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मोषाको मतृ्युप�छ यहोषूलाई थाह �थयो 
�क इस्राएललाई अगुवाइ गनर् उनलाई 
छानेको छ। सेनाहरूलाई तयार  
पानर्अ�घ यहोषूले आफैलाई तयार  
पारे। य�द मा�नसहरूले परमेष्वरको 
आ�ा मान्यो भने सफलता अ�न  
उन्नती �तनीहरूकै हो भनी  
परमप्रभुले येहोषूलाई  
प्र�त�ा गनुर्भयो। 



परमप्रभुको  
वचन अ�न 
यहोषूलाई 
पछ्याउनेछु  
भनी इस्राएल�हरूले  
प्र�त�ा गरे। यर�हो 
षहरको �नर�ण  
गनर् कनानबाट  
नया ँअगुवाले 
जासूसहरूलाई 
पठाए। इस्राएलको 
प�हलो लड़ाई  
त्यहाँ भयो। 



केह� व्यिक्तले यर�होको राजा यहा ँजासूसहरू आएको छ 
भनी बताए। �तनीहरूलाई खोज्न सेनाहरू पठाए। �तनीहरू 
त्यहाँ छ भनेर राहाबको घरबाट �तनीहरूले खोज्न षुरू  
गरे। सेनाहरूले �तनको ढोका ढक्ढकाए अ�न  
राहाबले ती मा�नसहरूलाई चाँड़ो गर� लुकाए। 



जब सेनाहरू गए तब 
राहाबले रातो रंगको 
डोर�ले ती मा�नसहरूलाई 
षहरबाट बा�हर �नकाल्न 
सहायता ग�रन।् �कन 
�तनले जासूसहरूलाई 
सहायता ग�रन?् �कन�क 
�तनलाई थाह �थई �क 
परमप्रभु �तनीहरूसंग 
हुनुहुन्छ। �तनले आफ्नो 
जीवन परमप्रभुले बढ़ाएको 
चाहन्थ्यो। �तनी अ�न 
�तनको प�रवारलाई 
बचाउने ती जासूसहरूले 
प्र�त�ा गरे। 



यर�होमा पुग्न अ�घ इस्राएल�हरूले यदर्न नद� पार गरेर 
प्र�त�ाको देष कनानमा गए। तर त्यहाँ कुनै पुल �थएन।् 
कसर� �तनीहरूले पार गरे? 



परमेष्वरले यहोषूलाई भन्नुभयो �क सेनाहरू अ�न 
मा�नसहरूलाई अगुवाई गर अ�न दष आ�ाको सन्दकू प�न 
लैजाऊ। जब पूजाहार�हरूले नद�को �कनारमा पाइला टेके तब 
परमप्रभुले आष्चयर्काम गनुर्भयो। परमप्रभुले नद�को बीचबाट 
बाटो बनाउनुभयो।  



जब �तनीहरू सबैले 
सुर��त पार ग�रसके प�छ 
�तनीहरूले बाह्रवटा ढंुगाहरू 
कनानको नद�को �कनारमा 
अ�न अरू बाह्रवटा चा�हँ 
अक� �कनारमा राखे। 
यसले �तनीहरूको 
नानीहरूलाई परमेष्वरको 
महान ्षिक्त अ�न पे्रमको 
�वशयमा �सकाउन 
सहायता गछर्। 



यर�होको पखार्ल 
ब�लयो अ�न मोटो 
�थयो। परमप्रभुले 
आफ्ना प्रजाहरूको 
ला�ग लड़ाई िजत्नेछ 
भनी परमप्रभुले 
स्वगर्बाट आफ्ना 
सेनाहरूका कप्तान 
इस्राएलका नया ँ
अगुवालाई सम्झना 
गराउन पठाउन ुभयो 
जब यहोषूले आक्रमण 
गनर् योजना 
बनाइरहेका  
�थए। 



कसर� यर�होमा आक्रमण गनुर् भनेर परमप्रभुले यहोषूलाई 
भने। यो एउटा अदभूत योजना �थयो। छ �दनमा एकपल्ट 
अ�न सात �दनमा सात पल्ट परमप्रभुको मा�नसहरू  
षहरको व�रप�र घु�मरहे। �तनीहरूले तुरह� अ�न  
चक� सोरले कराए रत्यो पखार्ल त्यह� झरे। 



परमप्रभुले भनेको आ�ानुसार यहोषू  
अ�न सेनाहरूले गरे। यर�होको मा�नसहरू 
�तनीहरूमा�थ हाँसे। तर जब �तनीहरूले  
सात� यात्रा सातौ �दनमा तुरह� फुके। अ�न 
परमप्रभुले प्र�त�ा गनुर्भयो...यर�होको महान ् 
                    पखार्ल झरे।  



तर खाल� राहाबको घरको पखार्ल  
मात्र सुर��त भए। �तनले त्यो रातो  
रंगको डोर� �नकाले। चाँड़ोगर� यहोषूका 
मा�नसहरूले राहाब अ�न �तनको  
प�रवारलाई बचाए। त्यसप�छ  
परमप्रभुले हुकूम गरेबमोिजम  
यर�हो षहर नश्ट भए। 



यर�होको सुन, चाँद� अ�न धनले 
परमेष्वरको सेवालाई समपर्ण गरे। 
अ�न जसले यी पखार्ल बनाउँछ 
त्यसमा श्राप आउनेछ भनी भने।  



कनानका सबैजनाले यहोषूले कसर� 
यर�होलाई हराए सो �तनीहरूले सुने अ�न 
�तनीहरूले थाह पाए �क परमप्रभु आफ्ना 
मा�नसहरूसंग हुनुहुन्थ्यो। 
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afOansf] of] syfn] xfd|f cb\e"t k/d]Zj/sf] af/]df atfp“b5 h;n] xfdLnfO{  
agfpg'eof] . ltdLn] pxf“nfO{ lrg eGg] pxf“ rfxg'x'G5 . 

 
xfdLn] v/fa sfdx¿ u/]sf 5f}+ eGg] k/d]Zj/ hfGg'x'G5 h;nfO{ pxf“ kfk eGg'x'G5 . 
kfksf] ;hfo d[To' xf], t/ k/d]Zj/n] ltdLnfO{ olt w]/} k|]d ug'{x'G5 ls ltd|f kfksf] 

lglDt j|"m;df d/]/ ;hfo ef]Ug pxf“n] cfk\mgf Psdfq k'q o]z"nfO{ k7fpg'eof] . To;kl5 
k|e' o]z" k]ml/ hLljt x'g'eof] / :ju{sf] cfk\mgf] 3/df hfg'eof] ! olb ltdLn] k|e' o]z"df 
ljZjf; u¥of} / ltd|f kfkx¿ Ifdf ul/lbg pxf“;“u laGtL u¥of} eg] pxf“n] ltdLnfO{ Ifdf 

ug'{x'g]5 ! clg pxf“ ltdLleq cfP/ jf; ug'{x'G5 / ltdL ;w}+el/ pxf“;“u} a:g]5f} . 
 

olb ltdL of] j'm/f ;f“rf] xf] egL ljZjf; u5f}{ eg] k/d]Zj/nfO{ o;f] egM 
Kof/f] k|e' o]z", tkfO{+ k/d]Zj/ x'g'x'G5, d]/f kfkx¿sf] lglDt dg{ tkfO{+ dflg; aGg'eof] / 
clxn] k]ml/ hLljt x'g'ePsf] 5 egL d ljZjf; ub{5' . j[mkf u/L d]/f] hLjgdf cfpg'xf];\ 
/ d]/f kfkx¿ Ifdf ug'{xf];\ tfls d}n] clxn] gof“ hLjg kfpg / ;w}+el/ tkfO{+;“u a:g 
;j"“m . tkfO{+sf] cf1f kfng ug{ / tkfO{+sf] ;Gtfg eP/ tkfO{+sf] lglDt lhpg dnfO{ 

;xfotf ug'{xf];\ . cfd]g .  
 

lbgx'“ afOan k9 / k/d]Zj/;“u j'm/fsfgL u/ ! o"xGgf #M!^ 
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