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Буруңқи заманда, Исраил падишаси Саулниң 
вақтида, Давут дегән бала өзиниң йәттә акисиға 
атисиниң падилирини беқишқа ярдәм қилип жүрди. 
Давут әң кәнҗиси болғиниға қаримастин, Худани 
яхши көрүп, Униңға ишәнч қилидиған күчлүк вә 

батур бала болди. У 

Бәйтләһәмдә яшатти. 



Бир күни шир кичик қозини кәчки тамақ 
қилиш үчүн падиға һуҗум қилди. Яш Давут һуҗум 

қилғанни һуҗум қилди. Қозини бир
яққа тартип елип, у ғарилдиған

һайванни яйлиридин тутуп,
уни өлтәрди. Давут

униңға Худаниң ярдәм 
қилғанлиғини билди. 



Самуил, Худаниң пәйғәмбири, 
Саул падишаниң Худаниң 
намиға дағ кәлтүргинигә техичә 
қайғуруп жүргән. “Сән Саул 
үчүн қачанғичә қайғурисән?” -
дәп Худа Самуилни тилиди. 



“Мән сени Йишайға әвитимән... Сәвәви Мән Өзәмгә 
падишани шуниң оғуллириниң арисидин таллидим”.  

Йишай Давутниң атиси болидиған. Саул 
падишаниң униң башқа падишани

издәп тапидиғанға кәткәнлигини
билсә, уни өлтүриши мүмкинлигини

билсиму, Самуил пәйғәмбәр
Худаға беқинди. 



Самуил кәлгәндә, 
Йишай өзиниң 
йәттә оғлини 
Самуилниң 
алдидин өтүшкә 
мәҗбүр қилди. 



Саулниң сарайида Пәрвәрдигарниң Роһи 
Саулни ташлап кәтти, шуңа у бәк тинимсиз адәмгә 
айланди. Униң хизмәтчилири бир яхши саз Саулни 

тиничландуруши мүмкин дәп
ойлиди. Уларниң бири

лира челишқа уста бир яш
жигитни биләтти. Шу

яш жигитниң ким
екәнлигини

тапаламсиз?
Һә, Давут.



Давутниң сази Саулни 
тиничландуруп, униңға ениқ 
ойлашқа ярдәм бәрди. Саул 
Йишайдин Давутниң 
падишалиқ хизмәттә қелишиға 
рухситини беришни сориди. 
Һәрдайим Саулда чүшкүнлүк 
яки қорқунуч болғанда, Давут 
униңға лира челип берәтти. 
Бу ярдәм қилатти. 



Давут өйигә қайтип кәлгәндә, Саул 
филистийәликләр билән чоң җәң башлиди. 
Давутни акилири Саулниң әскәрлиридә җәңгә 
қатнашти. Йишай Давутни акилириға тамақ 
апирип, уларниң һәл-әһвалини уқуп келиш үчүн 
баргаһиға әвәтти. 



ЙОҒАН филистийәлик палван Ғолият исраиллиқ 
әскәрлириниң һәммисини қорқитип болди. 



“Ичиңлардин бирини таллап, мениң йенимға 
кәлтүрүңлар!” - дәп вақириди Ғолият. “Әгәр у мән 
билән елишип мени өлтүрүветәлисә, биз силәргә 

қул болайли; әгәр уни мән йеңип 
өлтүрүветәлисәм, силәр

бизгә қул болуп
хизмитимизни

қилиңлар”.

Йоған адәмни
көргәндә,
исраиллиқлар
униңдин қечип,
бәк қорқип 
кәтти. 



Шуңа Давут Саулға: “Униң кесиридин Һечкимниң 
жүрүги қорқмисун. Сениң қулуң берип, у 
филистийәлик билән елишишқа чиқиду”, — деди. 
Саул Давутниң савутни кийип, қилич елип 
чиққинини халиған. Униң орнида Давут тайиғи 
билән бәш силиқ ташни алди. 



Ғолият яш Давутниң үстидә савутниң йоқлиғини 
көрүп күлди. “Мән тениңни һавадики қарға-
қузғунларға, даладики явайи һайванларға берәй!” –

дәп вақирди. “Мән 
Пәрвәрдигарниң нами

билән саңа қарши 
кәлдим!” - дәп җавап
бәрди Давут. “Мана,

бүгүн Пәрвәрдигар
сени мениң

қолумға тапшуриду
... чүнки бу ғәлибә

Пәрвәрдигарниңки!”



Шуниңдин кейин 
Давут Ғолиятқа 
қарши жүгәрди. 
Жүгирәп келиветип, 
у бир ташни 
салғисиға селип 
бир атти -
Ғолиятниң дәл 
пешанисигә атти. 
Ғолият йәргә дүм 
чүшти! 



Давут Ғолиятниң қиличини суғирип 
елип, униң бешини кесивалди. 
Филистийәликләр Ғолиятниң 
өлгәнлигини көрүп, өзлириниң 
җенини қутқузуш 
үчүн, қачти. 



Бу, Саулни лира челип тиничландурған 
дәл шу Давут екәнлиги, падишаниң есида 
йоқ еди. У Давутни өз әскәрлириниң башчиси 

қилди, амма кейин хәлиқ Давутниң
ғәлибәсигә һөрмәт көрсәткәндә,

һәсәт қилди. “Әнди униң
падишалиқтин башқа немиси

болмиши мүмкин?” – дәп Саул
ойланди. Шуниң билән, шу

күндин башлап 
Саул Давутқа
һәсәт 
билән 
қарайдиған
болуп қалди.



Саул падишаниң әқли вайимға йәнә тола болди. 
Шуңлашқа уни тиничландуруш үчүн Давут лира 
челип бәрди. Саул үч қетим Давутқа қаритип 

нәйзисини атти. Бирақ Давут
һәр қетим

униңдин
өзини чәткә

алди. Пәрвәрдигар Саулдин айрилип, Давутқа яр 
болғанлиғи үчүн, Саул 
Давуттин қорқатти. 



Лекин Йонатан, Саулниң оғли, Давутни 
инисидәк яхши көрәтти. “Атам Саул сени 
өлтүрмәкчи болуватиду”, - дәп, у Давутни 
әскәртти. Шуңа Давут қечип кәтти. Униң 
аяли бир бутни каривәткә Давутниң орниға 
ятқузуп, Давутни түндә деризидин 
чүширип қачуривәтти. Саул 
тәрипидин әвәтилгән адәмләр 
әтигәндә 
кәлгәндә, 

Давут кетип 
қалған еди. 



Давутқа Саулдин жираққа қечип кетишкә тоғра 
кәлди. У шундақ қилмас бурун, Йонатан иккиси 
өзара келишим түзди. Улар бир-биригә һәрдайим 
ярдәм беридиғанлиғини вәдиләшти. 



Әпсуски, икки дост хошлашти. Давут Саулниң 
әскәрлири тепивалиду дәп қорқмай яшайдиған йәр 
издәп кәтти. 



Давут падичи бала

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

1 Самуил 16-20 

"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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