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ઉત્પ
દુ નયાનો આરભ

1 આરભમાં દેવે આકાશ અને ૃથ્વી ું સજન ક ુ. 2 ૃથ્વી
ખાલી અને અસ્ત સ્ત હતી. જમીન પર ક ું જ ન હ ું. સ ુદ્ર
પર અંધકાર છવાયેલો હતો અને દેવનો આત્માં પાણી પર હાલતો
હતો.

પહેલો દવસ-પ્રકાશ
3 ત્યારે દેવે ક ું, “પ્રકાશ પ્રગટો” અને પ્રકાશ પ્રગટયો. 4 દેવે

પ્રકાશને જોયો અને તેમણે જાણ્ ું કે, તે સારુ છે. ત્યારે દેવે
પ્રકાશને અંધકારથી જુદો પાડયો. 5 દેવે પ્રકાશ ું નામ “ દવસ”
અને અંધકાર ું નામ “રાત” રા ું.
સાંજ પડ અને પછ સવાર થઇ તે પહેલો દવસ હતો.
બીજો દવસ-આકાશ

6 પછ દેવે ક ું, “પાણીને બે ભાગમાં જુદુ પાડવા માંટે વચ્ચે
અંત રક્ષ થાઓ.” 7 એટલે દેવે અંત રક્ષ બના ું અને પાણીને
જુદુ પાડ ું. કેટ ુંક પાણી અંત રક્ષની ઉપર હ ું અને કેટ ુંક
પાણી અંત રક્ષની નીચે હ ુ.ં 8 દેવે અંત રક્ષને “આકાશ” ક ું.
પછ સાંજ પડ અને સવાર થઇ તે બીજો દવસ હતો.

ત્રીજો દવસ- ૂક ધરતી અને વનસ્પ ત ૃ
9 પછ દેવે ક ુ,ં “ ૃથ્વી પર ું પાણી એક જગ્યાએ ભે ું થાઓ

જથેી ૂક જમીન નજરે પડ.ે” અને એ જ પ્રમાંણે થ ુ.ં 10 દેવે
ૂક જમીનને “ ૃથ્વી” કહ અને જે પાણી ભે ું થયે ું હ ું તે

પાણીને “સાગર” ક ો. દેવે જો ું કે, તે સારુ છે.
11 પછ દેવે ક ું, “ ૃથ્વી વનસ્પ ત પેદા કરો: અનાજ આપનાર

છોડ અને ફળ આપનાર ૃક્ષો પેદા કરો. પ્રત્યેકમાં પોતપોતાની
જાતનાં બીજ થાઓ. આ પ્રકારના છોડ ૃથ્વી પર પેદા થાઓ.”



ઉત્પ 1:12 ii ઉત્પ 1:21

અને એ પ્રમાંણે થ ુ.ં 12 ૃથ્વીએ અનાજ ઉત્પ કરનાર ઘાસ
અને છોડ ઉગાડયા અને એવાં ૃક્ષો અને છોડ ઉગાડયાં જનેાં
ફળોની અંદર બીજ હોય છે. પ્રત્યેક છોડવાએ પોતપોતાની જાતનાં
બીજ પેદા કયાર્ અને દેવે જો ું કે, તે સારુ છે.

13 પછ સાંજ પડ અને સવાર થઇ તે ત્રીજો દવસ હતો.

ચોથો દવસ- ૂયર્, ચંદ્ર અને તારા
14 પછ દેવે ક ું, “આકાશમાં જયો તઓ થાઓ. આ

જયો તઓ દવસોને રાતોથી જુદા પાડશ.ે આ જયો તઓનો
વશેષ ચહનોરૂપે ઉપયોગ થશે. અને વશેષ સભાઓ ારે શરુ
થશે તે દશાર્વશે અને તેનો ઉપયોગ ઋ ુઓ, દવસો અને વષોન
સમય ન ત કરવામાં થશે. 15 અને તેઓ ૃથ્વી પર પ્રકાશ
પાથરવા માંટે આકાશમાં ર થાઓ.” અને એમ જ થ ું.

16 પછ દેવે બે મોટ જયો તઓ બનાવી. દેવે તેમાંની મોટ
જયો તને દવસ પર અમલ કરવા બનાવી અને નાની જયો તને
રાત પર અમલ કરવા બનાવી. દેવે તારાઓ પણ બના ા. 17 દેવે
આ જયો તઓને આકાશમાં એટલા માંટે રાખી કે, તે ૃથ્વી પર
ચમકે. 18 દેવે આ જયો તઓને આકાશમાં એટલાં માંટે રાખી કે,
જથેી તે દવસ અને રાત પર અમલ ચલાવ.ે આ જયો તઓએ
પ્રકાશને અંધકારથી જુદો પાડયો અને દેવે જો ું કે, આ સારુ છે.

19 ત્યારે સાંજ થઈને સવાર થઇ. તે ચોથો દવસ હતો.

પાંચમો દવસ-માંછલીઓ અને પક્ષીઓ
20 પછ દેવે ક ું, “પાણી અનેક જળચરોથી ઊભરાઈ જાઓ

અને પક્ષીઓ ૃથ્વી પર અને આકાશમાં ઊડો.” 21 એથી દેવે
સ ુદ્રમાં રાક્ષસી જળચર પ્રાણી બના ા.ં દેવે સ ુદ્રમાં રહેનાર
બધાં સજીવ પ્રાણીઓ બના ા.ં સ ુદ્રમાં જુદ જુદ જા તનાં
જીવજ ુ હોય છે. દેવે આ બધાંની ૃ રચી. દેવે આકાશમાં
ઉડનારાં દરેક જાતનાં પક્ષીઓ પણ બના ા.ં દેવે જો ું કે, આ
સારુ છે.
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22 પછ દેવે તે પ્રાણીઓને આશીવાર્દ આપ્યા. અને ક ું,
“જાઓ, ઘણાં બધાં બચ્ચાં પેદા કરો અને સાગરનાં પાણીને ભર
દો. અને પક્ષીઓ પણ બહુ જ વધી જાઓ.”

23 પછ સાંજ થઇ અને સવાર થઇ. તે પાંચમો દવસ હતો.

છઠ્ઠો દવસ- ૂચર જીવજ ુ અને મ ુષ્ય
24 પછ દેવે ક ુ,ં “ ૃથ્વી બધી જાતનાં પ્રાણીઓ પેદા કરો:

‘પ્રત્યેક જાતનાં ઢોર, પેટે ચાલનારાં પ્રાણીઓ અને મોટાં જગલી
પ્રાણીઓ.’ અને આ પ્રાણીઓ પોતપોતાની જા ત પ્રમાંણે વધારે
પ્રાણીઓ ઉત્પ કરે.” અને આ બ ું થ ુ.ં

25 તે પછ દેવે પ્રત્યેક જા તનાં પ્રાણીઓ બના ાં. દેવે
જગલી પ્રાણીઓ, પાળ શકાય તેવાં પ્રાણીઓ, અને પેટે ચાલનારાં
પ્રાણીઓ બના ાં અને દેવે જો ું કે, આ સારુ છે.

26 પછ દેવે ક ું, “હવે આપણે મ ુષ્ય બનાવીએ, જે આપણી
પ્ર તમાંરૂપ અને આપણને મળતો આવતો હોય; જે સ ુદ્રમાંનાં
માંછલાં પર, અને આકાશમાંનાં પક્ષીઓ પર શાસન કરે. તે
ૃથ્વીનાં બધાં પ્રાણીઓ અને નાનાં પેટે ચાલનારાં જીવો પર શાસન

કરે.”
27 આથી દેવે પોતાની પ્ર તમાંરૂપ મ ુષ્ય પેદા કય . તેણે માંણસો

એટલે ી અને ુરુષ બના ા.ં 28 દેવે તેઓને આશીવાર્દ આપ્યા.
દેવે તેઓને ક ું, “ઘણાં સંતાનો પ્રાપ્ત કરો, ૃથ્વીને ભર દો અને
તે ું નયંત્રણ કરો. સાગરનાં માંછલાં પર અને આકાશના પક્ષીઓ
પર શાસન કરો. ૃથ્વી પરનાં પ્રત્યેક જીવ પર શાસન કરો.”

29 દેવે ક ું, “જુઓ, મેં તમને જમીનમાં ઊગનારાં, બધી જ
જાતનાં અનાજ પેદા કરનારા છોડ અને પ્રત્યેક જાતનાં બીવાળા
ફળનાં ૃક્ષો આપ્યાં છે: એ તમને સૌને ખાવાના કામમાં આવશ.ે
30 ૃથ્વી પરનાં પ્રત્યેક પ્રાણીને અને આકાશમાંના પ્રત્યેક પક્ષીને
તથા ૃથ્વી પર પેટે ચાલનારાં પ્રત્યેક જીવને ખાવા માંટે મેં લી ું
ઘાસ અને છોડ આપ્યા છે.” અને એમ જ થ ુ.ં
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31 દેવે પોતાના દ્વારા તૈયાર થયેલી પ્રત્યેક વસ્ ુઓ જોઈ અને
દેવે જો ું કે, પ્રત્યેક વસ્ ુ ઘણી જ સાર છે.
સાંજ પડ અને સવાર થઇ, તે છઠ્ઠો દવસ હતો.

2
સાતમો દવસ- વશ્રામ

1 આ ર તે ૃથ્વી, આકાશ અને તેમાંની બધી જ વસ્ ુઓ ું
સજન ૂરુ થ ુ.ં 2 દેવ પોતે જે કામ કરતા હતા તે તેમણે ૂરુ
ક ુ. તેથી સાતમાં દવસે દેવે પોતા ું કામ બંધ રા ુ.ં 3 દેવે
સાતમાં દવસને આશીવાર્દ આપ્યો અને તેને પ વત્ર બના ો. કેમ
કે, તે દવસે દેવ સંસાર ું સજન કરતી વખતે જે કામ કર ર ા
હતા તે બધાં જ કાય બંધ કયાર્.

માંનવ જા તનો આરભ
4 આ છે આકાશ અને ૃથ્વીનાં સજનનો ઈ તહાસ. જયારે

દેવે ૃથ્વી અને આકાશ બના ા.ં 5 તે વખતે ૃથ્વી પર કોઇ ૃક્ષ
કે, છોડ ન હતા. અને ખેતરોમાં કાંઈ જ ઊગ ું ન હ ું કારણ
કે યહોવા દેવે ૃથ્વી પર વરસાદ વરસા ો ન હતો. અને ૃક્ષો
અને છોડવાંઓની સંભાળ રાખનાર કોઈ મ ુષ્ય પણ ન હતો.

6 પર ુ ૃથ્વી પરથી ૂમસ ઊચે ચઢ ું હ ું અને ૃથ્વીની બધી
જ જમીનને તેણે ભીંજવી હતી. 7 ત્યારે યહોવા દેવે ૂ મ પરથી
માંટ લીધી અને મ ુષ્ય ું સજન ક .ુ અને તેના નસકોરામાં પ્રાણ
કયો તેથી મ ુષ્યમાં જીવ આ ો. 8 પછ યહોવા દેવે ૂવર્
દશામાં એદનમાં એક બાગ બના ો અને તેમણે જે મ ુષ્ય ું
સજન ક ુર્ હ ું તેને તે બાગમાં ૂકયો. 9 યહોવા દેવે આ બાગમાં
દરેક જાતનાં ૃક્ષો ઉગાડયા,ં જે દેખાવમાં ુંદર હોય અને જનેાં
ફળ ખાવામાં સારાં હોય. બાગમાં વચ્ચે જીવન ું ૃક્ષ અને
સારા ૂંડાની સમજ ું ૃક્ષ પણ ઉગાડ ુ.ં

10 એદનમાં થઈને એક નદ વહેતી હતી અને તે બાગને પાણી
સીંચતી હતી. આ નદ આગળ જતાં ચાર નાની નદ ઓ થઈ
ગઈ. 11 પહેલી નદ ું નામ પીશોન છે તે હવીલાહના આખા
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પ્રદેશની ફરતે વહે છે. 12 (આ પ્રદેશમાં સો ું છે અને તે સો ું
સારુ છે. ત્યાં બદોલાખ અને અક ક પાષાણ પણ મળે છે.)
13 બીજી નદ ું નામ ગીહોન છે; તે કૂશના આખા પ્રદેશની ફરતી
વહે છે. 14 ત્રીજી નદ ું નામ હ દેકેલ છે, જે આશ્ ૂરની ૂવર્માં
વહે છે, અને ચોથી નદ તે ફ્રાત છે.

15 યહોવા દેવે તે માંણસને એદનના બગીચાને ખેડવા તથા
તે ું રક્ષણ કરવા ત્યાં ૂકયો. તે ું કામ બાગમાં ૃક્ષો અને
છોડવાં ઉગાડવા ું હ ુ.ં 16 યહોવા દેવે મ ુષ્યને આજ્ઞા કર કે,
“તારે બાગમાંનાં કોઈ પણ ૃક્ષનાં ફળો ખાવાં. 17 પર ુ તમે
સારાનરસાની સમજ આપનારાં ૃક્ષનાં ફળ તારે ખાવાં ન હ, જો
ું એ ૃક્ષનાં ફળ ખાઈશ તો તારુ ૃત્ ુ અવશ્ય તે જ દવસે

થશે.”

પહેલી ી
18 ત્યારે યહોવા દેવે ક ું, “હુ સમજુ છુ કે, માંણસ ું એકલા

રહે ું તે સારુ નથી, હુ તેને માંટે એક યોગ્ય મદદ કરનાર બનાવીશ.”
19 તેથી યહોવા દેવે ૂ મની માંટ માંથી બધી જાતનાં જગલી

પ્રાણીઓ અને બધી જાતનાં આકાશનાં પક્ષીઓ બના ા.ં યહોવા
દેવે બધાં જ પ્રાણીઓને મ ુષ્યની સામે લા ાં અને તે એ મ ુષ્ય
તે બધાંનાં નામ પાડયા.ં 20 મ ુષ્ય પાળ શકે તેવાં પ્રાણીઓ,
આકાશનાં બધાં જ પક્ષીઓ અને જગલનાં બધાં જ પ્રાણીઓનાં
નામ પાડયાં; મ ુષ્યઓ અનેક પ્રાણી અને પક્ષી જોયાં પર ુ મ ુષ્ય
પોતાને યોગ્ય મદદ કરનાર મેળવી શકયો ન હ. 21 તેથી યહોવા
દેવે મ ુષ્યને ગાઢ નદ્રામાં ના ો. અને જયારે તે ઊંઘતો હતો
ત્યારે તેના શર રમાંથી એક પાંસળ કાઢ ને તેની જગ્યાએ માંસ
ભ .ુ 22 યહોવા દેવે મ ુષ્યની પાંસળ માંથી ીની રચના કર .
અને તે ીને મ ુષ્યની પાસે લા ા. 23 અને મ ુષ્યે ક ું:

“બરાબર માંરા જવેી એક કત.
તેના હાડકાં માંરા હાડકામાંથી
અને તે ું માંસ માંરાં માંસમાંથી થ ું છે.
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તેણી ‘નાર ’ કહેવાશે,
કારણ તેને નરમાંથી લેવાવામાં આવી છે.”

24 આ જ કારણે ુરુષ પોતાના માંતા પતાને છોડ જાય છે
અને પોતાની પત્ની સાથે રહ ને તે બં ે એક દેહ બની જાય છે.

25 તે મ ુષ્ય અને તેની પત્ની બ ે નવ ો હોવા છતાં શરમાંતાં
નહોતા.

3
માંનવી ું પતન-પાપનો આરભ

1 યહોવા દેવ દ્વારા બનાવેલાં કોઈ પણ જગલી પ્રાણી કરતાં
સાપ વધારે કપટ હતો. (તે ીને દગો કરવા ઈચ્છતો હતો.)
સાપે ીને ક ું, “હે ી, તમને દેવે ખરેખર એમ ક ું છે કે,
તમાંરે બાગનાં કોઈ પણ ૃક્ષનાં ફળ ખાવાં ન હ?”

2 ીએ સાપને ક ું, “ના, દેવે એ ું ક ું નથી. અમે બાગનાં
ૃક્ષોનાં ફળ ખાઈ શક એ છ એ. 3 પણ એક ૃક્ષ છે જનેાં

ફળ અમે ખાઈ શકતાં નથી. દેવે અમને ક ું છે કે, ‘બાગની
વચ્ચોવચ્ચ જે ૃક્ષ છે તેનાં ફળ તમાંરે ખાવાં ન હ, તેમજ તેને
અડ ું પણ ન હ, ન હ તો ૃત્ ુ પામશો.’ ”

4 પર ુ સાપે ીને ક ું, “તમે મરશો ન હ. 5 દેવને ખબર છે
કે, જો તમે એ ૃક્ષનાં ફળો ખાશો તો તમને ખરાખોટાની સમજ
પડશે અને તમે દેવ જવેા થઈ જશો.”

6 ીએ જો ું કે, ૃક્ષ ુંદર છે અને તેનાં ફળ પણ ખાવા
માંટે સારાં છે અને ૃક્ષ તેને ુ દ્વશાળ બનાવશ.ે પછ ીએ તે
ૃક્ષ ું ફળ લી ું અને ખા ું. તેનો પ ત પણ તેની સાથે હતો, તેથી

તેણીએ થોડાં ફળ તેને પણ આપ્યાં અને તેણે પણ તે ખાધા.ં
7 પછ ુરુષ અને ી બં ે બદલાઈ ગયા.ં અને તેઓની

આંખો ઉઘડ ગઇ. તેઓેએે જો ું કે, તેઓ વસ્રહ ન છે; એટલે
તેમણે અંજીર નાં પાંદડાં સીવીને પોતાના અંગ ઢાંકયાં.
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8 પછ પેલા ુરુષ અને ીએ દવસના ઠડા પહોરમાં બાગમાં
યહોવા દેવના ફરવાનો અવાજ સાભ ો. તેઓ બાગના ૃક્ષોમાં
છુપાઈ ગયા.ં 9 યહોવા દેવે ૂમ માંર ને મ ુષ્યને ૂછ ુ,ં “ ું કયાં
છે?”

10 ુરુષે ક ું, “બાગમાં તમાંરો પગરવ સાંભળ ને હુ ડર ગયો,
હુ વસ્રહ ન હતો, એટલે સંતાઈ ગયો.”

11 યહોવા દેવે ુરુષને ૂછ ુ,ં “તને કોણે ક ું કે, ું વસ્રહ ન
છે? ું શા કારણે શરમાંયો? જે ઝાડનાં ફળ ખાવાની મેં મનાઈ
કર હતી તે ઝાડનાં ફળ તેં ખાધાં તો નથી ને?”

12 ુરુષે ક ું, “તમે જે ી માંરા માંટે બનાવી, તેણે મને એ
ૃક્ષનાં ફળ આપ્યા,ં ને મેં ખાધાં.”
13 પછ યહોવા દેવે ીને ક ું, “તેં આમ શા માંટે ક ?ુ”

ીએ ક ું, “સાપે માંર સાથે બનાવટ કર , તેણે મને ૂખર્
બનાવી અને મેં ફળ ખા ું.”

14 પછ યહોવા દેવે સપર્ને ક ુ:ં

“તેં આ ઘણું ખરાબ કામ ક ુ છે,
તેથી તારુ ખોટુ જ થશ.ે

બીજા જગલનાં પ્રાણીઓ કરતાં
તારુ ૂંડુ વધારે થશે.

તારે જીવનપયત પેટ ઘસડ ને ચાલ ું પડશે,
અને ૂળ ફાક ને રહે ું પડશ.ે

15 હુ તાર અને આ ીની વચ્ચે
અને તારાં બાળકો

અને એનાં બાળકો
વચ્ચે દશુ્મનાવટ રખાવીશ.

એનો વંશ તારુ માં ું કચરશે
અને ું એના પગને કરડ શ.”

16 પછ યહોવા દેવે ીને ક ું,
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“તારે ગભાર્વ ા દરમ્યાન ભારે
વેદના વેઠવી પડે એમ હુ કર શ.

ું જયારે બાળકને જન્મ આપીશ ત્યારે
તને અસ વેદના થશે.

ું તારા પ તને ૂબ ઈચ્છ શ
પણ તે તારા પર રાજ કરશે.”*

17 પછ યહોવા દેવે મ ુષ્યને ક ું:

“મેં તને આજ્ઞા કર હતી કે, ું આ વ શ ૃક્ષનાં ફળ ખાઈશ
ન હ,

પર ુ તેં તાર પત્નીની વાત માંની અને તે ૃક્ષનાં ફળ ખાધા.ં
એટલે તારે લીધે આ ૂ મ શ્રા પત થઈ છે.

જીવનપયત પ રશ્રમ કર શ ત્યારે ું એમાંથી ખાવા પામીશ.
18 આ ૂ મ કાંટા અને ઝાંખરાં ઉગાડશ.ે

ું ખેતરમાં ઉગતા જગલી છોડવાં ખાઇશ.
19 તારે તારા પોતાનાં ભોજન માંટે ૂબ પ રશ્રમ કરવો પડશે.

જયાં ુધી પરસેવો ન થાય ત્યાં ુધી ું પ રશ્રમ કર શ.
જયાં ુધી તારુ ૃત્ ુ ન થાય ત્યાં ુધી ું સખત પ રશ્રમ કર શ.

તે સમયે ું ફર વાર માંટ થઈ જઈશ.
જયારે મેં તને બના ો ત્યારે માંટ માંથી જ બના ો હતો.

અને જયારે ું ૃત્ ુ પામીશ ત્યારે એ જ માંટ માં પાછો
મળ જઈશ.”

20 આદમે પોતાની પત્ની ું નામ હવા પાડ ુ.ં કારણ કે તે સવર્
માંનવજીવોની જનેતા હતી.

21 પછ યહોવા દેવે આદમ અને તેની પત્ની માંટે પ ુઓનાં
ચામડાનાં વસ્રો બના ાં અને તેઓને પહેરા ાં.
* 3:16: ું � કરશે અથવા ું તારા પ તને ઇચ્છ શ પર ું તે તારા પર રાજ કરશ.ે
આ હ ુ ભાષામાં ઉત્પતી 4:7 ના જે ું છેં.
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22 યહોવા દેવે ક ું, “જુઓ, હવે માંણસ આપણામાંના એકના
જવેો થઈ ગયો છે; મ ુષ્યને સારાનરસાની સમજ આવી છે. અને
હવે ુરુષ જીવનના ૃક્ષનાં ફળ પણ લઈ શકે, છે. જો ુરુષ તે
ફળને ખાશે તો તે સદા અમર થઈ જશે.”

23 આથી યહોવા દેવે ુરુષને એદનના બાગને છોડવા માંટે
મજ ૂર કય , જે માંટ માંથી આદમ પેદા થયો હતો તે જ ૃથ્વી
પર આદમને સખત પ રશ્રમ કરવો પડ્યો. 24 યહોવા દેવે આદમને
બાગની બહાર કાઢ ૂકયો. અને પછ દેવે બાગના દરવાજાની
ચોક કરવા માંટે સ્વગર્ના દૂતોને ૂકયા. યહોવા દેવે ત્યાં એક
અ મય સતત વીંઝાતી તરવાર પણ ૂક , જે તરવાર જીવનના
ૃક્ષના માંગર્ની ચોક કરતી ચારેબાજુએ ચમકતી હતી.

4
પહેલો પ રવાર

1 આદમ અને તેની પત્ની હવા વચ્ચે જા તય સંબંધ થયો અને
તે ગભર્વતી થઈ અને એક બાળકને જન્મ આપ્યો. જે ું નામ
તેઓએ “કાઈન” રા ુ.ં હવાએ ક ું, “યહોવાની સહાયથી મને
ુત્ર મ ો છે.”
2 એ પછ હવાએ બીજા બાળકને જન્મ આપ્યો. તે બાળક

“કાઈન” નો ભાઈ હાબેલ હતો. હાબેલ ભરવાડ બન્યો અને
કાઈન ખેડૂત બન્યો.

પ્રથમ હત્યા
3-4 પાકના સમયે કાઈન યહોવા પાસે એક અપર્ણ લા ો,

પોતાની જમીનમાં પેદા કરેલા અનાજમાંથી થોડુ અનાજ તે લા ો.
પર ુ હાબેલ પોતાનાં ઘેટા અને બકરાના સ ૂહમાંથી થોડા પ્રાણીઓ
લા ો. હાબેલ પોતાના સૌથી શ્રે ઘેટાં અને બકરાંનાં પહેલાં
બચ્ચાં તેમની ચરબી સાથે લા ો.
યહોવાએ હાબેલ અને તેના અપર્ણોનો સ્વીકાર કય . 5 પર ુ

યહોવાએ કાઈન તથા તેના અપર્ણનો અસ્વીકાર કય તેથી કાઈન
ૂબ ુસ્સે થયો અને દ:ુખી થયો. 6 યહોવાએ કાઈનને ૂછ ું,

“ ું કેમ રોષે ભરાયો છે? તારુ મોંઢુ ઉતરે ું કેમ દેખાય છે?
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7 જો ું સારાં કામ કર શ, તો માંર નજરમાં ું યોગ્ય ઠર શ.
અને પછ હુ તારો સ્વીકાર કર શ. પર ુ જો ું ખરાબ કામ
કર શ તો તે પાપ તારા જીવનમાં રહેશે. તારાં પાપો તને તેના
વશમાં રાખવા ઈચ્છશે પર ુ તારે તારાં પાપોને તારા પોતાના વશમાં
રાખવા પડશ.ે”

8 કાઈને પોતાના ભાઈ હાબેલને ક ું, “ચાલો, આપણે બહાર
મેદાનમાં જઈએ.” તેથી કાઈન અને હાબેલ મેદાનમાં ગયા. અને
પછ કાઈને પોતાના ભાઈ પર હુમલો કય અને તેની હત્યા કર .

9 પછ યહોવાએ કાઈનને ૂછ ું, “તારો ભાઈ હાબેલ કયાં
છે?”
કાઈને જવાબ આપ્યો, “હુ નથી જાણતો, ું એ માંરુ કામ છે

કે, હુ માંરા ભાઈની ચોક કરુ, ને સંભાળ રા ું?”
10 પછ યહોવાએ ક ું, “તેં આ ું ક ુ? તારા ભાઈ ું લોહ

ધરતીમાંથી મને પોકાર આપતા અવાજ જે ું છે 11 તેં તારા પોતાના
ભાઈની હત્યા કર છે. અને હવે તારા ભાઈ ું રકત તારા હાથથી
લેવાને જે ધરતીએ પોતા ું મોં ખોલ્ ું છે, તેથી હવે હુ આ ૂ મને
ખરાબ કરવાવાળ વસ્ ુઓ હુ ઉત્પ કર શ. 12 ૂતકાળમાં તેં
વાવણી કર હતી અને તે મોટા પ્રમાંણમાં ઊગી હતી. પર ુ હવે
ું એ જમીનને ખેડ શ ત્યારે એ તને પાક ન હ આપ;ે તારે ૃથ્વી

પર રઝળતાં રખડતાં ફર ું પડશે.”
13 ત્યારે કાઈને ક ુ,ં “આ સજા સહન કરવી તે માંરા ગજા

બહારની છે. 14 તમે મને આજે જમીનને ખેડવામાંથી હાંક કાઢયો
છે. એટલે માંરે તમાંર આગળથી સંતાતા ફર ું પડશે, માંરે આ
ૂ મ પર રઝળતા રખડતાં ફર ું પડશે. અને ૃથ્વી પર માંરો

વનાશ થશે. અને જો કોઈ મ ુષ્ય મને મળશે તો તે મને માંર
નાખશે.”

15 ત્યારે યહોવાએ કાઈનને ક ું, “હુ એમ થવા દઈશ ન હ.
જો કોઈ તને માંરશે તો હુ તે માંણસને સાતગણી કડક શક્ષા
કર શ.” પછ યહોવાએ કાઈન પર એક નશાન બના ું. એ
નશાન એમ દશાર્વ ું હ ું કે, કાઈનને કોઈ માંરે ન હ.
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કાઈનનો પ રવાર
16 પછ કાઈન યહોવા પાસેથી ચાલ્યો ગયો. અને એદનની
ૂવર્માં આવેલા નોદની ૂ મમાં રહેવા લાગ્યો.
17 કાઈને પોતાની પત્ની સાથે શાર રક સંબંધ કય જથેી તે

ગભર્વતી થઈ અને તેણે હનોખ નામના બાળકને જન્મ આપ્યો.
કાઈને એક શહેર વસા ું અને પોતાના ુત્રના નામ પરથી તે ું
નામ હનોખ પાડ ું.

18 હનોખથી ઇરાદ જન્મ્યો અને ઇરાદથી મહૂયાએલ જન્મ્યો.
મહૂયાએલથી મ ૂશાએલ અને મ ૂશાએલથી લામેખ જન્મ્યો.

19 લામેખે બે ીઓ સાથે લ કયાર્. એક પત્ની ું નામ
આદાહ અને બીજી ું નામ સલ્લાહ હ ુ.ં 20 આદાહે યાબાલને
જન્મ આપ્યો. જઓે તં ુઓમાં રહે છે અને પ ુપાલન કરે છે
તેઓના તે પતા હતા. 21 આદાહનો બીજો ુત્ર ૂબાલ પણ હતો.
ૂબાલ યાબાલનો ભાઈ હતો. વીણા અને વાંસળ વગાડનારાઓનો

તે પતા હતો. 22 સલ્લાહે ૂબાલ-કાઈનને જન્મ આપ્યો. તે
કાંસાંનાં અને લોખંડનાં બધી જ જાતનાં ઓજારો બનાવનારાઓનો
પતા હતો. ૂબાલ-કાઈનની બહેન ું નામ નાઅમાંહ હ ુ.ં
23 લામેખે પોતાની પત્નીઓને ક ું:

“આદાહ અને સલ્લાહ, માંર વાત સાંભળો.
હે લામેખની પત્નીઓ માંરે જે કહે ું પડે છે તે કાળજી ૂવર્ક
સાંભળો.

મને દ:ુખ પહોંચાડનાર એક માંણસને, મેં માંર ના ો છે.
મને માંરતાં એક છોકરાને મેં માંર ના ો છે.

24 કાઈનની હત્યાનો દડ ઘણો ભારે હતો. તેથી માંર હત્યાનો
દડ પણ તેનાથી વધારેને વધારે ભારે હશ.ે

જો કાઇન ું વેર સાતગણું લેવાશે, તો લામેખ ું જરૂર
સ ોતેરગણું લેવાશે.”

આદમ અને હવાનો નવો ુત્ર
25 આદમે હવા સાથે ફર વાર જા તય સંબંધ બાંધ્યો અને

હવાએ બીજા એક ુત્રને જન્મ આપ્યો. તેઓએ તે બાળક ું નામ
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“શેથ” પાડ ુ.ં હવાએ ક ુ,ં “દેવે મને બીજો ુત્ર આપ્યો છે.
કાઈને હાબેલને માંર ના ો પર ુ હવે ‘શેથ’ માંર પાસે છે.”
26 “શેથ”ને પણ એક ુત્ર હતો. એ ું નામ “અનોશ” હ ું. તે
સમયે, લોકોએ યહોવાને પ્રાથર્ના કરવા ું શરૂ ક ુર્.

5
આદમના પ રવારનો ઈ તહાસ

1 આ પ્રકરણ આદમના પ રવારનો આ ઇ તહાસ છે. દેવે
મ ુષ્યને પોતાના સ્વરૂપમાં જ બના ો. 2 દેવે એક ુરુષ અને
એક ીને બના ાં. જે દવસે દેવે એમને બના ા ત્યારે તેઓને
આશીવાર્દ આપ્યા અને એમ ું નામ આદમ રા ું.

3 જયારે આદમ 130 વષર્નો થયો, ત્યારે તે એક બીજા
બાળકનો પતા બન્યો. તે ુત્ર બરાબર આદમ જવેો જ દેખાતો
હતો. આદમે તે ુત્ર ું નામ શેથ પાડ ુ.ં 4 શેથના જન્મ પછ
આદમ 800 વષર્ ુધી જી ો. તે સમય દરમ્યાન તેને બીજા ુત્ર
અને ુત્રીઓ થયાં. 5 આમ, આદમ એકદરે 930 વષર્ જી ો,
અને પછ ૃત્ ુ પામ્યો.

6 જયારે શેથ 105 વષર્નો થયો, ત્યારે તેને ત્યાં અનોશનો જન્મ
થયો. 7 અનોશના જન્મ પછ શેથ 807 વષર્ જી ો અને તેને
બીજા ુત્ર ુત્રીઓ થયાં. 8 આમ, શેથ ું એકદરે આ ુષ્ય 912
વષર્ ું હ ુ.ં પછ તે ું મરણ થ ુ.ં

9 અનોશ જયારે 90 વષર્નો થયો, ત્યારે તેને ત્યાં કેનાન જન્મ્યો.
10 કેનાનના જન્મ પછ અનોશ 815 વષર્ જી ો અને તેને બીજા
ુત્ર ુત્રી થયાં. 11 આમ, અનોશ ું એકદરે આ ુષ્ય 905 વષર્ ું

હ ુ.ં પછ તે ું મરણ થ ુ.ં
12 જયારે કેનાન 70 વષર્નો થયો, ત્યારે તેને ત્યાં માંહલાલએલ

જન્મ્યો. 13 માંહલાલએલના જન્મ પછ કેનાન 840 વષર્ જી ો,
અને તેને બીજા ુત્ર ુત્રી થયાં. 14 આમ, કેનાન ું કુલ આ ુષ્ય
910 વષર્ ું હ ું ત્યારબાદ તે ું મરણ થ ુ.ં
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15 જયારે માંહલાલએેલ 65 વષર્નો થયો, ત્યારે તેને ત્યાં યારેદનો
જન્મ થયો. 16 યારેદના જન્મ પછ માંહલાલએલ 830 વષર્
જી ો, અને તેને બીજા ુત્ર ુત્રી થયાં. 17 આમ, માંહલાલએલ ું
કુલ આ ુષ્ય 895 વષર્ ું હ ું. ત્યારબાદ તે ું મરણ થ ું.

18 જયારે યારેદ 162 વષર્નો થયો, ત્યારે તેને ત્યાં એક હનોખ
નામનો બાળક જન્મ્યો. 19 હનોખના જન્મ પછ યારેદ 800 વષર્
જી ો અને તેને બીજા ુત્ર ુત્રી થયા.ં 20 આમ, યારેદ કુલ 962
વષર્ જી ો અને પછ મરણ પામ્યો.

21 જયારે હનોખ 65 વષર્નો થયો ત્યારે તેને ત્યાં મ ૂશેલાહનો
જન્મ થયો. 22 મ ૂશેલાહના જન્મ પછ 300 વષર્ ુધી “હનોખ”
દેવની સાથે સાથે ચાલ્યો, અને તેને બીજા ુત્ર ુત્રી થયાં. 23 આમ,
હનોખ કુલ 365 વષર્ જી ો. 24 એક દવસ હનોખ દેવની સાથે
ચાલી ર ો હતો, ત્યારે તે એકદમ અદ્રશ્ય થઈ ગયો; કેમ કે, દેવે
તેને લઇ લીધો.

25 જયારે મ ૂશેલાહ 187 વષર્નો થયો, ત્યારે તેને ત્યાં લામેખનો
જન્મ થયો. 26 લામેખના જન્મ પછ મ ૂશેલાહ 782 વષર્ જી ો,
ને તેને બીજા ુત્ર ુત્રી થયા.ં 27 આમ, મ ૂશેલાહ કુલ 969 વષર્
જી ા પછ મરણ પામ્યો.

28 જયારે લામેખ 182 વષર્નો થયો, ત્યારે તે એક ુત્રનો પતા
બન્યો. 29 લામેખના ુત્ર ું નામ ૂહ રા ુ.ં લામેખે ક ું, “અમે
ખેડૂત લોકો ઘણી સખત મહેનત કર એ છ એ કારણ કે દેવે ૂ મને
શ્રાપ આપ્યો છે. પર ુ ૂહ અમને લોકોને મહેનતમાંથી દલાસો
આપશે.”

30 ૂહના જન્મ પછ લામેખ 595 વષર્ જી ો, ને તેને બીજા
ુત્ર ુત્રી થયા.ં 31 આમ, લામેખ ું કુલ આ ુષ્ય 777 વષર્ ું હ ુ;ં

ત્યાર પછ તે ું મરણ થ ું.
32 ારે ૂહ 500 વષર્નો થયો, ત્યારે તેને ત્યાં શેમ, હામ

અને યાફેથનો જન્મ થયો.
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6
લોકો દુ થઈ ગયા

1 ૃથ્વી પર મ ુષ્યોની વસતી વધતી ગઈ. અને તેમને ત્યાં
ુત્રીઓ જન્મી. જયારે દેવના દ કરાઓએ જો ું કે, આ કન્યાઓ
ુંદર છે એટલે તેઓએ તેમની ઈચ્છા પ્રમાંણે તેઓની સાથે લ

કયાર્. 2-4 અને આ ીઓએ બાળકોને જન્મ આપ્યા.
તે સમય દરમ્યાન અને તે પછ પણ ૃથ્વી પર ને ફ લમ વસતા

હતા. તેઓ દેવના ુત્રો અને માંનવોની ુત્રીઓના જા તય સંબંધથી
જન્મ્યા હતા. તેઓ પ્રાચીનકાળના વ ાત ુરુષો હતા.
ત્યારે યહોવાએ ક ું, “માંરા આત્માંને હુ કાયમ માંટે મ ુષ્યો

દ્વારા દ:ુખી ન હ થવા દઉં, કારણકે તેઓ આખરે તો મ ુષ્યો જ
છે. તેઓ ું આ ુષ્ય 120 વષર્ ું થશ.ે”

5 યહોવાએ જો ું કે, ૃથ્વી પરના લોકો બહુ જ દુ છે.
યહોવાએ જો ું કે, સતત મ ુષ્ય માંત્ર વાતો જ વચારે છે.
6 ત્યારે ૃથ્વી પર મ ુષ્યોને ઉત્પ કરવા માંટે તેમને ૂબ દ:ુખ
થ ું. અને પસ્તાવો થયો. 7 આથી યહોવાએ ક ું, “મેં બનાવેલ
ૃથ્વીના બધાં જ લોકોનો હુ વનાશ કર શ. હુ પ્રત્યેક કત,

પ્રાણી અને ૃથ્વી પર પેટે ચાલવાવાળા પ્રત્યેક પ્રાણીઓનો નાશ
કર શ. હુ આકાશમાં ઊડનારાં પક્ષીઓનો પણ નાશ કર શ. કારણ
કે મને એ બાબત ું દ:ુખ છે કે, મેં આ બ ું શા માંટે બના ું?”

8 પર ુ ૃથ્વી પર યહોવાને પ્રસ કરવાવાળ એક કત હતી
અને તે ું નામ ૂહ હ ું.

ૂહ અને જળપ્રલય
9 ૂહના પ રવારની આ કથા છે. આ ું જીવન ૂહ દેવને

અ ુસય . તેના સમયમાં ૂહ એક પ્રામાંણીક માંણસ હતો.
10 ૂહને ત્રણ ુત્રો હતા: શેમ, હામ અને યાફેથ.

11-12 દેવે ૃથ્વી પર નજર કર અને તેમણે જો ું કે, લોકોએ
ૃથ્વીને ભ્ર કર દ ધી છે. પ્રત્યેક જગ્યાએ ઉત્પાત દેખાતો હતો.
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લોકો પાપી અને દરુાચાર થઈ ગયા હતા. અને તેઓએ ૃથ્વી
પર પોતા ું જીવન ન કર ના ું હ ુ.ં

13 આથી દેવે ૂહને ક ું, “બધાં માંણસોએ ૃથ્વીને ક્રોધ અને
હસાથી ભર દ ધી છે તેથી હુ બધાં જ જી વત પ્રાણીઓનો
નાશ કર શ. હુ તેઓને ૃથ્વી પરથી દૂર કર શ. 14 ું તારા
માંટે દેવદારના લાકડા ું એક વહાણ બનાવજ;ે તેમાં ઓરડ ઓ
બનાવજ.ે અને તેની અંદર અને બહાર ડામર ચોપડજ.ે

15 “હુ જે વહાણ બનાવડાવવા ઈચ્છુ છુ તે ું માંપ, લંબાઈ
300 હાથ, પહોળાઈ 50 હાથ અને ઊંચાઈ 30 હાથ રાખજ.ે
16 વહાણમાંથી 18 ઇંચ નીચે એક બાર રાખજ,ે અને વહાણની
એક બાજુએ બારણું રાખજ.ે વહાણમાં ત્રણ માંળ રાખજ:ે
નીચલો, વચલો અને ઉપલો.

17 “હુ તને જે કહ ર ો છુ તે ું સમજ. હુ આકાશ નીચેનાં
બધાં જ પ્રાણીઓનો અને જીવોનો નાશ કરવા માંટે ૃથ્વી પર
જળપ્રલય લાવનાર છુ. આકાશની નીચેના તમાંમ જીવોનો હુ નાશ
કર શ. ૃથ્વી પરનાં બધાં જ જીવો મર જશે. 18 પણ હુ તાર
સાથે એક વ શ કરાર કર શ. તારા ુત્રો, તાર પત્ની, અને
તારા ુત્રોની પત્નીઓ પણ તાર સાથે વહાણમાં આવશ.ે 19 વળ
તાર સાથે દરેક જાતનાં પ્રાણીઓમાંથી બબ્બેને ું વહાણમાં લઈને
આવજે એક નર અને એક માંદા. જથેી તેઓ તાર સાથે જીવતાં
રહે. 20 ૃથ્વી પરના દરેક જાતના પક્ષીઓના જોડા પણ શોધો.
અને દરેક જાતનાં પ ુઓમાંથી તથા પેટે ચાલનારાં પ્રત્યેક જોડાંને
પણ શોધો. ૃથ્વી પરના પ્રત્યેક પ્રકારના પ્રાણીઓના જોડામાં નર
અને માંદા તમાંર સાથે હશ.ે વહાણમાં તેઓને જીવતાં રાખવા.ં
21 ૃથ્વી પરના તમાંમ પ્રકારનાં ખોરાકને પણ વહાણમાં લાવજ.ે
એ ખોરાક તમને અને અન્ય પ્રાણીઓને ખાવા ચાલશ.ે”

22 ૂહે આ બ ું જ ક ુ. ૂહે દેવની બધી જ આજ્ઞાઓ ું
પાલન ક .ુ
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7
જળપ્રલયનો આરભ

1 પછ યહોવાએ ૂહને ક ું, “મેં જો ું છે કે, આ સમયે પાપી
લોકોમાં ું જ એક ન્યાયી કત છે એટલે ું તારા પ રવારને
ભેગો કર. અને તમે બધા વહાણમાં જાઓ. 2 પ્રત્યેક ુદ્ધ
પ્રાણીઓની સાત સાત જોડ (સાત નર અને સાત માંદા) સાથે
લઈ લો અને ૃથ્વીના બીજા અ ુદ્વ પ્રાણીઓની એક એક જોડ
જમેાં એક નર અને એક માંદા હોય તે લઈ લો. 3 હવામાં ઉડનારાં
બધાં જ પક્ષીઓની સાત જોડ (સાત નર અને સાત માંદા) લઈ
આવો. આથી આ બધાં જ પ્રાણીઓ ૃથ્વી પર જીવતા રહેશે.
જયારે બીજા પ્રાણીઓ નાશ પામશે. 4 હવે હુ સાત દવસ પછ
40 દવસ અને 40 રાત ૃથ્વી પર વરસાદ વરસાવીશ. અને મેં
ઉત્પ કરેલ એક એક જીવને હુ ૃથ્વી પરથી ૂંસી નાખીશ.”
5 અને ૂહે યહોવાની બધી જ વાતો સ્વીકાર અને યહોવાની
આજ્ઞા પ્રમાંણે ક ુ.

6 ૃથ્વી પર જળપ્રલય થયો, ત્યારે ૂહને 600 વષર્ થયાં હતા.ં
7 ૂહ અને તેનો પ રવાર જળપ્રલયથી બચવા માંટે વહાણમાં
ચાલ્યા ગયા.ં ૂહની પત્ની, તેના ુત્રો અને ુત્રવ ૂઓ તેમની
સાથે હતા.ં 8-9 દેવની ૂહને આજ્ઞા પ્રમાંણ,ે ુધ્ધ પ્રાણીઓ અને
અ ુધ્ધ પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ તથા પેટે ચાલનારા પ્રાણીઓએ
દરેકમાંથી બે નર અને બે માંદા વહાણમાં ૂહ સાથે ચઢ ગયા.ં
10 સાત દવસ પછ પ્રલયનાં પાણી ૃથ્વી પર ફર વ ા.ં ધરતી
પર વષાર્ થઈ.

11-13 બીજા મ હનાના સ રમાં દવસે જયારે ૂહ 600 વષર્ની
ઉમરનો હતો, જમીનમાંથી પાતાળના ઝરણાંઓ ટ નીક ા.ં અને
જમીનમાંથી પાણી વહેવા માંડ ુ.ં તે દવસે ૃથ્વી પર ભારે વષાર્
થઈ. જાણે કે, આકાશની બાર ઓ ઉઘડ ગઈ. 40 દવસ અને
40 રાત ુધી ૃથ્વી પર વરસાદ વરસતો ર ો. બરાબર તે જ
દવસે ૂહ તેની પત્ની, તેના ુત્રો, શેમ, હામ, અને યાફેથ અને
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તેમની પત્નીઓ વહાણમાં ગયા.ં 14 તેઓ તેમજ દરેક જાતનાં
ૃથ્વી પરનાં પ્રાણીઓ વહાણમાં હતા.ં દરેક જાતના પ ુ, દરેક

જાતનાં પેટે ચાલનારાં પ્રાણીઓ અને દરેક જાતનાં પક્ષી તેમજ
પાંખવાળા જીવો વહાણમાં ચઢ ગયાં હતા.ં 15 તે બધાં જ
પ્રાણીઓ ૂહની સાથે વહાણમાં ગયાં હતા, દરેક પ્રકારના જી વત
જાનવરોનાં તે જોડાં હતા.ં 16 દેવની આજ્ઞા પ્રમાંણે બધાં જ
પ્રાણીઓ જોડ માં વહાણમાં ચઢ ગયા. તેઓના વહાણમાં આવી
ગયા બાદ યહોવાએ તેની પાછળનો દરવાજો બંધ કર દ ધા.

17 ચાળ સ દવસ ુધી ૃથ્વી પર જળપ્રલય ચા ુ ર ો.
પાણી વધતાં ગયા.ં અને વહાણ ૃથ્વીથી અધ્ધર ઊંચકાવા
લાગ્ ુ.ં 18 પાણી ચઢતાં જ ગયા અને ૂબ વધી ગયા, અને
વહાણ પાણી ઉપર તરવા લાગ્ ુ.ં 19 પાણી ૃથ્વી પર એટલા
બધાં ચઢયાં કે, આકાશ નીચેના બધાં જ ઊંચા પવર્તો ઢકાઈ
ગયા. 20 અને પાણી વધીને ઉંચામાં ઉંચા પવર્તોથી ઉપર 20 ટ
ચઢ ગયાં હતા.ં

21-22 ૃથ્વી પરના બધાં જ જીવો મર ગયા. દરેક ુરુષ
અને ી મર ગયા.ં બધાં જ પક્ષીઓ અને બધી જ જાતનાં
પ્રાણીઓ પણ મર ગયાં. 23 આ ર તે દેવે ૃથ્વી પરના બધાંજ
જી વત, મ ુષ્ય, બધાં જ પ્રાણી, બધાં જ પેટે ચાલનારાં જીવો
અને બધાં જ પક્ષીઓનો નાશ કય . એ બધાં જ ૃથ્વી પરથી
ૂંસાઈ ગયાં. માંત્ર ૂહ અને તેની સાથે વહાણમાં જઓે હતાં

તેઓ જ બચ્યા. 24 અને 150 દવસ ુધી જમીન લગાતાર
પાણીથી ઢકાયેલી રહ .

8
જળપ્રલયનો અંત

1 પર ુ દેવ ૂહને ૂલ્યા ન હ. દેવે ૂહ અને વહાણમાં તેની
સાથે રહેનારાં બધાં જ પ ુઓ અને પ્રાણીઓને યાદ રા ા. દેવે
ૃથ્વી પર પવન વહેતો કય અને પાણી ઊતર ગયા.ં
2 આકાશમાંથી વરસતો વરસાદ બંધ થઈ ગયો. અને

જમીનમાંથી નીચેથી વહેતાં પાણી પણ બંધ થઈ ગયાં. 3 ૃથ્વીને
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ડૂબાડનારાં પાણી પણ બરાબર પાછા હઠવાં લાગ્યા.ં 150 દવસ
પછ પાણી ઓસર ગયાં અને વહાણ પાછુ જમીન પર આવી
ગ ુ.ં 4 સાતમાં મ હનાના સ રમેં દવસે વહાણ અરારાટના પવર્તો
પર ર થઈ ગ ુ.ં 5 દશમાં મ હના ુધી પાણી ઓસરતાં
ગયાં અને દશમાં મ હનાના પહેલા દવસે પવર્તોનાં શખરો દેખાવા
લાગ્યા.ં

6 વહાણમાં બનાવેલી બાર ઓ ૂહે 40 દવસ પછ ઉઘાડ .
7 અને ૂહે એક કાગડાને બહાર ઉડાડ ૂકયો. તે કાગડો જમીન
ૂર ન ુકાઈ ત્યાં ુધી આવજા કરતો ર ો. 8 ત્યારપછ ૂહે
ૃથ્વી પરથી પાણી ઉતર ગયાં છે કે, કેમ તે જોવા માંટે એક

ક ૂતરને મોકલ્ ુ.ં
9 ક ૂતરને કયાંય આરામ કરવાની જગ્યા મળ ન હ કારણકે
ૃથ્વી પર હજુ પાણી પથરાયે ું હ ુ.ં તેથી તે ૂહની પાસે

વહાણમાં ઉડ ને પાછુ ફ .ુ ૂહે હાથ લંબા ો તેને પકડ ું અને
વહાણમાં પાછુ લા ો.

10 તેણે બીજા સાત દવસ પછ ફર થી પેલા ક ૂતરને વહાણની
બહાર મોકલ્ ુ.ં 11 તે દવસે બપોરે તે ક ૂતર તેની પાસે પાછુ
આ ું, ત્યારે તેની ચાંચમાં જૈ ૂન ું તાજુ પાંદડુ હ ું. એટલે ૂહ
સમજી ગયો કે, પાણી ૃથ્વી પરથી ઓસર ગયાં છે. 12 ૂહે
સાત દવસ પછ ફર વાર ક ૂતરને બહાર મોકલ્ ુ,ં પણ તે પાછુ
આ ું ન હ.

13 તે પછ ૂહે વહાણના દરવાજા ઉઘાડયા. ને જો ું કે, ધરતી
કોર હતી. ૂહના આ ુષ્યના 601 વષર્માં પહેલા મ હનાની પહેલી
તાર ખે ૃથ્વી પરથી પાણી ુકાઈ ગયા.ં 14 બીજા મ હનાની 27મી
તાર ખે ૃથ્વી કોર થઈ ગઈ.

15 ત્યારે દેવે ૂહને ક ું: 16 “હવ,ે વહાણને છોડો. ુ,ં
તાર પત્ની, તારા છોકરાઓ અને તારા છોકરાઓની પત્નીઓ
સાથે વહાણમાંથી બહાર નીકળો. 17 તાર સાથે જે બધી જાતના
જીવો, પંખીઓ અને પ ુઓ તથા ૃથ્વી પર પેટે ચાલનારાં પ્રાણીઓ
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છે તે બધાંને પણ તાર સાથે બહાર લઈ આવ. જથેી તેઓ
તેમનો વંશ વધારે અને ૃથ્વી પર ૃ દ્વ પામ.ે”

18 તેથી ૂહ, પોતાના ુત્રો, પત્ની, ુત્રવ ૂઓ વગેરેની સાથે
બહાર આ ો. 19 બધાં જ પ્રાણીઓ, બધાં જ પેટે ચાલનારા
જીવો અને બધાં જ પક્ષીઓ વહાણ છોડ બહાર આ ા.ં બધાં
જ પ્રાણીઓ નર અને માંદાનાં જોડાંમાંજ બહાર આ ાં.

20 પછ ૂહે યહોવા માંટે એક વેદ બાંધી. તેણે કેટલાંક ુદ્ધ
પક્ષીઓ અને કેટલાંક ુદ્ધ પ્રાણીઓમાંથી અ ુક અ ુક લઈને વેદ
પર આહુ ત આપી.

21 યહોવા બ લની ુવાસથી પ્રસ થયા તે મનોમન બોલી
ઊઠયા કે, “મ ુષ્ય નાનપણથી જ દુ હોય છે, તેથી હુ કદ
મ ુષ્યને કારણે ધરતીને શ્રાપ આપીશ ન હ, અને હુ કદ પણ
બધા જીવોનો અત્યારે કય તેવો નાશ કર શ ન હ. 22 જયાં ુધી
આ ૃથ્વી રહેશે ત્યાં ુધી વાવણી અને લણણી, ઠડ અને ગરમી,
ઉનાળો અને શયાળો અને દવસ અને રાત ચા ુ જ રહેશે.”

9
નવો પ્રારભ

1 પછ દેવે ૂહ અને તેના ુત્રોને આશીવાર્દ આપ્યા અને તેમને
ક ું કે, બાળકો પેદા કરો, અને તમાંરા લોકોથી ૃથ્વીને ભર દો.
2 ૃથ્વી પરના બધા પ્રાણીઓ, આકાશમાં ઊડતાં બધાં પંખીઓ,
જમીન પર પેટે ચાલનારા જીવો અને સ ુદ્રમાંની બધી માંછલીઓ
તમાંરા તાબામાં રહેશે અને તમાંરાથી બીશે. મેં તે બધાને તમાંરા
હાથમાં સોંપ્યાં છે. 3 ૂતકાળમાં મેં તમને જમે બધી લીલોતર
ખાવા માંટે આપી હતી, તેમ બધા જીવો પણ આ ું છુ; એકેએક
જીવ તમાંરો ખોરાક બનશે. 4 હુ તમને જયાં ુધી તે પ્રાણીમાં
જીવ (લોહ ) હોય ત્યાં ુધી તેને ન ખાવા આજ્ઞા કરુ છુ. 5 જો
કોઈ તમાંરો પ્રાણ લેશે તો હુ તેનો પ્રાણ લઈશ. પછ એ પ ુ
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હોય કે, મ ુષ્ય હોય; દરેક મ ુષ્ય પાસે હુ તેના માંનવબં ુના
પ્રાણનો હસાબ માંગીશ.
6 “દેવે મ ુષ્યને પોતાના સ્વરૂપમાં બના ો છે

તેથી જો કોઈ માંણસ ું લોહ રેડશે, તો તે ું લોહ માંણસ
રેડશે.

7 “અને હવે તમે સંત ત પેદા કરો, વંશવેલો વધારો અને ૃથ્વી
પર ુષ્કળ સંતાન પેદા કરો, ૃ દ્વ પામો.”

8 પછ દેવે ૂહ અને તેના ુત્રોને ક ું, 9 “હવે હુ તને અને
તમાંરા વંશજોને વચન આ ું છુ. 10 હુ તમાંર સાથે અને તમાંરા
વંશજો સાથ,ે અને તમાંર સાથેના બધા જીવો સાથ-ેપક્ષીઓ, ઢોરો
અને જગલી પ્રાણીઓ-જે બધા તમાંર સાથે વહાણમાંથી બહાર
આ ાં છે તે બધાની સાથે કરાર કરુ છુ. 11 હુ તમને વચન
આ ું છુ કે, હવે પછ કદા પ બધા જીવોનો જળપ્રલયથી નાશ
ન હ થાય અને હવે પછ કદા પ જળપ્રલય આવીને ૃથ્વીનો નાશ
ન હ કરે.”

12 અને દેવે ક ું, “તમાંર તથા તમાંર સાથેના બધા જીવોની
સાથે હુ જે કરાર કાયમ માંટે કરુ છુ તેની આ એંધાણી છે.
13 મેં વાદળોમાં મેઘધ ુષ્ય બના ું છે. અને તે માંર અને ૃથ્વી
વચ્ચે થયેલ કરારની એંધાણી બની રહેશે. 14 જયારે હુ ૃથ્વી પર
વાદળાં લાવીશ અને તે વાદળોમાં મેઘધ ુષ્ય દેખાશ.ે 15 એટલે
માંર અને તમાંર તથા બધી જાતનાં પ્રાણીઓ વચ્ચે જે કરાર
થયો છે તેની મને યાદ આવશ.ે અને પાણી કદ પ્રલય ું રૂપ
ધારણ કર બધા જીવોનો વનાશ ન હ કરે. 16 જયારે હુ ધ્યાનથી
વાદળોમાં મેઘધ ુષ્યને જોઈશ ત્યારે મને માંર અને ૃથ્વી પરના
બધા જીવો વચ્ચેનો કાયમનો કરાર યાદ આવશ.ે”

17 આ ર તે યહોવાએ ૂહને ક ું, “માંર અને ૃથ્વી પરનાં
બધા જીવો વચ્ચે મેં જે કરાર કય છે, તેની આ એંધાણી છે.”

સમસ્યાઓનો ુન:આરભ
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18 ૂહના ુત્રો તેમની સાથે વહાણમાંથી બહાર આ ા. તેમનાં
નામ શેમ, હામ અને યાફેથ હતા. (હામ તો કનાનનો પતા હતો.)
19 એ ત્રણેય ૂહના ુત્રો હતા. અને દુ નયાના બધાજ લોકો આ
ત્રણથી જ પેદા થયા. (વંશવેલામાંથી)

20 ૂહ પોતે ખેડૂત બન્યો. તેણે દ્રાક્ષની વાડ વાવી. 21 ૂહે
તેમાંથી દ્રાક્ષારસ બના ો. અને તે પીધો પછ તે છાકટો બની
ગયો અને પોતાનાં વસ્ર કાઢ નાંખી પોતાના તં ુમાં વસ્રહ ન પડયો
ર ો. 22 કનાનના બાપ હામે પોતાના બાપને વસ્રહ ન જોયો એટલે
તેણે બહાર જઈને પોતાના બે ભાઈઓને ક ું, 23 ત્યારપછ શેમ
અને યાફેથે એક ચાદર લઈ ખભા પરથી પીઠ પાછળ પકડ પાછે
પગે ચાલતા તં ુમાં જઈ વસ્રહ ન પતાને ઓઢાડ દ ધી. તેમને
વસ્રહ ન ન જોવા પડે એટલા માંટે મોં ફેરવીને ગયા હતા.

24 પછ ૂહ ઊંઘીને ઊઠયો. તે દ્રાક્ષારસને કારણે ૂઈ ર ો
હતો. જયારે નશો ઊતર ગયો ત્યારે તેને ખબર પડ કે, નાના
છોકરાએ ું ક ુ હ ું. 25 તેણે ક ું,

“કનાનને માંથે શ્રાપ ઉતરો!
તે પોતાના ભાઈઓનો ુલામ થઈને રહેશ.ે”

26 ૂહે એમ પણ ક ું,

“શેમના દેવ યહોવાની સ્ ુ ત થાઓ!
કનાન શેમનો ુલામ બનશ.ે

27 દેવ યાફેથને વધારે જમીન આપો.
દેવ શેમના મંડપમાં રહે
અને કનાન તેનો ચાકર બનશ.ે”

28 જળપ્રલય પછ ૂહ 350 વષર્ જીવતો ર ો. 29 અને ૂહ
ૂરાં 950 વષર્ની ઉમરે અવસાન પામ્યો.
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10
રા ોનો વકાસ અને પ્રસાર

1 ૂહના ુત્રો શેમ, હામ અને યાફેથ હતા. જળપ્રલય પછ
એ ત્રણે ઘણા ુત્રોના પતા થયા. અહ ત્રણેય ના ુત્રોની યાદ
આપવામાં આવી છે.

યાફેથના વંશજો
2 યાફેથના ુત્રો હતા: ગોમેર, માંગોગ, માંદાય, યાવાન, ુબાલ,
મેશેખ અને તીરાસ.

3 ગોમેરના ુત્રો હતા: આસ્કનાજ, ર ફાથ અને તોગામાહ.
4 યાવાનના ુત્રો હતા: એ લશા, તાશીશર્, ક ીમ, અને
દોદાનીમ.

5 ૂમધ્ય-સ ુદ્રની ચારે બાજુ અને તેના કાંઠા પ્રદેશમાં અને
ટા ુઓમાં રહેનારા લોકો યાફેથના વંશજો જ હતા. પ્રત્યેક ુત્રને
પોતાની ૂ મ હતી. બધા પ રવારોનો વકાસ થયો અને જુદા
રા ો બની ગયા.ં પ્રત્યેક રા ને પોતાની ભાષા હતી.

હામના વંશજો
6 હામના ુત્રો હતા: કૂશ, મસરાઈમ, ૂટ અને કનાન.
7 કૂશના ુત્રો હતા: સબા, હવીલાહ, સાબ્તાહ, રાઅમાંહ અને
સાબ્તેકા.

રાઅમાંહના ુત્રો હતા: શબા અને દદાન.

8 કૂશને નમ્રોદ નામે એક ુત્ર હતો. નમ્રોદ ૃથ્વી પર પહેલો
મહાન યોદ્વો હતો. 9 તે યહોવાની કૃપાથી એક મોટો શકાર પણ
હતો. અને તેથી જ લોકો કહે છે, “દેવ તમને નમ્રોદ જવેા મોટા
શકાર બનાવો.”
10 શનઆરના દેશમાં આવેલા બા બલ, એરેખ, આ ાદ અને

કાલ્નેહમાં નમ્રોદના રાજયની શરૂઆત થઈ. 11 નમ્રોદ આશ્ ૂરમાં
પણ ગયો. ત્યાં તેણે નનવેહ, રેહોબોથ-ઈર, કાલાહ અને 12 રેસેન
નગરો વસા ા.ં રેસેન એ નનવેહ અને મહાનગર કાલાહ વચ્ચે
આવે ું છે.
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13 મસરાઇમાંથી ૂદ મ, અનામીમ, લહાબીમ, નાફ ુહ મ,
14 પાથરૂસીમ, કાસ્ ુહ મ અને કાફતોર મ ઊતર આવેલા છે
અને કાફતોર મમાંથી પ લસ્તીઓ ઊતર આવેલા છે.

15 કનાનને બે ુત્ર થયા: સૌથી મોટો સદોન અને
બીજો હેથ, તેઓ એ નામે ઓળખાતી પ્રજાઓના
ૂવર્જો હતા. 16 કનાનના બીજા વંશજો: ય ૂસીઓ,

અમોર ઓ, ગગાર્શીઓ, 17 હવ્વીઓ, આરક ઓ, સીનીઓ,
18 આરવાદ ઓ, સમાંર ઓ અને હમાંથીઓ.

પછ કનાનીઓની જુદ જુદ જા તઓ ફેલાવા લાગી.
19 કનાનીઓની ૂ મ ઉ રમાં સદોનથી દ ક્ષણમાં ગેરાર, પ મમાં
ગાઝાથી ૂવર્માં સદોમ અને ગમોરાહ અને આદમાંહ અને
સબોઇમથી લાશા ુધી વસ્તરેલી હતી.

20 આ બધા હતા હામના વંશજો. આ બધા પ રવારોની
પોતપોતાની ભાષાઓ અને પોતપોતાના પ્રદેશો હતા. તે બધા
જુદા જુદા રા ો થઈ ગયા.

શેમના વંશજો
21 યાફેથનો મોટો ભાઈ શેમ હતો. શેમનો એક વંશજ હેબેર

હ ૂ લોકોનો પતા હતો.

22 શેમના ુત્રો હતા: એલામ, આ ુર, આપાર્કશાદ, ૂદ અને
અરામ.

23 અરામના ુત્રો હતા: ઉસ, હૂલ, ગેથેર અને માંશ.
24 આપાર્કશાદને ત્યાં શેલાહ જન્મ્યો
અને શેલાહને ત્યાં હેબેર.
25 હેબેરને બે ુત્રો હતા: એક ું નામ પેલેગ હ ું, કારણ એના
સમયમાં ૃથ્વીના લોકોમાં ભાગલા પડયા. એના ભાઈ ું નામ
યોકટાન હ ું.

26 યોકટાનના દ કરાઓ: આલ્મોદાદ, શેલેફ, હસામાવેથ, યેરાહ
હતા. 27 હદોરામ, ઉઝાલ, દકલાહ. 28 ઓબાલ,
અબીમાંએલ, શબા, 29 ઓફ ર, હવીલાહ, અને યોબાબ,
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એ નામે ઓળખાતી પ્રજાઓના ૂવર્જો હતા. 30 તેમનો
પ્રદેશ મેશાથી ૂવર્ના પહાડ પ્રદેશમાં આવેલા સફાર ુધી
વસ્તરેલો હતો.

31 આ થયા શેમના વંશજો, જઓેના પ રવાર ભાષા, પ્રદેશ
અને રા ના એકમોમાં વ ત હતા.

32 એમના રા ો પ્રમાંણ,ે ૂહમાંથી ઊતર આવેલા આ લોકો
છે. વનાશક જળપ્રલય પછ ૃથ્વીની બધી પ્રજાઓ ૂહના
વંશજોમાંથી ઊતર આવેલી છે.

11
સંસાર ું વભાજન

1 જળપ્રલય પછ આખી ૃથ્વી પર એક જ ભાષા બોલાતી હતી.
બધા લોકો એક સરખા જ શ -સ ૂહોનો ઉપયોગ કરતા હતા.
2 લોકો ૂવર્માંથી આગળ વધ્યા અને શનઆરના મેદાનમાં આવી
પહોચ્યા. અને ત્યાં જ ઠર ઠામ થયા. 3 લોકોએ એક બીજાને
ક ું, “ચાલો, આપણે ઈંટો બનાવીએ અને ભઠ્ઠામાં પકવીએ.”
આમ, લોકો પોતાના ઘર બનાવવા માંટે પથ્થરોની જગ્યાએ ઇટોનો
ઉપયોગ કરવા લાગ્યા. તથા છોની જગ્યાએ ડામર વાપરવા
લાગ્યા.

4 પછ લોકોએ ક ું, “ચાલો, આપણે આપણા માંટે એક નગર
બનાવીએ અને એક ગગન ુંબી ઇમાંરત ઊભી કર એ. પછ
આપણે લોકો નામના મેળવી ુ.ં જો આપણે લોકો આમ કર ું
તો ૃથ્વી પર કદ વેર વખેર થઈ ું ન હ અને એક જ જગ્યાએ
એક સાથે રહ ુ.ં”

5 ગગન ુંબી ઇમાંરત અને નગર જોવા માંટે યહોવા નીચે ઊતર
આ ા. 6 યહોવાએ લોકોને આ બ ું બાંધતા જોયા. તેથી તેમણે
ક ું, “આ બધા લોકો એક છે, અને તેઓની ભાષા પણ એક જ
છે. હુ જોઉ છુ કે, તેમની યોજનાઓ ુજબ કરવા માંટે તેઓ
ભેગા થયા છે. આ તો ફકત તેઓ ું કર શકે છે તેની શરુઆત
છે અને હવે તેઓ જે કઈ કરવા માંગે છે તે કરતાં એમને કોઈ
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રોક શકશે ન હ. 7 એટલા માંટે, ચાલો આપણે નીચે જઈએ અને
એમની ભાષાને ૂંચવી નાખીએ, જથેી તેઓ એકબીજાની ભાષા
સમજી ન શકે.”

8 આથી યહોવાએ તે લોકોને તે જગ્યાએથી આખી ૃથ્વી પર
વખેર ના ા, અને તે લોકોએ શહેર બાંધવા ું છોડ દ ુ.ં 9 તે
એ જગ્યા હતી જયાં યહોવાએ આખી ૃથ્વીની ભાષાને ૂંચવી
નાખી હતી. આથી આ જગ્યા ું નામ બા બલ પડ ુ.ં અને
અહ થી જ યહોવાએ એ લોકોને આખી ૃથ્વી પર વખેર ના ા
હતા.

શેમના પ રવારની કથા
10 આ શેમના પ રવારની કથા છે. વનાશક જળપ્રલય પછ ના

બીજા વષેર્ શેમ ારે 100 વષર્નો હતો ત્યારે, તેને ત્યાં
આપાર્કશાદનો જન્મ થયો હતો. આપાર્કશાદના જન્મ પછ 11 શેમ
500 વષર્ જી ો. અને તેને બીજા ુત્ર ુત્રીઓ થયા.

12 આપાર્કશાદ ારે 35 વષર્નો હતો, ત્યારે તેને ત્યાં શેલાહનો
જન્મ થયો. 13 આપાર્કશાદ 403 વષર્ જીવતો ર ો. અને તે
અરસામાં તેને બીજા ુત્ર ુત્રીઓ થયા.ં

14 જયારે શેલાહ 30 વષર્નો હતો, ત્યારે તેને ત્યાં હેબેરનો
જન્મ થયો. 15 હેબેરના જન્મ પછ શેલાહ 403 વષર્ જી ો,
અને તેને બીજા ુત્ર ુત્રીઓ થયાં.

16 જયારે હેબર 34 વષર્નો હતો, ત્યારે તેને ત્યાં પેલેગનો જન્મ
થયો. 17 પેલેગના જન્મ પછ હેબેર 430 વષર્ જીવતો ર ો અને
તેને બીજા ુત્ર ુત્રીઓ થયા.ં

18 જયારે પેલેગ 30 વષર્નો થયો, ત્યારે તેને ત્યાં “રેઉ” નો
જન્મ થયો. 19 રેઉના જન્મ પછ પેલેગ 209 વષર્ જી ો, અને
તેને બીજા ુત્ર ુત્રીઓ થયાં હતા.

20 જયારે રેઉ 32 વષર્નો થયો, ત્યારે તેને ત્યાં સરૂગનો જન્મ
થયો. 21 સરૂગના જન્મ પછ રેઉ 207 વષર્ જી ો અને તેને
બીજા ુત્ર ુત્રીઓ થયાં.
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22 જયારે સરૂગ 30 વષર્નો હતો, ત્યારે તેને ત્યાં નાહોર જન્મ્યો.
23 નાહોરના જન્મ પછ સરૂગ 200 વરસ જી ો અને તેને બીજા
ુત્ર ુત્રીઓ થયાં.
24 જયારે નાહોર 29 વષર્નો થયો, ત્યારે તેના ુત્ર “તેરાહ”નો

જન્મ થયો. 25 તેરાહના જન્મ પછ નાહોર 119 વષર્ જી ો.
અને તેને બીજા ુત્ર ુત્રીઓ થયાં.

26 જયારે તેરાહ 70 વષર્નો થયો, ત્યારે તેને ત્યાં ઇબ્રામ, નાહોર
અને હારાનનો જન્મ થયો.

તેરાહના પ રવારની કથા
27 આ તેરાહના પ રવારની કથા છે. તેરાહને ત્યાં ઇબ્રામ,

નાહોર અને હારાન જન્મ્યા હતા.ં હારાન લોતનો પતા હતો.
28 હારાન તેની જન્મ ૂ મ કાસ્દ ઓના “ઉર” નગરમાં ૃત્ ુ પામ્યો.
જયારે હારાન ૃત્ ુ પામ્યો ત્યારે તેનો પતા “તેરાહ” જીવતો હતો.
29 ઇબ્રામ અને નાહોર બં ેએ લ કયાર્. ઇબ્રામની પત્ની ું નામ
સારાય હ ુ.ં અને નાહોરની પત્ની ું નામ મલ્કાહ હ ુ.ં મલ્કાહ
હારાનની ુત્રી હતી. હારાનને યસ્કાહ નામે બીજો એક ુત્ર હતો.
30 સારાય વાંઝણી હતી. એને કોઈ સંતાન નહો ું.

31 તેરાહએ પોતાના પ રવારને સાથે લીધો અને કાસ્દ ઓના
“ઉર” નગરને છોડ દ ુ.ં તેઓએ કનાન યાત્રા કરવાની ઈચ્છા
પ્રદ શતર્ કર . તેરાહએ પોતાના ુત્ર ઇબ્રામ, પોતાનો પૌત્ર લોત
(હારાનનો ુત્ર) પોતાની ુત્રવ ૂ (ઇબ્રામની પત્ની) સારાયને સાથે
લીધા. તેઓએ હારાન ુધીની યાત્રા તો કર અને ત્યાં જ રહેવા ું
ન ક .ુ 32 તેરાહ 205 વષર્ જી ો પછ હારાનમાં અવસાન
પામ્યો.

12
દેવે ઇબ્રામને બોલા ો

1 યહોવાએ ઇબ્રામને ક ુ,ં

“ ું તારો દેશ, તારા સગાંસંબંધી,
અને તારા પતાના પ રવારને છોડ દે
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અને હુ બતા ું તે દેશમાં ચાલ્યો જા.
2 હુ તને આશીવાર્ દત કર શ.
હુ તને એક મહાન રા બનાવીશ.

હુ તારા નામને પ્ર સધ્ધ કર શ.
લોકો તારા નામ દ્વારા

બીજાને આશીવાર્દ આપશે.
3 જે લોકો તારુ ભ ું કરશે તે લોકોને

હુ આશીવાર્દ આપીશ.
પર ુ જઓે તને શ્રાપ આપશે તેઓને હુ શાપ દઈશ.

ૃથ્વી પરના બધા મ ુષ્યોને આશીવાર્દ આપવા માંટે હુ તારો
ઉપયોગ કર શ.”

ઇબ્રામ ું કનાન ગમન
4 ઇબ્રામે યહોવાની આજ્ઞાનો સ્વીકાર કય . તેણે હારાન છોડ ું.

અને લોત તેની સાથે ગયો. તે સમયે ઇબ્રામ 75 વષર્નો હતો.
5 ઇબ્રામે જયારે હારાન છોડ ું ત્યારે તે એકલો ન હતો. ઇબ્રામે
પોતાની પત્ની સારાયને અને પોતાના ભાઈના દ કરા લોતને હારાનમાં
હતા ત્યારે તેમણે ભેગી કરેલી બધી સંપ ને તથા તેમણે રાખેલા
બધા નોકરોને સાથે લીધાં અને તેઓ કનાન દેશ જવા નીક ાં
અને ત્યાં પહોંચ્યા.ં 6 ઇબ્રામે કનાનના પ્રદેશમાં થઇને શખેમ નગર
ુધી યાત્રા કર . અને મોરેહના મોટા ૃક્ષ ુધી ગયો. એ સમયે

તે દેશમાં કનાની લોકો વસતા હતા.
7 યહોવાએ ઇબ્રામને દશર્ન આપીને ક ું કે, “હુ આ દેશ તારા

વંશજોને આપીશ.”
આથી યહોવા ઇબ્રામ સામે જે જગ્યાએ પ્રગટ થયો તે જગ્યાએ

ઇબ્રામે યહોવાની ઉપાસના માંટે એક વેદ બંધાવી. 8 તે પછ
ઇબ્રામે તે જગ્યા છોડ અને તે બેથેલની ૂવર્માં આવેલા પહાડ
પ્રદેશમાં ગયો અને ત્યાં ાયી થયો. પ મમાં બેથેલ શહેર
અને ૂવર્માં આય શહેર હ ,ુ અને ત્યાં તેણે યહોવાને માંટે બીજી
એક વેદ બંધાવી. અને ઇબ્રામે યહોવાની પ્રાથર્ના કર . 9 ત્યાંથી
ઇબ્રામે ફર યાત્રાનો આરભ કય અને નેગેબ તરફ આગળ વધ્યો.

ઇબ્રામ મસરમાં
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10 તે દવસો દરમ્યાન દેશમાં દકુાળ હતો. વરસાદ પડતો ન
હતો અને કોઇ પણ જાત ું અનાજ ઊગ ું ન હ ુ.ં તેથી ઇબ્રામ
જીવતો રહેવા માંટે થોડા સમય માંટે મસર ગયો. 11 ઇબ્રામે જો ું
કે, તેની પત્ની સારાય દેખાવમાં રૂપાળ હતી, તેથી મસરમાં પ્રવેશ
કરતાં પહેલા ઇબ્રામે સારાયને ક ું, “હુ જાણું છુ કે, ું દેખાવમાં
બહુ રૂપાળ છે. 12 મસરના લોકો તને જોશે એટલે કહેશે કે,
‘આ ી તેની પત્ની છે.’ અને પછ મને તેઓ માંર નાખશે
અને તને જીવતી રાખશે કારણકે તેઓ તને મેળવવા ઈચ્છશ.ે
13 એટલા માંટે ું લોકોને કહેજે કે, ું માંર બહેન છે તેથી તે
લોકો મને માંરશે ન હ. તેઓ માંરા પર દયા કરશે કારણકે તે
લોકો સમજશે કે, હુ તારો ભાઈ છુ. જથેી તારા કારણે એ લોકો
માંર સાથે સારો વહાર રાખશ.ે આ ર તે ું માંરો જીવ બચાવી
શક શ.”

14 આ ર તે ઇબ્રામ મસર પહોંચ્યો. મસરવાસીઓએ જો ું
કે, સારાય એક ૂબ રૂપાળ ી છે. 15 મસરના કેટલાક
અ ધકાર ઓએ પણ તેને જોઈ. તે અ ધકાર ઓ તે ીને ફારુનના
ઘરમાં લઈ ગયા. અને તેનાં વખાણ કયાર્ કે, તે ી ૂબ રૂપાળ
છે. 16 ફારુન ઇબ્રામ પ્રત્યે દયા ુ હતો કારણ કે તે સારાયનો ભાઈ
છે એમ તેણે ભા ું હ ુ.ં અને એ ીને કારણે ફારુન ઇબ્રામ
સાથે સારુ વ યો અને તેને ઘેટા,ં બકરા,ં ઢોરઢાંખર, ગધેડાઓ,
ુલામો અને ઊટો આપ્યાં.
17 ફારુને ઇબ્રામની પત્નીને રાખી તેથી યહોવાએ ફારુન અને

તેના પ રવારના માંણસો પર ખરાબ બમાંર ઓ ફેલાવી. 18 તેથી
ફારુને ઇબ્રામને બોલાવીને ક ું, “તેં માંર સાથે બહુજ ખોટુ ક ુ
છે. તેં મને કેમ ક ું ન હ કે, સારાય તાર પત્ની છે? 19 તેં
એમ શા માંટે ક ું કે, ‘એ માંર બહેન છે?’ મેં એને એટલા માંટે
રાખી કે, તે માંર પત્ની થશે. પર ુ હવે હુ તને તાર પત્ની પાછ
આ ું છુ તેને લઈ જા.” 20 પછ ફારુને પોતાના ુરુષોને આજ્ઞા
કર કે, ઇબ્રામને મસરની બહાર પહોંચાડ દો. આમ, ઇબ્રામ
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અને તેની પત્નીએ તે જગ્યા છોડ . અને જે વસ્ ુઓ પોતાની
હતી તે પોતાની સાથે લઈ ગયા.

13
ઇબ્રામ કનાન પાછો ફય

1 ઇબ્રામે મસર છોડ ું. તે પોતાની પત્ની અને પોતાનો બધો
સામાંન સાથે લઈને મસરથી નેગેબ તરફ પાછો ગયો. લોત પણ
તેની સાથે હતો. 2 તે સમયે ઇબ્રામ ઘણો ધનવાન હતો. તેની
પાસે ઘણાં પ ુઓ, ુષ્કળ રૂ ું તથા સો ુ હ ુ.ં

3 ઇબ્રામ બધી બાજુ પ્રવાસ કરતો ર ો. તે નેગેબથી મજલ
કરતાં કરતાં બેથેલ નજીક, જે ળે એમણે શરૂઆતમાં બેથેલ
અને આય વચ્ચે ુકામ કય હતો. 4 એ એ જ જગ્યા હતી
જયાં ઇબ્રામે પહેલાં વેદ બાંધી હતી. ત્યાં ુધી તેઓ ગયા અને
ત્યાં તેમણે યહોવાની પ્રાથર્ના કર .

ઇબ્રામ અને લોત જુદા થયા
5 તે સમય દરમ્યાન લોત પણ ઇબ્રામ સાથે પ્રવાસ કર ર ો

હતો. લોત પાસે પણ મોટ સં ામાં ઢોરઢાંખર ઘેટાંબકરાં તથા
તં ુઓ હતા. 6 ઇબ્રામ અને લોતની પાસે એટલા બધાં ઢોરઢાંખર
હતાં કે, તે ૂ મ એક સાથે તે બધાને ઘાસચારો ૂરો પાડ શકે
ન હ, એ પ્રદેશ એવો હતો કે, તે બં ે એક સાથે રહ ને ુજારો
ન કર શકે. 7 ઇબ્રામ અને લોતના ગોવાળો વચ્ચે અંદરો અંદર
ઝગડા ચાલતા હતા. તે દવસો દરમ્યાન કનાનીઓ અને પ રઝ ઓ
એ પ્રદેશમાં રહેતા હતા.

8 ઇબ્રામે લોતને ક ું, “માંર અને તાર વચ્ચે તેમ જ માંરા
ગોવાળ અને તારા ગોવાળ વચ્ચે ઝગડા થવા જોઈએ ન હ.
આપણે બધા ભાઈઓ છ એ. 9 આપણે જુદા થઈ જ ું જોઇએ.
તાર આગળ આખો દેશ પડલેો છે. ું જો ડાબી બાજુ જઈશ,
તો હુ જમણી બાજુ જઈશ અથવા જો ું જમણી બાજુ જઈશ,
તો હુ ડાબી બાજુ જઈશ.”
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10 લોતે ારે નજર ફેરવી તેને દેખા ુ કે યદન ખીણથી
સોઆર ુધીનો સમગ્ર પ્રદેશ યહોવાના બગીચા જવેો લાગતો
હતો. ત્યા ઘણુંજ પાણી હ ુ.ં તે મસર જવેો સારો પ્રદેશ
હતો. યહોવાએ સદોમ અને ગમોરાહનો નાશ કય તે પહેલાં તે
આવો હતો. 11 તેથી લોતે પોતાને રહેવા માંટે યદનખીણનો પ્રદેશ
પસંદ કય . આમ બં ે એકબીજાથી જુદા પડયા. અને લોતે
ૂવર્ તરફ પ્રયાણ ક .ુ 12 ઇબ્રામ કનાન પ્રદેશમાં ર ો અને લોત

યદનખીણના નગરોમાં વસવા લાગ્યો, તેણે સદોમની દ ક્ષણે ુકામ
કય . 13 સદોમના લોકો ઘણા દુ હતા; તેઓ હમેશા યહોવાની
વરુધ્ધ ભયંકર પાપો આચરતા હતા.
14 જયારે લોત ચાલ્યો ગયો ત્યારે યહોવાએ ઇબ્રામને ક ું,

“તાર ચારે બાજુ જો, ું જયાં ઊભો છે ત્યાંથી ઉ રમાં અને
દ ક્ષણમાં, ૂવર્માં અને પ મમાં નજર કર. 15 આ બધી જ
ૂ મ, જનેે ું જુએ છે, તે હુ તને અને તારા પછ તારા વંશજોને

સદાને માંટે આ ું છુ. આ પ્રદેશ હમેશને માંટે હવે તમાંરો છે.
16 હુ તારા વંશજોની સં ા ૃથ્વીની રજ જટેલી અસં બનાવી
દઈશ. જો કોઈ કત ૃથ્વીની રજને ગણી શકે તો જ તારા
વંશજોને ગણી શકે. 17 એટલા માંટે ઊઠ, તારા પ્રદેશમાં એક
છેડથેી બીજા છેડા ુધી ફર વળ, કારણ કે હુ એ પ્રદેશ તને
આપી દેનાર છુ.”

18 તેથી ઇબ્રામે પોતાનો તં ુ ખસેડ્યો અને તે હેબ્રોનમાં આવેલા
માંમરેનાં વશાળ એલોન ૃક્ષો પાસે રહેવા ગયો. ત્યાં ઇબ્રામે
યહોવા માંટે એક વેદ બાંધી.

14
લોત ું પકડાઈ જ ું – ઇબ્રામની સહાય

1 આમ્રાફેલ શનઆરનો રાજા હતો. આય ખ એલ્લાસારનો
રાજા હતો. કદોરલાઓમેર એલામનો રાજા હતો. અને તદાલ
ગોઈમનો રાજા હતો. 2 આ બધાં ચાર રાજાઓ સદોમના
રાજા બેરા, ગમોરાહના રાજા બશાર્, આદમાંહના રાજા શનાબ,
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સબોઈમના રાજા શેમેબેર અને બેલાના, રાજા (બેલાને સોઆર
પણ કહે છે).

3 એટલે કે, સોઆરના રાજા સાથે ુદ્વે ચડયા. આ પાંચ
રાજાઓએ સદ્દ મની ખીણમાં. (અથાર્ત ખારા સ ુદ્રમા)ં સેનાઓ
ભેગી કર . 4 એમણે બાર વષર્ ુધી કદોરલાઓમેરની સેવા
કર હતી. પર ુ તેરમાં વષેર્ તે બધા તેની વરુધ્ધ થઈ
ગયા. 5 તેથી ચૌદમાં વષેર્ કદોરલાઓમેર બીજા રાજાઓ
સાથે તેમની વરુધ્ધ લડવા માંટે આ ો. તેમણે રફ ઓને
લોકો આશ્તરોથ-કારનાઇમ, ઝુઝ લોકોને હામમાં, એમી લોકોને
શાવેહ કયાર્થાઈમમા,ં 6 અને સેઇરનાં પવર્તીય પ્રદેશમાં રહેતા
હોર લોકોને એલપારાનમાં (જે રણની નજીક છે) હાંક કાઢયા.ં
7 ત્યારપછ રાજા કદોલ વમેર પાછો ફય અને એન- મશ્પાટ એટલે
કે, કાદેશ આવીને તેમણે અમાંલેક ઓના સમગ્ર પ્રદેશને તથા
હાસસોનતામાંરમાં રહેતા અમોર ઓને પણ તાબે કયા.

8 તે સમય પછ સદોમનો રાજા, ગમોરાહનો રાજા, આદમાંહનો
રાજા, સબોઈમનો રાજા અને બેલાનો એટલે કે, સોઆરનો રાજા,
તેઓ બધા ભેગા મળ ને પોતાના શ ુઓ સામે લડવા માંટે
ગયા. 9 તેઓ સદ મની ખીણમાં એલામના રાજા કદોરલાઓમેર
તથા ગોઈમના રાજા તદાલ. શનઆરના રાજા આમ્રાફેલ અને
એલ્લાસારના રાજા આય ખ સામે ુદ્વે ચઢવા તૈયાર થયા. ચાર
રાજાઓ સામે પાંચ રાજાઓ લડ ર ા હતા.

10 સદ્દ મની ખીણમાં ડામરથી ભરેલા અનેક ખાડાઓ હતા.
અને સદોમ અને ગમોરાહના રાજાઓ ભાગતા હતા ત્યારે એ
ખાડાઓમાં પડ ગયા. અને બાક ના ડુગરાઓમાં નાસી ગયા.

11 સદોમ અને ગમોરાહની પાસે જે કઈ હ ું તેને તેના શ ુઓએ
લઈ લી ું. તેઓએ તેમનો આખો અ ભંડાર અને માંલ મલકત
લઈ લીધાં અને ચાલ્યા ગયા. 12 ઇબ્રામના ભાઈનો ુત્ર લોત
સદોમમાં રહેતો હતો, તેને શ ુઓએ પકડ લીધો. તેની પાસે જે
કાંઈ હ ું તેને પણ દશુ્મનો લઈને ચાલ્યા ગયા. 13 પછ એક ન
પકડાયેલા માંણસે ઇબ્રામ જે હ ૂ હતો તેને આ બધાનો અહેવાલ
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આપ્યો. ત્યારે ઇબ્રામ અમોર માંમરેનાં વશાળ ૃક્ષો પાસે રહેતો
હતો. માંમરે એશ્કોલ અને આનેરનો ભાઈ થતો હતો. તેઓએ
ઇબ્રામને મદદ કરવા એક સં ધ કર .

ઇબ્રામ લોતને મદદ કરે છે
14 ારે ઇબ્રામને ખબર પડ કે, પોતાના ભાઈને પકડ ગયા

છે, ત્યારે તેણે પોતાના પ રવારના નીવડલેા 318 માંણસોને લઇને
દાન ુધી તે લોકોનો પીછો પકડયો. 15 તે અને તેના લોકો
ટોળ ઓમાં વહેંચાઈ ગયા, દશુ્મન પર રાત્રે હુમલો કય , તેમને
હરા ા અને દમસ્કની ઉ રે આવેલ હોબાહ ુધી તેમનો પીછો
કય . 16 અને ઇબ્રામ દશુ્મનો દ્વારા ચોરાયેલી બધી વસ્ ુઓ પાછ
લા ા. અને પોતાના કુટુબી લોતને તથા તેની માંલમ ા અને

ીઓ તેમજ બાક ના લોકોને પણ તે પાછા લઈ આ ા.
17 કદોરલાઓમેરને અને તેની સાથેના રાજાઓને હરાવીને ઇબ્રામ

પાછો આ ો ત્યારે સદોમનો રાજા તેને મળવા માંટે શાવેહની
ખીણમાં, એટલે કે, રાજાની ખીણમાં સામો ગયો.

મલ્ખીસદેકનો આશીવાર્દ
18 શાલેમનો રાજા મલ્ખીસદેક પણ ઇબ્રામને મળવા ગયો.

મલ્ખીસદેક પરાત્પર દેવનો યાજક હતો. મલ્ખીસદેક રોટલી અને
દ્રાક્ષારસ લઈને આ ો હતો. 19 અને તેણે ઇબ્રામને આશીવાર્દ
આપતાં ક ું:

“ ૃથ્વી અને આકાશના સજનહાર પરાત્પર
દેવના આશીવાર્દ ઇબ્રામ પર ઊતરો.

20 તમને તમાંરા દશુ્મનોને હરાવીને પઢડવા માંટે મદદ
કરનાર પરાત્પર દેવની આપણે સ્ ુ ત કર એ.”

અને ઇબ્રામે ુદ્વ દરમ્યાન લધેલી બધી વસ્ ુઓમાંથી તેને દશમો
ભાગ આપ્યો. 21 પદ્ધ સદોમના રાજાએ ક ું, “તમે આ બધી
વસ્ ુઓ પોતાની પાસે રાખી શકો છો. ફકત માંરા જે મૅંણસોને
દશુ્મનો પઢડ ને લઈ ગયા હતા તે મને ુપ્રત કરો.”
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22 પર ુ ઇબ્રામે સદોમના રાજાને ક ું, “મેં ૃથ્વી અને આકાશના
સજનહાર યહોવા, પરાત્પર દેવ સમક્ષ સમ લધા છે કે, 23 જે
તમાંર વસ્ ુઓ છે તેમાંથી કઈ પણ લઈશ ન હ. તારો એક
તાંતણો કે, જોડાની વૅંધર ુદ્વાં ન હ લઉ. હુ એ નથી ઈચ્દ્ધતો
કે, ું એમ કહે કે, ‘મેં ઇબ્રામને ધનવાન બના ો છે.’ 24 હુ તો
ફકત એ જ ભોજનનો સ્વીકાર કર શ જે માંરા જુવાનોએ ખા ું
છે. પર ુ તમે બીજા લોકોને તેનો ભાગ આપો. આપણી લડાઈમાં
જીતેલી વસ્ ુઓ તમે લઈ લો અને તેમાંથી થોડ ક આનેર એશ્કોલ
અને માંમરેને આપો. આ લોકોએ લડાઈમાં મને મદદ કર હતી.”

15
ઘ્ર્◌ેવનો ઇબ્રામ સૅંથેનો કરાર

1 આ બધી ઘટનાઓ થઈ ગયા પછ એક દશર્નમાં ઇબ્રામને
યહોવાની વાણી સંભળાઈ, દેવે ક ું, “ઇબ્રામ, ડર શ ન હ ઇબ્રામ,
હુ તાર ઢાલ છુ. હુ તારુ રક્ષણ કર શ અને હુ તને એક મોટો
ુરસ્કાર આપીશ.”
2 પર ુ ઇબ્રામે ક ું, “હે યહોવા દેવ, એ ું ક ું જ નથી, જે
ું મને આપશે અને તે મને પ્રસ કરશે. કારણ કે માંરે ુત્ર

નથી. હુ તો આ વાં ઝયામહેણું લઈને જાઉં છુ. અને માંરો દાસ
અલીએઝેર દમસ્કનો છે, તે માંરા અવસાન બાદ માંરો વારસદાર
થશે ન,ે તેને જ માંરુ બ ું મળશ.ે” 3 ઇબ્રામે ક ું, “ ું જ જોને,
તેં મને કઇ સંતાન આપ્ ું નથી એટલે માંરા ઘરમાં જન્મેલો કોઇ
ુલામ માંરો વારસદાર થશે.”
4 પછ યહોવાએ ઇબ્રામ સાથે વાતો કર . દેવે ક ું, “તમાંર

માંલ મલકત તમાંરો આ દાસ ન હ મેળવે. તને એક ુત્ર થશે, ને
તે જ તાર માંલ મલકત પ્રાપ્ત કરશ.ે”

5 પછ દેવ ઇબ્રામને બહાર લઈ ગયા. દેવે ક ું, “આકાશને
જો, અસં તારાઓને જો, એ એટલા બધા છે કે, ું ગણી શકે
ન હ. ભ વષ્યમાં તારુ કુટુબ આટ ું મોટુ થશે.”



ઉત્પ 15:6 xxxiv ઉત્પ 15:16

6 ઇબ્રામે દેવ પર વ ાસ કય અને દેવે એને તેના ન્યાયીપણા
તર કે, સ્વીકા .ુ 7 દેવે ઇબ્રામને ક ું, “હુ જ એ યહોવા છુ જે
તને આ ૂ મનો માં લક બનાવવા માંટે ખાલદ ઓના ઉર શહેરમાંથી
લઈ આ ો છુ.”

8 પર ુ ઇબ્રામે ક ું, “હે યહોવા, માંરા માં લક, માંરે કેવી ર તે
વ ાસ કરવો કે, આ પ્રદેશ મને જ મળશ?ે”
9 પછ દેવે ઇબ્રામને ક ું, “આપણે એક કરાર કર ું. માંર

આગળ એક ત્રણ વષર્ની બકર , એક ત્રણ વષર્ની ગાય, એક ત્રણ
વષર્નો ઘેટો, એક હોલો અને એક ક ૂતર ું બચ્ ું લઈ આવ.”

10 ઇબ્રામ એ બધી વસ્ ુઓ દેવની પાસે લા ો. અને ઇબ્રામે તે
પ્રાણીઓને માંર ના ા.ં અને દરેકના વચ્ચેથી કાપીને તેણે બબ્બે
ટુકડા કયાર્ અને ટુકડાઓ સામસામે ગોઠ ા; પર ુ પક્ષીઓને તેણે
કાપ્યા ન હ. 11 થોડા સમય પછ એ માંસાહાર પક્ષીઓ વેદ
પર ચઢાવેલા ૃત પ્રાણીઓને ખાવા માંટે ૂટ પડયા. પણ ઇબ્રામે
તેમને ઉડાડ ૂકયા.ં

12 પછ ૂરજ આથમતી વખતે ઇબ્રામ ભર ઊંઘમાં પડયો.
ઘનઘોર અંધકાર એને ચારેબાજુથી ઘેર વ ો. 13 ત્યારે યહોવાએ
ઇબ્રામને ક ું, “તારે એ બાબતો જાણી લેવી જોઈએ. તારા વંશજો
વદેશી બની જશે અને તેઓ એવા દેશમાં જશે જે એમનો ન હ
હોય. તેઓ ત્યાં ુલામ બનશ.ે 400 વષર્ ુધી તેમના પર
ભારે અત્યાચારો થશે. 14 હુ તે રા નો ન્યાય કર શ અને તેમને
સજા કર શ અને પાછળથી તેઓ ઘણી માંલ મલકત લઈને ત્યાંથી
બહાર નીકળશ.ે

15 “ ું ઘણું લાં ુ આ ુષ્ય ભોગવીશ. ું શાં તથી ૃત્ ુ પામીશ
અને તને તારા ૂવર્જોની સાથે દફનાવવામાં આ ો હશ.ે 16 ચાર
પેઢ ઓ પછ તારા વંશજો આ પ્રદેશમાં પાછા આવશ.ે તે સમયે
તમાંરા લોકો અમોર ઓને હરાવશ.ે અહ રહેનારા અમોર ઓને
સજા કરવા માંટે હુ તમાંરા લોકોનો જ ઉપયોગ કર શ. આ ઘટના
ભ વષ્યમાં બનશે કારણ કે અમોર ઓના પાપનો ઘડો હજુ ભરાયો
નથી.”
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17 જયારે ૂયાર્સ્ત થયો અને ગાઢ અંધકાર આજુબાજુ બધેય
છવાઈ ગયો, ત્યારે પણ ૃત પ્રાણીઓ જમીન પર પડલેાં હતા,ં
તે પ્રત્યેક પ્રાણી બે ટુકડાઓમાં કપાયેલા હતાં. તે વખતે એક
ુમાંડાનો સ્તંભ અને અ ની મશાલ પ્રાણીઓના બે ભાગ વચ્ચે

થઈને પસાર થઈ.
18 આ ર તે તે જ દવસે યહોવાએ ઇબ્રામ સાથે કરાર કય

કે, “હુ મસરની નદ થી મહા નદ ફાત ુધીનો આખો પ્રદેશ
– 19 એટલે કે, કેનીઓ, ક નઝ ઓ, કાદમોનીઓ, 20 હ ીઓ,
પ રઝ ઓ, રફાઈઓ, 21 અમોર ઓ, કનાનીઓ, ગગાર્શીઓ અને
ય ૂસીઓનો પ્રદેશ તારા વંશજોને આ ું છુ. આમ, યહોવાએ
ઇબ્રામને ક ું.”

16
દાસી હાગાર અને ઇશ્માંએલ

1 ઇબ્રામની પત્ની સારાયને કોઈ બાળક ન હ ુ.ં સારાયની પાસે
હાગાર નામે એક મસર દાસી હતી. 2 સારાયે ઇબ્રામને ક ું,
“જુઓ, યહોવાએ મને કોઈ બાળક આપ્ ું નથી તેથી તમે માંર
દાસીને રાખી લો. હુ તેનાં બાળકને આપણું બાળક માંનીશ.”
ઇબ્રામે પોતાની પત્ની ું ક ું માંની લી ું.

3 એટલે ઇબ્રામની પત્ની સારાયે પોતાની દાસી હાગારને પોતાના
પ ત ઇબ્રામને પત્ની તર કે આપી. તે વખતે ઇબ્રામને કનાનમાં
રહેતાં 10 વષર્ થયાં હતા.ં 4 હાગાર ઇબ્રામથી ગભર્વતી થઈ.
જયારે તેને ખબર પડ કે, તે ગભર્વતી હતી, ત્યારે તે પોતાની
જાતને તેણીની શેઠાણી સારાય કરતાં વધારે સાર માંનવા લાગી.
અને તેનો તરસ્કાર કરવા લાગી. 5 પર ુ સારાયે ઇબ્રામને ક ું,
“માંર દાસી મને નફરત કરે છે અને તે માંટે હુ તમને દો ષત માં ું
છુ. મેં માંર દાસી તમને આપી અને તેણીને જયારે ખબર પડ
કે, તેણી ગભર્વતી છે, ત્યારે તે મને તરસ્કારવા લાગી. અમાંરા
બેમાં કોણ સા ું છે એનો ન્યાય યહોવાએ કરવો જોઇએ.”
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6 પર ુ ઇબ્રામે સારાયને ક ું, “ ું હાગારની શેઠાણી છે. ું તને
ઠ ક લાગે તેમ એની સાથે કર શકે છે. તેથી સારાયએ હાગાર
સાથે સખતાઈ કરવા માંડ , તેથી તેની દાસી નાસી ગઈ.”

હાગારનો ુત્ર ઇશ્માંએલ
7 રણપ્રદેશમાં ૂરને રસ્તે આવેલા ઝરણા પાસે હાગારને

યહોવાનો દૂત મ ો. 8 દૂતે ક ું, “હાગાર, ું સારાયની દાસી
છે. ું અહ કયાંથી? ું કયાં જઇ રહ છે?”
હાગારે ક ું, “હુ માંર શેઠાણી સારાય પાસેથી ભાગીને આવી

છુ.”
9 યહોવાના દૂતે તેણીને ક ું, “ ું તાર શેઠાણી પાસે પાછ

જા, અને તેની આજ્ઞા માંન.”* 10 યહોવાના દૂતે તેને એ પણ
ક ું, “હુ તારો વંશવેલો એટલો બધો વધાર શ કે, તેની ગણતર
પણ થઈ શકશે ન હ.”

11 યહોવાના દૂતે એમ પણ ક ું,

“ ું અત્યારે ગભર્વતી છે,
અને ું એક ુત્ર જણીશ

અને તે ું નામ ઇશ્માંએલ રાખીશ.
કારણ કે યહોવાએ સાંભ ું છે કે, તાર સાથે ખરાબ વતાર્વ
થયો છે, અને તે તાર મદદ કરશ.ે

12 ઇશ્માંએલ જગલી અને આઝાદ થશે.
તે એક જગલી ગધેડા જવેો થશે.

તે એક ઠેકાણેથી બીજે ઠેકાણે જશે, તે બધા માંણસોનો વરોધ
કરશ.ે

અને બધા માંણસો તેનો વરોધ કરશે.
તે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જશે.

તે તેના ભાઈઓની પાસે તેનો પડાવ નાખશે.
પર ુ તે તેમની વરુદ્ધ થશ.ે

અને સામે થઈ જુદો રહેશ.ે”
* 16:9: ું � માન શ ો ુસાર: “તેણીએ તારા પર જે ક ો ઉતાયાર્ તે સહન
કર.”
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13 પછ યહોવાએ હાગાર સાથે વાતો કર . તેણે પોતાની સાથે
વાત કરનાર દેવને એક નવા નામથી પોકાય . તેણે ક ું, “તમે તે
યહોવા છો જે મને જુઓ છે.” “ખરેખર મને દેવના દશર્ન થયા
પછ હુ જીવતી રહ છુ!” 14 તેથી એ કૂવો બેર-લાહાય-રોઇનો†
કૂવો કહેવાયો. એ કૂવો કાદેશ અને બેરેદની વચમાં આવેલો છે.

15 પછ હાગારે ઇબ્રામથી એક ુત્રને જન્મ આપ્યો, અને
ઇબ્રામે હાગારથી જન્મેલા ુત્ર ું નામ ઇશ્માંએલ રા ુ.ં 16 જયારે
ઇબ્રામથી હાગારે ઇશ્માંએલને જન્મ આપ્યો ત્યારે, ઇબ્રામની ઉંમર
86 વષર્ની હતી.

17
ુ ત કરારની નશાનીરૂપ

1 જયારે ઇબ્રામ 99 વષર્નો થયો, ત્યારે યહોવાએ તેને દશર્ન
આપીને ક ું, “હુ સવર્સમથર્ દેવ છુ. માંરા માંટે આ કામ કર.
માંર આજ્ઞા માંથે ચઢાવી કોઈ પણ દોષમાં પડયા વના ચાલ.
2 જો ું આમ કર શ, તો હુ તાર અને માંર વચ્ચે કરાર કર શ.
હુ તમાંરા લોકો ું એક મોટુ રા બનાવવા ું વચન આપીશ.”

3 ઇબ્રામે પોતા ું મસ્તક જમીન તરફ નમાં ું, સા ાંગ દડવત
પ્રણામ કયાર્. ત્યારે દેવે તેની સાથે વાતચીત કર અને ક ું, 4 “જો,
હુ તાર સાથે આ કરાર કરુ છુ; ું અનેક પ્રજાઓનો પતા થઈશ.
5 હવેથી તારુ નામ ઇબ્રામ ન હ રહે. તારુ નામ ઇબ્રા હમ રહેશે,
કારણ મેં તને અનેક દેશનો ૂવર્જ બના ો છે. 6 હુ તારા વંશજો
ૂબ ૂબ વધાર શ, તારા વંશજોમાંથી હુ પ્રજાઓ ું નમાણ કર શ.

અને તારા વંશમાં રાજાઓ થશ.ે 7 હુ માંર અને તાર વચ્ચે તથા
પેઢ -દરપેઢ તારા વંશજો વચ્ચે કાયમનો કરારા કર શ કે, તારો
અને તારા પછ તારા બધા વંશજોનો હુ દેવ થઈશ. 8 અને હુ

† 16:14: બેર-લાહાય-રોઇ ૂળ પ્રમાણે: “જે સાંભળે છે ને જુએ છે તેનો કૂઓ
આ છે.”
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તને અને તારા વંશજોને જે ૂ મમાં ું પ્રવાસ કર ર ો છે* તે
કનાનની ૂ મ કાયમને માંટે આપીશ અને હુ તમાંરો દેવ રહ શ.”

9 દેવે ઇબ્રા હમને ક ું, “ ું અને તારા પછ તારા વંશજો પેઢ
દરપેઢ માંરો આ કરાર પાળશો. 10 માંર અને તાર વચ્ચેનો
તથા તારા પછ તારા વંશજો સાથેનો તમાંરે પાળવાનો કરાર આ
છે: 11 તમાંરામાંના એકે એેક કતની ુ ત કરવી. તમાંરે
તમાંર ચામડ ની ુ ત કરવી. 12 જયારે બાળક 8 દવસ ું થાય
ત્યારે તેની ુ ત કરાવવી, પછ તે તમાંરા ઘરમાં જન્મેલો હોય
કે, કોઈ પરદેશી પાસેથી પૈસા આપીને ખર દેલો ુલામ હોય.
તેની ુ ત અવશ્ય કરવાની રહેશે. 13 તમાંરા ઘરમાં જન્મેલો
ુલામ હોય, તેની તેમજ પૈસાથી જનેે ખર દવામાં આ ો હોય,

તેની બં ેની ુ ત કરાવવી જ જોઈએ. આ ર તે તમાંરા રા માં
પ્રત્યેક બાળકની ુ ત થશે. 14 આ માંરો નયમ છે. અને તે
માંરા અને તમાંરા વચ્ચે છે. જે કોઈની ુ ત થયેલી ના હોય
તેનો સમાંજમાંથી બ હષ્કાર કરવો, કારણ, તેણે માંરા કરારનો
ભંગ કય છે.”

પ્ર તજ્ઞાનો ુત્ર ઈસહાક
15 દેવે ઇબ્રા હમને ક ું, “સારાય જે તાર પત્ની છે એને હુ

નામ આપીશ. તે ું નામ સારા રહેશે. 16 હુ તેને આશીવાર્દ
આપીશ. હુ તેને ુત્ર આપીશ અને ું પતા બનીશ. તે ઘણી
નવી દેશજા તઓની માંતા થશ.ે એને પેટે પ્રજાઓના રાજા જન્મ
ધારણ કરશે.”

17 પછ ઇબ્રા હમે સા ાંગ નમસ્કાર કર ને દેવની ભ કત દશાર્વી.
અને મનમાં હસ્યો. તે મનોમન વચારવા લાગ્યો, “હુ તો 100
વષર્નો ૃદ્વ છુ. હુ ુત્ર કેવી ર તે ઉત્પ કર શકુ? અને સારા
90 વષર્ની ૃદ્વા છે, તે બાળકને જન્મ આપી શકે ન હ.”

18 પછ ઇબ્રા હમે દેવને તેના કહેવાનો હે ુ ૂછયો, “ ું
ઇશ્માંએલ જીવતો રહે અને તાર સેવા કરે?”
* 17:8: જે ૂ મમાં ું પ્રવાસ કર ર ો છે શ ો ુસાર: “જમેાં ું અજાણ કત
તર કે રહ શ.”
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19 દેવે ક ું, “ના, મેં ક ુંને કે, તાર પત્ની સારાને તારાથી
એક ુત્ર જરૂર અવતરશે. અને તારે તે ું નામ ઇસહાક પાડ ુ.ં
હુ તેની સાથે માંરો કરાર કર શ અને તે તેના વંશજો માંટે પણ
કાયમનો રહેશે.

20 “તેં મને ઇશ્માંએલની બાબતમાં ૂછ ું, અને મેં તાર વાત
સાંભળ . હુ તેને આશીવાર્દ આપીશ, તેને ઘણાં સંતાનો થશ.ે
તે મોટા બાર સરદારોનો પતા થશે. અને હુ તેનાથી એક મોટ
પ્રજા ું નમાણ કર શ. 21 પર ુ હુ માંરો કરાર તો આવતે વષેર્
ઠરાવેલ સમયે સારા ઇસહાકને જન્મ આપશે તેની સાથે કર શ.”

22 દેવે જયારે ઇબ્રા હમ સાથે વાત કરવાની બંધ કર ત્યારે તે
એકલો જ ર ો કારણ કે દેવ તેની પાસેથી આકાશ તરફ ચાલ્યા
ગયા. 23 દેવે ક ું હ ું કે, ું તારા કુટુબના બધા ુત્રોની તથા
ુરુષોની ુ ત કરાવજ.ે તેથી ઇબ્રા હમે ઇશ્માંએલ તથા પોતાના

ઘરમાં જન્મેલાં બધા તથા પૈસાથી ખર દેલા બધા ુલામોને એક
સાથે બોલા ા અને દેવના ક ા પ્રમાંણે બધા ુલામોની ુ ત
કરાવી.

24 ઇબ્રા હમની ુ ત થઈ, ત્યારે તેની ઉંમર 99 વષર્ની થઈ
હતી. 25 અને તેના ુત્ર ઇશ્માંએલની ુ ત થઈ ત્યારે તે 13
વષર્નો થયો હતો. 26 ઇબ્રા હમ તથા તેના ુત્ર ઇશ્માંએલની
ુ ત એક જ દવસે થઈ હતી. 27 તે જ દવસે ઇબ્રા હમના

ઘરના તમાંમ ુરુષોની ુ ત કરવામાં આવી હતી. તેના ઘરમાં
જન્મેલા અને પરદેશીઓ પાસેથી પૈસા આપીને ખર દેલા ઘરના
બધા ુલામોની ુ ત પણ તેની સાથે કરવામાં આવી હતી.

18
ત્રણ અ ત થ

1 પછ ફર થી યહોવા ઇબ્રા હમ આગળ માંમરેનાં એલોન ૃક્ષો
પાસે પ્રગટ થયા. તે દવસે બપોરે, ઇબ્રા હમ તેના તં ુના પ્રવેશદ્વાર
આગળ બેઠો હતો. 2 ઇબ્રા હમે આંખ ઊંચી કર ને જો ું, તો
પોતાની સામે ત્રણ માંણસોને ઊભેલા જોયા. તે તેમની પાસે
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દોડતો દોડતો ગયો અને તેઓને પ્રણામ કયાર્. 3 ઇબ્રા હમે ક ું,
“માંરા સ્વામી, જો માંરા પર આપની કૃપાદૃ હોય, તો આ
સેવકની સાથે થોડ વાર ઊભા રહો. 4 હુ તમાંરા લોકોના ચરણો
ધોવા માંટે પાણી લા ું છુ. તમે પેલા ૃક્ષ નીચે આરામ કરો. 5 હુ
તમાંરા લોકો માંટે થોડુ ભોજન લા ું છુ. આપની ઈચ્છા હોય
તેટ ું આપ ખાઓ, તાજા થાઓ અને પછ તમે લોકો આગળની
યાત્રાનો આરભ કરો.”
ત્રણેએ ક ું, “હા, એ ઘણું સારુ છે. ું જમે કહે છે તેમ

ભલે કર.”
6 ઇબ્રા હમ ઉતાવળો ઉતાવળો તં ુમાં ગયો અને સારાને ક ું,

“ઝટપટ ત્રણ માં પયાં ઝ ણો મેંદાનો લોટ લઈને ૂંદ ને રોટલી
બનાવી નાખ.” 7 પછ ઇબ્રા હમ ઢોરના ધણ તરફ દોડતો દોડતો
ગયો અને એક કુમ ું વાછરડુ લાવીને તેણે નોકરોને આપ્યો અને
ક ું, “તમે આ વાછરડાને વધેર ભોજન તૈયાર કરો.” 8 પછ
ઇબ્રા હમ એ ત્રણેય ને ભોજન માંટે માંસ આપ્ ુ.ં અને દૂધ દહ
પણ પીરસ્યા,ં જયાં ુધી એ ત્રણે જણ ખાતાં ર ાં ત્યાં ુધી
ઇબ્રા હમ તેમની પાસે ૃક્ષ નીચે ઊભો ર ો.

9 તે કતઓએ ઇબ્રા હમને ક ું, “તાર પત્ની સારા કયાં
છે?”
ઇબ્રા હમે ક ું, “તે તં ુમાં છે.”
10 ત્યારે યહોવાએ ક ું, “હુ વસંતમાં આવતા વરસે પાછો

આવીશ. તે સમયે તાર પત્ની સારા એક બાળકને જન્મ આપશે.”
સારા તં ુમાં બારણા પાસે ઊભી રહ ને આ વાતો સાંભળતી

હતી. 11 ઇબ્રા હમ અને સારા ઘણા ૃદ્વ થઈ ગયા હતા. સારાનો
તો ીધમર્ પણ બંધ થઈ ગયો હતો. 12 એટલે સારા મનોમન
હસી. તેને પોતાના પર વ ાસ ન ર ો, તેણે પોતાની જાતને
ક ું, “હુ અને માંરો પ ત બં ે ૃદ્વ છ એ. હુ બાળકને જન્મ
આપવા માંટેની ઉમર વટાવી ૂક છુ.”
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13 યહોવાએ ઇબ્રા હમને ક ું, “સારા હસીને કેમ બોલી કે,
‘મને બાળક જન્મશે ખરુ?’ હુ તો ઘરડ થઈ છુ! 14 ું યહોવાને
માંટે ક ું અસંભવ છે? ન હ, હુ ફર વસંતમાં ન કરેલા સમયે
આવતા વષેર્ તારે ત્યાં જરૂર આવીશ. અને તાર પત્ની સારાના
ખોળામાં ુત્ર રમતો હશે જ.”

15 પર ુ સારાએ ક ું, “હુ હસી નહોતી.” (એણે એમ ક ું,
કારણકે તે ડર ગઈ હતી.)
પર ુ યહોવાએ ક ું, “ના, હુ જાણું છુ કે, તારુ કહે ું સા ું

નથી. ું સાચે જ હસી હતી.”
16 પછ તે ુરુષો જવા માંટે ઊઠયા, તેઓએ સદોમ તરફ

નજર કર અને તે તરફ ચાલી નીક ા.ં ઇબ્રા હમ તેઓને વદાય
આપવા માંટે થોડે દૂર ુધી તેમની સાથે ગયો.

દેવની સાથે ઇબ્રા હમનો સોદો
17 યહોવાએ વચા ુ, “જે હુ હમણા કરવાનો છુ તે ું

ઇબ્રા હમને કહ દઉં? 18 ઇબ્રા હમમાંથી એક મહાન અને
શ કતશાળ પ્રજા ઉત્પ થનાર છે. અને તેને કારણે ૃથ્વીની
બધી પ્રજાઓ આશીવાર્દ પામશ.ે 19 મેં જ એને પસંદ કય છે
કે, જથેી એ પોતાનાં સંતાનોને અને પોતાના પછ ના વંશજોને ધમર્
અને ન્યાય ું આચરણ કર ને યહોવાને માંગેર્ વળવાની આજ્ઞા કરે,
અને એ ર તે ઇબ્રા હમને આપે ું વચન હુ પાળ શકુ.”

20 પછ યહોવાએ ક ું, “મેં ઘણી વખત સાંભ ું છે કે,
સદોમ અને ગમોરાહના લોકો ઘણાં જ ખરાબ છે,* તે જગ્યાએથી
આવતાં આતર્નાદ ું કારણ તેઓ છે. તેમનાં પાપ ઘણા ગંભીર
છે. 21 એટલા માંટેં હુ ત્યાં જઈશ અને જોઈશ કે, મેં સાંભ ું
છે તેટલી ખરાબ હાલત છે? પછ મને બરાબર ખબર પડશે.”

22 પછ તે લોકો ત્યાંથી નીકળ ને સદોમ તરફ ગયા. પર ુ
ઇબ્રા હમ હજુ પણ યહોવાની સામે ઊભો ર ો. 23 પછ ઇબ્રા હમે
યહોવાને ક ું, “હે યહોવા! તમે દુ લોકોની સાથે સારા લોકોનો

* 18:20: મેં � છે આ લોકો નો આતર્નાદ છે, જઓે તે જગ્યાના દુ લોકો દ્વારા
ત્રા હત થયા હતા.



ઉત્પ 18:24 xlii ઉત્પ 18:31

પણ નાશ કરવા ું ખરેખર વચારો છો? 24 જો તે નગરમાં 50
સારા માંણસો હોય તો પણ તમે એ નગરનો નાશ કરશો? એ 50
સારા માંણસોને માંટે તમે નગરને બચાવી ન હ લો? 25 દુ ોની
સાથે સારા માંણસોને પણ માંર નાખશો? એ તો તમને ના શોભે!
તો તો સારા માંણસોની દશા પણ દુ ોના જવેી જ થાય! એ
તમને શોભે ન હ. હુ જાણું છુ આખી ૃથ્વીનો ન્યાય કરનાર
સાચો ન્યાય કરશ.ે”

26 ત્યારે યહોવાએ ક ુ,ં “જો મને સદોમ નગરમાં 50 સારા
લોકો મળશે તો, હુ આખા નગરને બચાવી લઈશ.”

27 ત્યારે ઇબ્રા હમે ક ું, “હે યહોવા, તમાંર સામે તો હુ રાખ
અને ૂળ બરાબર છુ. પર ું ું મને થોડુ વધારે ક આપવાની
તક આપ. અને મને એ ૂછવા દે. 28 ધારો કે, સારા માંણસો
ૂરા 45ના હોય, અને 5 ઓછા હોય તો એ પાંચને કારણે તમે

આખા શહેરનો નાશ કરશો?”
ત્યારે યહોવાએ ક ું, “જો મને ત્યાં 45 મળશે, તોપણ હુ

નાશ ન હ કરુ.”
29 ઈબ્રા હમે ફર થી યહોવાને ક ું, “ધારો કે, કદાચ તમને 40

સારા માંણસો મળે, તો ું તમે નગરનો નાશ કરશો?”
યહોવાએ ક ું, “જો મને 40 સારા માંણસો મળશે તો પણ

હુ નગરનો નાશ કર શ ન હ.”
30 ત્યારે ઇબ્રા હમે ક ુ,ં “હે યહોવ, કૃપા કર ને માંરા પર

નારાજ ના થશો. મને એમ ૂછવા દો, ધારો કે, નગરમાં માંત્ર
30 સારા લોકો મ ા, તો તમે ું નગરનો નાશ કરશો?”
યહોવાએ ક ું, “જો મને 30 સારા માંણસો મળશે તોપણ હુ

તે નગરનો નાશ ન હ કરુ.”
31 ત્યારે ઇબ્રા હમે ક ું, “હે યહોવા, હુ તમને ફર વાર તકલીફ

આપીને ૂછુ છુ કે, ધારો કે, ત્યાં 20 જ સારા લોકો હોય તો?”
યહોવાએ ઉ ર આપ્યો, “જો મને 20 સારા માંણસો મળશ,ે

તો પણ હુ નગરનો નાશ ન હ કરુ.”
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32 ત્યારે ઇબ્રા હમે ક ું, “હે યહોવા, જો તમે ુસ્સે ના થાવ
તો આ છેલ્લી વાર ૂછુ છુ, ધારો કે ત્યાં દશ જ સારા માંણસો
મળે તો તમે ું કરશો?”
યહોવાએ ક ું, “જો મને નગરમાં માંત્ર 10 સારા માંણસો

મળશે તો પણ હુ નગરનો નાશ કર શ ન હ.”
33 યહોવાએ ઇબ્રા હમ સાથે બોલવા ું બંધ કર દ ુ,ં એટલે

યહોવા ચાલ્યા ગયા; અને ઇબ્રા હમ પોતાને ઘેર પાછો ફય .

19
લોતના અ ત થ

1 તેમાંના બે દેવદૂતો સાંજે સદોમ નગરમાં આ ા ત્યારે લોત
સદોમના દરવાજામાં બેઠો હતો. તેણે દેવદૂતોને જોયા. લોતે
વચા ુ કે આ લોકો નગરમાંથી યાત્રા કર ર ા છે, તેથી તેઓને
મળવા ઊભો થયો અને તેમની પાસે જઈને સા ાંગ નમસ્કાર
કર ને બોલ્યો, 2 તેણે ક ું “માંરા સ્વામીઓ, કૃપા કર ને માંરે ઘેર
પધારો. હુ તમાંર સેવા કર શ. તમાંરા ચરણ ુઓ અને રાત
વશ્રામ કરો, પછ આવતીકાલે તમાંર યાત્રા શરૂ કરજો.”
દેવદૂતોએ ક ું “ના, અમે રામના ચોકમાં રાત વતાવી ું.”
3 પર ુ લોત પોતાને ઘરે પધારવા વારવાર આગ્રહ કરતો હતો.

એટલે તેઓ લોતને ઘેર જવા તૈયાર થયા. અને જયારે તેઓ
લોતને ઘેર પહોચ્યાં ત્યારે લોતે પીવા માંટે કાંઈક આપ્ ું. અને
તેમના માંટે ખમીર વગરની રોટલી બનાવી. દેવદૂતોએ તે ખા ુ.ં

4 તે સાંજે ૂવાના સમય પહેલા જ નગરના તમાંમ ળોએથી
લોકો લોતના ઘેર આ ા. સદોમના માંણસોએ લોતના ઘરને ઘેર
લી ું. 5 અને તેઓએ ક ુ,ં “આજે રાત્રે જે બે માંણસો તારે
ઘેર આ ા તેઓ કયાં છે? તે માંણસોને બહાર કાઢ અને અમને
ુપ્રત કર. અમે એમની સાથે સંભોગ કરવા માંગીએ છ એ.”
6 લોતે બહાર નીકળ ને પોતાની પાછળથી બારણું બંધ કર

દ ુ.ં 7 લોતે લોકોને ક ું, “ના, માંરા ભાઈઓ, હુ વનંતી કરુ
છુ કે, તમે આ ખરાબ કામ ના કરો. 8 જુઓ, માંરે બે ુત્રીઓ
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છે, તે કુવાર છે. હુ માંર બે ુત્રીઓને તમાંર આગળ લા ું છુ,
તેની સાથે તમે લોકો જે કર ું હોય તે કરો, પણ આ લોકને ક ું
કરશો ન હ. એ લોકો અમાંરે ઘરે આ ા છે અને હુ અવશ્ય
તેમ ું રક્ષણ કર શ.”

9 ઘરની આજુબાજુના લોકોએ ક ું, “રસ્તામાંથી ખસી જા,”
ત્યારે તે લોકોએ વચા .ુ “આ માંણસ લોત અમાંરા નગરમાં
અ ત થ તર કે આ ો છે અને હવે અમને શીખવે છે કે, અમે
લોકો ું કર એ!” ત્યારે લોકોએ લોતને ક ું, “અમે લોકો એ
માંણસો કરતાં ય તારા ૂંડા હાલ કર ું.” તેથી એ લોકોએ
લોતને ઘેર વળ ને તેની નજીક આવવા ું શરૂ ક .ુ તે બારણું
તોડ ને અંદર પ્રવેશવા ઈચ્છતા હતા.

10 પર ુ લોતની સાથે રહેલા માંણસોએ દરવાજો ઉઘાડયો અને
લોતને ઘરની અંદર ખેંચી લીધો. અને પછ બારણું બંધ કર દ ુ.ં
11 બં ે જણે દરવાજાની બહારના માંણસોને આંધળા બનાવી દ ધા
અને ઘરમાં ૂસવા વાળા જુવાન અને ૃદ્વ બધાં જ આંધળા થઈ
ગયા. તેઓ બારણાં શોધી શોધીને થાક ગયા.

સદોમમાંથી બચી જ ું
12 બં ે જણે લોતને ક ું, “ ું આ નગરમાં કોઈ એવો માંણસ

તમાંરા પ રવારનો છે? ું તમાંરા જમાંઈ, તમાંર ુત્રીઓ કે
અન્ય કોઈ તમાંરા પ રવારનો માંણસ છે? જો કોઈ બીજો
માંણસ તમાંરા પ રવારનો આ નગરમાં રહેતો હોય તો તેને હમણાં
જ આ નગર છોડ જવા કહ દો. 13 અમે લોકો આ નગરનો
નાશ કર ું. યહોવાએ આ બધી ુરાઇઓને સાંભળ લીધી છે.
જે આ નગરમાં છે એટલા માંટે યહોવાએ અમને એનો વનાશ
કરવા મોકલ્યા છે.”

14 એટલા માંટે લોત બહાર ગયો અને પોતાની બીજી ુત્રીઓ
સાથે લ કરવાવાળા જમાંઈઓને વાત કર . લોતે ક ું, “ઊતાવળ
કરો અને આ નગરને છોડ જાઓ. યહોવા એનો તરત વનાશ
કરશે.” પર ુ એ લોકો એ ું સમજયા કે, લોત મશ્કર કર ર ો
છે.
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15 બીજે દવસે સવારના સમયે દેવદૂતોએ લોતને તાક દ કર ને
ક ું, “ઊઠ, તાર પત્ની અને તાર બે ુત્રીઓ જે અહ છે તેમને
સાથે લઈ લે; અને આ જગ્યા છોડ દે, જથેી તમે બધા આ
નગરની સાથે નાશ ન હ પામો.”

16 પર ુ લોત ૂઝવણમાં હતો તેથી નગર છોડવાની તેણે
ઉતાવળ ન કર . પણ એના પર દેવની મહેરબાની હતી એટલે
પેલા માંણસો તેને, તેની પત્નીને અને તેની બે ુત્રીઓને હાથ
પકડ ને શહેરની બહાર લઈ આ ા. 17 બં ેએ લોત અને તેના
પ રવારને નગરની બહાર પહોંચાડયા. જયારે તેઓ બહાર આવી
ગયા ત્યારે બં ેમાંના એકે ક ું, “તમાંરો જીવ બચાવવા ભાગો,
પાછુ વળ ને જોશો ન હ, અને આ નદ કાંઠાના પ્રદેશમાં કયાંય
ઊભા રહેશો ન હ. પવર્તો ન આવે ત્યાં ુધી દોડો અને પવર્તો
પાછળ ચાલ્યા જાઓ. ન હ તો તમે હતા ન હતા થઈ જશો.”

18 ત્યારે લોતે બં ેને ક ું, “ના, ના, માંરા સ્વામી! કૃપા કર ને
આટલા દૂર દોડવા માંટે મને મજ ૂર ન કરો. 19 તમે આ માંરા
સેવક પર દયા કર છે અને દયા કર ને આપે માંરો જીવ બચા ો
છે. પર ુ હુ પવર્તો ુધી દોડ શકુ તેમ નથી અને જો હુ જરૂર
કરતા ધીમે દોડ શ તો તે ક્ષેત્રમાં થયેલા વનાશમાં હુ માંય જઇશ.
20 પર ુ જુઓ, અહ નજીકમાં એક બહુ ના ું નગર છે, અમને
એ નગર ુધી દોડવા દો, તો અમાંરો જીવ બચી જશે.”

21 દેવદૂતે લોતને ક ું, “સારુ, હુ તમને એ ું કરવા દઈશ, જયાં
તમે જઈ ર ા છો એ નગરનો નાશ હુ કર શ ન હ. 22 પર ુ તે
જગ્યા ુધી ઝડપથી દોડો, જયાં ુધી તમે એ નગરમાં ુર ક્ષત
પહોંચી ન હ જાઓ ત્યાં ુધી હુ સદોમનો નાશ ન હ કર શકુ.”
(તે શહેર ું નામ સોઆર પડ ું કારણ કે, તે ના ું ગામ છે.)

સદોમ અને ગમોરાહનો વનાશ
23 લોત જયારે સોઆરમાં પહોચ્યો ત્યારે ૃથ્વી પર ૂરજ

ઊગતો હતો. 24 આ વખતે યહોવાએ સદોમ અને ગમોરાહનો
નાશ કરવાનો આરભ કય . તેણે આકાશમાંથી સળગતા ગંધક
અને આગ વરસા ા. 25 આ ર તે યહોવાએ તે દેશનો, નદ કાંઠાના
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સમગ્ર પ્રદેશનો, શહેરોમાંના બધા નવાસીઓનો અને જમીન પર
જે કાંઈ ઊગ્ ું હ ું તે સવર્નો નાશ કય .

26 જયારે તેઓ ભાગી ર ા હતા, ત્યારે લોતની પત્નીએ પાછુ
વળ ને જો ું અને તે મીઠાનો થાંભલો થઈ ગઈ.

27 તે દવસે વહેલી સવારે ઇબ્રા હમ ઊઠયો અને જે જગ્યાએ
યહોવાને રૂબરૂ મ ો હતો ત્યાં ગયો. 28 ઇબ્રા હમે સદોમ અને
ગમોરાહ નગર તરફ નજર કર અને નદ કાંઠાના સમગ્ર પ્રદેશ
તરફ જો ું તો એમાંથી ુમાંડો ઉપર ચઢતો હતો, જાણે ભઠ્ઠ નો
ુમાંડો ન હોય!
29 આમ દેવે કોતરોમાંના શહેરોનો વનાશ કય . જયારે દેવ

આમ કર ર ાં હતા, ત્યારે ઇબ્રા હમે જે માંગ્ ું છે તે ું સ્મરણ
થ ું અને લોતને બચા ો. તેણે જે નગરનો નાશ કય હતો ત્યાથી
લોતને દૂર મોકલી દ ધો.

લોત અને તેની ુત્રીઓની પ્રજોત્પ
30 લોત સોઆરમાં સતત રહેવાથી ડય , તેથી તે અને તેની

બં ે ુત્રીઓ પવર્તોમાં ચાલ્યા ગયા. અને ત્યાં રહેવા લાગ્યા.
તેઓ ત્યાં એક ુફામાં રહેતા હતા.ં 31 એક દવસ મોટ દ કર એ
નાનીને ક ું, “ ૃથ્વી પર બધી જ જગાએ ુરુષો અને ીઓના
વવાહ થાય છે, પર ુ ૃથ્વી ઉપર કોઈ ુરુષ નથી જનેી સાથે
આપણે પ ત-પત્ની તર કે ઘર માંડ શક એ. આપણા પતા પણ
ૃદ્વ થયા છે. 32 એટલા માંટે ચાલો આપણે આપણા પતાને

દ્રાક્ષારસ પાઈએ અને તેની સાથે ૂઈએ, જથેી આપણા બાપથી
આપણે વંશવેલો જાળવી શક એ.”

33 તેથી તે રાત્રે બં ે ુત્રીઓ પોતાના પતા પાસે ગઈ અને
પતાને તેઓએ દ્રક્ષારસ પાયો અને મોટ ુત્રી પતા સાથે તેની
પથાર માં ૂઈ ગઈ. અને તેની સાથે સંભોગ કય , તેણી કયારે
ૂઈ ગઈ અને કયારે ઊઠ તેની લોતને ખબર પડ ન હ (કેમકે તે

નશામાં હતો.)
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34 બીજે દવસે મોટ ુત્રીએ નાનીને ક ું, “જો ગઈકાલે રાત્રે
હુ પતા સાથે ૂઈ ગઈ હતી. આજે પણ આપણે તેને દ્રાક્ષારસ
પાઈએ, પછ ું જઈને તેમની સાથે ૂઈ જજ.ે આ ર તે આપણે
આપણા પતાથી આપણો વંશવેલો જાળવી શક એ.” 35 એટલે
તે રાત્રે પણ તેમણે પોતાના પતાને દ્રાક્ષારસ પાયો. અને નાની
ુત્રી તેણીના પતા પાસે તેની પથાર માં ગઇ અને તેની સાથે ૂઈ

ગઈ અને તેની સાથે સંભોગ કય . આ વખતે પણ લોતને ખબર
પડ ન હ કે, તેણી ારે ૂતી અને ારે ઊઠ . (કેમકે તે નશામાં
હતો.)

36 આ ર તે લોતની બં ે ુત્રીઓ તેમના પતાથી ગભર્વતી થઈ.
તેમનો પતાજ તેમનાં બાળકોનો પતા હતો. 37 મોટ ુત્રીએ એક
ુત્રને જન્મ આપ્યો. તેણે તે ું નામ મોઆબ રા ું. મોઆબ તે

જ આજના મોઆબીઓનો ૂવર્જ છે. 38 નાની ુત્રીએ પણ એક
ુત્રને જન્મ આપ્યો, તેણે પોતાના ુત્ર ું નામ બેન-આમ્મી રા ુ;ં

તે જે આજના બધા આમ્મોનીઓનો ૂવર્જ છે જે આજે પણ રહે
છે.

20
ઇબ્રા હમ ું ગેરારમાં ગમન

1 ઇબ્રા હમે એ ળ છોડ ું અને નેગેબ તરફ પ્રયાણ ક ુર્. અને
કાદેશ અને ૂર વચ્ચે ગેરારમાં વસવાટ કય . 2 તે સમયે ઇબ્રા હમે
ગેરારના લોકોને ક ું, “સારા માંર બહેન છે.” ગેરારના રાજા
અબીમેલેખે આ સાંભ ુ,ં અબીમેલેખ સારાને ચાહતો હતો તેથી
સારાને લઈ આવવા માંટે અબીમેલેખે કેટલાક નોકરોને મોકલ્યા.
અને સારાને રાખી. 3 પર ુ એક વખત રાત્રે દેવે અબીમેલેખને
સ્વપ્નમાં દશર્ન આપ્યા અને વાત કર . દેવે ક ું, “જો, જે ીને
તેં ઘરમાં રાખી છે તેને કારણે તારુ આવી બન્ ું છે. કારણ તે
પર ી છે. ું મરવાનો છે.”
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4 પર ુ અબીમેલેખે હજુ ુધી તેનો સંગ કય નહોતો, તેથી
અબીમેલેખે ક ુ,ં “હે યહોવા, હુ દો ષત નથી. ું તમે નદોષર્

કતનો પણ સંહાર કરશો? 5 ઇબ્રા હમે જ મને ક ું હ ું કે,
‘આ ી માંર બહેન છે.’ અને એ ીએ પણ ક ું, ‘આ ુરુષ
માંરો ભાઈ છે.’ હુ નદોષર્ છુ. મને તો ખબર જ નહોતી કે, હુ
ું કર ર ો છુ? મેં તો ુદ્વ ૃ થી જ આ ક ુર્ છે.”
6 ત્યારે દેવે અબીમેલેખને સ્વપ્નમાં ક ું, “હા, મને ખબર છે

કે, ું નદોષર્ છે અને મને એ પણ ખબર છે કે, તને ખબર ન
હતી કે, ું ું કર ર ો હતો! મેં જ તને ઉગાય , મેં જ તને
માંર વરુધ્ધ પાપ કરવા દ ું નથી. અને એટલે જ મેં તને તેનો
સ્પશર્ કરવા દ ધો નથી. 7 તેથી હવે ું ઇબ્રા હમની પત્નીને તેની
પાસે પાછ મોકલ. ઇબ્રા હમ એક પ્રબોધક છે. તે તમાંરા માંટે
પ્રાથર્ના કરશે અને ું જીવીશ પર ુ જો ું સારાને પાછ ન હ
આપે તો સમજી લેજે કે, તારુ અને તારા બધાં જ લોકો ું એક
સાથે ૃત્ ુ થશે.”

8 તેથી બીજે દવસે વહેલી સવારે અબીમેલેખે પોતાના બધા
નોકરોને બોલા ા અને સ્વપ્નમાં થયેલી બધી વાતો કહ સંભળાવી,
નોકરો બહુ જ ગભરાઈ ગયા. 9 પછ અબીમેલેખે ઇબ્રા હમને
બોલા ો અને તેને ક ું, “તમે માંર સાથે આમ કેમ ક ?ુ મેં
તમાંરો શો ુનો કય હતો કે, તમે ‘આ માંર બહેન છે.’ એમ
જૂઠુ બોલીને મને અને માંરા રાજયને મોટાં પાપમાં ના ાં? તમાંરે
માંર સાથે આવો વતાર્વ નહોતો કરવો જોઈતો, તમે ું સમજીને
આમ ક ુ? 10 તમે કઈ બાબતથી ડરતા હતા? તમે માંર સાથે
આ ું કેમ ક ુ?”

11 પછ ઇબ્રા હમે ક ું, “હુ ડરતો હતો કારણ કે મને થ ું
કે, આ દેશમાં કોઈ પણ દેવને માંન આપ ું નથી અને તેનાથી
ડર ું નથી અને માંર પત્ની સારાને મેળવવા માંટે આ લોકો મને
માંર નાખશે. 12 અને તમન,ે સા ું કહુ તો તે માંર બહેન જ
છે, કારણ કે તેણી માંરા બાપની દ કર છે, જો કે, તેણી માંર
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માંની ુત્રી નથી. અને તેણી માંર પત્ની બની. 13 દેવે મને માંરા
પતાના ઘરથી દૂર મોકલ્યો હતો. દેવે મને એક જગ્યાએથી બીજી
જગ્યાએ ભટકતો, કય હતો, તેથી મેં સારાને ક ું હ ું કે, ‘તારે
માંરા પર આટલી કૃપા કરવી પડશે. આપણે જયાં જયાં જઈએ
ત્યાં ત્યાં તારે કહે ું પડશે કે, આ માંરો ભાઈ છે!’ ”

14 ત્યારે અબીમેલેખે જાણ્ ું કે, આમ શાથી બન્ ું છે. તેથી
તેણે ઈબ્રા હમને સારા ુપ્રત કર અને ઘેટા,ં બકરા,ં ગાય, બળદ
તેમજ દાસદાસી આપ્યા.ં 15 અબીમેલેખે ક ું, “જો, આ માંરો
સમગ્ર દેશ તાર આગળ છે. તાર મરજી હોય ત્યાં ું જઈને
રહ શકે છે.”

16 અબીમેલેખે સારાને પણ ક ું, “જો મેં તારા ભાઈને 1,000
રૂપામહોર આપી છે. હુ આ બધા માંટે દલગીર છુ તે બતાવવા
માંટે મેં આમ ક ુર્ હ ું. હુ ઈચ્છુ છુ કે, પ્રત્યેક કત જુએ કે,
મેં સા ું કામ ક ુર્ છે.”

17-18 દેવે અબીમેલેખના ઘરની બધી ીઓને ગભર્ધારણથી
અટકાવી દ ધી હતી કારણકે ઇબ્રા હમની પત્ની સારાને અબીમેલેખે
લીધી હતી, તેથી હવે ઇબ્રા હમે યહોવાને પ્રાથર્ના કર , તેથી દેવે
અબીમેલેખને અને તેની પત્નીને અને તેની દાસીઓને સાજાં કયાર્
અને તેમને સંતાનો થયાં.

21
સારાના ુત્ર ઇસહાકનો જન્મ

1 યહોવાએ સારાને આપેલ વચન જાળવી રા ું. અને યહોવાએ
પોતાના વચન અ ુસાર સારા પર કૃપા કર . 2 સારા ગભર્વતી થઈ
અને તેણે ૃદ્વાવ ામાં ઇબ્રા હમને માંટે દેવે કહેલા સમયે એક
ુત્રને જન્મ આપ્યો. દેવે જે વચન આપ્ ું હ ું તે જ પ્રમાંણે થ ુ.ં

3 સારાએ ુત્રને જન્મ આપ્યો અને ઇબ્રા હમે તે ું નામ ઇસહાક
પાડ ું. 4 અને દેવની આજ્ઞા અ ુસાર તેણે પોતાનો દ કરો ઇસહાક
આઠ દવસનો થયો, ત્યારે તેની ુ ત કરાવી.
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5 જયારે ઇબ્રા હમનો ુત્ર ઇસહાક જન્મ્યો ત્યારે એની ઉંમર
100 વષર્ની થઈ હતી. 6 અને સારાએ ક ું, “દેવે મને ુખનાં
દવસ આપ્યા છે. જે કોઈ કત આ સાંભળશે તે પણ માંર
સાથે પ્રસ થશે. 7 કોઈ પણ એમ ધાર ું નહો ું કે, સારા
ઇબ્રા હમ માંટે ુત્રને જન્મ આપશ,ે છતાં મેં એના ઘડપણમાં
દ કરાને જન્મ આપ્યો છે.”

ઘરમાં વપ ઓનાં વાદળ
8 હવે બાળક મોટો થયો અને તેને ધાવણ છોડાવવામાં આ ું.

તે દવસે ઇબ્રા હમે એક મોટ ઉજવણી કર . 9 પછ મસર દાસી
હાગારથી ઇબ્રા હમને એક ુત્ર થયો હતો. એક વાર સારાએ
હાગારના ુત્રને ઇસહાકની મશ્કર કરતા જોયો. 10 તેથી સારાએ
ઇબ્રા હમને ક ું, “આ દાસી ી તથા તેના ુત્રને અહ થી કાઢ
ૂકો, આપણા ૃત્ ુ પછ આપણી સંપ નો માં લક ઇસહાક જ

થશે. હુ નથી ઈચ્છતી કે, આ દાસીનો દ કરો માંરા દ કરા ઇસહાક
સાથે વારસ થાય.”

11 આ બધી વાતોથી ઇબ્રા હમ બહુજ દ:ુખી થયો. તે પોતાના
ુત્ર ઇશ્માંએલને કારણે ૂબ દ:ુખી હતો. 12 પર ુ દેવે ઇબ્રા હમને

ક ું, “એ ુત્રને કારણે તથા દાસી ીને કારણે મનમાં દ:ુખી
થઈશ ન હ. સારા તને જે કઈ કહે તે તેના ક ાં પ્રમાંણે કર.
કારણ કે તારો વંશવેલો ઇસહાકથી ચા ુ રહેશે. 13 પર ુ હુ તારા
દાસી ુત્રને પણ આશીવાર્દ આપીશ અને હુ એ દા ીના ુત્રને
પણ મોટો પ રવાર આપીશ, અને તે પ રવાર ું પણ એક મોટુ
રા બનાવીશ. કારણ કે એ તારુ સંતાન છે.”

14 તેથી બીજે દવસે વહેલી સવારે ઇબ્રા હમે રોટલા અને
પાણીના મશક લઈને હાગારને આપ્યાં અને છોકરાંને ખભે ચઢાવીને
તેને વદાય કર . તે ચાલી ગઈ અને બેર-શેબાના રણમાં ભટકવા
લાગી.

15 થોડા સમય પછ હાગારની મશક ું પાણી ૂટ ગ ું ત્યારે
તેણે તે બાળકને એક નાના ઝાડ નીચે છોડ દ ુ.ં 16 હાગાર
ત્યાંથી થોડા અંતરે ગઇ અને નીચે બેઠ . હાગારે વચા ુ કે, ત્યાં
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પાણી નથી તેથી તેણીનો ુત્ર ૃત્ ુ પામશ.ે તેણી તેને ૃત્ ુ પામતો
જોવા નહોતી ઈચ્છતી. તેણી ત્યાં બેઠ હતી ત્યારે રડવા લાગી.

17 દેવે બાળકને રડતો સાંભ ો. અને આકાશમાંથી એક દૂતે
હાગારને બોલાવી તેણે હાગારને ૂછ ું, “હાગાર, તારે શી સમસ્યા
છે? દેવે બાળકને રડતો સાંભ ો છે, ડર શ ન હ, 18 ઊઠ,
બાળકને ઉપાડ લે, અને તેનો હાથ પકડ અને તેને દોરવ, કારણ
કે, હુ તેનાથી એક મહાન રા બનાવવાનો છુ.”

19 પછ દેવે હાગારને પાણીથી ભરેલો કૂવો દેખાય તે ું ક ુર્. તે
ત્યા ગઇ અને મશકમાં પાણી ભર લી ું. અને બાળકને પાણી
પા ુ.ં

20 બાળક જયાં ુધી મોટો ન થયો ત્યાં ુધી દેવ તેની સાથે
ર ો. તે રણપ્રદેશમાં રહેતો હતો અને તેથી તે ધ ુષ્ય ચલાવતા
શી ો અને ન ુણ શકાર થઈ ગયો. 21 તેની માંતા તેના માંટે
મસરની વહુ લાવી અને તેઓએ પારાનના રણમાં રહેવા ું ચા ુ
રા ુ.ં

ઇબ્રા હમ અને અબીમેલેખ વચ્ચેની સં ધ
22 તે સમયે અબીમેલેખ તેના સેનાપ ત ફ કોલ સાથે જઈ

ઇબ્રા હમને ક ું, “ ું જે કાંઈ કહે છે તેમાં દેવ તને સહાય કરે છે.
23 તેટલા માંટે આ ઘડ એ ું માંર આગળ દેવના નામે એવા સમ
લે અને વચન આપ કે, ું માંર સાથે અને માંરા બધા વંશજો
સાથે ન્યાયી બનશે, અને હુ જમે તાર સાથે દયા ુ ર ો છુ તેમ
ું માંર સાથે અને જે દેશમાં ું ર ો છે તેના વતનીઓ સાથે

દયા ુ રહ શ.”
24 ત્યારે ઇબ્રા હમે ક ું, “હુ વચન આ ું છુ કે, તેં જે વહાર

માંર સાથે કય છે એવો જ વહાર હુ તાર સાથે પણ
રાખીશ.” 25 ત્યારે ઇબ્રા હમે અબીમેલેખને ફ રયાદ કર . કારણ
કે અબીમેલેખના નોકરોએ એક કૂવો પડાવી લીધો હતો.
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26 અબીમેલેખે ક ું, “આના વષે મેં પહેલી વાર સાંભ ું છે.
મને ખબર નથી કે, આ કોણે ક ુર્ છે અને તેં મને ક ું નથી, અને
આજપયર્ત માંરે કાને આ ું નથી.”

27 એટલે ઈબ્રા હમ અને અબીમેલેખે એક સં ધ કર . ઇબ્ર હમે
સં ધના પ્રમાંણના રૂપમાં અબીમેલેખને ઘેટા-ંબકરાં અને બળદો
આપ્યા.ં 28 ઇબ્રા હમે પ્રાણીઓના ટોળામાંથી સાત ઘેટ ઓ અલગ
કર ને તેમને અબીમેલેખની સામે ૂક .

29 અબીમેલેખે ઇબ્રા હમને ૂછ ું, “તેં આ સાત ઘેટ ઓ તેમને
તેમ કેમ ૂક છે? તેનો અથર્ શો?”

30 ઇબ્રા હમે ક ું, “જયારે તમે આ સાત ઘેટ ઓ માંર પાસેથી
લેશો ત્યારે આ કૂવો મેં ખોદા ો છે એનો એ ુરાવો થશ.ે”

31 એટલા માંટે એ જગ્યા ું નામ બેર-શેબા પાડ ું કારણ કે
ત્યાં બંને જણે સમ ખાધા હતા.

32 આ ર તે બેર-શેબામાં અબીમેલેખે ઇબ્રા હમ સાથે સં ધ કર .
પછ અબીમેલેખ અને તેનો સેનાપ ત ફ કોલ પ લ સ્તઓના પ્રદેશમાં
પાછા ગયા.

33 ઇબ્રા હમે બેર-શેબામાં એક એશેલ ઝાડ રોપ્ ું અને ત્યાં
ઇબ્રા હમે યહોવા જે સનાતન દેવ છે તેની પ્રાથર્ના કર . 34 અને
ઇબ્રા હમ પ લસ્તીઓની ૂ મમાં ઘણો સમય ર ો.

22
ઇબ્રા હમ ુત્ર ું બ લદાન આપવા તૈયાર

1 આ બ ું થઈ ગયા પછ દેવે ઇબ્રા હમના વ ાસની કસોટ
કરવા ું નકક ક ુર્. દેવે તેને ક ું, “ઇબ્રા હમ!”
ત્યારે ઇબ્રા હમે ઉ ર આપ્યો, “હુ આ ર ો.”
2 દેવે ક ું, “તારા ુત્રન,ે તારા એકનાએક ુત્રને, જે તને વહાલો

છે તે ઇસહાકને લઈને ું મો રયા પ્રદેશમાં જા. અને ત્યાં હુ કહુ
તે ડુગર ઉપર ું તે ું દહનાપર્ણ કર.”

3 તેથી ઇબ્રા હમ સવારે વહેલો ઊઠયો અને તેણે ગધેડા પર
જીન ના ું. ઇબ્રા હમે તેના ુત્ર ઇસહાક અને બે નોકરોને સાથે
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લીધા. ઇબ્રા હમે યજ્ઞ માંટે લાકડાં કાપીને તૈયાર કયાર્. અને પછ
દેવે ક ું હ ું તે જગ્યાએ જવા નીક ા. 4 ત્રણ દવસના પ્રવાસ
પછ ઇબ્રા હમે ઉપર જો ું અને જે જગ્યાએ એ જતાં હતા તે
જગ્યા દૂર નજરે પડ . 5 પછ ઇબ્રા હમે પોતાના નોકરોને ક ું,
“તમે અહ ગધેડા પાસે રહો, હુ માંરા ુત્રને તે જગ્યાએ લઈ
જઈશ અને ઉપાસના વધી કર શ, પછ અમે પાછા આવી ુ.ં”

6 ઇબ્રા હમે યજ્ઞ માંટેનાં લાકડાં લીધાં અને પોતાના ુત્ર
ઇસહાકના ખભા પર ચઢા ાં. અને ઇબ્રા હમે પોતાના હાથમાં
અ અને છરો લીધો પછ ઇબ્રા હમ અને તેનો ુત્ર બંને ઉપાસના
માંટે તે જગ્યાએ એક સાથે ગયા.

7 ઇસહાકે પોતાના પતા ઇબ્રા હમને ક ું, “ પતાજી!”
ઇબ્રા હમે ઉ ર આપ્યો, “હા, બેટા, ું છે?”
ઇસહાક બોલ્યો, “જુઓ, અ અને લાકડાં હુ જોઉં છુ. પણ

દહનાપર્ણ માંટે ઘેટુ કયાં છે?”
8 ઇબ્રા હમે ઉ ર આપ્યો, “બેટા, દહનાપર્ણ માંટે ું ઘેટુ દેવ

જાતે જ આપણને ૂરુ પાડશે.”
તેથી, તેઓ બંને આગળ વધ્યા. 9 જયારે તેઓ દેવે કહેલી

જગ્યાએ આવી પહોંચ્યા ત્યારે ઇબ્રા હમે એક વેદ તૈયાર કર ,
તેના પર લાકડાં ગોઠ ાં અને પોતાના ુત્ર ઇસહાકને બાંધીને વેદ
પરનાં લાકડાં ઉપર ચઢાવી દ ધો. 10 પછ ઇબ્રા હમે પોતાનો છરો
કાઢયો અને ુત્રનો વધ કરવાની તૈયાર કર .

11 ત્યારે યહોવાના દૂતે ઇબ્રા હમને રોકયો. દેવદૂતે આકાશમાંથી
બોલા ો. “ઇબ્રા હમ, ઇબ્રા હમ!”
ઇબ્રા હમે ઉ ર આપ્યો, “જી!”
12 દેવદૂતે ક ું, “તારા ુત્રને માંર શ ન હ, તેને કોઇ સજા કર શ

ન હ, મેં જો ું કે, ું દેવનો આદર કરે છે અને તેની આજ્ઞા ું
પાલન કરે છે. મેં જોઇ લી ું છે કે, ું તારા એકના એક ુત્રને
માંરા માંટે બ લ ચઢાવતાં ખચકાયો નથી.”

13 ઇબ્રા હમે ઊંચી નજર કર ને જો ું તો તેની પાછળ ઝાડ માં
એક ઘેટો શગડા ભરાઈ જવાથી ફસાઈ ગયો હતો. ઇબ્રા હમે
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તેને પકડયો અને પોતાના ુત્રને બદલે દહનાપર્ણ તર કે ચઢા ો.
અને ઇબ્રા હમનો ુત્ર બચી ગયો. 14 તેથી ઇબ્રા હમે તે જગ્યા ું
નામ યહોવા- યરેહ* પાડ ુ.ં આજે પણ લોકો કહે છે, “આ પવર્ત
પર યહોવાને જોઇ શકાય છે.”

15 યહોવાના દૂતે આકાશમાંથી બીજી વાર ઇબ્રા હમને સાદ
કર ને ક ું. 16 દેવદૂતે ક ું, “યહોવાની આ વાણી છે: હુ માંર
જાતના સમ લઉં છુ કે, તેં આ કામ માંરે માંટે ક ુર્ છે, અને તારા
ુત્રન,ે તારા એકના એક ુત્રને મને બ લ ચઢાવતાં ું ખચકાયો

નથી. 17 તેથી હુ જરૂર તને આશીવાર્દ આપીશ. હુ આકાશના
તારા જટેલા, દ રયાકાંઠાની રેતી જટેલા તારા વંશજો વધાર શ.
અને તારા વંશજો પોતાના દશુ્મનોને કબજે કરશે. 18 અને તારા
વંશજો દ્વારા ધરતી પરની તમાંમ પ્રજા આશીવાર્દ પામશે, કારણ
કે તેં માંરુ ક ું માંન્ ું છે અને તે પ્રમાંણે ક ુર્ છે.”

19 પછ ઇબ્રા હમ પોતાના નોકરો પાસે પાછો આ ો. તેઓ
સાથે મળ ને બેર-શેબા ગયા અને ઇબ્રા હમ બેર-શેબામાં જ ર ો.

20 ત્યારબાદ ઇબ્રા હમને ખબર મળ કે, “તારા ભાઈ નાહોરથી
મલ્કાહને પણ બાળકો થયા છે. 21 સૌથી મોટો ુત્ર ઉસ, તેનો
ભાઈ ૂઝ, અરામનો પતા ક ુએલ. 22 કેસેદ, હઝો, પલ્દાશ,
યદલાફ અને બ ુએલ.” 23 બ ુએલ રબકાનો પતા હતો.
ઇબ્રા હમના ભાઈ નાહોરથી મલ્કાહને આ આઠ સંતાનો થયા.
24 આ ઉપરાંત તેની રઉમાંહ નામની દાસીને ટેબાહ, ગાહામ,
તાહાશ અને માંઆકાહ જન્મ્યા.

23
સારા ું અવસાન

1 સારા 127 વષર્ ુધી જીવતી રહ ; એ ું આ ુષ્ય એટલા
વષર્ ું હ ુ.ં 2 સારા ું ૃત્ ુ કનાન ૂ મમાં આવેલા કયાર્થ-આબાર્
(હેબ્રોન)માં થ ું. ઇબ્રા હમ બહુ જ દ:ુખી હતો અને તે તેણીના
ૃત્ ુ પર ૂબ રડયો. 3 પછ તે ૃત પત્નીને ત્યાં છોડ તે હ ી

* 22:14: યહોવા- યરેહ તેનો અથર્ એ છે કે “દેવ જુએ છે” અથવા યહોવા આપે
છે.
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લોકો સાથે વાત કરવા ગયો. તેણે ક ું 4 “હુ તો ફકત આ
પ્રદેશમાં રહેતો ુસાફર માંત્ર છુ. એટલે માંર પાસે માંર પત્નીને
દફનાવવા માંટે કોઈ જગ્યા નથી. તેથી તમે મને કબરસ્તાન માંટે
કોઈ જગ્યા તમાંરા ગામમાં આપો, કે, જથેી હુ માંર પત્નીને
દફના ું.”

5 હ ી લોકોએ ઇબ્રા હમને જવાબ આપ્યો; 6 “શ્રીમાંન, તમે
અમાંર વચ્ચે દેવના સૌથી મહાન આગેવાનોમાંના એક છો. અમાંર
પાસે જે જગ્યા છે તેમાંથી તમને સૌથી સાર લાગે તે જગ્યા તમાંર
પત્નીને દફનાવવા લઈ શકો છો. અમાંરામાંથી કોઈ પણ તમને
તમાંર પત્નીને દફનાવવાની ના પાડે તેમ નથી.”

7 ઇબ્રા હમે ઊભા થઈને તે લોકોને પ્રણામ કયાર્. 8 ઇબ્રા હમે
તે લોકોને ક ું, “હુ માંર પત્નીને દફના ું એમાં તમે મને મદદ
કરવા ઈચ્છતા હો તો મને સાંભળો, માંરા તરફથી સોહારના ુત્ર
એફ્રોનને માંરા માંટે વાત કરો: 9 હુ માંખ્પેલાહની ુફા, જે તેની
માં લક ની છે તે ખર દવા ઈચ્છુ છુ તે મને આપ.ે એ તેના ખેતરને
છેડે આવેલી છે. હુ તેની ૂરે ૂર કમત આપીશ. હુ ઈચ્છુ છુ કે,
તમે લોકો તેના સાક્ષી રહો કે, હુ આ જમીન તમાંર હાજર માં
કબરસ્તાન માંટે ખર દ ર ો છુ.”

10 એફ્રોન તે લોકોની વચમાં જ બેઠેલો હતો. એફ્રોને ઇબ્રા હમને
ઉ ર આપ્યો, 11 “ના, શ્રીમાંન, માંર વાત સાંભળો. હુ તમને એ
ખેતર અને તેમાં આવેલી ુફા બંને આપી દઉં છુ. માંરા લોકોની
સાક્ષીએ હુ તમને તે આપી દઉં છુ. તમે તેમાં તમાંર પત્નીને
દફનાવો.”

12 પછ ઇબ્રા હમે હ ી લોકો આગળ પોતા ું માં ું નમાં ુ.ં
13 ઇબ્રા હમે બધા લોકોની હાજર માં એફ્રોનને ક ું, “પર ુ હુ તો
આ ખેતરની ૂરે ૂર કમત આપવા માં ું છુ. તેનો તમે સ્વીકાર
કરો તો હુ માંર પત્નીને ત્યાં દફનાવી શકુ.”

14 એફ્રોને ઇબ્રા હમને જવાબ આપ્યો, 15 “શ્રીમાંન, માંર વાત
સાંભળો, તમાંર અને માંર વચ્ચે 400 શેકેલ ચાંદ ની જમીનની શી
વસાત? તમે તમાંર પત્નીને દફનાવો.” 16 ઇબ્રા હમ સમજયો કે,
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એફ્રોન તેને જમીનની કમત કહ ર ો છે. એટલે હ ી લોકોને
સાક્ષી માંનીને તે રકમ, એટલે કે, 400 શેકેલ ચાંદ , વેપાર ઓના
ચા ુ વજન પ્રમાંણે તોલી આપી.

17-18 આ પ્રમાંણે એફ્રોનના ખેતરનો માં લક બદલાઈ ગયો.
આમ, માંમરેની ૂવર્માં માંખ્પેલાહમાં આવેલા એફ્રોનના ખેતર તેમાં
આવેલી ુફા તેમજ તેમાંના ઝાડનો કબજો ઇબ્રા હમને આપ્યો,
હ ી લોકોની સાક્ષીએ આ સોદો ઇબ્રા હમને મ ો. 19 એ પછ
ઇબ્રા હમે પોતાની પત્ની સારાને માંમરે (હેબ્રોન)ની નજીક આવેલા
માંખ્પેલાહની ુફામાં કનાનના પ્રદેશમાં દફનાવી. 20 પછ ખેતર
અને તેમાંની ુફાનો કબ્રસ્તાન તર કે ઉપયોગ કરવા માંટે ઇબ્રા હમે
હ ી લોકો પાસેથી ખર દ લી ું. તે હવે તેની સંપ થઈ ગઈ
હતી, અને તેણે તેનો ઉપયોગ કબ્રસ્તાન તર કે કય .

24
ઇસહાક માંટે પત્નીની શોધ

1 હવે ઇબ્રા હમ ૂબ ૃદ્વ થયો હતો. યહોવાએ ઇબ્રા હમને
આશીવાર્દ આપ્યા અને તેના પ્રત્યેક કામમાં સફળતા પ્રદાન કર .
2 ઇબ્રા હમે પોતાના ઘરના જૂનામાં જૂના નોકરને બોલા ો અને
ક ું, “માંર જાંઘ નીચે તારો હાથ ૂક. 3 હુ તને આકાશ અને
ૃથ્વીના દેવ યહોવાને નામે સમ દેવા ઈચ્છુ છુ કે, ું કનાનીઓની

કોઈ પણ કન્યા સાથે માંરા ુત્રના વવાહ થવા દઈશ ન હ. અમે
લોકો કનાનીઓની વચમાં રહ એ છ એ, પર ુ કોઈ પણ કનાની
કન્યા સાથે તેના લ થવા ન દેશો. 4 તમે માંરા દેશમાં માંરાં
સગાંસંબંધીઓમાં જાઓ અને ત્યાં શોધો. પછ ત્યાંથી માંરા
દ કરા માંટે ી લાવજો.”

5 નોકરે તેમને ક ું, “કદાચ તે કન્યા માંર સાથે આ દેશમાં
આવવા તૈયાર ન પણ થાય. ત્યારે માંરે તમાંરા ુત્રને તમે જે
દેશમાંથી આ ા છો ત્યાં પાછો લઈ જવો?”

6 ઇબ્રા હમે તેને ક ું, “ના, ું માંરા ુત્રને એ દેશમાં લઈ જઈશ
ન હ. 7 યહોવા આકાશના દેવે મને માંર જન્મ ૂ મનો અને માંરા
બાપના ઘરનો ત્યાગ કરા ો હતો. અને જણેે સમ ખાઈને મને
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એ ું વચન આપ્ ું હ ુ:ં ‘હુ તારા વંશજોને આ દેશ આપીશ.’ તે
તાર આગળ તને દોરવવા તેના દૂતને ત્યાંથી માંરા ુત્ર માંટે પત્ની
લાવવા મોકલશ.ે 8 પર ુ કન્યા જો તાર સાથે આવવા તૈયાર ન
હોય તો ું માંરા આ સમથી ુકત છે. પર ુ ું માંરા ુત્રને તે
દેશમાં પાછો લઈ જઈશ ન હ.”

9 આ ર તે નોકરે પોતાના ધણી ઇબ્રા હમની જાંધ નીચે હાથ
ૂકયો અને એ પ્રકારના સમ લીધા.

શોધખોળ શરુ
10 પછ નોકરે ઇબ્રા હમના દશ ઊંટ લીધાં. અને ધણી

પાસેથી જાતજાતની સારામાં સાર ભેટસોગાદો લઈને અરામ-
નાહશ-ઇમનામાં આવેલા નાહોર નગરમાં જવા નીકળ પડયો.
11 તે નગર બહાર કૂવા પાસે ગયો, ત્યારે સંધ્યાકાળે ીઓ ત્યાં
પાણી ભરવા જતી હતી. તે વખતે તેણે શહેર બહાર કૂવા પાસે
ઊંટને બેસાડયા.ં

12 નોકરે ક ું, “હે યહોવા, ું માંરા ધણી ઇબ્રા હમનો દેવ
છે. આજે ું માંરા ધણીના ુત્ર માંટે એક વહુ મેળવી આપ.
કૃપા કર ને માંરા ધણી ઇબ્રા હમ પર દયા કર. 13 હુ આ પાણી
ભરવાના કૂવા પાસે ઊભો છુ અને નગરની કન્યાઓ પાણી ભરવા
આવે છે. 14 હુ એક વ શ પ્રકારના ચન્હની પ્રતીક્ષા કર ર ો
છુ, જનેા વડે હુ જાણી શકુ કે, ઇસહાકને યોગ્ય કઈ કન્યા છે.
હુ કન્યાને કહુ કે, ‘તારો ઘડો જરા વાંકો કર, એટલે હુ પાણી
પી શકુ.’ અને જે કન્યા કહે કે, ‘પીઓને; અને હુ તમાંરાં ઊંટને
પણ પાઈશ.’ તે જ તારા સેવક ઇસહાકની વહુ થવા તેં ન
કરેલી કન્યા હોય. આના પરથી હુ જાણીશ કે, માંરા ધણી પર
તાર કૃપા છે.”

વહુ પ્રાપ્ત થઈ
15 પછ નોકરની પ્રાથર્ના ૂર થતાં પહેલા જ ત્યાં રબકા નામની

કન્યા ખભા પર ઘડો લઈને આવી. રબકા બ ુએલની ુત્રી હતી.
અને બ ુએલ ઇબ્રા હમના ભાઈ નાહોર અને મલ્કાહનો ુત્ર હતો.
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16 કન્યા ૂબ રૂપાળ હતી અને કુવાર હતી. કોઈ ુરુષનો સ્પશર્
તેને થયો ન હતો. તે પોતાનો ઘડો ભરવા માંટે કૂવા ઉપર આવી.
17 અને ારે તેણી ગાગર ભર ને પાછ આવી, નોકર તેની તરફ
દોડ્યો અને બોલ્યો, “કૃપા કર ને તમાંરા ઘડામાંથી થોડુ પાણી
પીવા આપશો?”

18 રબકાએ જલદ થી ખભા પરથી ઘડો ઉતાય અને તેને પાણી
પા ુ.ં રબકાએ ક ું, “શ્રીમાંન, લો આ પીઓ.” 19 જયારે તે
પાણી પીવડાવી રહ એટલે તે બોલી, “તમાંરા ઊંટ માંટે પણ
તેઓ પી રહે ત્યાં ુધી હુ પાણી લાવી આપીશ.” 20 એમ કહ ને
તેણે ઝટપટ ઘડો હવાડામાં ઠાલવી દ ધો અને ફર ભરવા માંટે
કૂવે દોડ ગઈ. અને તેણે બધાં જ ઊંટોને પાણી પીવડા ુ.ં

21 નોકરે ૂપચાપ ધ્યાનથી તેને જોઈ. એ ન જાણવા માંગતો
હતો કે, કદાચ યહોવાએ એની વાત સ્વીકાર ને તેનો પ્રવાસ સફળ
કય છે. 22 ઊંટો પાણી પી ર ાં એટલે પેલા માંણસે અધાર્ તોલા
સોનાની એક વાળ અને દશ તોલા સોનાની બે બંગડ ઓ પેલી
ુવતીને આપી. 23 પછ નોકરે ૂછ ું, “તારા પતા કોણ છે?

તારા પતાના ઘરમાં અમે રાતવાસો કર એ એટલી જગ્યા છે?”
24 રબકાએ જવાબ આપ્યો, “માંરા પતા બ ુએલ છે, જે

મલ્કાહ અને નાહોરના ુત્ર છે.” 25 પછ તેને ક ું, “હા, અમાંર
પાસે તમાંરા ઊંટો માંટે ુષ્કળ ઘાસચારો છે. અને રાતવાસો
કરવા માંટે જગ્યા પણ છે.”

26 નોકરે માં ું નમાંવીને યહોવાની ઉપાસના કર . 27 નોકરે ક ું,
“માંરા ધણી ઇબ્રા હમના દેવ યહોવાની પ્રશંસા થાઓ. યહોવા
માંરા ધણી પ્રત્યે દયા ુ અને વફાદાર ર ાં છે. યહોવાએ મને
માંરા ધણીના સગાઓના ઘરે દોર ો છે. અને માંરા ધણીના ુત્ર
માંટે યોગ્ય કન્યા તરફ દોર ો છે.”

28 પછ રબકાએ ઘેર દોડ જઈને જે કાંઈ બન્ ું હ ું તે
પોતાના પ રવારને જણા ું, 29 રબકાના ભાઈ ું નામ લાબાન
હ ુ.ં રબકાએ તે કતએ જે વાત કર હતી તે વાતો ભાઈને
કહ . લાબાન તેની વાતો સાંભળ ર ો હતો ત્યારે, 30 તેણે
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પોતાની બહેનના હાથ પર બંગડ ઓ અને વાળ જોઈ, તેથી તે
દોડ ને પેલા માંણસને મળવા ગયો. તે માંણસ કૂવા આગળ ઉંટો
પાસે ઊભો હતો. 31 લાબાને ક ું, “પધારો શ્રીમાંન, આપ ું
સ્વાગત કરુ છુ, તમે અહ બહાર કેમ ઊભા છો? મેં તમાંરા
ઊંટોને માંટે એક જગ્યા તૈયાર રાખી છે, અને તમાંરા માંટે ૂવાનો
ઓરડો પણ તૈયાર કર દ ધો છે.”

32 તેથી ઇબ્રા હમનો નોકર ઘરમાં ગયો. લાબાને ઊંટના બંધનો
છોડ ના ા, ઊંટો માંટે ઘાસચારો આપ્યો. અને તેને અને તેના
માંણસોને પગ ધોવા માંટે પાણી આપ્ ુ.ં 33 પછ લાબાને તેમને
ખાવા માંટે ભોજન આપ્ ુ.ં પર ુ તેણે ક ું, “હુ શા કામે આ ો
છુ તે ક ાં પહેલા હુ જમીશ ન હ.”
લાબાન બોલ્યો, “તો કહો.”

રબકા ઇસહાકની પત્ની બની
34 નોકરે ક ું, “હુ ઇબ્રા હમનો નોકર છુ, યહોવાએ અમાંરા

ધણી ઉપર દરેક બાબતમાં કૃપા કર છે. માંરા ધણી મહાન
કત થઈ ગયા છે. 35 યહોવાએ તેમને ઘેટાંબકરાં, ઊંટો અને

ગધેડા,ં ઢોરઢાંખર, સો ુંરૂ ુ,ં દાસ દાસીઓ આપ્યાં છે. 36 માંરા
ધણીની પત્ની સારાને ૃદ્વાવ ામાં એક ુત્ર અવતય અને માંરા
ધણીએ તેને બધી મલકત સોંપી દ ધી છે. 37 માંરા માં લકે મને
એવા સમ દ ધા છે કે, ‘જે કનાનીઓના દેશમાં હુ વ ું છુ તેમની
ુત્રીઓમાંથી તારે માંરા ુત્ર માંટે ી લાવવી ન હ. 38 એટલા

માંટે તારે વચન આપ ું પડશે કે, ું માંરા પતાના દેશમાં અને
માંરા કુટુબમાં જઈને ત્યાંથી માંરા ુત્ર માંટે કન્યા લાવીશ.’ 39 મેં
માંરા ધણીને ક ું, ‘કદાચ એમ પણ બને કે, ી માંર સાથે
આ દેશમાં આવવા તૈયાર ન થાય.’ 40 પર ુ માંરા ધણીએ ક ું,
‘હુ યહોવાની સેવા કરુ છુ. અને યહોવા તાર સાથે એમનો દૂત
મોકલશ,ે જે તમાંર મદદ કરશે. ત્યાં તને અમાંરા લોકોમાં માંરા
ુત્ર માંટે ી મળશ.ે 41 એ પછ ું મને આપેલા તારા વચનથી
ુકત થઇશ. પર ુ જો ું માંરા પતાના દેશમાં જા અને તે લોકો
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માંરા ુત્ર માંટે કન્યા આપવાની ના પાડે તો પણ ું તારા સમથી
ુકત છે.’
42 “આજે હુ આ કૂવા આગળ આ ો અને મેં ક ું, ‘હે યહોવા,

માંરા ધણીના દેવ, કૃપા કર ને માંરા પ્રવાસને સફળ બનાવો. 43 જો
હુ આ કૂવા આગળ ઊભો રહુ છુ. હવે જે ુવાન કન્યા પાણી
ભરવા આવે અને જનેે હુ કહુ કે, “તારા ઘડામાંથી મને થોડુ પાણી
પા.” 44 અને જો તેણી મને કહે, “પાણી પીઓ, હુ તમાંરાં ઊંટો
માંટે પણ પાણી લાવીશ.” એ ર તે હુ જાણીશ કે, તેણી માંરા
ધણીના ુત્ર માંટે યહોવાએ પસંદ કરેલ યોગ્ય કન્યા છે.’

45 “માંર પ્રાથર્ના ૂર થતાં પહેલા જ રબકા કૂવા પર પાણી
ભરવા આવી. પાણીનો ઘડો તેના ખભા પર હતો તે ઊતાર ને
પાણી ભ ુ. મેં તેને ક ુ,ં કૃપા કર ને મને થોડુ પાણી આપો.
46 તેણીએ તરત જ ઘડો નમાં ો અને ક ું, ‘પીઓ અને હુ
તમાંરા ઊંટો માંટે પણ પાણી લાવીશ.’ તેથી મેં પાણી પી ું અને
તેણીએ માંરા ઉંટોને પણ પીવા માંટે પાણી આપ્ ુ.ં 47 પછ
મેં એને ૂછ ું, ‘તારા પતા કોણ છે?’ એણે ઉ ર આપ્યો,
‘માંરા પતા બ ુએલ છે. માંરા પતાના માંતા પતા મલ્કાહ અને
નાહોર છે.’ એટલે મેં એના નાકમાં વાળ અને હાથમાં બંગડ ઓ
પહેરાવી. 48 પછ મેં સા ાંગ પ્રણામ કયાર્ અને માંરા ધણીના
દેવની સ્ ુ ત કર . કારણ કે તે મને સાચા માંગ દોર લા ા,
જથેી હુ માંરા ધણીના ુત્ર માંટે તેના ભાઈની ુત્રી પસંદ કર
શકુ. 49 હવે તમે ું કરશો? તે કહો. ું તમે માંરા ધણી પ્રત્યે
દયા ુ અને શ્રધ્ધા ુ બનશો અને તમાંર ુત્રી તેને આપશો? કે,
પછ તમાંર ુત્રી આપવાની ના પાડશો? એ મને જણાવો, જથેી
માંરે કયે રસ્તે જ ું તેની ખબર પડ.ે”

50 પછ લાબાને અને બ ુએલે જવાબ આપ્યો, “અમે જોઈએ
છ એ કે, આ બ ું યહોવાની ઈચ્છાથી થ ું છે. તેથી અમે તેને
બદલવા માંટે કઇ પણ કહ શક એ ન હ. 51 આ રબકા તમાંર
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આગળ છે, એને લઈ જાઓ અને તમાંરા ધણીના ુત્ર સાથે
પરણાવો.”

52 ઇબ્રા હમના નોકરે આ સાંભ ું અને તેણે યહોવાને સા ાંગ
પ્રણામ કયાર્. 53 પછ તેણે પોતે જે સાથે લા ો હતો તે ભેટો
રબકાને આપી. તેણે રબકાને સોનારૂપાના દાગીના તથા ુંદર
વસ્રો કાઢ ને રબકાને આપ્યાં. તેણે તેના ભાઈ અને તેની માંને
કમતી ભેટો આપી. 54 તેણે અને તેની સાથેના માંણસોએ ત્યાં
ખા ુંપી ું અને ત્યાં જ રાત ર ા.ં બીજે દવસે સવારે ઊઠયા
અને બોલ્યા, “હવે અમે અમાંરા ધણીની પાસે જઈ ું.”

55 રબકાની માં અને ભાઈએ ક ું, “ રબકાને અમાંરા લોકોની
સાથે થોડા દવસ રહેવા દો; કઈ ન હ તો દશ દવસ તો રહેવા
દો, ત્યાર પછ તે આવશ.ે”

56 પર ુ નોકરે તેઓને ક ું, “મને રોકશો ન હ, યહોવાએ માંરો
પ્રવાસ સફળ બના ો છે. હવે મને જવા દો જથેી હુ માંરા
ધણીને જઈને મ ું.”

57 રબકાના ભાઈ અને માંએ ક ું, “અમે રબકાને બોલાવીને
ૂછ એ છ એ કે, તે ું ઈચ્છે છે?” 58 તેઓએ રબકાને બોલાવી

અને તેને ૂછ ું, “ ું ું આ માંણસ સાથે હમણા જ જવા ઈચ્છે
છે?”

રબકાએ ક ું, “હા, હુ જઈશ.”
59 તેથી તેઓએ રબકાને ઇબ્રા હમના નોકર અને તેના સાથીઓ

સાથે વદાય કયાર્. રબકાની દાસી પણ તેની સાથે ગઈ. 60 જયારે
તે વદાય થતી હતી ત્યારે આશીવાર્દ આપ્યા કે,

“અમાંર બહેન, લાખો ુત્રોની માંતા થાઓ,
અને તારા વંશજો દશુ્મનોના શહેરો કબજે કરો.”

61 પછ રબકા અને તેની દાસીઓ ઊંટ પર સવાર થઈ અને
નોકર તથા તેની સાથીઓની પાછળ પાછળ ચાલવા લાગી. આ
ર તે નોકરે રબકાને સાથે લીધી અને ઘેર પાછા ફરવા માંટેની યાત્રા
શરુ કર .
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62 તે સમયે ઇસહાકે બેર-લાહાય-રોઇ છોડ દ ું હ ું અને
નેગેબમાં રહેવા ું શરૂ ક ુર્ હ ુ.ં 63 એક દવસ સાંજે તે ખેતરમાં
ફરવા ગયો હતો. ત્યાં તેણે આંખ ઊંચી કર ને જો ું તો ઊંટો
આવતાં દેખાયા.ં

64 રબકાએ નજર કર અને ઈસહાકને જોયો. એટલે તે ઊંટ
પરથી ઊતર પડ . 65 તેણે નોકરને ૂછ ું, “પેલો માંણસ ખેતરમાં
ફરનારો, આપણને મળવા આવે છે તે કોણ છે?”
નોકરે ક ું, “તે માંરા ધણીનો ુત્ર છે.” એટલે રબકાએ

પોતાનો ચહેરો ુરખામાં છુપાવી દ ધો.
66 નોકરે ઇસહાકને જે જે બન્ ું હ ું તે બ ું કહ સંભળા ુ.ં

67 પછ ઇસહાક રબકાને પોતાની માંતાના તં ુમાં લઈ ગયો. તે
દવસે ઇસહાકે રબકા સાથે વવાહ કર લીધા. તે તેની સાથે
ૂબ પ્રેમભાવ રાખતો હતો, તેથી તેને માંતાના ૃત્ ુ પછ પણ

સાંત્વન પ્રાપ્ત થ ું. માંતાના મરણ ું દ:ુખ તે ૂલી શકયો.

25
ઇબ્રા હમનો પ રવાર

1 પછ ઇબ્રા હમે બીજા લ કયાર્, તેની બીજી પત્ની ું નામ
કટૂરાહ હ ુ.ં 2 કટૂરાહે ઝમ્રાન, યોકશાન, મદાન, મદ્યાન, યશ્બાક
અને ૂઆહને જન્મ આપ્યા. યોકશાનને શબા અને દદાન બે ુત્રો
થયા. 3 અને દદાનના વંશજો આ ૂર મ, લટુશીમ અને લઉમીમ
હતા. 4 મદ્યાનના ુત્રો એફાહ, એફેર, હનોખ, અબીદા અને
એલ્દાઆહ હતા. આ બધા ઇબ્રા હમ અને કટૂરાહના વંશજો
હતા. 5 પોતાની બધી મલકત ઇબ્રા હમે ઇસહાકને આપી અને
દાસીઓના ુત્રોને તેણે ઉપહારો આપ્યા. 6 ઇબ્રા હમે ૃત્ ુ પહેલા
પોતાની દાસીઓના ુત્રોને ઇસહાકથી દૂર ૂવર્ના પ્રદેશમાં મોકલી
દ ધા. તે પછ ઇબ્રા હમે પોતાની બધી મલકત ઇસહાકને આપી
દ ધી.

7 ઇબ્રા હમ 175 વષર્ની ઉંમર ુધી જીવતો ર ો. 8 ઇબ્રા હમ
દવસેને દવસે વ ુને વ ુ નબળો પડતો ગયો. પછ સંતોષકારક
જીવન જીવીને ૂબ મોટ ઉંમરે તે ૃત્ ુ પામ્યો અને તેને તેના



ઉત્પ 25:9 lxiii ઉત્પ 25:22

ૂવર્જોની સાથે દફનાવવામાં આ ો. 9 તેના ુત્ર ઇસહાકે અને
ઇશ્માંએલે તેને માંમરેની ૂવર્માં આવેલા સોહાર હ ીના એફ્રોનના
ખેતરમાં, માંખ્પેલાહની ુફામાં દફના ો. 10 આ એ જ ુફા
અને ખેતર છે જે ઇબ્રા હમે હ ી લોકો પાસેથી ખર દયા હતા.ં
ત્યાં ઇબ્રા હમને તેની પત્ની સારા સાથે દફનાવવામાં આ ો.
11 ઇબ્રા હમના ૃત્ ુ પછ દેવે તેના ુત્ર ઇસહાક પર આશીવાર્દો
વરસા ા અને તે બેર-લહાય-રોઇ રહેવા લાગ્યો.

12 ઇશ્માંએલના પ રવારની આ યાદ છે. ઇશ્માંએલ સારાની
મસર દાસી હાગાર અને ઇબ્રા હમનો ુત્ર હતો. 13 ઇશ્માંએલના
ુત્રો તેમના જન્મના ક્રમ પ્રમાંણે આ છે: તેનો મોટો ુત્ર નબાયોથ

હતો. પછ કેદાર, 14 પછ આદબએલ, પછ મબ્સામ, પછ
15 મશમાં, પછ દમુાંહ, અને પછ માંસ્સા, પછ હદાદ, પછ તેમાં,
પછ યટુર, પછ નાફ શ, અને પછ કેદમાંહ, આ ઇશ્માંએલના
ુત્રો છે. 16 અને એમનાં ગામો અને છાવણીઓનાં નામ એમનાં

નામ પરથી જ પડયા છે. અને એ બારે કતઓ પોતપોતાના
કબીલાના આગેવાન હતા. એ બારે ુત્રો લોકોમાં બાર રાજકુમાંરો
સમાંન હતા. 17 ઇશ્માંએલની ઉંમર 137 વષર્ની થઈ ત્યારે તે ું
અવસાન થ ુ.ં 18 ઇશ્માંએલના વંશજો આ ૂરને રસ્તે મસરની ૂવર્
દશામાં હવીલાહથી ૂર ુધીની ૂ મમાં વસ્યાં હતા. ઇશ્માંઇલના
વંશજોએ તેના ભાઇના લોકો પર ધણી વખત હુમલાઓ કયાર્.

ઇસહાકનો પ રવાર
19 આ ઇસહાકની કથા છે. ઇબ્રા હમનો એક ુત્ર ઇસહાક

હતો. 20 ઇસહાકે 40 વષર્ની વયે રબકા સાથે લ કયાર્. રબકા
પાદાનારામની વતની હતી. તે અરામના બ ુએલની ુત્રી અને
અરામના લાબાનની બહેન હતી. 21 તેની પત્નીને બાળકો થતાં ન
હતા. આથી ઇસહાકે તેના માંટે યહોવાને પ્રાથર્ના કર . યહોવાએ
ઇસહાકની પ્રાથર્ના સાંભળ અને માંન્ય રાખી અને રબકા ગભર્વતી
થઇ.

22 જયારે રબકા ગભર્વતી હતી ત્યારે તેણીનાં ગભર્માં બે બાળકો
થવાને કારણે તેણીએ સહન ક ુર્. ગભર્માં બાળકો એકબીજા સાથે
ધ ા ુ કરતા,ં એટલે તેણી બોલી, “માંર સાથે આ ું ું કામ
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બની ર ું છે?” તેણીએ યહોવાને પ્રાથર્ના કર . 23 ત્યારે યહોવાએ
તેને ક ું,

“તારા પેટમાં
બે પ્રજાઓ છે,

બે પ રવારોના રાજા તમાંરામાંથી જ થશે.
જન્મથી જ પરસ્પર વરોધી એવી બે પ્રજાઓ,

એકબીજા કરતાં વધારે બળવાન થશ;ે
મોટો ુત્ર નાના ુત્રની સેવા કરશે.”

24 ૂરા દવસો થતા રબકાએ બે જોડકાં બાળકોને જન્મ
આપ્યો. 25 પ્રથમ જનીત બાળક તે લાલ હતો. તેના આખા
શર રે વાળ હતા, જાણે તેણે વાળનો ઝભ્ભો ન પહેય હોય,
આથી તેણીએ તે ું નામ એસાવ પાડ ુ.ં 26 જયારે બીજો બાળક
જન્મ્યો ત્યારે તેના હાથે એસાવની એડ પકડલેી હતી, આથી તે ું
નામ યાકૂબ પાડ ું. એ ુત્રો જન્મ્યા, ત્યારે ઇસહાકની ઉંમર 60
વષર્ની થઈ હતી.

27 બાળકો મોટા થયાં ત્યારે “એસાવ” કુશળ શકાર થયો, અને
તે ખેતરોમાં રહેવા ું પસંદ કરતો. જયારે યાકૂબ શાંત પ્રકૃ તનો
હતો. અને તં ુઓમાં ર થઈને રહેતો હતો. 28 ઇસહાક
એસાવને ૂબ પ્રેમ આપતો, તે તેને ૂબ વહાલો હતો. એસાવ
શકાર કર ને જે પ ુને લાવતો તે ું માંસ તે ખાતો હતો. પર ુ
યાકૂબ રબકાને વહાલો હતો.

29 એક વખત એસાવ શકાર કર ને પાછો ફય . તે થાકેલો
હતો, ને ૂખથી પરેશાન હતો. યાકૂબ શાક રાંધી ર ો હતો.
30 તેથી તેણે યાકૂબને ક ું, “આ લાલ શાકમાંથી મને થોડુ ખાવા
માંટે આપ. મને ૂબ ૂખ લાગી છે.” (આથી તે ું નામ અદોમ
પડ ુ)ં

31 પર ુ યાકૂબે ક ું, “પહેલાં ું તારો જયે પણાનો હ મને
આપ.”
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32 એસાવે ક ું, “હુ ૂખથી મરવા પડયો છુ. જો હુ મર
જઈશ તો માંરા પતા ું ધન પણ મને મદદ કર શકવા ું નથી.
તેથી હુ તને માંરો ભાગ આપીશ.”

33 પર ુ યાકૂબે ક ુ,ં “પહેલાં ું સમ લે કે, ું મને તે આપીશ.”
તેથી એસાવે યાકૂબ આગળ સમ ખાધા. અને એસાવે પોતાના
પતાની મલકતનો પોતાનો ભાગ યાકૂબને આપ્યો અને પોતાનો
પ્રથમ ુત્રનો હ પણ યાકૂબને વેચી દ ધો. 34 પછ યાકૂબ
એસાવને રોટલી અને મ ૂરની દાળ આપી. પછ ખાધા-પીધા
પછ તે ઊઠ ને ચાલ્યો ગયો. આ ર તે એસાવે એ દશા ુર્ કે, તે
પોતાના પ્રથમ ુત્ર હોવાના હ ની પરવા કરતો નથી.

26
ઇસહાક ું અબીમેલેખને અસત્ય કહે ું

1 એ દેશમાં પહેલાં ઇબ્રા હમના સમયમાં દકુાળ પડયો હતો,
તે સવાય આ બીજો દકુાળ પડયો. તેથી ઇસહાક ગેરાર નગરના
પ લસ્તીઓના રાજા અબીમેલેખ પાસે ગયો. 2 યહોવાએ ઇસહાક
સાથે વાત કર . યહોવાએ ઇસહાકને ક ું, “ મસર જઈશ ન હ,
હુ તને કહુ તે દેશમાં જ ું રહેજ.ે 3 અત્યારે ું આ જ દેશમાં
રહે; હુ તાર સાથે રહ શ અને તને આશીવાર્દ આપીશ. હુ
તને અને તારા વંશજોને બધા પ્રદેશો આપીશ. અને તારા પતા
ઇબ્રા હમ આગળ મેં જે સમ ખાધા હતા તે ૂરા કર શ. 4 હુ
તારા વંશજોને આકાશના અસં તારા જટેલા વધાર શ. અને
એમને આ બધા પ્રદેશો આપીશ. અને તારા વંશજોને કારણે
ૃથ્વીની બધી પ્રજાઓ આશીવાર્ દત થશ.ે 5 આ હુ એટલા માંટે

કર શ, કારણ કે તારા પતા ઇબ્રા હમે માંર આજ્ઞા ું પાલન ક ુ
અને મેં જે ક ું તે તેણે ક ુર્ છે, માંરા આદેશો માંરા વ ધઓ
અને માંરા નયમો ું પાલન ક ુર્ છે.”

6 આમ ઇસહાક ત્યાં રોકાયો અને ગેરારમાં રહેવા લાગ્યો.
ત્યાંના લોકોએ તેને તેની ી વષે ૂછ ું ત્યારે તેણે ક ું કે, “એ
તો માંર બહેન છે.” 7 “ રબકા માંર પત્ની છે.” એમ કહેવાની
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ઇસહાકમાં હમત નહોતી. તેને ડર હતો કે, લોકો તેની પત્નીને
મેળવવા માંટે કદાચ તેને માંર નાખશ.ે

8 ઠ ક ઠ ક પ્રમાંણમાં ત્યાં ર ા બાદ એક દવસ પ લસ્તીઓના
રાજા અબીમેલેખે બાર માંથી જો ુ,ં તો તેણે ઇસહાકને પત્ની
રબકાને લાડ લડાવતો જોયો. 9 અબીમેલેખે ઇસહાકને બોલા ો
અને ક ું, “આ ી તાર પત્ની છે, તેં અમને લોકોને એમ શા
માંટે ક ું કે, એ માંર બહેન છે?”
ઇસહાકે તેમને ક ું, “હુ ડરતો હતો, કદાચ તમે તેણીને મેળવવા

માંટે મને માંર નાખશો.”
10 અબીમેલેખે ક ું, “તેં અમાંરા લોકો માંટે આ બહુ જ ખરાબ

ક ુર્ છે. અમાંરામાંનો કોઈ કત તાર પત્ની સાથે સહેજે ૂઈ
ગયો હોત અને તેં અમને પાપના દોષમાં ના ા હોત.”

11 એટલા માંટે અબીમેલેખે બધા લોકોને ચેતવણી આપી કે,
“જે કોઈ કત આ માંણસને કે, તેની પત્નીને અડકશે તેને માંર
નાખવામાં આવશ.ે”

ઇસહાક ધનવાન બને છે
12 ઇસહાકે તે પ્રદેશમાં ખેતી કર અને તે જ વષેર્ મબલખ

પાક ઉતય . યહોવાએ તેના પર ધણી કૃપા કર . 13 ઇસહાક
ધનવાન બની ગયો. જયાં ુધી તે મોટો ધનવાન ન બને ત્યાં
ુધી તેની સંપ વધતી જ ગઈ. 14 તેની પાસે એટલાં બધાં

ઘેટા-ંબકરાં અને ઢોરઢાંખર તેમજ નોકર-ચાકર હતા કે, પ લસ્તીઓ
તેની ઈષાર્ કરવા લાગ્યા. 15 અને તેથી તે લોકોએ ઇસહાકના
પતા ઇબ્રા હમના વખતમાં તેના નોકરોએ જે કૂવાઓ ખોધ્યા હતા
તે બધા કૂવાઓનો નાશ કય અને તે કૂવાઓને માંટ થી ૂર દ ધા.
16 અબીમેલેખે ઇસહાકને ક ું, “ ું અમાંરો દેશ છોડ જા, ું
અમાંરા લોકો કરતાં વધારે બળવાન થઈ ગયો છે.”

17 તેથી ઇસહાકે તે જગ્યા છોડ દ ધી અને ગેરારની નાની
નદ ના કાંઠે સપાટ પ્રદેશમાં ુકામ કય , અને ત્યાં જ રહેવા
ગ્યો. 18 ઇસહાકે તેના પતા ઇબ્રા હમના સમયમાં જે કૂવાઓ
ખોદા ા હતા તે ફર થી ખોદા ા. કારણ કે ઇબ્રા હમના ૃત્ ુ
પછ પ લસ્તીઓએ તે કૂવાઓ માંટ થી ૂર દ ધા હતા. અને
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ઇસહાકે તે કૂવાઓનાં નામ તેના પતાએ જે પાડયાં હતાં તે જ
રા ા.ં 19 ઇસહાકના નોકરોએ નાની નદ ની પાસે એક કૂવો
ખોદ્યો. તે કૂવામાંથી એક પાણીનો ઝરો મળ આ ો. 20 ત્યારે
ત્યાં ગેરારના ગોવાળોએ ઇસહાકના ગોવાળો સાથે ઝઘડો કય
અને કહેવા લાગ્યા, “આ પાણી અમાંરુ છે.” તેથી ઇસહાકે તે
કૂવા ું નામ એસેક પાડ ુ.ં કારણ કે તે જગ્યા પર તે લોકોએ
ઝઘડો કય હતો.

21 પછ ઇસહાકના નોકરોએ બીજો કૂવો ખોધ્યો. ત્યાંના
લોકોએ તે કૂવા માંટે પણ ઝગડો કય , તેથી તે ું નામ તેણે
સટનાહ રા ુ.ં
22 પછ ત્યાંથી દૂર જઈને બીજો કૂવો ખોધ્યો, તે કૂવા માંટે

કોઈ ઝગડો કરવા આ ું ન હ તેથી તેણે તે ું નામ “રહોબોથ”
રા ું અને ક ું, “યહોવાએ અમાંરા માંટે આ જગ્યા ન કર
છે. અમે પ્રગ ત કર ું. અને આ ૂ મમાં અમને લાભ મળશ.ે”

23 આ જગ્યાએથી ઈસહાક બેર-શેબા ગયો. 24 ત્યાં તે જ
રાત્રે યહોવાએ તેને દશર્ન આપીને ક ું, “હુ તારા પતા ઇબ્રા હમનો
દેવ છુ. ડર શ ન હ, હુ તાર સાથે જ છુ અને હુ તને આશીવાર્દ
આપીશ. હુ તારા વંશજોની ૃ દ્વ કર શ. હુ માંરા સેવક
ઇબ્રા હમના માંટે આ બ ું કર શ.” 25 એથી ઇસહાકે તે ળે
એક વેદ બનાવડાવી અને યહોવાના નામે પ્રાથર્ના કર . ઇસહાકે
ત્યાં ુકામ કય , અને ત્યાં તેના નોકરોએ એક કૂવો ખોધ્યો.

26 પછ અબીમેલેખ ગેરારથી ઇસહાકને મળવા આ ો, તે તેની
સાથે પોતાના સલાહકાર અહુઝાથ અને પોતાના સેનાપ ત ફ કોલને
પણ લા ો.

27 ઇસહાકે તેમને ૂછ ું, “તમે મને મળવા કેમ આ ા છો?
પહેલા તો તમે માંર સાથે મત્રતા રાખતા નહોતા, તમે તો મને
માંરા દેશમાંથી કાઢ ૂકયો હતો.”

28 તેઓએ જવાબ આપ્યો, “હવે અમે લોકોએ જાણ્ ું છે કે,
યહોવા તમાંર સાથે છે. એટલે અમે ઈચ્છ એ છ એ કે, તમે
અમાંર સાથે કરાર કરો. 29 અમે લોકોએ તમાંરુ કોઈ ુકસાન
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ક ુર્ નહો ું, હવે તમાંરે સમ ખાવા જોઈએ કે, અમને લોકોને કોઈ
ુકસાન કરશો ન હ. અમે લોકોએ તમને શાં તથી સહ સલામત

ર તે વદાય કયાર્ છે. અને હવે એ સ્પ છે કે, યહોવાએ તમને
આશીવાર્દ આપ્યાં છે.”

30 તેથી ઇસહાકે તેઓને મજબાની આપી. બધાએ ખા ું ને
પી ું. 31 બીજે દવસે સવારે વહેલા ઊઠ ને તેમણે અરસપરસ
સમ ખાધા; પછ ઇસહાકે તેમને શાં તથી વદાય કયાર્. તેઓ
ક્ષેમકુશળ મત્રભાવે જુદા પડયા.ં

32 તે જ દવસે ઇસહાકના નોકરોએ આવીને પોતે જે કૂવો
ખોદ્યો હતો તેની વાત કર અને ક ું, “અમને કૂવામાંથી પીવા માંટે
પાણી મ ું છે.” 33 ઇસહાકે એ ું નામ શબાહ પાડ ું. આથી
એ શહેર આજપયત બેર-શેબા કહેવાય છે.

એસાવની પત્નીઓ
34 જયારે એસાવ 40 વષર્નો થયો, ત્યારે તેણે હ ી બએર ની

દ કર યહૂદ થ અને હ ી એલોનની દ કર બાસમાંથ સાથે લ
કયાર્. 35 આ લ ોએ ઇસહાક અને રબકાને ૂબ દ:ુખી કર
ૂકયા.ં

27
યાકૂબ ું ઇસહાકથી છળ કપટ

1 જયારે ઈસહાક ૃદ્વ થયો, ત્યારે તેની આંખોની દૃ નબળ
પડ અને તેને કઇં પણ ચોખ્ ું દેખા ું ન હ ું. એક દવસ તેણે
તેના મોટા ુત્ર એસાવને બોલા ો. ઈસહાકે ક ું, “માંરા દ કરા.”
ઈસહાકને એસાવે જવાબ આપ્યો, “જી, પતાજી, હુ આ

ર ો.”
2 ઇસહાકે ક ું, “જુઓ, હુ ૃદ્વ થઈ ગયો છુ. હવે હુ જલ્દ

મર જઇશ, 3 એટલે ું તારાં હ થયાર, બાણો અને ધ ુષ્ય લે અને
જગલમાં જઈને માંરે માંટે શકાર કર ને કઈક લાવ. 4 અને મને
ભાવતી સ્વા દ વાનગી બનાવીને માંરા માંટે લઈ આવ. જથેી હુ
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ખાઉં અને મરતાં પહેલાં તને આશીવાર્દ આ ુ.ં” 5 એટલે એસાવ
શકાર કરવા ગયો.
રબકાએ તે વાતો સાંભળ હતી, જે ઇસહાકે પોતાના ુત્ર

એસાવ સાથે કર હતી. 6 રબકાએ તેના ુત્ર યાકૂબને ક ું,
“સાંભળ, મેં તારા પતાને તારા ભાઈ સાથે વાતો કરતાં સાંભ ા
છે. 7 તારા પતાએ ક ું, ‘માંરા ખાવા માંટે શકાર કર ને કઈક
લઈ આવ, અને સ્વા દ ભોજન તૈયાર કર, જથેી હુ ખાઉં અને
મરતાં પહેલાં દેવની સાક્ષીએ તને આશીવાર્દ આ ું.’ 8 એટલા માંટે
હવે માંરા ુત્ર, હુ તને કહુ તે પ્રમાંણે કર. 9 આપણી બકર ઓનાં
ઝંુડમાં જા અને બે સરસ લવારાં માંર પાસે લઈ આવ. જથેી હુ
તેમાંથી તારા પતાને ભાવતી સ્વા દ વાનગી બનાવીશ. 10 પછ
ું તે તારા પતાની આગળ લઈ જજ,ે જથેી તે ખાઈને મરતાં

પહેલાં તને આશીવાર્દ આપ.ે”
11 પર ુ યાકૂબે પોતાની માંતા રબકાને ક ું, “પર ુ માંરા ભાઈ

એસાવને તો આખા શર રે વાળ છે, અને માંરુ શર ર વાળ વગર ું
છે. 12 કદાચ માંરા પતા જો મને અડકશે તો જાણી જશે કે,
હુ એસાવ નથી. પછ તે મને આશીવાર્દ આપશે ન હ. તે મને
શાપ આપશે કારણકે, મેં તેમને છેતરવાનો પ્રયત્ન કય .”

13 તેથી રબકાએ તેને ક ું, “કોઈ ુશ્કેલી ઊભી થશે તો તે
હુ માંરા માંથે લઈ લઇશ. હુ જે કહુ છુ તે કર. જા, અને માંરા
માંટે બે લવારાં લઈ આવ.”

14 એટલે યાકૂબ બહાર ગયો. તેણે બે બકર ઓ પકડ . અને
તે તેને તેની માંતા પાસે લા ો. રબકાએ ઇસહાકની પસંદગી
પ્રમાંણે સ્વા દ વાનગી બનાવી. 15 પછ રબકાએ તે પોષાક જે
તેનો મોટો ુત્ર એસાવ પહેરવા માંટે પસંદ કરતો હતો, તે લઈને
પોતાના નાના ુત્ર યાકૂબને પહેરા ો. 16 અને લવારાંની ખાલ
યાકૂબના હાથ પર અને તેની ડોક ના ુંવાળા ભાગ પર ઢાંક
દ ધી. 17 પછ તેણે પોતે તૈયાર કરેલી પેલી સ્વા દ વાનગી અને
રોટલી પોતાના ુત્ર યાકૂબના હાથમાં આપી.

18 યાકૂબે તેના પતા પાસે જઈને ક ું, “ પતાજી!”
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ઇસહાકે, ૂછ ું, “ ું છે બેટા? ું કોણ છે?”
19 યાકૂબે પોતાના પતાને ક ું, “હુ તમાંરો મોટો ુત્ર એસાવ

છુ, તમે જે ક ું હ ું તે પ્રમાંણે મેં ક ુર્ છે. હવે તમે બેઠા થાઓ,
અને મેં જે શકાર તમાંરા માંટે કય છે તેની વાનગી ખાઈને મને
આશીવાર્દ આપો.”

20 પર ુ ઇસહાકે પોતાના ુત્રને ક ું, “બેટા, તને આટલો જલદ
કેવી ર તે શકાર મળ ગયો?”
યાકૂબે જવાબ આપ્યો, “કારણ કે તમાંરા દેવ યહોવાએ મને

જલદ થી શકાર ઉપલબ્ધ કરા ો.”
21 પછ ઇસહાકે યાકૂબને ક ું, “બેટા, માંર પાસે આવ, જથેી

હુ તારો સ્પશર્ કર શકુ અને જાણી શકુ કે, ું માંરો ુત્ર એસાવ
છે કે, ન હ?”

22 યાકૂબ તેના પતા ઇસહાક પાસે ગયો. ઇસહાકે, તેનો સ્પશર્
કય અને ક ું, “તારો અવાજ તો યાકૂબના અવાજ જવેો જ છે.
પર ુ તારા હાથ તો એસાવના રૂવાંટ વાળા હાથ જવેા જ છે.”
23 ઇસહાકને એ ખબર ના પડ કે, આ યાકૂબ છે, કારણ કે તેના
હાથ એસાવના હાથની જમે રૂવાંટ વાળા હતા. તેથી ઇસહાકે,
યાકૂબને આશીવાર્દ આપ્યા.

24 ઇસહાકે ક ું, “ ું, ું ખરેખર માંરો ુત્ર એસાવ જ છે?”
યાકૂબે જવાબ આપ્યો, “હાજી!”

યાકૂબ માંટે આશીવાર્દ
25 પછ ઇસહાકે ક ું, “ખાવા ું લાઓ. હુ તે ખાઈશ અને

તને આશીવાર્દ આપીશ.” એથી યાકૂબે તેમને ખાવા ું આપ્ ું અને
તેમણે ખા ુ.ં પછ તેણે દ્રાક્ષારસ આપ્યો, અને તેણે તે પીધો.

26 પછ ઈસહાકે તેને ક ુ, “ ુત્ર, માંર પાસે આવ, અને મને
ુંબન કર.” 27 તેથી યાકૂબ પોતાના પતાની પાસે ગયો અને
ુંબન ક ુર્. ઇસહાકે, એસાવનાં વસ્રોની ગંધ પારખી અને તેને

આશીવાર્દ આપ્યા. ઇસહાકે ક ું,
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“અરે! માંરા ુત્રના શર રની વાસ તો યહોવાએ આશીવાર્દ આપેલા
ખેતરની વાસ જવેી છે.

28 દેવ તારા માંટે આકાશમાંથી ઝાકળ વરસાવો. જથેી તમને
મબલખ પાક અને દ્રાક્ષારસ મળે.

29 બધા લોકો તમાંર સેવા કરે.
રા તમાંર શરણે આવ,ે તમે તમાંરા ભાઈઓ ઉપર શાસન
કરો.

તાર માંતાના ુત્રો તારા ચરણોમાં નમે.
અને તાર આજ્ઞા ું પાલન કરો.

પ્રત્યેક કત જે તમને શાપ આપશે તે શાપ તેના પર ઊતરશે
અને જે કત આશીવાર્દ આપશે, તે આશીવાર્દ પામશે.”

એસાવને “આશીવાર્દ”
30 ઇસહાકે યાકૂબને આશીવાર્દ આપવાના ૂરા કયાર્. પછ

તરત જ યાકૂબ પતા ઇસહાક પાસેથી ચાલ્યો ગયો. તે જ સમયે
એસાવ શકાર કર ને અંદર આ ો. 31 એસાવે પોતાના પતાની
પસંદગી ું વ શ ભોજન બનાવીને પોતાના પતા પાસે ૂક ું.
તેણે તેના પતાને ક ું, “ પતાજી, ઊઠો અને ભોજન કરો. તમાંરા
ુત્રએ તમાંરા માંટે શકાર કય છે, તે જમો. પછ તમે મને

આશીવાર્દ આપી શકો છો.”
32 પર ુ ઇસહાકે તેને ક ુ,ં “ ું કોણ છે?”
તેણે જવાબ આપ્યો, “હુ આપનો મોટો ુત્ર એસાવ.”
33 પછ ઇસહાક ખળભળ ઊઠયો, તેણે ૂછ ું, “તો પછ
ું આ ો તે પહેલાં શકાર કર ને માંર આગળ લઈ આ ો તે

કોણ? મેં તો ખાઈને તેને આશીવાર્દ પણ આપ્યો! આશીવાર્દને
પાછો ખેંચવાનો સમય તો જતો ર ો. અને એ તો હવે કાયમ
જ રહેશે.”

34 એસાવે પોતાના પતાનાં વચનો સાંભ ા. તે ું મન કડવાશ
અને ુસ્સાથી ભરાઈ ગ ુ.ં તેણે ૂબ મોટેથી કારમી ૂમ પાડ ને
પોતાના પતાને ક ું, “ પતાજી, તો પછ મને પણ આશીવાર્દ
આપો.”
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35 ઇસહાકે ક ુ,ં “તારા ભાઈએ માંર સાથે છળ કર ને તારા
આશીવાર્દ લઈ ગયો.”

36 એસાવે ક ું, “એ ું નામ જ યાકૂબ કપટ છે. તે નામ તેને
યોગ્ય છે. તેને એ નામ બરાબર આપવામાં આ ું છે. તેણે માંર
સાથે બે વાર કપટ ક ુર્ છે; તેણે માંરો ે ુત્ર તર કેનો હ તો
લઈ જ લીધો હતો અને હવે માંરે લેવાના આશીવાર્દ પણ તેણે
લઈ જ લીધા. ું તમે માંરા માંટે કોઈ આશીવાર્દ રા ા છે?”

37 ઇસહાકે જવાબ આપ્યો, “નાજી, હવે તો ઘણું મોડુ થઇ
ગ ું છે. મેં યાકૂબને તારા પર શાસન કરવાનો અ ધકાર આપી
દ ધો છે. મેં એમ પણ કહ દ ું છે કે, બધા ભાઇઓ એના
સેવક બનશે. મેં તેને ુષ્કળ અનાજ અને દ્રાક્ષારસની જોગવાઇના
આશીવાર્દ આપ્યા છે. બેટા, તને આપવા માંટે હવે માંર પાસે
ક ું જ ર ું નથી.”

38 પર ુ એસાવ પોતાના પતા પાસે માંગતો જ ર ો, “ પતાજી,
ું તમાંર પાસે એક પણ આશીવાર્દ નથી? પતાજી, મને પણ

આશીવાર્દ આપો.” એમ કહ ને એસાવ મોટા સાદે રડવા લાગ્યો.
39 પછ ઇસહાકે તેને ક ુ,ં

“તારો વાસ સાર ફળદ્રપ ૂ મ પર ન હ હોય, જયાં જમીન
ફળતી ન હ હોય અને આકાશમાંથી ઝાકળ પણ વરસ ું
ન હ હોય.

તાર પાસે વધારે અનાજ પણ ન હ હોય.
40 તારે જીવવા માંટે સંઘષર્ કરવો પડશ,ે

તારે તારા ભાઈનો સેવક બની જ ું પડશે.
પર ુ ું સ્વતંત્રતા માંટે લડ શ

અને તેની ઝંૂસર ફગાવીને ુકત થઈ જઈશ.”

યાકૂબ પત્નીની શોધમાં
41 તે પછ આ આશીવાર્દને કારણે એસાવ યાકૂબની ૃણા કરતો

ર ો. તેણે મનોમન વચા ુર્, “માંરા પતા જલદ થી ૃત્ ુ પામશે
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અને હુ તેનો શોક મનાવીશ. પર ુ તે પછ હુ યાકૂબને માંર
નાખીશ.” એસાવના મનમાં યાકૂબ પ્રત્યે વેર ૃ જાગી હતી.

42 રબકાને એસાવ દ્વારા યાકૂબને માંર નાખવાના ષડયંત્રની
જાણ થઈ. તેણે યાકૂબને બોલાવીને ક ું, “સાંભળ, તારો ભાઈ
એસાવ તને માંર નાખવા ું ષડયંત્ર કર ર ો છે. 43 તેથી હવે,
હે ુત્ર, હુ કહુ તેમ કરજ,ે માંરો ભાઈ લાબાન હારાનમાં રહે છે.
તેની પાસે જા અને ત્યાં છુપાઈને રહે. 44 તારા ભાઈનો ક્રોધ ના
શમે ત્યાં ુધી થોડો સમય ું તેની પાસે રહે. 45 થોડા સમય
પછ તેં જે કાંઈ ક ુર્ છે તે તારો ભાઈ ૂલી જશે પછ હુ તને
તેડાવી લઈશ. હુ એક જ દવસે તમને બ ેને ુમાંવવા માંગતી
નથી.”

46 પછ રબકાએ ઇસહાકને ક ું, “તારા ુત્ર એસાવે હ ી
કન્યાઓ સાથે વવાહ કર લીધા છે. હુ એ ીઓથી કટાળ
ગઈ છુ. કારણ કે તેઓ આપણા લોકોમાંની નથી. અને જો
યાકૂબ પણ આ કન્યાઓમાંથી કોઈ એકની સાથે વવાહ કરશે તો
પછ માંરે તો મરવા સવાય કોઈ રસ્તો ન હ રહે.”

28
1 ઇસહાકે યાકૂબને બોલાવીને આશીવાર્દ આપ્યા. પછ તેને

આદેશ આપીને ક ું, “તારે કોઈ કનાની કન્યા સાથે વવાહ કરવાના
નથી. 2 તેથી ું આ ળ છોડ ને પાદૃાનારામ જા, તારા દાદા
બ ુએલને ત્યાં જા. જયાં તારા માંમાં લાબાન રહે છે. તેમની
ુત્રીઓમાંથી કોઈ એક સાથે ું વવાહ કર. 3 હુ પ્રાથર્ના કરુ

છુ કે, સવર્સમથર્ દેવ તને આશીવાર્દ આપો અને તમને ઘણા ુત્રો
આપ.ે અને તારો વંશવેલો એટલો વધારો કે, તારામાંથી અનેક
પ્રજાઓ પેદા થાય. 4 હુ પ્રાથર્ના કરુ છુ કે, જે પ્રમાંણે દેવે
ઇબ્રા હમને વરદાન આપ્ ું હ ું તે જ પ્રમાંણે તમને પણ આશીવાર્દ
આપ.ે હુ પ્રાથર્ના કરુ છુ કે, દેવ તમને ઇબ્રા હમના આશીવાર્દ
આપ.ે તે તને અને તાર ભા વપેઢ ને આ જગ્યા કે, જયાં તમે
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પરદેશીની જમે રહો છો તેને સદાને માંટે તમાંર સંપ બનાવી
દે.”

5 આ ર તે ઇસહાકે યાકૂબને પાદૃાનારામમાંના પ્રદેશમાં મોકલ્યો,
યાકૂબ ત્યાં તેના માંમાંને ત્યાં ગયો. અરામી બ ુએલ, લાબાન
અને રબકાનો પતા હતો. અને રબકા યાકૂબ અને એસાવની
માંતા હતી.

6 એસાવને ખબર પડ કે, તેના પતા ઇસહાકે યાકૂબને આશીવાર્દ
આપ્યા છે અને તેમણે યાકૂબને પાદૃાનારામમાં પત્નીની શોધ માંટે
મોકલ્યો છે. અને એસાવને એ પણ ખબર પડ ગઈ કે, ઇસહાકે
યાકૂબને આદેશ આપ્યો છે કે, તે કનાની કન્યા સાથે લ ન કરે.
7 આથી એસાવ સમજયો કે, યાકૂબ પોતાનાં માંતા પતા ું ક ું
માંનીને પાદ્દાનારામ ચાલ્યો ગયો છે. 8 તે પરથી એસાવે વચા ુર્
કે, તેના પતા એ ું ઈચ્છતા નથી કે, તેમનો ુત્ર કનાની ી સાથે
લ કરે. 9 એસાવને પહેલાની બે પત્નીઓ તો હતી, પર ુ તેણે
ઇશ્માંએલની ુત્રી નબાયોથની બહેન માંહાલાથ સાથે વવાહ કયાર્.
(ઇશ્માંએલ ઇબ્રા હમનો ુત્ર હતો.)

દેવ ું ઘર બેથેલ
10 યાકૂબે બેર-શેબા છોડ ું અને ત્યાંથી તે હારાન તરફ ગયો.

11 યાત્રા સમયે ૂયાર્સ્ત થઈ ગયો હોવાથી તે એક જગ્યાએ
રાતવાસો કરવા માંટે રોકાયો. યાકૂબે ત્યાં એક પથ્થર જોયો, તેથી
ૂઈ જવા માંટે તેના પર માં ું ૂક ું. 12 યાકૂબને એક સ્વપ્ન

આ ું; તેણે જો ું કે, એક સીડ ૃથ્વી પર ૂકેલી છે, જનેી ટોચ
આકાશ ુધી પહોંચે છે, 13 અને યાકૂબે જો ું તો દેવદૂતો સીડ
ઉપરથી ચઢતા-ઊતરતા હતા. અને યહોવા સીડ પાસે ઊભા
હતા. યહોવાએ ક ું, “હુ તમાંરા પતા ઇબ્રા હમનો દેવ યહોવા
છુ. હુ ઇસહાકનો દેવ છુ. જે જમીન પર ું ૂતો છે તે જમીન
હુ તને અને તારા વંશજોને આપીશ. 14 ૃથ્વી પર માંટ ના જટેલાં
રજકણ છે તેટલા તારા વંશજો હશ.ે તેઓ ૂવર્-પ મ તથા
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ઉ ર દ ક્ષણમાં ફેલાશે. અને તારા તથા તારા વંશજોને કારણે
ૃથ્વી પરની બધી પ્રજાઓ આશીવાર્દ પ્રાપ્ત કરશ.ે
15 “હુ તમાંર સાથે છુ અને હુ તમાંરુ રક્ષણ કર શ. તમે

જયાં જશો ત્યાંથી હુ તમને પાછો આ ૂ મ પર લઈ આવીશ.
મેં તને જે કરવા ું વચન આપ્ ું છે તે જયાં ુધી ૂરુ ન હ કર
લઉં ત્યાં ુધી હુ તારો સાથ છોડવાનો નથી.”

16 પછ યાકૂબ ઊંઘમાંથી જાગ્યો અને બોલ્યો, “મને ખબર છે
કે, યહોવા આ જગ્યા પર છે. પર ુ જયાં ુધી હુ અહ ૂતો
ન હતો, ત્યાં ુધી જાણતો નહોતો કે, તે અહ છે.”

17 યાકૂબને બીક લાગી, તેણે ક ુ, “આ તો કોઈ મહાન જગ્યા
છે. આ તો દેવ ું ઘર છે. આ તો આકાશ ું દ્વાર છે.”

18 બીજે દવસે સવારે યાકૂબ વહેલો ઊઠયો, અને જે પથ્થર
તેને માંથા નીચે ૂકયો હતો તે ઊઠા ો. અને તેને સ્માંરકસ્તંભ
તર કે ઊભો ૂક દ ધો. પછ તેણે તેના પર તેલ રે ું. આ ર તે
તેણે આ પથ્થરને દેવનો સ્માંરક સ્તંભ બના ો. 19 આ જગ્યા ું
નામ પહેલાં ૂઝ હ ું પર ુ યાકૂબે તે જગ્યા ું નામ બેથેલ પાડ ુ.ં

20 પછ યાકૂબે એક પ્ર તજ્ઞા કર . તેણે ક ું, “જો દેવ માંર
સાથે રહેશે, અને હુ પ્રવાસમાં જયાં જયાં જાઉં ત્યાં દેવ માંર
રક્ષા કરશે અને મને ખાવાને અ અને પહેરવાને વસ્રો આપશે.
21 જથેી હુ માંરા પતાને ઘેર ુર ક્ષત પાછો આવીશ. તો યહોવાને
હુ માંરા દેવ માંનીશ. 22 આ જગ્યા પર જયાં મેં પથ્થર ઊભો
કય છે, તે જગ્યા પ વત્ર ાન બનશ.ે અને દેવ ું મને જે કાંઈ
આપશે તેનો દશમો ભાગ હુ તને અપર્ણ કર શ.”

29
યાકૂબને છળતો લાબાન

1 પછ યાકૂબે પોતાનો પ્રવાસ ચા ુ રા ો, તે ૂવર્ના લોકોના
પ્રદેશમાં પહોંચ્યો. 2 યાકૂબે એક નજર કર , તો ત્યાં તેણે વગડામાં
એક કૂવો જોયો. અને કૂવા પાસે ઘેટાંનાં ત્રણ ટોળાં હતા.ં એ
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કૂવામાંથી ઘેટાંનાં ટોળાને પાણી પીવડાવવામાં આવ ું હ ુ.ં એક
મોટા પથ્થરથી કૂવા ું મોઢુ ઢાંકે ું હ ુ.ં 3 અને જયારે બધાં ઘેટાં
ભેગાં થઈ જતાં ત્યારે ઘેટાંપાળકો કૂવાના મોં પરથી પથ્થર હટાવતા
હતા. પછ બધાં ઘેટાં તે ું પાણી પી શકતાં હતાં. જયારે બધાં
ઘેટાં પાણી પી લેતાં એટલે ઘેટાંપાળકો કૂવાના મોં પર ફર થી
પથ્થર ઢાંક દેતા.

4 યાકૂબે ઘેટાંપાળકોને ૂછ ું, “ભાઈઓ, તમે લોકો કયાંથી
આવો છો?”
તેઓએ જવાબ આપ્યો, “અમે હારાનના છ એ.”
5 પછ યાકૂબે ૂછ ું, “ ું તમે લોકો નાહોરના ુત્ર લાબાનને

ઓળખો છો?”
ગોવા ળયાઓએ ક ું, “અમે લોકો તેને ઓળખીએ છ એ.”
6 પછ યાકૂબે ૂછ ું, “તે કુશળ તો છે ને?”
તેઓએ ક ું, “તેઓ કુશળ છે. બ ુ જ સરસ છે. જુઓ,

પેલી તેની ુત્રી રાહેલ તેનાં ઘેટાં સાથે આવી રહ છે.”
7 યાકૂબે ક ું, “જુઓ, હજુ દવસ છે અને ૂયાર્સ્ત થવાને

હજુ ધણી વાર છે. રાતને માંટે ઢોરોને એકઠાં કરવાનો વખત થયો
નથી. તેથી તેને પાણી પાઈને ફર થી મેદાનમાં ચરવા માંટે જવા
દો.”

8 પર ુ તે ઘેટાંપાળકે ક ું, “જયાં ુધી બધાં ઘેટાંનાં ટોળાં ભેગા
થાય ન હ ત્યાં ુધી અમે એમ કર શક એ ન હ, બધા ટોળાં
ભેગાં થાય તે પછ જ કૂવાના ુખ પરથી પથ્થર હઠાવી ું અને
બધા ઘેટાં પાણી પીશ.ે”

9 યાકૂબ ઘેટાંપાળકો સાથે વાત કરતો હતો ત્યારે જ રાહેલ
પોતાનાં પતાનાં ઘેટાં સાથે આવી. (રાહેલ ું કામ ઘેટાં ચારવા ું
હ ુ.ં) 10 રાહેલ લાબાનની ુત્રી હતી. લાબાન રબકાનો ભાઈ
હતો. અને રબકા યાકૂબની માંતા હતી. જયારે યાકૂબે રાહેલને
જોઈ, ત્યારે તેણે કૂવા પરનો પથ્થર હઠા ો અને ઘેટાંઓને પાણી
પા ુ.ં 11 પછ યાકૂબ રાહેલને ૂમીને પોક ૂક ને રડ્યો. 12 પછ
યાકૂબે રાહેલને જણા ું કે, હુ તારા પતાના પ રવારનો છુ અને
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રબકાનો ુત્ર યાકૂબ છુ. એટલે રાહેલ દોડતી ઘરે ગઈ અને
પતાને આ બધી વાત કર .
13 લાબાને પોતાની બહેનના ુત્ર યાકૂબના સમાંચાર સાંભ ા,

તેથી તે ભાણેજને મળવા માંટે દોડયો. અને તેને ભેટ પડયો,
ુંબન કરવા લાગ્યો અને પોતાને ઘેર લઈ આ ો. યાકૂબે જે

કાંઈ થ ું હ ું તે બ ુંજ લાબાનને કહ સંભળા ુ.ં
14 પછ લાબાને ક ું, “આ યર્! તમે અમાંરા પ રવારના છો!”

તેથી યાકૂબ લાબાન સાથે એક મ હના ુધી ર ો.
લાબાનનો યાકૂબ સાથે દગો

15 એક દવસ લાબાને યાકૂબને ક ું, “ ું અમાંરે ત્યાં મફતમાં
કામ કરતો રહે તે ું યોગ્ય છે? તમે સંબંધી છો, ુલામ ન હ,
બોલો, હુ તમને શી મજૂર આ ુ?ં”

16 લાબાનને બે ુત્રીઓ હતી. મોટ ું નામ “લેઆહ” અને
નાની ું નામ રાહેલ હ ુ.ં

17 રાહેલ ુંદર હતી અને લેઆહની આંખો સૌમ્ય હતી.*
18 યાકૂબ રાહેલને પ્રેમ કરતો હતો. યાકૂબે લાબાનને ક ું, “જો
તમે તમાંર નાની ુત્રી રાહેલને માંર સાથે પરણાવો, તો હુ તમાંરે
માંટે સાત વષર્ ુધી કામ કર શ.”

19 લાબાને ક ું, “હુ એને બીજા કોઈની સાથે પરણા ું તેના
કરતાં તાર સાથે પરણા ું તે એના માંટે સારુ છે. તેથી માંર
સાથે રહો.”

20 એટલા માંટે યાકૂબ ત્યાં ર ો. અને સાત વષર્ ુધી લાબાન
માંટે કામ કરતો ર ો. છતાં એ સાત વરસ તેને સાત દવસ જવેા
લાગ્યા, કારણ કે તે રાહેલને ૂબ પ્રેમ કરતો હતો.

21 સાત વષર્ પછ તેણે લાબાનને ક ું, “હવે મને રાહેલ સોંપી
દો, જથેી હુ તેની સાથે લ કરુ. તમાંરે ત્યાં કામ કરવાની માંર
ુદત ૂર થઈ છે.”

* 29:17: લેઆહની આંખો સૌમ્ય હતી તેમ કહેવાનો સારો રસ્તો એ છે કે તે
લેઆહ બહુ ુંદર નહોતી.
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22 તેથી લાબાને તે પ્રદેશના બધા લોકોને ભેગા કયાર્ અને
ભોજન આપ્ ુ.ં 23 તે રાત્રે લાબાન પોતાની ુત્રી લેઆહને યાકૂબ
પાસે લા ો. યાકૂબે અને લેઆહએ પરપસ્પર શાર રક સંબંધ
બાંધ્યો. 24 લાબાને પોતાની દાસી ઝલ્પાહ લેઆહને દાસી તર કે
આપી. 25 સવારે યાકૂબે જો ુ કે, તે લેઆહ સાથે ૂતો હતો.
યાકૂબે લાબાનને ક ું, “તેં માંર સાથે છળ ક ુર્ છે, હુ રાહેલ
સાથે લ કર શકુ તે માંટે મેં તમાંરે ત્યાં કેવો સખત પ રશ્રમ
કય છે! તમે મને શા માંટે છેતય ?”

26 લાબાને ક ું, “અમાંરા દેશમાં મોટ ુત્રી પહેલાં નાની ુત્રીને
પરણાવવાનો રવાજ અમાંરા લોકોમાં નથી. 27 પર ુ લ ોત્સવની
વ ધ ૂરા અઠવા ડયા ુધી માંણો, અને હુ રાહેલને પણ તાર
સાથે પરણાવીશ. પર ુ એ માંટે તારે બીજા સાત વષર્ માંર સેવા
કરવી પડશે.”

28 તેથી યાકૂબે તેનો સ્વીકાર કય અને તેણે લેઆહના લ ની
વ ધ ું સપ્તાહ ૂરુ ક ુર્. ત્યાર પછ લાબાને પોતાની દ કર
રાહેલ પણ તેને પરણાવી. 29 લાબાને પોતાની દાસી બલ્હાહ
પોતાની ુત્રી રાહેલને દાસી તર કે આપી. 30 તેથી યાકૂબે રાહેલની
સાથે પણ શાર રક સંબંધ બાંધ્યો. અને લેઆહ કરતાં વધારે
પ્રેમ રાહેલને આપ્યો. અને યાકૂબે લાબાનને માંટે બીજા સાત વષર્
ુધી કામ ક ુર્.
યાકૂબનાં સંતાનો

31 યહોવાએ જો ું કે, યાકૂબ લેઆહ કરતાં વધારે રાહેલને પ્રેમ
કરે છે, તેથી યહોવાએ લેઆહને બાળકોને જન્મ આપવા યોગ્ય
બનાવી, પર ુ રાહેલને કોઈ સંતાન થ ું ન હ.

32 લેઆહે એક ુત્રને જન્મ આપ્યો, તેણે તે ું નામ રૂબેન રા ુ.ં
તેણે ક ું, “યહોવાએ માંરાં દ:ુખો સામે જો ું છે. માંરા પ ત મને
પ્રેમ કરતાં નથી. તેથી કદાચ એ ું બને કે, માંરા પ ત મને પ્રેમ
કરે.”

33 લેઆહ ફર વાર ગભર્વતી થઈ. અને તેણે બીજા ુત્રને જન્મ
આપ્યો. તેણે આ ુત્ર ું નામ “ શમયોન” રા ું. લેઆહે ક ું,
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“યહોવાએ સાંભ ું કે, મને પ્રેમ મળતો નથી તેથી તેણે મને આ
ુત્ર આપ્યો.”
34 લેઆહ ફર થી ગભર્વતી થઈ અને ત્રીજા એક ુત્રને જન્મ

આપ્યો. તેણે તે ુત્ર ું નામ લેવી રા ુ.ં લેઆહએ ક ું, “હવે
તો ન મને માંરા પ ત પ્રેમ કરશે. મેં તેમના ત્રણ ુત્રોને જન્મ
આપ્યો છે.”

35 પછ લેઆહને ચોથો ુત્ર થયો. તેણીએ એ બાળક ું નામ
યહૂદા પાડ ું. અને તેણી બોલી, “આ વખતે હુ યહોવાની પ્રસંશા
કર શ.” આથી તેણીએ તે ું નામ યહૂદા પાડ ુ.ં એ પછ તેણીને
સંતાન થતાં બંધ થયાં.

30
1 રાહેલે જો ું કે, તે યાકૂબને માંટે બાળકને જન્મ આપવા માંટે

અશ કતમાંન છે, તેથી તેને પોતાની બહેન લેઆહની ઈષાર્ થવા
માંડ , તેથી તેણે યાકૂબને ક ું, “મને સંતાન આપ, ન હ તો હુ
મર જઈશ.”

2 યાકૂબ રાહેલ પર ક્રોધે ભરાયો, તેણે ક ું, “હુ દેવ નથી, તને
માંતા બનવાથી વં ચત રાખનાર તો એ જ છે.”

3 ત્યારે રાહેલે ક ું, “તમે માંર દાસી બલ્હાહને તો લઈ શકો
છો ન?ે તમે એને ઋ ુદાન કરો એટલે એ માંરા માંટે બાળકને
જન્મ આપશે. પછ એના માંરફતે હુ માં થઈશ.”

4 આથી રાહેલે પોતાની દાસી બલ્હાહ યાકૂબને પત્ની તર કે
સોંપી. યાકૂબે બલ્હાહને ઋ ુદાન ક ુર્. 5 બલ્હાહ ગભર્વતી થઈ
અને યાકૂબ માંટે તેણે એક ુત્રને જન્મ આપ્યો.

6 રાહેલે ક ું, “આખરે દેવે માંર પ્રાથર્ના સાંભળ ખર , તેણે
મને એક ુત્ર આપવાનો ન્યાય કય .” તેથી રાહેલે એ ુત્ર ું નામ
દાન રા ુ.ં

7 બલ્હાહ ફર ગભર્વતી થઈ, અને તેને યાકૂબથી બીજો ુત્ર
અવતય . 8 રાહેલે ક ું, “મેં માંર બહેન સાથે ુકાબલામાં ભારે
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લડત આપી છે. અને મને વજય મ ો છે.” એથી તેણે એ
ુત્ર ું નામ નફતાલી રા ુ.ં
9 પછ લેઆહે વચા ુર્ કે, તે હવે વધારે બાળકોને જન્મ આપી

શકે તેમ નથી. એટલે પોતાની દાસી ઝલ્પાહ યાકૂબને પત્ની
તર કે આપી. 10 પછ ઝલ્પાહને યાકૂબથી એક ુત્ર અવતય .
11 લેઆહે ક ું, “હુ ભાગ્યશાળ છુ.” હવે ીઓ મને સદભાગી
કહેશે. તેથી તેણે ુત્ર ું નામ ગાદ રા ુ.ં 12 ઝલ્પાહએ બીજા
ુત્રને જન્મ આપ્યો. 13 લેઆહ બોલી, “હુ કેવી ુખી છુ!” તેથી

તેણે એ ુત્ર ું નામ આશેર રા ુ.ં
14 ઘઉંની કાપણીના સમયે રૂબેન ખેતરે ગયો ત્યાં તેણે કેટલાંક

વશેષ પ્રકારનાં લો જોયા.ં રૂબેને તે લો લાવીને પોતાની માંતા
લેઆહને આપ્યા.ં ત્યારે રાહેલે લેઆહને ક ું, “કૃપા કર ને મને
તારો ુત્ર જે લો લા ો છે તેમાંથી થોડાં લો આપ.”

15 લેઆહે જવાબ આપ્યો, “તેં તો માંરા પ તને પહેલાંથી જ
લઈ લીધો છે, હવે ું માંરા ુત્રનાં લોને પણ લઈ લેવા માંગે
છે?”
પર ુ રાહેલે ક ુ,ં “જો ું તારા ુત્રનાં લ મને આપીશ તો

તેના બદલામાં આજે રાત્રે ું યાકૂબની સાથે ૂવા જઈ શક શ.”
16 તે રાત્રે યાકૂબ ખેતરેથી પાછો ફય એટલે લેઆહ તેને મળવા

ગઈ. તેણે યાકૂબને ક ું, “આજે રાત્રે તમાંરે માંર સાથે ૂવા ું
છે. મેં માંરા ુત્રનાં લો રાહેલને તમાંર કમતનાં રૂપમાં આપ્યા
છે.” તેથી યાકૂબ તે રાત્રે લેઆહ સાથે ૂતો.

17 તેથી દેવે લેઆહને ફર થી ગભર્વતી થવા દ ધી. તેણે
યાકૂબના પાંચમાં ુત્રને જન્મ આપ્યો. 18 લેઆહ બોલી, “મેં માંર
દાસી માંરા પ તને આપી તેથી દેવે મને તેનો બદલો આપ્યો છે.”
તેથી લેઆહે પોતાના ુત્ર ું નામ ઈસ્સાખાર રા ુ.ં

19 લેઆહ ફર વાર ગભર્વતી થઈ અને તેણે છઠ્ઠા ુત્રને જન્મ
આપ્યો, 20 લેઆહે ક ું, “દેવે મને એક ુંદર ભેટ આપી છે.
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હવે જરૂર યાકૂબ મને અપનાવશે, કારણ કે મેં એને છ બાળકો
આપ્યાં છે.” એટલે લેઆહે તે ુત્ર ું નામ ઝ ુલોન રા ું.

21 એ પછ લેઆહને એક ુત્રી અવતર . તેણે ુત્રી ુ નામ
દ નાહ રા ુ.ં

22 પછ દેવે રાહેલની અરજ સાંભળ , દેવે રાહેલને
વાં ઝયામેહણું ટાળવા માંટે સમથર્ બનાવી. 23 રાહેલ ગભર્વતી થઈ
અને તેણે એક ુત્રને જન્મ આપ્યો. રાહેલે ક ું, “દેવે મને વાંઝણી
બનવાથી બચાવી અને મને એક ુત્ર આપ્યો છે.” 24 તેથી રાહેલે
પોતાના ુત્ર ું નામ ૂસફ રા ું એમ કહેતાં દેવ હજુ મને બીજો
દ કરો આપ.ે

યાકૂબે લાબાન સાથે છળ ક ુર્
25 ૂસફના જન્મ પછ યાકૂબે લાબાનને ક ું, “હવે મને માંરે

ઘેર જવા દો. 26 જમેને માંટે મેં તમાંર નોકર કર તે માંર
પત્નીઓ અને બાળકો મને સોંપી દો, એટલે હુ ઘરભેગો થાઉં.
તમે જાણો છો કે, મેં તમાંર કેવી નોકર કર છે.”

27 લાબાને તેને ક ું, “મને થોડુ કહેવા દે, મને અ ુભવ થયો
છે કે, તારા કારણે યહોવાએ માંરા પર કૃપા કર છે. 28 માંટે ું
કહે, હુ તને ું આ ુ?ં ું જે મજૂર કહેશે તે હુ આપીશ.”

29 યાકૂબે જવાબ આપ્યો, “તમે પોતે જાણો છો કે, મેં તમાંરે
માંટે કેવો સખત પ રશ્રમ કય છે. અને તમાંરાં ઘેટાંબકરાંની મેં
કેવી સંભાળ રાખી છે. 30 હુ આ ો ત્યારે તમાંર પાસે તે થોડાં
હતાં અને હવે તેમાં ઘણો વધારો થયો છે. જયારે જયારે મેં
તમાંરા માંટે જે કાંઈ ક ુ છે, ત્યારે ત્યારે યહોવાએ તમાંરા પર
કૃપા કર છે. હવે, માંરા માંટે સમય પાક ગયો છે જથેી હુ
પોતાના માંટે કાંઈ કરુ. પછ હુ માંરા પોતાના પ રવાર માંટે ઘરની
જોગવાઈ કયારે કર શ?”

31 પછ લાબાને ૂછ ું, “તો પછ હુ તને ું આ ુ?ં”
યાકૂબે જવાબ આપ્યો, “હુ નથી ઈચ્છતો કે, તમે મને ક ું

આપો. હુ તો ફકત એટ ું જ ઈચ્છુ છુ કે, મેં જે કાંઈ કામ ક ુર્
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છે તેની કમત મને ૂકવી દો. તમે જો આટ ું કરશો તો હુ ફર
તમાંરાં ઘેટાંબકરાં ચરાવીશ અને તેમની સંભાળ રાખીશ. 32 આજે
મને તમાંરાં ઘેટાંબકરાંનાં બધાં ટોળામાં જે દરેક ઘેટાં અને બકરાં
કાબરચીતરાં હોય અને જે દરેક ઘેટાં અને બકરાં ટપકાં વાળા હોય
અને દરેક ુવાન કાળ બકર હોય તે લેઇ જવા દો. અને એ
માંર મજૂર હશ.ે 33 ભ વષ્યમાં તમે સરળતાથી જોઈ શકશો કે,
હુ કેટલો પ્રામાં ણક અને વફાદાર છુ. તમે તપાસ કરવા આવશો
ત્યારે માંર પ્રામાં ણકતા ુરવાર થશે. માંર પાસેનાં ઘેટાંબકરાંમાં ું
જે કોઈ બકરુ કાબરચીતરુ કે, ટપકાંવા ું ન હોય અને જે ઘેટુ
કા ું ન હોય તે ચોરે ું છે એમ ગણાશ.ે”

34 લાબાને ક ું, “સારુ, તાર વાત મને મંજૂર છે, અમે તને ું
જે કાંઈ માંગીશ તે આપી ું.” 35 પર ુ તે દવસે લાબાને જટેલાં
બકરાં કાબરચીતરાં અને ટપકાંવાળા હતા અને જટેલી બકર ઓ
કાબરચીતર અને ટપકાવાળ હતી અને જે ઘેટાં કાળાં હતાં તે
બધાં જુદાં પાડ સંતાડ દ ધાં અને પોતાના ુત્રોને સાચવવા માંટે
સોંપી દ ધા.ં 36 તેથી તેના ુત્રોએ બધાં કાબરચીતરાં ઘેટાંબકરાં
લઈ લીધાં અને બીજી જગ્યાએ ચાલ્યા ગયા. તેઓએ ત્રણ
દવસ ુધી પ્રવાસ કય . અને પોતાની તથા યાકૂબની વચ્ચે ત્રણ
દવસની ુસાફર જટે ું અંતર રા ુ.ં યાકૂબે લાબાનનાં બાક નાં
ઘેટાંબકરાં સંભાળ લીધા. પર ુ તેમાં કોઈ કાબરચીતરાં કે, કાળાં
ન હતા.ં

37 તેથી યાકૂબે સફેદ, બદામ, અને ચનારની લીલી સોટ ઓ
લઈને તેને છોલીને સોટ ઓનો સફેદ ભાગ ુલ્લો કર ને સફેદ
પટા પાડયા. 38 યાકૂબે પાણી પીવડાવવાની જગ્યાએ ઘેટાંબકરાંની
સામે છોલેલી સોટ ઓ રાખી, ઘેટાંબકરાં પાણી પીવા આવતાં ત્યારે
તેઓ જોતા. 39 પછ જયારે બકર ઓ ડાળ ઓની પાસે સવાણે
આવતી એટલે તેમને કાબરચીતરાં ચટાપટાવાળાં અને ટપકાંવાળાં
અને કાળા બચ્ચાં અવતયાર્.

40 યાકૂબે કાબરચીતરાં અને કાળાં ઘેટાંઓને બીજા બધાંથી જૂદા
પાડયાં. એ ર તે યાકૂબે પોતાનાં પ ુઓને લાબાનનાં પ ુઓથી જુદાં
પાડયાં. તેણે પોતાનાં ઘેટાંઓને લાબાનનાં ઘેટાંઓ સાથે ભળવા
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દ ધા ન હ. 41 જયારે જયારે ટોળામાંનાં મજ ૂત ઘેટાંબકરાં જોતા
ત્યારે તે તેમની આગળ નીકોમાં અને હવાડાઓમાં પેલી સોટ ઓ
ૂકતો, જથેી તેઓ સોટ ઓ આગળ ગભર્ધાન કરે; 42 પણ

ટોળામાંનાં નબળાં ઘેટાંબકરાં માંટે તે નીકમાં કે, હવાડામાં સોટ ઓ
ૂકતો ન હ, આથી નબળાં ઘેટાં બકરાં લાબાનનાં ર ાં અને સશકત

મજ ૂત ઘેટા યાકૂબનાં થયા.ં 43 આમ, યાકૂબ ૂબ શ્રીમંત થઈ
ગયો અને તેની પાસે ઘેટાં બકરાંનાં મોટા મોટા ટોળાં, નોકર ચાકરો,
દાસદાસીઓ, ઊંટો અને ગધેડાં થયાં. તે ૂબ સ ૃધ્ધ બન્યો.

31
યાકૂબ અને તેનો પ રવાર ભાગ્યો

1 એક દવસ યાકૂબે લાબાનના ુત્રોને વાતો કરતાં સાંભ ા,
તેઓએ ક ું કે, “યાકૂબે અમાંરા પતાજી ું સવર્સ્વ લઈ લી ું છે.
તે ધનવાન બની ગયો છે અને તેણે અમાંરા પતાની બધી મલકત
લઇ લીધી છે.” 2 યાકૂબને એમ પણ થ ું કે, લાબાન હવે
પહેલાની જમે મીઠો પ્રેમભાવ રાખતો નથી. 3 યહોવાએ યાકૂબને
ક ું, “ ું તારા પ ૃઓની ૂ મમાં તાર જન્મ ૂ મમાં પાછો ચાલ્યો
જા. હુ તાર સાથે રહ શ.”

4 તેથી યાકૂબે રાહેલ અને લેઆહન,ે જે ખેતરમાં ઘેટાંબકરાં
હતાં ત્યાં મળવા માંટે આવવા કહેવડા ું. 5 યાકૂબે રાહેલ અને
લેઆહને ક ું, “હુ જાણું છુ કે, તમાંરા પતાજી માંરા પ્રત્યે રોષે
ભરાયેલ છે, તેમનો માંરા પ્રત્યે પહેલા જવેો મૈત્રી ભાવ નથી. પણ
માંરા પતાનો દેવ માંર સાથે છે. 6 તમે બંને જાણો છો કે, મેં
તમાંરા પતા માંટે માંરાથી શકય તેટલી સખત મહેનત કર છે.
7 પર ુ તમાંરા પતાએ માંર સાથે દગો કય . દશ વખત તો માંર
મજૂર ના દરમાં ફેરફાર કય છે. છતાં બધાં જ સમયે દેવે મને
લાબાનના પ્રપંચમાંથી બચા ો છે.

8 “એક વખત લાબાને મને ક ું, ‘તાર મજૂર ના બદલામાં બધી
જ ટપકાંવાળ બકર ઓ રાખી શકે છે.’ એણે આમ ક ું ત્યારથી
બધાં જ ઘેટાંબકરાંને ટપકાંવાળાં બચ્ચાં જ જનમતા.ં આ પ્રકારનાં
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બધાં જ પ્રાણીઓ માંરા હતાં. પર ુ પછ લાબાને ક ું, ‘હુ
ટપકાંવાળાં પ્રાણીઓ રાખીશ, ું ચટાપટાવાળાં રાખી શકે છે. તે
તાર મજૂર ગણાશ.ે’ તેના એમ ક ા પછ બધાં જ પ્રાણીઓને
ચટાપટાવાળાં જ બચ્ચાં જનમતા,ં 9 આ ર તે દેવે તમાંરા પતાના
ઢોર લઈને મને આપ્યાં છે.

10 “જે સમયે ઘેટાંબકરાં ગભર્ધારણ કરવા મળ ર ા હતા
ત્યારે મેં એક સ્વપ્ન જો ુ.ં મેં જો ું કે, ગભર્ધારણ કરાવનારા નર
જા તનાં ઢોર ચટાપટાવાળા, ટપકાંવાળા અને કાબરચીતરાં હતા.ં
11 પછ દેવના દૂતે મને સ્વપ્નમાં ક ું, ‘યાકૂબ!’

“એટલે મેં ક ું, ‘જી!’
12 “દેવના દૂતે ક ું, ‘જો, ગભર્ધારણ કરનારાં ટોળામાં નર

ઢોર બધાં જ ચટાપટાવાળા, ટપકાવાળાં અને કાબરચીતરા છે; હુ
આમ કહ ર ો છુ કારણ કે લાબાનનો તાર સાથે દુ ર્વહાર મેં
જોયો છે. 13 હુ એ દેવ છુ, જે બેથેલમાં તાર પાસે આવેલ એ
જગ્યાએ તેં એક વેદ બનાવી અને તેલથી તેનો અ ભષેક કય
હતો. અને માંર આગળ શપથ લીધા હતા. હવે ઊભો થા,
અને અત્યારે જ આ જગ્યા છોડ દે, અને તારા જન્મ ળે પાછો
જા.’ ”

14 ત્યારે રાહેલ અને લેઆહે જવાબ આપ્યો, “અમાંરા પતા
પાસે તેમના ૃત્ ુ પછ અમને વારસામાં આપવા ક ું બાક ર ું
છે ખરુ?” 15 “તેણે અમાંર સાથે એક અજાણ્યા કત જે ું
વતર્ન ક ુર્ છે. તેણે અમને તમાંર પાસે વેચી દ ધા છે અને બધા
પૈસા ખચીર્ ના ાં છે જે અમાંરા હોવા જોઇએ. 16 દેવે તે બધી
જ સંપ અમાંરા પતા પાસેથી લઈ લીધી છે, તે બધી અમાંર
છે, અને અમાંરાં બાળકોની છે; માંટે દેવે જે કરવા માંટે ક ું છે
તે જ તમે કરો.”

17 તેથી યાકૂબે ુસાફર ની તૈયાર કર . તેણે પોતાની પત્નીઓ
અને ુત્રોને ઊંટ પર બેસાડયા.ં 18 પછ તે તેના પતા જયાં
રહેતા હતા તે કનાન દેશમાં મેસોપોટા મયામાં જે કાંઈ મ ું હ ું
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તે બ ું લઈને, પોતાનાં બધાં ઢોરને હાંકતો હાંકતો પોતાના પતા
ઇસહાકને મળવા નીકળ પડયો.

19 તે સમયે લાબાન પોતાનાં ઘેટાં ું ઊન કાપવા ગયો હતો. તે
દરમ્યાન રાહેલે તેના ઘરમાં ૂસી જઈને પોતાના પતાના કુળદેવતા
ચોર લાવી.

20 યાકૂબે અરામી લાબાનને દગો કય . તેણે લાબાનને બતા ું
ન હ કે, તે ત્યાંથી જઈ ર ો છે. 21 યાકૂબે પોતાનો પ રવાર અને
બધી જ મલકત જલદ જલદ લઈ લીધી અને પછ નદ (ફાત)
ઓળંગીને ગલઆદના પહાડ પ્રદેશ તરફ ચાલવા માંડ ુ.ં

22 ત્રીજે દવસે લાબાનને ખબર પડ કે, યાકૂબ ભાગી ગયો છે.
23 તેથી તેણે પોતાના માંણસોને સાથે લીધા અને સાત દવસ ુધી
તેનો પીછો કયો, છેવટે યાકૂબ ગલઆદના પહાડ પ્રદેશમાં પકડાઈ
ગયો. 24 પણ તે રાત્રે દેવે લાબાનને સ્વપ્નમાં દશર્ન આપીને ક ું,
“યાકૂબને જે કાંઈ કહો તેના એક-એક શ માંટે સાવચેત રહેજો,
યાકૂબને સારુ કે, માંઠુ કાંઈ કહ શ ન હ.”

ચોરાયેલ દેવતાઓની શોધ
25 જયારે યાકૂબને લાબાને પકડ પાડયો, ત્યારે તેણે પહાડ

પ્રદેશમાં ુકામ કયો હતો. તેથી તેના માંણસોએ એ જ પહાડ
પ્રદેશમાં ુકામ કયો.

26 લાબાને યાકૂબને ક ું, “તેં માંર સાથે દગો શા માંટે કય ?
અને ું માંર ુત્રીઓને ુદ્વમાં પકડાયેલી હોય તેમ શા માંટે લઈ
જાય છે?” 27 ું મને છેતર ને ક ા વગર જ ૂપચાપ કેમ
ભાગી ગયો? જો તેં મને જણા ું હોત તો મેં ઉજવણી કર ને
વાજતેગાજતે વદાય આપી હોત. 28 તેં મને માંરાં પૌત્રપૌત્રીઓને
તથા માંર ુત્રીઓને છેલ્લી વાર ભેટવા તથા ુંબન કરવા દ ધા
ન હ, તેં આમ કર ને બહુ ૂખાર્મીભ ુર્ વતર્ન ક ુર્ છે. 29 તને
ુકસાન કર ું એ તો માંરા ડાબા હાથની વાત છે. પર ુ ગઈકાલે

રાત્રે તારા પતાના દેવે મને સ્વપ્નમાં આવીને ચેતવણી આપીને
ક ું, “ખબરદાર, યાકૂબને જરા પણ સારુ કે, માંઠુ કહ શ ન હ.
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30 મને ખબર છે કે, ું તારે ઘેર જવા ઘણો આ ુર છે, એટલે
ું ચાલી નીક ો, એ તો જાણે સમજયા, પર ુ તેં માંરા ઘરમાંથી

દેવોને શા માંટે ચોર લીધા?”
31 યાકૂબે લાબાનને ક ું, “હુ તમને ક ાં વના એટલા માંટે

ચાલી નીક ો કારણ કે હુ ડર ગયો હતો. મને એમ કે તમે
તમાંર ુત્રીઓને જબરજસ્તી માંર પાસેથી લઈ લેશો. 32 પર ુ
મેં તમાંરા દેવોની ચોર કર નથી. અહ માંરા કોઈ પણ માંણસ
પાસેથી જો તમાંરા દેવો નીકળે તો હુ તેને માંર નાખીશ. તમાંરા
માંણસો જે માંરા સાક્ષી બનશે. આપણા માંણસોના દેખતાં માંર
પાસે તમાંરુ જે કઈ હોય તે ઓળખી બતાવો અને લઈ જાઓ.”
હવે, યાકૂબને તો ખબર જ નહોતી કે, રાહેલે લાબાનને ઘરેથી
દેવો ચોયાર્ છે.

33 તેથી લાબાન યાકૂબના તં ુમાં ગયો. તેણે ત્યાં શોધ શરૂ કર .
લેઆહના તં ુમાં પણ ગયો અને બે દાસીઓના તં ુમાં પણ ગયો.
પણ તેને દેવ મ ાં ન હ, પછ તે લેઆહના તં ુમાંથી નીકળ
રાહેલના તં ુમાં પ્રવેશ્યો. 34 રાહેલે ઊંટના જીનમાં દેવતાઓને
સંતાડ દ ધા હતા. અને તે તેના પર બેઠ હતી. લાબાને આખા
તં ુમાં તપાસ કર પણ દેવો મ ા ન હ.

35 પછ રાહેલે તેણીના પતાને ક ું, “ પતાજી, માંરા પર ુસ્સો
ન કરતા. હુ તમાંર સામે ઊભી રહેવા માંટે પણ અસમથર્ છુ.
આ સમયે માંરો માં સકધમર્ ચાલી ર ો છે.” તેથી લાબાને આખા
તં ુમાં દેવોની તપાસ કર , પર ુ તે તેઓને શોધી શકયો ન હ.

36 પછ યાકૂબ બહુ જ ુસ્સે થયો, યાકૂબે ક ું, “મેં શો
અપરાધ કય છે? મેં કયા નયમનો ભંગ કર ને પાપ ક ુર્ છે?
તમે માંર પાછળ શા માંટે પડયા છો? 37 માંરુ જે કાંઈ છે
તે બ ું તેં તપાસ્ ું છતાં તારા ઘરની કોઈ ચીજ તારા હાથમાં
આવી ખર ? જો તારા હાથમાં કોઈ ચીજ આવી હોય તો તારા
માંણસો અને માંરા માંણસો આગળ રજૂ કર. એ આપણા બં ેનો
ન્યાય કરે. 38 મેં તમાંરા માંટે વીસ વષર્ ુધી કામ ક ુર્ છે. તે
બધાં જ સમય દરમ્યાન કોઈ પણ બચ્ ું ઘેટ ઓ ું જન્મ થતી
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વખતે ૃત્ ુ પામ્ ું નથી અને ઘેટ પણ ૃત્ ુ પામી નથી. મેં તારાં
ઘેટા-ંબકરાંનાં ટોળામાંથી એક પણ ઢોર ખા ું નથી. 39 જો કોઈ
જગલી પ્રાણીઓએ કોઈ ઘેટાને ફાડ ના ું હોય તો મેં તેને તાર
આગળ રજૂ કયાર્ નથી! એ ુકસાન મેં પોતે ભરપાઈ ક ુર્ છે.
દવસે કે, રાતે જે કાંઈ ચોરાઈ જ ું તે બ ું તમે માંર પાસે વ ૂલ
કરતા. 40 દવસના સખત તાપથી અને રાતની સખત ઠડ થી
હુ થાક ગયો હતો. તેથી કા તલ ઠડ રા ત્રઓને લીધે હુ ૂઇ
શકતો નહોતો. 41 મેં માંરા જીવનનાં વીસ વષર્ એક ુલામની
જમે તમાંરા ઘરમાં વતા ાં છે. પહેલાંના ચૌદ વરસ તમાંર બે
ુત્રીઓને પરણીને મેળવવા માંટે અને છેલ્લા છ વષર્ મેં તમાંરાં

ઘેટા-ંબકરાંને સંભા ાં છે, અને તે દરમ્યાન તમે દશ વાર માંર
મજૂર નાં દરમાં ફેરફાર કય છે. 42 પર ુ જો માંરા ૂવર્જોના દેવ,
ઇબ્રા હમના દેવ અને દેવ જનેી ઈસહાક ઉપાસના કરે છે* તે દેવ
માંરા પક્ષમાં ના હોત તો તમે મને ખાલી હાથે કાઢ ૂકયો હોત.
પર ુ દેવે માંર વેદના અને માંરા કામને ધ્યાનમાં લીધાં. અને ગઇ
રાતે દેવે સા બત ક ુર્ કે, હુ સાચો છુ.”

યાકૂબ-લાબાનની સમજૂતી
43 લાબાને યાકૂબને ક ું, “આ છોકર ઓ તો માંર ુત્રીઓ છે.

તેમનાં બાળકો માંરાં છે. આ ઘેટાંબકરાં માંરાં છે, અને જે બ ું
તમે અહ જુઓ છો તે માંરુ છે. પર ુ હુ માંર ુત્રીઓ અને
તેનાં બાળકોને રાખવા માંટે ક ું જ કર શકતો નથી. 44 એટલા
માંટે હુ તમાંર સાથે કરાર કરવા માં ુ છુ કે, આપણે પથ્થરોનો
એક ઢગલો કર ુ.ં જે આપણી વચ્ચે સાક્ષી રહેશે કે, આપણે
કરાર કય છે.”

45 પછ યાકૂબે એક મોટો પથ્થર કરારના સ્માંરકસ્તંભ તર કે
ઉભો કય કે, જથેી તે ુરવાર કરે કે, તેમણે કરાર કય હતો.
46 પછ તેણે પોતાના માંણસોને પથ્થરા ભેગા કરવા માંટે ક ું.
તેમણે પથ્થરા ભેગા કર ને એક ઢગલો કય . અને તે ઢગલા

* 31:42: ઈસહાક ઉપાસના કરે છે ૂળ પ્રમાણ:ે ઇસહાકનો ભય અથવા દેવ ું
એક નામ.
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પાસે બેસીને તેમણે ભોજન ક ુર્. 47 એ જગ્યા ું નામ લાબાને
યગાર-સાહદૂથા રા ું અને યાકૂબે તે જગ્યા ું નામ ગાલએદ રા ુ.ં

48 લાબાને યાકૂબને ક ું, “આ ખડકોનો ઢગલો આપણને
આપણા કરાર ું સ્મરણ કરવા મદદ કરશ.ે” એટલા માંટે યાકૂબે
તે જગ્યા ું નામ ગાલએદ રા ુ.ં

49 એટલે લાબાને ક ું, “યહોવા આપણા ‘બ’ે જુદા થવાના
સાક્ષી રહે, અને તે આપણા ઉપર નજર રાખે.” માંટે એ જગ્યા ું
બીજુ નામ મસ્પાહ રા ુ.ં

50 પછ લાબાને ક ું. “જો તમે માંર ુત્રીઓને દ:ુખ આપશો
અથવા બીજી ીઓને પરણશો તો દેવ તમને સજા કરશે, અહ
આપણા વચ્ચે કરારનો કોઇ સાક્ષી નથી. અને છતા,ં યાદ રાખજો
કે, દેવ તમાંર અને માંર વચ્ચે સાક્ષી છે.” 51 પછ લાબાને
ક ું, “તાર અને માંર વચ્ચે આ ઢગલો અને આ સ્માંરકસ્તંભ
મેં ઊભો કય છે તે આપણને તે ું સ્મરણ કરાવશે કે, આપણે
કરાર કય છે. તે ું ધ્યાન રાખજ.ે 52 આ પથ્થરનો ઢગલો અને
આ સ્માંરકસ્તંભ પણ સાક્ષી છે, તે આપણને આપણા કરાર ું
સ્મરણ કરાવવામાં મદદરૂપ થશે કે, આ ઢગલાને ઓળંગી માંરે
તાર પાસે અથવા આ ઢગલાને અને થાંભલાને ઓળંગીને તારે
માંર પાસે લડવા માંટે કે ુકશાન કરવા આવવા ું નથી. 53 જો
આપણાંમાંથી કોઇ પણ આ કરારનો ભંગ કરે તો ઇબ્રા હમના દેવ
અને નાહોરના દેવ આપણો ન્યાય કરો.”

આથી યાકૂબે પોતાના પતા ઇસહાક જનેી ઉપાસના કરતા હતા
તે દેવના સમ ખાધા. 54 પછ યાકૂબે એક પ ુનો વધ કર અને
પહાડ પર યજ્ઞના રૂપમાં ભેટ ધર ને પોતાના માંણસોને ભોજન
કરવા માંટે બોલા ા. ભોજન કયાર્ પછ તેઓએ પહાડ પર રાત
વતાવી. 55 બીજે દવસે સવારે લાબાન વહેલી સવારે ઉઠયેો
પોતાના પૌત્ર-પૌત્રીઓ અને ુત્રીઓને ુમ્યા અને તેઓને આશીવાર્દ
આપ્યા; પછ તે ઘરે પાછો ગયો.
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32
યાકૂબ અને એસાવ ું મલન

1 યાકૂબે પણ તે ળ છોડ ું. જયારે તે પ્રવાસ કર ર ો હતો
ત્યારે તેણે દેવના દૂતો જોયા. 2 તેમને જોઈને યાકૂબે ક ું, “આ
તો દેવની છાવણી છે!” આથી તેણે તે જગ્યા ું નામ “માંહનાઈમ”
પાડ ું.

3 યાકૂબનો ભાઈ એસાવ “સેઇર” પ્રદેશમાં રહેતો હતો. તે
અદોમનો પહાડ પ્રદેશ હતો. યાકૂબે એસાવની પાસે ખે પયાઓને
મોકલ્યા. 4 યાકૂબે ખે પયાઓને ક ું કે, “માંરા વડ લ એસાવને
તમે એ ું કહેજો કે, તમાંરો સેવક યાકૂબ કહે છે કે, ‘હુ લાબાનને
ત્યાં જઈ વસ્યો હતો અને અત્યાર ુધી ત્યાં ર ો હતો. 5 માંર
પાસે ગાય, બળદ, ગધેડાં, બકરા,ં ઘેટાં અને સેવકો મોટ સં ામાં
છે. અમને સ્વીકારવા ું કહેવા હુ તમને આ સંદેશો મોક ું છુ.’ ”

6 ખે પયાઓ પાછા આવીને યાકૂબને ક ું, “અમે તમાંરા ભાઈ
એસાવ પાસે ગયા હતા. તે તમને મળવા આવી ર ો છે. તેની
સાથે 400 સશસ્ર યોદ્વાઓ છે.”

7 ખે પયાઓની વાત સાંભળ યાકૂબ ગભરાઈ ગયો. તેણે
પોતાની સાથેના બધા માંણસોને બે ટોળ માં વહેંચી ના ા અને
પોતાનાં બધાં જ ઢોરો, ઘેટાંબકરાં અને ઊંટોને પણ બે ભાગમાં
જુદા પાડયાં. 8 યાકૂબે વચા ુર્, “એસાવ આવીને એક ટોળ પર
હુમલો કરે, તો બીજી ટોળ ભાગી જઈને બચી જાય.”

9 યાકૂબે ક ું, “હે માંરા ૂવર્જ ઇબ્રા હમના દેવ, હે માંરા પતા
ઇસહાકના દેવ! તેં જ મને ક ું હ ું કે, ‘તારા દેશમાં તારા
વતનમાં પાછો જા, હુ તારુ ભ ું કર શ.’ 10 તેં માંરા પર ધણી
કરુણા બતાવી છે. તમે માંરા માંટે જે બ ું સારુ ક ુર્ છે. તે
માંટે હુ યોગ્ય નથી. મે યદન નદ પહેલી વાર ઓળંગી ત્યારે
માંર પાસે ફકત માંર લાકડ જ હતી, અને અત્યારે માંર પાસે
એટલી બધી વસ્ ુઓ છે કે, હુ તે બધીને ૂરા બે ભાગમાં અને બે
ટોળ માં વહેંચી શકુ. 11 હુ તમને પ્રાથર્ના કરુ છુ કે, કૃપા કર ને
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મને માંરા ભાઈ એસાવના હાથમાંથી બચાવો. મને એનો ભય
છે કે, રખેને તે આવીને અમને બધાંને, માંરા દ કરાઓને તેઓની
માંઓ ુદ્વાંને માંર નાખ.ે 12 હે યહોવા, તમે મને વચન આપ્ ું
હ ું કે, ‘હુ તારુ ભ ું કર શ, અને તારા વંશજોને સ ુદ્રની રેતીના
રજ જટેલા બનાવીશ કે, જનેે કોઈ ગણી ન શકે.’ ”

13 તે રાત્રે યાકૂબે ત્યાં જ ુકામ કય . યાકૂબે પોતાની પાસે
જે કાંઈ હ ું તેમાંથી કેટલીક વસ્ ુઓ પોતાના ભાઈ એસાવને ભેટ
આપવા પસંદ કર : 14 બકર ઓ 200, બકરાઓ 20, અને 200
ઘેટ ઓ, 20 ધેટા, 15 ઊંટડ ઓ 30, તેઓના બચ્ચાં સાથ,ે તથા
40 ગાયો અને 10 ગોધાઓ, 20 ગધેડ ઓ અને 10 વછેરા.
16 આ બધાં તેણે જુદાં જુદાં ટોળાંમાં પોતાના નોકરોને સોંપ્યાં
અને ક ું, “માંર આગળ ચાલો, અને એક ટોળાં અને બીજા
ટોળાં વચ્ચે જગ્યા રાખજો.” 17 યાકૂબે તેમને હુકમ કય અને
પ્રાણીઓના પહેલા ટોળા સાથેના સેવકને ૂચના આપી કે, “જો
માંરો ભાઈ એસાવ તમને મળે અને ૂછે કે, ‘તમે કોના સેવક
છો? તમે કયાં જાઓ છો? અને આ તમાંર આગળનાં ઢોરનાં
માં લક કોણ છે?’ 18 ત્યારે જવાબ આપજો, ‘એ તો આપના
સેવક યાકૂબનાં છે, અને એના વડ લ એસાવ માંટે ભેટમાં મોકલ્યાં
છે; અને યાકૂબ પોતે અમાંર પાછળ જ આવે છે.’ ”

19 એ જ ર તે તેણે ઢોરોના ટોળાં પાછળ ચાલતા બીજા
માંણસન,ે ત્રીજા માંણસને અને બધાં જ માંણસોને ૂચના આપી
કે, “જયારે તમે લોકો એસાવને મળો ત્યારે આ એક જ વાત
કહેજો. 20 વ ુમાં કહેજો કે, ‘આ તમાંર ભેટ છે, અને આપનો
સેવક યાકૂબ પણ લોકોની પાછળ આવી ર ો છે.’ ”
યાકૂબે વચા ુર્, “જો હુ આ માંણસોને ભેટ સાથે આગળ મોક ું

તો શકય છે કે, કદાચ એસાવ મને માંફ કરે અને માંરો સ્વીકાર
કરે.” 21 એટલા માંટે યાકૂબે એસાવને ભેટ તેની આગળ આગળ
મોકલી પર ુ યાકૂબ પોતે તે રાત્રે પોતાની છાવણીમાં જ ર ો.

22 તે રાત્રે મોડથેી યાકૂબ ઊઠયો અને પોતાની બે પત્નીઓ,
બે દાસીઓ, અને અ ગયાર બાળકોની સાથે યાબ્બોક નદ ને પાર
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ચાલ્યો ગયો. 23 યાકૂબે પોતાની પત્નીઓ અને બાળકોને તેમજ
પોતાની બધી મતાને નદ ની પાર મોકલી દ ધાં અને તે એકલો રહ
ગયો.

દેવ સાથે દ્વદ્વ ુદ્વ
24 યાકૂબ નદ ને પાર કરનાર છેલ્લો માંણસ હતો. પર ુ પાર

કરતા પહેલાં જયારે તે એકલો હતો ત્યારે એક માંણસ આ ો
અને તેની સાથે કુસ્તી કયાર્ કર . જયાં ુધી ૂરજ ના ઊંગ્યો ત્યાં
ુધી તે કએ યાકૂબ સાથે કુસ્તી કયાર્ કર . 25 તે કતએ

જયારે જો ું કે, પોતે યાકૂબને હરાવી શકતો નથી ત્યારે તેણે
યાકૂબના જાંઘના સાંધા પર ઠોંસો માંય અને યાકૂબ કુસ્તી કરતો
હતો ત્યાં જ તેની જાંઘનો સાંધો ઊતર ગયો.

26 પછ તે કતએ યાકૂબને ક ું, “પરોઢ થવા આ ું છે,
એટલે મને છોડ દો.”
પર ુ યાકૂબે ક ું, “જયાં ુધી ું મને આશીવાર્દ ન હ આપે

ત્યાં ુધી હુ તને છોડ શ ન હ.”
27 એટલે પેલા કતએ ૂછ ું, “તારુ નામ ું છે?”
અને યાકૂબે ક ું, “માંરુ નામ યાકૂબ છે.”
28 પછ ુરુષે ક ું, “હવે તારુ નામ યાકૂબ ન હ પણ ઇસ્રાએલ

કહેવાશે. કારણ કે તેં દેવ સાથે તથા ુરુષો સાથે લડ ને વજય
મેળ ો છે.”

29 પછ યાકૂબે પેલાને ૂછ ું, “કૃપા કર ને મને જરા તમાંરુ
નામ કહેશો?”
પર ુ પેલી કતએ ક ું, “ ું માંરુ નામ શા માંટે ૂછે છે?”

અને પછ તે સમયે પેલી કતએ યાકૂબને આશીવાર્દ આપ્યા.
30 એટલા માંટે યાકૂબે તે જગ્યા ું નામ પ ુએલ પાડ ું. યાકૂબે

ક ું, “આ જગ્યાએ મેં દેવના પ્રત્યક્ષ દશર્ન કયાર્ છે. પર ુ માંરો
જીવ બચી ગયો.” 31 જવેો તે પ ુએલ આગળથી પસાર થયો
કે, તરત જ ૂય દય થયો. યાકૂબ પોતાના પગને કારણે લંગડો
ચાલતો હતો. 32 એટલા માંટે આજે પણ ઈસ્રાએલના લોકો
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પ્રાણીની જાંઘના સાંધાનો સ્ના ુ ખાતા નથી. કારણ કે યાકૂબની
જાંઘના સાંધાના સ્ના ુ પર તેણે ઈજા પહોચાડ હતી.

33
યાકૂબની વીરતા ું દશર્ન

1 યાકૂબે સામે નજર કર તો એસાવને આવતો જોયો; તેની
સાથે 400 માંણસો હતા. યાકૂબે તેના પ રવારને ચાર સ ૂહોમાં
વહેંચ્યો. લેઆહ અને તેનાં બાળકો એક સ ૂહમાં હતા. રાહેલ
અને ૂસફ એક સ ૂહમાં હતા. દાસીઓ અને તેનાં બાળકો બે
સ ૂહમાં હતા. 2 યાકૂબે દાસીઓ અને તેમનાં બાળકોને મોખરે
રા ા.ં તેમની પાછળ લેઆહ અને તેનાં બાળકોને રા ા.ં અને
યાકૂબે છેલ્લાં રાહેલ અને ૂસફને રા ા.ં

3 યાકૂબ પોતે એસાવની પાસે ગયો. તેથી એ પહેલો માંણસ
હતો જનેી પાસે એસાવ આ ો. તેના ભાઈ ુધી ચાલતાં યાકૂબે
સાત વાર સા ાંગ પ્રણામ કયાર્.

4 જયારે એસાવે યાકૂબને જોયો. તે તેને મળવા દોડ આ ો
અને તે તેને ભેટ ને તેને ગળે વળગી પડ ને ુંબન કરવા લાગ્યો.
બં ે ભાઈની આંખમાં આનંદના અ ુ આ ાં. બં ે રડ પડયા.
5 જયારે એસાવે નજર ઊંચી કર ને ીઓ અને બાળકોને જોયા
ત્યારે તેણે ૂછ ુ,ં “તાર સાથે આ બધાં કોણ છે?”
યાકૂબે જવાબ આપ્યો, “આ એ બાળકો છે જે મને દેવની

કૃપાથી પ્રાપ્ત થયા છે. દેવ માંરા પ્રત્યે દયા ુ ર ાં છે.”
6 પછ દાસીઓ તેમનાં બાળકો સાથે તેમની નજીક આવી અને

પગે લાગી. 7 એ જ ર તે લેઆહ અને તેનાં બાળકો નજીક
આ ા અને પગે લાગ્યા.ં અને છેવટે ૂસફ અને રાહેલ નજીક
આ ા અને પગે પડયા.ં

8 એસાવે ક ું, “મેં જે બધા લોકોને અહ આવતાં જોયા, તે
લોકો કોણ છે? અને આ બધાં પ ુઓ શા માંટે છે?”
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યાકૂબે જવાબ આપ્યો, “એ તમાંરા માંટે માંરા તરફથી ભેટ છે.
જથેી તમે માંરો સ્વીકાર કર શકો. અને માંરા માં લકની માંરા
તરફ દયા રહે.”

9 પર ુ એસાવે ક ુ,ં “ભાઈ, તારે મને કોઈ ભેટ આપવાની
જરૂર નથી. માંર પાસે ૂર ું છે, તારુ તાર પાસે રાખ.”

10 યાકૂબે ક ુ,ં “ના,ના; હુ તમાંર પાસે માં ુ છુ કે, માંરા પર
કૃપા કર ને હુ જે ભેટો આ ું છુ તેનો સ્વીકાર કરો. હુ તમને
ફર થી જોઈને પ્રસ થયો છુ. કારણકે માંરે મન એ દેવ ું ુખ
જોવા જે ું છે. તમે માંરો સ્વીકાર કય છે તે જાણીને હુ પ્રસ
થયો છુ. 11 તેથી હુ વનંતી કરુ છુ કે, જે ભેટો હુ તમને આ ું
છુ તેનો તમે સ્વીકાર કરો, દેવ માંરા પર ૂબ દયા ું ર ાં છે
અને માંર પાસે મને જોઇ ું બ ું જ છે.” આમ તેણે એસાવને
ભેટો સ્વીકારવા આજીજી કર . તેથી એસાવે તે સ્વીકાર .

12 પછ એસાવે ક ું, “હવે ું તાર યાત્રા શરૂ કર શકે છે.
હુ તાર સાથે આવીશ.”

13 પર ુ યાકૂબે તેને ક ું, “તમે એ જાણો છો કે, માંરાં બાળકો
હજુ નાનાં અને નબર્ળ છે, અને માંર સાથે ધાવણાં બચ્ચાંવાળાં
ઘેટાંબકરાં અને ઢોર છે. તેમની મને ચતા છે. એમને એક
દવસ પણ વધારે ઝડપથી ચલાવીએ તો બધાં જ ઢોરો મર જશે.
14 તેથી મહેરબાની કર તમે માંરાથી આગળ જાઓ, અને હુ ધીમે
ધીમે તમાંર પાછળ આવીશ, હુ માંરા બાળકો અને માંરા ઢોરોના
રક્ષણ માંટે ધીમે ધીમે જઇશ જથેી તેઓ વધારે થાક ન જાય.
હુ તમને સેઈરમાં મળ શ.”

15 એટલા માંટે એસાવે ક ું, “તો પછ હુ માંરા માંણસોને
તમાંર સહાયતા માંટે ૂકતો જાઉ.”
પર ુ યાકૂબે ક ું, “એ તો તમાંર વશેષ દયા છે. શી જરૂર

છે? આપની દયા છે એટ ું બસ છે.” 16 એટલે એસાવ તે જ
દવસે સેઇર જવા પાછો વ ો. 17 પર ુ યાકૂબ મજલ કાપતો
કાપતો ુ ોથ પહોચ્યો. ત્યાં તેણે તેને માંટે એક ઘર બના ું
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અને પોતાનાં ઢોરો માંટે નાનાં નાનાં (માંડવા) તબેલા બના ા, તેથી
તે જગ્યા ું નામ “ ુ ોથ” રાખવામાં આ ું.

18 આમ, યાકૂબે પોતા ું જે કાંઈ હ ું તે બ ું ુર ક્ષત
પદ્દાંનારામમાંથી આવતાં કનાન દેશના શખેમ નગરમાં મોકલી દ ું
અને તે નગર આગળ ુકામ કય . 19 તેણે જે જમીન પર તં ુ
તાણ્યા હતા તે જમીન તેણે શખેમના પતા હમોરના ુત્રો પાસેથી
100 તોલા ચાંદ માં વેચાતી લીધી. 20 યાકૂબે દેવની ઉપાસના માંટે
ત્યાં એક વેદ ઊભી કર ને તે ું નામ “એલ-એલોહે ઇસ્રાએલ”
રા ું અને તે ઇસ્રાએલના દેવના નામે અપર્ણ કર .

34
દ નાહ પર બળાત્કાર

1 દ નાહ લેઆહ અને યાકૂબની ુત્રી હતી. એક દવસે ત,ે
એ પ્રદેશની ીઓને મળવા બહાર નીકળ . 2 તે પ્રદેશના રાજા
હવ્વી હમોરના ુત્ર શખેમે તેને જોઈ એટલે તેણે તેને પકડ અને
તેના પર બળાત્કાર કય અને તેની આબરૂ લીધી. 3 પણ શખેમ
દ નાહને પ્રેમ કરવા લાગ્યો અને તેની સાથે લ કરવાની ઈચ્છા
પ્રગટ કરતો. 4 તેણે પોતાના પતા હમોરને ક ું કે, “મને એ
છોકર મેળવી આપો જથેી હુ તેની સાથે લ કર શકુ.”

5 યાકૂબને સમાંચાર મ ા કે, શખેમે તેની ુત્રી દ નાહની આબરૂ
લીધી હતી. પણ તેના ુત્રો ઢોરો સાથે ખેતરમાં હતા એટલે તેઓના
આ ા ુધી તેણે શાં ત રાખી. 6 પછ શખેમના પતા હમોર
યાકૂબની સાથે વાત કરવા ગયો.

7 ખેતરમાં યાકૂબના ુત્રોને જે કાંઈ બન્ ુ હ ું તેના સમાંચાર
મ ા, જયારે તેઓએ આ સાંભ ું ત્યારે તેઓ ઘણા ુસ્સે થઈ
ગયા હતા, કારણ કે શખેમે યાકૂબની ુત્રી પર બળાત્કાર કર ને
ઈસ્રાએલ વરુધ્ધ ન કરવા જવેો ભયંકર ુનો કય હતો.

8 પર ુ હમોરે તેમને ક ું, “માંરો ુત્ર શખેમ તમાંર ુત્રી
દ નાહને ૂબ ચાહે છે, કૃપા કર ને તેને તેણીની સાથે પરણવા દો.
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9 અમાંર સાથે લ સંબંધ બાંધો, તમાંર કન્યાઓ અમને આપો
અને અમાંર કન્યાઓ તમે લો. 10 તમે લોકો આ પ્રદેશમાં અમાંર
સાથે રહ શકશો અને આ દેશ તમાંરા માંટે ુલ્લો રહેશે. તમે
લોકો અહ રહો, ાપાર રોજગાર કરો અને માંલ મલકતવાળા
થાઓ.”

11 પછ શખેમે પણ યાકૂબ અને ભાઈઓને વાત કર . શખેમે
ક ું, “કૃપા કર ને માંરો સ્વીકાર કરો અને મેં જે કાંઈ ક ુર્ છે તે
બદલ મને માંફ આપો. તમે લોકો મને જે કરવા ું કહેશો તે હુ
કર શ. 12 જો તમે મને દ નાહ સાથે પરણવા દેશો તો, હુ તમે
જે કાંઈ ભેટ માંગશો તે હુ આપીશ.”

13 યાકૂબના ુત્રોએ શખેમ તથા તેના પતાને કપટભય જવાબ
આપ્યો, કારણ કે શખેમે તેઓની બહેન દ નાહની આબરૂ લીધી
હતી. 14 એટલા માંટે તેમણે ક ું, “જણેે ુ ત કરાવી નથી
એવા માંણસને અમાંર બહેન પરણાવવી એ તો અમાંરાથી બને
જ ન હ, કારણ, એથી અમાંર બદનામી થાય. 15 છતાં અમે
લોકો તને એની સાથે લ કરવા દઈ ું, જો તમે પણ અમાંરા
જવેા બની જાઓ. તમાંરા નગરના સવર્ ુરૂષોની અમાંર જમે
ુ ત થઈ જાય. 16 પછ તમાંરા ુરુષો અમાંર કન્યાઓ સાથે

લ કર શકશે અને અમાંરા ુરુષો તમાંર કન્યાઓ સાથે લ
કર શકશ.ે આપણે એકબીજા સાથે રહ એ અને એક પ્રજા બની
જઈએ. 17 પણ જો તમે લોકો ુ ત ન કરાવો, તો અમે લોકો
દ નાહને લઈ ચાલ્યા જઈ ુ.ં”

18 આ કરારથી હમોર અને શખેમ બહુ પ્રસ થયા. 19 દ નાહના
ભાઈઓએ જે કાંઈ ક ું તે પ્રમાંણે કરવામાં શખેમને આનંદ થયો.
કારણ તે યાકૂબની ુત્રીને ૂબ પ્રેમ કરતો હતો.
વળ , તે આખા કુટુબમાં તે ું સૌથી વધારે માંન હ ુ.ં 20 એટલા

માંટે હમોર અને તેનો ુત્ર શખેમ ગામના ભાગળે આ ા અને
લોકોને કહેવા લાગ્યા કે, 21 “ઇસ્રાએલના આ લોકો આપણા
મત્રો થવા માંગે છે. અને અમે લોકો તેઓને આપણા પ્રદેશમાં
રહેવા દેવા માંગીએ છ એ. તેઓ આપણી સાથે શાં ત કાયમ
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રાખવા ઈચ્છે છે. આપણી પાસે આપણા લોકો માંટે પયાર્પ્ત ૂ મ
છે. તો ભલે તેઓ રહે અને વેપારધંધો કરે. આપણે તેમની
કન્યાઓ સાથે લ કર એ અને આપણી કન્યાઓ તેમને આપીએ.
22 પર ુ એક શરતે કે, આપણામાંના સવર્ ુરુષોની તેમની જમે
ુ ત કરાવવામાં આવે. એ લોકો પણ આપણી સાથે રહેવા

અને એક પ્રજા બનવા તૈયાર છે. 23 જો આપણે એમ કર ું,
તો તેમનાં ઢોરઢાંખર અને મલકતથી આપણે ધનવાન થઈ જઈ ુ.ં
એટલા માંટે ચાલો આપણે તેમની સાથે કરાર કર એ અને તેઓ
અહ અમાંરા લોકો સાથે રહેશે.” 24 ભાગળો પર જે લોકોએ
આ વાત સાંભળ તે બધા હમોર અને શખેમ સાથે સંમત થઇ
ગયા અને શહેરના બધા વડ લોએ હમોર અને તેના ુત્ર શખેમની
વાત સ્વીકાર , અને સવર્ ુરુષોની ુ ત કરાવવામાં આવી.

25 ત્રીજે દવસે ુ ત થયેલા ુરુષોની બળતરા શમી નહોતી,
ત્યાં જ યાકૂબના બે ુત્રો શમયોન અને લેવી, જઓે દ નાહના
સગા ભાઈઓ હતા તેઓ તરવાર, લઈને ઓ ચતા શહેર પર ચઢ
આ ા અને તેમણે બધા ુરુષોને માંર ના ા. 26 દ નાહના
ભાઈ શમયોન અને લેવીએ હમોર અને તેના ુત્ર શખેમને માંર
ના ા. તેઓએ શખેમના ઘરમાંથી દ નાહને બહાર આણી અને
તેને લઈને ચાલ્યા ગયા. 27 વળ , યાકૂબના બીજા ુત્રોએ ઘાયલ
થયેલાઓ પર હુમલો કય અને નગરને ૂંટ લી ું, કારણ કે હજુ
ુધી તેમની બહેનની લાજ ૂંટવાથી ઉત્પ થયેલ ક્રોધ શમ્યો

નહોતો. 28 એટલા માંટે દ નાહના ભાઈઓએ તેમનાં બધાં જ
ઢોર ૂંટ લીધાં. 29 તેમણે તેમની બધી માંલમ ા, બધાં બાળકો
અને બધી ીઓ પણ કબજે કર લીધાં.

30 પર ુ યાકૂબે શમયોન અને લેવીને ક ું, “તમે લોકોએ
મને બહુ દ:ુખી કય છે; આ પ્રદેશના વતનીઓ કનાનીઓ અને
પ રઝ ઓમાં તમે મને અ પ્રય બના ો છે. તે બધા લોકો આપણા
વરોધી થઈ જશે. અહ માંર પાસે તો થોડા જ માંણસો છે,
અને જો એ લોકો એકઠા થઈને માંર વરુધ્ધ જઈને માંરા પર
હુમલા કરે તો માંરા પ રવારનો તો વનાશ જ થાય.”
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31 પર ુ ભાઈઓએ ઉ ર આપ્યો, “તો ું અમાંરે અમાંર
બહેન સાથે આ લોકોને વેશ્યા જવેો વહાર કરવા દેવો? ના,
અમાંર બહેન સાથે આવો વહાર કરનારા લોકો ખરાબ છે.”

35
બેથેલમાં યાકૂબ

1 દેવે યાકૂબને ક ું, “ચાલ, ઊઠ બેથેલ જા અને ત્યાં રહે.
અને ત્યાં ઉપાસના માંટે વેદ બનાવ. દેવ ું સ્મરણ કર. કારણ કે
ું તારા ભાઈ એસાવ પાસેથી ભાગી આ ો ત્યારે તને દેવે દશર્ન

આપ્યા હતા.”
2 આથી યાકૂબે પોતાના પ રવારને અને પોતાની સાથેના બધા

માંણસોને ક ું, “તમાંર પાસે લાકડાના અને ધા ુના જે પારકા
મથ્યા દેવો હોય તેને ફેંક દો અને તમાંર દેહ ુ દ્વ કર ને વ ો
બદલી નાખો. 3 પછ આપણે બધા આ ળને છોડ ને બેથેલ
જઈ ું. ત્યાં હુ માંરા વપ ના સમયે માંરો પોકાર સાંભળનાર
અને હુ જયાં જયાં ગયો ત્યાં ત્યાં માંરો સાથ કરનાર દેવને માંટે
હુ વેદ બનાવીશ.”

4 આથી જે લોકોની પાસે પારકા મથ્યા દેવો હતા, તે બધા દેવો
તેમણે યાકૂબને આપી દ ધા. તેઓએ પોતાના કાનોમાં પહેરેલી
કડ ઓ પણ યાકૂબને સોંપી દ ધી. યાકૂબે આ બધી વસ્ ુઓને
શખેમ નગરની બાજુમાં એલોન ૃક્ષ નીચે દાટ દ ધાં.

5 યાકૂબ અને તેના ુત્રોએ તે જગ્યા છોડ દ ધી. તે ૂ મના
લોકો તેમનો પીછો કર ને તેમને માંર નાખવા માંગતા હતા. પર ુ
તેઓ ુબજ ભયભીત* હતા તેથી તેઓએ યાકૂબનો પીછો કય
ન હ. 6 યાકૂબ અને તેની સાથેના બધા લોકો કનાન દેશમાં ૂઝ
એટલે કે, બેથેલ આવી પહોંચ્યા. 7 યાકૂબે ત્યાં એક વેદ બાંધી
અને તે ળ ું નામ તેણે “એલ-બેથેલ” પાડ ુ.ં કારણ કે તે

* 35:5: ભયભીત ૂળ પ્રમાણે: “તેમના પર દેવનો ત્રાસ પડ્યો.”
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જયારે પોતાના ભાઈ પાસેથી ભાગી નીક ો હતો, ત્યારે દેવે તેને
તે ળે દશર્ન દ ધાં હતા.

8 રબકાની સા ુ દબોરાહ અહ ૃત્ ુ પામી હતી. ત્યારે તેને
બેથેલ નજીક એલોન ૃક્ષ નીચે દફનાવવામાં આવી હતી. આથી
એ ું નામ “રુદન ું એલોન ૃક્ષ” (એલોન-બા ૂથ) રાખવામાં આ ું
હ ુ.ં

યાકૂબ ું ન ું નામ
9 જયારે યાકૂબ પાદ્દાનારામથી પાછો ફય ત્યારે દેવે ફર થી તેને

દશર્ન દ ધા અને આશીવાર્દ આપ્યા. 10 દેવે યાકૂબને ક ું, “તારુ
નામ યાકૂબ છે. પણ હવે ઇસ્રાએલ રહેશે.” આથી તે ું નામ
ઇસ્રાએલ પડ ુ.ં

11 દેવે તેને ક ું, “હુ સવર્સમથર્ દેવ છુ. હુ તને આશીવાર્દ
આ ું છુ, તને ઘણા સંતાનો થાઓ અને તારા વંશજો વધો. એક
મહાનરા બનો, જાઓ તમાંરાથી બીજા રા તથા રાજાઓ થશ.ે
12 મેં ઇબ્રા હમ અને ઇસહાકને જે વશેષ ૂ મ આપી હતી તે
હવે હુ તમને તથા તમાંરા વંશજોને આ ું છુ.” 13 પછ દેવ
અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા. 14-15 યાકૂબે તે જગ્યા પર જયાં દેવે તેની
સાથે વાત કર હતી ત્યા,ં એક સ્માંરકસ્તંભ ઊભો કય અને તેના
પર તેણે પેયાપર્ણ અપીર્ અને તેલનો અ ભષેક કય . અને તે
જગ્યા ું નામ બેથેલ પાડ ુ.ં

રાહેલ ું અવસાન
16 યાકૂબ અને તેના માંણસોએ બેથેલ છોડ ું. અને ારે

તેઓ એફ્રાથથી હજી થોડે અંતરે હતા ત્યાં જ રાહેલને પ્ર ૂ તની
પીડા શરૂ થઇ. 17 પર ુ રાહેલને ક ાતી જોઈને દાઈએ તેને ક ું,
“રાહેલ, ું ડર શ ન હ, કારણ કે આ વખતે પણ ું ુત્રને જન્મ
આપી રહ છે.”

18 ુત્રને જન્મ આપતી વખતે રાહેલ ું અવસાન થ ુ.ં જીવ
જતાં જતાં તેણે તે ું નામ “બેનોની” પાડ ું હ ુ.ં પર ુ તેના પતા
યાકૂબે તે ું નામ “ બન્યામીન” પાડ ુ.ં
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19 આમ, રાહેલ ું અવસાન થ ું અને તેને એફ્રાથ, એટલે કે,
બેથલેહેમને રસ્તે દફનાવવામાં આવી. 20 યાકૂબે તેની કબર પર
એક આધારસ્તંભ ઊભો કય , અને તે આધારસ્તંભ આજે પણ
રાહેલની કબરના સ્તંભ તર કે ઊભો છે. 21 પછ ઈસ્રાએલ
આગળ વધ્યો. તેણે એદેર સ્તંભની બરાબર દ ક્ષણમાં ુકામ
કય .

22 ઇસ્રાએલ ત્યાં થોડો સમય રોકાયો. જયારે તે ત્યાં હતો
ત્યારે રૂબેન ઇસ્રાએલની દાસી બલ્હાહ સાથે ૂઈ ગયો. ઇસ્રાએલે
જયારે આ જાણ્ ું ત્યારે તે બહુ જ ુસ્સે થયો.

ઇસ્રાએલનો પ રવાર
યાકૂબને બાર ુત્રો હતા:

23 લેઆહના પેટે જન્મેલા ુત્રો છ હતા: રૂબેન, શમયોન,
લેવી, યહૂદા, ઈસ્સાખાર અને ઝ ુલોન. યાકૂબના પહેલા
ખોળાનો ુત્ર રૂબેન.

24 તેની પત્ની રાહેલના બે ુત્રો હતા: ૂસફ અને બન્યામીન.
25 રાહેલની દાસી બલ્હાહને પેટે જન્મેલા બે ુત્રો હતા: દાન
અને નફતાલી.

26 અને લેઆહની દાસી ઝલ્પાહથી જન્મેલા બે ુત્રો હતા:
ગાદ અને આશેર.

આ બધા યાકૂબના ુત્રો પાદ્દાંનારામમાં જન્મેલા હતા.

27 યાકૂબ માંમરે એટલે કયાર્થ-આબાર્ (હેબ્રોન) આગળ પોતાનો
પતા ઇસહાક હતો ત્યાં પહોંચી ગયો. આ તે જગ્યા છે, જયાં
ઇબ્રા હમ અને ઇસહાક જઈને ર ાં હતા.ં 28 ઇસહાકની ઉંમર
180 વષર્ની થઈ હતી. 29 ઇસહાક ઘણા વષોર્ જી ો, તે લાં ુ
અને ૂણર્ જીવન જી ો પછ તે ૃત્ ુ પામ્યોં. અને તેના દ કરાઓ
એસાવ અને યાકૂબે તેને તેના પતા ઇબ્રા હમને ાં દફના ા
હતા ત્યાં દફના ો.
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36
એસાવનો પ રવાર

1 એસાવ ઉફેર્ અદોમના વંશજો આ પ્રમાંણે છે. 2 એસાવે
કનાની ીઓ સાથે લ કયાર્ હતા: એલોન હ ીની ુત્રી આદાહ,
સબઓન હવ્વીના ુત્ર અનાહની ુત્રી ઓહલીબામાંહ, 3 અને
ઇશ્માંએલની ુત્રી નબાયોથની બહેન બાસમાંથ સાથે તેણે લ
કયાર્ હતા. 4 આદાહને એસાવથી અલીફાઝ અવતય . બાસમાંથને
રેઉએલ અવતય , 5 અને ઓહલીબામાંહને યેઉશ, યાલામ તથા
કોરાહ અવતય . આ કનાનમાં જન્મેલા એસાવના ુત્રો હતા.

6 ત્યાર બાદ એસાવ પોતાની પત્નીઓ, ુત્રો, ુત્રીઓ અને
પ રવારના બધાં માંણસો તથા ઢોરો અને બધાં જાનવરોને અને
કનાન દેશમાં મેળવેલી બધી માંલ મલકતને લઈને પોતાના ભાઈ
યાકૂબથી દૂરના પ્રદેશમાં ચાલ્યો ગયો. 7 તેમની માંલ મલકત એટલી
બધી હતી કે, તેઓ ભેગા ન રહ શકે અને તેઓ જયાં રહેતા
હતા તે ૂ મ એવી હતી કે, તેમનાં બંનેનાં ઢોરોનો નભાવ ન
થઈ શકે. 8 આથી એસાવ સેઈરના પહાડ દેશમાં રહેવા લાગ્યો,
એસાવ એ જ અદોમ.

9 એસાવ અદોમીઓના આ દ પતા છે. સેઈરના પહાડ પ્રદેશના
અદોમીઓના વડવા એસાવના વંશજો આ પ્રમાંણે છે:

10 એસાવના ુત્રોના નામ આ છે: એસાવની પત્ની આદાહનો
ુત્ર અલીફાઝ, ને એસાવની પત્ની બાસમાંથનો ુત્ર રેઉએલ.

11 અલીફાઝના ુત્રો તેમાંન, ઓમાંર, સફો, ગાતામ અને કનાઝ
હતા.

12 તમ્ના એસાવના ુત્ર અલીફાઝની ઉપપત્ની હતી. તેને
અલીફાઝથી અમાંલેક અવતય હતો. આ એસાવની પત્ની
આદાહના પૌત્રો છે.

13 એસાવની પત્ની બાસમાંથનો દ કરો રેઉએલ. રેઉએલના
ુત્રો નાહાથ, ઝેરાહ, શામ્માંહ અને મઝઝાહ.

આ એસાવની પત્ની બાસમાંથના પૌત્રો છે.
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14 સબઓનના ુત્ર અનાહની ુત્રી ઓહલીબામાંહ એસાવની
પત્ની હતી. તેને એસાવથી યેઉશ, યાલામ અને કોરાહ
અવતયાર્ હતા.

15 એસાવના વંશજોમાં નીચેના સરદારો હતા.
એસાવના સૌથી મોટા ુત્ર અલીફાઝના ુત્ર: સરદાર તેમાંન,
સરદાર ઓમાંર, સરદાર સફો, સરદાર કનાઝ, 16 કોરાહ,
ગાતામ, અને અમાંલેક.

આ અદોમની ૂ મમાંના અલીફાઝના પ રવારનાં સરદારો છે.
એ બધા આદાહના પૌત્રો છે.

17 એસાવનો ુત્ર રેઉએલ આ પ રવારોનો આ દ પતા હતો.
રેઉએલના ુત્રો નીચે પ્રમાંણે છે: સરદાર નાહાથ, સરદાર
ઝેરાહ, સરદાર શામ્માંહ, અને સરદાર મઝઝાહ, આ
અદોમના પ્રદેશમાંના રેઉએલના સરદારો છે.

એ એસાવની પત્ની બાસમાંથના પૌત્રો છે.
18 એસાવની પત્ની ઓહલીબામાંહના દ કરા: સરદાર યેઉશ,
સરદાર યાલામ અને સરદાર કોરાહ, અનાહની ુત્રી એસાવની
પત્ની ઓહલીબામાંહના આ ુત્રો છે.

19 આ એસાવના ઉફેર્ અદોમના ુત્રો છે અને એ સરદારો છે.

20 એસાવના પહેલાં અદોમમાં હોર સેઈરના એ પ્રદેશમાં જ વસતા
ુત્રો આ છે:
લોટાન, શોબાલ, સબઓન, અનાહ, દ શોન, એસેર અને
દ શાન. 21 અદોમ પ્રદેશમાંના હોર ઓના આ સરદારો
સેઈરના ુત્રો છે.

22 લોટાનના દ કરા હોર અને હેમાંમ હતા. અને લોટાનની
બહેન તમ્ના હતી.

23 આ શોબાલના ુત્રો હતા: આલ્વાન, માંનાહાથ, એબાલ,
શફો અને ઓનામ.

24 અને સબઓનના ુત્રો: આયાહ તથા અનાહ છે. અનાહને
રણપ્રદેશમાં પોતાના પતા સબઓનનાં ગધેડાં ચરાવતાં ગરમ
ઝરણાં જડયા હતા.
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25 અને અનાહના ુત્રો આ છે: એટલે દ શોન તથા અનાહની
ુત્રી ઓહલીબામાંહ.

26 અને દ શોનના ુત્રો આ છે: એટલે હેમ્દાન તથા એશ્બાન
તથા યથાર્ન તથા ખરાન.

27 આ એસેરના ુત્રો આ છે: એટલે બલ્હાન, ઝાઅવાન તથા
અકાન.

28 આ દ શાનના ુત્રો આ છે: એટલે ઉસ તથા અરાન.
29 હોર ઓથી જે સરદારો થયા તે આ છે: એટલે લોટાન
સરદાર, શોબાલ સરદાર, સબઓન સરદાર, અનાહ સરદાર.
30 સરદાર દ શોન, સરદાર એસેર અને સરદાર દ શાન. આ
સેઈરના પ્રદેશના જા તવાર હોર ઓના સરદારો છે.

31 તે સમયે અદોમમાં અનેક રાજાઓ હતા. ઇસ્રાએલી રાજાઓ
પહેલાં અદોમના પ્રદેશ પર રાજય કરનાર રાજાઓ આ પ્રમાંણે
હતા:

32 અદોમમાં બેઔરના ુત્ર બેલાએ રાજય ક ુર્ હ ુ.ં તેના
પાટનગર ું નામ દ નહાબાહ હ ુ.ં

33 બેલાના અવસાન બાદ બોસરાહ નગરના ઝેરાહનો ુત્ર
યોબાબ ગાદ એ આ ો.

34 યોબાબના અવસાન બાદ તેમાંન દેશનો હુશામ ગાદ એ
આ ો.

35 હુશામના અવસાન બાદ બદાદનો ુત્ર હદાદ ગાદ એ આ ો.
તેણે મોઆબ પ્રદેશમાં મધાનીઓને પરાજય આપ્યો. તે ું
પાટનગર અવીથ હ ુ.ં

36 ત્યારબાદ હદાદ ું અવસાન થ ું. ને તેની જગ્યાએ
માંસરેકાહમાંના સામ્લાહે રાજય ક ુર્.

37 અને સામ્લાહના અવસાન બાદ નદ પાસેના રહોબોથના
શાઉલે રાજય શાસન ક ુર્.

38 શાઉલના અવસાન પછ આખ્બોરનો ુત્ર બાઆલ-હનાન
ગાદ એ આ ો.

39 આખ્બોરના દ કરા બાઆલ-હનાનના અવસાન પછ હદાર
ગાદ એ આ ો અને તે ું પાટનગર “પાઉ” હ ુ.ં તેની પત્ની ું
નામ મહેટાબએલ હ ુ,ં તે મેઝાહાબની ુત્રી માંટરેદની ુત્રી
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થતી હતી.
40 પછ એસાવથી જે સરદારો થયા તેઓનાં નામ, પોતપોતાનાં
પ રવાર તથા જગાઓ ુજબ તેઓના નામ આ છે:
સરદાર તમ્ના, સરદાર આલ્વાહ, સરદાર યથેથ, 41 સરદાર
ઓહલીબામાંહ, સરદાર એલાહ, સરદાર પીનોન, 42 સરદાર
કનાઝ, સરદાર તેમાંન, સરદાર મબ્સાર, સરદાર માંગ્દ એલ,
અને સરદાર ઇરામ. 43 પોતપોતાના વતનના દેશ પ્રમાંણે
અદોમના સરદારો છે. અદોમ લોકોનો ૂવર્જ તે જ એસાવ
છે.

37
સ્વપ્નદ્ર ા ૂસફ

1 યાકૂબ જે પ્રદેશમાં એના પતા આવીને વસ્યા હતાં તે દેશમાં
એટલે કે, કનાન દેશમાં ર ો. 2 યાકૂબના પ રવારની આ કથા છે.

ૂસફ 17 વષર્નો ુવાન હતો. તે ું કામ ઘેટાંબકરાંને ચરાવવા ું
અને તેમની દેખભાળ રાખવા ું હ ુ.ં ૂસફ આ કામ પોતાના
ભાઈઓ એટલે કે, બલ્હાહ તથા ઝલ્પાહના ુત્રોની સાથે કરતો
હતો. ( બલ્હાહ અને ઝલ્પાહ તેના પતાની પત્નીઓ હતી.)
3 ૂસફ પોતાના ભાઈઓના દકૃુત્યો વષે તેના પતાને જાણ કરતો
હતો. તેના પતા ઇસ્રાએલ ૃદ્વ હતાં ત્યારે ૂસફનો જન્મ થયો
હતો. તેથી ઇસ્રાએલ બીજા ુત્રો કરતા વધારે પ્રેમ ૂસફને કરતો
હતો; અને તેણે ૂસફ માંટે એક લાંબી બાંયનો રગીન ઝભ્ભો પણ
સવડા ો હતો. 4 બીજા ુત્રો કરતા પતાને ૂસફ પર વશેષ
પ્રેમ છે તેના ભાઈઓએ જોતા તેઓ તેના ભાઇ ૂસફને ૃણા
કરવા લાગ્યા અને તેઓ તેની સાથે મૈત્રીભાવથી વાત કર શકતા
નહોતા.

5 એક વખત ૂસફે એક વ ચત્ર સ્વપ્ન જો ુ.ં અને પછ ૂસફે
આ સ્વપ્નની બાબતમાં પોતાના ભાઈઓને વાત કર . તેથી તેના
ભાઈઓ તેને પહેલા કરતાં વ ુ ૃણા કરવા લાગ્યા.
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6 ૂસફે ક ું, “સાંભળો, મેં એક સ્વપ્ન જો ું છે. 7 આપણે
બધા ખેતરમાં ઘઉંના ૂળા બાંધતા હતા. એવામાં માંરો ૂળો
ટટાર ઊભો ર ો અને તમાંરા ૂળાએ તેની આસપાસ ભેગા થઈને
માંરા ૂળાને પ્રણામ કયાર્.”

8 તેના ભાઈઓએ ક ું, “ ું ું એમ માંને છે કે, આનો અથર્
એ છે કે, ું રાજા થઈને અમાંરા પર શાસન કર શ?” આ સ્વપ્ન
વષે ૂસફે જે વાત કર તેને કારણે તેઓ તેના પર પહેલાં કરતાં
વધારે ૃણા કરતા થયાં.

9 પછ ૂસફને બીજુ સ્વપ્ન આ ુ,ં તે તેણે પોતાના ભાઈઓને
ક ું. “મેં બીજા સ્વપ્નમાં ૂયર્, ચંદ્ર અને અ ગયાર નક્ષત્રોને મને
વંદન કરતા જોયા.”

10 ારે ૂસફે પતાને તેનાં સ્વપ્ન વષે ક ું ત્યારે તેના પતાએ
તેને ઠપકો આપ્યો અને ક ું, “તારા આ સ્વપ્નનો અથર્ શો? ું
ું એમ સમજે છે કે, હુ તાર માંતા તથા તારા ભાઈઓ તને

સા ાંગ પ્રણામ કર ુ?” 11 તેના ભાઈઓ તો તેની ઈષ્યાર્ કરતાં
ર ા.ં પણ તેના પતા આ બાબતનો ગંભીરતાથી વચાર કરવા
લાગ્યા.

12 એક વખત ૂસફના ભાઈઓ પતાના ઘેટાંબકરાં ચરાવવા
માંટે શખેમ ગયા. 13 પછ ઇસ્રાએલે ૂસફને ક ું, “શખેમ જા,
તારા ભાઈઓ શખેમમાં ઘેટાં બકરાં ચરાવે છે. ચાલ, હુ તને
તેમની પાસે મોક ું છુ.”

ૂસફે ક ું, “હુ જઈશ, હુ તૈયાર છુ.”
14 ૂસફના પતાએ ક ું, “જા અને તપાસ કર. તારા ભાઇઓ

અને ઘેટાં બકરાં કુશળ છે કે, કેમ? જોઈ આવ ને મને કહે.”
એમ કહ ને તેણે તેને હેબ્રોનની ખીણમાં થઈ શખેમ જવા મોકલ્યો.

15 ૂસફ શખેમમાં ખોવાઈ ગયો. એક માંણસે તેના ખેતરમાં
આમતેમ રખડતો જોયો. તે માંણસે ૂછ ું. “ ું કોને શોધે છે?”

16 ૂસફે જવાબ આપ્યો, “હુ માંરા ભાઈઓને શો ું છુ; ું તમે
બતાવી શકો છો કે, તેઓ કઈ જગ્યાએ ઘેટાંબકરાં ચરાવે છે?”
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17 પેલા માંણસે ક ુ,ં “તેઓ તો ચાલ્યા ગયા છે. મેં તેમને એમ
વાત કરતાં સાંભ ા હતા કે, ચાલો, આપણે દોથાન જઈએ.”
આથી ૂસફ પોતાના ભાઈઓની પાછળ ગયો અને તેઓ તેને
દોથાનમાં મ ા.

ૂસફ ું ુલામી માંટે વેંચાઈ જ ું
18 ૂસફના ભાઈઓએ તેને દૂરથી આવતાં જોયો અને એ

તેમની પાસે આવી પહોંચે તે પહેલાં જ એને માંર નાખવા માંટે ું
ષડયંત્ર તેમણે રચ્ ુ.ં 19 ભાઈઓએ એકબીજાને ક ું, “જુઓ,
પેલો સ્વપ્ન જોવાવાળો ૂસફ આવે છે! 20 ચાલો તક મળતાં
આપણે તેને માંર નાખીએ અને કોઈ હવડ કૂવામાં નાખી દઈએ.
અને આપણે આપણા પતાને કહ ું કે, તેને કોઈ જગલી જાનવર
ખાઈ ગ ું છે. પછ આપણે જોઈ ું કે, એના સ્વપ્નો ું ું થાય
છે?”

21 પર ુ રૂબેન ૂસફને બચાવવા માંગતો હતો. રૂબેને ક ું,
“આપણે એનો જીવ ન લઈએ. 22 રણના આ ખાલી કૂવામાં એને
નાખી દો, પણ એને કોઈ ઈજા ન કરશો.” રૂબેનની યોજના એને
બીજા ભાઇઓના હાથમાંથી બચાવી લઈને પતાને ુપ્રત કરવાની
હતી. 23 ૂસફ તેના ભાઈઓની પાસે આ ો ત્યારે એણે પેલો
લાંબી બાંયનો ુંદર ડગલો પહેય હતો, તેને ફાડ ને ઉતાર લીધો.
24 પછ તેઓએ એને લઈ જઈને હવડ કૂવામાં ફેંક દ ધો. કૂવામાં
પાણી નહો ુ.ં

25 પછ ૂસફના ભાઈઓ ખાવા બેઠા. તેમણે નજર કર , તો
ઇશ્માંએલીઓનો એક સંઘ ગલઆદથી આવતો હતો; અને તેઓ
ઊંટ પર અનેક ુગંધીઓ તથા લોબાન તથા બોળ લાદ ને મસર
લઈ જતા હતા. 26 યહૂદાએ પોતાના ભાઈઓને ક ું, “આપણે
આપણા ભાઈની હત્યા કર એ અને તે ું રકત છુપાવી દઈએ તેથી
શો ફાયદો? 27 ચાલો, આપણે તેને ઇશ્માંએલીઓને વેચી દઈએ,
અને તેને કોઈ ઈજા ન કર એ, કારણ તે આપણો ભાઈ છે તથા
આપણું જ લોહ છે.” અને તેના ભાઈઓ તેની સાથે સંમત
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થયા. 28 તે સમયે ત્યાંથી કેટલાક મદ્યાની વેપાર ઓ પસાર થતાં
હતા; તેથી ભાઈઓએ ૂસફને કૂવામાંથી બહાર કાઢયો અને 20
રૂપામહોરમાં વેપાર ઓને વેચી દ ધો. તેથી તેઓ ૂસફને મસર
લઈ ગયા.

29 રૂબેન કૂવા પાસે પાછો આ ો; જો ું તો કૂવામાં ૂસફ
ન હતો; શોકના માંયાર્ તેણે પોતાનાં ૂંગડાં ફાડયા.ં 30 પછ
તેણે પોતાના ભાઈઓ પાસે પાછા આવીને ક ું, “અરે! છોકરો
તો નથી; હવે હુ ું કરુ?” 31 પછ તેઓએ ૂસફનો ઝભ્ભો
લીધો, અને બકરાંને કાપીને તેના રકતમાં તે ઝભ્ભો બોળ કાઢયો.
32 અને પછ તે રગીન લીલી બાંયવાળો ઝભ્ભો પોતાના પતાને
મોકલી આપ્યો અને કહેવડા ું કે, “આ અમને જડયો છે; તે
તમાંરા ુત્રનો છે કે, ન હ એ તમે ઓળખી લેજો.”

33 તે ઓળ ો, ને ક ું, “આ તો માંરા ુત્રનો ઝભ્ભો છે; કોઈ
જગલી પ ુએ તેને ફાડ ખાધો છે; જરૂર ૂસફને ફાડ ખાધો છે.”
34 પછ યાકૂબે પોતાનાં વસ્રો ફાડ નાં ાં અને ઢ લો ઝભ્ભો
પહેય અને ધણા દવસ ુધી તેણે ુત્રના મરણનો શોક પા ો.
35 અને એના બધા ુત્ર- ુત્રીઓએ તેને દલાસો આપવાનો પ્રયત્ન
કય ; પણ તે શાંત થયો ન હ અને તેણે ક ું, “માંરા મરવાના
દવસ ુધી હુ શોક કયાર્ કર શ.” આમ તેના પતાએ વલાપ
કય .

36 તે સમય દરમ્યાન પેલા મધાનીઓએ ૂસફને મસરમાં
ફારુનના એક અમલદાર, અંગરક્ષકોના અ ધકાર પોટ ફારને વેચી
દ ધો.

38
યહૂદા અને તામાંર

1 એ દવસો દરમ્યાન યહૂદાએ પોતાના ભાઈઓને છોડ દ ધા
અને અદલુ્લામ નગરના વતની હ રાહ નામના કત સાથે રહેવા
ગયા. 2 ત્યાં તેમને એક કનાની ી મળ . અને તે ી સાથે
તેમણે લ કર લીધા. તે ી ું નામ ૂઆ હ ું. 3 તે ી
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ગભર્વતી થઈ, ને તેણે એક ુત્રને જન્મ આપ્યો; અને યહૂદાએ
તે ું નામ એર પાડ ું. 4 ફર થી તેણે ગભર્ ધારણ કય અને ુત્રને
જન્મ આપ્યો. તેણે તે ું નામ ઓનાન પાડ ું. 5 અને ફર તેને
એક ુત્ર જન્મ્યો જે ું નામ તેણે શેલાહ પાડ ુ.ં જયારે તેનો જન્મ
થયો ત્યારે યહૂદા ખઝ બમાં રહેતો હતો.

6 પછ યહૂદાએ પોતાના મોટા ુત્ર એર માંટે તામાંર નામની વહુ
લાવી. 7 યહોવાએ યહૂદાના મોટા ુત્રને માંર ના ો કારણ કે
તેની દૃ માં તે ૂંડો હતો. 8 પછ યહૂદાએ ઓનાનને ક ું, “ ું
તારા ભાઈની પત્ની સાથે શાર રક સંબંધ રાખ. દયર તર કેની
તાર ફરજ અદા કર, અને તારા ભાઈ માંટે પ્રજા પેદા કર.”

9 અને ઓનાનને ખબર હતી કે, એ સંતાનો તેના ગણાશે ન હ.
એટલે જયારે જયારે એ પોતાની ભાભી પાસે જતો ત્યારે તે
ૂ મ પર પાડ ું જથેી તેના ભાઈની પ્રજા પેદા ન થાય. 10 આ

ર તે તે જે કરતો તે યહોવાની દૃ માં ૂડુ હ ુ.ં તેથી તેણે તે ું
પણ મોંત નપજા ું. 11 પછ પોતાની ુત્રવ ૂ તામાંરને યહૂદાએ
ક ું, “માંરો ુત્ર શેલાહ મોટો થાય, ત્યાં ુધી ું તારા પયરમાં
જઇને વધવા તર કે રહે.” કારણ કે કદાચ તે શેલાહ પણ તેના
ભાઈઓની જમે માંય જાય. તેથી તામાંર તેના બાપને ઘેર જઈને
રહ .

12 સમય જતાં યહૂદાની પત્ની, ૂઆની ુત્રી ું ૃત્ ુ થ ુ.ં
શોકનો સમય ૂરો થયા પછ યહૂદા પોતાના મત્ર અદલુ્લામી
હ રાહ સાથે તેનાં ઘેટાં કાતરનારાઓ પાસે તમ્નાહ ગયો. 13 પછ
તામાંરને જાણ થઈ કે, “જો, તારા સસરા તેમનાં ઘેટાં કાતરવાને
તમ્નાહ જાય છે.” 14 તેથી તેણીએ પોતાનાં વૈધ નાં વસ્રો
ઉતાર અને પોતાનો ચહેરો ુરખાથી ઢાંક દ ધો. અને પોતાનો
દેહ ઢાંક ને તમ્નાહને રસ્તે આવેલ એનાઇમની ભાગોળ આગળ
એક ળે બેઠ . તે જાણતી હતી કે, શેલાહ મોટો થયો છે.
તેમ છતાં તેને તેણીની સાથે પરણવાની મંજૂર આપવામાં આવી
ન હતી.

15 અને જયારે યહૂદાએ તેને જોઈ, ત્યારે તેને વેશ્યા જાણી,
કારણ કે તેણે પોતા ું ુખ ઢાંક ું હ ુ.ં 16 રસ્તાની બાજુમાં તેની
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પાસે જઈને તેણે ક ું, “હવે મને તાર પાસે આવવા દે;” કેમ કે,
તે જાણતો નહોતો કે, એ એની ુત્રવ ૂ છે.
તે બોલી, “માંર પાસે આવવા સારુ તમે મને ું આપશો?”
17 તેણે જવાબ આપ્યો, “માંરાં બકરાંના ટોળામાંથી એક લવારુ

મોકલીશ.” તેણીએ ક ું, “તમે મને લવારુ મોકલો ત્યાં ુધી કોઈ
વસ્ ુ આપો તો જ!”

18 તેથી તેણે તેને ક ું, “હુ ું સાનમાં આ ુ?ં”
તેણીએ ક ું, “તમાંર ુદ્રા, તથા તમાંરો અછોડો તથા તમાંરા

હાથમાંની ડાંગ.” આથી યહૂદાએ તે વસ્ ુઓ આપી અને તેની
પાસે ગયો, ને તેનાથી તે ગભર્વતી થઈ. 19 પછ તે ઊઠ ને ચાલી
ગઈ, અને ુરખો કાઢ ને તેણે વધવાનાં વસ્રો પહેર લીધાં.

20 પછ જયારે યહૂદાએ સાનમાં ૂકેલી વસ્ ુઓ તે ી પાસેથી
મેળવવા અદલુ્લામવાસી મત્ર સાથે લવારુ મોકલ્ ું ત્યારે તેને તે
મળ ન હ. 21 એટલે તેણે તે ગામના માંણસોની ૂછપરછ કર ,
કે, “જે વેશ્યા એનાઇમ પાસે રસ્તા પર બેઠ હતી તે કયાં છે?”
તેમણે જવાબ આપ્યો, “અહ કોઈ વેશ્યા હતી જ ન હ.”
22 તેથી યહૂદા પાસે પાછા આવીને તેણે ક ું, “મને તો તે

ન મળ ; અને ત્યાંના માંણસોએ પણ ક ું કે, અહ કોઈ વેશ્યા
નહોતી.”

23 એટલે યહૂદા બોલ્યો, “એની પાસે જે છે તે છોને એની
પાસે રહે; ન હ તો આપણે અપમાં નત થઈ ુ.ં મેં તો તેને માંટે
આ લવારુ મોકલ્ ું હ ુ.ં પણ તને તે મળ ન હ એ જુદ વાત.”

તામાંર ગભર્વતી થઈ
24 આસરે ત્રણ મ હના બાદ યહૂદાને જાણ થઈ કે, “તાર
ુત્રવ ૂએ તામાંરે ભચાર કય છે, પ રણામે તે ગભર્વતી થઈ

છે.”
તેથી યહૂદાએ ક ું, “તેને બહાર લાવીને બાળ નાખો.”
25 પર ુ તેને બાળવા લઈ જતા હતા, ત્યારે તેણે પોતાના

સસરાની પાસે માંણસ મોકલીને કહેવડા ું. “આ વસ્ ુઓ જનેી
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છે તે માંણસથી મને ગભર્ ર ો છે. આ ુદ્રા તથા અછોડો અને
ડાંગ કોના છે? ઓળખો.”

26 પછ યહૂદાએ વસ્ ુઓ ઓળખીને ક ૂલ ક ુર્ અને ક ું,
“તે નદોષર્ છે, દોષ માંરો છે, કારણ કે મેં એને માંરા ુત્ર શેલાહ
સાથે પરણાવી ન હ તે ું આ પ રણામ છે.” તે પછ તેણે તેને
ફર થી જાણી ન હ.

27 પ્રસવકાળે તેને ખબર પડ કે, તેના પેટમાં જોડ છે. 28 પ્ર ૂ ત
વખતે તેમાંના એકે હાથ બહાર કાઢયો, એટલે તરત જ દાયણે
તેને પકડ લઈને લાલ દોરાથી બાંધીને ક ું, “આ પહેલો આ ો
છે.” 29 પણ તેણે તેનો હાથ પાછો ખેંચી લીધો તેથી તેનો ભાઈ
પહેલો બહાર આ ો, ત્યારે દાયણ બોલી, “ ું કેવી ર તે ફાટ
પાડ ને નીક ો?” તેથી તે ું નામ પેરેસ પડ ુ.ં 30 પછ લાલ
દોરા સાથે તેનો ભાઈ બહાર આ ો. જથેી તે ું નામ ઝેરાહ
પડ ુ.ં

39
ૂસફને મસરના પોટ ફારને ત્યાં વેચવામાં આ ો

1 પછ ઇશ્માંએલીઓ ૂસફને મસર લઈ આ ા અને ત્યાંથી
ફારુનના એક મસર અમલદાર, અંગરક્ષકોના સરદાર પોટ ફારે
તેને તેમની પાસેથી વેચાતો લીધો. 2 પર ુ યહોવાએ ૂસફને મદદ
કર . તેથી તે બધી બાબતોમાં સફળ થયો. તે તેના મસર શેઠના
ઘરમાં રહેતો હતો.

3 પોટ ફારે જો ું કે, યહોવા ૂસફની સાથે છે. તેથી ૂસફ જે
કઈ કરે છે તેમાં યહોવા એને સફળતા બક્ષે છે. 4 એટલે પોટ ફાર
ૂસફને પ્રાપ્ત કર ને પ્રસ થયો. ૂસફ પર તેની કૃપાદૃ હતી.

તેથી તેણે તેને પોતાની અંગત સેવામાં રા ો. 5 તેણે તેને ઘરનો
કારભાર બના ો અને પોતાની મલકત તેને સોંપી. ારથી
ૂસફને એણે પોતાના ઘરનો અને પોતાની બધી મલકતનો કારભાર

સોંપ્યો ત્યારથી યહોવાએ મસર ના ઘર પર અને પોટ ફારના ઘરમાં
અને ખેતરમાં જે કાંઈ હ ું તે બધા પર આશીવાર્દ વરસા ા.
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6 તેથી પોટ ફારે ઘરની તમાંમ વસ્ ુઓની જવાબદાર ૂસફને
સોંપી દ ધી. અને પોટ ફારે બધી જ ચતા છોડ દ ધી, તે જે
અ ખાતો તે સવાય બીજી કોઈ ચતા કરતો ન હ.

ૂસફ પોટ ફારની પત્નીને ના કહે છે
ૂસફ ુંદર અને રૂપાળો હતો. 7 થોડા સમય પછ ૂસફના

શેઠના પત્નીએ ૂસફ તરફ તીવ્ર લાલસાથી જો ;ુ અને ક ું,
“માંર સાથે ૂઈ જા અને માંર સાથે .ૂ”

8 પર ુ ૂસફે તેની સ્પ ના પાડ અને પોતાના શેઠની પત્નીને
ક ું, “જુઓ, હુ છુ તેથી માંરા શેઠને ઘરમાં કોઈ વસ્ ુની ચતા
નથી, તેમણે તેમ ું જે કાંઈ છે તે બ ું એક તમાંરા અપવાદ
સવાય મને સોંપી દ ું છે. 9 આ ઘરમાં માંરા કરતાં કોઈ ું વધારે
ચલણ નથી. તેમ શેઠે કોઈ વસ્ ુથી મને બાકાત રા ો નથી, એક
તમાંરા વના, કારણ કે તમે તેમનાં પત્ની છો. માંટે આ ું મોટુ
કુકમર્ કર ને, હુ દેવનો ુનેગાર શી ર તે થઈ શકુ?”

10 તેણી દરરોજ ૂસફને ઉશ્કેરવા પ્રયત્ન કર તેણીની સાથે
ૂવા માંટે કહેતી, છતાં ૂસફ તેણી સાથે ુવા થતો નહોતો.

11 એક દવસ ૂસફ કોઈ કારણસર ઘરમાં ગયો; ત્યારે ઘરમાં
ઘર ું કોઈ માંણસ ન હ ુ.ં 12 એટલે તે ીએ એનો ઝભ્ભો
પકડ ને ક ું, “માંર સાથે ૂઈ જા.” પણ ૂસફ તો તેનો ઝભ્ભો
તેના હાથમાં રહેવા દઈને ઘરની બહાર નાસી ગયો.

13 જયારે પેલી ીએ જો ું કે, ૂસફ તેનો ઝભ્ભો એના હાથમાં
રહેવા દઈને બહાર નાસી ગયો છે. 14 તેણીએ પોતાના ઘરમાંના
ુરુષોને બોલા ા અને ક ું, “જુઓ, આપણને શરમાંવવા એક
હ ૂ માંણસ મોકલાવાયો છે; તે માંર સાથે ૂવા અંદર આ ો
હતો, 15 એટલે મેં મોટા સાદે ૂમ પાડ , એટલે તે ૂમ સાંભળ ને
તે ુ વસ્ર માંરા હાથમાં ૂક ને ભાગી ગયો.” 16 પછ તેણીએ તેના
પ તના આવતા ુધી ઝભ્ભો પોતાની પાસે રાખી ૂકયો, 17 અને
પોતાના પ તને પણ તેણીએ એ પ્રમાંણે ક ું કે, “તમે જે હ ૂ
ુલામ લા ા છો, તે માંર લાજ ૂંટવા માંટે માંર પાસે આ ો
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હતો; 18 પણ મેં જવેી મોટા સાદે ૂમ પાડ કે, તરત જ તે
ઝભ્ભો માંર પાસે રહેવા દઈને નાસી ગયો.”

19 પછ શેઠે જયારે પોતાની પત્નીની વાત સાંભળ કે, “તમાંરા
નોકરે માંર સાથે આ ું વતર્ન ક ુર્ છે,” ત્યારે તે ુસ્સામાં રાતોપીળો
થઈ ગયો. 20 પછ તેણે ૂસફને પકડ ને જલેમાં ૂર દ ધો. જે
ઠેકાણે રાજાના બંદ વાન કેદ કરાતા હતા. આમ તે ત્યાં કેદખાનામાં
ર ો.

ૂસફ જલેમાં
21 પણ ૂસફને યહોવાનો સાથ હતો. તેણે તેના પર દયા કર

અને કેદખાનાના સંત્રીની તેના પર દયા થાય તેમ ક ુર્. 22 કેદખાનાના
સંત્રીએ જલેમાંના બધાં જ કેદ ઓને ૂસફના હાથમાં સોંપી દ ધા.
અને પછ તો તેના હુકમ પ્રમાંણે જ બ ું થવા લાગ્ ુ.ં 23 અને
ૂસફના હાથમાં જે બાબતો હતી તેના પર સંત્રીએ દેખરેખ રાખવા ું

ર ું ન હ, કારણ કે ૂસફને યહોવાનો સાથ હતો; તેથી ૂસફ જે
કઇ કરતો તેમાં યહોવા તે ું ભ ું કરતો હતો.

40
ૂસફ કેદ ઓનાં સ્વપ્નનો અથર્ કરે છે

1 આ બ ું થયા પછ એમ બન્ ું કે, મસરના રાજાના પાત્રવાહકે
તથા ભ ઠયારાએ તેમના માં લક મસરના રાજાનો અપરાધ કય .
2 તેથી ફારુન તેના બંને સેવકો પાત્રવાહક અને ભ ઠયારા પર
કોપાયમાંન થયો. 3 અને તેણે તેઓને કેદખાનામાં ના ા,ં તે
એ કેદખા ું હ ું જનેા માંટે ફારુનના રક્ષકોનો અમલદાર પોટ ફાર
અ ધકાર હતો, ત્યાં ૂસફ કેદ હતો. 4 અંગરક્ષકોના સરદારે
ૂસફને તેમના તાબામાં સોંપ્યો. તે તેમની સેવા કરતો; આમ તેઓ

કેટલાક સમય માંટે કેદમાં ર ા.ં 5 એક દવસ રાત્રે કેદખાનામાં
ુરાયેલા મસરના રાજાના પાત્રવાહકને અને ભ ઠયારાને બ ેને

એક સાથે સ્વપ્ન આ ુ.ં બ ેનાં સ્વપ્ન જુદાં હતા.ં તથા પ્રત્યેક
સ્વપ્નનો અથર્ પણ જુદો હતો. 6 પછ સવારે જયારે ૂસફે અંદર



ઉત્પ 40:7 cxii ઉત્પ 40:17

આવીને જો ું, તો તેઓ ચ તત હતા. 7 તેથી તેણે તેમને ૂછ ું,
“આજે તમે કેમ ચ તત દેખાઓ છો?”

8 એટલે તેઓએ તેને ક ુ,ં “અમને દરેકને સ્વપ્ન આ ું હ ુ,ં
પણ તેનો અથર્ કરનાર કોઈ નથી.”
એટલે ૂસફે તેઓને ક ુ,ં “એક માંત્ર દેવ જ સ્વપ્નોનો ુલાસો

કર શકે, છે. કૃપા કર મને તમાંરુ સ્વપ્ન કહો.”

દ્રાક્ષારસ આપનારા નોકર ું સ્વપ્ન
9 એટલે દ્રાક્ષારસ આપનારા નોકરે પોતા ું સ્વપ્ન ૂસફને ક ું,

“મેં સ્વપ્નમાં એક દ્રાક્ષનો વેલો જોયો. 10 તે દ્રાક્ષના વેલાને ત્રણ
ડાળ ઓ હતી, મેં ડાળ ઓ પર કળ ઓ બેસતી અને તેમાંથી લ
ટતાં જોયા. અને ુચ્છામાં પાક દ્રાક્ષો જોઈ; 11 ફારુનનો પ્યાલો
માંરા હાથમાં હતો. મેં દ્રાક્ષો લઈને તે પ્યાલામાં નચોવી અને
પ્યાલો ફારુનના હાથમાં આપ્યો.”

12 પછ ૂસફે ક ું, “હુ તને સ્વપ્નનો અથર્ સમજા ું છુ. ત્રણ
ડાળ ઓનો અથર્ ત્રણ દવસ છે. 13 ત્રણ દવસમાં ફારુન તને
ુકત કર માંફ કરશે, અને તને તારા પોતાના કામ પર પાછો

રાખશે; ું પહેલાં જમે એનો દ્રાક્ષારસ પીરસનાર હતો તેમ તેના
હાથમાં ફારુનનો પ્યાલો આપીશ. 14 પણ જયારે તારા ુખના
દવસો આવે ત્યારે કૃપા કર ને મને સંભારજ.ે માંરા પર દયા
રાખજ.ે ફારુનને માંર વાત કરજે અને મને આ કારાગારમાંથી
ુકત કરાવજ.ે 15 અહ યા હ ૂઓના દેશમાંથી માંર ઇચ્છા
વરુધ્ધ લાવવામાં આ ો છે. મેં અહ એ ું ક ુંય ખોટુ ક ુર્ નથી
જનેે કારણે મને કારા ૃહમાં નાખવો પડ.ે”

રોટલી બનાવનાર ું સ્વપ્ન
16 રોટલી બનાવનારાએ જો ું કે, બીજા નોકર ું સ્વપ્ન સારુ

હ ુ.ં તેથી તેણે ૂસફને ક ું, “મેં પણ એક સ્વપ્ન જો ું હ ું. માંરા
માંથા પર રોટલીઓની ત્રણ નેતરની છાબડ ઓ હતી. 17 સૌથી
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ઉપરની છાબડ માં ફારુન માંટે દરેક જાતનાં પકવાન હતા.ં પર ુ
તેને પંખીઓ ખાઈ જતાં હતા.ં”

18 ૂસફે ક ું, “ત્રણ છાબડ ઓનો અથર્ ત્રણ દવસ છે. 19 ત્રણ
દવસમાં ફારુન તમને ુકત તો કરશે, પર ુ તારુ માં ું કાપીને તને
ઝાડ પર લટકાવશે, અને પંખીઓ તારુ માંસ ફોલી ખાશ.ે”

ૂસફને ુલ્યા
20 ત્રીજે દવસે ફારુનની વષર્ગાંઠ હતી, તે દવસે તેણે તેના

બધા સેવકોને મજબાની આપી; અને ફારુને તેના સેવકોમાં
ુ પાત્રવાહકનો અને ભ ઠયારાનો ન્યાય કય , અને બંનેને

કારા ૃહમાંથી બહાર આવવા દ ધા. 21 અને તેણે ુ પાત્રવાહકને
તેની પદવી પર પાછો રા ો; અને તેણે ફારુનના હાથમાં પ્યાલો
આપ્યો, 22 પણ ૂસફે જે અથર્ કર બતા ો હતો તે પ્રમાંણે
ભ ઠયારાને ફાંસીએ ચઢા ો. 23 છતાં ુ પાત્રવાહકએ ૂસફને
યાદ કય ન હ, અને તે તેને ૂલી ગયો.

41
ફારુનનાં સ્વપ્ન

1 બે વષર્ ૂરા થયા પછ ફારુનને સ્વપ્ન આ ું, જો ું તો
પોતે નાઈલ નદ ની પાસે ઊભો છે. 2 પછ ફારુને સાત ુંદર
તંદરુસ્ત ુ ગાયોને નદ માંથી બહાર નીકળ ને બરુમાં ચરતી જોઇ.
3 ત્યારબાદ બીજી સાત કદરૂપી અને ુકાઈ ગયેલી ગાયો તેઓની
પછવાડે નદ માંથી બહાર આવી અને કનારે પેલી બીજી ગાયો
સાથે ઊભી રહ . 4 પછ તે સાત કદરૂપી ૂકાઈ ગયેલી ગાયો
ુંદર તથા ુ ગાયોને ખાઈ ગઈ. એટલામાં ફારુનની આંખો

ઉઘડ ગઈ. તે જાગી ઊઠયો.
5 ફર પાછો તે ઊંધી ગયો, ને એણે બીજુ સ્વપ્ન જો ું. તેણે

એક જ સાંઠા પર ભરેલાં અને સારાં દાણાવાળા સાત ડૂડાં જોયા.
6 અને પછ તેઓની પછવાડે સાત પાતળા અને ૂથી બળ ગયેલા
ડૂડા ટ નીક ા. 7 પછ એ પાતળાં ડૂડાં પેલાં સાત ભરેલાં અને
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સારાં ડૂડાને ગળ ગયા.ં ત્યાં તો ફારુન જાગી ગયો. અને જાણ્ ું
કે, આ તો સ્વપ્ન હ ુ.ં 8 સવારે તે આ સ્વપ્નો વષે ચતીત હતો.
તેણે મસરના બધા જયો તષીઓને તથા શાણા ુરુષોને નમંત્રણ
મોકલ્યા. ારે તેઓ આ ા, ફારુને તેમને પોતાના સ્વપ્નો ક ા;ં
પર ુ તેઓમાંથી કોઈ પણ તેનો અથર્ કહ શકયો ન હ.

પાત્રવાહકે ફારુનને ૂસફના વષે ક ું
9 ત્યારે ુ પાત્રવાહકએ ફારુનને ક ું, “આજે મને માંરો
ુનો યાદ આવે છે. 10 ારે ફારુને તેના સેવકો પર ક્રોધે

ભરાઈ મને તથા ુ ભ ઠયારાને તેણે કારા ૃહમાં ના ા, કે, જે
અંગરક્ષકોના ઉપર ચલાવતા હતા. 11 ત્યારે એકજ રાત્રે અમને
બંનેને જુદુ જુદુ સ્વપ્ન આ ું હ ુ.ં અને દરેકને આવેલ સ્વપ્નનો
અથર્ જુદો હતો. 12 અંગરક્ષકોના ઉપર અમલદારનો સેવક એક
જુવાન હ ૂ પણ ત્યાં અમાંર સાથે હતો; અમે તેને અમાંરાં
સ્વપ્નો ક ાં એટલે તેણે તે સ્વપ્નોનો અથર્ સમજા ો અને અમને
દરેકને પોતપોતાનાં સ્વપ્નનો અથર્ કહ બતા ો. 13 તેણે અમને
જે અથર્ ક ો હતો તે પ્રમાંણે જ બન્ ુ;ં મને માંર પદવી પર
પાછો ૂકયો અને ભ ઠયારાને ફાંસીની સજા થઇ.”

ૂસફને સ્વપ્ન જાણવા માંટે બોલાવાયો
14 પછ ફારુનને ૂસફને તેડવા માંટે માંણસો મોકલ્યા, ને

તેઓ તેને ઝટપટ કારાગારમાંથી બહાર કાઢ લા ા; પછ તેણે
હજામત કરાવી, કપડાં બદલ્યાં અને તે ફારુન પાસે આ ો.
15 ફારુને ૂસફને ક ું, “મને એક સ્વપ્ન આ ું છે, પણ તેનો
અથર્ સમજાવનાર કોઇ નથી. મેં તમાંરા વષે એ ું સાંભ ું છે
કે, જો તમને સ્વપ્ન કહેવામાં આવે તો તમે તેનો અથર્ કહ શકો
છો.”

16 પછ ૂસફે ફારુનને જવાબ આપતા ક ું, “અથર્ કરનાર હુ
કોણ? ફારુન ું જમેાં કલ્યાણ હોય એવો જવાબ તો દેવ જ
આપશે.”
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17 પછ ફારુનને ૂસફને ક ું, “જુઓ, માંરા સ્વપ્નમાં હુ નાઇલ
નદ ને કાંઠે ઊભો હતો; 18 અને સાત ુંદર તંદરુસ્ત ુ ગાયો
નદ માંથી નીકળ ને બીડમાં ચરતી હતી; 19 અને જુઓ, તેમની
પછવાડે બીજી સાત પાતળ , કદરૂપી અને ૂકલકડ ગાયો નીકળ ,
આવી કદરૂપી ગાયો મેં કદ આખા મસરમાં જોઈ નહોતી. 20 અને
એ ૂકલકડ કદરૂપી ગાયો પેલી હૃ ુ સાત ગાયોને ખાઈ ગઈ.
21 પણ તેમ છતા કોઇ ન કહ શકે કે, તેમણે સ્વ ગાયો ખાધી
છે, કેમકે તેઓ તો પહેલાંના જવેી જ કદરૂપી અને પાતળ જ
લાગતી હતી. પછ હુ જાગી ગયો.

22 “ફર આંખ મળતાં બીજુ સ્વપ્ન આ ું. મેં એક જ સાંઠા
ઉપર ઊગેલાં સાત સારાં ભરાયેલાં દાણાવાળાં ડૂડા જોયા.ં 23 અને
પછ તેઓની પાછળ જ ૂકાયેલાં તથા હલકાં, ચમળાઈ ગયેલાં
પાતળાં અને ૂથી બળ ગયેલાં ડૂડા ટ નીક ા.ં 24 અને પછ
તે હલકાં-પાતળાં ડૂડા પેલા સાત સારાં ડૂડાને ગળ ગયા.ં

“તેથી મેં માંરા જોષીઓને તથા જાદગુરોને આ સ્વપ્ન વષે
ૂછ ું, પણ તેઓમાંથી પણ કોઇ મને એનો અથર્ બતાવી શ ું

ન હ.”

ૂસફે સ્વપ્નનો અથર્ સમજા ો
25 ત્યારબાદ ૂસફે ફારુનને ક ું, “ફારુનનાં બંને સ્વપ્નનો અથર્

તો એક જ છે. હવે દેવ ું કરનાર છે એ તેણે ફારુનને દશાર્ ું
છે.” 26 સાત સાર ગાયો અને સાત સારાં ડૂડા એ સાત સારાં
વષર્ છે. 27 તેમની પછવાડે જે સાત પાતળ અને કદરૂપી ગાયો
નીકળ તે પણ સાત વષર્ છે. અને ૂથી બળ ગયેલાં સાત ખાલી
ડૂડાં પણ દકુાળનાં સાત વષર્ છે. 28 દેવે તમને તે ું કરવા માંગે
છે અને નજીકના ભ વષ્યમાં ું થવા ું છે તેની ફારુનને જાણ
કર છે. 29 જુઓ, સમગ્ર મસરમાં તમાંર આબાદ નાં તથા ધણી
જ ુષ્કળતાના સાત વષર્ આવશે. 30 અને ત્યારબાદ સાત વષર્
દકુાળના આવશ.ે આખા મસરમાં લોકો આબાદ ની વાતો ૂલી
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જશે. એ દકુાળ દેશનો સવર્નાશ કરશે; 31 અને એ દકુાળ એવો
ભયંકર હશે કે, દેશમાં કયાંય આબાદ ું નામ નશાન જોવા પણ
ન હ મળે.

32 “અને ફારુનને બે વાર સ્વપ્ન આ ાં તેનો અથર્ એ કે,
દેવ તરફથી આ વાત ન થઈ ગયેલ છે. અને દેવ તેને થોડા
સમયમાંજ ૂણર્ કરશે. 33 તેથી કર ને હવે ફારુને કોઈ ુ દ્વમાંન
અને જ્ઞાની ુરુષને પસંદ કર ને મસર દેશનો વહ વટ સોંપી દેવો
જોઈએ. 34 દેશભરમાં ફારુને અમલદારો ન ુકત કરવા જોઈએ
અને સ ૃ દ્વનાં સાત વષર્ દરમ્યાન મસરમાંથી પાકનો પાંચમો ભાગ
વ ૂલ કરવો જોઈએ. 35 અને જે સાત સારાં વષર્ આવે તે દરમ્યાન
બધી જ જાત ું અનાજ ભે ું કર ું જ. અને ફારુનના તાબા નીચે
પ્રત્યેક શહેરમાં તેને સાચવ ું જોઈએ. 36 અને મસરમાં દકુાળનાં
જે સાત વષર્ આવશે, ત્યારે એ અનાજનો જથ્થો કામ આવશ.ે
અને દકુાળથી દેશનો નાશ થતો અટક જશે.”

37 આ સલાહ ફારુન અને તેના બધા અમલદારોને પસંદ પડ .
તેથી ફારુને પોતાના અમલદારોને ક ું. 38 “આ યોજનાને પાર
પાડવા માંટે ૂસફ યોગ્ય માંણસ છે. એનાથી સારો માંણસ
આપણને ન મળે, તેની અંદરનો દેવનો આત્માં તેને ઘણો શાણો
બનાવે છે!”

39 તેથી ફારુને ૂસફને ક ું, “ ૂસફ જ આ કામ સંભાળવા
માંટે લાયક કત છે, આની કરતા વધારે લાયકાતવા ું આપણને
કોઇ ન હ મળે. દેવનો આત્માં એનામાં છે, જનેાથી એ ૂબ
ુ ધ્ધમાંન છે. 40 માંટે ું જ માંરો દેશ સંભાળ લે. તાર

આજ્ઞા ું પાલન માંર બધી જ પ્રજા કરશે. ફકત આ રાજગાદ ને
કારણે જ હુ તારા કરતાં મોટો હોઈશ.”

41 વળ તેણે ૂસફને ક ું, “જો મેં તને આખા મસરનો વહ વટ
સોંપ્યો છે.” 42 આમ કહ ને ફારુને પોતાના હાથની ુદ્રા લઈને
ૂસફના હાથે પહેરાવી દ ધી, ને તેને મલમલનાં વસ્ર પહેરા ાં અને

ગળામાં સોનાનો હાર પહેરા ો. 43 પછ તેણે ૂસફને પોતાના



ઉત્પ 41:44 cxvii ઉત્પ 41:55

પછ ના ઉ મ રથમાં બેસાડ ને ફેર ો. લોકોએ તેની આગળ દયા
પોકાર : “વંદન હો” એવી છડ પોકાર . ફારુને આ ર તે ૂસફને
આખા મસર દેશનો શાસનકતાર્ બના ો.

44 અને તેણે ૂસફને ક ું, “હુ ફારુન છુ; રાજા છુ, તેથી
માંર મરજી ુજબ વતીશર્, પર ુ તાર પરવાનગી વના આખા
મસર દેશમાં કોઈ હાથ કે, પગ હલાવશે ન હ.” 45 પછ ફારુને
ુસફ ું નામ સાફનાથ-પાનેઆહ રા ું. અને તેને ઓનના યાજક

પોટ ફેરાની ુત્રી આસનાથને પરણાવી. પછ ૂસફ મસર દેશમાં
ફરવા માંટે નીક ો.

46 જયારે ૂસફ 30 વષર્નો હતો, ત્યારે ફારુનની નોકર માં
જોડાયો. તે આખા મસર દેશમાં ફર વ ો. 47 અને સ ૃ દ્વનાં
સાત વષર્ દરમ્યાન મબલખ પાક ઉતય . 48 સમગ્ર મસર દેશમાં
એ સાત વષર્ દરમ્યાન જે અનાજ ું ઉત્પાદન થ ું તે તેણે એકઠુ
ક ુર્. ને તે અનાજ દરેક નગરમાં આજુબાજુના ખેતરોમાં ભર
રા ુ.ં 49 ૂસફે સ ુદ્રની રેતી જટે ું ૂબ ૂબ અનાજ ભે ુ ક ુર્.
તે એટલે ુધી કે, તેનો હસાબ રાખવા ું પણ છોડ દે ું પડ ુ.ં
કારણ કે તે બે ુમાંર હ ુ.ં

50 દકુાળનાં વષોર્ આવતાં પહેલાં ઓનના યાજક પોટ ફેરાની
ુત્રી આસનાથથી ૂસફને બે ુત્રો થયા. 51 દેવે મને માંર બધી
વપ ઓ અને પતા ું ઘર ૂલાવી દ ધાં છે. એમ કહ ને ૂસફે
મોટા ુત્ર ું નામ મનાશ્શા પાડ ું. 52 તેણે તેના બીજા ુત્ર ું નામ
એફ્રાઇમ પા ુ.ં તેણે ક ું, “દેવે મને વષોનાર્ દ:ુખો પછ આ
ૂ મમાં બાળકો આપીને સફળ બના ો છે.”

દકુાળનો સમય શરુ થાય છે
53 સ ૃ દ્વનાં સાત વષર્ મસરનાં આ ાં હતાં તે વીતી ગયા.ં

54 અને ૂસફના ક ા પ્રમાંણે દકુાળનાં સાત વષર્ની શરૂઆત
થઈ. બીજા બધા દેશોમાં તો દકુાળ હતો પર ુ સમગ્ર મસરમાં
અનાજની ખોટ નહોતી. 55 પછ જયારે મસરમાં પણ લોકોને
ખાવાના સાંસા પડવા લાગ્યા, ત્યારે તેમણે અનાજ માંટે ફારુનની
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આગળ કાલાવાલા કયાર્; એટલે ફારુને સવર્ મસરવાસીઓને ક ું,
“ ૂસફ પાસે જાઓ; અને એ તમને જે કહે તે પ્રમાંણે કરો.”

56 અને જયારે સમગ્ર દેશમાં દષુ્કાળ પડયો એટલે ૂસફે
અનાજના બધા કોઠારો ખોલી ના ા અને મસરવાસીઓને અનાજ
વેચવા માં .ુ કારણ કે સમગ્ર મસર દેશને દકુાળે ભરડો લીધો
હતો. 57 અને બીજા તમાંમ દેશોમાંથી લોકો મસર દેશમાં ૂસફની
પાસે અનાજ વેચા ું લેવાને આ ાં; કારણ કે, સમગ્ર વસ્તારમાં
ભયંકર દષુ્કાળ પડ્યો હતો.

42
સ્વપ્ન થ ું સાકાર

1 એ સમયે યાકૂબના પ્રદેશમાં ૂખમરો હતો. પર ુ તેને ખબર
પડ કે, મસરમાં અનાજ વેચાય છે, એટલે યાકૂબે તેના ુત્રોને
ક ું, “તમે શા માંટે એકબીજાના મોઢા સામે જોયા કરો છો?
2 મને જાણવા મ ું છે કે, મસરમાં અનાજ વેચાય છે, માંટે
ત્યાં જાઓ, ને ત્યાંથી આપણા માંટે અનાજ ખર દ લાવો. જથેી
આપણે જીવતા રહ એ, ને ૂખે ના મર એ.”

3 આ સાંભળ ને ૂસફના દશ ભાઈઓ અનાજ ખર દવા માંટે
મસરમાં ગયા. 4 પર ુ યાકૂબે ૂસફના સગા ભાઈ બન્યામીનને
તેઓ સાથે મોકલ્યો ન હ. કદાચ એની સાથે કોઇ દભુાર્ગ્ય ઘટના
થાય.

5 આમ, કનાનના પ્રદેશમાં દકુાળ હતો એટલે બીજા લોકોની
સાથે ઇસ્રાએલના ુત્રો પણ અનાજની ખર દ માંટે આ ા.

6 મસર દેશનો શાસનકતાર્ ુસફ હતો. દેશના તમાંમ લોકોને
તે જ અનાજ વેચા ું આપતો હતો; તેથી ૂસફના ભાઈઓએ
તેમની સામે આવીને ભોય લગી મસ્તક નમાંવીને સા ાંગ પ્રણામ
કયાર્. 7 પર ુ ૂસફે પોતાના ભાઈઓને જોયા અને ઓળ ા,
છતાં પણ જાણે અજાણ્યો હોય તે ર તે તેઓની સાથે વ યો.
અને કડકાઈથી તેઓને સવાલ કય , “તમે કયાંથી આવો છો?”
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તેઓએ જવાબ આપ્યો, “અમો કનાનના પ્રદેશમાંથી અનાજ
ખર દવા આ ા છ એ.”

8 અને ૂસફે તો તેના ભાઈઓને ઓળ ા પણ તે લોકોએ
તેને ના ઓળ ો. 9 પોતાને એ લોકો વષે જે સ્વપ્નો આ ા
હતાં તે ું સ્મરણ થ ુ.ં
અને ૂસફે તેમને ક ું, “તમે જા ૂસ છો; દેશનાં છદ્રો જોવા

આ ા છો.”
10 પણ તેમણે ક ુ,ં “ના, સાહેબ, અનાજ ખર દવા માંટે આપના

સેવકો આ ા છે. 11 અમે બધા એક જ પતાના ુત્રો છ એ,
અમે પ્રામાં ણક લોકો છ એ. આપના સેવકો જા ૂસો નથી.”

12 છતાં ૂસફે ક ું, “એમ ન હ, તમે દેશનાં છદ્રો જોવા જ
આ ા છો.”

13 તેથી તેઓએ ક ું, “અમે, બધા ભાઈઓ છ એ. અમો
કુલ 12 ભાઇઓ છ એ, અમે તમાંર સામે સેવકો જવેા છ એ.
અમો કનાન દેશના એક જ માંણસના ુત્રો છ એ; સૌથી નાનો
ુત્ર અમાંરા પતા પાસે છે, અને બીજા એક ુત્રનો કોઈ પ ો

નથી.”
14 અને ૂસફે તેઓને ક ું, “મેં ક ું તેમ તમે જા ૂસ જ છો.

15 એટલા માંટે તમાંર પર ક્ષા કરવામાં આવશ;ે ફારુનના જીવના
સમ ખાઈને કહુ છુ કે, તમાંરો સૌથી નાનો ભાઈ અહ ન આવે,
ત્યાં ુધી તમાંરે અહ થી જવા ું નથી. તમાંરામાંથી ગમે તે એક
જણને મોકલીને તમાંરા ભાઈને બોલાવો. 16 ત્યાં ુધી તમાંરે
કારાગારમાં બંદ વાન બન ું પડશ;ે આમ, તમે સા ું બોલો છો કે,
કેમ તેની કસોટ થશે, ન હ તો ફારુનના જીવના સમ ખાઈને કહુ
છુ કે, તમે જા ૂસ જ છો.” 17 અને પછ તેણે તે લોકોને ત્રણ
દવસ ુધી કારાગારમાં રા ા.

શમયોનને બંદ વાનની જમે રાખવામાં આ ો.
18 પછ ત્રીજે દવસે ૂસફે તેઓને ક ું, “જો તમે આમ કરશો

તો જરૂર બચવા પામશો, કારણ કે હુ તો દેવથી ડર ને ચાલનારો
માંણસ છુ; 19 જો તમે ખરેખર સાચા હો તો તમાંરામાંનો ગમે તે
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એક ભાઈ કારાગારમાં રહે; અને બાક ના સૌ તમાંરા ૂખે મરતા
કુટુબ માંટે અનાજ લઈને જાઓ. 20 પછ તમાંરા સૌથી નાના
ભાઈને માંર આગળ લઈને આવો; તે પરથી તમાંર વાત સાચી
ઠરશે અને તમાંરે મર ું પણ ન હ પડ.ે”
પછ તે લોકો એમ કરવા સંમત થયા. 21 તેઓ એકબીજાને

કહેવા લાગ્યા. “ખરેખર આપણે આપણા ભાઈની બાબતમાં
ુનેગાર છ એ. કારણ કે જયારે તેણે આપણને કાલાવાલા કયાર્

હતા, ને આપણે તેને થ ું ક જો ું હ ુ,ં છતાં પણ આપણે
સાંભ ું ન હ; એટલા માંટે જ આ સંકટ આપણા પર આવી
પ ું છે.”

22 રૂબેને તેઓને ક ું, “ ું મેં તમને નહો ું ક ું કે, એ છોકરા
પર અત્યાચાર કર ને પાપમાં પડશો ન હ? છતાં તમે માંન્ ું ન હ;
તેથી હવે તેના રકતનો બદલો ૂકવવો પડે છે.”

23 તે લોકો જાણતા નહોતા કે, ૂસફ તેમની વાત સમજે છે;
કારણ કે, તેમની વચ્ચે દભુા ષયો હતો. 24 અને પછ ૂસફ
તેઓની પાસેથી ચાલ્યો ગયો અને રડ પડયો. પાછળથી તેઓની
પાસે પાછા ફર ને તેણે તેઓની સાથે વાત કર , પછ તેમનામાંથી
શમયોનને લઇને તેમના દેખતાં જ તેને દોરડે બાંધ્યો. 25 ત્યારબાદ
ૂસફે તેઓની ુણોમાં અનાજ ભરવાની દરેકના પૈસા તેના થેલામાં

પાછા ૂકવાની તથા તેમને ુસાફર માંટે ભા ું આપવાની આજ્ઞા
કર ; અને તેઓને તે પ્રમાંણે કર આપવામાં આ ુ.ં

26 પછ તેઓ પોતાનાં ગધેડાંઓ ઉપર અનાજની ુણો લાદ ને
ત્યાંથી નીક ા. 27 પછ એક ઉતારામાં તેઓમાંના એકે પોતાના
ગધેડાને દાણા ખવડાવવા માંટે પોતાની ુણ છોડ , ત્યારે થેલાના
મોં આગળ જ તેણે પોતાના પૈસા જોયા. 28 એટલે તરત જ
તેણે પોતાના ભાઇઓને ક ું, “માંરા પૈસા મને પાછા મ ાં છે.
જુઓ, આ ર ા માંરા થેલામાં!” આ સાંભળ ને તે બધા મનમાં
ૂબ ગભરાયા, અને ૂજતા ૂજતા તેઓ એકબીજાના મો જોવા

લાગ્યા,ં અને બોલવા લાગ્યા, “દેવે આપણને આ ું ક ુર્?”
યાકૂબને ભાઇઓએ જણા ું
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29 પછ જયારે તેઓ કનાનમાં પોતાના પતા યાકૂબ પાસે
આ ા, ને જે કાંઈ બન્ ું હ ું તે બ ું જ તેમને કહ સંભળા ુ.ં
30 તેમણે ક ું, “જે માંણસ તે દેશનો શાસનકતાર્ છે તેણે અમાંર
સાથે કડકાઈથી વાત કર અને અમને કઠોર વેણ ક ા,ં ને અમને
દેશના જા ૂસ ગણ્યા. 31 પણ અમે તો તેને ક ું કે, ‘અમે સાચા
માંણસો છ એ. અમે જા ૂસ નથી; 32 અમે બાર ભાઈઓ એક
જ પતાના ુત્રો છ એ. સૌથી નાનો અત્યારે અમાંરા પતા પાસે
છે. અને એકનો તો કશો પ ો જ નથી.’

33 “તે પછ એ માંણસે તે પ્રદેશના શાસનકતાર્એ અમને ક ું,
‘જો તમે હુ કહુ તેમ કરશો, તો હુ જાણીશ કે, તમે પ્રામાં ણક
છો, તમાંરામાંના એકને માંર પાસે રહેવા દો અને બાક ના તમે
પાછા જઇ શકો અને તમાંરા ૂખે મરતા કુટુબ માંટે અનાજ લઈ
જાઓ. 34 અને તમાંરા સૌથી નાના ભાઈને માંર પાસે લઈને
આવો તો હુ માંનીશ કે, તમે જા ૂસો નથી, પણ સાચા માંણસ
છો. અને હુ તમાંરા ભાઈને પાછો તમને સોંપી દઈશ અને તમે
આ દેશમાં વેપાર કરજો.’ ”

35 પછ એમ થ ું કે, ારે તેઓ પોતપોતાની ુણો ખાલી
કરતાં હતા ત્યારે દરેક જણને તેમના પૈસાની કોથળ ુણોમાંથી
મળ આવી. પછ એ પૈસાની થેલીઓ જોઈને તેઓ તથા તેમના
પતા ગભરાઈ ગયા.
36 પછ તેઓના પતા યાકૂબે તેમને ક ું, “તમે ઇચ્છો છો કે,

હુ માંરા બધા સંતાનો ુમાંવી દઉ? ૂસફ ન ર ો, શમયોન ન
ર ો અને હવે તમે બન્યામીનને લઈ જાઓ છો; પણ ું આ
બધી ુશ્કેલીઓ માંરે સહન કરવાની છે?”

37 પછ રૂબેને પોતાના પતાને ક ું, “જો હુ એને તમાંર પાસે
પાછો ન લા ું તો તમે માંરા બે ુત્રોને માંર નાખજો. એને તમે
માંરા હાથમાં સોંપો, હુ અવશ્ય એને તમાંર પાસે પાછો લઇને જ
આવીશ.”

38 પણ યાકૂબે તેને ક ું, “માંરો ુત્ર તમાંર સાથે ન હ આવે,
કારણ કે એનો ભાઇ મર ગયો છે, અને એ એક જ જીવતો
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છે. અને ુસાફર દરમ્યાન જો તેના પર કોઈ આફત આવી પડે
તો, તમે માંરાં ૃદ્વત્વને નાશવંત બનાવી અને મને ઉડાં શોક અને
દ:ુખમાં મરવા મજ ૂર કરશો.”

43
બન્યામીનને મસર લઈ જવાની યાકૂબની આજ્ઞા

1 દેશમાં ભયંકર કારમો દકુાળ હતો. ખાવા માંટે ું કોઈ અનાજ
ત્યાં ઊગ ું ન હ ું. 2 એટલે તેઓ મસરમાંથી જે અનાજ લા ા
હતા તે બ ું જ ખાવામાં વપરાઈ ગ ું એટલે તેમના પતાએ તેમને
ક ું, “તમે પાછા જાઓ અને આપણા માંટે થોડુ અનાજ ખર દ
લાવો.”

3 પણ યહૂદાએ ક ું, “તે પ્રદેશના શાસનકતાર્એ અમને સખત
ચેતવણી આપીને ક ું છે કે, ‘તમાંરો ભાઈ સાથે હશે તો જ
તમે મને મળ શકશો.’ 4 જો તમે અમાંરા ભાઈને અમાંર સાથે
મોકલો તો અમે અનાજ ખર દવા માંટે જવા તૈયાર છ એ; 5 પણ
જો તમે તેને ન હ મોકલો તો અમે ન હ જઈએ; કારણ કે પેલા
માંણસે અમને સ્પ શ ોમાં ક ું છે કે, ‘તમાંરો ભાઈ સાથે હશે
તો જ તમે મને મળવા પામશો.’ ”

6 એટલે ઇસ્રાએલે ક ું, “તમાંરો બીજો ભાઈ છે એ ું એને
જણાવીને તમે મને શા માંટે ુસીબતમાં ૂકયો?”

7 તેમણે જવાબ આપ્યો, “પેલા માંણસે આપણા વષે તેમજ
આપણા પ રવાર વષે ૂછપરછ કર કે ‘ ુ,ં તમાંરા પતા હજી
જીવે છે? તમાંરે બીજા ભાઈ છે?’ એટલે અમાંરે કહે ું પડ ુ,ં
અમને ખબર ન હતી કે, તે એમ કહેશે કે, તમાંરા ભાઈને અહ
લઈ આવો.”

8 પછ યહૂદાએ પોતાના પતા ઇસ્રાએલને ક ું, “એ છોકરાને
અમાંર સાથે મોકલો એટલે અમે ઝટ ચાલી નીકળ એ. જથેી
તમે, અમે અને આપણાં બાળકો જીવતાં રહ એ અને ુત્ ુના
ુખમાંથી ઉગર એ. 9 એની જવાબદાર માંરા માંથે. હુ એનો

જામીન થાઉં છુ. જો એને પાછો લાવીને તમાંર આગળ રજૂ ન
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કરુ તો તેનો દોષ સદા માંરા પર રહો. 10 ખરુ જોતાં, આપણે
જો આટ ું મોડુ ના ક ુર્ હોત તો, અત્યારે તો અમે બે વાર જઈ
આ ા હોત.”

11 ત્યારે તેમના પતા ઇસ્રાએલે તેમને ક ું, “જો એ સવાય
કોઈ રસ્તો ના હોય તો પછ આમ કરો: બન્યામીનને તમાંર
સાથે લઈ જાઓ. આપણા દેશની કેટલીક ઉ મ વસ્ ુઓ તમાંરા
સરસામાંનમાં પેલા માંણસ માંટે ભેટરૂપે આપવા લઈ જાઓ, થોડુ
ૂગળ, થોડુ મધ, થોડા તેજાના, તથા બોળ, પસ્તાં તથા બદામ;

12 તથા તમાંર સાથે બમણું નાણું લઈ જજો; વળ તમાંર ુણોમાં
જે નાણું પાછુ આ ું હ ું તે પાછુ આપી દેજો; કદાચ કઈ ૂલ
થઈ હોય; 13 ઊઠો, અને તમાંરા ભાઈને લઈને તે માંણસ પાસે
જાઓ; 14 અને સવર્સમથર્ દેવ કરે, ને તે માંણસ તમાંરા પર
કૃપા ુ થાય, જથેી તે તમાંર સાથે તમાંરા બીજા ભાઈને તથા
બન્યામીનને પાછા મોકલ.ે ન હ તો હુ ફર પાછો માંરો ુત્ર
ુમાં ાનો શોક કર શ.”
15 પછ તે માંણસોએ તેમની સાથે ભેટો, પહેલી વખત કરતાં

બમણું નાણું અને બન્યામીનને લઈને તેઓ ઊપડયા. અને
મસરમાં પહોંચતા તેઓ ૂસફની આગળ આવીને ઊભા ર ા.ં

ૂસફને ઘરે ભાઇઓને આમંત્રણ
16 પછ ૂસફે તેમની સાથે બન્યામીનને જોયો તેથી તેણે

પોતાના ઘરના કારભાર ને ક ું, “આ માંણસોને ઘેર લઈજા, કોઈ
જાનવરને કાપીને ભોજન તૈયાર કર. કારણ કે આ માંણસો માંર
સાથે જમનાર છે.” 17 પછ ૂસફે જમે ક ું તેમ પેલા માંણસે
ક ુ; એટલે પેલો માંણસ ૂસફને ઘેર તે માંણસોને લઈ ગયો.

18 પેલા માંણસોને ૂસફને ઘેર લઈ જવામાં આ ા એથી તેઓ
ગભરાયા અને કહેવા લાગ્યા, “પહેલી વાર આપણી ુણોમાં નાણું
ૂકે ું હ ું તેને લીધે તે આપણને અંદર લઈ આ ા છે. હવે

એ લોકો આપણા પર ૂટ પડશે અને આપણને જબરજસ્તીથી
ુલામ બનાવશ.ે તથા આપણા ગધેડાં પણ લઈ લેશ.ે”
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19 આથી તેઓ ૂસફના ઘરના બારણા આગળ આ ા અને
ૂસફના કારભાર પાસે જઈને તેને ક ું, 20 “અરે, માંરા સાહેબ!

ખરેખર અમે પહેલી વાર આ ા ત્યારે અનાજ વેચા ુ લેવા માંટે
જ આ ા હતા. 21 પણ જયારે અમે ુકામ પર પહોંચીને અમે
અમાંર ૂણો ઉઘાડ , તો તેના મોઢા આગળ જ અમાંરા દરેકના
ૂરે ૂરા પૈસા ૂકેલા હતા. 22 પણ અમે તે પૈસા પાછા લા ા

છ એ; વળ અનાજ ખર દવા માંટે અમે અમાંર સાથે બીજા પૈસા
પણ લા ા છ એ; અને એ પૈસા અમાંર ૂણોમાં કોણે ૂકયા,
એ અમે નથી જાણતા.”

23 કારભાર એ ક ું, “શાં ત રાખો, ગભરાશો ન હ, તમાંરા તથા
તમાંરા પતાના દેવે તમાંર ૂણોમાં એ નાણું ૂક ું હ ું. મને તો
અનાજનાં નાણાં મળ ગયાં હતા.”
પછ તેઓ શમયોનને બહાર કાઢ ને તેમની આગળ લઈ આ ા.

24 અને પેલા માંણસે ૂસફના ઘરમાં તે માંણસોને લાવીને તેમને
પાણી આપ્ ુ,ં પછ તેઓએ પગ ધોયાં; અને તેમનાં ગધેડાંને ચારો
ના ો.

25 બપોર ુધીમાં ૂસફના આવતા પહેલાં તેઓએ ભેટો તૈયાર
કર ; અને ૂસફ જમવા આવે તેની રાહ જોવા લાગ્યા, કારણ કે
ત્યાં તેઓએ જમવા ું છે એમ તેમને ખબર હતી.

26 પછ જયારે ૂસફ ઘેર આ ો ત્યારે તેઓના હાથમાં જે
ભેટ હતી તે તેઓ તેની પાસે ઘરમાં લા ા; અને તેમને સા ાંગ
પ્રણામ કયાર્.

27 અને પછ તેમણે તેઓની ખબરઅંતર ૂછ ને ક ું, “તમાંરા
ૃદ્વ પતા, જનેે વષે તમે મને વાત કર હતી તે કુશળ છે ને?

તેઓ હજી જીવે છે?”
28 અને તેઓએ ઉ ર આપ્યો, “હાજી, આપના સેવક અમાંરા

પતા કુશળ છે અને હજી જીવે છે.” અને તેઓએ ઝૂક ને દડવત્
પ્રણામ કયાર્.

29 ૂસફે પોતાની આંખો ઊંચી કર ને પોતાના ભાઈ બન્યામીનન,ે
જે એની સગી માંનો ુત્ર હતો તેને જોઈને ક ું, “તમે જનેા વષે
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ક ું હ ું તે જ આ તમાંરો સૌથી નાનો ભાઈ છે? માંરા ુત્ર!
દેવ તારા પર કૃપા કરો.”

30 ૂસફ ઝડપથી બહાર ચાલ્યો ગયો; કારણ કે પોતાના ભાઈને
જોઈને તે ું હૈ ું ભરાઈ આ ું, તે રડ પડવાની તૈયાર માં હતો.
તેથી પોતાની ઓરડ માં જઈને તે ત્યાં રડવા લાગ્યો. 31 પછ મોઢુ
ધોઈને બહાર આવીને પોતાની જાત પર કા ુ રાખીને તે બોલ્યો,
“ભાણાં પીરસો.”

32 પછ સેવકોએ ૂસફ માંટે મેજ પાથ ુર્. ત્યારબાદ ભાઇઓ
માંટે બીજુ મેજ પાથ ુર્ અને તેની સાથે જમતા મસર ઓ માંટે બીજુ
એક મેજ પાથ ુર્ કારણ, મસર ઓ હ ૂઓ સાથે જમવા બેસતા
નથી; કારણ કે મસર ઓની એવી માંન્યતા હતી કે, હ ૂઓ સાથે
જમવા ું તેમના માંટે અ ુ ચત છે. 33 * ૂસફના ભાઇઓ ૂસફની
સામે મોટેથી નાના ુધી ક્રમ પ્રમાંણે બેઠા; અને તેઓ આ બધાથી
આ યર્ પામ્યા. 34 તેઓ એકબીજા સામે જોવા લાગ્યા. ૂસફે
પોતાના ભાણામાંથી વાનગીઓ લઈને તેઓની આગળ પરસાવી
પણ પ્રત્યેકના ભાણા કરતાં બન્યામીન ું ભાણું પાંચગણું હ ુ;ં
તેઓએ તેની સાથે ખા ુંપી ુંને મોજમાં આવી ગયા.

44
ુમ થયેલો પ્યાલો

1 પછ ૂસફે પોતાના સેવકને હુકમ કય કે, “એ લોકોની
ૂણોમાં એ લોકો જટે ું લઈ જઈ શકે, તેટ ું અનાજ ભરો. અને

દરેક જણનાં પૈસા તેની ુણમાં મોઢા આગળ ૂક દો; 2 સૌથી
નાના ભાઈની ૂણમાં પૈસાની સાથે માંરો પેલો ચાંદ નો પ્યાલો પણ
ૂક દેજો.” અને તેણે ૂસફના હુકમ પ્રમાંણે ક ુર્.
3 બીજે દવસે વહેલી સવારે એ લોકોને તેમનાં ગધેડાં સાથે

વદાય કરવામાં આ ા. 4 જયારે એ લોકો શહેરથી નીકળ ને

* 43:33: છદ 33 ૂસફે તેનાં ભાઇઓને ક્રમ બધ્ધ જગ્યાઓએ તેમની ઉંમર પ્રમાણે
બેસાડ્યાં તેથી તેઓ આ યર્ પામ્યા.
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થોડે દૂર ગયા એટલે ૂસફે કારભાર ને ક ું, “જા, પેલા લોકોની
પાછળ પડ, તેમને પકડ પાડ, અને કહેકે ‘તમે આ ું ક ુર્?
ઉપકાર પર અપકાર? તમે માંરા શેઠનો ચાંદ નો પ્યાલો શા માંટે
ચોય ? 5 આ એ જ પ્યાલો છે જે માંરા ધણી પીવા માંટે અને
રહસ્યો જાણવા માંટે વાપરે છે. તમે ખરેખર ખોટુ ક ુર્ છે.’ ”

6 પછ જયારે તેણે તેમને પકડ પાડયા ત્યારે તેણે તેમને આ
જ વચનો ક ા;ં

7 પણ તેમણે તેને ૂછ ું, “અમાંરા ધણી આ ું શા માંટે કહે
છે? અમને આમ કરવાનો વચાર સરખોય આવે ખરો! 8 જરા
જુઓ તો ખરા, જે પૈસા અમને અમાંર ૂણોના મોઢા આગળથી
મ ા તે અમે છેક કનાન દેશથી તેમને આપવા પાછા લા ા;
પછ તારા ધણીના ઘરમાંથી સોનાચાંદ ની ચીજો ચોર એ એ ું બને
ખરુ? 9 તારા સેવકો એવા અમાંર પાસેથી જનેી પાસે એ નીકળે
તેને ફાંસીની સજા કરજો. અમે પણ અમાંરા ધણીના ુલામો
થઇ ુ”ં

10 આ સાંભળ ને કારભાર એ ક ું, “તમાંર વાત બરાબર છે;
જનેી પાસેથી એ નીકળે તે માંરો ુલામ થાય; અને બાક ના નદોષર્
ુરવાર થશ.ે”

કાવતરાને લીધે બન્યામીન ું પકડાઇ જ ું
11 પછ તરત જ તે બધાએ પોતપોતાની ુણો નીચે ઉતાર ,

ને દરેકે, પોતપોતાની ુણ ઉઘાડ . 12 એટલે કારભાર એ મોટાથી
શરૂ કર ને તે નાના ુધીની બધાની ુણો તપાસી તો બન્યામીનની
ુણમાંથી ચાંદ નો પ્યાલો મળ આ ો. 13 જયારે તેઓએ આ

જો ું ત્યારે તેઓએ દ:ુખના માંયાર્ પોતાનાં કપડાં ફાંડ ના ાં અને
દરેક જણે પોતપોતાનાં ગધેડાં બાધ્યા. અને પછ તેઓ નગરમાં
પાછા ફયાર્.

14 જયારે યહૂદા અને તેના ભાઇઓ, ૂસફને ઘેર પહોંચ્યા ત્યારે
હજીપણ તે ત્યાં જ હતો; એટલે તેઓ તેનાં ચરણોમાં પડયા.
15 ૂસફે તેઓને ૂછ ું, “આ તમે ું ક ુર્? તમે એટ ું પણ નથી
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જાણતા કે, માંરા જવેો માંણસ જે ુકન જુએ છે તેને ખબર
પડયા વના રહેશે ન હ.”

16 યહૂદાએ ક ું, “હે ધણી! અમે તમને ું કહ એ? અમાંર
નદોષર્તા સા બત કરવા ું બોલીએ? અમે અમાંર જાતને કેવી
ર તે નદોષર્ ૂરવાર કર એ? દેવે તમાંરા સેવકનો ુનો ઉઘાડો
પાડયો છે; જુઓ, જનેી પાસેથી ચાંદ ું પ્યા ું મ ું છે તે અને
અમે સૌ તમાંરા ુલામ છ એ.”

17 પછ ૂસફે ક ું, “માંરાથી એ ું થાય કેવી ર ત?ે માંત્ર જનેી
પાસેથી પ્યાલો મ ો તે જ માંરો ુલામ બનશ;ે અને બાક ના
તમે બધા તો શાં તથી તમાંરા પતાની પાસે જાઓ.”

યહૂદા ું બન્યામીનને માંટે વનવ ું
18 પછ થી ૂસફ પાસે જઈને યહૂદાએ ક ું, “ઓ માંરા ધણી,

કૃપા કર ને આપના આ સેવકને ખાનગીમાં આપની સાથે બે વાત
કરવા દો, અને આપના સેવક પર ક્રોધ ન કરશો. માંરા માંટે તો
આપ પોતે ફારુન સમાંન છો. 19 માંરા ધણીએ સેવકોને સવાલ
કય હતો કે, ‘તમાંરે પતા અથવા ભાઈ છે?’ 20 તેથી અમે
માં લકને જવાબ આપ્યો હતો, ‘અમાંરે ૃદ્વ પતા અને એક નાનો
ભાઈ છે, જે એમને પાછલી અવ ામાં પ્રાપ્ત થયો હતો. એનો
ભાઈ અવસાન પામેલ છે, તેથી તે તેની માંતાનો એકનો એક ુત્ર
છે, વળ તેના પતાને તે ૂબ વહાલો છે.’ 21 અને તમે અમને
સેવકોને જણાવે ું કે, ‘તેને માંર પાસે લઈને આવો એટલે તેને હુ
જોઉં તો ખરો.’ 22 અને અમે અમાંરા ધણીને ક ું હ ું કે, ‘તે
છોકરો તેના પતાને ૂક ને આવી શકે, એમ નથી, કારણ કે જો
તે પતાને ૂક ને જાય તો તેના પતા ૃત્ ુ પામ.ે’ 23 અને તમે
અમને તમાંરા સેવકોને ક ું હ ુ,ં ‘જો તમે તમાંરા સૌથી નાના
ભાઇને તમાંર સાથે ન લાવો તો તમે માંરુ ુખ ફર ન હ જોશો.’
24 પછ અમે આપના સેવકો-અમાંરા પતા પાસે ગયા અને તેમને
અમે ધણીના શ ો કહ સંભળા ા,



ઉત્પ 44:25 cxxviii ઉત્પ 44:34

25 “અને પછ જયારે અમાંરા પતાએ ક ું, ‘પાછા જાઓ
અને આપણા માંટે થોડુ અનાજ ખર દ લાવો.’ 26 એટલે અમે
ક ું, ‘અમાંરાથી કેવી ર તે જવાય? અમાંરો સૌથી નાનો ભાઈ
જો અમાંર સાથે આવતો હોય તો જ અમે જઇ શક એ, કારણ,
અમાંરો નાનો ભાઇ અમાંર સાથે ના હોય, તો અમે તે માંણસ ું
ુખ જોઈ શક ું ન હ.’ 27 એટલે તમાંરા સેવકે અથાર્ત્ અમાંરા
પતાએ અમને ક ું, ‘તમે જાણો છો કે, માંરાં પત્નીને બે ુત્રો
અવતયાર્ હતા. 28 અને તેઓમાંનો એક ગયો ત્યારે મેં ક ું કે,
“જરૂર એને કોઈ જગલી પ્રાણીએ ફાડ ખાધો હશ.ે” અને ત્યાર
પછ આજપયત મેં તેને ફર જોયો નથી. 29 અને હવે જો તમે
આને પણ માંર આગળથી લઈ જાઓ, અને જો તેની સાથે કઇ
ખોટુ થાય તો હુ મરવા જટેલો દ:ુખી થઇશ.’ 30 તેથી કર ને હવે
તમાંરા સેવકની એટલે કે, માંરા પતાની પાસે હુ જાઉં, અને એ
છોકરો અમાંર સાથે ન હ હોય તો 31 તેનો જીવ એટલો બધો એ
છોકરામાં છે કે, અમાંર સાથે એ છોકરો નથી એ જોતાંની સાથે
જ એ ું મોત થશે; અને આપના આ સેવકોએ આપના સેવક
અમાંરા પતાને ઘરડઘેડપણ શોક કરતા દફનાવવા પડશે.

32 “વાત એવી છે કે, હુ માંરા પતા આગળ એ છોકરા
માંટે જામીન થયો છુ કે, ‘જો હુ એની તમાંર પાસેથી એમની
પાસે પાછો ન લા ું તો હુ એમનો જીવનભર ુનેગાર ગણાઈશ.’
33 એટલે હવે કૃપા કર ને આ છોકરાને બદલે તમાંરા સેવકને
માંરા ધણી પાસે સેવક થઈને રહેવા દો; અને પેલા છોકરાને તેના
ભાઈઓની સાથે પાછો જવા દો. 34 કારણ કે એ છોકરો જો
આપણી સાથે ના હોય, તો આપણાથી પતા પાસે જવાય શી
ર તે? માંરા પતા ું ું થશે એનો મને બહુ જ ડર લાગે છે.”

45
ૂસફે પોતાની જાતને પ્રગટ કરવી
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1 ૂસફ પોતાની લાગણીઓને વ ુ વખત નયં ત્રત કર શકયો
ન હ. તેની પાસે ઊભા રહેલા બધાની ઉપ તમાં રડ પડ્યો
અને બોલી ઊઠયો, “માંર આગળથી બધાને દૂર કરો.” આથી
જયારે ૂસફે પોતાના ભાઈઓ આગળ પોતાની જાતને પ્રગટ કર
ત્યારે ત્યાં બીજુ કોઇ ન હ ુ.ં 2 તે એટલા મોટા સાદે રડયો
કે, મસર ઓએ તે સાંભ ું અને ફારુનના પ રવારને પણ તેની
ખબર પડ . પછ ૂસફે પોતાના ભાઈઓને ક ું, 3 “હુ ૂસફ
છુ. ું માંરો બાપ હજુ જીવે છે?” ૂસફની સામે જોતાં જ
તેના ભાઈઓ એવા તો ડઘાઈ ગયા કે, તેઓ કોઈ જવાબ આપી
શ ા ન હ.

4 પછ ૂસફે તેના ભાઈઓને ક ું, “માંર નજીક આવશો.”
એટલે તેઓ પાસે ગયા, અને તેણે ક ું, “હુ તમાંરો ભાઈ ૂસફ
છુ. જનેે તમે મસરની ુસાફર કરતા વેપાર ઓને ુલામ તર કે
વેચી દ ધો હતો. એ તમાંરો ભાઇ હુ જ છુ. 5 માંટે મને અહ
વેચી દેવા માંટે તમે હવે દ:ુખી થશો ન હ, તેમજ જીવ બાળશો
ન હ, કારણ આ તો માંરા માંટે દેવની યોજના હતી કે, હુ અહ
આ ું અને તમને બધાને હુ બચા ુ.ં 6 કારણ કે છેલ્લાં બે વષર્થી
દેશમાં દકુાળ છે, અને હજુ બીજા પાંચ વષર્ એવાં જ આવનાર
છે, જમેાં કોઇ પણ પ્રકારની ખેતી કે, વાવણી કાપણી થઈ શકશે
ન હ. 7 તેથી દેવે તમાંરો પ રવાર બચાવવા અને તમાંરા બધાના
જીવો ું રક્ષણ કરવા તમાંર સમક્ષ મોકલ્યો છે. 8 એ માંટે મને
અહ મોકલનાર દેવ છે, તમે નથી; અને તેણે જ મને ફારુનના
પતા સમાંન અને તેના આખા ઘરનો વહ વટદાર તથા આખા
મસરનો શાસનકતાર્ બના ો છે.”

ઇસ્રાએલ મસરમાં આમં ત્રત થયો
9 “તમે ઝટ માંરા પતા પાસે જાઓ, ને તેમને આ સંદેશ

આપો: તમાંરો ુત્ર ૂસફ આ કહે છે: ‘દેવે મને સમગ્ર મસરનો
શાસનકતાર્ બના ો છે, માંટે વલંબ કયાર્ વગર હમણાં જ માંર
પાસે આવો. 10 અને તમે તમાંરા ુત્રો સાથ,ે તમાંરા પ્રપૌત્રો
સાથ,ે તમાંરાં ઘેટા-ંબકરાંના ઝુડો અને ઢોરઢાંખરના ટોળાઓ તથા
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ઘરવખર સાથે “ગોશેન” પ્રાંતમાં માંર સાથે રહેશો. ાં હુ
તમાંરા બધા માંટે બધી જાતની તૈયાર કર શ. 11 કારણ કે હજુ
દકુાળગ્રસ્ત બીજા પાંચ વષર્ કાઢવાનાં છે. તેથી ું અને તારુ
કુટુબ તથા જે બધાં તારાં સગાંસંબંધીઓ છે તે બ ુ ુમાંવીને
ગર બ ન થઇ જાય તે માંટે હુ સૌની જાળવણી રાખીશ.’

12 “અને જુઓ, તમે અને માંરો ભાઈ બન્યામીન નજરોનજર
જુઓ છો કે, હુ આ માંરા ુખ દ્વારા જ કહ ર ો છુ. 13 અને
તમે મસરમાં માંરો મ હમાં અને બીજુ જે કઈ જો ું છે તે માંરા
પતાને કહેજો; હવે, ઝટ જાઓ અને માંરા પતાને અહ લઈ
આવો.” 14 પછ તે તેના ભાઈ બન્યામીનને બાથભર અને રડ્યો.
બન્યામીન પણ તેને ભેટતી વખતે રડવા લાગ્યો. 15 ત્યાર બાદ
ૂસફે પોતાના બધાં જ ભાઈઓને ુંબન કયાર્ અને તેમને ભેટ ને

રડ્યો. પછ તેના ભાઈઓએ તેની સાથે વાતચીત કર .
16 પછ જયારે ફારુનના મહેલમાં સમાંચાર વહેતાં થયા કે,
ૂસફના ભાઈઓ આ ા છે; ત્યારે ફારુન તથા તેના સેવકો ુશ

થયા. 17 અને ફારુને ૂસફને ક ું, “ ું તારા ભાઈઓને કહે કે,
‘આ પ્રમાંણે કરો; તમાંરાં જાનવરોને લઈને કનાન દેશમાં ચાલ્યા
જાઓ; 18 અને તમાંરા પતાને અને પ રવારને લઈને ઝટ માંર
પાસે પાછા આવો; હુ તમને મસરની ઉ મ ફળદ્રપ જમીન આપીશ
અને તમને સૌને ધરતી ું નવનીત ખાવા મળશે.’ 19 હવે તમને
બીજી આજ્ઞા છે તે પ્રમાંણે કરો, ‘તમાંરાં સંતાનો માંટે તથા તમાંર
પત્નીઓ માંટે મસર દેશમાંથી ગાડાં લેતાં જાઓ, અને તમાંરા
પતાને લઈને આવો. 20 વળ તમાંર માંલ મલકત જે છે તેને
છોડ ને આવવાની જરા પણ ચતા કરશો ન હ, કારણ કે મસર
દેશમાં જે ઉ મ છે તે જમીન તમાંર છે.’ ”

21 પછ ઇસ્રાએલના ુત્રોએ તે ુજબ ક ુર્; અને ફારુનની
આજ્ઞા અ ુસાર ૂસફે તેઓને ગાડાં આપ્યા;ં ને માંગર્ને માંટે સી ું
પણ આપ્ ુ.ં 22 પછ તેણે તેના દરેક ભાઇને એક જોડ કપડાં
આપ્યા;ં પર ુ બન્યામીનને 300 તોલા ચાંદ અને પાંચ જોડ સારાં
કપડાં આપ્યા.ં 23 વ ુમાં તેણે પોતાના પતાના માંટે મસરની સૌથી
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બહુ ૂલ્ય ચીજોથી લાદેલાં દશ ગધેડા,ં અને તેના પતાની ુસાફર
માંટે અનાજ, રોટલી અને અન્ય જાતના ખાણાથી લાદેલી દશ
ગધેડ ઓ મોકલી આપી. 24 પછ તેણે પોતાના ભાઈઓને વદાય
આપી. વદાય આપતી વખતે તેણે તેઓને ક ું, “માંગર્માં ઝઘડો
કરશો ન હ.”

25 પછ થી તેઓ મસરમાંથી નીકળ ને કનાન દેશમાં પોતાના
પતા યાકૂબ પાસે આ ા. 26 અને તેઓએ તેને ક ું, “ ૂસફ
હજુ જીવે છે, અને સમગ્ર મસરનો તે શાસનકતાર્ છે.”
આ સાંભળ ને યાકૂબ તો સ્તબ્ધ થઈ ગયો. તેને ગળે એ વાત

ન ઉતર . 27 પર ુ ૂસફે તેઓેને જે બધી વાતો કહેલી તે તેને
કહ અને તેને મસર લઈ જવા માંટે ૂસફે મોકલેલાં ગાડાંઓ
પર તેની નજર પડ ત્યારે તે ઉ ેજીત અને ુશ થયો. 28 પછ
ઇસ્રાએલ બોલ્યો, “બસ, માંરો ુત્ર ૂસફ હજુ જીવે છે; એટલે
મરતાં પહેલાં હુ તેને જઇને મળ શ.”

46
ઇસ્રાએલની ઉપાસના

1 એટલા માંટે ઇસ્રાએલે પોતાની મસરની યાત્રાનો પ્રારભ કય .
પહેલાં તે બેર-શેબા પહોંચી ગયો. ત્યાં તેમણે પોતાના પતા
ઇસહાકના દેવની ઉપાસના કર ને યજ્ઞો અપર્ણ કયાર્. 2 રાત્રે દેવે
ઇસ્રાએલને સ્વપ્નમાં ક ું, “યાકૂબ, યાકૂબ.”
અને ઇસ્રાએલે જવાબ આપ્યો, “હુ અહ છુ.”
3 પછ દેવે ક ું, “હુ દેવ છુ. તમાંરા પતાનો દેવ. મસર

જતાં જરા પણ ગભરાઈશ ન હ, કારણ કે હુ ત્યાં તારાથી એક
મોટ પ્રજા નમાણ કર શ; 4 હુ તાર સાથે મસર આવીશ; અને
હુ ચો સ તને પાછો લાવીશ; અને ૂસફને હાથે જ તાર આંખો
મીંચાશે.”

ઇસ્રાએલ ું મસર જ ું
5 પછ યાકૂબે બેર-શેબા છોડ ું અને મસર ુધી યાત્રા કર .

તેને લેવા માંટે ફારુને જે ગાડાં મોકલ્યાં હતાં તેમાં ઇસ્રાએલના
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ુત્રો પોતાના પતા યાકૂબન,ે પોતાના ુત્રોને અને વહુઓને લઈ
ગયા.ં 6 તેઓ પોતાનાં ઢોરઢાંખર તથા માંલ મલકત જે કનાન
દેશમાંથી પ્રાપ્ત કર હતી તે લઈને યાકૂબ તથા તેમ ું આ ું કુટુબ
તેમની સાથે મસર આ ું. 7 એટલે તેના ુત્રો તથા તેની સાથે
તેના ુત્રોના ુત્રો, ને તેની ુત્રીઓ તથા તેના ુત્રોની ુત્રીઓને
તથા તેનાં સવર્ સંતાનને તે પોતાની સાથે મસરમાં લા ો.

યાકૂબનો પ રવાર
8 યાકૂબની સાથે મસરમાં આવનારાઓનાં નામ આ છે, એટલે

યાકૂબ તથા તેના ુત્રો:

યાકૂબનો સૌથી મોટો ુત્ર રૂબેન. 9 અને રૂબેનના ુત્રો: હનોખ,
પાલ્ ,ૂ હેસરોન અને કામીર્.

10 શમયોનના ુત્રો: ય ુએલ, યામીન, ઓહાદ, યાખીન, સોહાર
અને શાઉલ, જે એક કનાની ીથી જન્મ્યો હતો.

11 લેવીના ુત્રો: ગેશોનર્, કહાથ તથા મરાર .
12 અને યહૂદાના ુત્રો: એર, ઓનાન, શેલાહ, પેરેસ, અને
ઝેરાહ. પર ુ એર અને ઓનાન તો કનાનમાં જ અવસાન
પામ્યા હતા. પેરેસના ુત્રો: હેસરોન અને હા ૂલ.

13 ઈસ્સાખારના ુત્રો: તોલા, ુવાહ, યોબ અને શમ્રોન.
14 ઝ ુલોનના ુત્રો: સેરેદ, એલોન અને યાહલએલ હતો.

15 એ લેઆહના ુત્રો છે, જઓે મેસોપોટા મયામાં યાકૂબથી
લેઆહના પેટે જન્મેલા છે. એ ઉપરાંત તેની ુત્રી દ નાહ હતી.
તેના ુત્રો અને ુત્રીઓ સવર્ મળ ને 33 જણ હતા.ં

16 અને ગાદના ુત્રો: સફયોન, હાગ્ગી, ૂની, એસ્બોન, એર ,
અરોદ અને આરએલી.

17 આશેરના ુત્રો: યમ્નાહ, યસ્યા, યસ્વી, બર આહ
અને તેમની બહેન સેરાહ, બર આહના ુત્રો: હેબર અને
માંલ્ક એલ.
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18 લાબાને પોતાની ુત્રી લેઆહને આપેલી. ઝલ્પાહને યાકૂબથી
થયેલા આ ુત્રો છે. તેઓ સવર્ મળ ને કુલ સોળ હતા.

19 યાકૂબની પત્ની રાહેલના ુત્રો: ૂસફ તથા બન્યામીન.
20 અને ૂસફને મસર દેશમાં ઓનના યાજક પોટ ફેરાની ુત્રી
આસનાથને પેટે મનાશ્શા અને એફ્રાઈમ અવતયાર્ હતા.

21 બન્યામીનના ુત્રો: બેલા, બેખેર, આશ્બેલ, ગેરા, નાઅમાંન,
એહ , રોશ, ુ પીમ, હુ પીમ અને આદ.

22 તે યાકૂબથી રાહેલને પેટે જન્મેલા કુલ ચૌદ છે.

23 દાનનો ુત્ર: હુશીમ.
24 નફતાલીના ુત્રો: યાદસએેલ, ૂની, યેસર, અને શલ્લેમ.

25 લાબાને પોતાની ુત્રી રાહેલને જે બલ્હાહ આપી હતી તેના
ુત્રો એ છે, ને જઓે યાકૂબથી તેને થયા તે સવર્ મળ ને કુલ

સાત જણ હતા.

26 યાકૂબના ુત્રોની પત્નીઓ સવાય તેનાથી જન્મેલા જે સવર્
માંણસ યાકૂબ સાથે મસરમાં આ ાં તેઓ કુલ છાસઠ જણ હતા.ં
27 ૂસફને મસરમાં બે ુત્રો પ્રાપ્ત થયા હતા, તેના પ રવારમાં
મસર આવનારા કુલ સ ેર હતા.ં

ઇસ્રાએલ મસર પહોચ્યો
28 યહૂદાને ઇસ્રાએલે પોતાના પહેલાં ૂસફ પાસે મોકલી આપ્યો

જથેી ૂસફ તેને ગોશેનમાં મળે. 29 પછ તેઓ ગોશેનમાં પહોચ્યા.ં
ત્યારે ૂસફ રથ જોડ ને તેના પતા ઇસ્રાએલને મળવા માંટે ગોશેનમાં
ગયો; અને તેને જોતાની સાથે જ તે તેને કોટે વળગી પડયો અને
તેને ભેટ ને ઘણા સમય ુધી રડયો.

30 ઇસ્રાએલે ૂસફને ક ું, “મેં તારુ ુખ જો ું, તને જીવતો
જોયો, હવે ભલે માંરુ મરણ શાં તથી થશ.ે”
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31 પછ ૂસફે પોતાના ભાઈઓને અને પોતાના પતાના પ રવારને
ક ું, “હુ જઈને ફારુનને જાણ કરુ છુ કે, ‘કનાનમાં રહેતા માંરા
ભાઈઓ અને માંરા પતાના પ રવારના માંણસો માંર પાસે આવી
પહોંચ્યા છે. 32 એ લોકો ભરવાડ છે, કારણ કે તેઓ પ ુ
પાલનનો ધંધો કરે છે. એ લોકો પોતાનાં ઘેટાંબકરાં અને ઢોરઢાંખર
તથા તમાંમ ઘરવખર લઈને આ ા છે.’ 33 અને કદાચ ફારુન
તમને બોલાવે અને ૂછે કે, ‘તમે શો ધંધો કરો છો?’ 34 ત્યારે
તમે કહેજો કે, ‘તમાંરા સેવકોનો, એટલે અમાંરો તથા અમાંરા
પ ૃઓનો ધંધો નાનપણથી આજપયત ઢોર ઉછેરનો છે;’ કે, જનેે
કારણે તમે ગોશેન પ્રાંતમાં રહ શકશો. કારણ કે ભરવાડ માંત્રને
મસર ઓ નફરત કરે છે.”

47
ઇસ્રાએલ ું ગોશેનમાં વસ ું

1 પછ ૂસફે ફારુન પાસે જઇને ક ું, “માંરા પતા, માંરા
ભાઈઓ અને તેમનાં બધાં જ કુટુબો પોતાનાં ઢોરઢાંખર, ઘેટા-ં
બકરાં તથા ઘરવખર લઈને કનાનથી આવી ગયા છે; અને હાલમાં
તેઓ ગોશેન પ્રાંતમાં છે.” 2 અને તેણે તેના ભાઈઓમાંથી પાંચને
લઈ તેમને એણે ફારુન સમક્ષ રજૂ કયાર્.

3 પછ ફારુને તેના ભાઈઓને પ્ર ન કય , “તમે શો વસાય
કરો છો?”
એટલે તેમણે ક ું, “આપના સેવકો એટલે અમે અને અમાંરા

પ ૃઓ ભરવાડ છ એ. 4 કનાન દેશમાં ભયંકર દકુાળ પડયો છે
એટલે અમાંરા ઘેટાંબકરાં માંટે ત્યાં બલકુલ ચારો નથી. જથેી
અમાંરે આ દેશમાં રહેવા આવ ું પડ ું છે; માંટે આપના સેવકોની
નમ્ર અરજ છે કે, આપ અમને ગોશેન પ્રાંતમાં વસવાટ કરવા દો.”

5 અને ફારુને ૂસફને ક ું, “તારા પતા અને તારા ભાઈઓ
તાર પાસે આ ા છે; 6 મસર દેશ તો તાર આગળ છે જ;
તેથી દેશમાં ઉ મ ળે તારા પતાને તથા તારા ભાઇઓને રહેવા
દે; તેઓ ભલે ગોશેન પ્રાંતમાં વસતા. અને જો એમનામાં કોઈ
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સમજુ માંણસો તાર નજરમાં હોય તો તેમને માંરાં ઢોર ચરાવવા
માંટેના કામનો હવાલો તેમને સોંપી દો.”

7 અને પછ ૂસફે તેના પતા યાકૂબને લાવીને ફારુન સમક્ષ
રજૂ કયાર્, અને યાકૂબે ફારુનને આશીવાર્દ આપ્યા.

8 ફારુને યાકૂબને ૂછ ું, “તમાંર ઉંમર કેટલી?”
9 યાકૂબે ક ું, “હુ એકસો ત્રીસ વષર્ જી ો છુ. માંર જંીદગી

ટૂક અને ુશ્કેલીઓથી ભર ૂર હતી, માંરા પતા અને માંરા પ ૃઓ
માંરા કરતા ઘણા ૃધ્ધ હતા ત્યાં ુધી જી ા.”

10 પછ ફારુનને આશીવાર્દ આપ્યા બાદ યાકૂબ તેમની પાસેથી
ચાલ્યો ગયો.

11 પછ ૂસફે મસર દેશની સૌથી સાર જગ્યામા,ં એટલે
રામસેસમા,ં ફારુનની આજ્ઞા પ્રમાંણે તેના પતાને તથા તેના
ભાઈઓને 12 તથા તેના પતાના ઘરનાં સવર્ને તેમનાં છોકરાં પ્રમાંણે
અનાજ ૂરુ પા ું.

ૂસફ ું ફારુન માંટે જમીન ખર દ ું
13 આખા દેશમાં આકરો દકુાળ હોવાથી કયાંય અનાજ મળ ું

ન હ ુ.ં મસર તથા કનાન દેશ હેરાન-પરેશાન થઈ ગયા હતા.
14 મસર અને કનાન દેશમાં જે કાંઈ ધન હ ું તે બ ું લોકો જે
અનાજ ખર દતા હતા તેના બદલામાં લઈને ૂસફે એકઠુ ક ુર્ હ ું
તે બ ુ જ ધન તેણે ફારુનના મહેલમાં પહોંચાડ દ ુ.ં 15 પછ
મસર અને કનાન દેશમાં નાણું ૂટ ુ.ં બધા મસરવાસીઓ ૂસફ
પાસે આ ા અને કહેવા લાગ્યા, “અમને અનાજ આપો. આપની
રૂબરૂમાં અમાંરે શા માંટે મર જ ુ?ં હવે અમાંર પાસે નાણું તો
ર ું નથી.”

16 એટલે ૂસફે ક ુ,ં “જો નાણું ૂટ ગ ું હોય તો તમાંરાં
ઢોર આપો; ઢોરોનાં બદલામાં હુ તમને અનાજ આપીશ.” 17 તેથી
તેઓ પોતાનાં ઢોર લઈને ૂસફ પાસે આ ા; અને ૂસફે ઘોડા,
ઘેટા-ંબકરા,ં ઢાર્ર તથા ગધેડાંના બદલામાં તેમને અનાજ આપ્ ુ.ં
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આમ, તેઓનાં બધાં ઢોરઢાંખરના બદલામાં તે વષેર્ અનાજ ૂરુ
પાડ ને તેઓ ું ુજરાન ચલા ું.

18 તે વષર્ ૂણર્ થયા બાદ બીજે વષેર્ તેઓએ આવીને તેને
ક ું, “માં લકથી એ વાત છાની રાખી શકાય તેમ નથી કે, નાણું
ૂટ ગ ું છે. અને અમાંરાં ઢોર પણ માં લકના કબજામાં ચાલ્યાં

ગયાં છે; હવે તો અમાંર પાસે માંત્ર અમાંર જાત તથા જમીન
સવાય કાંઈ જ બાક ર ું નથી; 19 તમાંર નજર સમક્ષ અમો
ચો સ મર જ ું? પણ જો તમે અમને ખાવા ું આપશો તો
અમે અમાંર જમીનો ફારુનને આપી એના ુલામો બની જ ું,
માંટે અમને બીજ આપો જથેી અમે મરતા બચી જઈએ અને
જીવવા પામીએ, ને જમીન પડતર બની રહે ન હ.”

20 અને ૂસફે મસરવાસીઓની બધી જ જમીન ફારુન માંટે
ખર દ લીધી કારણ કે દકુાળ એટલો બધો કારમો હતો કે,
બધાએ પોતાનાં ખેતરો વેંચી દ ધા.ં 21 આમ દેશની જમીન
ફારુનની માં લક માં આવી ગઈ અને તેણે દેશના એક સીમાંડાથી
બીજા છેડા ુધીના લોકોને શહેરોમાં મોકલ્યા અને તેમને ફારુનના
ુલામ બનાવી દ ધા. 22 ફકત યાજકોની જમીન તેણે ખર દ

ન હ; કારણ કે તેઓને ફારુન તરફથી નયત ભથ્ ું મળ ું તેના
આધારે તેઓ જીવતા, જથેી જમીન વેચવી પડ ન હ.

23 પછ ૂસફે લોકોને જણા ું, “જુઓ, આજે મેં ફારુન વતી
તમને અને તમાંર જમીનને વેચાતાં લીધાં છે. લો, આ ર ાં
બી. તમે જમીનમાં વાવો. 24 અને પાક ઊતરવાનો સમય આવે
ત્યારે પાકનો પાંચમો ભાગ તમાંરે ફારુનને આપવો, અને ચાર
ભાગ તમાંર પાસ બયારણ તર કે અને તમાંરા, પ રવારના અને
સંતાનોનાં માંટે ખોરાક તર કે વાપરવો.”

25 તેઓ બોલ્યા, “તમે અમાંરા જીવ બચા ા છે; અમાંરા
પર અમાંરા માં લકની કૃપાદૃ થાઓ. અને અમે ફારુનના દાસ
થઈ ુ.ં”

26 પછ ૂસફે મસર દેશમાં એવો કાયદો કય કે, તમાંમ
જમીનનો પાંચમો ભાગ ફારુનને મળે. એ કાયદો હજી આજે પણ
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ચાલે છે; માંત્ર યાજકોની જમીન ફારુનનાં કબજામાં આવી ન હ.

યાકૂબની અં તમ ઈચ્છા
27 પછ ઇસ્રાએલના ુત્રો મસર દેશના ગોશેન પ્રાંતમાં આવીને

ર ા;ં અને ત્યાં તેમને માંલ મલકત પ્રાપ્ત થઇ. તેમનો વંશવેલો
વધ્યો. અને તેમની સં ા પણ ધણી વધી ગઇ.

28 યાકૂબ મસર દેશમાં 17 વષર્ ર ો એટલે તેની ઉંમર 147
વષર્ની થઈ. 29 પછ ઇસ્રાએલનો અંતકાળ નજીક આ ો ત્યારે
તેણે પોતાના ુત્ર ૂસફને બોલાવીને ક ું, “માંરા પર તાર કૃપાદૃ
હોય તો તારો હાથ માંર જાંધ નીચે ૂક અને માંર સાથે ખરા
મનથી વતર્વા ું મને વચન આપ. 30 મને મસરમાં દફનાવીશ
ન હ, પણ જયારે હુ માંરા પ ૃઓ પાસે ઊંઘી જાઉ, ત્યારે ું
મને મસરમાંથી લઈ જજે અને માંરા બાપદાદાઓના કબરસ્તાનમાં
દફનાવજ.ે”
પછ ૂસફે ક ું, “બ ું જ હુ તમાંરા ક ાં પ્રમાંણે કર શ.”
31 અને યાકૂબે ક ું, “માંર આગળ સમ ખા;” એટલે તેણે

તેની આગળ સમ ખાધા. પછ ઇસ્રાએલ ઓશીકા તરફ પથાર માં
ઢળ પડ્યો.

48
યાકૂબના બંને ુત્રોને આશીવાર્દ

1 સમય જતાં ૂસફને કોઈકે, સમાંચાર આપ્યા કે, તારા પતાજી
માંદા પડયા છે. તેથી તરત જ તે પોતાના બે ુત્રો મનાશ્શા અને
એફ્રાઈમને લઈને મળવા ગયો. 2 જયારે કોઈકે યાકૂબને ખબર
આપી કે, “તારો ુત્ર ૂસફ મળવા આ ો છે.” એટલે તે શર રની
બધી તાકાત ભેગી કર ને ખાટલા પર બેઠો થઈ ગયો.

3 અને ઇસ્રાએલે ૂસફને ક ું, “કનાન દેશના ૂઝ ગામે સવર્સમથર્
દેવે મને દશર્ન આપ્યાં હતા.ં 4 પછ આશીવાર્દ આપીને ક ું હ ું કે,
‘જો, હુ તારો વંશવેલો વધાર શ, તારાં સંતાનોની ૃ ધ્ધ કર શ; અને
તારા પછ તારા વંશજોને આ દેશના કાયમના ધણી બનાવીશ.’
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5 અને માંરા મસરમાં આવતા પહેલાં મસરમાં તને પ્રાપ્ત થયેલા
બે ુત્રો હવે માંરા ુત્રો છે. 6 રૂબેન અને શમયોનની જમે હવે
એફ્રાઈમ અને મનાશ્શા માંરા ુત્રો ગણાશે. એમના પછ થયેલાં
તારાં સંતાનો તારાં કહેવાશે; અને તેમનો પ્રદેશ તેમના ભાઈઓનાં
નામે ઓળખાશ.ે 7 જયારે હુ પાદાનથી આવતો હતો ત્યારે એફ્રાથ
પહોંચવાને થોડો રસ્તો બાક હતો તે દરમ્યાન રસ્તામાં જ કનાન
દેશમાં જ રાહેલ ું દ:ુખદ અવસાન થ ું; એટલે મેં તેને એફ્રાથના
એટલે બેથલેહેમના માંગર્માં જ દફનાવી.”

8 અને પછ જયારે ૂસફના ુત્રોને ઇસ્રાએલે જોયા ત્યારે તેણે
તેમને સવાલ કય , “આ કોણ છે?”

9 એટલે ૂસફે ક ુ,ં “એ તો માંરા ુત્રો છે, જે દેવે મને અહ
આપ્યાં છે.”
ઇસ્રાએલે ક ું, “એમને માંર પાસે લાવ, જથેી હુ એમને

આશીવાર્દ આ ુ.ં”
10 હવે ૃદ્વાવ ાને કારણે ઇસ્રાએલની આંખો ું તેજ ઓછુ

થ ું હ ુ.ં તેને દેખા ું ન હ ુ.ં તેથી ૂસફ તેઓને તેમની પાસે
લઈ આ ો એટલે તેણે તેઓને ુંબન ક ુર્ અને પછ તે તેઓને
કોટે વળગ્યો. 11 પછ ઇસ્રાએલે ક ું, “મને તો સ્વપ્નમાંય ખબર
નહોતી કે, હુ તારુ મોઢુ જોઈ શક શ. પર ુ દેવે તો મને તારાં
સંતાનોનાં ુખ પણ બતા ાં.”

12 પછ ૂસફે તેમને તેમના ખોળામાંથી લઈ લીધા અને જમીનને
માં ું અડાડ ને પ્રણામ કયાર્. 13 ત્યાર બાદ ૂસફે તે બંનેને લીધા,
એફ્રાઈમને જમણી બાજુએ રા ો જથેી તે ઇસ્રાએલની ડાબી
બાજુએ રહે અને મનાશ્શાને ડાબી બાજુએ રા ો, જથેી તે
ઇસ્રાએલની જમણી બાજુએ રહે; ને એમ તે તેઓને ઇસ્રાએલની
પાસે લઈને આ ો. 14 પર ુ ઇસ્રાએલે પોતાનો જમણો હાથ
લાંબો કર ને એફ્રાઈમ જે નાનો હતો તેના માંથા પર ૂ ો, અને
પોતાનો ડાબો હાથ આંટ પાડ ને મનાશ્શાના માંથા પર ૂકયો,
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જો કે, મનાશ્શા જયે હતો; 15 પછ તેણે ૂસફને આશીવાર્દ
આપતાં ક ું,

“જે દેવની સાક્ષીએ માંરા પ ૃઓ ઇબ્રા હમ અને ઇસહાક ચાલતા
હતા,

જે દેવે મને સમગ્ર જીવનપયર્ત સંભા ો.
16 જે દેવદૂતે મને સવર્ અ ન ોમાંથી ઉગાય છે,

તે આ છોકરાઓને આશીવાર્દ આપો;
અને માંરુ નામ તથા માંરા પ ૃઓ ઇબ્રા હમ અને ઇસહાકનાં નામ

એમના વડે અમર રહો.
અને આ ૃથ્વી પર એમના વંશની ૃ દ્વ થાઓ.”

17 પર ુ જયારે ૂસફે જો ું કે, તેના બાપે પોતાનો જમણો
હાથ એફ્રાઈમને માંથે ૂકયો તો એ બાબતે ના ુશ હતો; અને
એફ્રાઈમના માંથા પરથી હાથ ખસેડ ને મનાશ્શાના માંથા પર લઈ
જવા તેણે પોતાના પતાનો હાથ ઉપાડયો. 18 અને પતાને ક ું,
“એમ ન હ, પતાજી, કારણ કે આ જયે છે; તમાંરો જમણો
હાથ એના માંથા પર ૂકો.”

19 પર ુ તેના પતાજીએ એમ કરવાની ના પાડ ને ક ું, “હુ
જાણું છુ, બેટા, મને ખબર છે. એ પણ એક પ્રજાનો પતા થશે,
અને મહાન પણ થશ;ે પર ુ તેનો નાનો ભાઈ તો તેના કરતાં પણ
મોટો થશે, ને તેનાં સંતાનોમાંથી અનેક પ્રજાઓ થશે અને અ ત
બહોળ દેશ જા ત થશ.ે”

20 આમ, તે દવસે તેમને આશીવાર્દ આપી ઇસ્રાએલે ક ું,

“ઇસ્રાએલના લોકો ારે
પણ કોઇને આશીવાર્દ આપશે
ત્યારે તમાંરા નામનો ઉપયોગ કરશે,

તેઓ કહેશે, ‘દેવ તમને
એફ્રાઈમ અને મનાશ્શા જવેા બનાવો.’ ”

આમ તેણે એફ્રાઈમને મનાશ્શાથી આગળ ૂકયો.
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21 પછ ૂસફને ઇસ્રાએલે ક ું, “જુઓ, હવે માંરો અંત નજીક
છે, પર ુ દેવ તમને સાથ આપશ.ે અને ફર થી તમને તમાંરા
પ ૃઓના દેશમાં લઈ જશ.ે 22 પર ુ મે તને તારા ભાઈઓ
કરતાં એક ભાગ વધારે આપ્યો છે, શખેમ પહાડ આ ું છુ જે
મેં અમોર ઓ પાસેથી માંર તરવાર તથા માંરા ધ ુષ્યની તાકાતથી
એ જીતી લીધો હતો.”

49
યાકૂબના ુત્રોને આશીવાર્દ અને વદાય

1 પછ યાકૂબે પોતાના ુત્રોને પાસે બોલા ા અને ક ું, “તમે
બધા ભેગા થાઓ એટલે હુ તમને તમાંરા પર ભ વષ્યમાં જે વીતશે
તે તમને કહુ,

2 “યાકૂબના ુત્રો તમે ભેગા થાઓ, ને સાંભળો;
અને તમાંરા પતા ઇસ્રાએલની વાત ધ્યાન ૂવર્ક સાંભળો.

રૂબેન
3 “રૂબેન, ું તો માંરો જયે ુત્ર છે,

માંરુ સામર્થ્ય અને માંરા ુરૂષત્વ ું પ્રથમ ફળ છે.
ું માંનમયાર્દામાં સૌથી મોખરે

અને શ કતમાં પણ મોખરે છે.
4 ૂર જવેાં તારા તીવ્રં આવેશને

ું રોક ન શ ો;
તેથી ું માંરા સૌથી માંનીતો

ુત્ર ન હ બને,
ું તારા પતાની શૈયા પર ચઢ ને

તેની પત્નીઓમાંથી એક સાથે ુતો.
ું જે શૈયા પર ૂતો

તેને શરમજનક બનાવી છે.
શમયોન તથા લેવી
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5 “વળ શમયોન તથા લેવી બંને સગાં ભાઈઓ છે,
એમની તરવાર હસા ુ હ થયાર છે,

6 હુ એમના કાવતરામાં ભાગ ન હ લઉ.
એમના ુપ્ત મેળાપોમાં સામેલ ન હ થાઉં,

કારણ કે તેઓ ક્રોધને વશ થઈને માંણસોનો વધ કરે છે,
અને માંત્ર મજાક કરવા પ્રાણીઓને ઇજા પહોંચાડે છે.

7 એમનો ક્રોધ એક શાપ છે. એ ુબ મજ ૂત છે.
તેઓ ારે ક્રોધમાં ગાંડા ૂર થાય છે ત્યારે ૂબ જ નદય
બને છે.

યાકૂબની ૂ મમાં તેઓની પોતાની જમીન ન હ હોય.
તેઓ આખા ઇસ્રાએલમાં પથરાઇ જશે.
યહૂદા

8 “યહૂદા, તારા ભાઈઓ તાર પ્રશંસા કરશે.
તારો હાથ તારા શ ુઓની ગરદન પર રહેશે;
તારા પતાના ુત્રો તાર આગળ પ્રણામ કરશે.

9 યહૂદા ુવાન સહ છે,
તે ૂન કર ને આ ો છે,

તે સહની જમે થાક ખાવા બેઠો છે.
એને છછેડવા જટે ું બહાદરુ કોઇ નથી?

10 યહૂદા પ રવારના ( ુરુષ) માંણસો રાજા થશે.
તેના પ રવારનો રાજદડ ાં

ુધી વાસ્ત વક રાજા ન આવે ત્યાં ુધી જશે ન હ.
પછ અનેક લોકો તે ું પાલન કરશે અને તેની સેવા કરશે.
11 તે પોતાના ગધેડાને દ્રાક્ષના વેલા સાથે બાંધે છે, પોતાના

ખોલકાને સૌથી ઉ મ દ્રાક્ષના વેલા સાથે બાંધે છે.
વળ પોતાનાં વસ્રો દ્રાક્ષારસમાં ૂએ છે, અને પોતાનો પોષાક
દ્રાક્ષના રકતમાં ૂએ છે.

12 દ્રાક્ષારસથી તેની આંખો રાતી થઈ છે,
અને તેના દાંત દૂધથી ઉજળા થયા છે.
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ઝ ુલોન
13 “ઝ ુલોન દ રયાકાંઠે રહેશે

જે વહાણો ું બંદર બનશ.ે
અને તેની સીમાં છેક સદોન ુધી પહોંચશ.ે

ઈસ્સાખાર
14 “ઈસ્સાખાર બળવાન ગધેડો છે,

પણ ઘેટાંઓના વાડામાં જઈને તે આરામથી બેઠો છે.
15 અને તેણે એક આરામ ાન જો ું તો તે સારુ હ ું.

તેને આરામ મીઠો અને પ્રદેશ ુશ ુમાં લાગ્યો.
તેથી તેણે બોજો ઉઠાવવા માંટે ખાંધ નમાંવી,

અને વેઠ કરનારો ુલામ બન્યો.
દાન

16 “ઇસ્રાએલના અન્ય પ રવારની
જમે જ દાન પોતાના લોકોનો ન્યાય પોતે કરશે.

17 દાન માંગર્ પાસેનો સપર્ છે,
તે એક સપર્ જવેો છે

જે ઘોડાના પગને
ડખ માંરે છે,

ને સવાર જોરથી પછાડ
ખાઈને જમીન પર પડે છે.

18 “ઓ યહોવા! ું કયારે તારણ કરે એની હુ વાટ જોઉં છુ.
ગાદ

19 “ગાદ પર હુમલાખોરો આક્રમણ કરશ,ે
અને તે તેમનો પીછો કર ને વળતો હુમલો કરશે.

આશેર
20 “આશેર પાસે શ્રે જમીન હશે કે, જમેાં ુષ્કળ પ્રમાંણમાં

સારા અનાજની ઊપજ થતી હોય
અને તે રાજાને લાયક શ્રે અનાજ ઉત્પન કરશ.ે
નફતાલી

21 “નફતાલી છૂટથી દોડ ુ હરણ છે,
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એના શ ો હરણીના ુંદર બચ્ચાં જવેા છે.
ૂસફ

22 “ ૂસફ ફળદ્રપ ડાળ છે,
ઝરા પાસેથી ફળવંત વેલ,
દ્રાક્ષ એક વેલ જવેી શાખા જે દ વાલ સાથે વધે છે.

23 તીરદાજો તેની વરુધ્ધ લડ્યાં,
તેઓએ તેમના તીરો વડે

કૂ્રરતાથી તેના પર આક્રમણ ક ુર્.
24 પણ તેમનાં ધ ુષ્ય થંભી ગયા,ં તેમના બાહુ ુજી ઊઠયા,
યાકૂબના સમથર્ દેવના પ્રતાપે આ બ ું બન્ ુ.ં

25 તેને ઇસ્રાએલના ખડક, તમાંરા ૂવર્જોના દેવ, તરફથી
શ કત મળ હતી.

“અને તમે સવર્સમથર્ દેવથી આશીવાર્ દત થશો.
તે તમને ઉપર આકાશ અને ૂબ નીચેથી આશીવાર્દ આપ.ે

એ તમને છાતી અને ગભર્માંથી આશીવાર્દો આપ.ે
26 તારા પતાને મળેલા આશીવાર્દો, તારા પ ૃઓને મળેલા

આશીવાર્દો કરતાં મોટા છે,
સદાકાળ ટક રહેનારા પવર્તોની અત્યંત દૂરની સીમાં ુધી વધ્યા

છે;
તારા ભાઈઓએ તારા માંટે કાંઇ ૂ ું નથી

પર ુ હવે હુ પવર્ત જટેલા ઉંચા આશીવાર્દોનો ઢગલો તારા
પર કર શ.

બન્યામીન
27 “ બન્યામીન તો ફાડ ખાનાર વરુ છે.

સવારે તે શકાર ખાય છે
અને સંધ્યાકાળે એ શકાર વહેંચે છે.”

28 એ બધાં ઇસ્રાએલના બાર કુળ છે; તેમના વડવાએ તેમને
જે કહ ને આશીવાર્દ આપ્યા તે આ છે; તેણે પ્રત્યેકને પોતપોતાની
યોગ્યતા પ્રમાંણે તેઓને આશીવાર્દ આપ્યા. 29 યાકૂબે પોતાના
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ુત્રોને આજ્ઞા કર કે, “હવે હુ માંરા પ ૃઓને ભેગા થવાની
અણી પર છુ. મને માંરા પ ૃઓ ભેગો એફ્રોન હ ીના ખેતરમાં
આવેલી ુફામાં દફનાવજો. 30 એ ુફા કનાન દેશમાં માંમરેની
સામે માંખ્પેલાહના ખેતરમાં છે. ઇબ્રાહ મે તે એફ્રોન હ ી પાસેથી
કબ્રસ્તાન તર કે વાપરવા ખર દ હતી. 31 જ ઇબ્રાહ મ અને તેની
પત્ની સારાને દફનાવેલાં છે. ત્યાં જ ઇસહાક અને તેની પત્ની
રબકાને પણ દફના ાં છે. અને ત્યાં જ મેં પણ લેઆહને
દફનાવેલ છે. 32 હેથના ુત્રો પાસેથી જે ખેતર તેમાંની ુફા સાથે
ખર દવામાં આવેલ છે.” 33 યાકૂબે પોતાના ુત્રોને ૂચના આપ્યા
પછ પોતાના પગ પથાર માં લઈ ૂઈ ગયો અને પ્રાણ છોડયો,
અને તે પોતાના ૂવર્જોની સાથે ભળ ગયો.

50
યાકૂબનો અં તમ સંસ્કાર

1 જયારે ઇસ્રાએલ ું અવસાન થ ુ,ં ૂસફ બહુજ દ:ુખી થયો.
તે પતાની કોટે વળગી પડયો, અને આં ુ સારવા લાગ્યો. અને
ુંબન કરવા લાગ્યો. 2 તેણે પોતાના સેવકોમાંના જે વૈદ્યો હતા,

તેઓને પોતાના પતાના ૃતદેહમાં ુંગંધી દ્ર ો ભરવાની આજ્ઞા
કર . એટલે તેઓએ ઇસ્રાએલના ૃતદેહમાં ુગંધીદાર દ્ર ો ભયાર્.
3 ુગંધી દ્ર ો ભરતાં 40 દવસ લાગે છે તેથી એમાં ચાળ સ
દવસો લાગ્યા. અને તેમને માંટે મસર ઓએ 70 દવસ શોક
પા ો.

4 તેના શોકના દવસો ૂરા થયા પછ ૂસફે ફારુનના ઘરના
કુટુબીજનોને ક ું, “હવે જો માંરા પર તમાંર કૃપાદ્દ હોય, તો
ફારુનના કાનમાં એમ કહો, 5 માંરા પતાએ મને સમ ખવડાવીને
ક ું હ ુ,ં ‘માંરો મરણકાળ નજીક છે, મેં માંરે માંટે કનાનમાં જે
કબર ખોદાવેલી છે તેમાં મને દફનાવજો. એટલે કૃપા કર ને મને
જવા દો અને માંરા પતાને દફનાવવાની રજા આપો. એ પછ હુ
પાછો આવીશ.’ ”
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6 ફારુને ક ું, “સારુ, જા, અને તારા પતાએ સમ ખવડા ા
હતા તે પ્રમાંણે જ તેમને દફનાવ.”

7 એટલે ૂસફ તેના પતાને દફનાવવા ગયો; અને ફારુનના બધા
અમલદારો તેના વડ લો, મસર દેશના બધા આગેવાનો, 8 તેમ જ
ૂસફનો આખો પ રવાર, તેના ભાઈઓ અને તેના પતાનો પ રવાર

પણ ગયો, માંત્ર તેમનાં છોકરા,ં ઘેટાંબકરાં અને ઢોરો જ ગોશેનમાં
ર ા.ં 9 તેમના ઘણા મોટા સ ૂહમાં રથો અને ઘોડસેવારો પણ
સાથે હતા.

10 પછ યદન નદ ને પાર આટાદની ખળ છે ત્યાં તેઓ આ ા.
તેઓએ મોટા અને ભારે વલાપ સાથે રૂદન ક ુર્; અને તેમણે તથા
ૂસફે પોતાના પતા માંટે સાત દવસનો શોક પા ો. 11 અને
ારે કનાનીઓએ આટાદના ખળ માં પળાતો શોક જોયો ત્યારે

કહેવા લાગ્યા, “ મસર ઓ ૂબજ દ:ુખી શોકસભા કર ર ાં છે.”
આથી એ જગ્યા ું નામ આબેલ- મસરાઈમ પડ ુ.ં જે યદનને પેલે
પાર છે.

12 આમ, યાકૂબના ુત્રોએ, પતાની આજ્ઞા અ ુસાર તેમની
વ ા કર . 13 તેમના ુત્રો તેને કનાન દેશમાં લઇ ગયા.

અને માંમરેની ૂવર્માં આવેલા માંખ્પેલાહના ખેતરમાંથી ઇબ્રા હમે
જે ુફા હ ીઓ પાસે ખર દ ને કબ્રસ્તાન તર કેનો ઉપયોગ કરવા
માંટે કબજો મેળ ો હતો, તે જ ુફામાં તેને દફનાવવાની વ ધ
કર . 14 પોતાના પતાને દફના ા પછ ૂસફે પોતાના ભાઈઓ
અને જે કોઈ તેની સાથે તેના પતાને દફનાવવા ગયા હતા તે
સવર્ને લઈને મસર પાછા ફરવા માંટે પ્રયાણ ક ુર્.

ૂસફ ું પોતાના ભાઈઓને અભયદાન
15 પોતાના પતાના ૃત્ ુ પછ ૂસફના ભાઈઓને થ ું કે,

કદાચ ૂસફ અમાંરા પર દ્વષે કરશે, અને આપણે એના ઉપર જે
જે અપકાયર્ કયાર્ છે તે બધાનો ૂરો બદલો લે તો? 16 એટલે
તેઓએ ૂસફને સંદેશો મોકલ્યો કે, “તમાંરા પતાએ ૃત્ ુ પામતાં
પહેલાં આજ્ઞા કર હતી: 17 તમે ૂસફને આ પ્રમાંણે કહેજો,
‘તારા ભાઈઓએ તાર સાથે ૂંડો વહાર કર ને અપરાધ કય



ઉત્પ 50:18 cxlvi ઉત્પ 50:26

હતો, હવે ું તેઓના અપરાધના પાપને માંફ કરજ,ે એટ ું હુ માં ું
છુ.’ તેથી અમે તમને અરજ કર એ છ એ કે, તમાંરા પતાના
દેવના આ સેવકોનો અપરાધ માંફ કરો.”

ૂસફને આ સંદેશો જવેો પહોંચાડવામાં આ ો તેવો જ તે
રડ પડયો. 18 એટલે તેના ભાઈઓ પોતે તેની આગળ આ ા
અને ચરણોમાં પડ ને કહેવા લાગ્યા, “જુઓ, અમે તમાંરા ુલામ
છ એ.”

19 પણ ૂસફે તેઓને ક ું, “ગભરાશો ન હ, હુ કઇ થોડો
જ દેવ છુ? 20 તમે માંર સાથે દુ તા કરવા ચાહ પણ દેવની
યોજના સારુ કરવાની હતી, કે, જથેી ઘણા લોકોના જીવન બચી
જાય, અને આજે એમજ થ ું છે. 21 તેથી હવે જરા પણ
ડરવાની જરૂર નથી. હુ તમાંરુ તથા તમાંરા પ રવારનાં બાળકો ું
ભરણપોષણ કરતો રહ શ.” આમ તેણે તેઓને દલાસો આપીને
હૃદયસ્પશીર્ શ ોથી શાંત પાડ્યા.

22 ૂસફ તેના પતાના પ રવાર સાથે મસરમાં ર ો. તે 110
વષર્ જી ો. 23 અને તેણે એફ્રાઈમની ત્રીજી પેઢ નાં સંતાનો
જોયાં, મનાશ્શાના ુત્ર માંખીરનાં દ કરાઓ પણ ૂસફના ખોળામાં
ઊછયા.

ૂસફ ું ૃત્ ુ
24 ૂસફે તેના ભાઈઓને ક ું, “હુ તો મરવા પડયો છુ; પણ

દેવ જરુર તાર સંભાળ લેશ,ે દોરશ,ે જનેા વષે તેણે ઇબ્રા હમ,
ઇસહાક, તથા યાકૂબની આગળ શપથ લીધાં હતા, તે દેશમાં તમને
તે આ દેશમાંથી લઇ જશે.”

25 પછ ૂસફે ઇસ્રાએલના ુત્રોને સમ ખવડાવીને ક ું, “દેવ
તમને સહાય કરશે ત્યારે તમે માંરાં હાડકાં અહ થી લઇ જજો.”

26 આમ ૂસફ 110 વષર્નો થઈને ૃત્ ુ પામ્યો, અને તેના દેહને
મસરમાં ુગંધી દ્ર ો ભર ને એક શબ પેટ માં ૂકવામાં આ ો.
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