
دائود بادشاھھ 
)2حصو (

ٻارن الء بائبل
تحفو



Edward Hughes:لکیل پاران

Lazarus:ڪندڙاشارو 
Alastair Paterson

Ruth Klassen:طرفان قبول ڪیو ویو

Aim4Faith Ministries, Pakistan:ترجمو ٿیل

Bible for Children:پارانٺاھیل 
www.M1914.org

©2022 Bible for Children, Inc.
توھان کي ھن ڪھاڻي ڪاپي یا پرنٽ ڪرڻ جو حق آھي، : الئسنس

.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



داه دائود ڏکڻ اسرائیل ۾ یھو
ني پر باقي ب. ھوجو بادشاھ 

اِشبوست، پٽاسرائیلن 
سائول، کي بادشاھہ 

گھرو . ورتوطور 
سالنستن ویڙھھ 

ھلنديتائین 
پر. رھي

دائود مضبوط
۽ مضبوط
.  ٿندو ویو



ن آخرڪار بادشاھھ اِشبوست پنھنجن ٻ
.سپاھین ھٿان مارجي ویو



س اسرائیل پوِء بني اسرائیل جا سڀئي قبیال دائود وٽ آیا ۽ کی
ي آخرڪار، دائود سڄي قوم ت. جي بادشاھيَء تي مسح ڪیو

.بادشاھي ڪئي



اھو . وبادشاھھ دائود جو پھریون ڪم یروشلم تي قبضو ڪیو ھ
ھن ان کي دشمنن جي . شھر دائود جي نالي سان مشھور ٿیو

د جي یروشلم کان، دائو. خالف ھڪ مضبوط قلعو بڻائي ڇڏیو
رڻ الء فوج فلستینین ۽ اسرائیل جي ٻین دشمنن کي فتح ڪ

.وئينڪري 



اڳتي ھلي، بادشاھھ دائود 
جو صندوق یروشلم ۾ُخدا 

۾ جي صندوقُخدا . کڻي آیو
ڏھن حڪمن ۽ ٻین قانونن 
جون تختیو ھیون جیڪي

یون طرفان موسٰي کي ڏنُخدا 
عھد جو صندوق بني. ویون

دس جي تقُخدا اسرائیلن کي 
۽ ان جي فرمانبرداري 

ڪرڻ جي ضرورت 
.یاد ڏیاریندو ھوکي 



ي دائود کي پنھنجي حڪومت ج
ئي شروعاتي سالن ۾ ڪیتریون

ھو . جنگیون وڙھڻیون پیون
ھڪ عقلمند سپاھي ۽ ھڪ 

جي ُخدا عاجز انسان ھو جنھن 
.ھدایت الء دعا ڪئي



یو اھو دائود کي پریشان ڪ
تھ ھن وٽ رھڻ الء ھڪ 

ا ُخدسٺو گھر ھو جڏھن تھ 
صندوق ھڪ جو جي عھد 

دائود . خیمھ ۾ رھي ٿو
ھڪ ھیڪل 

ڪرڻ جو تعمیر 
.  ڪیوفیصلو 

جي ُخدا ، ناٿن
، کیس چیو نبي
ھن تي ڪم تھ 

.ڪري



ُخدا انھيَء رات 
ڏانھن پیغام دائود 

تہ موڪلیو 
منھنجا ٻانھا "

ُخداوند ، دائود
گھر تنھنجو 
، جڏھن ٺاھیندو
ڏینھن پورا تنھنجا 

۽ تون پنھنجي ابن ڏاڏن ٿیندا 
لب آرام ڪندین، تڏھن آٌء تنھنجي ٻار جیڪا تنھجي صُ سان 

ھن جي . مان ھوندو کي توکان پوِء بادشاھہ مقرر ڪندس
."جو تخت ھمیشھ الِء قائم ڪندسبادشاھي 



دائود سائول جي خاندان جي بتلن جي مدد
ھن کي فقط یونتن جو. ڪرڻ چاھیندو ھو

ھو . "پٽ مفیبوست ملیو، جیڪو معذور ھو
جي پٽن مان ھڪ وانگر منھنجي بادشاھھ 

دائود" ،دستر خوان تي کائیندو
تيدائود مفیبوست . چیو

تھمھربان ھو ڇاڪاڻ 
بھترینیونتن ھن جو 

.دوست ھو



و تي ڀروسُخدا جیستائین دائود 
ئي، ڪیو ۽ سندس فرمانبرداري ڪ

دائود کي خوشحالي ۾ مدد ُخدا 
پر ھڪ ڏینھن، دائود جي . ڪئي

زندگي تي ھڪ خوفناڪ ڇانو 
کي ھن پنھنجي لشڪر. ڪري پیو

وڙھڻ الِء موڪلیو، جڏھن تھ ھو
.۾ رھیویروشلم 



ھڪ رات، ھو سمھي نھ 
ت پوِء ھو پنھنجي ڇ. سگھیو

تي چڙھیو چھل قدمي ڪرڻ 
.  لڳو ۽ شھر ڏانھن نھارڻ لڳو



دائود ھڪ سھڻي عورت کي غسل 
.  ھوسندس نالو بت سبع. ڪندي ڏٺو

دائود بت سبع سان گناھھ ڪیو 
جیتوڻیڪ ھن جو مڙس، اوریاه 

ن دائود جي بھادر سپاھین ماحتيَء، 
جڏھن بت سبع بعد ۾ دائود. ھڪ ھو

ماَء کي ٻڌایو تھ ھوء پنھنجي ٻار جي
بڻجن واري آھي، دائود ڄاڻي ٿو تھ 

ھن جو گناھھ وڌیڪ مسئال پیدا 
ڪري 

.رھیو ھو



جي جي سمون اقرار ڪرڻ ُخدا 
.، دائود پنھنجي گناھن کي ڍڪڻ جي ڪوشش ڪئيبدران

ھن اوریاه کي جنگ جي میدان مان گھر ! اھوناڪام منصوبوھو
ر پ. سڏیو، امید ُھي تھ اوریاه سوچي تھ ایندڙ ٻار ھن جو آھي
اوریاه گھر ۾ نھ رھیو جڏھن سندس ساٿي سپاھي جنگ ۾ 

.جي دروازي تي سمھي رھیوگھر جياوریاه بادشاھھ . ھئا



تنھنڪري دائود ھڪڙو
. وڌیڪ بڇڙو ڪم ڪیو
ھن اوریاه کي خط سان 
جنگ جي میدان ڏانھن 

خط ۾ . واپس موڪلیو
سپھ سالر کي چیو تھ 
پڪ ڪریو تھ اوریاه 

جڏھن . جنگ ۾ مري پوي
یو، اوریاه کي قتل ڪیو و

ھنجي دائود بت سبع کي پن
.  زال بڻائي ڇڏیو



یو پنھنجي خادم، ناتن کي موڪلُخدا 
ناتن . بُڌایسدائود کي سندس گناھھ تھ، 

دائود کي ھڪ امیر ۽ تمام غریب 
َء امیر ماڻھو. انسان جي ڪھاڻي ٻڌائي
پر ان . وٽ سوین رڍون ھیون

وٽ فقط ھڪ ننڍڙي غریب 
ھن جنھن کي ، رڍ ھئي
.ڌيَء وانگر سنڀالیوپنھنجي 



ڍ جڏھن ڪو مسافر امیر وٽ آیو تھ ان امیر ماڻھوَء پنھنجي ر
ان جي بدران، ھن غریب انسان جي . کي چارڻ الِء نھ ماریو
.  رڍ کي ورتو ۽ ماریو



دائود کي دولتمند جي خودغرضيَء تي 
اھو جنھن "ھن رڙ ڪري چیو، . ڪاوڙ آئي

."ڪیو آھي سو ضرور واجِب قتل آھي 



یڪو دائود ج. بھادر ناتن دائود کي ٻڌایو!" ئي ماڻھو آھینتون "
دولتمند کان بھ وڌیڪ خراب ھو جیڪو ھن ان ڪیو ھو 

.۾ ڪیو ھوڪھاڻي 



دائود ۽. دائود کي ڏیکاریو تھ ھو ڪیترو بڇڙو ھوُخدا 
:  وکي چیُخدا ھن . پنھنجي گناھن تي افسوس ڪیو

توھان جي خالف مون گناھھ "
آھي ۽ ھي برائي ڪي ڪیو 

دائود جي گناھن ُخدا ۽ ." آھي
پر بت سبع . معاف ڪیوکي 
ٻار ڏاڍو بیمار ھو ۽ ڄمڻ جو 
پوِء ُڪجي عرصي کان 

.مري ویوکان پوَء 



دائود کي سندس خوفناڪ ُخدا 
پوِء بت. گناھھ الء معاف ڪیو

ن، سبع کي ٻیو ٻار ٿیو، سلیما
اھھ جیڪو دائود کان پوِء وڏو بادش

ي پر بادشاھھ دائود ک. ٿیڻ وارو ھو
ان ٻیا بھ ڪیترائي ٻار ھئا، جن م

.ڪن کیس وڏو ڏک ڏنو
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".ٿوڏئيتنھنجي ڪالم جو مطالعوسوجھرو "
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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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