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उनी ए� लै िह�नु पन� भयो। उनी � यि�गत �पमा परमे� वरसँगको स!गित र जीवनमा 
पु# याउने साँघुरो बाटोमा 'हडे।  

य)द आज हामी पिन दाऊदज- तै जीवन िजउन चाह/ छौ ँभने 2 यसको मूल 4ोत येशू 6ी7 ट 

8नु8/ छ। उहाँले भ/ नभुयो, “म ता ितनीह�ले जीवन पाउन र 2 यो 9श- त मा:ामा पाउन भनी 

आएँ।”   

उहाँ हा;ो जीवनमा किहले पिन नसु� ने िजउँदो पानीको मुहान 8नु8/ छ।  हामी उहाँकहाँ 
िपउन जानु पछ< र 2 यो पानी हामीबाट अन/ त जीवनस> म रिहरहने पानीको मूल ब/ नेछ। 
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शाऊल र दाऊदको कथा शमूएलको 
पु- तकह@मा पाई/ छ । िबशेष गCर १ शमुएलको ८ - 
२०, २८, ३१ र २ शमूएल ६, ११, १२ अD याय 

पढनुहोस ।  
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दाऊदले गरेको पाप दाऊदले गरेको पाप दाऊदले गरेको पाप दाऊदले गरेको पाप     
शाऊलले ज- तै दाऊदले पिन पाप गरेका िथए। दाऊदले उरीयाहको प2 नी बतशेवा - :ीसँग 

� यिभचार गरे।  आF नो पाप छोG नुको लािग उरीयाहलाई लड़ाइँमा पठाएर मान< लगाए। नातान 
अगमव�ा उनले गरेको पापको अवगत गराउन उनीकहाँ आए र हG काए। 2 यित बेला उनको 
9ित)Kया शाऊलको भ/ दा िभ/ दै 9कारको िथयो। उनमा प� चाLापपूण< Nदय िथयो। तर 
शाऊलले जानी जानीकन परमे� वरको आOा उPल!घन गरे। शाऊल आF नो पाप मािनसह�ले 
नदखेून् भनेर लुकाउन चहा/ थ,े तर दाऊदचा'ह आफूले गरेको पाप परमे� वरमा प� चाLाप गन< 
चहा/ थे।  दाऊदले आF नो पापको प� चाLाप भजनसंUह ५१मा � य� गरेका छन्। उनले आF नो 
Nदयको अव- था यसरी � य� गरेका छन्, “तपाVको िव@Wमा केवल तपाVकै िव@Wमा मैले पाप 

गरेको छु, र तपाVको दिृ7 टमा जो खराब छ 2 यही गरेको छु।”  

शाऊलले सु@दिेख नै परमे� वरको आOा उPल!घन गरेर ठूलो पाप गदY आएका िथए र 
उनले किहP यै साँचो �पमा परमे� वरसँग प� चाLाप गरेनन्। दाऊदको पाप शारीरीक 
अिभलाषाले गदा< भएको िथयो। उनले आF नो पापको िनि> त प� चाLापको फल Zमा मा: 
होइन तर भजनसंUह ५१ लेखेर आज अस![ य मािनसह�को बीचमा आF नो आिशष् छोडेका 
छन्।  

उपसंहार उपसंहार उपसंहार उपसंहार     
धम<शा- :मा तीन पटक िभ/ दा िभ/ द ैश] दह�ले हामीलाई जीवन र मृ2 युको बाटोको अथ< 

लगाउँदछ। िहतोपदशेमा लेखेको छ, “कुनै बाटो मािनसलाई सोझोज- तै ला_ छ, तापिन अ/ तमा 

2 यसले मृ2 युमा पुयाउँदछ।” यो पदलाई जोड )दएर बाइबलका अ� दईु पु- तकह�मा पिन 

रािखएका छन्। मLीको सुसमचारमा यसरी लेिखएको छ, “साँघुरो ढोकोबाट िभ: पस )कनभने 

िवनाशमा पु# याउने ढोका फरा)कलो र बाटो चौढा 8/ छ, र यसबाट िभ: प- ने धेरै 8/ छन्। 

)कनभने 2 यो ढोका साँघुरो 8/ छ र 2 यो बाटो असिजलो 8/ छ, जसले जीवनमा पु# याउँछ, र 2 यो 

भेaाउने थोरै 8/ छन् ”  )मLी ७ : १३ (। � यव- थामा पिन यसरी लेिखएको छ, “हरे आज मैले 

ितमीह�को अिघ जीवन र िहत अिन मृ2 यु र अिहत राखेको छु”  ) � यव- था ३०  :१५(।  

शाऊल आफूले 'हडेको बाटो जिहले पिन ठीक ठा/ थे तर 2 यसले मृ2 यु र न7 टको माग<ितर 
डो# याएको िथयो। उनले 'हडेको बाटो ब8मतको फरा)कलो औ संसाCरक मािनसह� िह�ने 
बाटोज- तो िथयो।  

दाऊदले 'हडेको बाटो पिन केही हदस> म गलत दिेख/ c यो। गोP यतज- तो शि�शाली 
� यि�सँग ल�न जानु मूख<ता दिेख/ c यो। दाऊदले आF ना िवरोधी शाऊललाई दईु पटक मान� 
मौका पाउँदा पिन मारेनन्। 2 यसैले दाऊदलाई आफ/ तह�ले ब8लाको संOा )दए र 2 यसपिछ 
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शाऊलको स	 ताशाऊलको स	 ताशाऊलको स	 ताशाऊलको स	 तान न न न     
जोनाथन शाऊलका छोरा, दाऊदको अित घिन7 ट िम: िथए। 2 यसैले शाऊल र दाऊदको 

बीचमा दोधारको �पमा उिभएको उनलाई पाउदछौ।ँ दाऊद र जोनाथन दबुै समान िथए। जब 
पिल� तीह�को अगािड सारा इ4ाएलीह� डरले थर -थर कामे तब जोनाथन आF नो एक जना 

हितयार बो� ने मािनसमा: साथमा िलएर पिल� तीह�को िव@Wमा लडे र पिल� तीह� भागे। 
जोनाथन दाऊदज- तै िव� वासयो_ य र अित सहासी � यि� िथए। दाऊदले गोP यतलाई मारेर 

फक� पिछ “जोनाथनले दाऊदलाई आफैलाईझै ँNदयले 9ेम गरे”  )१ शमू २:१८(।  

जोनाथनले दाऊदलाई 9ेम गनु< उसको इd छाको िवपरीत िथयो, )कन)क जोनाथनले 
पाउने राज eसहासनको अिधकार गुमाउन आँटेका िथए। य)द दाऊद साधारण राजा भएको भए 
शाऊल र उनका सबै स/ तानह�लाई अव� य मान�िथए। 

जोनाथन दाऊदसँग िजउँदो रहन सकेनन् तर शाऊलसँगै मरे। उनी दाऊदको धेरै निजकका 

साथी िथए, तर )कन उनी दाऊदको eसहासनमा सँगै रहन सकेनन् ?  

एक समयमा जोनाथनको जीवनमा दईु वटा बाटोह� उनका अगािड आए। दाऊद बािहर 

वनमा िथए। जोनाथन शाऊलसँग दरबारमा िथए। 2 यसैले जोनाथनले दाऊदलाई भेटेर भने, “

य)द तपाV दरबारमा आउनुभयो भने िपताf यूले मानु<8नेछ” भिन दाऊदलाई भिन)दए। शाऊल 

दाऊददिेख Kोिधत भएकोले जोनाथनले दाऊदलाई भा_ ने सPलाह )दएका िथए। 2 यसैले दाऊद 
भागे र जोनाथन दरबारमा फgकए। जोनाथनले दाऊदलाई अित माया गथ� तापिन उनी आF नो 
बाबुसँग नै बसे। जोनाथन दाऊदसँगै घु> थे, दु :ख र दCरhताको जीवनमा सहभागी बi स� थे तर 

उनी दरबारको सुख सयलमा फgकए।   

यसकारण हामी पिन िहjू १३ :१३ अनुसार येशू 6ी7 टको िनि> त िन/ दा सहरे छाउनी 

बािहरै उहाँकहाँ जाने बाटो रोजेका छौ ँ )क ? अथवा, मािनसह�को छाउनी र सुरZामा रहन े

बाटो रोजेका छौ ँ?  

जोनाथनको बिहनी मीकल आF नो पित दाऊदलाई 9ेम गkथन, 2 यसैले ितनले एक पटक 

दाऊदलाई बचाइन् तर मीकल पिन आF नो बाबु शाऊलज- तै मािनसह�को ब8मतलाई 
माि/ थन्। दाऊदले परमे� वरको स/ दकू य�शलेममा P याएपिछ आF नो राजाको पोशाक फुकालेर 
परमे� वरको सामु बढो जोशले नाचे। तर 2 यित नै बेला मीकल भने दाऊदको नाच दखेेर उनलाई 
तुd छ ठािनन् र दाऊदलाई हकाCरन्। 2 यसकारण परमे� वरले मीकललाई पिन शाऊलको ज- तै 
दl ड )दनुभयो। ितनले मृ2 यकुो होइन, तर जीवन भCर नै बाँझी - :ी भएर बाँd नु पन� दl ड 

पाइन्।  

१ 

 

प�रचप�रचप�रचप�रचयययय    

शाऊल र दाऊद इ4ाएलका Kमश :पिहलो र दो4ो राजाह� िथए। ती दबुै राजाह� 
महान् र अित वीर िथए। शाऊल राजाले आमोनीह�मािथ िवजय 9ाप्त गरी आमालेकmह�का 
जुवा भाँचेर इ4ाएलको जग बसाले। शाऊल राजापिछ दाऊद राजाले पिलश्तीह�, 

मोआबीह�, आरामीह�, एदोमीह� र अ�ह�मािथ पिन िवजय 9ाप्त गरेर िवशाल सा;ाज्य 

आफ्नो आधीनमा पारे। शाऊल राजा र दाऊद राजा दबुै परमेश्वरबाट चुिनएका र उहाँको 
आत्माको शि�को अनुभव पाएका िवशेष वय्ि�ह� िथए।  तर ती दवै जनाले पाप गरेका 

िथए, उनीह� िसW िथएनन्।  दबुै जना समान िथए, यहाँसम्म )क दबुै जना हने<मा उस्तै 

दिेखन्थे। दाऊद राजाले व्यिभचार र हत्या गरे तापिन उनको पाप परमेश्वरमा Zमा भयो र 

उनलाई परमेश्वरले Uहण गनु<भयो, तर शाऊल राजाले दाऊदको जस्तो ठूलो पाप गरेको 

िथएनन्  )मािनसको दिृ7 टमा (तापिन उनी परमे� वरबाट इ/ कार गCरए।  

जब हामी यी दईु राजाह�को इितहासको तुलना गछn, तब यो स> भव छ, )क ितनीह�को 
चCर:को 9भाव परेका  मािनसह� हा;ो वCर -पCर दिेख/ छन् , अझ मु[ य कुरो त हामीह� नै 
2 यसमा पन< स� छौ।ँ 

बाइबलमा शाऊलमा: य- तो � यि� िथयो, जसको जीवनको सु@वात आन/ दमय तर अ/ त 

दु :खमा पुगेर टुि!गयो। सु@-सु@मा उसको जीवनमा परमे� वरको आिशष् र शि� िथयो , तर 

अ/ तमा ऊ -वयम् आफू र अF ना छोराह� लड़ाइँमा माCरनुभ/ दा अिघ द7ु ट आ2 माoारा 
चलाइएको र 2 यसपिछ बो� सीकहाँ सहायता मा_ न गएका िथए।   

तर शाऊलको िवपरीत दाऊदले धेरै वष<स> म दु :ख र संकट भोगे। शाऊलoारा उनी 
सताइए साथै जनावारलाईझै ँ शाऊलले उनलाई िसकार गरे। 2 यसैले दाऊद शरण िलन 

पिल� तीह�कहाँ जानु प# यो , तर परमे� वरले दाऊदलाई ती सबै परीZाह�बाट जोगाउनुभयो र 

अ/ तमा उनले इ4ाएल राf यको eसहासन 9ाG त गरे। साथै उनका सबै श:ुह�मािथ परमे� वरले 
दाऊदलाई िवजयी बनाउनु भयो।   

शाऊल मरेर गए तर दाऊद जीिवत रिहरह।े 2 यसैले, दाऊदको नाम नयाँ करारमा ६० 

पटक लेिखएको छ र येशू 6ी7 टको नामपिछ नयाँ करारको पिहलो पु- तक मLीमा दाऊदको 
नाम पिहले आउँछ )Uीक बाइबलमा (र 9काशको पु- तकको अ/ तमा पिन दाऊद राजाको नाम 

लेिखएको छ )9काश २२ :१६ (। तर शाऊल राजाको नाम नयाँ करारमा कतै पिन लेिखएको 
पाउँदनैौ।ँ  9ेCरत पावल र राजा शाऊल  दबुै जना िब/ यामीन कुलबाट आएका िथए। पावलको 

पिहलो नाम शाऊल िथयो तर पिछ उनले अF नो नाम पावल राखे।  
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आज पिन दाऊदको दशे इ4ाएलमा इ4ाएलीह�ले “दावीद मेलेख इ4ाएल हाई हाई” 

भनेर गीत गाउँछन् अथा<त् “इ4ाएलको राजा दाऊद जीिवत छन्।” दाऊद राजा आज पिन 

जीिवत छन् जसको गीत संसारका 9ाय  :सबै भाषाह�मा गाइ/ छ। यी सबै कुरामा दाऊद 
जीिवत छन् तर मु[ य कुराचा'ह परमे� वरले दाऊदको राf यको eसहासन सधै ँ रहने 9ितOा 
गनु<भयो। 2 यही eसहासन आज मुि�दाताको eसहासन हो, जो अन/ त जीवन )दनको लािग 
आउनुभयो।  

शाऊलको बोलावट शाऊलको बोलावट शाऊलको बोलावट शाऊलको बोलावट     
पिहलो शमूएलको पु- तक ९ र १० अD यायले हामीलाई शाऊलको बोलावट बारे 

जानकारी )द/ छ। शाऊल  चुिनएको र सु/ दर � यि� िथए। इ4ाएलका मािनसह� उनका 
कुमस> म मा: पु_ ने भएकोले उनी एक उd च कदका पु@ष िथए।  

एक )दन शाऊल र उनको नोकर उनका बाबुको हराएका गधाह� खोिज गCररहेका िथए, 

तर उनीह�ले भेpन सकेनन्। शाऊलले घर फकn भनेर आF नो नोकरलाई भने तर 2 यस नोकरले 
परमे� वरको एक जना मािनसलाई भेpनको लािग अनुरोध ग# यो। जब ितनीह�ले शमूएल 
अगमव�ालाई भेटे तब शमूएलले गधाह� ित;ा बाबुले पाइसके भनेर खबर )दए, साथै 

शमूएलले शाऊललाई परमे� वरको बोलावट बारे भ/ न सु@ गरे।  

2 यसको भोिलपP ट शमूएल अगमव�ाले शाऊललाई तेलले अिभषेक गदY भने, “परम9भुले 

तपाVलाई अF नो 9जा इ4ाएलमािथ राजा अिभषेक गनु<भएको छ।” 2 यसपिछ शमूएलले 

शाऊललाई घर फकq दा बाटोमा के के 8/ छ भ/ ने कुरा सबै बताइ)दए। जुन कुरा शमूएलले 
भिव7 यवाणी गरेका िथए ती सबै कुरा पूरा भयो।  

शाऊलले शमूएलबाट िबदा िलएपिछ परमे� वरले शाऊलको Nदय पCरवत<न गनु<भयो। 
2 यही )दनमा शाऊलले अगमव�ाह�को एक दललाई भेटे र 2 यसै समयमा परमे� वरको आ2 मा 
शाऊलमा उ:नुभयो र शाऊलले अगमव�ाह�को बीचमा अगमवाणी गरे।  

तब शमूएल अगमव�ाले इ4ाएली जाितह�लाई उनीह�को राजा चुiको िनि> त ज> मा 
गराए। 8न त परमे� वरले शाऊललाई राजा 8नको िनि> त चुिनस� नुभएको िथयो, तर पिन 

शमूएलले इ4ाएलीह�लाई गोला हालेर राजा चुi लगाए र शाऊल नै राजा चुिनए )कन)क 
शाऊल परमे� वरबाट राजा 8नको लािग पिहले नै बोलाइएका � यि� िथए। जब इ4ाएलीह�ले 
गोलाoारा शाऊललाई राजा चुने, 2 यस समयमा ितनी 2 यहाँ िथएनन्। ितनी लाजले गदा< 

समानह�को बीचमा लुकेका िथए, तर परमे� वरले शाऊल कहाँ लुकेका छन् भiे कुरा 

मािनसह�को बीचमा 9कट गराउनुभयो। पिछ उनीह�ले शाऊललाई भेटे। 2 यसपिछ “हा;ा 

राजा अमर रrन्” भ/ द ैखुशीसाथ नारा लगाए। 
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शमू १० :१०मा शाऊलको बोलावटको बारेमा यसरी लेिखएको छ, “परमे� वरतफ< को आ2 मा 

शाऊलमािथ उि:यो र उनी अगमवािण बोP न थाले।” िहjू बाइबलअनुसार यी दबुै पदह� 

)१शमू १०:१० र १ शमू १०:१८ (मा ‘द7ु ट’ श] द बाहके अ� श] दह� उ- त ैछन्।  

हामी यहाँ एउटै मािनसमा िबिभi आ2 माoारा 9भािवत भएर अगमवािण गन� काम 
गरेको द[े दछौ।ँ कुनै कुनै मािनसले सु@ -सु@मा 9भुको आ2 माoारा पाएको वरदान चलाए पिन 

केही समयपिछ द7ु ट आ2 माoारा नsली वरदान पिन चलाउन स� छ। प:ुसले पिन “ तपाV 
जीिवत परमे� वरको पु: 6ी7 ट 8नु8/ छ” भiे परमे� वरबाट 9काश पाएको िथयो। तर केही 
Zणपिछ 9भुले संसारको पापको िनि> त भो_ नुपन� दु :ख नभो_ नुहोस् भनेर उहाँलाई हG काउँद ै

रो� न खोजे। 2 योचा'ह शैतानको आ2 मा िथयो। 2 यसैले “ए शैतान मरेो सामुनेबाट हCटजा” भनेर 

येशूले प:ुसलाई हकानु<भयो )मLी १६ : १७ -२३(।  

के आज पिन यी मािथका ज- तै घटनाह� घटेका छैनन् त ? के रोगीह�मािथ हात राखेर 

च!गाइ गन� सबै 9चारकह� परमे� वरको आ2 माoारा मा:ै चलाइएका छन् त ? के 

मािनसह�को 9शंसा पाउने लालषा गरेका छैनन् ? के ितनीह�को बीचमा शाऊलको ज- तै 

आ2 मा त छैन ?  

शाऊलले कसरी दाऊदलाई खेदो गरेर सतायो भiे कुरा तलको श] दमा वण<न गCरएको 
पाइ/ छ।  

शाऊलले मन<को एक रातअिघ आF नो Nदयमा जे िथयो 2 यही काम 9कट गरेर दखेायो। 
उनी ‘बो� सी’ कहाँ गए। पिहले नै शमूएलले उनलाई हठी 8नु मं:  -तं: गनु<ज- तै पाप हो भनेर 

चेताउन◌ी )दएका िथए। उनको िवचारमा अगाग राजालाई नमानू< कुनै पाप द'ेखदनै िथयो, तर 

परमे� वरको दिृ7 टमा 2 यो आOा उPल!घन िथयो। अ/ तमा शाऊल मuत खोf न द7ु टआ2 मा कहाँ 

गए, 2 यो उनले गरेको पापको अि/ तम फल िथयो।  

पापको जरा )सु@ (अदनको बगैचँामा भएको आOा उ Pल!घन नै िथयो। जसरी पCरवारमा 
आOाकाCरताको आव� यकता पद<छ, 2 यसरी नै परमे� वरको िनि> त अगािड बvन आOाकाCरता 

पिहलो आव� यकता हो, जसको अभावले गदा< नितजा िनयमहीन 8/ छ। आज पिन यो संसार 

यसरी नै चलेको छ। हामीचा'ह संसारले भ/ दा छुaै बाटो िलएर परमे� वरको आOाकाCरतामा 
िह�नु पद<छ। 

2 यसरी भोलीपP ट नै शाऊलको कथा पली� तीह�सँगको लड़ाइँमा मुP यहीन मृ2 यमुा 
टुि!ग/ छ। उनका तीन जना छोराह� पिन उनीसँगै मरे।  
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अब यस भ/ दा अगािड शाऊलको कथा f याद ै िनराश ला_ दो छ,  पली� तीह�  इ4ाएल 
दशेमा फेCर प- दछन्। 2 यस पटक इ4ाएलीह�लाई दबाब )दन गोP यत दखेा पद<छ। गोP यतले 
शाऊल र उनका मािनसह�लाई ल�न आऊ भनेर ध> कm )द/ छ। यहाँ शाऊल गोP यतसँग ल�न 
स� नुपc यw )कन)क उनी मा: गोP यतज- तो बिलया र अ_ ला � यि� िथए। तर 2 यसको साटो उनी 
र उनका सेनाह� गोP यतदिेख डरले थर -थर कामे।  

दाऊद परमे� वरका मािनस िथए तर शाऊल जमातह�का मािनस िथए। दाऊदले 
गोP यतको ध> कm सुनेर यो जवाफ )दए, “जीिवत परमे� वरको सेनालाई तुd छ भiे 2 यो बेखतने 

पिल� तीचा'ह को हो र ?” दाऊदका जेठा दाइ एलीआबले उनलाई गाली गरे साथै शाऊलले 

पिन “गोP यतसँग ल�न स� दनैस्”  भनी उनलाई िनराश बनाउने 9य2 न गरे। दाऊदलाई राजा, 

दाजुह�, सेनाह� र अ� कसैले, कुनै 9भाव पान< सकेनन् )कन)क उनी परमे� वरबाट चलाइएका 

� यि� िथए।  दाऊदको जीवनमा परमे� वरले पिहले नै आF नो शि� दखेाइ स� नुभएको िथयो। 
eसह र भालुले भेड़ाको बगाललाई खान आएको बेला दाऊदले अKमण गरेर भेडाह�लाई 
बचाएको समयदिेख नै उनले परमे� वरको शि�को अनुभव गCरसकेका िथए। 

दाऊद परमे� वरको शि�मा गोP यतसँग ल�न गए। उनले भूइँबाट ढु!गा Cटपेर 
घुयेँ:ोoारा गोP यतमािथ 9हार गरी िवजयी भए। 

तर शाऊलले गोP यतको िव@Wमा केही पिन गन< सकेका िथएनन्। एक 9कारले भ/ न ेहो 
भने शाऊल गोP यतज- तै िथए तर पिन ल�नलाई भने उनी दबु<ल िथए। केही मl डलीह�मा पिन 
य- तै संसाCरक सम- याह� छन्। ितनीह� संसारले ज- तै सोd दछन्, संसारले ज- तै काम गद<छन् 
र संसाCरक मािनसह�ले ज- तै जीवन यापन गद<छन्। 2 यसैकारणले पिन केही मl डलीह� 
आ2 मामा दबु<ल भएर संसारको िव@Wमा उxन स� दनैन्। तर दाऊद ए� लै परमे� वरको आ2 मा र 
शि�oारा चलाइएका � यि� िथए। 2 यसैले उनको िव@Wमा ज- त ै सम- या आइपरे पिन केही 
कCठन िथएन। 

जब दाऊद गोP यतलाई मारेर फgकए, 2 यो उनको िनि> त शुभ समय िथयो। शाऊलको 

सामुiे उनको इf जत बढेको िथयो। केही समयपिछ मिहलाह� गीत गाउन थाले, “शाऊलले 

हजारy हजारलाई D वंश गरे तर दाऊदले त लाखyलाई गरे।” भीड़ह�ले शाऊल राजाको 9शंसा 
गनु<को सaामा दाऊदको 9शंसा गरे। 2 यसकारण शाऊल राजा दाऊदको िव@Wमा डाही बने। तब 
दाऊदको दु :खको  )दन सु@ 8न थाP यो।  

पिव� आ� मापिव� आ� मापिव� आ� मापिव� आ� मा �क द�ु ट �क द�ु ट �क द�ु ट �क द�ु ट आ� मा आ� मा आ� मा आ� मा    ????        
अब हामी केही महz वपूण< कुराह� बयान गCरएको हने�छौ।ँ “परमे� वरतफ< को द7ु ट आ2 मा 

शाऊलमािथ उि:यो र उनी अगमवािण बोP न थाले।”  )१ शमू १०:१८ िहjू बाइबलअनुसार ) १ 
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परमे� वरबाट भएको शाऊलको बोलावट िन� चय िथयो, उनको 2 यसमा कुनै शंका िथएन। 

शाऊललाई राजा चुiमा 92 येक स -साना कुराह�मा पिन परमे� वरको हात िथयो। 

शाऊलको िवजय शाऊलको िवजय शाऊलको िवजय शाऊलको िवजय     
१ शमूएलको पु- तक ११ अD यायमा शाऊलको पिहलो युWको वण<न पाउन स)क/ छ। 

आ> मोनीह�का राजा नाहाशले इ4ाएल दशेको याबेश िगलाद भiे ठाउँलाई आKमण गरेर घेरे। 
परमे� वरको आ2 मा शाऊलमा उ:नुभयो, 2 यसपिछ शाऊलले इ4ाएलीह�लाई लड़ाइँको लािग 
तयारी 8न आOा गरे। सारा इ4ाएलीह� लड़ाइँको लािग तयार भए र 2 यस लड़ाइँमा शाऊलको 
ठूलो िवजय भयो। 2 यसले गदा< सबै इ4ाएलीह� शाऊलसँग खुशी भए र 2 यस समयमा उनको 

िव@Wमा कोही पिन िथएनन्। िहjू भाषामा नाहाशको अथ< ‘सप<’ भiे बुिझ/ छ। सप<को अथ< 

बाइबलमा शैतान हो। १ यूहiा २ :१४ मा यसरी लेिखएको छ , “ह ेयुवक हो, मैले ितमीह�लाई 

लेखेको छु, )कनभने ितमीह� बिलया छौ, र परमे� वरको वचन ितमीह�मा रह/ छ, र 

ितमीह�ले 2 यस द7ु टलाई िजतेका छौ।” इ4ाएलीह� आF ना राजादिेख f याद ैखुशी िथए र १ 

शमूएल ११ अD यायको अि/ तम पदले यसरी भ/ दछ, “शाऊल र सबै इ4ाएलीह�ले ठूलो हष<मा 

2 यो उ2 सव मनाए।”  

मािनसको नजरमा सबै कुराह� असलै असल 8दँनैन् र खराबै खराब पिन 8दँनैन्। शाऊल, 

नाहाश र इ4ाएलका मािनसह�भ/ दा शमूएल छुaै - वभावका मािनस िथए। शमूएल उनीह�को 
आन/ दमा नता खुशी िथए नता दु :खी नै िथए। )कन)क शाऊललाई परमे� वरले बोलाएको कुरा 

शमूएललाई पsा थाहा िथयो तापिन शमूएलले ितनीह�लाई भने, “राजा मागेर ितमीह�ले 

परम9भुको दिृ7 टमा क- तो खराबी गरेका रहछेौ ”  )१शमू . १२ :१७(। मािनसह�को नजरमा ती 
सबै कुराह� रा;ो दिेख/ c यो तर शमूएलको नजरमा 2 यो रा;ो िथएन )कन)क शमूएल 
परमे� वरको दिृ7 टकोणले  हथे�।  

ठूला ठूला िवजयह� आि2 मक पCरप� वताको िनि> त 9माण नभई, 2 य- ता िवजयह� त 
आि2 मक यूवा अव- थामा पिन 8न स� छ। हामी शाऊलज- तो लड़ाइँमा वीरमा: नभएर 
शमूएलज- तो परमे� वरलाई िचiे र उहाँको आवाज सुiे � यि� 8नु पछ<।  

शाऊलले गरेको पाप शाऊलले गरेको पाप शाऊलले गरेको पाप शाऊलले गरेको पाप     
शाऊलले अकw लड़ाइँ पली� तीह�सगँ लडे )१ शमू १३(। पली� ती सैनीकह� ठूलो 

स![ यामा इ4ाएलमा पसेको देखेर इ4ाएली सैिनकह� शाऊललाई  छोडेर भा_ न थाले। 

शाऊलले शमूएललाई परमे� वरको िनि> त बिलदान चढाउनको लािग ७ )दनस> म पkखरह,े तर 

शमूएल आइपुगेनन्। 2 यसै कारण शाऊल आफैले परम9भुको िनि> त बिलदान चढाए। बिलदान 
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चढाइस� नेिबिLकै शमूएल आइपुगे। परमे� वरलाई बिलदान चढाउने काम शाऊलको िथएन। 
उनी केवल राजा 8नको लािग मा: चुिनएका िथए। परमे� वर 9ितको भि�को कारणले होइन 
तर पली� ती सेनाह�को डरको कारण उनले बिलदान गरेका िथए। जब ती सबै कुरा शमूएलले 
दखेे तब उनले शाऊललाई हकादY भन,े “अब ित;ो राf य िनर/ तर रहने छैन। परम9भु आफैले 
@चाउनुभएको मािनसलाई खोf नु8नेछ र ितनलाई नै आF नो 9जामािथ राजा िनयु� गनु<8नेछ 
)कनभने ितमीले परम9भुको आOापालन गरेनौ”  )१ शमू १३ :१४(।  

शाऊललाई अकw एउटा ठूलो परीZा 2 यितबेला आयो, जब परमे� वरले शमूएल 

अगमव�ाoारा अमालेकmह�लाई न7 ट गन� आOा गनु<भयो।  

अमालेकmह� सा# ह ै कठोर र सबै कुरा न7 ट गन� Nदय भएका मािनसह� िथए। 
इ4ाएलीह� िम{ दशेबाट आएको समयमा पिन अमालेकmह�ले झl डै उनीह�को कुल नै 
मेटाइ)दएका िथए। परम9भुले मोशालाई भiुभयो, “यो कुरा स> झनाको िनि> त पु- तकमा लेख र 

2 यो येहोशूलाई बताइदे, म अमालेकको - मृित आकाशमुिनदिेख िबलकुलै मेटाइ)दनेछु।” 
परमे� वरको नजरमा ितनीह� न7 ट 8न ज@री िथयो। )कन)क 2 यो इ4ाएल दशेलगाएत अ� 
दशेको भलाइको िनि> त पिन अमालेकmह� न7 ट 8न अव� यक िथयो जसले सबै दशेह�लाई 
सताएका िथए। य)द परमे� वरले द7ु टलाई किहले र कसरी न7 ट गनू< भiे आOालाई हामीले 
पालन गरेनौ ँभने, िन� चय नै हामी 2 यसको िनि> त सताइनेछौ।ँ  

9ाय :जसो ठूलो भूिम अमालेकmह�को अधीनमा िथयो। शाऊलले ती सबै िजतेर - वत/ : 

गCर)दए, तर अ� मािनसह�को भनाइमा लागेर उनले अमालेकmह�का राजा अगागलाई 

मारेनन् साथै रा;ा र असल -असल गाई व- तुह�लाई न7 ट गरेनन्। तर केही मोल 
नभएकाह�लाईचा'ह ितनले नाश गरे। 2 यसरी उनले परमे� वरको आOा जानेर पिन पालन 

गरेनन्। शाऊलले गरेको पाप परमे� वरले शमूएललाई दखेाउनुभयो र शमूएलले शाऊललाई 

चेतावनी )दए। शाऊलले शमूएललाई यसो भनेर अिभवादन गरे, “परम9भुको आिशष् तपाVमा 

रहोस्। मैले परम9भुको आOा पालन गरेँ।”  

शाऊलको भनाइमा मीठो 9ितउLर |दद ैशमूएलले भन े:“होमबिल र बिलदानभ/ दा बेसी 

परम9भुले आOापालन नै @चाउनु 8i र ? आOापालन बिलदानभ/ दा उLम हो, र उहाँको 

वचन माiु साँढे र भेड़ाको बोसोभ/ दा असल हो। उहाँको आOा उPल!घन गनु< मं: -तं:को 
पापज- तै हो , हठी 8नु मूkतपूजा गनु<ज- त ैखराब हो।”  

शाऊलको Nदय क- तो छ भiे कुरा उसले तल भनेको श] द पढेर थाहा पाउन स)क/ छ : “

मैले पाप गरेँ। मैले परम9भुको आOा तपाVको वचनको वा- ता गCरनँ। म मािनसह�सँग डराएँ, 

५ 

 

र ितनीह�को कुरा मानेँ।” 2 यसपिछ उनले भने, “मैले पाप गरेँ तर कृपा गरी मेरो 9जाका बुढा 

9धानह� र इ4ाएलको सामने एक पP ट मा: मेरो इf जत गCर)दनुहोस्, मसँग आउनुहोस्, र म 

परम9भु तपाVका परमे� वरको सामु दl डवत् गन�छु।” 

शाऊलले मु[ य 9ाथिमकता मािनसह�को िभडलाई )दए, परमे� वरलाई होइन। य)द उनी 
अगमव�ाह�को भीड़मा भएको भए उनी अगमवाणी गन< स� थे। मािनसह�ले उनलाई 
लड़ाइँमा छो�दा पिन उनले मािनसमािथ नै भरोसा राखे तर परमे� वरमा भरोसा राखेनन्। 
मािनसह�को भीड़ले लड़ाइँमा िविभi समानह� लुpदा पिन ितनीह�लाई रो� न सकेनन्। 
यसरी शाऊल आफैलाई परमे� वरले इ/ कार गरेको कुरा थाहा िथयो तर मािनसह�लाई 2 यो 
कुरा भi चाहदँनैथे।  

बाबेलका मािनसह�ले पिन शाऊलले ज- तै मािनसह�मािथ भरोसा राखे। ितनीह�ले 
भने, “लौ हामी आF नो नाम राखौ ँ न:ता हामीलाई पृc वीभCर जताततै छCरनुपन�छ।” 
परमे� वरलाई इ/ कार गरेर मािनसह�बाट सुरZा िलए। आज पिन जहाँ मािनसह�को ब8मत छ 
2 यही कुरालाई मा/ यता )दइ/ छ तर स2 य कुरा के हो 2 यो थाहा पाउन चाहदँनैन्।  

दाऊदको बोलावटदाऊदको बोलावटदाऊदको बोलावटदाऊदको बोलावट    
यहाँ शमएूल दाऊदलाई राजा अिभषेक गन< तयारी गदYछन्। दाऊदमा राजा अिभषेक 

8नलाई शाऊलको ज- तो  कुनै अच> मको िच/ हह� त िथएनन,्  तर िभ:ी �पमा  िन� चय केही 

कुराह� िथयो। किहले काही ँनाटक सधारण भए तापिन 2 यसको सांकेितक घटनाह� महz पूण< 
8/ छन्।  

शमूएल ियशैको घरमा गए र उनका ८ जना छोराह� सबैलाई एक -एक गरी हने< लागे। 
एलीआब ियशैका जेठो छोरा िथए, उनी हने<मा शाऊलज- तै अ_ ला र सु/ दर िथए। तर शमूएलले 

भने, “मािनसले �प हCेरकन िवचार गछ< तर परम9भुले Nदय हCेरकन िवचार गनु<8/ छ।” यो 

शाऊलको जीवनबाट 9मािणत भएको छ। शमूएलले दाऊदबाहके ियशैका सबै छोराह�लाई 
हCेरसकेपिछ कुनै पिन राजा 8ने यो_ यका दखेेनन्। अ/ तमा ियशैले बािहर काम गदY गरेका का/ छा 
छोरा दाऊदलाई बोलाए। शमूएलले  2 यो भेड़ा गोठाला दाऊदलाई राजा चुने। परमे� वरले 
दाऊदलाई बोलाउँदा उनी शाऊलज- तो हराएको गधा खोजीरहेका िथएनन् तर मोशाज- त ैभेड़ा 
चराइरहकेा िथए। य)द नयाँ करारमा हने� हो भने येशू 6ी7 ट आफै असल गोठालो 8नु8/ छ र 
2 यसैगरी यहाँ दाऊद र मोशामा पिन येशू 6ी7 टज- तै गोठालाको उदाहरण पाइ/ छ। दाऊदमािथ 
परमे� वरको आ2 मा उ:नुभयो तर शाऊलमािथ द7ु ट आ2 मा P याउनुभयो।  

गो� यगो� यगो� यगो� यत त त त     


