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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



.ھوبادشاھھ سائول کیس مارڻ چاھندو . ھونوجوان دائود مفرور 
.وھڪ وڏي غار ۾ بیابان ۾ چار سؤ پوئلڳن سان گڏ رھیدائود 

يڳولھڪڏھن ڪڏھن، بادشاھھ سائول جا سپاھي لڳ ڀڳ کین 
پر دائود . ھئاالھندا 
.رھیوھلندو 



داؤد سائول جي نوڪر، دوئیگ، بادشاھھ کي ٻڌایو تھ ڪاھنن
م سائول کین مارڻ جو حڪ. کي فرار ٿیڻ ۾ مدد ڪئي ھئي

ھن پنھنجي ! پر صرف دوئیگ اھو ڪرڻ الء تیار ھو. ڏنو
ڪاھنن ۽ انھن جي خاندانن 85تلوار سان 

.  سان قتل ڪیوکي بیدردي 
. بڇڙاي ھئيڏاڍي 



ھڪ ڏینھن، سائول 
و دائود کي ڳولھي رھی

ھو ۽ سڌو غار ۾ ھلیو 
ویو جتي دائود ۽ 

سندس ماڻھو لڪیل 
!ساول اڪیلو ھو. ھئا



غار ۾، دائود آساني سان سائول کي قتل 
ان جي بدران، ھو ویجھو . ڪري سگھي ٿو

آیو ۽ سائول جي ٿلھي ڪپڙي جو ھڪ 
.یوٽڪرو پنھنجي تیز خنجر سان ڪٽي ڇڏ



.سائول روانو ٿیو، دائود کیس سڏیوجڏھن 
مون تنھنجي چادر جو ڪنارو ڪٽي ڏس "

ڇڏیو، ۽ توکي نھ ماریو، ڄاڻ ۽ ڏس تھ 
"...منھنجي ھٿ ۾ نھ بڇڙائي آھي ۽ نھ بغاوت



ائڻ جي سائول چیو تھ ُھن کي ڏُک آھي تھ دائود کي نقصان پھچ
۽ پر جلد ئي، ھن جو پراڻو غضب موٽي آیو. ڪوشش ڪئي

.  ھن دائود کي مارڻ الء ٽن ھزارن جي فوج کي گڏ ڪیو
، ھڪڙي رات، جڏھن لشڪر سمھي رھیو ھو، دائود ۽ ابیشيءَ 

ا سندس سپاھین مان ھڪڙو، بادشاھہ جي ڪئمپ ۾ پھچي وی
.جتي سائول ننڊ ۾ ھو



ي تنھنجي دشمن کاڄ ُخدا "
تنھنجي ھٿ ۾ ڏئي ڇڏیو 

ي ابیشيَء سرگوش" ،آھي
مھرباني ڪري . "ڪئي

مون کي ھن کي نیزي  
ھڪ وار ۾ زمین سان 

۽ مون : چوٽائي ڇڏندس،
ارڻ کي ھن کي ٻیو ڀیرو م

."جي ضرورت نھ ھوندي



سائول جونیزو ۽ . دائود انڪار ڪیو
.  کڻي خیمي مان نڪري ویوُصراحي 

جي ھڪ ٽڪريَء تان، دائود رڙ ڪئي رستي 
ھڪ دفعو ٻیھر . جیستائین سائول کیس ٻڌو

ي، ڏٺو تھ دائود ھن کي قتل ڪري سگھیو ٿسائول 
ھڪ دفعو وڌیڪ، سائول چیو تھ ھو دائود . نھپر 
نقصان پھچائڻ جي ڪوشش ڪرڻ الء معافيکي 

پر دائود ڄاڻي ٿو تھ ھو سائول جي . گھوري ٿو
.تي اعتبار نٿو ڪري سگھيڪالم 



ان وقت تائین سموئیل مري چڪو
دا خُ اِھو اُھو نبي ھو جنھن کي . ھو

پھرین سائول کي مسح ڪرڻ الءِ 
ئیل ٻڌایو ھو، پوِء دائود کي جو اسرا

جڏھن فلستین . جو بادشاھہ بڻیو
اسرائیل تي حملو ڪیو، سائول 

ڪجھھ خوفناڪ ڪم ڪیا، جیڪي
.منع ڪري ٿوُخدا 



ھن ھڪ عورت کي حڪم ڏنو تھ سموئیل کي مئلن جي جاء 
.ان رات، سائول کي پیغام ملیو. کان سڏي



توکان جدا ٿي ویو آھي ۽ تنھنجو ُخدا "... 
ھت تنھنجي بادشاُخداوند دشمن ٿي ویو آھي، 

 یعني تنھنجي ھٿ مان کسي تنھنجي پاڙیسريءَ 
ٽ بھ دائود کي ڏني آھي، سڀاڻي تون ۽ تنھنجا پ

وج بني اسرائیل جي فُخدا . مون سان گڏ ھوندا
ئول جڏھن سا. “کي بھ فلستین جي ھٿ ۾ ڏیندو

.اھو ٻڌو، تھ ھو ڊڄي ویو ۽ ڊھیر ٿي ویو



گ فلستین بني اسرائیل سان جن
ڄي ڪئي، ۽ بني اسرائیل جا ماڻھو ڀ

ي قتل فلستین سائول جي پٽن ک. ویا
جو، جن ۾ دائود ڪیو

یونتنسٺو دوست 
.  بھ شامل ھو



ت سائول تیر اندازن پاران سخ
ي ۽ ھن پنھنج. زخمي ٿي پیو

ھنجي پن"ھٿیار کڻندڙ کي چیو، 
تلوار ڪڍو ۽ مون کي ھڻي 

ڇڏیو، متان اھي بدڪار ماڻھو
اچن ۽ مون کي مارڻ ۽ مون 

پر ھن." جي رسوائي بھ ڪن 
جي ھٿیار کڻڻ وارن اھیو نھ 

ڪیو، ڇاڪاڻ تھ ھو تمام 
سو، . گھڻو ڊڄي ویو ھو

سائول ھڪڙي تلوار ورتي ۽
.ان تي ڪري پیو



ش سائول ۽ سندس پٽن جا ال
نن ڳولڻ کان پوَء، فلستی

قابض اسرائیلي شھر جي
.  ڀت تي الشن کي ٻڌو

ڪجھھ بھادر اسرائیلین 
ھن الشن کي بچائي ورتو، ان

ي کي گھر وٺي ویا ۽ انھن ک
اسرائیل ۾ دفن ڪرڻ کان

.اڳ ساڙي ڇڏیو



جڏھن دائود خوفناڪ خبر 
ٻڌي، ھن ماتم ڪیو ۽ روئي

ڇڏیو ۽ شام تائین روزو 
ٽ رکیو سائول الء، سندس پ

جي ُخداوند یونتن الء، ۽ 
ماڻھن الء، ڇاڪاڻ تھ اھي 

.تلوار سان مارجي ویا ھئا



ي دائود کي مارڻ جسائول جیتوڻیڪ 
ي کسائول ڪوشش ڪئي ھئي، دائود 

ر جي مسح ڪیل طوُخدا آخر تائین 
دائود کي عزتُخدا ھاڻي . عزت ڏني

جي جاء تي سائول ڏني، کیس 
.  بادشاھہ بڻایو
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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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