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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



داؤد جنوبی اسرائیل دے عالقے
ی دا بادشاه ھاء۔ پر باقیہوداه 

عالقہ ساؤل دے اسرائیلی 
بنا۔ اشبوست بادشاهبیڻے 

خانہ جنگی اتھاں 
تک رہی َست سال 
داؤد زور پر 

یا۔ تھیندا گآوار 



ه اخیری اشبوشت اپنڑے ای ڈو
گیاَ۔ سپاہیاں دے ہتھوں قتل تھی



کول ایندے توں بعد اسرائیل دے سارے قبیلے داؤد دے
رر کیتا۔ آگئے تے اُوں ُکوں سارے اسرائیل دا بادشاه مق



طنت دا پہال کم جیہڑا جو داؤد نے کیتا اوه یروشیلم ُکوں اپنی سل
حصہ بناونا ھاء تاں جو اوه داؤد دا شہر اکھاوے۔اوه یروشیلم دے 

ال ای دشمناں دے خالف نویں سرے توں تعمیر کریندے۔ یروشیلم ن
وں فتح داؤد دے لشکر فلستیاں اتے اسرائیل دے ڈوجھے دشمناں کُ 

کیتے نکل گئے۔ کرن 



م َول داؤد عہد دا صندوق یروشلی
اچ گھن آیا۔ خدا دے ایں عہد دے

صندوق اچ دس حکماں دیاں 
تختیاں تے بئے حکماں دیاں

موجود ہن جیہڑے موسٰی نقل 
ُکوں ڈتّے گئےہن۔ عہد دا 
صندوق اسرائیلیاں کیتے 

دی پاکیزگی تے اوندی خدا 
پاکیزگی تے فرمانبرداری 

یاد دہانی کریندی ھاء۔ دی 



داؤد ُکوں اپنڑی سلطنت دے 
شروع دے ساالں اچ بہوں 

وه ساریاں لڑائیاں لڑنی پیئاں۔ ا
ہک دانشمند سپاہی تے عاجز 
انسان ھاء جیہڑا سدا خدا دی 

رہنمائی اچ دعا اچ رہیا۔



وه ہک ڈھیں داؤد ُکوں خیال آیا کہ ا
تاں بہوں چنگے گھراچ رہندا 

تے خدا دے عہد دا اے 
ہک خیمے اچ ۔ لہذا صندوق 

نے فیصلہ چاء کیتا اوں 
ہک ہیکل تعمیر کہ اوه 
۔ ایں کم ُکوں کریسی
کرن کیتے شروع 

نامی خدا دا ناتن 
بندے نے ہک 

تے کم ایندے 
دی حامی بھری۔ کرن 



اُوں رات خدا نے 
ُکوں پیغام داؤد 
میڈے " گھال

داؤد خداوند خادم 
گھر ُکوں تیڈے 

وشاد رکھے آباد 
۔ جڈن تیڈے گا

پورے تھی ڈھیں 
اتے توں اپنڑے ویسن 

دے نال سم پوسیں وڈیریاں 
میں تیڈے بعد تیڈی نسل جیہڑے تیڈی َرت تے 

۔"ہوسی کھڑا کریساں تے اوندی سلطنت قائم کریساںاچوں 



داؤد ساؤل دے خاندان توں بچ کے راہون ولیاں دی مدد کرنا 
سکا جو چاہندا ھاء۔ اوں صرف یونتن دے پوتر مفیبوشت ُکوں گول

کار اوه میڈے دسترخوان تے بادشاہاں دی"لنگڑا ھاء۔ داؤد نے آکھا
ی ۔ داؤد نے مفیبوشت نال ہمدردی کیت"کھاسی

جویونتن اوندا بہوں کیوں 
بیلی ھاء۔چنگا 



جڈن تک داؤد نے خدا تے بھروسہ
یتی، کیتا اتے اوندی فرمانبرداری ک

خدا داؤد دی مدد کریندا رہیا کہ اوه
اگے ودھے۔ پر ہک ڈھیں بہوں 
ے بھیڑا پرچھاواں داؤد دی حیاتی ت

تے آگیا۔ اوس نے اپنی فوج ُکوں
ه لڑن کیتے ڻور ڈتّا پر آپ او

یروشلیم اچ ره گیِا۔ 



ہک رات اوه سو نیئں سکا۔ تے
رات دے پہر اوه اپنی چھت تے

چہل قدمی کرن کھڑ گیا تے 
اپنڑے شہر ُکوں ِڈڻھا۔ 



ں داؤد نے ہک بہوں سوہنی عورت ُکو
ں ڈڻھا اُوں عورت دا نا) نہاتے(دھاندے

ع دے بیت شبیع ھاء۔ داؤد نے بیت شبی
اؤد دا نال گناه کیتاحاالنکہ اوندا خاوند د

ت ہک وفادارسپاہی ھاء۔ بعد اچ جڈن بی
ہ اوه شبیع نے داؤد ُکوں اطالع ڈتّی ک

اوندے بال دی ماں بنن والی اے تے 
ناه ول داؤد ُکوں سمجھ آئی کہ ایندا گ
بہوں سارے مسئلے پیدا کریسی۔ 



اوه خدا دے سامنے اعتراف کرن دی بجائے اپنڑے گناه ُکوں
ے لکاون دی کوشش چاء کیتی جیہڑی کہ ناکام ره گئی۔ اوس ن
اه اے میداِن جنگ توں اوریاه ُکوں گھرسڈا، ایں امید تے کہ اوری

ں جوجنگ آکھ سکے کہ اے بال اوندا بئے۔ پراوریاه گھرنہ آیاکیو
اوه اپنڑے ساتھیاں نال ھاء۔ اوریاه بادشاه دے گھراچ 

دروازے دے باہر ُستا ره گیِا۔ دے 



بہر حال داؤد نے بہوں 
ے بھیڑا کم کیتا۔ اُوں ن

اوریاه ُکوں ہک خط ڈے 
کے واپس جنگ اچ گھل 

ڈتّا۔ اُوں خط اچ سپہ 
ساالر دے ناں سنیہا ھا 

کہ اوریاه ُکوں جنگ دے
دوران مار گھتو۔ جیہڑے 

ے ویلے اوریاه مارا گیِا ت
ع َول داؤد نے بیت شیب
دا۔ ُکوں اپنڑی زال بنا گَ 



خدا نے اپنڑے خادم ناتن 
وں ُکوں گھال کہ اوه داؤد کُ 

ناه پیغام ڈیوے کہ تیئں گ
کیتا اے۔ ناتن نے داؤد 

ُکوں ہک دولت مند تے 
ہک غریب آدمی دی بابت
ند کہانی سنائی۔ کہ دولت م

دی سو بھیڈاں ہن پر 
غریب آدمی دے کول ہک 
ای چھوڻا بھیڈ دا بچہ ھاء
جیہڑا اوندے کیتے اپنی

دھی دی کار ھاء۔ 



جڈن ہک مسافر دولت مند دے کول آندے تو دولت
ں غریب مند اپنی بھیڈاں ُکوں ذبع کرن دی بجائے اُو

ے۔ بندے دی بھیڈ دا بال گھن کے ذبع کر گھن دا ا



وں داؤد اُوں دولت مند دی ایں حرکت تے بہ
ل دے غصہ ور تھیاء تے آکھا کہ اوه بنده قت

الئق ھئے جیس نے اوس غریب آدمی دی
بھیڈ دا بچہ ذبع کیتا ھا۔ 



و کجھ بہادر ناتن نے داؤد ُکوں آکھا ج" ! تُوں ای اوه بنده ہیئں" 
ہانی داؤد نے کیتا ھاء اوه اُوں دولت مند توں وی بھیڑاھاء جو ایں ک

اچ ھئے۔ 



کیتا َول هللا سائیں نے داؤد تے ظاہر
اؤد کہ اوه کتنا گناه گار ھئے۔َول د
وس اپنڑے گناه تے پشیمان تھیاء۔ ا
نے هللا سائیں دے حضورمن 

میں نے تیڈے خالف "کہ گدا 
۔ "اءکیتا تے اے بدی کیتی ھگناه 

اتے خدا نے داؤد دا گناه 
چاء کیتا پر بیت معاف 
دا بال بہوں شبیع 

پیدائش بیمارھاء تے 
کجھ ڈھیں دے 
اوه مر گیا۔بعد 



خدا نے داؤد ُکوں ایں بہوں وڈے 
بع دے گناه توں معاف کر ڈتّا۔ بیت شی
لیمان گھر َول ہک بیڻا پیدا تھیاء، س

ه جیہڑا داؤد دے بعد ہک عظیم بادشا
ال بنا۔ پر داؤد بادشاه دے بئے وی ب

ہن تے انہاں اچوں کجھ ایہو جئے 
وی ہن جہیڑے اوندے کیتے بہوں 

ڈکھ دا باعث تھئے۔ 



)حصہ دوئم(داؤد بادشاه 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

12-1۔ سیموئیل۔ ۲

“۔او کالم جہیڑا انسانی جسم اچ نور پیدا کردیندے اے”
(119:130)زبور



اختتام



،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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