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Һанна Әлқана дегән яхши адәмниң яхши аяли 
болған еди. У иккиси Худаға ибадәт қилип, 
башқиларға меһир-муһәббитни көрситәтти. 
Бирақ Һаннаниң һаятида бир нәрсә йетишмәтти. 

У баласиниң болғисини
халиди. У балисиниң

болғинини қанчилик
халиди! У күтти, дуа
қилди, үмүтләнди вә

йәни бираз күтти.
Һечқандақ бала

болмиди!



Һәр жили Һанна Худаниң 
Келишим чедириға ибадәт 
қилиш үчүн баратти. Бир 
күни у Худаға, әгәр У униңға 
бир оғул бәрсә, у, һәрдайим 
Худаниң хизмәтчиси болуш 
үчүн, шу балини Униңға 
беридиғанлиғини ейтип 
вәдә бәрди. 



Қери диний роһаний 
Әли Һаннаниң қандақ 
дуа қилғинни көрди.
У Һаннани шарап 
ичип мәс болған дәп 
ойлиди, сәвәви униң 

ләвлирила 
мидирлиған

билән, авази 
чиқмиди.
Әли уни

әйиплиди!



Бирақ Һанна 
Әлигә өзиниң бала 
тоғрилиқ дуасини 
вә өзиниң Худаға 
бәргән вәдиси 
тоғрисида ейтип 
бәрди. “Теч-аман 
қайтқин”, - дәп 
җавап бәрди Әли. 
“Исраилларни 
таллиған Худа 
тилигиниңни 
бәргәй.” Әлиниң 
сөзлири Һаннаға 
үмүт бәрди. 



Узун өтмәй, Һаннаниң жүриги хошаллиққа толди. 
“Пәрвәрдигар уни есиға чүшүрүп”, униң дуасиға 
җавап бәрди. Әлқана иккисиниң йәни оғул бала 
туғулди, униң исмини Самуил (“Худа аңлиди” дегән 
мәнани беридиған) дәп қойди. Бирақ Һанна 
Пәрвәрдигарға бәргән вәдисини есигә аламду?



Һанна ибадәт чедириға
һәр жили беришини

тохтатти. Әй, Худайим!
У өзининң Худаға
бәргән вәдисини

үздиму? Яқ, Һанна
Самуил ибадәт

чедирида туруп,
Әлигә Худаниң

хизмитини
қилишқа ярдәм

қилалидиғандәк
болуп өскичә күтти. 

Шуниңдин кейин у уни ибадәт 
чедириға елип кәлди. 



Худа Һаннаниң 
садақәтмәнлигини 
һөрмәтлиди. 
Самуилдин кейин 
Худа униңға йәнә 
үч оғул вә икки қиз 
бәрди. Һәр жили 
Һанна Худаға 
ибадәт қилиш үчүн 
вә Самуилға дәп 
тиккән йеңи 
кийимни елип 
келиш үчүн ибадәт 
чедириға келәтти. 



Самуил Әлиниң ялғуз бир ярдәмчиси 
әмәс еди. Әлиниң оғуллири Хофни 
вә Пинихасму шу йәрдә ишлиди.
Бирақ улар, зулум ишларни қилип, 
Худаниң намиға дағ кәлтүрди, 

атилири Әли уларға ялвуруп 
сорисиму, уларниң
өзгәргиси кәлмиди.
Әли уларни ибадәт

чедиридики
хизмәттин

чиқириветиш
керәк еди. Лекин
у ундақ қилмиди. 



Бир күни түндә Самуил 
уни чақирған бир 
авазни аңлиди. 
Бала уни Әли 

чақириватиду дәп 
ойлиди. “Ләббәй, мана 
мән”, - деди у. “Сени 
мән чақирмидим”, -
деди Әли. Бу үч қетим 
қайтиланди. Шуниңдин 
кейин Әли Худаниң 

Самуил билән 
сөзләшкиси 
кәлгинини 
чүшәнди. 



Әли Самуилға: 
“Әгәр У сени 
чақирса, сән: ‘Әй 
ПӘРВӘРДИГАР, 
сөз қил, қулуңниң 
қулиғи Сәндә!’” 
дегин, - деди. 
Худа йәнә 
чақирип, Самуилға 
бәк муһим бир 
хәвәр йәткүзди. 



Таң атқанда Әли Самуилни чақирди. 
“ПӘРВӘРДИГАР саңа немиләрни деди?” - дәп 
сориди. Яш Самуил униңға һәммисини ейтип 
бәрди. Бу қорқунучлуқ хәвәр еди; Худа Әлиниң 

пүткүл аилисини йоқ қилмақ
болди, сәвәви Хопни вә

Пинихас шунчилик
зулум болған. 



Худаниң әскәртмиси орунланди. Филистийәликләр 
билән соқушта Әлиниң икки зулум оғли Худаниң 
сандуғини исраиллиқ әскәрлириниң алдида 
елип маңди. Дүшмән сандуқни қолға 
чүшүрүп, Хопна вә Пинихасни нурғун 
исраиллиқлар билән өлтәрди. 
Әли буни аңлиғанда, у 
орундуғидин арқисиға 
учуп кәттидә, жулуни 
үзүлүп, шу күни 
җан бәрди. 



Худаниң Келишим сандуғи филистийәликләргә 
қийинчилиқ елип кәлди. Улар уни өзлириниң 
ялған худалири Дагонниң бутханисиға қойған. 
Сәһәрдә Дагон йүзичилап йәргә жиқилған екән. 
Филистийәликләр уни турғузуп қойди, лекин әтиси 
у йәнила жиқилған екән. Бирақ бу қетим Дагон 
сунуп кәткән еди. 



Кесәл билән өлүм 
флистийәликләрдә 
тарқап кәтти. Уларни 
Худа җазалаватамду 
дәп, филистийәликләр 
шуни тәкшүрүш үчүн, 
Келишим сандуғини 
икки кала тартқан 
һарвуға салди.



Бирақ улар 
калиларниң 
мозайлирини 
елип қалди. 
“Әгәр калилар өз 
мозайлирини ташлап 
Исраилға баридиған 
болса, биз буни 
қилған Худа екән дәп 
билидиған болимиз”, 
- деди улар. 
Калилар жуқурға 
қарап кәтти.



Шуниңдин кейин, әнди чоң 
әр адәм болған Самуил, 
Исраилниң пүткүл хәқигә 
сөзлиди. “Әгәр силәр 
чин қәлбиңлардин 
Пәрвәрдигарға қайтип 
кәлсәңлар... У силәрни 
филистийәликләрниң 
қолидин қутқузиду”. 
Хәлиқ Худаниң садиқ 

пәйғәмбәригә беқинди. 
Пәрвәрдиарниң қоли 
Самуилниң вақтида 
филистийәликләргә 
қарши болди. 



Самуил, Худаниң бала-хизмәтчиси

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

1 Самуил 1-7

"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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