
યહોશઆુની સરદારી  

(ફાધર વગીર્સ પોલ) 

ઈસાયલી પ્રજાને િમસરની ગલુામીમાથંી બહાર લાવનાર મોશેના ઉ રાિધકારી અને પોતાની પ્રજાની આગેવાની લઈને 

ઈ રે   ભિૂમ આપવાનુ ંવચન આ યુ ંહત ુ ંતે કનાનભિૂમ ઉપર િવજય મેળવી આપનાર બળવાન અને બહાદુર માણસ છે 

યોહાશઆુ. મોશે સાથેના અમકુ ઉ લેખોને બાદ કરીએ તો યહોશઆુના પવૂર્જીવન િવશે આપણી પાસે કોઈ માિહતી નથી. 

 

રણ પ્રદેશની રખડપ ી દરિમયાન રફીદીમ આગળ એમાલેકીઓએ આવીને ઈસાયલીઓ ઉપર હુમલો કય  હતો. તે વખતે 

મોશેએ યહોશઆુને ક ુ.ં “તુ ંઆપણામાથંી માણસો પસદં કરીને આવતી કાલે અમાલેકીઓ સામે લડવા જા. હુ ંઈ ની 

લાકડી લઈને ડુગંરની ટોચ ઉપર ઊભો રહીશ.” યહોશઆુ મોશેના ક ા પ્રમાણે અમાલેકીઓ સામે યુ ે ચડયો અને 

યહોશઆુની સરદારી હઠેળ ઈસાયલીઓએ તલવારની ધારે અમાલેકીના લોકોને ખબૂ કુશળતાથી મારી હટા યા હતા. 

 

ઈસાયલીઓના િસનાઈ પવર્ત આગળના મકુામ દરિમયાન મોશે સાથે યહોશઆુના ઘણા ઉ લેખો મળે છે. આ રીતે મોશે 

સાથે ઈસાયલીઓની નજરમા ંયહોશઆુ મોશેના અનગુામી તરીકે પસદંગી પામી છે. 

 

િસનાઈ પવર્તથી આગળ વધીને પ્રજા ઈ રે એમને આપવા માટે વચન આપેલા કનાન દેશના દિક્ષણ છેડા પાસે આ યા 

યારે મોશેએ કનાન દેશની પિરિ થિત જાણવા માટે ઈસાયલીઓના બાર વશંોમાથંી બાર જણને પસદં કરીને કનાન ભિૂમમા ં

જાસસૂો તરીકે મોક યા હતા. એમા ંપોતાના વશંના પ્રિતિનિધ તરીકે યહોશઆુનો પણ સમાશેવ થયો હતો. બારે જણે કનાન 

ભિૂમમા ંચાલીસ િદવસ સધુી ફરીને તપાસ કરી અને મોશેને અહવેાલ આ યો કે, કનાન ભિૂમમા ં“સાચે જ દૂધ અને મધની 

રેલમેલ છે.” 

 

પણ બાર જણમાથંી દસ જણ કહતેા હતા કે યા ંલોકો મજબતૂ છે અને યાનંા શહરેો મોટા ંઅને િક લેબદંીવાળા ંછે.આપણે 

એમને જીતી શકીએ એમ છીએ જ નિહ. પણ બે જણે યહોશઆુએ અને કાલેબે ક ુ ં કે,“આપણે એકદમ જઈને એ દેશનો 

કબજો લઈ લેવો જોઈએ. આપણે એને ખસસૂ જીતી લઈ શકીએ એમ છીએ. કારણ, તેમનુ ંરક્ષણ કરનાર કોઈ ર ો નથી 

અને પ્રભ ુઆપણી પડખે છે. માટે તેમનાથી લગીરે ડકશો નિહ.” 



 

પણ ઈસાયલીઓ કાલે બે અને યહોશઆુની વાતો માનવા તૈયાર નહોતા. તેઓ પોતાના િમસરમાથંી બહાર લાવવા બદલ 

મોશેનો વાકં કાઢતા હતા. પિરણામે તેઓ ચાલીસ વષર્ સધુી કનાન ભિૂમમા ંપ્રવેશ કયાર્ વગર રણ પ્રદેશમા ંભટકતા ર ા 

અને મ ૃ ય ુપા યા. ફક્ત યહોશઆુ અને કાલેબ જ કનાન ભિૂમમા ંદાખલ થઈ શક્યા. 

 

એ સમયે મોશેને લાગ્યુ ંકે પોતાનુ ંજીવનકાયર્ પણૂર્ થયુ ંછે. એટલે પ્રભનુા પે્રયાર્ મજુબ મોશેએ યહોશઆુના માથે હાથ મકૂીને 

એમને ઈસાયલી પ્રજાના આગેવાન તરીકે ની યા. અને બાઈબલ ન ધે છે તેમ, યહોશઆુમા ં જ્ઞાનનો સચંાર થયો. 

ઈસાયલીઓ, પ્રભએ મોશેને ક ા મજુબ યહોશઆુનુ ંક ુ ંમાથી ચડાવવા લાગ્યા. 

 

યારે પ્રભએુ યહોશઆુને ક ુ,ં “મારો સેવક મોશે મ ૃ ય ુપા યો છે. હવે તારે અને ઈસાલના બધા લોકોએ યદર્ન નદી 

ઓળંગવાની છે અને હુ ંતમને  ભિૂમ આપુ ં  ંતેમા ંપ્રવેશ કરવાનો છે. મેં મોશેને ક ુ ંહત ુ ંતે પ્રમાણે તમે   ભિૂમ ઉપર 

પગ મકૂશો તે બધી હુ ંતમને આપીશ તમારી સરહદ દિક્ષણમા ંરણથી માડંીને ઉ રમા ંલબાનોનની પવર્તમાળા સધુી અને 

પવૂર્મા ંફ્રાતં નદીથી તે પિ મમા ંમહાસાગર સધુી રહશેે. તુ ં યા ંસધુી જીવતો છે યા ંસધુી કોઈ તારા માગર્મા ંઆડે આવી 

શકનાર નથી, હુ ં મ મોશેની સાથે રહતેો હતો તેમ તારી સાથી રહીશ. હુ ંતને કદી રેઢો નિહ મકંુૂ. બળવાન અને બહાદુર 

થ .” 

 

પછી યહોશઆુ ઈસાયલીઓને યદર્ન નદી પાર કરીને કનાન ભિૂમના યરીખો નગરને જીતી લેવા તૈયારી કરવા લાગ્યા. સૌ 

પ્રથમ યહોશઆુએ યરીખોમા ંપોતાના  જાસસૂોને મોકલીને નગરની પિરિ થિત જાણી લીધી. યરીખો નગરમા ં વે યા 

રાહાબે યહોશઆુના જાસસુોને સતંાડીને રાજાના માણસોથી બચાવી લીધી. એટલે જાસસુોએ રાહાબ અને એના સૌ 

કુટંુબીજનોને બચાવી લેવાનુ ંવચન આપીને યહોશઆુ પાસે પાછા આવીને ક ુ.ં  “પ્રભએુ આખો દેશ આપણને સ પી દીદો 

છે. અને આપણા આવવાથી યા ંવતનીઓ અ યારથી જ થરથરી ગયા છે.” 

 

બીજા િદવસે વહલેી સવારે યહોશઆુની દોરવણી હઠેળ ઈસાયલીઓએ યદર્ન નદી ચમ કાિરક રીતે પાર કરીને યરીઓની 

આસપાસના મેદાનમા ંઆવેલા િગ ગાલમા ંપડવા નાખ્યો. પણ ઈસાયલીઓને ખાળવા માટે યરીખોના દરવાજા ભોગળ 

વાસી બધં કરી દેવામા ંઆ યા. 



 

પણ યહોશઆુએ પ્રભનુી પે્રરણા મજુબ છ િદવસ માટે રોજ એકેક વાર શહરેની ફરતે કચૂ કરી ચક્કર લગા યા. સામે િદવસે 

તેઓ પો ફાટતા ંજ ઊઠયા અને સાત વાર શહરેની ફરતે ચક્કર લગા યા. સાતમા ચક્કર વખતે પરુોિહતોએ િશંગા ં ંક્યા 

અને યહોશઆુએ ક ા મજુહ લોકોએ ગ ના કરી અને તે જ ક્ષણે શહરેનો કોટ ભ યભેગો થઈ ગયો. પછી બધા લોકોએ હતા 

યાથંી સીધી શહરે ઉપર ધસી જઈ તેને કબ  કરી લીધુ.ં તેમણે શહરેમાનંા બધા ંઆબાલવ ૃ  ીપરુુષોને તલવારથી વધેરી 

નાખ્યા.ં ઢોરો, ઘેટાબંકરા ંઅને ગધેડાનેં પણ જીવતા ંન મે યા.ં પણુ વે યા રાહાબ અને એના ંસૌ કુટંુબીજનોને બહાર લાવી 

ઈસાલીઓની છાવણી પાસે રાખ્યા.ં પછી તેમણે શહરેને આગ લગાડી અને બધુ ંબાળી મ ૂ ુ.ં 

 

આ રીતે કનાન ભિૂમના જુદા જુદા િવ તારો અને નગરો યહોશઆુની સરદારી હઠેળ ઈસાયલી લોકોને યુ  કરીને જીતી 

લીધા.ં બાઈલમા ંયહોશઆુ ગથંના પ્રથમ 12 અ યાયોમા ંકનાન ભિૂમ ઉપરના ઈસાયલીઓનુ ંઆક્રમણ અને જીતની વાત 

છે. દેશ ઉપર કબજો મેળવવામા ંઈસાયલીઓને વષ  સધુી ઘણી યુ કળાઓ અને યહૂરચનાઓ કરવી પડી હશે. એમા ં

કેટલાકં યુ  અને ચડાઈની વાત યહોશઆુ ગ્રથંમા ંઆપણને મળે છે. 

 

યહોશઆુ ગ્રથંના બીજા ભાગમા ંઈસાયલીઓ કનાન ભિૂમમા ં કેવી રેતી ઠરીઠામ થાય એનુ ંવણર્ન છે. દેશ ઉપર કબજો 

મેળ યા પછી યહોશઆુએ ઈસાયલના બાર વશંો માટે કનાન ભિૂમને વહચી આપી.  આ આખા િવભાગમા ંભૌગોિલક 

િનદેશાનંી એક લાબંી યાદી છે. યહોશઆુ ગ્રથંના ત્રીજા અને છે લા ભાગમા ંનવા દેશમા ંપ્રજાને વસાવવાનુ ંકામ પરંુૂ કયાર્ 

પછી યહોશઆુ િવદાય લે છે. તે પહલેા ંતે ઈસાયલીઓને પ્રભનેુ વફાદાર રહવેાની સલાહ આપીને એમના વતી પ્રભ ુસાથે 

કરાર કરે છે. 

 

આ રીતે અબાહમ, ઇસહાક અને યહદૂાના ંસતંાનો – ઈસાયલી પ્રજા – પોતાના બાપદાદાની ભિૂમ ફરી જીતી લે છે. “હુ ંતારા 

વશંજોને આ ભિૂમ આપીશ.” એવુ ંવચન પ્રભએુ અબાહામને આ યુ ંહત ુ ંતે વચન યહોશઆુ ારા પ્રભએુ પરંુૂ કયુર્ં. આ રીતે 

પોતાનુ ંજીવનકાયર્ પરંુૂ કરીને એક સો ને દસ વરસની ઉંમરે યહોશઆુ મ ૃ યનેુ વરીને પોતાના વડદાદાઓ પાસે પહ ચી 

ગયા. 

 

યહદુીઓ કે ઈસાયલી પ્રજાના ઈિતહાસમા ંયહોશઆુને એક વીર યો ા કે યુ વીર તરીકેનો મિહમા આપવામા ંઆવે છે. 

કનાન ભિૂમમા ંપ્રવેશ કયાર્ પછીનુ ંયહોશઆુનુ ંજીવન ઘણા ંલોિહયાળ યુ ો અને લ કરી સાહસોની વીરગાથાથી ભરેલુ ંછે. 



છતા ંમ ૃ ય ુપહલેાનંા ંયહોશઆુના ંિવદાયવચનો બતાવે છે કે યહોશઆુ પોતાની જાતને એક લ કરી વડા કરતા ંભગવાનના 

ભરોસે ચાલવા પસદં કરનાર ઈ રના ભક્ત તરીકે વધ ુઓળખાવે છે. 

 

શખેમ ખાતે મહાસભા બોલાવીને યહોશઆુ સમગ્ર ઈસયલી પ્રજાની આગળ ઘોષણા કરે છે કે, “હુ ંઅને મારંુ કુટંુબ તો 

પ્રભનુી જ સેવા કરીશુ.ં ” અને છે લે લોકેને આદેશ આપે છે. “તમે પ્રભનેુ કે બીજા દેવોને પસદં કરો.” યારે લોકો પ્રભનુી 

સેવા કરવાનુ ંઅને તેમને ભજવાનુ ંપસદં કરે છે. 

 

યહોશઆુ ગ્રથંમા ંવણર્વેલા ંયુ ોમા ંઆપણે યહોશઆુને ઈ રના રા યના પ્રિતિનિધ અને વીર યો ા તરીકે જોઈ શકીએ 

છીએ. ઈિતહાસના એ સમયગાળામા ંરાજાઓ પોતાને દેવો માનતા હતા અને પોતાના રા યને ઈ રદ  ભિૂમ માનતા હતા 

યારે એવા બધા રાજાઓને મારી હટાવીને કનાન ભિૂમ પર ઈ ર પ્રભનુી સ ા થાપવામા ંયહોશઆુ સફળ બને છે. આ 

રીતે યહોશઆુ ઈ ર પ્રભનેુ સમગ્ર દુિનયાના માિલક અને સવર્ માણસોના પ્રભ ુતરીકે પોતાના જીવન કાયર્ની ઘોષણા કરે 

છે. 

 


