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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



اہندا نوجوان داؤد مفرورھاء۔ ساؤل بادشاه اُ٘وں ُکوں قتل کرنا چ
ہک ھاء۔ایں پاروں داؤد اپنے چارسوپیروکاراں دے نال بیابان اچ

وڈی غار اچ لکا رہیا۔ بہوں 



دا پر کئیں وار ساؤل بادشاه دے سپاہیاں نے داؤد ُکوں لبھ گِ 
انہاں دے آونڑن توں پہلے داؤد اوه جاء چھوڑ ویندا ھاء۔



ری ساؤل دا نوکرجیہندا ناں دوئگ ھاء نے ساؤل بادشاه ُکوں مخب
کیتی ڈتّی کہ اتھوں دے کاہناں نے داؤد ُکوں بھجاون اچ اوندی مدد

ھاء۔ ساؤل نے انہاں کاہناں داقتل کرن دا حکم سنا ڈتّا۔ 
اے صرف اوں مخبر دی خواہش ھاء اوندی خواہش پر 

پچاسی کاہناں تے انہاں کہ اوه ھائی 
ُکوں لوکاں خاندان دے انہاں دے 

قتل کرڈتّا۔ نال تلوار اپنڑی 
وڈی بہوں اے 

ھاء۔ شرارت 



ہک ڈھیں، ساؤل داؤد 
دھا ُکوں لبھدا رہیا تے س
اوں غاراچ چال گیا 

جتھاں داؤد تے اوندے 
بندے لکے ہن۔ ساؤل 

کّال ھاء۔ 



ل نوجوان داؤد آسانی نال ساؤ
ر اوه قتل کرسکداھاء پُکوں 
ا تے اوندے نیڻرے ِگیسدھا 

ا دے ڈھیلے لباس دساؤل 
ڻکڑا اپنے چُھرےہک 

کَپ چھوڑا۔ نال 

دے جڈن ساؤل چال گیا تے داؤد اُوں ُکوں آکھ
یا ڈیکھ تیڈا جبُہ صرف وڈے پر تیکوں مار"

ہتھ نیئں، ہن توں ڈیکھ تے سوچ گھن کہ میڈے
" ۔ ۔۔۔۔اچ کسی طرح دی کوئی بدی تے برائی نیں



اؤد آکھدا اے کہ اوں ُکوں بہوں افسوس ھئے کہ اوں نے دساؤل 
وراً دماغ ُکوں قتل کرن دی کوشش کیتی ھاء۔ پر میڈا پراناغصہ ف

تریہہ تے چڑھ ویندااے۔ َول اوه داؤد ُکوں قتل کرن کیتے اپنڑے
رے۔ہک ہزار نوجوان تیار کریندے تاکہ اوه لشکر داؤد ُکوں قتل ک

ے تے رات جڈن لشکرنیند دے مزے گھندا پیاء ھاء، داؤد تےابھیش
اء ھاء۔اوندا ہک سپاہی اوس خیمے اچ آگئے جتھاں ساؤل ُستا پی



من هللا سائیں نے تیڈا دش"
"  میڈے ہتھ اچ کرڈتّا اے

ؤد ابھیشےنے ہولے جیاء دا
کوں ُکوں آکھا، لہذا توں می

اجازت ڈے کہ میں نیزے 
دے ہکو وار اچ اُون ُکوں

زمین اچ گڈ ڈیواں۔ ڈوجے 
"وار دی لوڑ نہ پوسی۔



داؤدنے اُوں ُکوں منع کر ڈتّاتے ساؤل 
نیزه تے پانی دی صراحی چاء کے دا 

اچوں نکل گیا۔ راه اچ ہک پہاڑی تے خیمے 
ھنے کےداؤد زور نال آواز ڈتّی تاکہ ساؤل سن گکھڑ 

وں کہ ہک واری ساؤل ُکوں پتہ چال کہ داؤد اُوں کُ 
ول قتل کرسکدا ھاء پراُوں نے نیں کیتا۔ ہک وار

ان ساؤل شرمنده تھیاء کہ اُوں نے داؤد ُکوں نقص
وه پہنچاون دی کوشش کیتی ھا۔ پر داؤ جاندا ھا کہ ا

داھا۔ ساؤل دی کسی وی گال تے بھروسہ نیں کرسک



اوس ویلے تک سیموئیل فوت تھی
َسح ِگیاھاء۔ ایں نبی نے ساؤل ُکوں م

تاکہ کیتا ھاء اتے َول بعد اچ داؤد ُکوں
تیاں اوه اسرائیل دا بادشاه بنے۔ جڈن فلس

اؤل نے اسرائیل تے حملہ کیتا تے س
نے بہوں خطر ناک کم کیتے جنہاں

توں هللا سائیں نے منع کیتا ھاء۔ 



وں اوس نے ہک عورت ُکوں حکم ڈتّا کہ اوه سیموئیل کُ 
ال۔ ُمردیاں اچوں بالئے۔ اوس رات ساؤل ُکوں ہک پیغام م



تے تیڈا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ خداوند تیڈے توں علیحده تھَی گیِا ا"
دشمن بن گیا اے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ خداوند نے تیڈے ہتھوں

د سلطنت کھس ِگدی اے تے تیڈے گراں دے داؤ
ر وی ُکوں دے ڈتیّی اے۔ کل تُوں تے تیڈے پوت

تیاں میڈے نال ہوسن۔ خدا اسرائیل دا لشکر وی فلس
دے ہتھ اچ کر ڈیسی۔ جیہڑے ویلے ساؤل نے اے

گال سنی تے خوف زده تھی کہ ڈھے پیاء۔ 



رائیلی فلستی اسرائیل دے خالف لڑے ا تے اس
تے سارے مرد بھج گئے۔ فلستی لوکدے 

تل کر دے پوتر بشمول یوتین ُکوں قساؤل 
جیہڑا داؤد دابہوں ڈتّا 

دوست ھاء۔ چنگا 



ساؤل ُکوں تیرچالون دے ماہر 
ا۔ نوجواناں نے شدید زخمی کر ڈتّ 

ں اوس نے اپنڑے سپیاہیاں ُکو
حکم ڈتّا کہ اپنڑی تلوار نال 

یں میکوں مار گھتو، کڈھائیں ایو
نہ تھیوے کہ اوه بدکار لوک 

ویں آونڑن تے میکوں مار گھتن ای
میڈی بدنامی ہوسی۔ پر اوندے 

تا نیزه انداز نے ایویں نیئں کی
کیوں جو اوه بہوں ڈرا ودا ھاء۔ 
ال اے سن کے ساؤل اپنی تلوار ن

ای اپنڑے آپ ُکوں مار گدا۔ 



ساؤل تے اوندے پوتراں دی 
الش لبھن توں بعد فلستیاں

نے قابض اسرائیل شہر دی 
کندھ دے نال انہاں الشاں 

وں ُکوں بَدھ ڈتّا تے کجھ کُ 
دفن کرن دی بجائے ساڑ ڈتآ۔ 



جہیڑے ویلے داؤد نے اے 
رن بُری خبر سنی تے ماتم ک

ل بہہ گیا اتے رون کھڑ گیا۔ و
ساؤل تے اوندے پوتر اتے 

ں یونتن دے نال خداوند دے بہو
سارے لوکاں کیتے شام تک

ار فاقہ کیتا کیوں جو اوه تلو
۔ دے نال قتل کیتے گئے ہن



دی حاالنکہ ساؤل نے داؤد ُکوں قتل کرن
کوشش کیتی ھائی۔داؤد نے ساؤل دی 

عزت اخیر تک بطور خدا دا مُمسوح دے 
طور تے کیتی ۔ ہن خدا داؤد ُکوں عزت
اء بخشدا ھئے اتے اُوں ُکوں ساؤل دی ج

تے بادشاه بنادا اے۔ 



)حصہ اؤل(داؤد بادشاه 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

2-1۔ سیموئیل ۲، 31-24۔ سیموئیل ۱

“۔او کالم جہیڑا انسانی جسم اچ نور پیدا کردیندے اے”
(119:130)زبور
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،بائبل مقدس دی کہانی اساکوں حیرت انگیزخدا دے بارے ڈسیندے
۔اساکوں پیدا کیتا اتے او ایہہ وی چاہنده ہے کہ اساں اوں کوں جانوںجیئں 

دا خدا اے وی جاندا اے کہ اساں بہوں برے کم کیتے ہن۔گناه دی سزا موت ہیے، پرخ
یح کُوں ایں ساکوں بہوں پیار کریندے اتے اوس نے اساڈے کیتے اپنے پوتر یسوع مس

ول ۔وےدنیا دے وچ گھلیا تاکہ او ساڈے کیتے اپنی جان دے کے اساڈے گناه بخش ڈی
دے او یسوع زندگی ول مڑا اتے اسمان تے چال گیا۔اگر تساں یسوع تے ایمان رکھین

ول او ۔سیاتے ایہہ چاہندے اوکہ او تہاکوں گناہواں توں رہائی بخشے تے او یقیناً کری
۔آئے گا اتے تہاڈے دل اچ قیام کریسی اتے تساں اوندے نال سدا راہسو

۔جئے تساں ایں سچائی تے کامل یقین رکھیندے او تے ول خدا کُوں اے آکھو

یڈھے پیارے یسوع، میڈھا اے یقین پکا ہے کہ تو ای خدا ایناتے تو انسان بن کے م
ڈی گناہاں دی خاطراپنی جان ڈتی اتے ہن تو میڈے اندر زنده ایں۔مہربان تھی تے می

اتےزندگی اچ آ اتے میڈے گناه بخش تاں جو میں نویں زندگی حاصل کرسکاں 
ہک ڈھیں میں سدا لئی تیدے کیتے جیواں۔ میڈھی مدد فرما کہ ہک 

آمین۔وانگوں میں تیڈے کیتے زنده راہواں۔بال 

)16:3یوحنا(! بائبل مقدس دا مطالعہ کرواتے خدا نال روزانہ گفتگو کرو
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