
Шоҳи 
зебо, вале 

аблаҳ

Китоби Муқаддас барои кӯдакон



Муаллиф: Edward Hughes

Рассом: Janie Forest
Alastair Paterson

Адаптатсиякунанда: Lyn Doerksen

Тарҷумон: Tajikistan Bible Society

Тартибдиҳанда: Bible for Children
www.M1914.org

©2022 Bible for Children, Inc.
Литсензия: Шумо ҳақ доред, ки ин ҳикояро нусхабардорӣ ё 

чоп кунед, аммо ба фурӯхтан иҷозат надоред.



Самуил, довар ва роҳбари Исроил пир шуда буд. 
Ӯ писаронашро бар Исроил довар таъйин намуд, то 
дар хизмати Худо ҷойи вайро гиранд. 
Аммо писарони Самуил 
бадкор буданд. Онҳо 
пулро дӯст медоштанд 
ва барои бо роҳи фиреб 
ба даст овардани он, 
қудраташонро 
истифода 
мебурданд. 



Мардуми Исроил аз бадкории ин писарон азоб 
мекашиданд. Додгоҳҳо беинсоф буданд. Ҳар вақте 
ки ба одамон ёрӣ даркор мешуд, ба онҳо лозим буд, 

ки ба писарони Самуил пул диҳанд. 



Чорае даркор буд. Рӯзе пирони Исроил якҷоя 
ҷамъ омада, аз Самуил ёрӣ хостанд. 



“Шоҳе таъйин намо, ки бар мо доварӣ кунад” —
талаб карданд онҳо. Пирон намехостанд, ки 
писарони бадкори Самуил бар онҳо доварӣ кунанд.
Онҳо мехостанд, ки ба монанди ҳама халқҳои гирду 
атрофашон шоҳ дошта бошанд. 



Самуил хашмгин шуд. Исроил аллакай шоҳ 
дошт! Худои Қодиру Ҷовидон бар Исроил 
ҳукмронӣ мекард. Чандин солҳо пеш, Ӯ 
онҳоро аз ғуломии Миср озод намуда, барои 
гурехтанашон аз баҳри Сурх раҳ кушода буд. 



Баъд Ӯ ба онҳо 
сарзамини зебое 
дода буд.



Ҳангоме ки Самуил дуо кард, Худованд гуфт: “Онҳо 
туро рад накардаанд, онҳо Маро рад кардаанд, то 
бар онҳо ҳукмронӣ накунам. Онҳо худоёни дигарро 

парастиш намуданд. Ба
овозашон гӯш дода,

барояшон подшоҳ
таъйин намо”. 



Худо ба Самуил гуфт, 
то мардумро огоҳ кунад,

ки шоҳи заминӣ 
ҳамчун андоз 
пулашонро
мегирад, ба 
саҳрову токзорҳои 
онҳо даст дароз
мекунад,
писаронашонро
барои лашкараш
мегирад ва
фармон медиҳад,
ки духтаронашон
барои ӯ кор
кунанд. 



Аммо мардум 
ба ҳар ҳол 
шоҳ доштан 
мехостанд. 



Худо Самуилро ба назди ҷавонмарде 
овард, ки хеле зебо, шармгин ва хеле 

қадбаланд буд. Ӯ як сар аз
дигарон баландтар буд.

Вай Шоул ном дошт.
Ҳангоме ки Самуил,

Шоулро дид,
Худованд гуфт:

“Ӯ бар халқи
Ман ҳукмронӣ

мекунад”.



Самуил итоаткорона 
Шоулро ҳамчун шоҳи 
Исроил таъйин 
намуд. Баъд вақте 
ки Шоулро ба 
мардуми Исроил 
нишон дод, онҳо 
“Зинда бод, подшоҳ”
гуфта фарёд заданд. 



Дере нагузашта шоҳ Шоул аз санҷиш гузашт. 
Халқи аммунӣ, ки исроилиёнро бад медиданд, як 
шаҳри исроилиро иҳота намуда, таҳдид карданд, ки 
чашми рости ҳар як касро мекананд. Ин чӣ хел 

нақшаи 
бад буд!



Чун хабари таҳдид ба гӯши шоҳ Шоул расид, вай 
лашкари худро ба ҷанг тайёр кард.



Ҳангоме ки ду 
лашкар рӯ ба рӯ 
шуданд, Шоул 
аммуниёнро 
шикаст дода, 
шаҳрро озод 
намуд. Шоҳ 
Шоул Худоро 
ҳамду сано 
хонда гуфт: 
“Имрӯз Худованд 
дар Исроил 
наҷот ба амал 
овард”.



Ҳамон рӯз Худо ба Шоул ғалабаи бузург дод. 
Аммо Шоул на ҳамеша Худоро эҳтиром кард. Рӯзе 
Шоул пеш аз ҷанг бо фалиштиён, ба Худо қурбонӣ 

кард. Шоул медонист, ки Самуил
бояд қурбонӣ кунад. Ҳам
хоҳиши Худоро медонист,

ки то омада, қурбонӣ
кардани Самуил, бояд
интизор мешуд. Аммо

Шоул ба Худо беитоатӣ
кард.



Ҳангоме ки Самуил расида омад, ба Шоул 
гуфт: “Ту аблаҳона рафтор кардӣ! Ту фармони 
Худованд Худои худро риоя накардӣ. Акнун 

шоҳигарии ту давом намеёбад”. 



Шояд Шоул фикр карда бошад, 
ки ин гуноҳи хурд аст. Аммо 
беитоатӣ ба Худо, ҳамеша гуноҳи 
ҷиддӣ аст. 



Бори дигар Худо ба Шоул фармон 
дод, ки халқи бадкори 
Амолеқро нест кунад. 
Аммо Шоулу одамонаш 
шоҳи амолеқиён, Аҷаҷро 
зинда гузоштанд. Инчунин онҳо 

чизҳои қимат
ва гӯсфанду

говҳоро ҳамчун
ғанимат гирифтанд.

Шоул гуфт, ки ин 
чизҳоро барои

ба Худованд 
қурбонӣ кардан

нигоҳ доштанд. 



Самуил ба Шоул гуфт: 
“Итоаткорӣ аз қурбонӣ кардан 
беҳтар аст. Азбаски ту сухани 
Худовандро рад кардӣ, Ӯ низ 
туро ҳамчун подшоҳи Исроил 
рад кардааст”. Шоул аз 
гуноҳаш сахт пушаймон буд. 
Аммо аллакай дер шуда буд.

Боқимондаи умри Шоул
нохуш гузашт, зеро

вай ба Худованд
итоат намекард. 



Шоҳи зебо, вале аблаҳ

Ҳикоя аз Каломи Худо

1 Подшоҳон 8-16

“Ошкор шудани Каломи Ту равшанӣ 
мебахшад”.  Забур 119:130 



Хотима



Ин ҳикояи Китоби Муқаддас дар бораи Худои аҷоиби мо нақл 
мекунад, ки моро офаридааст ва мехоҳад, ки мо Ӯро шиносем.

Худо корҳои бади моро медонад ва онҳоро гуноҳ меномад. 
Ҷазои гуноҳ марг аст, аммо Худо туро сахт дӯст медорад. Барои 
ҳамин Худо Писари ягонааш, Исои Масеҳро фиристод, ки ҷазои 

гуноҳҳои туро ба Худ гирифта, дар рӯйи салиб мехкӯб шуда мурад. 
Баъд Исо гашта зинда шуду ба осмон рафт! Агар ту ба ин бовар 

карда, ба Исо имон биёрӣ ва аз Ӯ хоҳиш кунӣ, ки гуноҳҳоятро 
бахшад, Ӯ гуноҳҳоятро мебахшад! Ӯ ба вуҷуди ту даромада, дар 

қалби ту зиндагӣ мекунад ва ту ҳамеша ҳамроҳи Ӯ хоҳӣ буд.

Агар бовар кунӣ, ки ин рост аст, ба Худо гӯй:
Исои меҳрубон, ман бовар мекунам, ки Ту Худо ҳастӣ, аммо 

шакли инсонро ба Худ гирифтӣ, ки ба ҷои мани гунаҳкор ҷон диҳӣ. 
Ту гашта зинда шудӣ ва ҳоло ҳам зинда ҳастӣ. Илтимос ба ҳаёти 
ман биё ва гуноҳҳои маро бахш, то ки ҳаётам нав шавад ва рӯзе 
пеши Ту рафта, то абад бо Ту бошам. Ба ман ёрӣ деҳ, ки ҳамчун 

фарзанди Ту ба гапҳои Ту гӯш карда, барои Ту зиндагӣ кунам. Омин.

Ҳар рӯз Китоби Муқаддасро хонда, бо Худо сӯҳбат кун!
Юҳанно 3:16
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