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Самуил, Исраилниң сәрдар вә йетәклигүчиси, 
қериған еди. У өзиниң оғуллирини Худаға хизмәт 
қилиш үчүн, уларни Исраилға сәрдар қилип 
тайинлиған еди. Лекин 
униң оғуллири зулум 
болди. Улар пулни яхши 
көрәтти вә напак йол 
билән пул тепиш 
үчүн өзлириниң 
һөкүмранлиғини 
пайдиланди. 



Исраил хәлқи униң оғуллириниң зулум ишлиридин 
зәрдап чәкти. Улар адаләтсиз һөкүм чиқиратти. 
Адәмләргә ярдәм керәк болғанда, Самуилниң 

оғуллириға пара беришкә тоғра 
келәтти. 



Бирнәрсә қилиш керәк болди. Бир күни Исраилниң 
ақсақаллири биллә жиғилип, Самуилдин ярдәм 
сориди. 



Ақсақаллар: “Бизгә йетәкчилик қилишқа бир 
падиша тайинлап бәргин”, - дәп тәләп қойди. Улар 
Самуилниң зулум оғуллири йетәкчилик қилғанни 
халимиди. Улар йенидики башқа хәлиқләр охшаш 
падишаси болғанни халиди. 



Самуил ғәзәпләнди. Исраилниң Падишаси 
бар еди! Қудрәтлик Худа, Мәңгүлүкниң 
Егиси, Исраилни башқуратти. Буруңқи 

заманда У уларниң алдида Қизил деңизни 
ечип, Мисирниң қуллиғидин азат қилди. 



Шуниңдин кейин У 
Исраилға уларниң гөзәл 
йерини бәрди. 



Самуил дуа қилғанда, Пәрвәрдигар униңға: “Улар 
сени әмәс, уларниң үстидин падишалиқ қилмас 
үчүн, Мени рәт қилди. Улар башқа худаларға 

хизмәт қилди. Уларниң сөзигә
қулақ селип, уларға

падиша тайинлап
бәргин”, - деди. 



Худа Самуилға 
хәлиқни уларниң 
йәрдики 
падишалири, 
уларға селиқ 
төләткизип 
пуллирини 
алидиғанлиғини; 
...



... уларниң әң яхши 
етизлиқ вә йүзүмзарлиқларни тартивалидиғанлиғини; 

уларниң оғуллирини
өзигә әскәр қилип, 
қизлирини униңға

иш қилишни 
буйридиғанлиғини

ейтти.



Бирақ хәлиқ 
шундақ болсиму 
падиша болғанни 

халиди. 



Худа Самуилни бәк келишкән, тартинчақ 
вә бойи бәкму УЗУН - әрқандақ адәмниң 

бойи униң йәлкисидин ашматти, яш 
жигиткә елип кәлди. Униң

исми Саул еди. Самуил
Саулни көргәндә, Худа

мундақ деди: “Бу –
мениң хәлқимгә

падишаһлиқ
қилиду.”



Самуил бойсунуп, 
Саулни Исраилниң 
үстидин падиша 
болуш үчүн майлиди. У 
Саулни Исраил хәлқигә 
тонуштурғанда, улар 
“Падиша яшисун!” - дәп 
вақирашти. 



Узун өтмәй, Саул падиша синаққа дучар болди. 
Исраил өч көридиған аммонлар Исраилниң 
шәһирини қоршавқа елип, һәрбириниң оң көзини 
оювалимиз дәп қорқитти. Қандақ рәһимсиз план!



Хәтәр тоғрилиқ хәвәр Саул падишаға йәтти. 
У әскәрләрни тәйярлиди. 



Икки әскәр 
учрашқанда, Саул 
аммонларни 
һуҗум қилип, 
шәһәрни қутқазди. 
Саул: “... бүгүн 
Пәрвәрдигар 
Исраилни 
қутқузушни әмәлгә 
ашурди!” - дәп, 
Худаға шүкүр 
ейтти. 



Шу күни Худа Саулға улуқ ғалибә бәрди. Бирақ 
Саул Худани һәрдайим һөрмәтлимиди. Бир күни, 
флилстийәликләр билән җәңгә чиқмас бурун, Саул 

өзи Худаға көйдүрмә
қурванлиқ қилди.



У буниң Самуилниң хизмити екәнлигини билди. У, 
мошу хизмәтни қилиш үчүн, Самуил кәлгичә униң 
күткинини Худаниң халайдиғанлиғини биләтти. 

Бирақ Саул Худаға
беқинмиди!



Самуил келген кезде, ол Саулға былай деді: 
“Сен ақымақтық істедің. Сен өзіңнің Құдайың 
Жаратқан Иенің өсиетін орындамадың. Енді 

сенің патшалығың берік
болмайды”.



Саул буни кичик гуна дәп ойлиған 
болар. Лекин Худаға бойсунмиған 
дайим җиддий гуна. 



Башқа вақитта 
Худа Саулға 
Амаләкниң 
зулум хәлқини 
йоқ қилишни 
буйриған еди. 
Амма Саул 
билән хәлиқ 
амаләкләрниң 
падишаси 
Агагни тирик 
қалдурди. 



Шундақла улар баһалиқ нәрсиләр, қой вә 
өшкилирини елип қалди. Саул буниң 
һәммисини Пәрвәрдигарға 
қурванлиққа бериш үчүн 
елип қалғанлиғини ейтти. 



Самуил Саулға: “Бойсунған қурванлиқтин яхши. 
Сән Пәрвәрдигарниң сөзини рәт қилдиң, шуңлашқа 

Пәрвәрдигар сени Исраил
падишаси қилишни рәт қилди”,

- деди.  Саул өзиниң гунаси
үчүн бәкму өкүнди. Лекин
әнди толиму кечиккән еди.

У һаятиниң ахириғичә
бәхитсиз болди, сәвәви

у ПӘРВӘРДИГАРҒА
беқинмиди. 



Келишкән амма әқилсиз падиша

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

1 Самуил 8-16 

"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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