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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



ائود گھڻو وقت اڳ، اسرائیل جي بادشاھھ سائول جي ڏینھن ۾، د
ء جي نالي ھڪ ڇوڪرو پنھنجي ستن ڀائرن کي پنھنجي پي

ننڍو جیتوڻیڪ ھو سڀني کان. رڍن جي سنڀال ۾ مدد ڪندو ھو
سان ُخدا ھو، دائود ھڪ مضبوط، بھادر ڇوڪرو ھو جیڪو 

پیار 
ھو بیت لحم جي . ۽ ڀروسو ڪندو ھو

.ھوشھر ۾ رھندو 



ھ ھڪ دفعي ھڪ شینھن رڍ تي حملو ڪیو ت
جوان نو. جیئن ماني کائڻ الِء ھڪ  کسي وٺي

ھن رڍ . دائود حملي آور تي حملو ڪیو
ڇڪي پري ڪري، ٻرندڙ َء کي 

ان جي ڏاڙھيَء کان جانور کي 
دائود ڄاڻیندوھو . وڌوپڪڙي ماري 

. جي مدد ڪئي ھئيتھ ُخدا ھن 



اس جو نبي، اڃا تائین ادُخدا ، سموئیل
ن منصوبُخدا جي ھو تھ سائول بادشاھھ 

م طریقي سان ناڪابُري کي ڪیڏو 
ون ڪیستائین سائول الِء ت". ھوڪیو 

سموئیل ُخدا ماتم ڪندین؟ 
."کي مالمت ڪیو



ھنجي ٿو، ڇاڪاڻ تہ مون پنموڪلیان تو کي یسيَء ڏانھن مان 
یسيءَ ." ڪیو آھيبادشاھھ جوچونڊ ھڪ "پٽن مان ھن جي الء 

ایستائین جو سموئیل کي خبر . پيُء ھودائود جو 
بادشاھھ ھن کي ڪو ٻئي سائول تھ ُھيَء 

پر .گولڻ تي قتل ڪري سگھي ٿو بادشاھھ 
.جو حڪم مڃیونبي ُخدا 



جڏھن سموئیل پھتو، یسيَء 
یل پنھنجي ستن پٽن کي سموئ

سموئیل ۽. جي اڳیان گذریو
ُخداوند"یسيَء کي چیو تہ 

."آھيکي نہ چونڊیو انھن 
صرف دائود رھجي باقي 

. سڀ کان ننڍوھوجیڪا ،ویوھو
اھي . ُھو رڍن سان گڏ ٻاھر ھو

اوند ُخد۽ . دائود کي اندر وٺي آیا
، انھي کي مسحاُٿ،چیوي ٿو

.ڪر، ڇاالِءجو اھو ئي آھي



جو روح سائول کان روانو ٿیو ۽ُخداوند سائول جي محل ۾، 
و ھن جي نوڪرن سوچی. ھو ھڪڙو پریشان ماڻھو بڻجي ویو

تھ سٺي موسیقي سائول جي ذھن 
.  ڏئي سگھي ٿيکي سڪون 

کي نوجوان ھڪ انھن مان 
ھو، جیڪو سڃاڻیدو 

کي چڱي طرح ُسرن 
ڇا . ھووڄائیندو 

توھان اندازو لڳائي 
تھ اھو سگھو ٿا 

ھو؟ نوجوان ڪیر 
.، دائودھا



رام دائود جي موسیقي سائول کي آ
ڪیو ۽ کیس سڌو سوچڻ ۾ مدد 

یو تھ سائول یسيَء کان پڇ. ڪئي
دائود کي بادشاھھ جي خدمت ۾ 

جڏھن بھ سائول کي . رھڻ ڏیو
و پریشاني یا خوف جو حملو ھوند

دو ، دائود ھن الِء بربط وڄائینھو
.انھي سان مدد ملندي ھئي. ھو



نگ دائود گھر وڃڻ کان پوء، سائول جي فلستین سان وڏي ج
َء یسي.دائود جا ڀائر ساؤل جي لشڪر ۾ وڙھندا ھئا. ٿِيءَ 

ن کي دائود کي جنگ جي محاذ تي موڪلیو تھ ھو پنھنجي ڀائر
.ماني ڏئي اچي۽ اھو معلوم ڪري تھ اھي ڪیئن آھن



اھن کي ھڪ وڏو فلستي دیو قامت، جالوت سڀني سرائیلي سپ
.خوف ذدھھ ڪري ڇڏیو ھو



!"  پنھنجي الء ھڪ ماڻھو چونڊیو، ۽ ھن کي مون وٽ اچڻ ڏیو"
ھو مون سان وڙھي ۽ مون کي جیڪڏھن ".جالوت رڙ ڪئي

ماري ڇڏي  تھ پوِء اسین تنھنجا خادم ٿینداسین، پر 
مان ھن کي ماري ڇڏیان تھ تون اسان جو جیڪڏھن 

بني اسرائیل جا ." ٿي اسان جي خدمت ڪندینخادم 
ماڻھو، جڏھن سڀ 
دیوتائن کي ھن 

، تڏھن کانئس ڏٺائون
ویا ۽ ڏاڍا ڀڄي 
.ویاڊڄي 



ہ جي ڪري ڪنھن بھن "تڏھن دائود سائول کي چیو تہ 
ستیني تنھنجو نوڪر وڃي ھن فلگھبراي، ماڻھوَء جي دل نھ 

ڻڻ جو سائول دائود کي ھٿیار پائڻ ۽ تلوار ک." سان وڙھندو
پران جي بدران، دائود پنھنجي کانڀاڻي ورتي ۽. چاھیو

.نديء مان پنج سڪل پٿر ڪڍیا



ھ نھ جالوت کلڻ لڳو جڏھن ھن ڏٺو تھ نوجوان دائود کي ھٿیار ب
مان توھان جو گوشت ھوا جي پکین ۽ میدان جي جانورن. "ھئا

.  ھن رڙ ڪئي!" کي ڏیندس
جي ُخدا مان توھان وٽ "

دائود !" تي آیو آھیاننالي 
اڄ ڏینھن رب . "ڏنوجواب 
کي منھنجي ھٿن ۾ توھان 

ڇو تھ ... ڇڏیندو پھچائي 
!"جي آھيجنگ ُخداوند 



ت پوِء دائود سڌوجالو
جیئن . ڏانھن ڊوڙیو

ئي ُھو ڊوڙندو ویو، 
تھ ھن ھڪ پٿر 

ن پنھنجي کانڀاڻي ما
جیڪاجالوت-ڪڍیو 

. گوجي پیشانيَء تي ل
!جالوت ڪري پیو



دائود جلدي جلدي جالوت جي وڏي تلوار کي ڪڍیو ۽ سندس
ل ڏٺو، جڏھن فلستینن جالوت کي مئ. سسي وڍي ڌارڪیائینس

.اھي پنھنجن جانن الء ڀڄي ویا



بادشاھھ سائول کي یاد نھ ھو تھ ھي اھو ئي دائود ھو جنھن ھن
و ھن دائود کي پنھنجي فوج ج. کي بربط سان آرام ڏیندو ھو

پوِء حاسد ٿیو جڏھن -سپھ ساالر ڪیو 
. فتوحات کي ساراھیوجي دائود ماڻھن 

بادشاھي کان سواِء ٻیو وٽ ھاڻي ھن "
سائول " ؟ویو آھيرھجي ملڻ ڇا 

سائول انھيَء ڏینھن تنھنڪري . سوچیو
وٺي دائود کي کان 
.۾ رکیواک 



تنھن ڪري . وري بادشاھھ سائول جو ذھن پریشان ٿي ویو
.دائود کیس ڪوشش ڪرڻ ۽ آرام ڪرڻ الء سازوڄائڻ لڳو

ر ڀیري پر دائود ھ. ٽي دفعا سائول دائود تي سندس نیزو اڇالیو
سائول دائود کان ڊڄڻ لگو . ڀڄي ویو

تہ ڇاڪاڻ ، ھو
ٿو تہ ھو ڄاڻي 

.ساڻس گڏ آھي، پر سائول کان پري ٿي چڪو ھوُخداوند 



انگر سائول جو پٽ، دائود کي ڀاُء ویونتن، پر 
مارڻ پيُء سائول توکيمنھنجو ". پیار ڪندو ھو

ود سو دائ. ھن دائود کي خبردار ڪیو" ،چاھي ٿو
ھن جي زال پنھنجي بستري تي ھڪ. بچي ویو

کي رات جي وچ ۾ دائود رکي، ۽ ویاڻو 
جڏھن . الھي  ڇڏیوھیٺ مان دري 

تہجو آیا ماڻھو صبح جا سائول 
.دائود ھلیو ویوھو



۽ ھن کان اڳ، ھن. دائود کي سائول کان پري ڀڄي وڃڻو پیو
ھ انھن واعدو ڪیو تھ اھي ھمیش. یونتن گڏجي ھڪ عھد ڪیو

.ھڪ ٻئي جي مدد ڪندا



د دائو. کي الوداع چیوي ئھڪ ٻسان ٻنھي دوستن افسوس 
جي ھو سائول جتي ھڪ اھڙي جاِء ڳولڻ الِء روانو ٿیو 

.سگھيرھي سپاھین جي خوف کان بغیر 



ھودائود ریڍار ڇوڪرو 

کان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھيُخدا 

۲۰۔ ۱۶سیموئیل ۱

".ٿوڏئيتنھنجي ڪالم جو مطالعوسوجھرو "
130: 119زبور 



ختم



جي باري ۾ اسان کي ُخدا ھيء ڪھاڻي اسان جي عجیب 
.ڄاڻوناسان آھي جھین اسانڪي پیدا ڪیو اھو چاھي ٿوتھ کیس سیکاریندي 

۽ ڄاڻي ٿو تھ اسان  تمام خراب ڪم ڪیا آھن جھین ڪي اھو گناھھ چئي رھیو آھيُخدا 
اسان سان تمام گھڻو پیار ڪندو آھي تنھن ڪري ھنُخدا گناھھ جو اجر موت آھي،پر 

نھجي کي موڪلیو تھ اسان جي گناھن جي سزا سھي ۽ پ) مسیحیسوع (پنھنجي واحد پٽ 
۽ آسمان مسیح مئلن مان جیئرو ٿیویسوع پوء کان جان کي صلیب تي قربان ڪري ان 

ناھن کان پھنجن گ۽ انھي تي ایمان آڻیوٿا یسوع مسیح ڏانھن ھلیو ویو جیڪڏھن توھان 
تھ ھو توھان کي معاف ڪندو اوھي توھان وٽ ایندا ۽ توھان . جي معافي طلب ڪریو

.رھنداجي اندر گڏ رھندا ۽ توھان ھمیشھ الء ساڻس زنده 

.کي ٻڌایوتھ ُخدا جیڪڏھن توھان ایمان آندو تھ اھا سچائ آھي 
ڻیو ۽ منھنجي ڪري انسان ب۽ آھیوُخدا مان ایمان آڻیان ٿو تھ توھان مسیح پیارا یسوع 

منھنجي زندگي ۾ اچو ۽ منھنجا . منھنجي گناھن الء مري ویو۽ ھاڻي تون جیئرو آھین
مان اڄ کان ئي نئین زندگي حاصل ڪري ھمیشھ ڪري گناھھ معاف فرمایو تنھن 

مون کي مدد ڏي تھ مان توھان جي فرمانبرداري رھان سان گڏ توھان 
.آمین. توھان جو پٽ، ڌيء ٿي سگھانڪري سگھان ٿو 

.ساڻ  ڳالھایوُخدا بائبل پڙھو ۽ ھر روز 
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