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САМУИЛ 
биринчи қисим

Һананиң дуа қилиши

1 1 Әфраим тағлиридики Раматайим-Зофим Әлқана исимлиқ бир әфраимий 
адәм бар еди. У өзи Йәрохамниң оғли еди. Йәрохам Елиһуниң оғли, Елиһу 

Тохуниң оғли вә Тоху Зуфниң оғли еди.  2 Әлқана болса униң икки хотуни 
бар еди. Бириниң исми Һанна вә йәнә бириниң исми Пәнина еди. Пәнинаниң 
балилири бар еди, лекин Һаннаниң балилири йоқ еди.  3 Бу адәм өзи йилдин-
йилға өз шәһиридин самави қошунларниң сәрдари болған Худавәндигә 
сәҗдә қилип, қурбанлиқ кәлтүргили Шилоһқа чиқатти. Анда Елиниң Хофни 
билән Пинихас дегән икки оғли Худавәндиниң каһинлири еди.  
4 Тайин вақитта Әлқана қурбанлиқ қилип, өз хотуни Пәнина билән униң 
һәммә оғул-қизлириниң һәр биригә өз тегишликини берәтти.  5 Амма 
Һаннаға икки һәссә берәтти, чүнки Һаннаға амрақ еди. Лекин Худавәндә 
уни туғмас қилған еди.  6 Амма ериниң йәнә бир хотуни униң аччиқини 
кәлтүргили халап, Худавәндә уни туғмас қилғини үчүн уни териктүрәтти.  
7 Бу иш болса йилдин-йилға вәқә болуп, һәр қачан Һанна Худавәндиниң 
бәйтигә чиқса, Пәнина униң аччиқини кәлтүргәч, у йиғлап һечнемә 
йемәйтти.  8 Бу сәвәбтин униң ери Әлқана униңға ейттики: «Әй Һанна, 
немишкә йиғлайсән? Немишкә һечнемә йемәйсән, немишкә көңлүң ғәмкин 
туриду? Мән саңа он оғулдин әвзәл әмәсму?  
9 Улар Шилоһта таам йәп-ичкәндин кейин, Ели дегән каһин Худавәндиниң 
бәйтиниң ишикидики бир курсида олтарғинида Һанна қопуп берип,  10 җан 
аччиқида Худавәндигә дуа қилип, тола йиғлап,  11 вәдә қилип ейттики: 
«Әй самави қошунларниң сәрдари болған Худавәндә, әгәр дедикиңниң 
дәрдигә қарап мени яд қилип, дедикиңни унтумай, дедикиңгә бир оғул 
бала бәрсәң, уни пүтүн өмри үчүн Худавәндигә беғишлап қояй вә һеч бир 
устира униң бешиға селинмисун» деди.  12 У өзи Худавәндиниң алдида дуа 
қилип турғанда Ели униң ағзиға сәпселип баққан еди.  13 Чүнки Һанна өз 
көңлидә дуа қилғач униң авази аңланмай, ялғуз ләвлири мидирлавататти. 
Шуниң үчүн Ели: «У мәст екән» дәп хиял қилди.  14 Ели униңға: «Қачанғичә 
мәст турисән? Мәстликиңдин оң болғин» деди.  15 Лекин Һанна җавап берип 
ейттики: «Ундақ әмәс, әй хоҗам. Көңли ғәмкин бир хотун екәнмән. Шараб 
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яки һарақтин һечнемә ичмидим, бәлки җенимниң дәрдини Худавәндиниң 
алдида төктүм.  16 Дедикиңни яман хотундәк билмигин, чүнки мениң 
беарамлиқ билән дәрдимниң зиядиликидин бу вақитқичә сөз қилдим.  
17 Ели униңға җавап берип ейттики: «Теч-аман барғин. Исраилниң Худайи 
униңдин тиклигиниңни саңа бәрсун» деди.  18 У ейтти: «Дедикиң көзүңниң 
алдида илтипат тапқай» деди. Шуни дәп, хотун чиқип кетип, таам йәп, андин 
балдурқидәк ғәмкин көрүнмиди.  19 Әтиси улар сәһәр Худавәндиниң алдида 
сәҗдә қилип, йенип кетип, Рамадики өйигә йетип кәлди. Әлқана өз хотуни 
Һаннаға йеқинлиқ қилса, Худавәндә Һаннани яд қилғач  

Һанна вә Әлқананиң оғли Самуил

20 Һанна һамилдар болуп, вақит тамам болғанда бир оғул туғуп, уни 
Самуил дәп атиди, чүнки Худавәндидин тиливалдим» дәп ейтти.  21 Әлқана 
дегән киши һәммә өй хәлқи билән йилдики қурбанлиқни Худавәндигә 
кәлтүрүп, вәдилирини ада қилғили чиқти.  22 Лекин Һанна биллә бармай, 
еригә сөз қилип: «Бала әмчәктин айрилғанда мән уни елип барайки, у 
Худавәндиниң алдида һазир болуп, анда һемишә турғай» деди.  23 Ери Әлқана 
униңға ейтти: «Немә саңа яхши көрүнсә, қилғин. Уни айрип қойғичилик 
туруп турғин. Амма Худавәндә өз сөзини беҗа қилғай» деди. Хотун өзи өйдә 
қелип, уни айриғичә емитәтти.  24 Амма у уни айриғандин кейин уни елип 
чиқип, үч буқа, бир ефа ун вә бир тулум шараб алғач берип, Худавәндиниң 
Шилоһтики бәйтигә кәлтүрди. Лекин бала техи кичик еди.  25 Улар бир 
буқини союп, балини Елиниң қешиға кәлтүрди.  26 У вақит Һанна ейтти: «Әй 
хоҗам, сениң тирикликиң билән қәсәм қилимәнки, шәксиз әй хоҗам, бу 
йәрдә сениң қешиңда туруп, Худавәндигә дуа қилған хотун мән болимән.  
27 Бу бала тоғрисидин дуа қилдим. Мана Худавәндә униңдин тилигинимни 
маңа бәрди.  28 Униң үчүн мән әмди уни Худавәндигә яндуруп бәрдим. 
Өмриниң һәммә күнлиридә Худавәндиниңки болғай» деди. Шуни дәп, анда 
Худавәндигә сәҗдә қилди.  

2 1 Һанна дуа қилип ейтти:

 «Мениң көңлүм Худавәндә билән шатлиқ қилиду.
 Мүңгүзүм Худавәндә билән егиз болиду.
 Ағзим дүшмәнлиримгә ечилди,
 чүнки сениң ниҗатиң үчүн хошал болимән.  
2 Һеч ким Худавәндидәк муқәддәс әмәстур,
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 чүнки сәндин башқа һеч ким йоқтур.
 Худайимиздәк һеч қорам таш йоқтур.  
3 Ундақ кибирлик билән сөзләп турмаңлар
 вә йоған сөзләрни ағзиңлардин чиқармаңлар,
 чүнки Худавәндә һәр нәрсини билидиған бир Худадур,
 униң қоли биллә әмәлләр таразида тартилиду.  
4 палванларниң ялири сундурулди,
 лекин путлашқанлар қудрәт билән бәл бағлайду.  
5 Тоқ болғанлар нан тапмақ үчүн өзини қуллуққа бериду,
 лекин ачлар йәнә ач қалмайду.
 Туғмас хотун болсиму йәттини туғиду,
 лекин тола балиси бар хотун аҗизлишип кетиду.  
6 Худавәндә өлтүрүп тирилдүриду.
 У өзи гөргә чүшүрүп, йәнә қопуриду.  
7 Худавәндә кишини кәмбәғәл қилип, һәм бай қилиду.
 Худавәндә кишини пәс қилип, һәм егизләндүриду.  
8 У өзи мискинни топидин қопуруп, пеқирни қиғлиқтин көтириду.
 У уларни есилзадиләр билән олтарғузуп, 
шан-шәрәпниң тәхтигә варис қилип қойиду.
 Чүнки йәрниң түврүклири Худавәндиниңкидур.
 У өзи дунияни уларниң үстигә салғандур.  
9 Өз муқәддәслириниң путлирини муһапизәт қилиду.
 Амма яманлар қараңғуда шүк қилиниду,
 чүнки һеч ким өз қудрити билән нусрәт тапмайду.  
10 Худавәндигә хусумәт қилғучилар парә-парә қилиниду.
 У өзи асмандин уларниң үстидә гүлдүрләйду.
 Худавәндә йәрниң чәтлирини һөкүм қилиду.
 У өз падишаһиға қудрәт берип,
 өз мәсиһлиғининиң мүңгүзини егиз қилиду» деди.  

Елиниң оғуллири

11 Әлқана болса Рамадики өз өйигә йенип барди, лекин бала Елиниң 
қешида Худавәндигә хизмәт қилип турди.  12 Амма Елиниң оғуллири тола 
яман кишиләр болуп, Худавәндини тонумайтти.  13 Каһинлар болса өз 
адитидәк хәлиққә шундақ қилаттики, бир киши союм қурбанлиқни кәлтүрсә, 
каһинларниң хизмәткари гөш техи қайнап турғанда келип, үч тиғлиқ 
бир чаңгакни қолида тутуп,  14 даш, қазан, даңқан яки кора болса чаңгак 
шуларниң ичигә тиқип, чаңгакқа немә қадалса, шуни каһин өзигә алатти. 
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Улар Шилоһқа кәлгән һәммә исраилийларға шундақ қилатти.  15 Шундақ 
һәм яғни көйдүрмәстә каһинниң хизмәткари келип, қурбанлиқ қилған 
адәмгә сөзләп: «Каһинға қоруйдиған гөш бәргин, чүнки сәндин пишқан гөш 
халимай, бәлки хамни халайду» дәйтти.  16 Әгәр бирким униңға: «Авал яғни 
көйдүрмәк лазимдур. Андин немә халисаң алғин» дәп ейтса, у өзи: «Ундақ 
әмәс. Әмди маңа бәргин, болмиса зорлап алимән» дәйтти.  17 Бу йигитләрниң 
хатаси Худавәндиниң алдида тола чоң еди. Чүнки униң сәвәбидин хәлиқ 
Худавәндиниң қурбанлиқини хар көрәтти.  

18 Амма Самуил балилиқ вақтида Ефод дегән бир канаплиқ либасни кийип, 
Худавәндиниң алдида хизмәт қилатти.  19 Шуниңдин башқа униң аниси йилда 
униңға бир кичик чапан етип, йилдики союм қурбанлиқини кәлтүрмәк үчүн 
өз ери билән йилдин-йилға чиққанда униңға алғач келип берәтти.  20 Ели өзи 
Әлқана билән хотуниға дуайихәйр оқуп: «Худавәндигә бәргининиң орниға 
бу хотундин Худавәндә өзи саңа йәнә уруқ-әвлат бәргәй» дәп ейтатти. Андин 
бу иккилиси өз өйигә янатти.  21 Амма Худавәндә Һаннани яд қилип шапаәт 
қилғач, у һамилдар болуп, үч оғул вә икки қиз туғди. Лекин Самуил дегән 
бала Худавәндиниң алдида өсүп чоң болди.  
22 Ели өзи тола қерип кәткән еди. У өзи оғуллириниң пүтүн Исраилға 
һәммә қилғинини аңлап, җамаәт чедириниң ишикидә хизмәт қилған 
хотунлар билән ятқининиң хәвирини ишитип,  23 уларға ейттики: «Немә 
үчүн шундақ ишлар қилисиләр, чүнки бу хәлиқниң һәммисидин силәрниң 
бузуқ ишлириңларниң хәвирини аңлаймән.  24 Бу болмайду, әй оғуллирим! 
Мән аңлиған хәвәр яхши әмәс. Худавәндиниң хәлқини аздурисиләр.  25 Әгәр 
бир адәм йәнә бир адәмгә хата қилса, Худа адаләт қилиду. Лекин әгәр бир 
адәм Худавәндигә хата қилса, ким униңға шапаәт қилиду?» деди. Лекин 
улар атисиниң сөзигә қулақ салмиди, чүнки Худавәндә уларни өлтүргили 
халиған еди.  26 Амма Самуил дегән бала өсүп чоң болуп, Худавәндә билән 
адәмләрниң алдида илтипат тапқан еди.  

27 Худаниң бир адими Елиға келип, униңға ейтти: «Худавәндә мундақ 
ейтидуки: ‹ Атаңниң ханидани Мисирда Фирәвнниңкидә турғанда өзәмни 
уларға ашкарә қилмидимму?  
28 Мән өзәмниң каһини болуп, өз қурбангаһимда қурбанлиқ қилип, хушбуй 
исриқ көйдүрүп, мениң алдимда Ефод тонини кийип хизмәт қилғили 
Исраилниң һәммә қәбилилиридин уни илғимидимму? Атаңниң ханиданиға 
бәни-Исраилниң һәммә көйдүридиған қурбанлиқлирини бәрмидимму?  
29 Немишкә мән өз маканимда буйруған союм қурбанлиқи билән һәдийәләрни 
дәссәйсиләр? Немишкә маңа қилғандин зиядә өз оғуллириңға иззәт 
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қилисән, чүнки бәни-Исраил кәлтүргән һәдийәләрниң әвзилидин өзәңларни 
сәмритисиләр›.  30 Униң үчүн Исраилниң Тәңриси Худавәндә ейтидуки: ‹ Сениң 
ханиданиң билән атаңниң ханидани мениң алдимда хизмәт қилғай› дәп ейтқан 
едим. Лекин әмди Худавәндә ейтидуки: ‹ Маңа һеч келишмәйду. Маңа иззәт 
қилғанларға мән иззәт қилимән, лекин мени хар көргәнләр мәнситилмәйду. 
31 Мана өзәм сениң биликиңни атаңниң ханиданиниң билики билән кесидиған 
күнләр келиду. Шундақки, сениң өйүңдә қери адәм тепилмайду.  32 Исраилға 
һәр нә берилсиму, маканимни тәңликкә чүшкинини көрисән вә сениң өйүңдә 
әбәдкичә қери адәм тепилмайду.  33 Мән қурбангаһтин кәсмигән һәр адимиң 
болса көзлириңниң суслашмиқи билән җениңниң ғәмкин болушиға сәвәб 
болиду. Өйүңдә туғулғанларниң һәммиси балағәткә йәткәндә өлиду.  
34 Буниңға икки оғлуң Хофни билән Пинихасқа болидиған вәқә саңа аламәт 
болиду. Уларниң иккилиси бир күндә өлиду.  35 Амма көңлүм билән 
җенимниң ирадисигә мувапиқ иш қилидиған ишәшлик бир каһинни өзәмгә 
қопуруп, униңға мәзмут туридиған бир өй ясаймән. У мәсиһләнгинимниң 
алдида һемишә хизмәт қилиду.  36 Ундақ болидуки, сениң өйүңдикиләрдин 
һәр ким тирик қалса, келип бир парчә күмүч вә бир лоқма нан тапмақ үчүн 
униңға тазим қилип: ‹ Каһинлиқниң бир ишини маңа бәргин, йегили бир 
парчә нан тапай› дәп ейтиду».  

Худавәндә Самуилни қичқириду

3 1 Самуил дегән бала болса Елиниң алдида Худавәндиниң хизмитини 
қилатти амма Худавәндиниң сөзи у күнләрдә кам болуп, пәйғәмбәрлик 

роһий көрүнүшләр тола әмәс еди.  2 Шундақ болдики, Елиниң көзлири 
көрәлмигидәк аҗизлишип турғанда у өзи бир вақит орнида йетип,  
3 Худаниң чириғи техи өчмәй көйүп туруп, Самуил өзи Худаниң әһдә сандуқи 
турған йәрдә Худавәндиниң бәйтидә йетип ухлиғанда  4 Худавәндә Самуилни 
қичқарди. У болса: «Мана мән» дәп ейтип,  5 Елиниң қешиға жүгүрүп берип: 
«Мана сән мени қичқардиң әмәсму?» деди. Лекин у җавап берип: «Мән 
қичқармидим. Берип ятқин» деди. Шуни десә, у берип ятти.  
6 Лекин Худавәндә Самуилни йәнә қичқарди. Қичқарса, Самуил қопуп Елиниң 
қешиға берип: «Мана мән, мени қичқардиң әмәсму?» дәп ейтти. Лекин у 
җавап берип: «Мән қичқармидим, әй оғлум, йәнә берип ятқин» деди.  7 Амма 
Самуил техи Худавәндини тонумиған еди. Худавәндиниң сөзиму униңға 
техи ашкарә қилинған әмәс еди.  
8 Лекин Худавәндә йәнә үчинчи мәртивә Самуилни қичқарди. Қичқарса, 
у қопуп Елиниң қешиға берип: «Мана мән, мени қичқардиң әмәсму?» дәп 
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ейтти. У вақит Ели Худавәндә бу йигитни қичқириватқинини уқти.  9 Униң 
үчүн Ели Самуилға ейттики: «Берип ятқин. Әгәр йәнә сени қичқарса: «Әй 
Худавәндә, сөз қилғин. Бәндәң аңлайду› дәп ейтқин» десә, Самуил берип 
орнида ятти.  
10 Ятса, Худавәндә келип туруп, илгәркидәк: «Әй Самуил, әй Самуил» дәп 
қичқарди. Самуил өзи: «Сөз қилғин. Бәндәң аңлайду» дәп җавап бәрди.  
11 Худавәндә Самуилға ейттики: «Мана униң тоғрисидин аңлиғанларниң 
һәр бириниң икки қулиқида хәвири җириңлиғидәк бир ишни Исраилниң 
арисида қилмақчимән.  12 Авалдин тартип ахирғичә Елиниң үстигә униң 
өйи тоғрисидин ейтқинимниң һәммисини у күндә беҗа кәлтүримән.  13 Мән 
униңға хәвәр бәрдимки, униң өйиниң үстигә әбәдкичә һөкүм қилимән, чүнки 
униң оғуллириниң гуна қилип өз үстигә ләнәт кәлтүргинини билип туруп, 
уларни тосимиди.  14 Униң үчүн Елиниң өйи тоғрисидин қәсәм қилдимки, 
Елиниң өйиниң бузуқлуқи, хаһи қурбанлиқ хаһи һәдийә билән әбәдкичә 
капарәт қилинмайду».  
15 Самуил әтигичә йетип, андин Худавәндиниң бәйтиниң ишиклирини ачти. 
Амма Самуил роһий көрүнүшни Елиға дәп бәргили қорқти.  16 Лекин Ели 
Самуилни қичқирип: «Әй Самуил оғлум» деди. У өзи: «Мана мән» дәп җавап 
бәрди.  17 У ейтти: «Худавәндә саңа немә сөз ейтти? Уни мәндин йошурмиғин. 
Әгәр униң саңа ейтқининиң бир сөзини мәндин йошурсаң, Худа саңа ундақ 
қилсун, мундақ қилсун вә буниңдин һәм зиядә қилсун» деди.  18 У вақит 
Самуил униңдин һечнемини йошурмай, униңға һәммә сөзни дәп бәрди. Ели 
сөз қилип: «У өзи Худавәндидур. Һәрнемә униңға яхши көрүнсә, қилсун» дәп 
ейтти.  
19 Амма Самуил өсүп чоң болди вә Худавәндә униң билән болуп, ейтқан 
сөзлириниң һеч бирини йәргә чүшкили қоймайтти.  20 Шундақки, Дандин 
тартип Бәршебағичә пүтүн Исраил Худавәндиниң пәйғәмбири болуши 
Самуилға аманәт берилгинини билди.  21 У вақиттин тартип Худавәндә 
Шилоһта өзини ашкарә қилғили турди, чүнки Худавәндә Шилоһта өз сөзи 
билән өзини Самуилға ашкарә қилатти.  

Филистинийләр Худаниң әһдә сандуқини елип кетиду

4 1 Самуилниң сөзи болса пүтүн Исраилға йәтти. У вақит Исраил 
филистинийләр билән җәң қилғили чиқип, Әбән-Езәрниң әтрапида чүшти. 

Амма филистинийләр Афеқ дегән йәрдә чүшкән еди.  2 Филистинийләр 
Исраил билән соқушқили қопуп, қатар тизилип турди. Җәң өзи қаттиқ болуп 
йейилғанда филистинийләр Исраилни мәғлуп қилип, мәйданда уларниң 
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қошунидин төрт миңчә адәмни өлтүрди.  3 Хәлиқ ләшкәргаһқа йенип 
кәлгәндә Исраилниң ақсақаллири ейттики: «Немишкә Худавәндә бүгүн 
бизни филистинийләрниң алдида тармар қилди? Шилоһтин Худавәндиниң 
әһдә сандуқини мунда қешимизға кәлтүрәйли. У аримизда болуп, бизни 
дүшмәнлиримизниң қолидин қутқузғай» деди.  4 Шуни десә, хәлиқ Шилоһқа 
киши әвәтти. Улар болса керубларниң үстидә олтарғучи, самави қошунларниң 
сәрдари болған Худавәндиниң әһдә сандуқини көтирип елип кәлди вә 
Елиниң икки оғли Хофни билән Пинихас Худаниң әһдә сандуқи билән биллә 
барди.  5 Худавәндиниң әһдә сандуқи ләшкәргаһқа кәлтүрүлгинидә пүтүн 
Исраил йәр тәврәнгидәк хушлуқидин күчлүк қичқиришти.  
6 Филистинийләр қичқиришниң авазини аңлап: «Ибранийларниң 
ләшкәргаһидин аңланған бу күчлүк қичқириш немә аваз екән» дейишип, 
Худавәндиниң әһдә сандуқиниң ләшкәргаһқа кәлтүрүлгинини билип қалди.  
7 У вақит филистинийләр қорқуп: «Худа ләшкәргаһқа кәлди» дәп ейтишип: 
«Вай бизгә! Мундақ иш бу вақитқичә һеч болған әмәс.  8 Вай бизгә! Бизни 
бу қудрәтлик тәңрилиридин ким қутқузиду? Баяванда мисирлиқларни 
хилмухил бала билән урған тәңриләр шу әмәсму?  9 Әй филистинийләр, 
күчлүк болуп әрдәк туруңлар. Ибранийлар бизгә қул болғандәк биз 
уларға қул болмайли.  10 Әрдәк туруп соқушуңлар» деди. Шундақ дейишип, 
филистинийләр соқушуп турди. Амма Исраил мәғлуп болуп, һәр бири өз 
чедириға қечип кәтти. Улар наһайити урулуп шикәстә йеди. Шундақки, 
Исраилдин оттуз миң пиядә әскәр өлтүрүлди.  11 Худаниң әһдә сандуқи һәм 
елинип, Елиниң икки оғли Хофни билән Пинихасму өлтүрүлди.  
12 Амма өзи бәни-Бәняминдин болуп, қошундин қачқан бир адәм житиқ 
кийим кийип, бешида топа чечиқлиқ болуп жүгүрүп, шу күн Шилоһқа йетип 
барди.  13 Йетип барғанда, мана Ели йолниң четидә бир курсида интизар 
қилип олтариду. Чүнки униң көңли Худаниң әһдә сандуқи тоғрисидин 
һодуқуп қалған еди. У киши шәһәргә келип хәвәр бәргәндә, пүтүн шәһәр 
пәряд қилди.  14 Ели өзи пәрядини аңлап: «Бу немә ғул-ғула екән?» дәп 
сориди. У киши алдирап келип, Елиға хәвәр бәрди.  15 Амма Ели тохсан сәккиз 
яшқа кирип, көзлири пәрдилик болуп көрәлмәйтти.  
16 У киши Елиға ейтти: «Мән қошундин кәлгән кишимән. Мән бүгүн қошундин 
қечип кәлдим» деди. Ели: «Әй оғлум, иш қандақ болди?» дәп сориди.  
17 Хәвәрчи җавап берип: «Исраил филистинийләрниң алдидин қечип кетип, 
хәлиқтин тола кишиләр өлүп, сениң икки оғлуң Хофни билән Пинихас һәм 
өлүп, Худаниң әһдә сандуқиму елинип кәтти» деди.  18 У өзи Худаниң әһдә 
сандуқи тоғрисидин сөз қилғанда Ели дәрвазиниң йенида турған курсидин 
кәйнигә йиқилип, бойни сунуп өлди, чүнки у қерип кетип еғирлашқан бир 
адәм еди. У өзи қириқ йил Исраилниң һакими болған еди.  19 Униң келини, 
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йәни Пинихасниң хотуни һамилдар болуп туққили йеқин еди. У өзи 
Худаниң әһдә сандуқи елинип, қейнатиси билән ериниң өлгининиң 
хәвирини аңлиғанда егилип, балини туғди, чүнки толғақ тартқили 
турған еди.  20 У өлгинидә чөрисидә турған хотунлар: «Қорқмиғин! Бир 
оғул туғдуң» деди. Лекин у хаһи җавап бәрмәй, хаһи тиңшимиди.  21 У 
өзи балини Икабод дәп атиди, чүнки шан-шәрәп Исраилдин кәтти» деди. 
Худаниң әһдә сандуқи елинип, қейнатиси билән ериниң өлгинини ойлап, 
шуни ейтти.  22 У өзи: «Худаниң әһдә сандуқи елинғини билән шан-шәрәп 
Исраилдин кәтти» дәп ейтти.  

Худаниң әһдә сандуқи филистинийләрниң жутида

5 1 Филистинийләр Худаниң әһдә сандуқини тутуп Әбән-Езәрдин Ашдодқа 
елип барди.  2 Анда филистинийләр Худаниң әһдә сандуқини елип, Дагон 

бутханисиға киргүзүп, Дагон дегән бутниң йенида қойди.  3 Ашдодлиқлар 
әтиси сәһәр қопуп кәлсә, мана Худавәндиниң әһдә сандуқиниң алдида 
Дагон бути йүзи билән йәргә йиқилип қапту. Улар Дагон бутини елип. өз 
орнида йәнә турғузуп қойди.  4 Лекин йәнә әтиси сәһәр қопуп кәлсә, мана 
Худавәндиниң әһдә сандуқиниң алдида Дагон бути йүзи билән йәргә 
йиқилип, Дагонниң бешиниң өзи билән қоллири босуғиға чеқилип андин 
айрилип, ялғуз белиққа охшаш тени қалған еди.  5 Униң үчүн бу күнгичилик, 
хаһи Дагонниң каһинлири болса, хаһи Дагонниң бутханисиға киргүчиләр 
болса Ашдодтики Дагонниң босуғисиға дәссимәйду.  
6 Амма Худавәндиниң қоли Ашдодлиқларниң үстигә еғир болуп уларни 
хараб қилип, Ашдод билән әтрапидики олтарғанларни һүррәк кесили 
билән урди.  7 Ашдодлиқлар шуни көргәндә: «Исраилниң Тәңрисиниң 
әһдә сандуқи бизниңкидә қалмисун, чүнки униң қоли бизни вә Тәңримиз 
Дагонни яман еғир басиду» дәп ейтишти.  8 Униң үчүн улар кишиләр әвәтип, 
филистинийләрниң һәммә хоҗилирини өзигә қичқартип җәм қилип: 
«Исраилниң Тәңрисиниң әһдә сандуқини немә қилайли?» дәп ейтти. Булар: 
«Исраилниң Тәңрисиниң әһдә сандуқи Гатқа йөткәлсун» дәп җавап бәрди. У 
вақит улар Исраилниң Худайиниң әһдә сандуқини у йәргә йөткиди.  
9 Улар уни йөткигәндин кейин Худавәндиниң қоли шәһәргә қарши болуп, 
анда наһайити чоң изтирап пәйда қилип, кичикләрдин тартип чоңлириғичә 
шәһәрниң һәммә хәлқини урди. Шундақки, уларда һүррәк пәйда болуп чиқти.  
10 У вақит улар Худаниң әһдә сандуқини Әқронға әвәтти. Лекин Худаниң әһдә 
сандуқи Әқронға кәлгәндә әқронлуқлар пәряд қилип: «Биз билән хәлқимизни 
өлтүрмәк үчүн Исраилниң Тәңрисиниң әһдә сандуқини бизгә йөткиди» дәп 
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ейтти.  11 Улар болса кишиләр әвәтип, филистинийләрниң хоҗилирини 
қичқартип җәм қилип: «Биз билән хәлқимизни өлтүрмисун дәп, Исраилниң 
Тәңрисиниң әһдә сандуқини мундин елип, өз җайиға әвәтиңлар» деди. 
Чүнки Худаниң қоли уларниң үстигә тола еғиз басқач, шәһәрдә өлгичилик 
изтирап болған еди.  12 Өлмигән адәмләр болса һүррәк кесили билән урулуп 
шәһәрниң пәряди асманғичә йәтти.  

Филистинийләр Худаниң әһдә сандуқини Исраилға яндуриду

6 1 Худавәндиниң әһдә сандуқи филистинийләрниң жутида йәттә ай 
турғанда,  2 филистинийләр каһинлар билән палчиларни қичқирип: 

«Худавәндиниң әһдә сандуқини немә қилайли, қандақ қилип уни өз җайиға 
әвәтәйли дәп, бизгә билдүрүңлар» деди.  3 Улар җавап бәрдики: «Әгәр 
Исраилниң Тәңрисиниң әһдә сандуқини әвәтип бәрсәңлар, қуруқ әвәтмәңлар, 
бәлки униңға бир гуна қурбанлиқи кәлтүрмәк лазим болиду. Ундақ қилип, 
шипа таписиләр. Униң қоли немә сәвәбтин силәрдин көтирилмигини 
силәргә һәм мәлум болиду» деди.  4 Улар: «Биз немини гуна қурбанлиқи 
қилип, униңға кәлтүримиз?» дәп сориди. Улар ейттики: «Филистинийләрниң 
хоҗилириниң саниға мувапиқ алтундин бәш һүррәк сүритини вә алтундин 
бәш чашқан сүритини ясап бериңлар. Чүнки һәммәңларниң өзи билән 
хоҗилириңларға тәккән бала болса бирдур.  5 Һүррәк сүрәтлирини вә 
жутуңларни хараб қилидиған чашқанларниң сүрәтлирини ясап, Исраилниң 
Тәңрисигә шан-шәрәп бериңлар. Буниң билән еғир қолини силәрдин, 
тәңрилириңлардин вә жутуңлардин көтиридумикин.  6 Мисирлиқлар билән 
Фирәвн өз көңүллирини қаттиқ қилғандәк немишкә көңүллириңларни 
қаттиқ қилисиләр? У буларниң арисида әҗайип әмәлләр қилғандин кейин, 
улар бәни-Исраилни кәткили қойғач булар чиқип кәтти әмәсму?  7 Әмди йеңи 
һарвуни қилдуруп, боюнтуруққа техи көндүрүлмигән болуп сүт емитидиған 
икки инәкни һарвуға қошуңлар. Амма мозайлирини улардин айрип, өйгә 
елип қайтуруңлар.  8 Андин Худавәндиниң әһдә сандуқини елип, һарвуға 
қоюп, униңға гуна қурбанлиқи қилип кәлтүридиған алтун нәрсилирини 
бир сандуққа селип яндап қоюп, кәтсун дәп, маңдуруп қоюңлар.  9 Андин 
қарап беқиңлар. Әгәр сандуқ өз жутидики Бәйт-Шәмәшниң йоли билән 
маңса, мәлум болидуки, бизгә шу чоң балани әвәткүчи Худавәндә өзидур. 
Болмиса билимизки, бизни урған қол униңки болмай, бәлки бу бизгә 
тасадипийлиқтин болған бир иш болиду дейишти.  
10 У вақит адәмләр шундақ қилип, сүт емитидиған икки инәкни һарвуға 
қошуп, мозайлирини өйдә солап қоюп,  11 Худавәндиниң әһдә сандуқини 
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һарвуға селип, алтун чашқанлири билән һүррәк сүрәтлири бар сандуқни 
яндап қойди.  12 Инәкләр Бәйт-Шәмәшкә баридиған йол билән уттур берип, 
чоң йол билән меңип мөрәп йүрүп, хаһи оң тәрәпкә, хаһи чәп тәрәпкә 
чиқмайтти. Филистинийләрниң хоҗилири болса уларниң арқисидин Бәйт-
Шәмәшкичә барған еди.  13 Амма бәйт-шәмәшликләр вадида буғдай оруп 
туруп, көзлирини ечип қариса, әһдә сандуқини көрүп, уни көргәндә хуш 
болди.  14 Лекин һарву Йәшуа дегән бир бәйт-шәмәшлик кишиниң етизлиқиға 
келип, андаки бир чоң ташниң йенида тохтап қалди. Улар һарвуниң яғичини 
кесип, икки инәкни бир көйдүридиған қурбанлиқ қилип, Худавәндигә 
кәлтүрди.  15 Чүнки бәни-Лавий Худавәндиниң әһдә сандуқи билән алтун 
нәрсилири бар сандуқни чүшүрүп, у чоң ташниң үстидә қойған еди. У күндә 
бәйт-шәмәшликләр Худавәндигә көйдүридиған қурбанлиқ билән союм 
қурбанлиқлар кәлтүрди.  16 Филистинийләрниң бәш хоҗиси шуни көрүп, шу 
күн Әқронға йенип кәтти.  

17 Филистинийләрниң Худавәндигә гуна қурбанлиқи қилип бәргән алтун 
һүррәкләр болса бири Ашдодтин, бири Газадин, бири Ашқелондин, бири 
Гаттин вә бири Әқрондин еди.  18 Лекин алтун чашқанлар филистинийләрниң 
бәш хоҗисиға тәвә зиминидики һәммә шәһәрниң саниға мувапиқ еди. Бу 
сепиллик шәһәрләр билән сәһра кәнтлириниң тәвә йери болса Худавәндиниң 
әһдә сандуқи қоюлған чоң ташқичә йетиду. У таш бу күнгичә бәйт-шәмәшлик 
Йәшуаниң етизлиқида бар.  
19 Амма Худавәндиниң әһдә сандуқиниң ичигә қариғини үчүн тола бәйт-
шәмәшликләр урулди. У өзи әллик миң йәтмиш кишини урди. Худавәндә 
хәлиқни мундақ қаттиқ урғини үчүн хәлиқ матәм тутти.  20 Бәйт-шәмәшликләр 
сөзләп: «Шу муқәддәс Рәб Худаниң алдида ким туралайду? Биздин кетип 
кимгә барғай» дәп ейтти.  21 Андин улар Қирят-Йеаримдики олтарғучиларға 
әлчиләр әвәтип: «Филистинийләр Худавәндиниң әһдә сандуқини яндуруп 
бәрди. Бу йәргә чүшүп, уни өзәңларниңкигә елип чиқиңлар» дәп ейтқузди.  

Филистинийләр Миспаһта мәғлуп қилиниду

7 1 У вақит қирят-йеаримлиқлар келип, Худавәндиниң әһдә сандуқини елип 
чиқип, Абинадабниң бир егизликтә ясалған өйидә қоюп, у кишиниң оғли 

Елиазарни Худавәндиниң әһдә сандуқидин хәвәр алғили муқәддәс қилди.  
2 Әһдә сандуқи Қирят-Йеаримда қоюлғандин тартип узун вақит, йәни йигирмә 
йил өтүп кәтти. Амма Исраилниң пүтүн ханидани болса Худавәндигә пәряд 
чекип ах уратти.  3 Лекин Самуил Исраилниң пүтүн ханиданиға ейттики: 
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«Әгәр силәр барчә көңлүңлар билән Худавәндиниң тәрипигә йенип, ят Тәңри 
билән Аштарот дегән бутларни өз араңлардин чиқирип, көңүллириңларни 
Худавәндиниң тәрипигә қилип, хас униңға ибадәт қилсаңлар, у силәрни 
филистинийләрниң қолидин қутқузиду» дегәндә  
4 бәни-Исраил Баал билән Аштарот дегән бутларни ташлап, хас Худавәндигә 
ибадәт қилғили турди.  5 Самуил: «Пүтүн Исраилни Миспаһта җәм қилсаңлар, 
мән силәр үчүн Худавәндигә дуа қилай» дәп ейтти.  6 Андин улар Миспаһта 
җәм болуп, анда су тартип Худавәндиниң алдида төкүп у күн роза тутуп: 
«Биз Худавәндигә хата қилдуқ» дәп ейтти. Самуил болса Миспаһта бәни-
Исраилға һөкүм сүрди.  7 Филистинийләр бәни-Исраилниң Миспаһта җәм 
болғинини аңлиғанда филистинийләрниң хоҗилири Исраил билән җәң 
қилғили у йәргә чиқти.  8 Бәни-Исраил буни аңлиғанда филистинийләрдин 
қорқуп турди. Бәни-Исраилниң өзи Самуилға: «Тәңримиз Худавәндә 
бизни филистинийләрниң қолидин қутқузғай дәп биз үчүн униңға пәряд 
қилиштин тохтимиғин» дәп ейтти.  9 У вақит Самуил бир емидиған қозини 
елип, уни көйдүридиған қурбанлиқ қилип, Худавәндигә пүтүн қурбанлиқ 
қилди. Шундақ қилип, Самуил Исраилниң һәққидә Худавәндигә пәряд қилса, 
Худавәндә дуасини аңлиди.  
10 Самуил көйдүридиған қурбанлиқни қилип турғанда филистинийләр 
Исраил билән соқушқили йеқинлишип кәлди. Лекин Худавәндә у күндә 
қаттиқ гүлдүрләш билән филистинийләрниң үстидә гүлдүрләп, уларни 
ундақ пәришан қилдики, улар бәни-Исраилдин мәғлуп болди.  11 Исраилниң 
адәмлири Миспаһтин чиқип, уларни уруп, Бәйт-Карниң төвинигичә қоғлиди.  

12 У вақит Самуил бир ташни елип, уни Миспаһ билән Шән-ниң оттурисида 
турғузуп, уни Әбән-Езәр дәп атап, бу вақитқичә Худавәндә бизгә ярдәм 
бериватиду» дәп ейтти.  13 Филистинийләр болса бесилип қелип, йәнә 
Исраилниң жутиға кирмәй туруп, Самуил тирик қалғичилик Худавәндиниң 
қоли филистинийләрниң хилапида еди.  14 Әқрондин тартип Гатқичә 
филистинийләр Исраилдин алған шәһәрләр болса Исраилға яндурулуп, 
уларға тәвә йәрлириниму Исраил филистинийләрниң қолидин йәнә 
яндурувалди. Буниңдин башқа Исраил билән аморийларниң арисида сүлһи 
болди.  
15 Самуил болса өз өмриниң һәммә күнлиридә Исраилға һөкүм сүрүп туруп,  
16 йилдин йилға Бәйтәл, Гилгал, вә Миспаһни айлинип, у һәммә йәрләрдә 
Исраилға һөкүм йүргүзәтти.  17 Андин Рамаға йенип баратти, чүнки анда 
униң өйи болуп у йәрдә һакимлиқ қилатти. Анда һәм Худавәндигә бир 
қурбангаһ ясиған еди.  
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Исраил хәлқи бир падишаһ сорайду

8 1 Амма Самуил қери болғанда Исраилниң үстигә өз оғуллирини һаким 
қилип қойди.  2 Униң тунҗи оғлиниң ети Йоел болуп, иккинчисиниң 

ети Абия еди. Булар Бәршебада һаким еди.  3 Лекин оғуллири униң йолида 
йүрмәй, бәлки езип наһәқ пайдини издәп пара йәп, һәқни тәтүр қилатти.  4 У 
вақит Исраилниң һәммә ақсақаллири җәм болуп, Рамада Самуилниң қешиға 
келип,  5 униңға ейттики: «Мана сән қери болдуң. Оғуллириң болса сениң 
йолуң билән йүрмәйду. Башқа милләтләрниңкидәк бизгә һөкүм қилидиған 
бир падишаһ үстимизгә тохтитип қойғин» деди.  
6 Лекин уларниң: «Үстимизгә һөкүм қилидиған бир падишаһ бизгә бәргин» 
дәп ейтқини Самуилниң көзидә яман көрүнди. Самуил Худавәндигә дуа 
қилса,  7 Худавәндә Самуилға ейттики: «Хәлиқниң һәрнемә саңа ейтқиниға 
қулақ салғин, чүнки улар сени ташлимай, бәлки мени үстимизгә падишаһ 
болмисун дәп, мени ташлиди.  8 Мән уларни Мисирдин чиқарған күндин 
тартип бу күнгичә улар шундақ қилип туруп, мени ташлап башқа тәңриләргә 
ибадәт қилмақта. Әмди саңа һәм шундақ қилди.  9 Униң үчүн уларниң сөзигә 
униғин. Лекин уларға чиң уқтуруп, уларниң үстидә сәлтәнәт қилидиған 
падишаһниң һәққини билдүргин» деди.  
10 Самуил өзидин бир падишаһ сориған хәлиққә Худавәндиниң ейтқининиң 
һәммисини дәп бәрди.  11 У ейттики: «Үстүңларда сәлтәнәт қилидиған 
падишаһниң һәққи шу болидуки, оғуллириңларни өз ишиға тутувелип, 
һарвулири билән атлири үчүн ишлитип, һарвулириниң алдида жүгүргили 
салиду.  12 Бәзилирини миңбеши вә әлликбеши қилип қоюп, бәзилирини йерини 
һайдап һосулини оруп, җәң җабдуқлири билән һарву әсваблирини әткили 
салиду.  13 Қизлириңларни әтирчи, ашпәз вә навай қилип қойиду.  14 Яхши 
зиминлириңларни, үзүмзарлиқ билән зәйтунлуқлириңларни тартивелип, 
өз ғуламлириға бериду.  15 Етизлиқ билән үзүмзарлиқлириңларниң ондин 
бир үлүшини елип, өз мәһрәмлири билән ғуламлириға бериду.  16 Хизмәткар 
билән дедәклириңлар вә яхширақ йигитлириңларни елип ишлитип, 
ешәклириңларниму елип өз ишиға салиду.  17 Қойлириңларниң ондин бир 
үлүшини алиду. Өзәңларму униңға қул болисиләр.  18 У күндә силәр өзәңларға 
илғиған падишаһ җәһитидин пәряд қилисиләр, лекин у вақит Худавәндә силәргә 
қулақ салмайду» деди.  19 Лекин хәлиқ Самуилниң сөзигә қулақ салғили унимай 
ейттики: «Яқ, бәлки үстимизгә сәлтәнәт қилидиған бир падишаһ халаймиз.  
20 Биз башқа хәлиққә охшаш бизни һөкүм қилип, җәңлиримиздә бизни башлап 
җәң қилидиған падишаһни халаймиз» деди.  21 Самуил хәлиқниң һәммә сөзини 
аңлап, Худавәндигә ишиткүзди.  22 Лекин Худавәндә Самуилға: «Сән уларниң 
сөзигә қулақ селип, уларға бир падишаһ бәргин» дәп ейтти. У вақит Самуил 
Исраилниң адәмлиригә: «Һәр бириңлар өз шәһиригә барсун» деди.  
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Шаул йитип кәткән ешәкләрни издәп Самуил билән учрайду

9 1 Бәнямин қәбилисидин Қис исимлиқ бир киши бар еди. У Абийәлниң 
оғли еди. Абийәл Зерорниң оғли, Зерор Бекоратниң оғли, Бекорат 

Афияһниң оғли вә Афияһ бир бәняминий адәмниң оғли еди. У өзи қудрәтлик 
болуп, дөләтмән бир киши еди.  2 Қисниң Шаул исимлиқ егиз бойлуқ, 
келишкән бир оғли бар еди. Бәни-Исраилниң арисида униңдин чирайлиқ 
киши йоқ еди. У ундақ егиз бойлуқ едики, хәлиқтин һәр ким болса аран 
униң мүрисигичә йетәтти.  3 Амма Шаулниң атиси Қисниң ешәклири йитип 
кәткән еди. Униң үчүн Қис өз оғли Шаулға: «Сән қопуп, бир хизмәткарни 
өзәң билән биллә елип, ешәкләрни издәп барғин» дәп ейтти.  4 Улар 
берип, Әфраимниң тағлиридин өтүп, Шалишаниң жутини кезип, уларни 
издәп тапмай, Шаалимниң жутини һәм кезип тапмай, андин Бәняминниң 
жутини кезип уларни һеч тапалмиди.  5 Улар Зуфниң жутиға йәткәндә 
Шаул өзи билән кәлгән хизмәткариға: «Қопуп, өйгә янайли. Болмиса 
атам ешәкләр тоғрисидин әнсиримәй, бизниң җәһитимиздин чоңрақ 
әндишә қилармикин» деди.  6 Лекин у униңға ейттики: «Мана шу шәһәрдә 
Худаниң бир адими бар. У мөтивәр бир адәм болуп, һәр нә ейтса шәксиз 
ундақ болиду. Әмди у йәргә барайли у өзи биз баридиған йол тоғрисидин 
хәвәр берәрмикин» деди.  7 Амма Шаул өз хизмәткариға ейттики: «Лекин 
у йәргә барсақ, у кишигә немә берәйли? Хурҗунлиримизда нан қалмиди. 
Худаниң адимигә кәлтүридиған совғитимиз йоқ екән. Йенимизда немә 
бар?» деди  8 Хизмәткар Шаулға җавап берип: «Мана қолумда чарәк шеқәл 
күмүч бар. Маңидиған йолимизни бизгә дәп бәрсун дәп, Худаниң адимигә 
шуни берәй» деди.  9 Чүнки өткән заманда Исраилниң арисидики бир 
адәм Худадин бир нәрсә соримақчи болса: «Келиңлар, роһий көрүнүш 
көргүчиниң қешиға барайли» дәйтти. Чүнки һазирқи вақит пәйғәмбәр 
дегән кишини өткән заманда роһий көрүнүш көргүчи дәйтти.  10 Шаул өз 
хизмәткариға: «Мәслиһәтиң яхшидур. Қопуп барайли» дәп ейтти. Шуни 
дәп, улар Худаниң адими бар шәһәргә берип,  11 шәһәрниң егизликигә 
чиқип турғинида су тартқили чиққан бир нәччә қизларға учрап, улардин: 
«Мунда роһий көрүнүш көргүчи барму?» дәп сориди.  12 Улар буларға 
җавап берип: «Шундақ, мана у алдиңларда бар екән. Алдираңлар, у бүгүн 
шәһәргә кәлди, чүнки хәлиқ бүгүн қурбанлиқ егизликидә һейт қилиду.  
13 Силәр шәһәргә кирип, у таам йегили қурбанлиқ егизликигә чиқмаста 
уттур берип, уни тепиңлар. Хәлиқ у кәлмәстә йемәйду. Чүнки у өзи 
қурбанлиқни мубарәкләйду. Андин кейин қичқирилғанлар таам йәйду. 
Әмди чиқиңлар, мушу вақит билән уни таписиләр» деди.  14 Улар шәһәргә 
чиқип, шәһәрниң өзигә киргәндә, мана Самуил өзи қурбанлиқ егизликигә 
беришға чиқиватқанда уларға учриди.  
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15 Лекин Шаул кәлмәстин бир күн илгири Худавәндә Самуилға билдүрүп:  
16 «Әтә бу вақит билән Бәняминниң жутидин бир адәмни саңа әвәтәй. Сән 
уни мениң хәлқим Исраилниң үстигә баш болғили мәсиһлигин. У мениң 
хәлқимни филистинийләрниң қолидин қутқузиду. Чүнки мениң хәлқимниң 
пәряди маңа йәткини үчүн уларни йоқлидим» дәп ейтқан еди.  
17 Самуил Шаулни көргәндә Худавәндә униңға: «Мана мән униң тоғрисида 
саңа сөз қилған адәм мушудур. У өзи мениң хәлқимниң үстидә сәлтәнәт 
қилиду» дәп изһар қилди.  18 Шаул Самуилни дәрвазида көрүп, қешиға 
берип: «Сәндин сорай, роһий көрүнүш көргүчиниң өйи нә йәрдә екән?» дәп 
сориди.  19 Самуил Шаулға җавап берип ейтти: «Роһий көрүнүш көргүчи мән 
өзәмдурмән. Мәндин илгири қурбанлиқ егизликигә чиққин. Бу күн силәр мән 
билән таам йәйсиләр. Лекин әтә саңа кәткили рухсәт берип, көңлүңдә һәр нә 
болса саңа дәп берәй.  20 Амма үч күндин бери йитип кәткән ешәкләр болса 
улар тоғрисидин әндишә қилмиғин. Улар тепилди. Амма Исраилниң һәммә 
арзуси кимгә майил? Сән билән атаңниң пүтүн өйигә майил әмәсму?» деди.  
21 Шаул җавап берип ейттики: «Мән бәняминий болуп, Исраилниң һәммидин 
кичик қәбилисиниң адими әмәсму? Ханиданим болса Бәнямин қәбилисиниң 
һәммидин кичик ханиданидин әмәсму? Немә үчүн маңа шундақ ейтисән.  
22 Лекин Самуил Шаулни вә униң хизмәткарини меһманханиға елип чиқип, 
у қичқирилған оттузчә адәмләрниң арисиға киргүзүп, төрдә олтарғузди.  
23 Андин Самуил ашпәзгә сөзләп: «Мән саңа сақлап қойғин дегән парчини 
елип кәлгин» деди.  24 Ашпәзниң өзи пайханни үстидики қисимлири билән 
елип, Шаулниң алдиға қойди. У вақит Самуил ейтти: «Мана сақланған парчә 
шудур. Алдиңға елип йегин, чүнки мән хәлиқни қичқирай дегинимдин 
тартип сән үчүн сақланди» деди. У күн Шаул Самуил билән таам йәп,  25 андин 
улар қурбанлиқ егизликидин чүшүп, шәһәргә кирди. Кирсә, Самуил өгүздә 
Шаул билән сөзлишип турди.  
26 Лекин әтиси сәһәр таң атқанда Самуил өгүздин Шаулни қичқирип: «Қопуп, 
мән сени узитип қояй» дәп ейтти. Шаул қопуп, өзи билән Самуил иккилиси 
чиқип кәтти.  27 Улар шәһәрниң айиғиға кетип барғинида Самуил Шаулға 
сөзләп: «Хизмәткарға: ‹ Алдимизда кәткин› дәп буйруғин. Амма сән тохтап 
турсаң, Худаниң ейтқинини саңа аңлитип қояй» деди.  

Самуил Шаулни падишаһ болушқа мәсиһләйду

10 1 Самуил бир яғ шешисини елип, униң бешиға төкүп уни сөйүп, ейттики: 
«Мана Худавәндә сени өз мирасиға баш болғили мәсиһлиди әмәсму?  

2 Бүгүн мәндин айрилғандин кейин Бәнямин жутиниң зиминидики Зәлзаһқа 
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йетип барғиниңда, Раһиләниң қәбриниң йенида саңа икки киши учрап, 
саңа ейтидуки: «Сән издәп барған ешәкләр тепилди. Мана атаң ешәкләрдин 
әндишә қилмай, бәлки силәр үчүн әнсирәп: ‹ Оғлумни қандақ қилип тапай› 
дәп ейтиватду.  3 Сән у йәрдин кетип, азғина меңип Табордики дуб дәриғигә 
йәткәндә Худаниң һузуриға бармақ үчүн Бәйтәлгә чиқидиған үч киши саңа 
учрап, бири үч оғлақ, бири үч нан вә йәнә бири бир тулум шараб көтирип 
йолуқиду. 4 Улар саңа салам қилип, икки нан бериду. Сән болсаң бәргәнни 
қоллиридин алғайсән.  5 Андин кейин филистинийләрниң бир ләшкәргаһи 
бар Гибия-Аллаға йетип, шәһәргә кәлсәң, бир топ пәйғәмбәрләр қурбанлиқ 
егизликидин чүшүп келип, саңа учрайду. Улар өз алдида сатар, дап, нәй вә чаң 
чалдуруп пәйғәмбәрлик қилип йүриду.  6 Амма Худавәндиниң Роһи сениң 
үстүңгә келиду. Шундақки, сән улар билән пәйғәмбәрлик қилип, өзгирип 
башқа адәмдәк болисән.  7 Шу аламәтләр саңа учриса, қолуңдин немә кәлсә, 
қилғин, чүнки Худа сән билән болиду.  8 Андин мәндин илгири Гилгалға 
чүшүп барисән. Мана мән һәм чүшүп, көйдүридиған қурбанлиқ билән шүкүр 
қурбанлиқи кәлтүрмәк үчүн қешиңға келимән. Немә қилидиғиниңни саңа 
ейтип бәрмәк үчүн мән кәлгичилик маңа йәттә күн сақлап турғайсән» деди.  
9 У йенип Самуилдин кәткәндә Худа униң көңлини тәбдил қилди вә һәммә 
бу аламәтләр шу күн вәқә болди.  10 Улар Гибияға кәлгәндә, мана бир топ 
пәйғәмбәрләр униңға учриди. Учриса, Худаниң Роһи униң үстигә кәлди. 
Буниң билән у уларниң арисида пәйғәмбәрлик қилғили турди.  11 Уни илгири 
тонуғанларниң һәммиси униң пәйғәмбәрләрниң арисида пәйғәмбәрлик 
қилғинини көргәндә бир-биригә: «Қисниң оғли немә болди. Шаул һәм 
пәйғәмбәрләрниң бири болдиму?» дәп ейтти.  12 Амма у йәрлик бир адәм 
сөзләп: «Буларниң атиси болса ким екән» дәп ейтти. Буниңдин: «Шаул 
һәм пәйғәмбәрләрниң бириму?» дәйдиған тәмсил пәйда болди.  13 Лекин 
у пәйғәмбәрлик қилип болғанда қурбанлиқ егизликигә чиқти.  14 Шаулниң 
тағиси униңдин вә униң хизмәткаридин: «Нә йәргә берип кәлдиңлар?» дәп 
сориди. У ейтти: «Ешәкләрни издигили чиқип, уларни тапмай, Самуилниң 
қешиға бардуқ».  15 Шаулниң тағиси ейтти: «Самуил силәргә немә ейтқинини 
маңа дәп бәргин».  16 Шаул өз тағисиға: «‹ Ешәкләр тепилди› дәп хәвәр бәрди» 
деди. Лекин Самуилниң падишаһлиқ иши тоғрисидин ейтқан сөзини униңға 
дәп бәрмиди.  
17 Амма Самуил хәлиқни Худавәндиниң һузурида җәм болуңлар дәп, Миспаһқа 
қичқарди.  18 У бәни-Исраилға ейтти: «Исраилниң Тәңриси Худавәндә мундақ 
ейтидуки: ‹ Мән Исраилни Мисирдин чиқирип, мисирлиқларниң қолидин 
аҗритип, силәргә зулум қилған һәммә падишаһлиқларниң қолидин силәрни 
қутқуздум›.  19 Лекин әмди һәммә мусибәт билән тәңликиңлардин силәрни 
қутқузған Худайиңларниң өзини хар көрүп униңға: ‹ Бизниң үстимизгә бир 
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падишаһ қойғин› дәп ейттиңлар. Әмди қәбилә-қәбилә, миң-миң тизилип, 
Худавәндиниң алдида һазир болуңлар.  20 Шуни дәп, Самуил Исраилниң 
һәммә қәбилилириңлирини алдиға чиқарғанда чәк Бәнямин қәбилисигә 
чүшти.  21 Бәнямин қәбилисини ханидан-ханидан қилип алдиға кәлтүргәндә 
чәк Матриниң ханиданиға чүшти. Андин кейин чәк Қисниң оғли Шаулға 
чүшти. Лекин улар уни издигәндә у өзи тепилмиди.  22 Улар Худавәндидин 
йәнә соридики: «У киши бу йәргә техи кәлгәнму?» Худавәндә ейтти: «Мана у 
болса җабдуқларниң арисида өзини йошурди».  23 Улар жүгүрүп, уни андин 
елип кәлди. У өзи хәлиқниң арисида турғанда хәлиқ аран униң мүрисигә 
йәтти.  24 У вақит Самуил һәммә хәлиққә ейтти: «Худавәндә илғиған кишини 
әмди көрдүңлар. Һәммә хәлиқниң ичидә униңға охшаш һеч ким йоқтур» 
деди. У вақит хәлиқниң һәммиси: «Падишаһ яшисун» дәп қичқиришатти.  
25 Амма Самуил падишаһлиқниң һәққини хәлиққә билдүрүп, бир китапта 
йезип, Худавәндиниң алдида қойди. Андин Самуил һәммә хәлиққә һәр бири өз 
өйигә кәткили рухсәт бәрди.  26 Шаул һәм Гибиядики өйигә барса, көңүллири 
Худаниң қолидин тәккүзүлгән бир топ кишиләр униң билән биллә барди.  
27 Лекин бир нәччә яман кишиләр: «Бу өзи қандақ бизни қутқузалайду» дәп 
совғат бәрмәй, уни тәһқир қилди. Амма у өзини тиңшимаслиққа салди.  

Шаул Ябәштикиләргә ярдәм берип қутқузиду

11 1 Амма аммоний Нахаш чиқип Гилиядтики Ябәшни қоршиди. У вақит 
Ябәшниң һәммә адәмлири Нахашқа: «Әгәр биз билән әһдә қилсаң, 

саңа бойсунимиз» деди.  2 Лекин аммоний Нахаш уларға ейттики: «Пүтүн 
Исраилға дәшнәм қилмақ үчүн һәр бириңларниң оң көзини оюп, силәр билән 
әһдә қилай.  3 Ябәшниң ақсақаллири униңға ейтти: «Йәттә күн бизгә мөһләт 
бәргинки, биз Исраилниң пүтүн жутиға әлчиләр әвәткәймиз. Андин кейин 
бизгә ярдәм беридиған адәм болмиса, чиқип өзимизни саңа беримиз» деди.  
4 Андин кейин әлчиләр Шаулниң шәһири Гибияға келип, хәвәрни хәлиққә 
бәргәндә һәммә хәлиқ пәряд қилип йиғлиди.  5 Мана Шаул етизлиқтин 
чиқип, калилириниң кәйнидин йүрүп келип: «Хәлиққә йиғлиғили немә 
болди?» дәп сориса, улар Ябәштин кәлгән кишиләрниң хәвирини униңға 
дәп бәрди.  6 Шаул бу хәвәрни аңлиғанда Худаниң Роһи униң үстигә келип, 
униң ғәзипи наһайити туташти.  7 У икки кала союп парчилап, парчилирини 
әлчиләрниң қолидин чиқирип: «Һәр ким Шаул билән Самуилниң кәйнидин 
келип әгәшмисә, уларниң өйлири шундақ парчилиниду» дәп ейтқузди. У 
вақит Худавәндиниң қорқунучиси хәлиқниң үстигә кәлди. Шундақки, 
улар иттипақлишип, бир болуп чиқип кәлди.  8 У уларни Безәктә саниғанда 
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бәни-Исраил үч йүз миң киши чиқип, Йәһуданиң адәмлири болса оттуз 
миң чиқти.  9 Улар кәлгән әлчиләргә ейттики: «Гилиядтики Ябәшниң 
адәмлиригә мундақ ейтиңларки: Әтә күн иссиқ болғанда силәргә ярдәм 
берилиду» деди. Әлчиләр берип, шуни ябәшликләргә хәвәр бәрди. У вақит 
ябәшликләр хуш болуп:  10 «Әтә силәргә чиқимиз, өз ихтияриңларчә бизгә 
қилғайсиләр» дәп дүшмәнгә ейтқузди.  
11 Әтиси Шаул хәлиқни үч бөләк қилди вә булар кечиниң төртиничи 
һәссисидә ләшкәргаһқа киривелип, аммонийларни уруп, күнниң иссиған 
вақтиғичә соқушти. Тирик қалғанлар болса ундақ паракәндә болдики, 
иккидин қошулмай қачти.  
12 Амма хәлиқ Самуилға ейттики: « ‹ Шаул бизниң үстимизгә падишаһ 
болмисун› дәп ейтқанлар ким екән? Бу кишиләрни кәлтүрүңлар. Уларни 
өлтүрәйли» деди.  13 Лекин Шаул ейтти: «Бу күн һеч ким өлтүрүлмисун, 
чүнки бүгүн Худавәндә Исраилға нусрәт бәрди» деди.  
14 Самуил хәлиққә: «Қопуп, Гилгалға берип, анда падишаһлиқни 
йәңгүшләйли» дәп ейтти.  15 Шуни десә, һәммә хәлиқ Гилгалға берип, Гилгалда 
Худавәндиниң һузурида Шаулни падишаһ қилип, анда Худаниң алдида 
шүкүр қурбанлиқи кәлтүрүп, Шаул билән Исраилниң һәммә кишилири тола 
хуш болуп, анда шатлиқ қилди.  

Самуилниң Исраил хәлқигә сөзлигән хәйрлишиш нутқи

12 1 Самуил пүтүн Исраилға ейттики: «Мана мән силәрниң 
ейтқиниңларниң һәммисидә сөзлириңларни аңлап, үстүңларға бир 

падишаһ қойдум.  2 Мана әмди падишаһ силәрни башлайду. Мән болсам, қери 
болуп бешим ақарди. Оғуллиримму араңлардидур. Балилиқимдин тартип бу 
күнгичә силәргә башлиғучи болдум.  3 Мана мунда туримән. Худавәндиниң 
алдида вә униң мәсиһләнгәнниң алдида маңа гувалиқ бериңлар: Кимниң 
калисини алдим? Кимниң ешикини алдим? Кимниң һәққини йедим? Кимгә 
зулум қилдим? Мән көзни юмуп туруп, кимдин арилиқ алдим? Ундақ болса, 
дәңлар вә мән төләп беримән» деди.  4 Улар җавап берип: «Сән бизниң 
һәққимизни йемидиң, һеч кимгиму зулум қилмидиң вә һеч кишиниң 
қолидин бир нәрсә алмидиң» деди.  5 У уларға: «Мәндә һеч һәққиңлар 
қалмиғанлиқиға Худавәндә силәргә гува болуп, униң мәсиһләнгән адими 
һәм бу күн гува болсун» десә, улар: «У гувадур» деди.  
6 Самуил хәлиққә ейттики: «Муса билән Һарунни қопуруп, ата-
бовилириңларни Мисир жутидин чиқарған зат Худавәндә өзидур.  7 Әмди 
туруп туруңларки, мән Худавәндиниң алдида һакимлиқ қилип Худавәндә 
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силәргә вә ата-бовилириңларға қилған адил әмәллири тоғрисидин силәргә 
сөз қилай.  8 Яқуб Мисирға кәлгәндә ата-бовилириңлар Худавәндигә 
пәряд қилғанда Худавәндә Муса билән Һарунни әвәтти. Улар болса ата-
бовилириңларни Мисирдин чиқирип, бу йәрдә олтарғузди.  9 Амма 
улар өз Тәңриси Худавәндини унтуғанда у уларни Хазорниң сәрдари 
Сисераниң қолиға берип, филистинийләрниң қолиға чүшүрүп, Моабниң 
падишаһиниң қолиғиму тапшурди вә булар улар билән җәң қилишти.  
10 Лекин улар Худавәндигә пәряд қилип: «Биз гуна қилип, Худавәндини 
ташлап Баал вә Аштарот дегән бутларға ибадәт қилдуқ. Амма әмди бизни 
дүшмәнлиримизниң қолидин қутқузғин. Биз саңа ибадәт қилайли» деди.  
11 У вақит Худавәндә Йәруббаал билән Беданни, Йиптаһ билән Самуилни 
әвәтип, чөрәңлардики дүшмәнлириңларниң қолидин силәрни қутқузди. 
Шундақки, теч-аман олтардиңлар.  12 Лекин Тәңриңлар Худавәндә өзи 
падишаһиңлар болсиму, бәни-Аммонниң падишаһи Нахашниң силәргә зит 
қопқинини көргиниңларда: ‹ Бу болмайду, бәлки бир падишаһ үстимиздә 
сәлтәнәт қилсун› дәп маңа ейттиңлар.  13 Әмди силәр илғап халиған падишаһни 
көрүңлар. Мана Худавәндә силәрниң үстүңларға бир падишаһ қойди.  14 Әгәр 
силәр Худавәндидин қорқуп, Худавәндиниң буйруқлириға асийлиқ қилмай, 
униңға ибадәт қилип, униң сөзигә қулақ селип, хаһи силәр, хаһи үстүңларға 
сәлтәнәт қилған падишаһ болсун Тәңриңлар Худавәндигә әгәшсәңлар, силәргә 
яхши болиду.  15 Лекин Худавәндиниң сөзигә қулақ салмай, бәлки Худавәндиниң 
буйруқлириға асийлиқ қилсаңлар, Худавәндиниң қоли ата-бовилириңларға зит 
болғандәк силәргә зит болиду.  16 Әмди туруп туруп, Худавәндә көзлириңларниң 
алдида қилидиған улуқ әмәлләргә қараңлар.  17 Әмди буғдай оридиған вақит 
әмәсму? Лекин мән Худавәндигә дуа қилай, у гүлдүрмама билән ямғур әвәтиду. 
Шуниң билән бир падишаһ тилигиниңлар билән Худавәндиниң алдида қанчә 
чоң яманлиқ қилғиниңларни билип көрисиләр» деди.  
18 Андин Самуил Худавәндигә дуа қилса, Худавәндә у күндә гүлдүрмама 
билән ямғур әвәтти. У вақит хәлиқ Худавәндидин вә Самуилдин тола қорқти.  
19 Хәлиқниң һәммиси Самуилға: «Тәңриң Худавәндигә бизни өлүп кәтмисун 
дәп, өз қуллириң үчүн дуа қилғин. Чүнки һәммә гуналиримизниң үстигә 
йәнә яманлиқ ашуруп, өзимизгә бир падишаһ тилидуқ әмәсму?» деди.  
20 Самуил хәлиққә ейттики: «Қорқмаңлар. Һәммә бу яманлиқни қилған 
болсаңларму, әмди Худавәндигә әгишип униңдин кәтмәй, пүтүн көңлүңлар 
билән Худавәндигә ибадәт қилип,  21 һеч езиқмаңлар. Болмиса силәр 
силәргә пайда берәлмәйдиған вә я қутқузалмайдиған инавәтсиз нәрсиләргә 
әгишисиләр. Булар пәқәт инавәтсиздур.  22 Худавәндә өз улуқ исми үчүн өз 
хәлқини ташлимайду, чүнки Худавәндә силәрни өз хәлқи қилғили ирадә 
қилди.  23 Мән болсам, силәрниң һәққиңларда дуа қилишидин тохтап қелип, 
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Худавәндигә гуна қилишимдин мени Худа сақлисун. Лекин силәргә яхши 
вә раст йолни көрситәй.  24 Пәқәт Худавәндидин қорқуп, садақәтликтә пүтүн 
көңлүңлар билән униңға ибадәт қилип, силәргә қилған улуқ әмәлләрни 
ойлаңлар.  25 Лекин яманлиқ қилсаңлар, һәм өзәңлар, һәм падишаһиңлар 
һалак болисиләр».  

Шаулниң иттаәтсизлики

13 1 Шаул бир йил падишаһ болуп, Исраилниң үстидә иккинчи йилда 
сәлтәнәт қилғинида,  2 Шаул өзигә Исраилдин үч миң адәмни 

илғивалди. Икки миңи Микмаста вә Бәйтәлниң тағлирида Шаулниң қешида 
болуп, бир миңи Бәнямин жутидики Гибияда Йонатанниң қешида еди. Амма 
қалған хәлиқниң һәр бирини униң өз өйигә әвәтти.  
3 Лекин Йонатан болса филистинийләрниң Гибиядики ләшкәргаһини мәғлуп 
қилди. Филистинийләр буни аңлап қалди. У вақит Шаул пүтүн жутида канай 
чалдуруп: «Ибранийлар буни аңлисун» дәп ейтти.  4 Пүтүн Исраил: «Шаул 
филистинийләрниң ләшкәргаһини мәғлуп қилди» дегән хәвәрни аңлап, 
буниң билән Исраил филистинийләрниң алдида яман көрүнди дәп билди. 
Билип, хәлиқ Шаулниң кәйнидин Гилгалға берип йиғилди.  
5 Филистинийләр Исраил билән җәң қилғили йиғилип, оттуз миң һарву, 
алтә миң атлиқ вә деңизниң канаридики қумдәк пиядә әскәр йиғип келип, 
Бәйт-Авәнниң шәриқ тәрипидики Микмаста чедирлирини тикти.  6 Амма 
Исраилниң кишилири болса өзини тәңликтә көрди, чүнки хәлиқ тола 
қистилип, ғарларда, чатқаллиқларда, қорам ташларниң арисида, егиз 
җайларда вә азгалларда өзини йошурувелип,  7 бәзи ибранийлар Иордандин 
өтүп Гад вә Гилиядниң жутиға өтүп кәтти. Лекин Шаул Гилгалда қелип, 
хәлиқниң һәммиси титрәк билән униңға әгәшти.  8 Шаул өзи Самуил 
тохтатқан вақитқичә йәни йәттә күн сақлап турди. Лекин Самуил Гилгалға 
кәлмигини үчүн хәлиқ униңдин тарилип кәткили турди.  9 Шаул болса: 
«Көйдүридиған қурбанлиқ билән шүкүр қурбанлиқини мунда елип 
келиңлар» дәп ейтти. Андин көйдүридиған қурбанлиқни өткүзди.  10 Лекин 
көйдүридиған қурбанлиқни қилип болғинида Самуил кәлди. Кәлсә, Шаул 
униңға салам қилғили алдиға чиқти.  11 Лекин Самуил: «Немә қилдиң?» дәп 
ейтти. Шаул ейттики: «Хәлиқ мәндин тарилип кетип тохтитилған вақитта 
сән кәлмәй қелип, филистинийләрниң Микмаста йиғилғинини көрүп 
билгинимдә:  12 ‹ Әмди филистинийләр Гилгалға чүшүп үстүмгә келиду. 
Мән болсам, техи Худавәндигә дуа қилмидим› дәп ойлап җүрәт қилип, 
көйдүридиған қурбанлиқни кәлтүрдүм» деди.  
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13 Самуил Шаулға ейтти: «Сән ахмақлиқ қилип, Тәңриң Худавәндә саңа 
буйруған әмирни тутмидиң. Болмиса Исраилниң үстидики сәлтәнитиң 
әбәдкичә мәзмут туратти.  14 Лекин әмди сениң сәлтәнитиң мәзмут турмайду. 
Худавәндә өз көңлигә мувапиқ өзигә бир адәмни издәп тапти. Худавәндә саңа 
буйруғинини қилмиғиниң үчүн Худавәндә уни өз хәлқиниң башлиғучиси 
қилди, чүнки сән Худавәндә саңа буйруғанни тутмидиң» деди.  
15 Андин Самуил қопуп Гилгалдин кетип, Бәнямин жутидики Гибияға барди. 
Амма Шаул өз қешидики адәмләрни саниғанда сани алтә йүзчә чиқти.  
16 Шаул билән оғли Йонатан вә уларниң қешидики хәлиқ Бәнямин жутидики 
Гибияда тохтап қалди. Лекин филистинийләр Микмаста чедир тиккән 
еди.  17 У вақит талиғучилар филистинийләрниң ләшкәргаһидин чиқип, үч 
бөләккә бөлүнүп, бир бөләк Шуал жутидики Офраға баридиған йолға чиқип,  
18 бир бөләк Бәйт-Хоронға баридиған йол билән меңип, йәнә бир бөләк 
чөлниң четидики Зебойим вадисиниң тәрипигә баридиған йолға маңди.  
19 Амма пүтүн Исраилниң жутида һеч бир төмүрчи қоюлмиған еди. Чүнки 
филистинийләр болса, ибранийлар өзигә қилич яки нәйзә етәрмикин дәп 
қорққан еди.  20 Бу сәвәбтин һәммә исраилийлар оғақ, кәтмән, палта вә 
қош чишлирини шитик қилмақ үчүн филистинийләрниң қешиға баратти.  
21 Қачанки оғақ, қош чишлири, кәтмән, ара вә палтилар гал болса яки 
санҗиғучиларни түзитидиған иш болса, анда бармақ лазим еди.  22 Униң үчүн 
соқуш болидиған вақитта Шаул вә Йонатан билән болған хәлиқниң һеч биридә 
қилич яки нәйзә тепилмиған еди. Ялғуз Шаул билән оғли Йонатанда бар еди.  
23 У вақит филистинийләрниң бир қаравули Микмастики даванға чиққан еди.  

14 1 Бир күн Шаулниң оғли Йонатан ярағ көтәргүчисигә: «Кәлгин, 
филистинийләрниң у тәрипидики қаравулиға чиқайли» деди. Лекин 

атисиға һеч бир немә демиди.  
2 Амма Шаул Гибияниң чегрисидики Мигронда бир анар дәриғиниң тегидә 
қелип, униң қешидики хәлиқ алтә йүзчә адәм еди.  3 У вақит Ахия Ефодни 
кийип каһинлиқ қилатти. У өзи Шилоһта Худавәндигә каһинлиқ қилған 
Елиниң оғли болған Пинихасниң оғли Икабодниң бурадири Ахитубниң оғли 
еди. Хәлиқ болса Йонатанниң кәткинини билмигән еди.  
4 Лекин Йонатан филистинийләрниң қаравулиға кәлмәк үчүн өтидиған 
даванниң икки йенида бирдин тик қорам таш бар еди. Бириниң ети Бозәз вә 
йәнә бириниң ети Сәнә еди.  5 Бири шимал тәрипидә Микмасниң уттурида, 
йәнә бири җәнуб тәрипидә Гибияниң уттурида еди.  
6 Йонатан ярағ көтәргүчисигә ейтти: «Келип, бу хәтнисизләрниң қаравулиға 
чиқайли. Худавәндә биз үчүн бир немә қилса, әҗайип әмәс, чүнки тола яки 
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азларниң қоли билән нусрәт бәрмәктин Худавәндини һечнемә тосимайду» 
деди.  7 Униң ярағ көтәргүчиси униңға ейтти: «Көңлүңдә һәрнемә болса уни 
қилғин, сән барғин. Нә йәргә халисаң, мән биллә барай».  8 Йонатан ейтти: 
«Мана биз у адәмләрниң тәрипигә чиқип, өзимизни уларға көрситәйли.  
9 Әгәр улар бизгә: ‹ Биз силәргә йәткичилик туруп туруңлар› десә, уларниң 
қешиға чиқмай, өз җайимизда туруп турайли.  10 Лекин улар: ‹ Бизниң 
қешимизға чиқиңлар› десә, чиқайли. Чүнки ундақ болса, Худавәндә уларни 
қолимизға бәрди дәп, шу бизгә бир бешарәт болғай» деди.  
11 Иккилән өзини филистинийләрниң қаравулиға көрсәткәндә 
филистинийләр: «Мана ибранийлар өзини йошурған азгаллардин чиқти» 
деди.  12 Қаравулниң әскәрлири Йонатан билән ярағ көтәргүчисигә сөз ташлап 
ейтти: «Бизгә чиқиңлар, силәргә бир нәрсә үгитәйли!» деди. Йонатан ярағ 
көтәргүчисигә ейтти: «Маңа әгәшкин, чүнки Худавәндә уларни Исраилниң 
қолиға бәрди» деди.  13 Йонатан қол-путлири билән өмиләп чиқти. Ярағ 
көтәргүчиси болса кәйнидин униңға әгәшти. Филистинийләр Йонатанниң 
алдида йиқитилғили турса, ярағ көтәргүчиси кәйнидин келип уларни 
өлтүрди.  14 Авалқи һуҗумда Йонатан билән ярағ көтәргүчиси тәхминән 
йерим қошлуқ йәрдә йигирмичә адәмни өлтүрди.  15 У вақит сәһрадики 
ләшкәргаһта вә һәммә хәлиқниң арисиға титрәк чүшти. Қаравулчилар билән 
талиғучилар һәм титрәп қорқуп, йәр өзи тәвринип кетип, Худа тәрипидин 
чоң бир қорқунучи кәлди.  
16 Амма Шаулниң өзи Бәнямин жутидики Гибияда қоюп қойған 
қаравулчилири қариса, мана хәлиқ паракәндә болуп, у ян-бу ян жүгүрүп 
туриду.  17 У вақит Шаул қешидики хәлиққә: «Хәлиқни санаңлар. Ким 
биздин кәтти дәп көрүңлар» деди. Улар санап баққанда: «Мана Йонатан 
билән ярағ көтәргүчиси йоқ екән» дәп көрди.  18 У вақит Шаул Ахияға: 
«Худаниң әһдә сандуқини елип кәлгин» дәп ейтти. Чүнки Худаниң әһдә 
сандуқи у вақитта бәни-Исраилниң арисида бар еди.  19 Шаул каһинға сөз 
қилип турғинида ғәлибә филистинийләрниң ләшкәргаһида зиядә болуп 
турди. Шаул болса каһинға: «Қолуңни йиққин» деди.  20 Андин Шаул вә 
униң билән болған һәммә хәлиқ йиғилип соқушқа чиқти. Улар қариса, 
мана һәр бири өз адашиға қиличини көтирип, паракәндилик чоң болуп 
турупту.  21 У вақиттин илгири филистинийләрниң арисида болуп улар 
билән чөрисидики йәрләрдин ләшкәргаһқа чиққан ибранийлар өзи Шаул 
вә Йонатан билән болған исраилийларға қошулувалди.  22 Шуниңдәк 
Әфраимниң тағлирида өзини йошурған исраилийлар филистинийләрниң 
қачқинини аңлиғанда булар һәм соқушқа чиқип, уларни қоғлиди.  
23 Худавәндә у күндә Исраилға чоң нусрәт бәрди. Соқушниң өзи Бәйт-
Авәнниң у тәрипигичә йәтти.  



САМУИЛ  1-қисим 24

24 Исраилниң адәмлири у күндә тәңликтә еди, чүнки Шаул уларға қәсәм 
қилдуруп: «Мән дүшмәнлиримдин интиқам алмиғичә ахшамдин илгири 
таам йегән киши мәлун болсун» дәп ейтқан еди. Униң үчүн хәлиқтин һеч 
ким таам йемиди.  25 Амма уларниң һәммиси җаңгалға йәткәндә, мана һәсәл 
йәрдә бар еди.  26 Хәлиқ җаңгалға кирип қариса, мана һәсәл темип туриду. 
Лекин һеч ким қолини ағзиға көтәрмиди, чүнки хәлиқ қәсәмдин қорқатти.  
27 Лекин Йонатан атисиниң хәлиққә қәсәм бәргинини аңлимиған еди. Униң 
үчүн қолидики һасини сунуп, учини һәсәлгә тиқип қолини ағзиға салди. 
Шуни қилип көзлири рошән болди.  28 Амма хәлиқтин бири сөз қилип: «Сениң 
атаң хәлиққә чиң қәсәм берип: ‹ Бу күн таам йегән киши мәлун болсун› дәп 
ейтқан еди» деди. Лекин хәлиқ болса һерип кәткәч,  29 Йонатан ейттики: 
«Мениң атам жутқа тәңлик кәлтүрди. Кичиккина һәсәл йегиним билән 
мениң көзүм шунчә рошән болғинини көрмидиңларму?  30 Хәлиқ бүгүн 
дүшмәнләрдин алған олҗидин халиғинини йегән болса, филистинийләрниң 
арисидики қатиллиқ қанчә чоңрақ болмамти» деди.  
31 Шу күн улар филистинийләрни уруп, Микмастин тартип Аялонғичә 
қоғлиди. Амма хәлиқ тола һерип кәткән еди.  32 Униң үчүн хәлиқ олҗиниң 
үстигә чүшүп, қой, кала вә мозайларни тутуп йәрдә сойди. Андин хәлиқ қанни 
еқитмай гөшни йеди.  33 Улар Шаулға хәвәр берип: «Хәлиқ қан йегини биллә 
Худавәндигә гуна қилиду» дәп ейтқанда у ейтти: «Худавәндигә асийлиқ 
қилдиңлар! Әмди бу йәргә бир чоң ташни жуймилитип елип келиңлар» дәп,  
34 Шаул йәнә ейтти: «Хәлиқниң арисиға чиқип, уларға ейтиңларки: ‹ Һәр бир 
киши өз калисини вә һәр бир киши өз қойини қешимға елип келип, бу йәрдә 
союп йесун. Лекин қан йемәк билән Худавәндигә гуна қилмаңлар. Шуни десә, 
һәммә хәлиқ у кечидә һәр бири өз қой билән калисини елип келип, анда сойди.  
35 Шаул болса Худавәндигә бир қурбангаһ ясиди. Шу өзи униң Худавәндигә 
ясиған авалқи қурбангаһи еди.  
36 Шаул ейтти: «Кечидә филистинийләрниң арқисидин чүшүп қоғлап, әтә 
йоруғичилик уларни талап, уларниң һеч бирини тирик қоймайли. Улар 
җавап берип: «Һәрнемә саңа яхши көрүнсә, қилғин» деди. Лекин каһин 
сөз қилип: «Мунда Худаниң һузуриға чиқайли» деди.  37 Шаул Худадин: 
«Филистинийләрниң кәйнидин чүшүп барайму? Уларни Исраилниң қолиға 
тапшурисәнму?» дәп сориди. Лекин у күндә униңға һеч җавап бәрмиди.  
38 Шаул ейтти: «Әй хәлиқниң һәммә чоңлири мунда чиқиңлар. Бу күн немә гуна 
қилинди дәп, мәлум қилип көрүңлар.  39 Чүнки Исраилға нусрәт бәргән тирик 
Худавәндә билән қәсәм қилимәнки, бу гуна Йонатанда тепилсиму, у җәзмән 
өлтүрүлсун» деди. Лекин пүтүн хәлиқтин һеч ким униңға җавап бәрмиди.  
40 Андин у пүтүн Исраилға ейтти: «Силәр бир тәрәптә туруңлар мән билән 
оғлум Йонатан йәнә бир тәрәптә турайли» деди. Хәлиқ Шаулға: «Немә саңа 
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яхши көрүнсә, қилғин» деди.  41 Шаул Исраилниң Тәңриси Худавәндигә: 
«Һәқиқәтни ашкарә қилғин» дәп ейтти. У вақит чәк Шаул билән Йонатанға 
чиқти, амма хәлиқ қутулди.  42 Шаул ейтти: «Мән билән оғлум Йонатанниң 
оттурисиға чәк ташлаңлар» деди. Шундақ қилса, чәк Йонатанға чиқти.  
43 Шаул Йонатанға ейтти: «Қилғиниңни маңа ейтқин». Йонатан униңға дәп 
берип ейтти: «Қолумда бар һаса билән кичиккина һәсәл елип йедим вә 
мана өлүшүм керәк.  44 Шаул ейтти: «Шәксиз өлисән, әй Йонатан. Болмиса 
Худа маңа ундақ қилсун, мундақ қилсун вә буниңдин зиядә қилсун» деди.  
45 Лекин хәлиқ Шаулға ейтти: «Бу чоң нусрәтни Исраилға таптурған Йонатан 
өлтүрүлсунму? Худа сақлисун! Тирик Худавәндә билән қәсәм қилимизки, 
униң бешидин бир тал чач йәргә чүшмисун. Чүнки у өзи Худаниң ярдими 
билән бу күн чоң иш қилди» деди. Бу тәриқидә хәлиқ Йонатанни өлүмдин 
халас қилди.  
46 Шаул болса филистинийләрни қоғлаштин йенип кетип, филистинийләрму 
өз җайиға қайтип кәтти.  
47 Шаул Исраилниң үстидә сәлтәнәт қилип, чөрисидики дүшмәнлири 
билән җәң қилди. Моаб, бәни-Аммон, Едом, Зобаниң падишаһлири вә 
филистинийләр билән соқуш қилип, қайси тәрипигә йүзләнсә, ғалиб кәлди.  
48 У чоң ишлар қилип амаләкийләрни уруп, Исраилни талиғучилардин 
қутқузди.  
49 Шаулниң оғуллири: «Йонатан, Йишви, Мәлкишуа болуп қизлириниң 
исимлири болса чоңиниң исми Мераб, кичикиниң исми Микал еди.  
50 Шаулниң хотуниниң исми Ахиноам болуп, бу өзи Ахимаазниң қизи 
еди. Униң қошуниниң сәрдариниң исми Абнәр болуп, бу өзи Шаулниң 
тағиси Нәрниң оғли еди.  51 Қис Шаулниң атиси еди вә Абнәрниң атиси Нәр 
Абийәлниң оғли еди.  
52 Шаулниң пүтүн өмридә филистинийләр билән қаттиқ җәң болуп турди. Шаул 
өзи һәр қачан күчлүк бир адәм яки палван бир адәмни көрсә, уни өз хизмитигә 
салатти.  

15 1 Лекин Самуил Шаулға ейтти: «Худавәндә сениң өз хәлқи Исраил 
үстигә падишаһ болмиқиңға сени мәсиһлигили мени әвәтти. Әмди 

Худавәндиниң сөзини аңлиғин.  2 Самави қошунларниң сәрдари болған 
Худавәндә мундақ ейтидуки: ‹ Амаләк Исраилға қилған ишини яд қилимән, 
қандақки, у өзи Исраил Мисирдин чиққанда йолини тосиди.  3 Әмди берип, 
Амаләкни уруп, һәммә барини айимай, бәлки әр киши билән хотун, бала 
билән емидиған бала, кала билән қой, төгә билән ешәк, һәммисини йоқатқин› 
дәп ейтти» деди.  
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4 У вақит Шаул хәлиқни җәм қилип Телаимда уларни саниғанда икки йүз 
миң пиядә әскәр чиқип, Йәһуда қәбилисидин он миң адәм чиқти.  5 Шаул 
Амаләк шәһиригә кәлгәндә вадида өзини йошуруп марап турди.  6 Андин 
Шаул қенийларға ейтқуздики: «Амаләкийләрниң арисидин чиқип чүшүп 
кетиңлар, болмиса силәрни улар билән өлтүрүшүм мүмкин. Чүнки бәни-
Исраил Мисирдин чиққанда уларниң һәммисигә меһриванлиқ қилдиңлар» 
деди. Шуни десә, қенийлар амаләкийләрдин чиқип кәтти.  7 Амма Шаул 
амаләкийләрни уруп, Хавиладин тартип Мисирниң уттуридики Шурғичә 
қоғлап,  8 амаләкийләрниң падишаһи Агагни тирик тутуп, һәммә хәлиқни 
қилич биси билән тамамән йоқатти.  9 Амма Шаул билән хәлиқ болса 
Агагни аяп, қой билән калилардин, бордақ қоза билән қочқарлардин 
һәммидин яхшисини аяп, уларни йоқатқили халимиди. Лекин улар оруқ вә 
яримайдиған мални йоқатти.  
10 Худавәндиниң сөзи Самуилға келип:  11 «Шаулни падишаһ қилғинимға 
әпсусландим, чүнки у мәндин йенип, мениң сөзүмгә унимиди» деди. У 
вақит Самуил ғәмкин болуп пүтүн кечидә Худавәндигә пәряд қилди.  12 Әтиси 
Самуил сәһәр қопуп, Шаулниң алдиға чиққанда Самуилға: «Шаул Кармәлгә 
берип, өзигә бир ядикар селип, андин йенип Гилгалға чүшүптү» дегән хәвәр 
берилди.  
13 Самуил Шаулниң қешиға кәлгәндә Шаул униңға: «Худавәндә тәрипидин 
мубарәк болғайсән. Худавәндиниң сөзигә мувапиқ қилдим» деди.  14 Лекин 
Самуил ейтти: «Ундақ болса, қулиқимға йәткән қой мәриши билән маңа 
аңланған кала мөриши немидур?»  15 Шаул җавап берип: «Улар буни 
амаләкийләрдин елип кәлди, чүнки хәлиқ Тәңриң Худавәндигә қурбанлиқ 
қилмақ үчүн қой-калиниң яхшисини айиди, лекин қалғинини йоқатти» 
деди.  16 Самуил Шаулға: «Қойғин. Худавәндә бу кечә маңа немә дегинини 
саңа ейтип берәй» деди. У униңға: «Ейтқин» деди.  
17 Самуил ейтти: «Сән өз көзүңдә кичик екәнликиңдә Исраил қәбилилириниң 
беши болдуң әмәсму? Худавәндә Исраилниң үстидә падишаһ болғили сени 
мәсиһлиди.  18 Худавәндә сени әвәтип: ‹ Сән берип гунакар амаләкийләрни 
хараб қилип, уларни йоқатқичә улар билән соқушқин› демидиму?  19 Немишкә 
Худавәндиниң сөзигә қулақ салмай, бәлки олҗиға жүгүрүп, Худавәндиниң 
нәзиридә яман болған ишни қилдиң?» деди.  
20 Шаул Самуилға ейттики: «Мән Худавәндиниң сөзигә қулақ селип, 
Худавәндә мени әвәткән йол билән меңип, амаләкийләрниң падишаһи 
Агагни елип келип, амаләкийләрниң өзини йоқаттим.  21 Лекин хәлиқ 
йоқитилидиған олҗиниң һәммидин яхшисидин Тәңриң Худавәндигә 
Гилгалда қурбанлиқ қилмақ үчүн қой билән кала елип кәлди».  22 Самуил 
ейтти: «Худавәндә көйдүридиған қурбанлиқ билән союм қурбанлиқларни 
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кәлтүрүшни Худавәндиниң сөзигә итаәт қилиштәк яхши көрәмду? Мана 
итаәт қилмақлиқ қурбанлиқ қилмақлиқтин яхши вә унимақлиқ болса 
қочқар йеғидин әвзәлдур.  23 Чүнки унимаслиқ җадугәр гунайидәк болуп, 
җаһиллиқ өзи бутпәрәслик билән сүрәтпәрәсликтур. Сән Худавәндиниң 
сөзини ташлиғиниң үчүн Худавәндә сени ташлап, падишаһлиқтин чиқарди» 
деди.  
24 Шаул Самуилға ейтти: «Мән гуна қилип, Худавәндиниң пәрманидин вә 
сениң сөзүңдин чиқтим. Чүнки хәлиқтин қорқуп уларниң сөзигә қулақ 
салдим.  25 Әмди гунайимни әпу қилип, Худавәндигә сәҗдә қилишим үчүн 
мән билән йенип барғин».  26 Самуил Шаулға ейтти: «Сән билән йенип 
бармаймән, чүнки Худавәндиниң сөзини ташлиғиниң үчүн Худавәндә сени 
ташлиди. Шундақки, Исраилниң үстидә падишаһ болмайсән» деди.  
27 Самуил кәткили бурулғанда Шаул униң пәрәнҗисиниң етикини 
тутуп житти.  28 Самуил униңға ейтти: «Худавәндә бу күн Исраилниң 
падишаһлиқини сәндин тартивелип, сәндин яхширақ башқа биригә бәрди.  
29 Исраилдики шәрәплик зат өзи ялған сөзлимәйду, пушайманму болмайду 
у өзи инсан болмиғини үчүн пушайман қилмайду».  30 Андин у ейтти: «Мән 
гуна қилдим. Лекин хәлқимниң ақсақаллириниң вә Исраилниң алдида маңа 
иззәт қилип, мән билән йенип барғинки, Тәңриң Худавәндигә сәҗдә қилай» 
деди.  31 У вақит Самуил Шаул билән йенип барди вә Шаул Худавәндигә сәҗдә 
қилди.  
32 Самуил сөз қилип: «Амаләкийләрниң падишаһи Агагни мениң қешимға 
елип келиңлар» деди. Агаг болса хушлуқ билән униң қешиға барди. Агаг 
ейтти: «Шәксиз өлүмниң аччиқи өтти».  33 Амма Самуил ейтти: «Сениң 
қиличиң хотунларни балисиз қилғандәк сениң анаңму хотунларниң арисида 
балисиз болсун» дәп, Самуил Гилгалда Худавәндиниң алдида Агагни чанап 
парә-парә қилди.  34 Андин Самуил Рамаға барди. Амма Шаул өзи Шаул 
Гибияси дегән җайдики өйигә чиқип кәтти.  35 Самуил өзи вапат күнигичә 
Шаул билән көрүшкили бармиди. Амма Самуил Шаул үчүн ғәм йәйтти. 
Худавәндә Шаулни Исраилниң үстигә падишаһ қилғинидин әпсус еди.  

Давут падишаһ болушқа мәсиһлиниду

16 1 Худавәндә Самуилға сөзләп: «Сән қачанғичә Шаул үчүн ғәм йәйсән? 
У Исраилниң үстидә сәлтәнәт қилмисун дәп, өзәм уни ташлидим 

әмәсму? Өз яғ мүңгүзүңни яғ билән толтирип барғин. Мән сени бәйтләһәмлик 
Йишайниң қешиға әвәтәй. Униң оғуллиридин бирини падишаһ болушқа 
өзәмгә илғидим» деди.  2 Лекин Самуил ейтти: «Мән қандақ баралаймән? 
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Шаул аңлиса, мени өлтүриду». Худавәндә ейтти: «Бир ғуниҗинни алғач 
берип: ‹ Худавәндигә қурбанлиқ қилмақ үчүн кәлдим› дәп ейтип, 3 Йишайни 
қурбанлиққа қичқарғин. Андин мән өзәм саңа қилидиғиниңни билдүрәй 
вә мән саңа көрситидиған кишини өзәм үчүн мәсиһлигәйсән» деди.  
4 Самуил Худавәндә ейтқандәк қилип Бәйтләһәмгә барди. Лекин кәлгинидә 
шәһәрниң ақсақаллири қорқуп: «Теч-аманлиқ нийити билән кәлдиңму?» 
дәп сориди.  5 У ейтти: «Теч-аманлиқ нийити билән келип, Худавәндигә 
қурбанлиқ қилмақчимән. Өзәңларни муқәддәс қилип, мән билән биллә 
қурбанлиққа келиңлар» дәп ейтип, Йишай билән оғуллирини муқәддәс 
қилип, қурбанлиққа қичқарди.  
6 Улар кәлгәндә у Елиябни көрүп: «Шәксиз Худавәндиниң мәсиһлигини 
мениң алдимда туриду» дәп ейтти.  7 Лекин Худавәндә Самуилға ейтти: 
«Униң көрүнүши билән егиз бойлуқиға қаримиғин. Мән уни ташлидим, 
чүнки Худавәндә адәм көргинидәк көрмәйду. Адәм болса заһирий көрүнүшкә 
қарайду, лекин Худавәндә көңүлгә қарайду» деди.  
8 У вақит Йишай Абинадабни қичқирип, Самуилниң алдиға киргүзди. Амма 
у ейтти: «Худавәндә буни һәм илғимиди».  9 Андин Йишай Шаммани алдиға 
кәлтүрди. У ейтти: «Худавәндә буни һәм илғимиди».  10 Шуниңға охшаш 
Йишай оғуллириниң йәттисини Самуилниң алдида өткүзди. Лекин Самуил 
Йишайға ейтти: «Худавәндә буларни илғимиди».  11 Шуни дәп, Самуил 
Йишайдин: «Һәммә йигитләр шуму?» дәп сориди. У ейтти: «Һәммидин 
кичики қалди, лекин у қойларни бақиду». Самуил Йишайға ейтти: «Уни 
қичқирип елип кәлгин. У кәлгичә дәстиханда олтармаймиз» деди.  12 У вақит 
у киши әвәтип уни кәлтүрди. У өзи йүзи һал рәңлик, көзлири чирайлиқ вә 
келишкән бир йигит еди. Худавәндә ейтти: «Қопуп уни мәсиһлигин, чүнки у 
шудур».  13 У вақит Самуил яғ мүңгүзини елип, уни бурадәрлириниң арисида 
мәсиһлиди. У күндин тартип Худавәндиниң Роһи Давутниң үстидә еди. 
Самуил болса қопуп Рамаға кәтти.  

Давутниң Шаул үчүн чаң челиши

14 Амма Худавәндиниң Роһи Шаулдин кәткәндин кейин Худавәндиниң 
тәрипидин бир яман роһ уни пәришан қилатти.  15 Шаулниң хизмәткарлири 
униңға ейтти: «Мана Худаниң тәрипидин бир яман роһ сени пәришан 
қилиду.  16 Әмди хоҗимиз өз алдиңдики хизмәткарлириңни буйруғинки, 
чаң челишқа бир уста адәмни тапсун. Мана Худаниң тәрипидин у яман роһ 
үстүңгә кәлсә, у чаң чалсун. Буниң билән әһвалиң убдан болиду» деди.  17 Шаул 
хизмәткарлириға ейтти: «Мән үчүн чаң челишқа уста бир кишини издәп тепип, 
қешимға елип келиңлар» деди.  18 Гуламлардин бири униңға ейтти: «Мана 
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бәйтләһәмлик Йишайниң бир оғлини көрдүм. У өзи чаң челишқа уста болуп 
өзи батур, җәңдә палван, һошияр вә келишкән бир адәм екән вә Худавәндә 
униң биләндур» деди.  
19 Буни аңлап, Шаул Йишайға хәвәрчиләр әвәтип: «Қойларни бақидиған 
оғлуң Давутни маңа әвәткин» дәп ейтқузди.  20 Йишай бир ешәкни елип, 
униңға нан, бир тулум шараб вә бир оғлақни артип, өз оғли Давуттин 
Шаулниң қешиға әвәтти.  21 Бу тәриқидә Давут Шаулниңкигә келип, униң 
қешида туридиған болди. Шаул униңға тола амрақ болуп, уни өз ярағ 
көтәргүчиси қилди.  22 Андин Шаул Йишайға хәвәр әвәтип: «Давут мениң 
қешимда турсун. У нәзиримдә илтипат тапти» дәп ейтқузди.  23 Әмди у 
роһ Худа тәрипидин Шаулниң үстигә кәлгәндә Давут чаңни елип, өз қоли 
билән чалатти. Буниң билән Шаул арам тепип, әһвали убдан болуп, яман 
роһ униңдин чиқатти.  

Давут вә Голият

17 1 Амма филистинийләр җәң қилмақ үчүн қошунлирини йиғди. 
Улар Йәһуда жутидики Сокода җәм болуп, Сокоһ билән Азеқаниң 

оттурисидики Әфәс-Даммимда чедирлирини тикти.  2 Шаул билән Исраилниң 
адәмлири һәм җәм болуп, Ела вадисида чедирлирини тикип, филистинийләр 
билән җәң қилғили сәп түзди.  3 Филистинийләр бир тәрипидики тағда 
туруп, Исраил йәнә бир тәрәптики тағда туруп, оттурисида бир вади бар еди.  
4 Филистинийләрниң қошунлиридин гатлиқ Голият дегән бир палван чиқти. 
Униң егизлики алтә гәз бир ғерич еди.  5 Бешиға мис қалғини кийип, савут 
билән қуралланған еди. Униң савути болса бәш миң шеқәлниң мисидәк еғир 
еди.  6 Пачақлириға мистин тизлиқ бағлап, өшнисидә мистин бир нәйзә 
көтирәтти.  7 Нәйзисиниң сепи бапкарниң хадисидәк еди. Нәйзисиниң учи 
өзи алтә миң шеқәлниң төмүридәк еғир еди. Бир киши сипар көтирип униң 
алдида маңатти.  
8 У туруп, Исраилниң қошунлириға хитаб қилип уларға ейтти: «Немишкә 
чиқип җәң қилмақ үчүн сәп түзгәнсиләр? Мән бир филистиний әмәсму? 
Силәр болсаңлар Шаулниң қуллири әмәсму? Өзәңлар үчүн бир адәмни 
илғаңлар. У маңа чүшүп кәлсун.  9 У мени уруп өлтүрәлсә, биз силәрниң 
қуллириңлар болайли. Лекин мән уни мәғлуп қилип өлтүрсәм, силәр бизниң 
қуллиримиз болуп, бизгә хизмәт қилғайсиләр» деди.  10 У филистиний йәнә 
сөз қилип: «Мән бу күн Исраилниң қошуниға һақарәт қилдим. Маңа бир 
адәм кәлтүрүңлар, биз соқушайли» деди.  11 Шаул билән һәммә Исраил бу 
филистинийниң сөзини аңлиғанда һодуқуп қелип, тола қорқти.  
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12 Давут болса Йәһуда жутидики Бәйтләһәмдә олтарақлиқ Йишай дегән 
әфратий адәмниң оғли еди. Бу Йишайниң сәккиз оғли бар еди. У өзи Шаулниң 
вақтида қери болуп, адәмләрниң арисида ақсақалдәқ еди.  13 Амма Йишайниң 
үч чоң оғли Шаул билән җәңгә чиққан еди. Җәңгә чиққан үч оғуллириниң 
исимлири болса тунҗисиниң исми Елияб иккинчисиниң исми Абинадаб вә 
үчинчисиниң исми Шамма еди.  14 Амма һәммидин кичики Давут еди. Мәзкур 
үч чоң оғли Шаулға әгәшкән еди.  15 Лекин Давут бирәр-бирәр Шаулдин кетип, 
өз атисиниң қойлирини баққили Бәйтләһәмгә чиқип баратти.  
16 У филистиний болса қириқ күнгичилик әтә-ахшам чиқип турди.  
17 Йишай өз оғли Давутқа ейтти: «Акилириң үчүн бу қомачтин бир ефа 
җайлап, бу он нанниму елип, ләшкәргаһқа жүгүрүп берип, акилириңға берип,  
18 бу он қурут парчилирини уларниң сәрдариға алғач берип, акилириңниң 
саламәтликини сорап, улардин бир нишанә елип кәлгин» деди.  19 Шаулниң 
өзи билән булар вә Исраилниң һәммә адәмлири Ела вадисида туруп, 
филистинийләргә қарши җәң қилатти.  
20 Әтиси Давут сәһәр қопуп, қойлирини бир хәвәр алғучиға тапшуруп, һәммә 
нәрсини елип Йишай униңға буйруғандәк чиқип кетип, һарву мәйданиға 
йәткәндә соқушқа чиқидиған қошун җәңниң нәрисини тартти.  21 Андин 
Исраил вә филистинийләр бир-бириниң уттурида соқушқа сәп түзди.  22 Давут 
болса нәрсилирини җабдуқтин хәвәр алғучиниң қолиға тапшуруп, қошунға 
жүгүрүп акилириға салам қилди.  23 Бу улар билән сөзлишип турғанда 
гатлиқ филистиний Голият дегән палван филистинийләрниң қошунидин 
чиқип. балдурқидәк сөз қилса, Давут шуни аңлиди.  24 Исраилниң һәммә 
адәмлири Голиятни көргәндә униңдин қечип тола қорқти.  25 Исраилниң 
адәмлири сөзлишип: «Бу қопқан адәмни көрдүңларму? Исраилға һақарәт 
қилғили қопиду. Уни өлтүргән адәмни падишаһ тола инам билән бай қилип, 
өз қизини униңға берип, атисиниң өйини Исраилниң ичидә баҗ-алван 
беришидин азат қилиду» дейишти.  26 Давут өз йенида турған адәмләрдин 
сорап: «Бу филистинийни өлтүрүп, шу һақарәтни Исраилдин көтәргән 
кишигә немә тегиду? Бу хәтнисиз филистиний ким екәнки тирик Худаниң 
қошуниға һақарәт қилғай» деди.  27 Хәлиқ униңға мәзкур сөзләрни дәп берип, 
униңға: «Уни өлтүргән кишигә шундақ қилиду» деди.  
28 Лекин униң чоң акиси Елияб униң у адәмләр билән сөзләшкинини аңлиди. 
Аңлап, Елиябниң аччиқи Давутқа тутишип: «Немишкә бу йәргә чүшүп 
кәлдиң? Чөлдики у кичик падини кимгә ташлап қойдуң? Мән кибирлик 
екәнликиңни уқуп, көңлүңниң яманлиқини билимән. Җәңни көргили чүшүп 
кәлдиң» деди.  29 Давут ейтти: «Әмди немә қилдим? Аран бир сөз соридим» 
дәп,  30 униңдин бурулуп, башқисидин балдурқидәк сориди. Хәлиқ илгири 
ейтқандәк униңға җавап бәрди.  
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31 Амма Давут ейтқан сөз Шаулға һәм аңлинип қалғач у Давутни елип 
кәлтүрди.  32 Давут Шаулға ейтти: «Униң сәвәбидин һеч кимниң көңли 
җүрәтсиз болмисун. Өз қулуң у филистиний билән соқушқили барғуси бар» 
деди.  33 Шаул Давутқа ейтти: «У филистиний билән соқушқили баралмайсән. 
Сән техи бир йигит екәнсән. Амма у яшлиқидин тартип бир җәң кишиси 
әмәсму?» деди.  34 Давут Шаулға ейтти: «Қулуң өз атисиниң қойлирини 
баққанда бир шир яки бир ейиқ келип, падидин бир қойни елип кәтсә,  35 мән 
униң кәйнидин берип уни уруп, қойни ағзидин тартивалаттим. Әгәр қопуп 
маңа янса, йелидин тутуп уруп өлтүрәттим.  36 Қулуң һәм шир һәм ейиқ 
өлтүргән болса, бу хәтнисиз филистиний тирик Худаниң қошуниға һақарәт 
қилғандин кейин уларниң биридәк болсун» дәп,  37 Давут йәнә ейтти: «Мени 
ширниң чаңгилидин вә ейиқниң чаңгилидин қутқузған Худавәндә мени һәм 
у филистинийниң қолидин қутқузиду» деди. Шаул Давутқа ейтти: «Барғин. 
Худавәндә сән билән болсун» деди.  38 Андин Шаул Давутқа өз кийимлирини 
кийдүрүп, бешиға бир мис қалқини қоюп, униңға бир савутни кийдүрди.  
39 Давут болса Шаулниң қиличини кийиминиң үстигә бағлап, балдур ярағ 
кийип бақмиғини үчүн меңип бақти. Меңип беқип, Давут Шаулға ейтти: 
«Мән буни кийип маңалмаймән, чүнки балдур кийип баққан әмәсмән» 
дәп Давут һәммисини селиветип,  40 қолиға бир һаса елип, җилғидин бәш 
силиқ таш илғап, падичи халтисиға вә қойниға селип, салғисини қолиға 
елип филистинийниң алдиға барди.  41 Филистиний чиқип, Давутқа йеқин 
барди. Барса, сипар көтәргүчиси алдида маңди.  42 Филистиний қарап 
Давутни көрүп тәһқир қилди. Чүнки у техи яш бир йигит болуп, йүзи һал 
рәңлик вә келишкән еди.  43 Филистиний Давутқа ейтти: «Мени иттәк көрүп, 
һаса көтирип алдимға келисәнму?» дәп, филистиний өз бутлириниң үстидә 
қәсәм қилип Давутни қарғиди.  44 Филистиний Давутқа йәнә ейтти: «Маңа 
кәлгин. Мән сениң гөшүңни һаваниң қушлириға вә сәһраниң житқучилириға 
беримән» деди.  
45 Давут филистинийгә ейтти: «Сән қилич, нәйзә вә атма нәйзини көтирип 
мениң алдимға кәлдиң, лекин мән самави қошунларниң сәрдари 
болған Худавәндиниң, сән һақарәт қилған Исраилниң қошунлириниң 
Худайиниң намида алдиңға чиқтим.  46 Худавәндә бу күн сени мениң 
қолумға тапшуриду. Мән сени йәргә уруп, сәндин бешиңни елип, бу күн 
филистиний әскәрлириниң җәсәтлирини һаваниң қушлириға вә сәһраниң 
житқучилириға беримән. Буниң билән пүтүн дуния билгәйки, Исраилда бир 
Худа бардур.  47 Бу гуруһниң һәммисиму билсунки, Худавәндә қилич яки 
нәйзә билән нусрәт бәрмәй, бәлки җәң Худавәндиниңки болғач у өзи силәрни 
бизниң қолимизға бериду» деди.  48 Филистиний Давутқа һуҗум қилғили 
қопуп йеқин барғинида, Давут өзи филистинийгә һуҗум қилғили қошунниң 
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тәрипигә алдирап жүгүрди.  49 Йүгүрүп, Давут қолини халтисиға тиқип бир 
ташни чиқирип, салғиға селип филистинийгә атса, униң пешанисиға тәгди. 
Таш униң пешанисиға петип қелип, өзи йүзи билән йәргә йиқилди.  50 Шундақ 
қилип, Давут филистинийни салға таш билән мәғлуп қилип, уни уруп өлтүрди.  
51 Давутниң қолида қилич болмиғач Давут өзи жүгүрүп филистинийниң 
үстидә туруп, қиличини ғилипидин суғуруп, униң биллә уни чанап, бешини 
кәсти. Филистинийләр өз палвининиң өлгинини көрүп қачти.  52 Лекин 
Исраил билән Йәһуда кишилири қопуп, нәрә тартип филистинийләрни Гат 
тәрипигә баридиған йол айриши билән Әқронниң дәрвазилириғичә қоғлиди. 
Шундақки, өлтүрүлгән филистинийләр Шаарайимниң йолида Гат билән 
Әқронғичә йиқилип ятқан еди.  53 Бәни-Исраил филистинийләрни қоғлап 
болғанда йенип келип, уларниң чедирлирини таливалди.  54 Давут болса 
филистинийниң бешини Йерусалимға елип барди. Лекин униң яриғини өз 
чедирида қойди.  
55 Шаул Давутниң филистинийниң алдиға чиққинини көргәндә қошунниң 
сәрдари Абнәрдин соридики: «Әй Абнәр, бу йигит кимниң оғли екән?» Абнәр 
ейтти: «Әй падишаһ, тирик екәнликиң билән қәсәм қилимәнки, билмәймән» 
деди.  56 Падишаһ: «Бу йигит кимниң оғли екән дәп, тәһқиқләп сориғин» 
дәп ейтти.  57 Давут филистинийни уруп йенип, филистинийниң бешини 
қолида тутуп кәлгинидә Абнәр уни падишаһниң қешиға елип барди.  58 Шаул 
униңдин: «Әй йигит, кимниң оғли болисән?» дәп сориди. Давут: «Мән сениң 
қулуң бәйтләһәмлик Йишайниң оғли болимән» дәп җавап бәрди.  

Шаулниң Давуттин һәсәт қилиши

18 1 Давут Шаул билән сөзлишип болғанда Йонатанниң көңли Давутниң 
көңлигә ундақ бағландики, уни өз җенидәк дост тутти.  2 У күндә 

Шаул уни өзигә елип, атисиниң өйигә янғили қоймиди.  3 Йонатан болса 
Давут билән әһдә қилишип, уни өз җенидәк дост тутти.  4 Йонатан кийгән 
тонни селип Давутқа берип, башқа кийимләр билән өз қиличини я билән 
кәмириниму униңға бәрди.  5 Шаул Давутни қәйәргә әвәтсә, берип раваҗлиқ 
болатти. Униң үчүн Шаул уни қошунниң үстигә қойди. У өзи һәммә 
хәлиқниң нәзиридә вә һәм Шаулниң хизмәткарлириниң нәзиридә яхши 
көрүнәтти.  6 Улар йенип кәлгән вақитта Давут филистинийни өлтүрүп 
янғинида хотунлар Исраилниң һәммә шәһәрлиридин Шаулға учриғили 
чиқип, хушлуқ билән шеир оқуп уссул ойнап, дап билән үч тарлиқ нәғмә 
чалатти.  7 Хотунлар болса нәғмә челип: «Шаул миңни урди, лекин Давут он 
миңни урди» дәп оқушатти.  8 Шуни аңлап, Шаул тола хапа болуп шу сөзни 
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яман елип: «Улар Давутқа он миңни бәрди, амма маңа миңни бәрди. Әмди 
падишаһлиқтин башқа униңға һеч нәрсә кам қалмиди» дәп,  9 шу вақиттин 
тартип Шаул Давутни һемишә яман көрәтти.  
10 Әтиси Худа тәрипидин у яман роһ Шаулниң үстигә кәлди, шундақки, өйидә 
сараңлиқ қилғили турди. Лекин Давут башқа вақтидикидәк қоли билән чаң 
чалатти. Шаулниң қолида нәйзә бар еди.  11 Шаулниң өзи, Давутни тамға 
қадап қойимән дәп, нәйзини етип салди. Лекин Давут икки мәртивә өзини 
елип қачти.  12 Худавәндә Шаулдин айрилип кетип, Давут билән болғини үчүн 
Шаул Давуттин қорқатти.  13 Униң үчүн Шаул Давутни өзидин нери тутуп, уни 
ләшкәр миңбеши қилип қойди. Бу тәриқидә у өзи хәлиқниң арисида чиқиш-
кириш қилатти.  14 Амма Давут болса Худавәндә униң билән болғач һәммә 
йоллирида раваҗлиқ болатти.  
15 Шаул униң раваҗлиқ болғинини көрүп, униңдин тола қорқатти.  16 Амма 
пүтүн Исраил билән Йәһуда хәлқи болса уларниң арисида чиқиш-кириш 
қилғини үчүн Давутни дост тутатти.  
17 Лекин Шаул Давутқа ейтти: «Мана чоң қизим Мербани саңа хотунлуққа 
беримән, лекин хизмитимдә батур болуп Худавәндиниң җәңлирини 
қилғин» деди. Чүнки Шаул өз ичидә мениң қолум униңға тәгмәй, бәлки у өзи 
филистинийләрниң қолидин урулсун дәп, хиял қилған еди.  18 Амма Давут 
Шаулға: «Мән ким екәнмән, һаятим немә болуп, атамниң ханидани Исраилда 
немидурки, мән падишаһниң күйоғли болғаймән» деди.  19 Лекин Шаулниң 
қизи Мераб Давутқа берилидиған вақитта у өзи мәхолатий Адрийәлгә 
хотунлуққа берилди.  20 Амма Шаулниң қизи Микал Давутқа амрақ еди. Улар 
шуни Шаулға хәвәр бәрсә, у шуниңдин хуш болди.  21 Шаул хиял қилип: «У 
өзи униңға бир тузақ болуп, филистинийләрниң қоли Давутни урсун дәп, 
уни униңға берәй» деди. Андин Шаул Давутқа: «Бу күн йәнә техи күйоғлум 
болалайсән» дәп ейтти.  22 Шаул өз ғуламлириға буйрудики: «Давутқа мәхпий 
сөзләп: ‹ Мана падишаһ өзи сени яхши көрүп, һәммә ғуламлири болса саңа 
амрақ екән. Униң үчүн падишаһниң күйоғли болғин› дәп ейтиңлар» деди.  
23 Шаулниң ғуламлири бу сөзләрни Давутниң қулиқиға ишиткүзди. Лекин 
Давут: «Падишаһниң күйоғли болмақ силәргә кичик бир нәрсә көрүнәмду? 
Мән бир кәмбәғәл вә кичик адәм әмәсму?» десә,  24 Шаулниң адәмлири 
Шаулға: «Давут ундақ деди» дәп ейтти.  25 Шаул ейтти: «Давутқа мундақ 
сөзләп: ‹ Падишаһниң дүшмәнлиридин интиқам алмақ үчүн падишаһ өзи 
йүз филистинийләрниң хәтнилик әтлиридин башқа бир тойлуқ халимайду› 
дәп ейтиңлар» деди. Шаул болса, Давут өзи филистинийләрниң қолидин 
йоқитилсун дәп, үмүт қилди.  
26 Гуламлири бу сөзни Давутқа дәп бәргәндә бу гәп Давутқа хуш көрүнүп, 
падишаһниң күйоғли болушқа рази болди. Вақит тамам болмаста,  27 Давут 
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қопуп өз кишилири билән чиқип, икки йүз филистинийни өлтүрди. Андин 
Давут уларниң хәтнилик әтлирини елип, падишаһниң күйоғли болмақ 
үчүн пүтүн санини падишаһқа бәрди. У вақит падишаһ униңға өз қизи 
Микални хотунлуққа бәрди.  28 Амма Шаул болса Худавәндиниң Давут билән 
екәнликини көрүп билди вә Шаулниң қизи Микал болса Давутқа амрақ еди.  
29 Шаулниң өзи Давуттин техи қорқатти, шундақки, Шаул пүтүн өмридә 
Давутниң дүшмән болуп қалди.  
30 Лекин филистинийләрниң әмирлири соқушқа чиққили турди. Амма һәр 
қачан чиқса, Давут Шаулниң һәммә ғуламлиридин раваҗлиқ болуп, униң 
исми тола даңлинатти.  

Давут Шаулдин қачиду

19 1 Шаул өз оғли Йонатан билән һәммә ғуламлириға: «Давутни 
өлтүрүңлар» дәп ейтти. Лекин Шаулниң оғли Йонатан Давутқа тола 

амрақ еди.  2 Униң үчүн Йонатан буни Давутқа дәп берип, ейттики: «Атам 
Шаул сени өлтүргили издәйду. Бу сәвәбтин әтә хәвәрдар болуп, бир мәхпий 
йәрдә өзәңни йошуруп турғин.  3 Мән өзәм чиқип, сән йошурулған сәһрада 
атамниң йенида туруп, сән тоғрилиқ атамға сөз қилай. Әгәр бир немә туюп 
қалсам, саңа хәвәр берәй» деди.  
4 Йонатан өз атиси Шаулға Давутниң яхши сөзини қилип: «Падишаһ өз ғулами 
Давутқа яманлиқ қилмисун. У өзи саңа гуна қилмай, бәлки униң ишлири 
саңа тола яхши болди.  5 У өз җенини алиқиниға елип, филистинийни 
өлтүргини билән Худавәндә Исраилға чоң бир нусрәт бәрди. Сән өзәң көрүп, 
хуш болдуң әмәсму? Немишкә Давутни өлтүрүп, наһәқ қан төкүп гуна 
қилғайсән» деди.  6 Шаул Йонатанниң сөзигә қулақ селип: «Тирик Худавәндә 
билән қәсәм қилимәнки, у өлтүрүлмисун» дәп Шаул қәсәм қилди.  7 Андин 
Йонатан Давутни қичқарди. Қичқирип, Йонатан Давутқа һәммисини дәп 
бәрди. Андин кейин Йонатан Давутни Шаулниң қешиға елип барди вә у 
балдурқидәк униң хизмитини қилатти.  
8 Җәң йәнә башлиғанда Давут филистинийләрниң алдиға чиқип, уларни 
тола мәғлуп қилди. Шундақки, улар униңдин қечип кәтти.  
9 Амма Шаул өз өйидә олтирип қолида нәйзисини тутуп турғинида 
Худавәндиниң тәрипидин бир яман роһ униң үстигә кәлди. Давут болса өз 
қоли билән чаң челип турған еди.  10 У вақит Шаул Давутни тамға қадиғили 
тиришти. Лекин Давут өзини Шаулдин елип қачқач нәйзә өзи тамға қадилип 
қалди вә Давут у кечә қечип қутулди.  
11 Лекин Давутни марап туруп, әтиси уни өлтүрүңлар дәп, Шаул бир нәччә 
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кишиләрни Давутниң өйигә әвәтти. Амма Давутниң хотуни Микал униңға 
хәвәр берип: «Әгәр бу кечә өзәңни қутқузмисаң, әтә өлтүрүлисән» деди.  
12 Андин Микал Давутни бир пәнҗиридин чүшүрүп қойди. Буниң билән у 
қечип қутулди.  13 Андин Микал бир бутсүритини елип ятқан орниға қоюп, 
өшкә жуңидин тоқулған бир йопуқни бешиға йөгәштүрүп, уни бир йотқан 
билән йепип қоюп,  
14 Шаул Давутни тутмақ үчүн кишиләр әвәткәндә у: «У кесәл екән» дәп 
ейтти.  15 Шаул Давутни тапмақ үчүн кишиләрни йәнә әвәтип: «Ятқан орнида 
уни маңа елип келиңларки, уни өлтүрәй» дәп буйруди.  16 Лекин кишиләр 
киргәндә бутсүритиниң орунда йетип, өшкә жуңиниң йопуқи баш җайиниң 
үстигә йепиқлиқ турғини көрди.  17 У вақит Шаул Микалға ейтти: «Немишкә 
мени голлаб, у қутулсун дәп, дүшминимни кәткили қойдуң?». Микал Шаулға 
җавап бәрдики: « У ‹ Мени қойғин, болмиса сени өлтүримән› дәп ейтти» деди.  
18 Давут қечип қутулғандин кейин Рамаға Самуилниң қешиға берип, 
Шаулниң униң өзигә қилғининиң һәммисини униңға дәп бәрди. Андин у 
өзи Самуил билән Найотқа берип олтарди.  19 «Давут Рамадики Найотта бар 
екән» дәп Шаулға хәвәр берилди.  20 Шаул Давутни елип кәлгили кишиләр 
әвәтти. Амма улар пәйғәмбәрләрниң җамаитини пәйғәмбәрлик қиливатқан 
һаләттә болуп. Самуил уларниң үстидә турғинини көргәндә Худаниң Роһи 
Шаулниң әвәтилгәнләрниң үстигә кәлди. Шундақки, улар һәм пәйғәмбәрлик 
қилиш һаләткә чүшти.  21 Шаулға бу хәвәр йәткәндә башқа кишиләр әвәтти, 
лекин булар һәм пәйғәмбәрлик қилиш һаләткә чүшти. Андин Шаул үчинчи 
мәртивә йәнә кишиләр әвәткәндә булар һәм пәйғәмбәрлик қилиш һаләткә 
чүшти.  22 У вақит Шаул өзи Рамаға берип Секудики чоң қудуққа йәткәндә: 
«Самуил билән Давут нә йәрдә?» дәп сориди. Улар Рамадики Найотта бар 
екән» дәп җавап бәрди.  23 У вақит Шаул Рамадики Найотқа кәтти. Лекин 
Худаниң Роһи һәм униң үстигә кәлди шундақки, у өзи Рамадики Найотқа 
йәткичилик пәйғәмбәрлик қиливатқан һаләттә болуп маңатти.  24 У һәм өз 
кийимлирини селип, Самуилниң алдида пәйғәмбәрлик қиливатқан һаләттә 
болуп, йәргә чүшүп пүтүн у күн вә пүтүн кечә анда ялаңғач ятатти. Униң 
үчүн: «Шаул һәм пәйғәмбәрләрниң бириму?» дәйдиған гәп чиқти.  

Давут вә Йонатан қилған әһдә

20 1 Лекин Давут Рамадики Найоттин қечип, Йонатанниң қешиға берип 
ейтти: «Атаңға немә яманлиқ вә я немә гуна қилдимки, у мениң 

җенимни издигәй?».  2 У униңға ейтти: «Ундақ болмисун. Сән өлтүрүлмәйсән. 
Мана, хаһи чоң иш болса, хаһи кичик иш болса атам маңа хәвәр бәрмәй 
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қилмайду. Немишкә атам бу ишни мәндин йошурсун? Һәргиз ундақ әмәс» 
деди.  3 Лекин Давут қәсәм қилип ейттики: «Атаң тайин билидуки, мән сениң 
нәзириңдә илтипат тапқан екәнмән. Униң үчүн: ‹ Йонатан шуни билип қалса, 
ғәмкин болмисун› дәп хиял қилиду. Лекин тирик Худавәндә билән ант ичип, 
тирик җениңниң үстидә қәсәм қилимәнки, бәрһәқ, мән билән өлүмниң 
арисида аран бир қәдәм миқдари қалди» деди.  
4 У вақит Йонатан Давутқа ейтти: «Көңлүң немә халиса, саңа қилай».  5 Давут 
Йонатанға ейтти: «Мана әтә йеңи ай болиду вә падишаһ билән дәстиханда 
олтарғили маңа лазим болатти. Лекин мени қоюп бәргинки, үчинчи күнниң 
ахшимиғичә сәһрада мөкүнүвалай.  6 Лекин атаң мени сориса: ‹ Давут 
ялвуруп: «Маңа өз шәһирим Бәйтләһәмгә жүгүрүп берип кәлгили рухсәт 
бәргин, чүнки анда пүтүн ханиданим йилдики қурбанлиқни өткүзиду» 
деди› дәп ейтқин.  7 Әгәр у: ‹ Убдан бопту› десә, қолуң теч-аман болиду. 
Лекин у аччиқланса, билгинки, униңда яман нийәт бар.  8 Сән Худавәндиниң 
бир әһдисини өз қулуң билән қилғандин кейин қулуңға илтипат қилғин. 
Лекин мәндә бир яманлиқ болса, сән өзәң мени өлтүргин. Немишкә мени 
атаңниң қешиға елип барғайсән» деди.  9 Йонатан ейтти: «Бу хиял сәндин 
йирақ болсун. Әгәр атамниң саңа яманлиқ қилидиған нийити бар дәп билип 
қалсам, саңа дәйттим әмәсму?  10 Давут Йонатанға ейтти: «Әгәр атаң саңа 
қаттиқ җавап яндурса, ким маңа хәвәр бериду?» деди.  11 Йонатан Давутқа: 
«Кәлгин, сәһраға чиқайли» дәп ейтти. Андин иккилиси сәһраға чиқти.  
12 Йонатан Давутқа ейтти: «Исраилниң Тәңриси Худавәндә маңа гувадурки, 
мән әтә яки өгүнлүк бу вақит билән атамниң сирини тепип, Давутниң иши 
яхши екән дәп мәлум қилсам, шәксиз у вақит саңа хәвәр беримән.  13 Әгәр 
атам саңа яманлиқ қилғили халиса вә мән саңа хәвәр берип теч-аман кәткили 
рухсәт бәрмисәм, Худавәндә Йонатанға ундақ қилсун, мундақ қилсун вә 
униңдин зиядә қилсун. Худавәндә атам билән болғандәк сән билән болсун.  
14 Қачанки һаят болсам, мени өлмисун дәп, Худавәндә рәһимдил болғандәк 
маңа рәһим көрсәткәйсән.  15 Лекин ялғуз маңа әмәс, бәлки өйүмдин һәм һеч 
вақит рәһмиңни кәсмигәйсән. Худавәндә Давутниң һәммә дүшмәнлирини 
йәр йүзидин йоқатқандин кейинму рәһмиңни кәсмигәйсән» дәп  16 Йонатан 
Давутниң өйи билән әһдә қилишип: «Худавәндә Давутниң дүшмәнлиридин 
интиқам алғай» деди.  17 Андин Йонатан өзиниң Давутқа бар муһәббитиниң 
үстидә униңға қәсәм қилдурди, чүнки уни өз җенидәк дост тутатти.  
18 Андин Йонатан Давутқа ейтти: «Әтә йеңи ай болиду. Мана сениң орнуң 
бекар болғач сорилисән.  19 Үчинчи күни шитик чүшүп яман иш болидиған 
күндә өзәңни йошурған йәргә берип, Езәл дегән ташниң йенида туруп 
турғин.  20 Мән униң йенида нишанға чағлиғандәк үч оқясини атай.  21 Андин 
ғуламимни оқялирини издигили әвәтәй. Әгәр ғуламға: ‹ Мана оқялири сениң 
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бу тәрипиңдә туриду. Уларни елип кәлгин› десәм, сән өзәң чиққин, чүнки 
шундақ болса, тирик Худавәндә билән қәсәм қилимәнки, саңа һеч зәрәр 
болмайду.  22 Лекин ғуламға: ‹ Мана оқялири сениң у тәрипиңдә туриду› 
десәм, сән кәткин, чүнки ундақ болса, Худавәндә сени йолға салди.  23 Амма 
мән билән сән сөзләшкән иш тоғрисидин болса, Худавәндә мән билән сениң 
оттураңда гува болғай» деди.  
24 Давут сәһрада мөкүнүвалди. Йеңи ай кәлгәндә падишаһ таам йегили 
дәстиханда олтарди.  25 Падишаһ болса өз орнида тамниң алдидики төрдә 
олтарди. Йонатан өзи орнидин қопқанда Абнәр Шаулниң йенида олтарди. 
Лекин Давутниң орни бекар қалди.  26 Амма Шаул у күндә бир немә демәй: 
«Униңға бир немә болди. У пакиз әмәсмикин? Әлвәттә пакиз әмәс» дәп хиял 
қилди.  
27 Лекин Давутниң орни йеңи айниң күниниң әтиси һәм бекар турғанда 
Шаул өз оғли Йонатандин: «Немишкә Йишайниң оғли, хаһи түнүгүн, хаһи 
бу күн ашқа кәлмиди?» дәп сориди.  28 Йонатан Шаулға җавап бәрдики: 
«Давут Бәйтләһәмгә барғили мәндин рухсәт тилиди.  29 У маңа: ‹ Мени 
барғили қойғин. Ханиданимизниң қурбанлиқ иши шәһәрдә болғач, акам 
маңа барғили буйруди. Әгәр сениң нәзириңдә илтипат тапқан болсам, 
бурадәрлирим билән көрүшкили рухсәт бәргин» дәп ейтти. Униң үчүн у 
падишаһниң дастихиниға кәлмиди» деди.  
30 У вақит Шаулниң аччиқи Йонатанға тутишип, униңға ейтти: «Әй сән бузуқ 
хотунниң оғли, билмидиммуки өзәңниң шәрмәндиликигә вә анаңниң уят 
йериниң шәрмәндиликигә Йишайниң оғлини ихтияр қилдиң.  31 Чүнки 
Йишайниң бу оғли йәр йүзидә тирик қалғичә. хаһи сән, хаһи сениң 
падишаһлиқиң мәзмут турмайду. Униң үчүн әмди киши әвәтип, уни мениң 
қешимға елип кәлгин, чүнки у өлүмниң оғлидур» деди.  
32 Йонатан өз атиси Шаулға җавап берип: «У немишкә өлтүрүлсун? Немә 
қилди?» деди.  33 У вақит Шаул Йонатанни тәшмәк үчүн униңға нәйзини 
тәңлиди. Буниң билән Йонатанға, атам Давутни өлтүрүшни қарар қилған дәп 
мәлум болди.  34 Йонатан болса тола аччиқлинип дәстихандин қопуп, йеңи 
айниң иккинчи күнидә таам йемиди. Чүнки атиси Давутқа шундақ наһәқлиқ 
қилғини үчүн у униң һәққидә ғәмкин болған еди.  
35 Әтиси Йонатан Давутқа тайин қилған вақит билән сәһраға чиқса, униң 
билән бир кичик ғулам биллә барди.  36 У өзи ғуламға: «Әмди жүгүрүп, мән 
атидиған оқялирини тепип кәлгин» деди. Гулам жүгүргәндә униң үстидин 
бир оқяси атти.  37 Гулам өзи Йонатан атқан оқи чүшкән йәргә кәлгәндә 
Йонатан ғуламға қичқирип: «Оқяси сениң у тәрипиңдә нерирақ туриду 
әмәсму?» дәп ейтти.  38 Андин Йонатан ғуламға йәнә қичқирип: «Тохтимай 
шитик болуп алдириғин» деди. Йонатанниң ғулами оқялирини йиғип, 
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хоҗисиға елип кәлди.  39 Лекин ғулам болған ишни уқмиди, ялғуз Йонатан 
билән Давут тегини билди.  40 Андин Йонатан өз ғуламиға ярағлирини 
берип, униңға: «Уларни шәһәргә елип барғин» деди.  41 Гулам кәткәндин 
кейин Давут җәнуб тәрипидики җайидин қопуп чиқип, йәргә йүз төвән 
йиқилип үч мәртивә тазим қилди. Андин бу иккәйлән сөйүшүп йиғлашти вә 
Давут тола йиғлиди.  42 Йонатан Давутқа: «Аман-есән барғин. Биз иккәйлән 
Худавәндиниң исми билән қәсәм қилғандәк болсун. Худавәндә мән билән 
сениң оттураңда вә мениң нәслим билән сениң нәслиң оттурисида әбәдкичә 
гува болсун» дәп ейтти.  

Давут Ноб шәһиридә

21 1 Андин у қопуп кәтти. Лекин Йонатан өзи шәһәргә кирди.  2 Амма Давут 
Нобқа келип, Ахималик каһинниң қешиға барди. Лекин Ахималик 

Давутни көргәндә қорқуп, униңға ейтти: «Немишкә һеч киши өзәң билән 
алмай, ялғуз кәлдиң?»  3 Давут Ахималик каһинға ейтти: «Падишаһ маңа 
бир иш буйруп маңа: ‹ Мән сени әвәтип, саңа буйруған иш тоғрисидин һеч 
ким бир немә билмисун› деди. Мән болсам, өз ғуламлиримни ‹ Палан йәрдә 
көрүшәйли› дәп әвәтивәттим.  4 Әмди қолуңда немә болса маңа бәргин. Бәш 
нан яки немә тепилса бәргин» деди.  
5 Каһин Давутқа җавап берип ейтти: «Қолумда рәсми нан йоқ. Ялғуз муқәддәс 
нан бардур. Әгәр ғуламлар өзини хотунлардин сақлиған болса, йейиши рава 
болиду».  6 Давут каһинға җавап берип ейттики: «Бәрһәқ, хотунлар биздин 
нери турғили үч күн болди. Мән чиққанда ғуламларниң әсваб қачилири 
пакиз еди. Сәпиримиз рәсми болсиму, бу күн нәрсилиримиз пактур» деди.  
7 У вақит каһин униңға муқәддәс нандин бәрди. Чүнки тәқдим нандин башқа 
нан анда йоқ еди. Шу нан Худавәндиниң һузурида турғандин кейин, йеңи нан 
селинған күни елип қоюлған еди.  8 Лекин у күн Шаулниң адәмлиридин бири 
анда болуп, Худавәндиниң һузурида қалдурулған еди. У өзи Доеғ исимлиқ 
бир едомий болуп, Шаулниң падичилириниң чоңи еди.  9 Давут Ахималиккә 
ейтти: «Қолуңда бир нәйзә яки бир қилич йоқму? Падишаһниң иши алдираш 
болғач, хаһи қилич, хаһи башқа ярағ алғач чиқмидим» деди.  
10 Каһин ейттики: «Сән Ела вадисида өлтүргән Голиятниң қиличи бир парчә 
рәхттә йөгилип Ефодниң кәйнидә туриду. Шуни алғили халисаң, алғин. 
Униңдин башқиси шу йәрдә йоқтур» деди. Давут: «Униңдәк қилич йоқ. Шуни 
маңа бәргин» деди.  
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Давут Гатниң падишаһиниң қешида
11 Давут қопуп, у күн Шаулдин қечип, Гатниң падишаһи Акишниң қешиға 

барди.  12 Лекин Акишниң хизмәткарлири: «Бу у жутниң падишаһи Давут 
әмәсму? Униң тоғрисида улар: ‹ Шаул миңни урди, лекин Давут он миңни 
урди› дәп уссул ойнашта ғәзәл оқуйду әмәсму?» деди.  13 Давут бу сөзләрни 
аңлап қелип, Гатниң падишаһи Акиштин тола қорқуп кәтти.  14 Униң үчүн 
уларниң көзлириниң алдида өзини әқилсиз көрситип, уларниң арисида 
сараңдәк көрүнүп, дәрвазиларниң ишиклиригә җиҗиқ җиҗип, түкүрүкни 
сақилиға еқитатти.  15 Акиш өз хизмәткарлириға ейтти: «Мана бу адәмниң 
сараңлиқини көрмәмсиләр? Немишкә уни мениң қешимға елип кәлдиңлар?  
16 Маңа сараңлар шундақ лазиммуки, шуни алдимда сараңлиқ қилғили маңа 
елип кәлмикиңлар керәк едиму? Ундақ адәм мениң өйүмгә кирсунму?» деди.  

Давут Адулламниң ғерида

22 1 Давут у йәрдин кетип, Адулламниң ғериға қачти. Униң бурадәрлири 
билән атисиниң пүтүн ханидани шуни аңлиғанда у йәргә чүшүп, 

униңға кәлди.  2 Һәр ким тәңликтә болса, һәр ким қәриздар болса, һәр ким 
нарази болса, һәммиси йиғилип униңға кәлди вә у уларниң сәрдари болди. 
Униңға қошулған адәмләр болса төрт йүзчә еди.  3 У йәрдин Давут Моабтики 
Миспаһқа берип, Моабниң падишаһиға ейтти: «Мениң атам билән анамни 
бу йәргә келип, өзәм Худаниң мән билән немә қилидиғинини билгичә силәр 
билән турғили қойғин» дәп,  
4 уларни Моабниң падишаһиниң қешиға елип кәлди. Елип кәлсә, улар Давут 
ордида турғичилик униң билән турди.  5 Амма Гад пәйғәмбәр Давутқа: 
«Ордида қалмиғин. Чиқип Йәһуда жутиға барғин» деди. У вақит Давут кетип, 
Херәт җаңгилиға барди.  

Нобтики каһинларниң өлтүрүлүши

6 Амма «Давут билән адәмлири тепилди» дәп Шаул аңлиди. Шаул өзи 
Рамадики Гибияда бир дәрәқниң тегидә олтирип, қолида нәйзә тутуп 
хизмәткарлири чөрисидә турғанда,  7 Шаул чөрисидә турған хизмәткарларға 
ейттики: «Әй бәняминийлар аңлаңлар! Йишайниң оғли һәр бириңларға 
зимин билән үзүмзарлиқлар берип, һәммәңларни миңбеши вә йүзбеши 
қилаламду?  8 Һәммәңлар маңа хиянәт қилдиңлар әмәсму? Мениң оғлумниң 
өзи Йишайниң оғли билән әһдә қилишқинини маңа һеч ким ашкарә қилмиди. 
Һечқайсиңлар мәндин әндишә қилмайду яки маңа хәвәр бәрмигәнки өз 
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оғлум мениң хизмәткаримни маңа хиянәт қилишқа қозғилипту. Һазирқи 
вақит шундақ иш болди әмәсму?» деди.  
9 У вақит Шаулниң хизмәткарлириниң арисида турған едомий Доеғ сөз қилип 
ейттики: «Мән Йишайниң оғлиниң Нобқа Ахималик бән-Ахитубниң қешиға 
кәлгинини көрдүм.  10 Шу өзи униң һәққидә Худавәндигә илтиҗа қилип, 
униңға озуқ талқан билән филистиний Голиятниң қиличини бәрди» деди.  
11 Падишаһ өзи Ахитубниң оғли Ахималик каһинни кәлтүрүп, униң атисиниң 
пүтүн ханиданини, йәни Нобтики каһинларниму қичқартти. Уларниң һәммиси 
падишаһниң қешиға кәлди.  
12 Шаул ейтти: «Әй Ахитубниң оғли аңлиғин». У: «Мана мән, әй хоҗам» дәп 
ейтти.  13 Шаул униңға ейтти: «Немишкә сән билән Йишайниң оғли маңа 
хиянәт қилдиңлар? Сән униңға нан билән қилич берип, уни маңа қарши 
қопуп хиянәт қилсун дәп, униң һәққидә Худаға илтиҗа қилипсән. Һазирқи 
вақит шундақ иш болди әмәсму?  14 Ахималик падишаһқа җавап берип 
ейттики: «Сениң хизмәткарлириңниң арисида Давуттәк ишәшлик ким бар? У 
падишаһниң күйоғли болуп, мәхпий мәслиһәтлириңдә һазир болуп, өйүңдә 
иззәтлик болған бир киши әмәсму?  15 Мән у күндигинә Худаға униң һәққидә 
илтиҗа қилғили башлидимму? Бу иш мәндин йирақ болсун! Падишаһ өз 
қулиға вә атамниң пүтүн ханиданиға әйип қоймисун, чүнки қулуң бу иш 
тоғрисидин аз яки тола һечнемә билмиди» деди.  16 Лекин падишаһ ейтти: 
«Әй Ахималик, сән өзәң атаңниң пүтүн ханидани билән шәксиз өлисән» 
дәп,  17 падишаһ өз чөрисидә турған сипаһларға ейтти: «Худавәндиниң 
каһинлириға йенип, уларни өлтүрүңлар. Булар һәм Давутниң тәрипидә 
болуп, униң қачқинини билип туруп, маңа хәвәр бәрмиди» деди. Лекин 
падишаһниң хизмәткарлири Худавәндиниң каһинлирини өлтүргили қол 
көтәргили унимиди.  18 У вақит падишаһ Доеғқа: «Сән каһинларға йенип, 
уларни өлтүргин» деди. Бу едомий Доеғ каһинларға йенип, у күн канаплиқ 
Ефод кийгән сәксән бәш кишини өлтүрүп,  19 каһинларниң шәһири болған 
Нобта олтарғучиларни һәм қилич биси билән уруп, әр киши, хотун, бала, 
емидиған бала, кала, ешәк, қой һәммисини қилич биси билән урди.  20 Амма 
Ахималик бән-Ахитубниң Абятар дегән бир оғли қутулуп, Давутниң қешиға 
қечип кәлди.  
21 Келип, Абятар: «Шаул Худавәндиниң каһинлирини өлтүрди» дәп Давутқа 
хәвәр бәрди.  22 Давут Абятарға ейтти: «Едомий Доеғ у күн анда болғач билгән 
едимки әлвәттә Шаулға хәвәр бериду. Мән атаңниң пүтүн ханиданиниң 
өлтүрүлгинигә сәвәб болдум.  23 Қорқмай, мән билән қалғин. Мениң җенимни 
издәйдиған киши сениң җениңни һәм издәйду. Лекин мениң қешимда 
биһәтәр турисән» деди.  
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Давут Қеила шәһиридә

23 1 Давутқа хәвәр бериштики: «Мана филистинийләр Қеилаға җәң қилип 
хаманларни булап туриду».  2 У вақит Давут Худавәндидин соридики: 

«Мән берип, у филистинийләрни урайму?» Худавәндә Давутқа: «Берип, 
филистинийләрни уруп, Қеилани азат қилғин» деди.  3 Лекин Давутниң 
кишилири униңға: «Мана биз Йәһуда жутида туруп қорқимиз. Әмди Қеилаға 
филистинийләрниң қошуниниң алдиға барсақ, қандақ болиду?» деди.  4 Давут 
Худавәндидин йәнә сориса, Худавәндә униңға җавап берип: «Сән қопуп, 
Қеилаға чүшүп барғин. Мән филистинийләрни сениң қолуңға беримән» 
деди.  5 Униң үчүн Давут өз кишилири билән Қеилаға берип, филистинийләр 
билән соқушуп, уларниң маллирини елип кетип, уларни тола мәғлуп қилди. 
Давут шундақ қилип Қеилада олтарғучиларни қутқузди.  
6 Әмди Ахималикниң оғли Абятар Қеилаға Давутниң қешиға қачқанда 
канаплиқ Ефодни алғач кәлгән еди.  
7 Шаулға: «Давут Қеилаға чүшүпту» дәп хәвәр берилгәндә Шаул ейтти: «Әмди 
Худа уни мениң қолумға бәрди. Дәрваза билән балдақлири бар бир шәһәргә 
кирип, солинип қалди әмәсму?» деди.  8 Андин Шаул Қеилаға берип, Давут 
билән кишилирини қоршимақ үчүн һәммә хәлиқни җәңгә җәм қилди.  
9 Давут: «Шаул маңа яманлиқ қилғили қәстләйду» дәп билгәндә, Абятар 
каһинға: «Ефодни елип кәлгин» деди.  10 Андин Давут ейтти: «Әй Исраилниң 
Тәңриси Худавәндә, сениң бәндәң аңлидики, Шаул Қеилаға берип, шәһәрни 
мән үчүн хараб қилғили қәстләйду.  11 Қеиланиң адәмлири мени униң 
қолиға тутуп берамду? Шаул өз бәндәң аңлиғандәк бу йәргә чүшәмду? Әй 
Исраилниң Тәңриси Худавәндә, буни өз бәндәңгә билдүргин». Худавәндә 
ейтти: «Бу йәргә чүшиду».  12 Давут йәнә ейтти: «Қеиланиң адәмлири мән 
билән адәмлиримни Шаулниң қолиға тутуп берамду?» Худавәндә: «Улар 
тутуп бериду» дәп ейтти.  13 У вақит Давут билән адәмлири тәхминән алтә 
йүз киши қопуп Қеиладин чиқип, қәйәргә баралса, барди. Шаулға: «Давут 
Қеиладин қечипту» дәп хәвәр берилгәндә бериштин өзини йиғди.  

Давут Зиф чөлидә

14 Амма Давут чөлләр билән қорғанларда олтирип, Зиф чөлиниң 
тағлирида туратти. Шаул уни һемишә издәп турди. Лекин Худа уни униң 
қолиға бәрмәйтти.  15 Давут Зиф чөлиниң бир җаңгилида турғанда: «Шаул 
сени өлтүргили чиқти» дәп туюп қалди.  16 Лекин Шаулниң оғли Йонатан 
җаңгалға Давутниң қешиға берип, униң қолини Худа билән қувәтләндүрүп,  
17 униңға ейтти: «Қорқмиғин. Атам Шаулниң қоли сени тапмайду, бәлки сән 
Исраилниң падишаһи болисән. Мән болсам сениң иккинчиң болимән. Шуни 
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һәм атам Шаул билиду» деди.  18 Андин у иккәйлән Худавәндиниң алдида 
әһдә қилишти. Давут болса җаңгалда туруп қалди, лекин Йонатан өз өйигә 
йенип кәтти.  
19 Андин кейин бир нәччә зифликләр Гибияға Шаулниң қешиға келип ейтти: 
«Мана Давут бизниң аримизда җаңгалниң қорғанлирида болуп, сайниң 
җәнуб тәрипидики Хакиланиң егизликидә өзини йошурувалди.  20 Униң 
үчүн, әй падишаһ, қачан халисаң, чүшүп кәлгин. Биз болсақ уни падишаһниң 
қолиға тутуп берәйли» деди.  21 Шаул ейтти: «Ичиңлар мән үчүн ағриған 
сәвәбтин Худавәндиниң тәрипидин силәргә мубарәклик болсун.  22 Әмди 
берип тәһқиқләп: «У қайси йәрдә туриду? Ким уни көргән?» дәп сәпселип 
беқиңлар. Чүнки маңа ейтилғанки у тола һошиярлиқ қилиду.  23 Берип 
беқип, өзини йошуридиған һәммә йәрлирини тепип мәлум қилип, маңа 
йенип келиңлар. Андин мән силәр билән баримән. Әгәр жутта бар болса, 
һәммә Йәһуда миңлириниң арисида уни издәп тапай» деди.  24 Улар қопуп, 
Шаулдин илгири Зифкә барди. Давут болса өз адәмлири билән сайниң җәнуб 
тәрипидә Маон чөлиниң түзләңликидә еди.  
25 Шаул билән адәмлири Давутни издигили барди. Буниң тоғрисида Давутқа 
хәвәр берилгәндә у өзи қорам таштин чүшүп, Маон чөлигә берип тохтиди. 
Шаул буни аңлап, Давутниң кәйнидин қоғлап, Маонниң чөлигә чиқти.  26 Шаул 
тағниң бу йенида, амма Давут адәмлири билән тағниң у йенида маңди. 
Давут Шаулдин қутулмақ үчүн қечип турғинида Шаул билән адәмлири Давут 
билән адәмлирини тутимиз дәп, уларни қоршиғили турди.  27 Лекин бир әлчи 
Шаулниң қешиға келип: «Алдирап кәлгин! Филистинийләр жутқа киривалди» 
дәп ейтти.  28 У вақит Шаул йенип, Давутни қоғлимай, филистинийләр билән 
соқушқили чиқти. Униң үчүн у йәрни Села-һаммаһликот дәйтти.  

Давут Шаулни аяйду

24 1 Лекин Давут у йәрдин чиқип, Әнгидиниң қорғанлирида туратти.  
2 Шаул филистинийләрни қоғлап болуп янғанда, униңға: «Мана 

Давут Әнгидиниң чөлидә туриду» дәп хәвәр берилди.  3 У вақит Шаул 
һәммә Исраилдин илғанған үч миң адәмни елип, Давут билән адәмлирини 
издигили явайи текә қорам ташлириға чиқти.  4 У өзи йолниң йенидики қой 
қотанлириға кәлгәндә тәрәт қилмақ үчүн андаки бир ғарға кирди. Лекин 
Давут билән кишилири ғарниң ичкирирәк тәрипидә олтарди.  5 Давутниң 
адәмлири униңға: «Мана Худавәндә саңа: ‹ Өз дүшминиңни сениң қолуңға 
беримәнки, һәрнемә саңа яхши көрүнсә, униңға қилғайсән› дәп тоғрисида 
ейтқан күн шудур» деди. Давут қопуп, Шаулниң тониниң етикини туйдурмай 
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кесивалди.  6 Лекин Шаулниң тониниң етикини кәскини үчүн Давутниң 
виҗдани өзини урди.  7 У өз адәмлиригә ейтти: «Рәб мени Худавәндиниң 
мәсиһләнгән адими болған мениң хоҗамға мундақ қилиштин сақлисун. У 
Худавәндиниң мәсиһләнгән адими болғандин кейин мән униңға қолумни 
узатмиғаймән» дәп  8 шу сөз билән өз адәмлирини тосап, Шаулға янғили 
қоймиди.  
9 Амма Шаул өзи қопуп ғардин чиқип, өз йолиға кәтти. Андин кейин 
Давут һәм қопуп ғардин чиқип, Шаулниң кәйнидин қичқирип: «Әй хоҗам 
падишаһ» деди. Шаул кәйнигә қариса, Давут йүзини йәр тәрипигә қилип 
еңишип тазим қилиду.  10 Давут Шаулға ейтти: «Мана ‹ Давут сениң зәририңни 
издәйду› дәйдиған адәмләрниң сөзигә немишкә қулақ салисән?  11 Мана бу 
күн өз көзүң билән көрдүңки, Худавәндә бу күн ғарда сени өз қолумға бәрди. 
Бәзиләр: ‹ Уни өлтүргин› дегәндә мән аяп, Худавәндиниң мәсиһләнгән 
адими болғандин кейин хоҗамни өлтүрмигәймән› дедим.  12 Қариғин, әй 
атам, мана қолумда тонуңниң етикигә қариғин. Сени өлтүрмәй, тонуңниң 
етикини кәстим. Буниңдин билип көргинки, мениң қолумда, хаһи яманлиқ, 
хаһи асийлиқ йоқтур. Саңа гуна һәм қилмидим. Лекин сән җенимни алғили 
қәстләйсән.  13 Худавәндә мән билән сениң оттураңда һөкүм қилғай. Худавәндә 
мениң интиқамимни сәндин алғай, лекин мениң қолум саңа янмиғай.  14 ‹ 
Яманлардин яманлиқ чиқиду› дәп, бурунқиларниң тәмсили ейтқандәк 
болиду. Лекин мениң қолум саңа янмиғай.  15 Исраилниң падишаһи кимни 
тутқили чиқти? Кимни қоғлап йүрисән? Бир өлүк иштниму? Бир ялғуз 
бүргиниму?  16 Худавәндә һаким болуп, мән билән сениң оттураңда һөкүм 
қилип, дәвайим үчүн ейтишип, мени сениң қолуңдин халас қилғай» деди.  
17 Давут Шаулға бу сөзини ейтип болғанда Шаул: «Бу сениң авазиңму, әй оғлум 
Давут?» деди вә Шаул үнлүк аваз билән йиғлап,  18 Давутқа ейттики: «Мәндин 
сән адилрақ болуп, маңа яхшилиқ қилдиң. Лекин мән саңа яманлиқ қилдим.  
19 Бу күн яхшилиқ көрситип, маңа убдан иш қилип, Худавәндә мени сениң 
қолуңға тапшурған болсиму, мени өлтүрмидиң.  20 Бирким өз дүшминини 
тапса, уни кәткили қоямду? Худавәндә сениң маңа бу күн қилған яхшилиқиң 
үчүн саңа яхшилиқ яндурғай.  21 Әмди тайин билимәнки, сән падишаһ болуп, 
Исраилниң падишаһлиқи сениң қолуңда мәзмут туридиған болиду.  22 Лекин 
әмди Худавәндә билән маңа қәсәм қилғинки, мениң нәслимни йоқатмай, 
мениң етимни атамниң ханиданидин өчүрмигәйсән» деди.  23 Давут Шаулға 
қәсәм қилғандин кейин, Шаул өз өйигә йенип кәтти. Амма Давут өз адәмлири 
билән қорғанға чиқип олтарди.  
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Давут. Наба вә Абигайил

25 1 Самуил өлүп кәткәндә пүтүн Исраил йиғилип, униң үчүн матәм 
тутуп, уни Рамадики униң өз олтарған җайида дәпнә қилди. Амма 

Давут қопуп, Паран чөлигә берип чүшти.  2 Кармәлдә маллирини беқип 
Маонда олтарақлиқ бир адәм бар еди. У киши тола бай болуп үч миң қой, 
бир миң өчкигә егә еди. У әмди өз қойлирини Кармәлдә қирқивататти.  
3 У адәмниң исми Набал болуп, хотуниниң исми Абигайил еди. Хотун өзи 
әқиллиқ вә чирайлиқ еди, лекин ери қаттиқ вә яман болуп, өзи Каләбниң 
әвлатидин еди.  
4 Давут чөлдә туруп: «Набал өз қойлирини қирқийду» дәп аңлап,  5 он 
яш кишини у йәргә әвәтти. Давут йигитләргә ейтти: «Силәр Кармәлгә 
чиқип, Набалниң қешиға берип, мәндин униңға салам ейтиңлар.  6 Мундақ 
ейтиңларки: ‹ Яшиғайсән. Сән теч-аман олтирип, өйүң теч-аман туруп, 
һәммә бариң теч-аман болсун.  7 Әмди аңлидимки қойларни қирқип турисән. 
Сениң падичилириң бизниң тәрәплиримиздә йүрүп турғанда уларға һеч 
зәрәр йәткүзмидуқ. Биз Кармәлдә турған вақитта уларниң һеч нәрсиси 
йитип кәтмиди.  8 Өз йигитлириңдин сорисаң, улар саңа дәп бериду. Бизләр 
бир хушлуқниң күнидә кәлгәндин кейин, адәмлиримиз көзүңниң алдида 
илтипат тапсун. Униң үчүн өз қуллириңға вә оғлуң Давутқа қолуңдин немә 
кәлсә, бәргин›».  
9 Давутниң адәмлири у йәргә келип, Давутниң исмини елип буйрулғиниға 
мувапиқ сөз қилип, андин шүк болуп сақлап турди.  10 Лекин Набал Давутниң 
хизмәткарлириға җавап берип ейтти: «Давут ким екән? Йишайниң оғли 
ким екән? Бу күнләрдә тола хизмәткарлар өз хоҗилиридин қечип кетиду.  
11 Өз таамимдин, ичкүлүкүмдин вә өз қирқиғучилиримға сойған гөштин 
елип, намәлум җайдин кәлгән кишиләргә беримәнму?» деди.  12 Давутниң 
йигитлири йенип кәтти. Йенип кәлгәндә униңға һәммә сөзни дәп бәрди.  
13 Давут өз адәмлиригә: «Һәр бириңлар өз қиличини кәмиригә яғлисун» деди. 
Шуни десә, һәр бири өз қиличини кәмиригә бағлап, Давутму өз қиличини 
кәмиригә бағлиди. Андин төрт йүзчә адәм Давут билән чиқти, лекин икки 
йүз киши җабдуқлар билән қалди.  

14 Амма хизмәткарлиридин бири Набалниң хотуни Абигайилға ейттики: 
«Давут чөлдин хәвәрчиләр әвәтип, хоҗимизға салам ейтти. Лекин у 
буларға йенип тилиди.  15 У адәмләр болса бизгә тола яхшилиқ қилған. Биз 
сәһрада уларниң тәрәплиридә йүргәндә бизгә һеч зәрәр болмай, бизниң һеч 
нәрсимизму йитип кәтмиди.  16 Биз уларниң тәрәплиридә қойлар баққан 
вақтида улар дайим кечә-күндүз бизгә сепилдәк болатти.  17 Әмди хиял 
қилип қилидиғиниңни ойлиғин, чүнки хоҗимизға вә униң пүтүн өйигә 
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бир яманлиқ тохтитилғандур. У яман бир адәм әмәсму? Һеч ким униңға сөз 
қилалмайду» деди.  18 У вақит Абигайил алдирап икки йүз нан, икки тулум 
шараб, бәш пиширилған қой, бәш күрә қомач, йүз сапақ кишмиш, икки йүз 
тоқач әнҗир елип, ешәкләргә артип,  19 өз хизмәткарлириға: «Мәндин илгири 
бериңлар, мән кәйниңлардин барай» деди. Лекин өз ери Набалға һечнемә 
демиди.  
20 У өз ешикигә минип берип, тағниң бир етик йолға кирсә, мана Давут 
кишилири билән униң алдиға чүшүп келип, униң билән учрашиду.  21 Лекин 
Давут ейтқан едики: «Бекарға бу кишиниң мелини чөлдә сақлидим. Мана 
униңкидин һечнемә йитип кәтмиди. Лекин у яхшилиқниң орнида маңа 
яманлиқ яндурди.  22 Худа Давутниң дүшмәнлиригә ундақ қилсун, мундақ 
қилсун, бәлки униңдин зиядә қилсун. Униң хәлқидин һеч әркәкни әтигичә 
тирик қоймаймән».  
23 Абигайил Давутни көргәндә алдирап ешәктин чүшүп, Давутниң алдида 
йүз төвән йиқилип йәргә тәккидәк тазим қилди.  24 У өзи униң путлириға 
чүшүп ейтти: «Әй хоҗам, бу гуна хас маңа артилсун, лекин дедикиңни саңа 
сөз қилғили қоюп, дедикиңниң сөзигә қулақ салғин.  25 Хоҗам у яман адәм 
Набални етивар қилмисун. Чүнки у өзи исминиң мәнисидәк болуп, Набал 
дәп атилип, көңлидә ахмақлиқ бардур. Лекин мән дедикиң болсам, әй 
хоҗам сән әвәткән йигитләрни көрмидим.  26 Әмди әй хоҗам, Худавәндиниң 
тириклики билән ант ичип, сениң җениңниң үстидә қәсәм қилимәнки, 
Худавәндә сени қан төкүп, өз қолуң билән интиқамиңни елиштин сақлиди. 
Әмди дүшмәнлириңгә дәрвәқә сән хоҗамниң яманлиқини халиғанларға 
Набалға болғандәк болсун.  27 Әмди дедикиң хоҗамға елип кәлгән совғатлар 
болса хоҗамға әгәшкән йигитләргә берилсун.  28 Дедикиңниң гунайини 
кәчүргин. Сән әй хоҗам, Худавәндиниң җәңлирини қилип, күнлириңдә сәндә 
яманлиқ тепилмиғини үчүн Худавәндә өйүңни мәзмут қилиду.  29 Бир адәм 
қопуп, сени қоғлап җениңни истисә, сениң җениң Тәңриң Худавәндиниң 
алдида тирикләрниң чигикликтә сақлиниду. Лекин у дүшмәнлириңниң 
җанлирини салғиға селиветип атиду.  30 Худавәндә сениң тоғраңдин ейтқан 
һәммә яхшилиқни сән хоҗамға қилип, сени Исраилға баш қилғанда,  31 сән 
әй хоҗам, наһәқ қан төкүп, өз интиқамиңни алғиниң үчүн сән хоҗамға бир 
путликашаң яки көңүл дәрди болмисун. Лекин Худавәндә хоҗамға яхшилиқ 
қилғанда өз дедикиңни яд қилғин» деди.  
32 Давут Абигайилға ейтти: «Сени бу күн мениң алдимға әвәткән Исраилниң 
Тәңриси Худавәндигә һәмдусана болсун.  33 Сениң әқлиңму мубарәк болуп, 
өзәң мубарәктурсән, чүнки бу күн наһәқ қан төкүп, интиқамимни өз қолум 
билән елиштин тосидуң.  34 Лекин мени саңа яманлиқ қилиштин сақлиған 
Исраилниң Тәңриси болған тирик Худавәндә билән қәсәм қилимәнки, сән 
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мениң алдимға алдирап кәлмигән болсаң, Набалниң хәлқидин һеч әркәк 
әтигичә тирик қалмайтти» деди.  35 Андин Давут у униң өзигә кәлтүргән 
нәрсиләрни қолидин тапшурувелип: «Аман-есән өйүңгә барғин. Мана 
сөзлириңгә қулақ селип, халиғиниңдәк қилдим» деди.  

36 Абигайил Набалниң қешиға кәлгәндә бу өзи өйидә падишаһниң зияпитидәк 
бир зияпәт қилип турди. Набал көңлидә хуш болуп, тола мәст еди. Униң үчүн 
әтиси йоруқ болғичилик униңға һечнемә аз-тола демиди.  37 Лекин әтиси 
Набал мәстликтин оң болғанда хотуни униңға болған вәқәни дәп бәрсә, 
көңли униң ичидә өлүп, у өзи таштәк болди.  38 Тәхминән он күндин кейин 
Худавәндә Набални урғач, у өлүп кәтти.  
39 Давут Набалниң өлгинини аңлап ейтти: «Худавәндигә һәмдусана болсун. 
Мән тартқан һақарәт үчүн Набалниң қолидин интиқам елип, өз бәндисини 
яман иш қилиштин сақлиди. Худавәндә Набалниң яманлиқини өз бешиға 
яндурди» деди. Андин Абигайилни хотунлуққа алай дәп, униңға сөз салғили 
әлчиләр әвәтти.  

40 Давутниң хизмәткарлири Кармәлгә Абигайилниң қешиға келип, униңға: 
«Сени хотунлуққа алай дәп, Давут саңа сөз салғили бизни әвәтти» деди.  41 У 
өзи қопуп, йүзи йәргә тәккидәк тазим қилип: «Мана дедикиң хоҗамниң 
хизмәткарлириниң путлирини жуйидиған бир дедәк болсун» деди.  42 Андин 
Абигайил алдирап қопуп, өзи билән баридиған бәш йеңилири билән ешәккә 
минип, Давутниң әлчилириниң кәйнидин берип, униң хотуни болди.  

43 Давут йизрәәллик Ахиноамни һәм хотунлуққа елип, бу иккилиси униңға 
хотун болди.  44 Лекин Шаул Давутқа хотун қилип бәргән қизи Микални 
галлимлик Палти бән-Лайишқа бәргән еди.  

Давут Шаулни йәнә аяйду

26 1 Амма зифликләр Гибияға Шаулниң қешиға келип: «Давут сайниң 
уттуридики Хакиланиң егизликидә өзини йошуривалди» дәп ейтти.  

2 Шаул қопуп, Исраилдин илғанған үч миң адәмни елип, Зиф чөлидә Давутни 
издигили Зиф чөлигә чүшүп барди.  3 Шаул болса йолниң үстидә сайниң 
уттуридики Хакиланиң егизликидә чедирлирини тикти. Лекин Давут чөлдә 
туруп, Шаулниң униң кәйнидин чиққинини туюп қалғанда,  4 Давут җасуслар 
әвәтип, Шаул раст кәлдиму дәп мәлум қилди.  5 У вақит Давут қопуп, Шаул 
чедир тиккән йәргә берип, Шаул билән униң сәрдари Абнәр бән-Нәрниң 
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ятқан йерини көрди. Шаул өзи һарвуларниң җайида йетип, хәлиқ униң 
чөрисидә чүшкән еди.  6 Давут сөз башлап, хиттийлиқ Ахималик вә Йоабниң 
бурадири Зеруяниң оғли Абисайға: «Ким мән билән Шаул бар ләшкәргаһқа 
чүшүп бариду?» дәп сориди. Абисай: «Мән сән билән чүшәй» деди.  
7 Давут билән Абисай кечиси хәлиқ бар йәргә барса, мана Шаул һарвуларниң 
җайида йетип ухлап, нәйзә тәкийиниң йенида йәргә қадақлиқ туриду. Лекин 
Абнәр билән хәлиқ чөрисидә ятатти.  8 У вақит Абисай Давутқа ейтти: «Худа 
бу күн дүшминиңни сениң қолуңға тапшурди. Әмди нәйзини бир саймақлиқ 
билән уни йәргә қадап қояйму? Иккинчиси лазим кәлмәйду» деди.  9 Давут 
Абисайға ейтти: «Уни һалак қилмиғин. Ким Худавәндиниң мәсиһләнгән 
адимигә қол узитип җаза тапмай қалиду?  10 Давут йәнә ейтти: «Тирик 
Худавәндә билән қәсәм қилимәнки, Худавәндә уни уриду. Я өлидиған 
күни кәлсә өлиду, я җәңгә берип һалак болиду.  11 Рәб мени Худавәндиниң 
мәсиһләнгән адимигә қол узитиштин сақлисун. Амма униң тәкийисиниң 
йенидики нәйзә билән су козисини алғин. Андин кетәйли» деди.  12 Давут 
нәйзә билән су козисини Шаулниң тәкийисидин алғандин кейин иккилиси 
чиқип кәтти. Амма һеч ким, хаһи көрмәй, хаһи туймай, хаһи ойғанмай, 
бәлки һәммиси ухлаватқан еди. Чүнки Худавәндә тәрипидин бир еғир уйқа 
уларниң үстигә чүшкән еди.  13 У вақит Давут у бир тәрәпкә өтүп, уларниң 
арисидики арилиқ узун болған йирақ йәрдә тағниң төписидә турди.  14 Давут 
хәлиқ билән Нәрниң оғли Абнәргә хитаб қилип: «Аңлимамсән, әй Абнәр!» 
дәп ейтти. Абнәр: «Падишаһқа товлиғучи кимсән?» деди.  15 Давут Абнәргә 
ейтти: «Бәни-Исраилниң арисида сәндәк әркәк ким бар? Немишкә хоҗаң 
падишаһқа қарап турмидиң? Хәлиқтин бир киши хоҗаң падишаһни һалак 
қилғили кирди.  16 Сән қилған иш яхши әмәс! Тирик Худавәндә билән қәсәм 
қилимәнки, Худавәндиниң мәсиһләнгән хоҗаңларға қарап турмиғиниңлар 
үчүн өлүмгә лайиқ болдуңлар. Әмди көрүп беқиңлар. Падишаһниң 
тәкийисиниң йенида турған нәйзә билән коза нә йәрдә?» деди.  
17 Шаул Давутниң авазини тонуп ейтти: «Бу сениң авазиңму, әй оғлум Давут!» 
Давут ейтти: «Әй хоҗам падишаһ, мениң авазимдур.»  18 Йәнә ейттики: 
«Немишкә хоҗам өз қулини мундақ қоғлайду? Немә қилдим? Қолумда 
немә яманлиқ бар?  19 Хоҗам падишаһ өз қулиниң сөзигә қулақ салсун. 
Худавәндә сени маңа қозғатқан болса, униңға қурбанлиқ буйи пуритилсун. 
Лекин адәм оғуллири қилған болса, Худавәндиниң алдида мәлун болсун, 
чүнки улар әмди мени Худавәндиниң мирас йеридә туруштин һайдиветип: 
‹ Башқа тәңриләргә кетип ибадәт қилғин› дәп ейтиду.  20 Әмди мениң қеним 
Худавәндиниң йүзидин йирақ йәргә төкүлмисун, чүнки тағларда кәклик 
шикар қилинғандәк Исраилниң падишаһи бир ялғуз бүргини издигили 
чиқти» деди.  
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21 Шаул ейтти: «Мән гуна қилдим. Йенип кәлгин, әй оғлум Давут. Мениң 
җеним бу күн көзлириңдә әзиз саналғини үчүн мән саңа мундин кейин 
һеч зәрәр қилмаймән.  22 Мана ахмақлиқ қилип, тола езиқип кетиптимән» 
деди. Давут җавап берип ейтти: «Мана падишаһниң нәйзиси! Гуламлардин 
бири келип, уни яндурувалсун.  23 Худавәндә һәр адәмниң адалити билән 
садақитигә қарап яндурғай. Худавәндә бүгүн сени мениң қолумға тапшурди, 
лекин мән Худавәндиниң мәсиһләнгән адимигә қол узатқили халимидим.  
24 Бу күн сениң җениң мениң көзлиримдә әвзәл болғандәк мениң җеним 
Худавәндиниң көзлиридә әвзәл болсун. У мени һәммә тәңликимдин 
қутқузсун» деди.  25 Шаул Давутқа: «Әй оғлум Давут, мубарәктурсән. 
Қилидиған ишиңда раваҗлиқ болисән» деди. Андин Давут өз йолиға кәтти 
вә Шаул өз өйигә йенип барди.  

Давут филистинийләрниң жутиға қачиду

27 1 Давут өз көңлидә ейтти: «Бир күн Шаулниң қолидин һалак 
болидиғанға охшаймән. Филистинийләрниң жутиға қечиштин башқа 

илаҗим йоқ. Ундақ қилсам, Шаул мени Исраилниң зимининиң ичидә мени 
издимәктин қол йиғиду. Бу тәриқидә униң қолидин қутулимән» деди.  
2 Андин Давут қопуп, униң билән болған алтә йүз адәмни елип, Гатниң 
падишаһи Акиш бән-Маокниң қешиға барди.  3 Давут өзи вә кишилириниң 
һәр бири өз өй хәлқи билән Гатта Акишниң қешида олтаратти. Давут һәм 
өз икки хотуни йизрәәллик Ахиноам билән Кармәллик Набалниң хотуни 
болған Абигайилни алғач келип, анда олтаратти.  4 Шаулға: «Давут Гатқа 
қачти» дәп хәвәр берилгәндә уни йәнә издәп йүрмиди.  
5 Давут Акишқа ейтти: «Әгәр көзлириңниң алдида илтипат тапқан болсам, 
олтармақ үчүн сәһрадики бир шәһәрдә бизгә җай бәргин. Немишкә қулуң 
пайтәхттә сениң қешиңда олтарғай» деди.  6 У күн Акиш униңға Зиқлағ 
шәһирини бәрди. Униң үчүн Зиқлағ бу күнгичә Йәһуда падишаһлириға тәвә 
болмақта.  7 Давут филистинийләрниң жутида олтарған вақит өзи бир йил 
төрт ай еди.  
8 Лекин Давут өз адәмлири билән чиқип гәшурийларға, гизрийләргә вә 
амаләкийләргә һуҗум қилди. Бу таипиләр қедимдин тартип, у жутниң 
аһалиси болуп, Шурдин тартип Мисир жутиғичә олтаратти.  9 Амма Давут 
жутни уруп талап, хаһи әр, хаһи хотун тирик қоймай, қой, кала, ешәк, төгә 
вә кийим елип, Акишниң қешиға йенип кәлди.  10 Акиш: «Бүгүн талимаққа 
чиқмидиңларму?» дегәндә Давут ейтти: «Йәһуда жутиниң җәнуб тәрипигә, 
йәрахмийәлийларниң жутиниң җәнуб тәрипигиму берип, қенийларниң 
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жутиниң җәнуб тәрипигә һәм чиқтуқ» деди.  11 Улар Гатқа бармисун дәп, 
Давут, хаһи хотун, хаһи әр тирик қоймайтти. У ейттики: «Улар бизниң 
тоғримиздин гәп тошуп: ‹ Давут филистинийләрниң жутида олтарған 
вақтида ундақ-мундақ қилди› дәп ейтмисун» деди.  12 Акиш Давутниң сөзигә 
ишинип: «Әмди өз хәлқи Исраилниң алдида өзини йиргинчлик қилип, 
һемишә мениң хизмитимни қилидиған болиду» деди.  

Шаул җинкәш хотунға мураҗиәт қилиду

28 1 У күнләрдә филистинийләр Исраил билән җәң қилмақ үчүн өз 
қошунлирини йиғди. Акиш Давутқа ейтти: «Билгинки, адәмлириңни 

елип, мән билән җәңгә чиқишиң лазим болиду.  2 Давут Акишқа ейтти: 
«Мақул, қулуң немә қилалайдиғинини көрисән». Акиш Давутқа: «Мана сени 
бешимға һемишә пасибан қилип қояй» деди.  
3 Самуил өлгән еди вә пүтүн Исраил униң үчүн матәм тутуп, уни өз шәһири 
болған Рамада дәпнә қилған еди. Амма Шаул җинкәш билән палчиларни 
жуттин чиқарған еди.  
4 Филистинийләр йиғилип чиқип, Шунәмдә чедир тикти. Шаул һәм пүтүн 
Исраилни йиғип, Гилбоада чедир тикти.  5 Амма Шаул филистинийләрниң 
қошунини көргәндә қорқуп, көңлидә тола беарам болди.  6 Шаул Худавәндидин 
сориғанда Худавәндә, хаһи чүш билән, хаһи урим билән, хаһи пәйғәмбәрләр 
билән униңға җавап бәрмиди.  7 У вақит Шаул өз хизмәткарлириға: «Маңа 
җинкәш бир хотунни тепиңлар. Мән берип униңдин пал сорай» деди. 
Хизмәткарлири униңға: «Мана Әндорда бир җинкәш хотун бар екән» деди.  
8 У вақит Шаул өз сүритини йәңгүшләп, башқа кийим кийип, икки кишини 
һәмраһ қилип барди. Улар кечиси йетип берип, хотунниң қешиға кәлди. У 
өзи хотунға ейтти: «Маңа җинкәшлик қилип пал сорап, мән дегән адәмни 
қешимға кәлтүргин».  9 Хотун униңға ейтти: «Шаул немә қилғинини өзәң 
билисән. У һәммә җинкәш билән палчиларни жуттин кәсти әмәсму? Немишкә 
мени өлтүрмәк үчүн җенимға тузақ қойисән» деди.  10 Шаул униңға Худавәндә 
билән қәсәм қилип: «Тирик Худавәндә билән қәсәм қилимәнки, бу иш үчүн 
саңа җаза болмисун» деди.  11 Хотун ейтти: «Саңа кимни кәлтүрәй?» У ейтти: 
«Маңа Самуилни кәлтүргин.»  12 Хотун Самуилни көргәндә қаттиқ чирқирди. 
Андин хотун Шаулға: «Немишкә мени голлайсән? Сән Шаул әмәсму?» деди.  
13 Падишаһ униңға ейтти: «Қорқмиғин! Немә көрдүң?» Хотун Шаулға ейтти: 
«Тәңридәк бир затниң йәрдин чиққинини көрдүм».  14 У сорап: «Униң сүрити 
қандақ екән» деди. Хотун: «Тон кийгән қери бир адәм чиқти» деди. Шаул: «У 
Самуил екән» дәп билип йәргә йүз төвән йиқилип тазим қилди.  
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15 Самуил Шаулға ейтти: «Немишкә мени раһитимдин қозғитип қичқардиң?» 
Шаул ейтти: «Мән тола пәришан болдум. Филистинийләр маңа җәң башлиди. 
Худа мәндин йирақ болуп, хаһи пәйғәмбәрләр билән хаһи чүшләр билән 
маңа җавап бәрмәйду. Әмди немә қилидиғинимни билдүргәйсән дәп, сени 
қичқардим» деди.  16 Самуил ейтти: «Худавәндә сәндин айрилип, дүшминиң 
болғандин кейин немишкә мәндин мәслиһәт сорайсән?  17 Худавәндә өзи мениң 
васитәм биллә ейтқандәк қилди. Худавәндә падишаһлиқни қолуңдин тартип, 
һәм вәтиниң Давутқа бәрди.  18 Худавәндиниң авазини аңлимай, униң ғәзипигә 
мувапиқ амаләкийләргә қилмиғиниң үчүн Худавәндә бу күн саңа шу ишни 
қилди.  19 Худавәндә өзәңни вә сән билән Исраилниму филистинийләрниң 
қолиға бериду. Әтә сән вә оғуллириң мән билән болисиләр. Вә Худавәндә 
Исраилниң қошунини һәм филистинийләрниң қолиға бериду» деди.  20 Дәрһал 
Шаул йиқилип йәргә чаплишип, Самуилниң сөзидин тола қорқти. Пүтүн күн 
билән кечә таам йемигән үчүн униңда қувәт йоқ еди.  
21 Лекин хотун Шаулниң қешиға берип, униң тола пәришан болғинини көрүп 
униңға ейтти: «Мана дедикиң сөзүңгә қулақ селип, җенимни алиқинимға 
елип, маңа ейтқиниңға унидим.  22 Униң үчүн сән һәм дедикиңниң сөзини 
аңлап, мени сениң алдиңға аз-маз нан кәлтүргили қойғин. Сән йәп қувәт 
тепип, өз йолуңға кәткәйсән» деди.  23 Лекин у: «Йемәймән» дәп унимиди. 
Униң хизмәткарлири билән хотун йәнә қистиғанда у қопуп ятқан орнида 
олтарди.  24 Хотунниң өйидә бир бордиған мозай бар еди. У дәрһал уни союп, 
ун елип хемир жуғуруп петир нан пишуруп,  25 Шаулниң өзи билән униң 
хизмәткарлириниң алдиға шуни елип қойди. Улар йәп, у кечиси кәтти.  

Филистиний әмирләр Давутни өз сепидин чиқириветиду

29 1 Филистинийләр һәммә қошунлирини йиғип, Афеқта җәм 
қилди. Амма исраилийлар Йизрәәл булиқиниң йенида чүшти.  

2 Филистинийләрниң сәрдарлири йүз-йүз миң-миң болуп чиқип маңатти. 
Амма уларниң кәйнидин Давут өз адәмлирини башлап, Акиш билән чиқип 
келәтти.  3 Филистинийләрниң сәрдарлири ейтти: «Мунда бу ибранийларниң 
немә иши бар?» Акиш филистинийләрниң сәрдарлириға ейтти: «Бу өзи 
Исраилниң падишаһи Шаулниң хизмәткари Давут әмәсму? Күнләрдә 
вә йилларда мән билән турғандур. У өзи маңа кәлгән күндин тартип бу 
күнгичилик униңда яманлиқ көрмидим» деди.  
4 У вақит филистинийләрниң сәрдарлири униңға аччиқлап кәтти. 
Филистинийләрниң сәрдарлири униңға ейтти: «Бу кишини сән өзәң униңға 
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тайин қилған йәргә яндуруп, биз билән соқушқа барғили қоймиғинки, 
соқушта бизгә янмисун. Бу өз хоҗисини немә билән рази қилғай? Бу 
адәмләрниң бешини алмақ билән әмәсму!  5 Шу Давут әмәсму? Униң 
тоғрисида улар уссул ойнашта: ‹ Шаул миңини урди, лекин Давут он миңини 
урди› дәп оқуди әмәсму?» деди.  
6 Акиш Давутни қичқирип, униңға ейтти: «Тирик Худавәндә билән қәсәм қилип 
ейтимәнки, сениң мән билән ләшкәргаһта кириш-чиқишиң көзлиримдә 
яхши болди, чүнки маңа кәлгән күндин тартип бу күнгичилик сәндә һеч 
яманлиқ көрмидим. Лекин сәрдарларниң көзлиридә яхши әмәссән.  7 Униң 
үчүн теч-аман йенип кәткин. Филистинийләрниң сәрдарлирини нарази 
қилмиғайсән» деди.  8 Давут Акишқа ейтти: «Немә қилдим? Сениң қешиңға 
кәлгән күндин тартип бу күнгичә қулуңда немә таптиңки, мениң хоҗам 
падишаһниң дүшмәнлири билән соқушқили бармиғаймән» деди.  9 Акиш 
җавап берип, Давутқа ейтти: «Көзлиримдә Худаниң бир пәриштисидәк яхши 
екәнликиңни билимән. Лекин филистинийләрниң сәрдарлири: ‹ Биз билән 
җәңгә чиқмисун› дәп ейтти.  10 Униң үчүн әтә сәһәр өз хоҗаңниң сән билән 
кәлгән хизмәткарлирини өзәң билән һәмраһ қилип, сәһәр йоруқ болғинида 
чиқип кәткин» деди.  11 Давут өз кишиләр билән әтигәндә филистинийләрниң 
жутиға бармақ үчүн сәһәр қопти. Лекин филистинийләр Йизрәәлгә чиқти.  

Давут Зиқлағни отта көйдүргән амаләкийләрдин өч алиду

30 1 Давут үчинчи күндә Зиқлаққа йәткәндә, мана амаләкийләр җәнуб 
тәрипигә келип Зиқлаққа һучум қилип, Зиқлағни тармар қилип, отта 

көйдүргән еди.  2 Һеч кишини, хаһи чоң, хаһи кичикни өлтүрмәй, андаки 
хотунларни әсир қилип елип кетип, өз йолиға янған еди.  3 Амма Давут өз 
кишилири билән шәһәргә келип, уни отта көйдүрүлүп, хотунлар, оғуллар 
билән қизлириниң әсир болуп кәткинини көргәндә,  4 Давут өзи вә униң 
билән болған хәлиқ йәнә йиғлиғили тақити қалмиғичә йиғлап турди.  
5 Давутниң икки хотуни йизрәәллик Ахиноам билән Кармәллик Набалниң 
хотуни болған Абигайилму әсир болған еди.  6 Лекин Давут чоң бир тәңликкә 
чүшти, чүнки хәлиқниң һәммиси һәр бири өз оғуллири вә қизлири үчүн 
ундақ хапа болған едики, хәлиқ: «Уни чалма-кесәк қилайли» дәп мәслиһәт 
қилишатти. Амма Давут өз Тәңриси Худавәндә билән қувәтләнди.  
7 Давут Ахималикниң оғли Абятар каһинға: «Ефодни елип кәлгин» дәп ейтти. 
Абятар Давутқа Ефодни елип кәлгәндә,  8 Давут Худавәндидин соридики: «Бу 
талиғучиларни қоғлайму? Уларни йетип тутимәнму?» У униңға: «Қоғлиғин. 
Шәксиз йетип берип һәммисини яндурувалисән» дәп ейтти.  9 Давут вә униң 
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билән болған алтә йүз адәм берип, Бесор дәриясиға йетип кәлгәндә бәзи 
кишиләр қоюлуп анда қалди.  10 Лекин Давут төрт йүз адәм билән қоғлап 
турди. Чүнки икки йүз адәм һерип кетип, Бесор дәриясидин өтәлмәй, 
кәйнидә қалған еди.  
11 Улар сәһрада бир мисирлиқ адәмни тепип, Давутниң қешиға кәлтүрүп, 
йесун дәп, униңға нан берип, суму ичүрүп,  12 бир парчә әнҗир тоқичи билән 
икки сапақ кишмиш бәрсә, у йәп униң җени тирилди. У өзи үч кечә-күндүз 
нан йемәй, суму ичмигән еди.  13 Давут униңдин: «Кимниңки болуп, нә йәрдин 
екәнсән?» дәп сориди. У ейтти: «Мән мисирлиқ йигит болуп, бир амаләкий 
адәмниң қулидурмән. Лекин мән үч күн илгири кесәл болғанда хоҗам мени 
ташлиди.  14 Биз болсақ киретийләрниң жутиниң җәнуб тәрипигә кирип, 
Йәһудаға тәвә зиминиға дахил болуп, Каләбниң зимининиң җәнуб тәрипигиму 
кирип соқушуп, Зиқлағни отта көйдүргән едуқ» деди.  15 Давут униңдин: «Мени 
у талиғучиларға башлап барамсән?» дәп сориди. У ейттики: «Худа билән маңа: 
‹ Мән сени өлтүрмәй, сени хоҗаңғиму тутуп бәрмәймән› дәп қәсәм қилсаң, 
сени у талиғучиларға башлап барай» деди.  16 Уни у йәргә башлап барғанда, 
мана улар пүтүн у йәрдә йейилип, йәп-ичип, филистинийләрниң жути билән 
Йәһуда жутидин алған чоң олҗидин хуш болуп, уссул ойнап туриду.  
17 Амма Давут кәчқурундин тартип йәнә бир күнниң ахшимиғичә уларни 
уруп өлтүрүп турди. Төгигә минип қачқан төрт йүз йигиттин башқа һеч бир 
адәм қутулмиди.  18 Давут амаләкийләр алған һәммә нәрсини яндурувелип, 
өз икки хотунини һәм Давут қутқузуп азат қилди.  19 Һеч ким, хаһи кичик, 
хаһи чоң, хаһи, оғул, хаһи қиз кам қалмай, олҗа билән улар елип кәткән 
нәрсиләрдин һәм һечнемә кемәймәй, Давут һәммисини яндурувалди.  
20 Улар Давут алған һәммә қой, калиларни башқа малниң алдида һайдап: «Бу 
Давутниң олҗисидур» дәп ейтти.  
21 Давут у һерип кетип өзи билән баралмай, Бесор дәриясиниң бойида қоюп 
кәткән икки йүз адәмниң қешиға йетип кәлгәндә, улар Давут вә униң билән 
кәлгән хәлиқниң алдиға чиқти. Давут хәлиқниң қешиға берип, уларға салам 
қилди.  22 Лекин Давут билән барғанларниң арисида болған һәммә яман 
адәмләр қопуп: «Булар биз билән бармиғандин кейин биз яндурувалған 
олҗидин уларға һечнемә бәрмәйли. Амма уларниң һәр бири өз хотун 
балилирини елип кәтсун» деди.  23 У вақит Давут ейтти: «Әй бурадәрләр, 
бизни сақлап, үстимизгә кәлгән талиғучиларни қолимизға тапшурған 
Худавәндә бизгә бәргән мални ундақ қилмаңлар.  24 Бу иш тоғрисида силәргә 
ким қулақ салиду? Соқушқа барғанниң тегишлики қандақ болса, әсваблар 
билән қалғанниң тегишликиму ундақ болсун. Улар тәң болушувалсун» деди.  
25 У күндин тартип бу күнгичилик болуп турғандәк, шуни Исраилда қаидә вә 
қанун қилип қойди.  
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Давут Йәһуда ақсаллириға олҗидин бир тартуқ әвәтиду
26 Давут Зиқлаққа йенип кәлгәндә олҗидин достлири болған Йәһуда 

ақсақаллириға әвәтип: «Мана Худавәндиниң дүшмәнлиридин алған 
олҗидин силәргә бир тартуқ будур» дәп ейтқузди.  27 У һәм Бәйтәлдикиләргә, 
җәнубий Рамоттикиләргә вә Яттирдикиләргә әвәтти.  28 Һәм Ароәрдикиләргә, 
Сифмоттикиләргә вә Әштәмоадикиләргә,  29 һәм Раһиләдикиләргә, 
йәрахмийәлийларниң шәһиридә болғанларға вә қенийларниң шәһәрлиридә 
болғанларға,  30 һәм Хормаһтикиләргә, Кор-Ашандикиләргә вә Атактикиләргә,  
31 һәм Хеброндикиләргә вә Давут өз адәмлири билән айлинип йүргән һәммә 
йәрдики ақсақалларға тартуқ әвәтти.  

Шаулниң өлүми

31 1 Филистинийләр Исраил билән җәң қилишти. Амма Исраил адәмлири 
филистинийләрниң алдидин қечип, Гилбоа теғида қирип ташланди.  

2 У вақит филистинийләр Шаулға вә униң оғуллириға қаттиқ һуҗум қилди. 
Филистинийләр болса Шаулниң оғуллири Йонатан, Абинадаб, Мәлкишуани 
өлтүрүп қойди.  3 Соқуш Шаулға қаттиқ болуп, я атқучилар униң үстигә 
кәлгәндә я атқучилардин тола қорқти.  
4 У вақит Шаул өз ярағ көтәргүчисигә: «Қиличиңни суғуруп мени сайғин. Бу 
хәтнисизләр келип мени сейип харлимисун» дәп ейтти. Лекин униң ярағ 
көтәргүчиси тола қорқуп унимиди. Униң үчүн Шаул қилични елип, униң 
үстигә өзини ташлиди.  5 Ярағ көтәргүчи Шаулниң өлгинини көргәндә у һәм 
өзини қиличниң үстигә ташлап, Шаул билән өлди.  6 У күндә Шаулниң өзи 
билән униң үч оғли өлүп, ярағ көтәргүчиси билән һәммә адәмлириму биллә 
өлди.  
7 Вадиниң йәнә бир тәрипидики билән Иорданниң у бир тәрипидики 
исраилийлар өзи Исраил кишилири қечип, Шаул билән оғуллириниң 
өлгинини аңлиғанда шәһәрләрни ташлап қачти. Қачса, филистинийләр 
келип анда олтиривалди.  8 Әтиси филистинийләр өлтүрүлгәнләрни 
талиғили кәлгәндә Гилбоа теғида Шаул билән оғуллириниң өлүклирини 
тепип,  9 униң бешини кесип, ярағлирини салдуруп, филистинийләрниң 
жутиниң һәр тәрипигә әвәтип, өз бутханилирида вә хәлиқниң арисида бу 
хуш хәвәрни баян қилди.  10 Униң ярағлирини Аштарот бутханисида селип, 
өлүкини Бәйт-Шеанниң сепилигә есип қойди.  
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11 Ябәш Гилиядта олтарғучилар филистинийләрниң Шаулға немә қилғинини 
аңлиғанда,  12 һәммә батур адәмләр қопуп, пүтүн кечидә меңип, Шаул билән 
оғуллириниң өлүклирини Бәйт-Шеанниң сепилидин чүшүрүп, Ябәшкә елип 
берип анда көйдүрди.  13 Андин уларниң сүнәклирини Ябәштә бир юлғунниң 
түвидә дәпнә қилип, йәттә күн роза тутти.  


