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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



بہوں عرصہ پہلے اسرائیل دے بادشاه ساؤل دے َدوراچ ہک داؤو
ھراواں نامی چھّورھاء جیہڑا اپنے پیئو دے ڈنگر چراون اچ اپنڑے ب
اوه دی مدد کریندا ھاء تے انہاں ُکوں توڑی دانا ڈیندا ھاء۔ بھانویں

چھوڻا ھا، َول ای اوه ہک طاقتور تے بہادرنوجوان ھاء۔ اوه خدا نال
بہوں پیار کریندا ھا تے بیت الحم شہر 

رہندا ھاء۔ اچ 



ہک ڈھیں ہک شیر بھیڈ دے بال
اے۔ ُکوں کھاون کیتے چاء ویندا

اوه نوجوان شیر دے نال لڑد اے 
تے اُوں خوفناک جانور ُکوں
ندے۔ گردن توں پھڑ کے مار گھتی

ُکوں پتہ ھاء کہ خدا داؤد 
اوندی مدد کیتی ھاء۔ نے 



ے ، خدا دا نبی ھن تک اداس ھاء کیوں جوساؤل بادشاه نسیموئیل
د تک تُوں ک"بُری طرح خدا دے منصوبیاں ُکوں ناکام بنایاھاء۔ 

؟ خدا نے سیموئیل ُکوں "ساؤل کیتے روندا راہسیں
میں تیکوں یّسی دے کول گھل " ڈتّا۔ جھڑک 

پیاں۔۔۔۔ کیوں جو میں اپنڑے کیتے اوندے دا 
۔ یّسی "اچوں ہک بادشاه چن گدےپوتراں 

دا پیئو ھاء۔داؤد 



اتھوں تک کہ سیموئیل جاندا ھاء کہ 
اکہ ساؤل بادشاه اُوں کوں مار سکدا اے ت

ئے۔ اوه کیئں بئے بادشاه ُکوں گھن آو
نبی دا حکم ھاء مننا تے پوسی۔ پر 



چھوراں 7جڈن سیموئیل آیا تے یّسی اپنڑے
گھا ُکوں گھن کے سیموئیل دے اگوں لن

خداوند نے" اتے یّسی کُوں آکھا کہ
ڈھویں اچوں کیئں ُکوں نیئں انہاں 

۔ہن تاں بس داؤد ای بچا "چنیا
جیہڑا ساریاں توں چھوڻا کھڑاھئے 

۔ اوه بھیڈاں دی رکھوالی ھئے
۔ اوه لوک داؤد ُکوں کرینداھاء
آئے اتے خداوند فرمایندے اندرگھن 
تھی تے ایں ُکوں مَسح کر ؔ◌کھڑا 
۔ "جو ایہو ای اوه ھئےکیوں 



ساؤل دے محل اچ خداوند دا روح ساؤل توں جدا تھی ویندا اے 
اؤل اتےاوه بہوں پریشانی دے عالم اچ اپنڑے ہوش ونجا ڈیندے۔ س

دے نوکراں نے سوچا کہ چنگی 
ساؤل دے ذہن ُکوں موسیقی 
ڈیندی اے۔ انہاں اچوں سکون 

بال ھاء جیہڑا بربط ہک 
چنگی طرح وجا بہوں 
ھاء۔ کیا تساں گھندا 
کر سکدے او اندازه 

اوه نوجوان کون کہ 
۔ جی اوه داؤد ھاء
ھاء۔ ای 



داؤد دی موسیقی ساؤل ُکوں سکون 
ڈیندی ھاء جیس دی وجہ نال اوه ڻھیک

ُوں طرح نال سوچ سکدے۔ ساؤل یّسی ک
آدھا ھئے کہ اوه داؤد ُکوں بادشاه دی

کیتےاتھاں چھوڑ ونجے۔خدمت 
ا ویلے ساؤل پریشانی یجیہڑے 

تھیوے تے داؤد شکار دا خوف 
بربط وجا کے اوندے کیتے 
۔ ڈیوےآن سکون 



داؤد دے گھر ونجن تے، ساؤل دی فلستیاں نال ہک بہوں وڈی
۔ جنگ تھیندی اے۔ داؤد دے بھرا ساؤل دے لشکر نال لڑ دے ہن

راواں یّسی داؤد ُکوں میدان جنگ اچ بھیج دا اے کہ اوه اپنے بھ
ن۔ کیتے کھانا گھن کے ونجے اتے ڈیکھے کہ اوه کیسے ہ



رے ہک دیو دے قد دا فلستی بنده جولیت جیہڑاسا
ی ودا ھاء۔اسرائیلی سپاہیاں ُکوں خوف اچ مبتال کیت



یت جول"تساں اپنڑے اچوں ہک بنده چنو جیہڑا میکوں ہراسکے" 
تل کر ۔ جے کراُوں جوان نے میکوں چیت کرکے ق"نے اعالن کیتا

ڈتّا تے وال اساں تہاڈے غالم تھی ویسوں پر اگر میں اوں 
چیت کرڈتّاتے ول تساں ساڈے غالم تھی کے ُکوں 

۔ اسرائیل دےسارے مرداں نے "کریسوخدمت 
ویلے ایں جیہڑے 
بندے ُکوں دیوقامت 

تے ڈر گئے تے ڈڻھا 
نال بھج گئے۔خوف 



تساں نہ ایں بندے ُکوں ڈیکھ کے"داؤد ساؤل ُکوں آدھے کہ َول 
تے چاہندا ۔ ساؤل ا"گھبراؤ۔ تیڈا خادم ایں فلستی نال کشتی لڑسی

گھن پا کےتے تلوار) لڑائی واال لباس(ھاء کہ داؤد اوں دی ّزره
نالہ کے لڑن کیتے ونجےپرداؤدایندی بجائےاپنی فالخن تے

اچوں پنج تلکنے پتھر چا کے ویندا ھئے۔ 



جہڑے ویلے جولیت داؤد ُکوں بغیر جنگی سازو سامان توں
وشت بغیرڈھیدا ھے تےزور دی کھِل کے آداھئےکہ میں تیڈاگ

پکھیاں تے جنگلی جانوراں دے اگے 
۔ اوه للکاردا ھئے۔داؤد !ڈیساںَسٹ 

ُکوں جواب ڈّتٓ کہ نےاُوں 
میں خداوند داناں گھن کے "

۔ اج خداوند "نال لڑساںتیڈے 
میڈے ہتھاں اچ کر تیکوں 
، کیوں جو اے جنگ ڈیسی

دی جنگ اے۔خداوند 



داؤد سدھا بھج کے 
ے جولیت َول گیِا ات

ڈھ فالخن اچوں پتھر ک
کے جولیت دے 

متھےتےمارا ۔اوه 
پتھر جولیت 

دےمتھے دے اندر 
ت چال گیا، اتے جولی
!ازمین تے ڈھے ِگی



ان َول داؤد نے جلدی نال جولیت دی تلوار اوندے می
ے۔ اچوں کڈھ کے تے اوندا سر تن توں جدا کرڈیند

ڻھا تے جیہڑے ویلے فلستیاں نے جولیت ُکوں مرا ڈ
۔اوه اپنی جان بچاون لئی اگے لگ کے بھج گئے



وجا ساؤل بادشاه اے بُھل گیِا کہ اے اوه ای داؤد اے جیہڑا بربط
اسپہ کے میکوں سکون ڈیندا ھاء۔ اوں نے داؤد ُکوں اپنڑی فوج د

سالربنا ڈتّا۔۔۔ اے ول حسدچاء کیتا جیہڑے 
لوکاں نے داؤد دی بہادری دی ویلے 

کیتی۔ہن بادشاہی دے عالوه اُوں تعریف 
ساؤل سوچیندے، "کیا چاہیدا ھ؟ کُوں 
اُوں ویلے توں بعد ساؤل داؤد بس 

سڑن لگ پیاء۔ توں 



ہک واری ول ساؤل بادشاه تے بدروح حملہ کریندی ھاء تے داؤد 
اؤل اپنی بربط وجیندے تاکہ بادشاه کُوں سکون ملے۔ تریہہ واری س

نیزه داؤد َول سٹ دا ھئے پر داؤد ہر واری بچ ویندا۔ ساؤل داؤد 
توں خوفزده تھی گیا کیوں جو اُوں ُکوں پتہ ھا کہ 

اوندے خداوند 

اے۔پر خدا ساؤل نال 
چھوڑ چکا ھاء۔ ُکوں 



پیار پر یونتن، ساؤل دا پوتر، داؤد نال بھراواں وانگ
یڈا م"کریندا ھا۔اُوں نے داؤد ُکوں خبردارکیتاکہ 

یا۔ اوندی پس اوه بچ گ"پیئوتیکوں قتل کرنا چاہندا اے
چادر زال نے اوندے بستر تے سرہانہ رکھ کے اُتے

ساؤل تے داؤد ُکوں بھجا ڈتّا۔ جڈنپاڈتّی 
بندے سویل نال آوندے ن تے داؤددے 

چال گیا ھاء۔ اتھوں 



ندے داؤد ُکوں ساؤل دے کولوں ُدور ونجناں پیِا۔ او
ندے ُدور جاونڑن توں پہلے داؤد تے یونتن عہد کری

ہن کہ اوه ہمیشہ کیتے ہک بئے دی مدد کریسن۔



اع نال اوه ڈھویں دوست ہک بئے ُکوں الوداداسی 
وه آکھدے ہن۔ داؤد ایہوں جئی جاء لبھدے جتھاں ا

۔ساؤل دے سپاہیاں دے خوف توں بغیر ره سکے



داؤد ہک  نوجوان چرواہا 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

20-16۔ سیموئیل۔ ۱

“۔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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