир келип, сизниң ичиңиздә  маканлайдиған болиду, 
сизму Униң билән мәңгүлүк һаят кечидиған болисиз. 

Бу һәқиқәт дәп ишәнсиңиз, Худаға мундақ дәп ейтиңиз:
Қәдирдан Әйса, Сән - Худа вә мениң гуналирим үчүн өлүш үчүн адәм 

болуп кәлгиниңгә, вә әнди Сән қайта тирилгиниңгә ишинимән. 
Мениң һаятимға келип, мениң гуналиримни кәчүргәйсән, шуңа мән 

һазир йеңи һаят башлап, бир күни Сениң билән мәңгүлүк биллә 
болуш үчүн кетимән. Маңа Саңа бойсунушқа вә Сениң балаң болуп 

Сениң үчүн өмүр сүрүшкә ярдәм бәргәйсән. Амин. 

Муқәддәс китапни оқуп, һәр күни Худа билән 
сөзлишиңиз! Юһанна 3:16
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