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ઉત્પ
લેખક
યહૂદ પરપરા અને બાઇબલના બીજા લેખકો ૂસાને સમગ્ર પંચગ્રંથ

એટલે કે જૂના કરારના પ્રથમ પાંચ ુસ્તકોનો લેખક કહે છે કે જે પ્રબોધક
અને ઇઝરાયલને છોડાવનાર હતો. મસરના દરબારમાં ું તેણે મેળવે ું
શક્ષણ (પ્રે રતોનાં કૃત્યો 7:22) અને યહોવાહ (ઈ ર ું હ ૂ ભાષ ું
નામ) સાથેનો તેનો ઘ ન સંબંધ અને વહારઆ વધાનને ટેકોઆપે
છે. ઈ ુએ પોતે ૂસાને લેખક તર કે ુ આપી હતી (યોહાન 5:45-
47),અને તે જ ર તે તેમના સમયના શા ીઓ તથા ફરોશીઓએ પણ
તેને ુ આપી હતી.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 1446 થી 1405 વચ્ચેનો છે.
સંભ વત છે કે જે વષર્ દરમ્યાન ઇઝરાયલીઓએ સનાઈ પાસે

અરણ્યમાં છાવણી કર ત્યારે કદાચ ૂસાએઆ ુસ્તક લ ું હ ુ.ં
વાંચકવગર્
શ્રોતાગણ શરૂઆતના ઇઝરાયલીઓ એટલે કે તેમની મસરની
ુલામીમાંથી છુટકારો પામ્યા બાદના અને વચનના દેશ કનાનમાં પ્રવેશ્યા

તે પહેલાંના લોકો હોવા જોઈએ.
હે ુ
ૂસાએ તેમના રા નો “કૌટુ બક ઇ તહાસ” સમજાવવા આ ુસ્તક

લ ું હ ુ.ં ઉત્પ ું ુસ્તક લખવામાં ૂસાનો હે ુ કેવી ર તે મસરની
ુલામીમાં રા ની ાપના થઈ (1:8)અને જે દેશમાં તેઓ પ્રવેશવાના

હતા તે કેમ “વચનનો દેશ” હતો તે સમજાવવાનો હતો (17:8). તેનો
હે ુ ઇઝરાયલ સાથે જે બ ું બન્ ું તેમાં ઈ ર ું સાવર્ભૌમત્વ અને
મસરમાંની તેમની ુલામીએકઅકસ્માત નહોતો પણઈ રની વશાળ
યોજનાનો એક ભાગ હતો (15:13-16, 50:20) અને ઇબ્રા હમ,
ઇસહાક અને યાકૂબના ઈ ર એ જ હતા કે જમેણે જગત ું સજન
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ક ુ હ ું તે દશાર્વવાનો હતો (3:15-16). ઇઝરાયલના ઈ ર ઘણા
દેવોમાંનાં માત્ર એક દેવ નહોતા પણ આકાશો તથા ૃથ્વીના સવ ચ્ચ
ઉત્પ કતાર્ હતા.

ુદ્રાલેખ
શરૂઆતો

રૂપરેખા
1. ૃ સજન— 1:1-2:25
2. મ ુષ્ય ું પાપ— 3:1-24
3. આદમની પેઢ — 4:1-6:8
4. ૂહની પેઢ — 6:9-11:32
5. ઇબ્રા હમનો ઇ તહાસ— 12:1-25:18
6. ઇસહાક અને તેના ુત્રોનો ઇ તહાસ— 25:19-36:43
7. ૂસફની પેઢ — 37:1-50:26

બ્ર ાંડની રચના
1પ્રારભે ઈ રેઆકાશ તથા ૃથ્વી ઉત્પ કયા. 2 ૃથ્વી અસ્ત સ્ત

તથા ખાલી હતી. પાણી પર અંધારુ હ ુ.ં ઈ રનો આત્મા* પાણી પર
ફરતો હતો.

3ઈ રે ક ું, “ત્યાં અજવા ું થાઓ”અને અજવા ું થ ુ.ં 4ઈ રે
અજવા ું જો ું કે તે સારુ છે. તેમણે અજવા ું તથા અંધારુ અલગ
કયા. 5 ઈ રે અજવાળાંને “ દવસ”અને અંધારાને “રાત” ક ું. આમ
સાંજ થઈ તથા સવાર થઈ, પ્રથમ દવસ†.

6ઈ રે ક ું, “પાણીની વચ્ચે અંત રક્ષ થાઓઅને પાણીને પાણીથી
અલગ કરો.” 7 ઈ રે અંત રક્ષ બના ું અને અંત રક્ષની નીચેના
પાણીને અંત રક્ષની ઉપરના પાણીથી અલગ કયા. એ પ્રમાણે થ ું.
8ઈ રે અંત રક્ષને “આકાશ” ક ું. સાંજ થઈ તથા સવાર થઈ, બીજો
દવસ.
* 1:2 1:2 સામથ્યર્ અથવા ઈ ર તરફથી પવન † 1:5 1:5 પ્રથમ દવસ યહૂદ લોકો
સાંજથી બીજા દવસ સાંજ ુધી એક દવસ માનતા હતા.
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9 ઈ રે ક ું, “આકાશ નીચેનાં પાણી એક જગ્યામાં એકત્ર થાઓ
અને કોર ૂ મ દેખાઓ.” એ પ્રમાણે થ ું. 10 ઈ રે કોર જગ્યાને
“ ૂ મ” કહ અને એકત્ર થયેલા પાણીને “સ ુદ્રો” ક ા. તેમણે જો ું કે
તે સારુ છે.

11ઈ રે ક ું, “ ૃથ્વી પર બીજદાયક શાક તથા ફળ ૃક્ષ પોતપોતાની
જાત પ્રમાણ,ે જનેાં બીજ પોતામાં છે તેઓને ૃથ્વી ઉગાવે.” એ
પ્રમાણે થ ું. 12 ઘાસ તથા પોતપોતાની જાત પ્રમાણે બીજદાયક શાક,
પોતપોતાની જાત પ્રમાણે ફળદાયક ૃક્ષ,જનેાં બીજ પોતામાં છે તેઓને
ૃથ્વીએ ઉગા ા.ં ઈ રે જો ું કે તે સારુ છે. 13સાંજ થઈ તથા સવાર

થઈ, ત્રીજો દવસ.
14 ઈ રે ક ું, “રાત અને દવસ જુદાં પાડવા સારુ આકાશમાં
ો તઓ થાઓ અને તેઓ ચ ો, ઋ ુઓ, દવસો તથા વષ ને અથ

થાઓ. 15 ૃથ્વી પર અજવા ું આપવા માટે આકાશના અંત રક્ષમાં
ો તઓ થાઓ.” એ પ્રમાણે થ ુ.ં
16 ઈ રે ો ત આપવા માટે બે મોટ પ્રકાશ બનાવી. દવસ પર

અમલ ચલાવનાર એક મોટ પ્રકાશ અને રાત પર અમલ ચલાવનાર
તેનાથી નાની એક પ્રકાશ બનાવી. તેમણે તારાઓ પણ બના ા.
17ઈ રે ૃથ્વી પર અજવા ું આપવાને, 18 દવસઅને રાત પર અમલ
ચલાવવાન,ે અને અંધારામાંથી અજવાળાંને જુદાં કરવાને આકાશમાં
તેઓને ર કયા. ઈ રે જો ું કે તે સારુ છે. 19 સાંજ થઈ તથા
સવાર થઈ, ચોથો દવસ.

20 ઈ રે ક ુ,ં “પાણી ુષ્કળ જીવજ ુઓને ઉપજાવો અને
આકાશમાં પક્ષીઓ ઉડો.” 21 ઈ રે સ ુદ્રમાંના મોટા જીવો બના ા,
દરેક પ્રકારનાં જીવજ ુઓ, જે પોતપોતાની જાત પ્રમાણે પાણીએ
ુષ્કળ ઉપજા ાં અને પોતપોતાની જાત પ્રમાણે દરેક જાતનાં પક્ષીને

ઉત્પ કયા. ઈ રે જો ું કે તે સારુ છે.
22ઈ રે તેઓને આશીવાર્દ આપતા ક ું, “સફળ થાઓ, વધો અને

સ ુદ્રોમાંના પાણીને ભર ૂર કરો. ૃથ્વી પર પક્ષીઓ વધો.” 23 સાંજ
થઈ તથા સવાર થઈ, પાંચમો દવસ.
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24 ઈ રે ક ું કે, “પ્રાણીઓને પોતપોતાની જાત પ્રમાણ,ે એટલે
ગ્રામ્યપ ુઓ, પેટે ચાલનારાં તથા વનપ ુઓ પોતપોતાની જાત પ્રમાણે
તેઓને ૃથ્વી ઉપજાવો.” એ પ્રમાણે થ ુ.ં 25 ઈ રે પોતપોતાની
જાત પ્રમાણે વનપ ુઓન,ે ગ્રામ્યપ ુઓ, અને ૃથ્વી પરનાં બધાં પેટે
ચાલનારાંને બના ા.ં તેમણે જો ું કે તે સારુ છે.

26 ઈ રે ક ું કે, “આપણે આપણા સ્વરૂપ તથા પ્ર તમા પ્રમાણે
માણસને બનાવીએ. તેઓ સ ુદ્રનાં માછલાં પર, આકાશના પક્ષીઓ
પર, પ ુઓ પર, આખી ૃથ્વી પર તથા ૃથ્વી પર પેટે ચાલનારાં પર
શાસન કરે.” 27 ઈ રે પોતાના સ્વરૂપ પ્રમાણે માણસને ઉત્પ ક ુ.
તેમણે ઈ રના સ્વરૂપમાં તેને ઉત્પ ક ુ. તેમણે ુરુષ અને ીને
ઉત્પ કયા.

28 ઈ રે તેઓને આશીવાર્દ આપ્યો અને તેઓને ક ું કે, “સફળ
થાઓ અને વધતાં જાઓ. ૃથ્વીને ભર ૂર કરો અને તેને વશ કરો.
સ ુદ્રનાં માછલાં પર, આકાશના પક્ષીઓ પર, ૃથ્વી પર ચાલનારાં
સઘળાં પ્રાણીઓ પર અમલ ચલાવો.” 29 ઈ રે ક ું કે, “જુઓ, દરેક
બીજદાયક શાક જે આખી ૃથ્વી પર છે અને દરેક ૃક્ષ જમેાં ૃક્ષનાં
બીજદાયક ફળ છે તેઓને મેં તમને આપ્યાં છે. તેઓ તમારા ખોરાકને
સારુ થશ.ે

30 “ ૃથ્વી ું દરેક પ ,ુઆકાશમાં ું દરેક પક્ષી, ૃથ્વી પર પેટે ચાલનારુ
દરેક પ્રાણી જમેાં જીવનનો ાસ છે, તેઓના ખોરાકને સારુ મેં સવર્
લીલોતર આપી છે.” એ પ્રમાણે થ ુ.ં 31 ઈ રે જે સવર્ ઉત્પ ક ુ તે
તેમણે જો ું. તે સવ મ હ ુ.ં સાંજ થઈ તથા સવાર થઈ, છઠ્ઠો દવસ.

2
1 આમ આકાશ, ૃથ્વી તથા તેમાનાં સવર્ સેનાઓ ું* સજન ૂણર્

થ ું. 2 ઈ રે પોતા ું જે કામ હ ું તે ૂણર્ ક ુ અને પોતાનાં કરેલાં સવર્
કામોથી પરવાર ને સાતમા દવસેઆરામ કય . 3ઈ રે સાતમા દવસને
આશીવાર્દઆપ્યો અને તેને પ વત્ર ઠરા ો, કેમ કે તેમણે જે સવર્ ઉત્પ
ક ુ તે સઘળાં કામ પછ તે દવસે તેમણે આરામ લીધો હતો.
* 2:1 2:1 સવર્ સેનાઓ ું સવર્ વસ્ ુઓ
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આદમ અને હવા
4 આ આકાશ તથા ૃથ્વીના સજન સંબં ધત ૃ ાંત છે; જયારે

યહોવાહ ઈ રે ૃથ્વી તથા આકાશ ઉત્પ કયા, 5 ત્યારે ખેતરની
કોઈપણ વનસ્પ ત હજુ ૃથ્વીમાં ઊગી ન હતી અને ખેતરમાં અનાજ
ઊગ્ ું ન હ ુ,ં કેમ કે યહોવાહ ઈ રે ૃથ્વી પર વરસાદ વરસા ો નહોતો
અને જમીનને ખેડવા માટે કોઈ માણસ ન હ ુ.ં 6 પણ ૃથ્વી પર ઝરણું†
પ ું અને જમીનની આખી સપાટ ભીંજાઈ.

7 યહોવાહ ઈ રે ૂ મમાંથી માટ ું માણસ બના ુ,ં તેના
નસકોરામાં જીવનનો ાસ ો અને માણસ સજીવ થ ુ.ં 8યહોવાહ
ઈ રે ૂવર્ તરફ એદનમાં એક વાડ બનાવી અને તેમાં તેમણે પોતાના
સજલ માણસને ૂ ુ.ં

9 યહોવાહ ઈ રે ૂ મમાંથી સવર્ પ્રકારનાં ૃક્ષ જે જોવામાં ુંદર
તથા ખાવામાં સારાં તેઓને બના ાં. વળ વાડ ની વચમાં જીવન ું ૃક્ષ
તથા ભ ું ૂંડુ જાણવા ું ૃક્ષ પણ ઉગા ા.ં 10 વાડ ને પાણી પાવા
સારુ એક નદ એદનમાંથી વહેતી થઈ. ત્યાંથી તેના ભાગ પડ્યા અને
ચાર નદ ઓ થઈ.

11 પહેલી ું નામ પીશોન છે; જનેો પ્રવાહ આખા હવીલા દેશને ઘેરે
છે, ાં સો ું મળે છે. 12 તે દેશ ું સો ું સારુ છે. ત્યાં ૂલ્યવાન મોતી
તથા અક ક પાષાણ પણ છે.

13બીજી નદ ું નામ ગીહોન છે. જનેો પ્રવાહઆખા કૂશ‡ દેશને ઘેરે
છે. 14 ત્રીજી નદ ું નામ હ દે્દકેલ છે. તેનો પ્રવાહ આશ્ ૂર દેશની ૂવર્
તરફ વહે છે. ચોથી નદ ું નામ ફ્રાત છે.

15 યહોવાહ ઈ રે તે માણસને એદનવાડ ને ખેડવાને તથા તેની
સંભાળ રાખવાને તેમાં રા ો. 16 યહોવાહ ઈ રે તેને આજ્ઞા આપી
અને ક ું, “વાડ ના દરેક ૃક્ષ ું ફળ ખાવાને ું સ્વતંત્ર છે. 17 પણ સારુ
અને નર ું જાણવાના ૃક્ષ ું ફળ ું ખાઈશ ન હ, કેમ કે જે દવસે ું તે
ખાશ,ે તે જ દવસે ન ે તારુ મરણ થશે.”
† 2:6 2:6 ઝરણું ઝાકળ ‡ 2:13 2:13 કૂશ ઈ થયો પયા
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18 પછ યહોવાહ ઈ રે ક ું કે, “માણસ એકલો રહે તે સારુ
નથી. હુ તેને માટે યોગ્ય એવી સહાયકાર બનાવીશ.” 19 યહોવાહ
ઈ રે ૂ મમાંથી ખેતરના દરેક પ ુને અને આકાશના દરેક પક્ષીને
બના ા.ં પછ તેઓને માણસની પાસે લા ા. માણસે દરેક સજીવને
જે નામ આપ્ ું તે તે ું નામ પ ુ.ં 20 તે માણસે સવર્ ગ્રામ્યપ ુના,ં
આકાશના પક્ષીઓનાં તથા સવર્ વનપ ુઓનાં નામ પાડ્યા,ં પણ તે
માણસઆદમ§ને પોતાના માટે અ ુરૂપ એવી યોગ્ય સહાયકાર ન મળ
હતી.

21 યહોવાહ ઈ રે તે માણસને ભર ઊંઘમાં ના ો. તે ઊંઘી ગયો,
ત્યારે ઈ રે તેની પાંસળ ઓમાંની એક પાંસળ લીધી અને ખાલી પડલેી
જગ્યાએ માંસ ભ .ુ 22યહોવાહ ઈ રે માણસમાંથી જે પાંસળ લીધી
હતી, તેની તેમણે એક ી બનાવી. તેને તે માણસ પાસે લા ા. 23 તે
માણસ બોલી ઊઠ્યો કે,
“આમારા હાડકામાં ું હાડકુ

અને મારા માંસમા ું માંસ છે.
તે ‘નાર ’ કહેવાશે,
કેમ કે તે નરમાંથી લેવાયેલી છે.”

24 તેથી માણસ તેનાં માતા અને પતાને છોડ ન,ે તેની પત્ની સાથે
જોડાયેલો રહેશે અને તેઓ એક દેહ થશે. 25 તે માણસ તથા તેની
પત્ની બ ે વ હ ન હતા,ં પણ તેને લીધે તેઓ શરમાતાં ન હતા.ં

3
પાપનો આરભ

1 હવે યહોવાહ ઈ રે ઉત્પ કરેલાં સવર્ પ્રાણીઓમાં સાપ સૌથી
વધારે ૂતર્ હતો. તેણે ીને ક ું કે, “ ું ઈ રે ખરેખર તમને એ ું ક ું
છે કે, ‘વાડ ના કોઈપણ ૃક્ષ ું ફળ તમારે ન ખા ું?’ 2 ીએ સાપને ક ું
કે, “વાડ ના ૃક્ષોનાં ફળ અમે ખાઈ શક એ છ એ, 3 પણ ઈ રે કહે ું
છે કે, જે ૃક્ષ વાડ ની મધ્યમાં છે તે ું ફળ ‘તમારે ખા ું ન હ કે અડક ું
ન હ. જો ખાશો તો તમે ૃત્ ુ પામશો.””

§ 2:20 2:20આદમ માણસ
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4 સાપે ીને ક ું કે, “તમે ૃત્ ુ ન હ પામો. 5 કેમ કે ઈ ર જાણે
છે કે જે દવસે તમે તેને ખાશો તે જ દવસે તમાર આંખો ઉઘડ જશે
અને તમે ઈ રો સમાન સારુ ું અને નર ું ું છે તે સમજનારાં થશો.”
6તે ૃક્ષ ું ફળ ખાવામાં સ્વા દ ,જોવામાં ુંદર અને તે જ્ઞાનઆપવાને
ઇચ્છવાજોગ છે, એ ું જાણીને ીએ તે ફળ તોડ ને ખા ું અને તેની
સાથે તેનો પ ત હતો તેને પણઆપ્ ુ.ં તેણે પણ ફળ ખા ું.

7 ત્યારે તેઓ બ ેની આંખો ઉઘડ ગઈ અને તેઓ સમ ા કે
અમે વ હ ન છ એ. તેથી તેઓએ અંજીરનાં પાંદડાં જોડ ને પોતાને
માટે આવરણ બના ા.ં 8 દવસના ઠડા પહોરે વાડ માં પ્ર ુ ઈ રનો
ચાલવાનો અવાજ તેઓના સાંભળવામાં આ ો, તેથી તે માણસ તથા
તેની પત્ની પોતાને પ્ર ુ ઈ રના સા નધ્યથી દૂર રાખવા માટે વાડ ના
ૃક્ષોની વચમાં સંતાયા.ં
9 યહોવાહ ઈ રે આદમને હાંક માર કે, “ ું ાં છે?” 10 આદમે

ક ું કે, “મેં વાડ માં તમારો અવાજ સાંભ ો અને હુ ગભરાયો. કેમ કે
હુ વ હ ન છુ. તેથી હુ સંતાઈ ગયો.” 11 ઈ રે ક ું, “તને કોણે ક ું
કે, ું નવ છે? જે ફળ ન ખાવાની મેં તને આજ્ઞા આપી હતી, તે ફળ
તેં ખા ું છે ું?”

12તે માણસે ક ું કે, “માર સહાયકાર તર કે જે ી તમે મને આપી
હતી તેણે મને ફળ આપ્ ું અને મેં ખા ું.” 13 યહોવાહ ઈ રે તે ીને
ક ું, “આ તેં ું ક ?ુ” ીએ ક ું કે, “સાપે મને છેતર . તેથી મેં ફળ
ખા ું.”

ઈ રની સજા
14 યહોવાહ ઈ રે સાપને ક ું કે, “તેં આ કૃત્ય ક ુ છે, તેથી ું સવર્

ગ્રામ્યપ ુઓ તથા વનપ ુઓની વચ્ચે હવે શા પત છે. ું પેટે ચાલશે
અને પોતાના જીવનના સવર્ દવસો ુધી તારે ૂળ ખાવી પડશે. 15તાર
અને ીની વચ્ચે તથા તારા સંતાનની અને તેના સંતાનની વચ્ચે હુ વૈર
કરાવીશ. તે તારુ મા ું છૂદશે અને ું તેની એડ એ ડખ મારશ.ે”
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16 વળ યહોવાહ ઈ રે ીને ક ું કે, “હુ તાર ગભર્વ ા ું દઃુખ
ઘણું જ વધાર શ અને ું દઃુખે બાળકને જન્મ આપીશ. ું તારા પ તને
માટે ઝંખીશ, પણ તે તારા પર અ ધકાર ચલાવશ.ે”

17 તેમણે આદમને ક ું, “કેમ કે તેં તાર પત્નીની વાત માની લીધી
છે અને જે સંબંધી મેં તને આજ્ઞા આપી હતી, ‘તારે તે ન ખા ું’ તે ૃક્ષ ું
ફળ તેં ખા ું. તેથી તારા એ કૃત્યથી ૂ મ શા પત થઈ છે. તેમાંથી ું
તારાઆ ુષ્યનાં સવર્ દવસોમાં પ રશ્રમ કર ને ખોરાક મેળવશ.ે 18 ૂ મ
તારે માટે કાંટા તથા ઝાંખરાં ઉગાવશે અને ું ખેતર ું શાક ખાશ.ે 19 ું
ૂ મમાં પાછો જશે ત્યાં ુધી ું તારા મોંના પરસેવાથી રોટલી ખાશે કેમ

કે ું તેમાંથી લેવાયો હતો. કેમ કે ું ૂળ છે અને પાછો ૂળમાં ભળ
જશે.”

20તે માણસે તેની પત્ની ું નામ હવા* પા ું કેમ કે તે સમગ્ર માનવોની
માતા થવાની હતી. 21 યહોવાહ ઈ રે આદમ તથા તેની પત્ની માટે
પ ુઓનાં ચમર્નાં વ બના ાં અને તેઓને પહેરા ાં.

આદમ અને હવાને વાડ માંથી કાઢ ૂક ું
22 પ્ર ુ ઈ રે ક ું કે, “હવે તે માણસ આપણામાંના એકના જવેો

સારુ અને નર ું જાણનાર થયો છે. તેથી હવે રખેને તે હાથ લાંબો
કર ને જીવનના ૃક્ષ ું ફળ ખાય અને અમર થઈ જાય.” 23 તે માટે જે
જમીનમાંથી તે ું સજન કરા ું હ ુ,ં તે ખેડવાને, પ્ર ુ ઈ રે તેને એદન
વાડ માંથી બહાર કાઢ ૂ ો. 24ઈ રે તે માણસને વાડ માંથી દૂર કય
અને જીવનના ૃક્ષની સીમાને સાચવવા તેમણે એદન વાડ ની ૂવર્ગમ
અ રૂપી તલવાર સાથે કરુબોને ચોક દાર તર કે ગોઠ ા.

4
કાઈન અને હાબેલ

1આદમે પોતાની પત્ની હવાને જાણી અને તે ગભર્વતી થઈઅને તેણે
ુત્ર કાઈનને જન્મ આપ્યો. તેણે ક ું, “ઈ રની કૃપાથી મને દ કરો

* 3:20 3:20 હવા જીવન
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જન્મ્યો છે.” 2 પછ તેણે બીજા ુત્ર હાબેલને જન્મ આપ્યો. બ ે
ભાઈઓમાંનો હાબેલ ઘેટાંપાળક હતો અને કાઈન ખેડૂત હતો.

3 આગળ જતા એમ થ ું કે કાઈન ઈ રને માટે ૂ મનાં ફળમાંથી
કઈક અપર્ણ લા ો. 4 હાબેલ પોતાનાં ઘેટાંબકરાંમાંનાં પ્રથમ જન્મેલાં
તથા ઉ મ અપર્ણો લા ો. ઈ રે હાબેલને તથા તેના અપર્ણને માન્ય
કયા, 5પણ કાઈનને તથા તેના અપર્ણને અમાન્ય કયા. તેથી કાઈન ઘણો
ુસ્સે થયો અને તે ું મોં ઊતર ગ ું.
6યહોવાહે કાઈનને ક ું કે, “તને શા માટે ુસ્સોઆ ો છેઅને તારુ

મોં ઊતર ગ ું છે? 7જે સારુ છે તે ું કરે, તો ું ું માન્ય ન હ થશ?ે
પણ જે સારુ છે તે ું ન હ કરે, તો પાપ તારે દ્વારે રહે છે અને તે તેની
તરફ તારુઆકષર્ણ કરશે, પણ ું તેના પર જીત મેળવી શક શ.”

8 કાઈને પોતાના ભાઈ હાબેલ સાથે વાત કય જયારે તેઓ ખેતરમાં
હતા*, ત્યારે ત્યાં કાઈને પોતાના ભાઈ હાબેલ વરુદ્ધ ઊઠ ને તેને માર
ના ો.

9પછ ઈ રે કાઈનને ક ું, “તારો ભાઈ હાબેલ ાં છે? “તેણે ક ું,
“હુ જાણતો નથી? ું હુ મારા ભાઈનો રખેવાળ છુ?”

10 ઈ રે ક ું, “આ તેં ું ક ુ છે? તારા ભાઈ ું લોહ ૂ મમાંથી
બદલો લેવા માટે મને હાંક મારે છે. 11 હવે તારા ભાઈ ું લોહ તારા
હાથથી લેવાને જે ૂ મએ પોતા ું ુખ ઉઘા ું છે, તેથી ું શા પત થયો
છે. 12 ું ગમે તેટલી મહેનતથી ૂ મને ખેડશે, પણ તે પોતાનાં બળ તને
આપશે ન હ. ું ૃથ્વી પર નરા શ્રતની માફકઅહ તહ ભટકતો રહેશે.”

13કાઈને ઈ રને ક ું કે, “હુ સહન કરુ તે કરતાં તમે મને વધારે સજા
કર છે. 14 તમે મને આજે અહ થી હાંક કાઢ્યો છે અને હવે તમાર
આગળથી મારે સંતાવા ુ,ં ૃથ્વી પરભટકવા ું તથા નાસતા ફરવા ું થશે.
હવે જે કોઈ મને જોશે તે મને માર નાખશે.” 15ઈ રે તેને ક ું કે, “જે
કોઈ તને માર નાખશે, તેને સાત ગણી સજા થશ.ે” પછ ઈ રે કાઈનને
ઓળખવા સારુ તેના શર ર પર ચ ૂ ું કે જે કોઈ તેને જુએ, તે તેને
માર નાખે ન હ.
* 4:8 4:8 “ચાલ,આપણે ખેતરમાં જઈએ.”
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16 કાઈન ઈ રની સમક્ષતામાંથી ચાલ્યો ગયો. અને જઈને એદનની
ૂવર્ના નોદ† દેશમાં ર ો.
કાઈનનો વંશજો

17 કાઈને તેની પત્ની સાથે વૈવા હક સંબંધ બાંધ્યો અને તે ગભર્વતી
થઈ. તેણે હનોખને જન્મઆપ્યો. કાઈને એક નગર બાંધ્ ું અને તે ું નામ
પોતાના દ કરાના નામ પરથી હનોખ નગર રા ુ.ં

18 હનોખથી ઇરાદ જન્મ્યો. ઇરાદ મહૂયાએલનો પતા હતો.
મહૂયાએલ મ ૂશાએલનો પતા હતો. મ ૂશાએલ લામેખનો પતા હતો.
19 લામેખે બે ીઓ સાથે લ કયા: એક ું નામ આદા અને બીજી ું
નામ સલ્લાહ હ ુ.ં

20 આદાએ યાબાલને જન્મ આપ્યો. તે તં ુઓમાં રહેનારાઓનો
તથા ગોવા ળયાનો આ દ પતા હતો. 21 તેના ભાઈ ું નામ ૂબાલ હ ું.
તે તાર તથા પવનથી વાગતાં વાં જત્રો વગાડનારાઓનોઆ દ પતા હતો.
22 સલ્લાહએપણ ૂબાલ-કાઈનને જન્મઆપ્યો. જેસવર્ તાંબાના તથા
લોખંડનાં હ થયાર બનાવનાર હતો. ૂબાલ-કાઈનની બહેન નાઅમાહ
હતી.

23લામેખે પોતાની પત્નીઓને ક ું કે,
“આદા તથા સલ્લાહ, હુ જે કહુ તે સાંભળો,

હે લામેખની પત્નીઓ માંરે જે કહે ું પડે છે તે કાળજી ૂવર્ક
સાંભળો.
મને ઘાયલ કરનાર એક માણસન,ે મેં માર ના ો છે,
મને જખમી કરનાર એક જુવાનને મેં માર ના ો છે.

24જો કાઈનને મારવાનો બદલો સાત ગણો લેવાય,
તો લામેખનો સ ોતેર ગણો લેવાશે.”
શેથનો જન્મ

25 પછ આદમથી સગભાર્ થયેલી તેની પત્ની હવાએ બીજા એક
દ કરાને જન્મ આપ્યો. તે ું નામ શેથ રાખવામાં આ ુ.ં ત્યારે હવાના
ઉદ્દગાર આ હતા: “કાઈને હાબેલને માર ના ો હતો. એ હાબેલના
બદલામાં ઈ રે મને બીજો દ કરો આપ્યો છે.” 26શેથની પત્નીએ પણ
† 4:16 4:16 ભટકવા ું દેશ
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દ કરાને જન્મ આપ્યો. તેણે તે ું નામ અનોશ રા ું. અનોશના જન્મ
પછ લોકોમાં ઈ રની ઉપાસના કરવાની શરૂઆત થઈ.

5
આદમની વંશાવળ

1 આદમની વંશાવળ ની વગતો આ પ્રમાણે છે. ઈ રે પોતાની
પ્ર તમા પ્રમાણે માણસ ું સજન ક ુ. 2 ુરુષ તથા ીને તેમણે સ ાર્,
તેઓને આશીવાર્દ આપ્યો અને તેઓની ઉત્પ ના દવસે તેઓ ું નામ
માનવજાત પાડવામાં આ ું.

3જયારેઆદમએકસો ત્રીસ વષર્નો થયો, ત્યારે તેને તેની પ્ર તમા તથા
સ્વરૂપ પ્રમાણે તેની પત્નીએ દ કરાને જન્મ આપ્યો. તેણે તે ું નામ શેથ
પા ુ.ં 4 શેથના જન્મ પછ આદમ આઠસો વષર્ જી ો અને તે ઘણાં
દ કરા અને દ કર ઓનો પતા થયો. 5આદમ નવસો ત્રીસ વષર્ની ઉંમરે
મરણ પામ્યો.

6જયારે તેના ુત્રઅનોશનોજન્મ થયો ત્યારે શેથએકસો પાંચ વષર્નો
થયો. 7અનોશનો જન્મ થયા પછ , શેથ આઠસો સાત વષર્ જી ો, તે
ઘણાં દ કરા તથા દ કર ઓનો પતા થયો. 8 શેથ નવસો બાર વષર્ની
ઉંમરે મરણ પામ્યો.

9જયારે તેના ુત્ર કેનાનનો જન્મ થયો ત્યારે અનોશ ને ું વષર્નો હતો.
10 કેનાનના જન્મ પછ અનોશઆઠસો પંદર વષર્જી ો. તે ઘણાં દ કરા
તથા દ કર ઓનો પતા થયો. 11અનોશ નવસો પાંચ વષર્ની ઉંમરે મરણ
પામ્યો.

12 જયારે તેના ુત્ર માહલાલેલ*નો જન્મ થયો ત્યારે કેનાન સ ેર
વષર્નો હતો. 13 માહલાલેલનો જન્મ થયા પછ કેનાન આઠસો ચાળ સ
વષર્ ુધીજી ો. તે ઘણાં દ કરા તથા દ કર ઓનો પતા થયો. 14 કેનાન
નવસો દસ વષર્ની ઉંમરે મરણ પામ્યો.

15 ારે તેના ુત્ર યારેદનોજન્મથયો ત્યારે માહલાલેલ પાંસઠ વષર્નો
હતો. 16યારેદનોજન્મથયા પછ માહલાલેલઆઠસો ત્રીસવષર્જી ો.
તે ઘણાં દ કરા તથા દ કર ઓનો પતા થયો. 17 માહલાલેલ આઠસો
પંચાણું વષર્ની ઉંમરે મરણ પામ્યો.
* 5:12 5:12 ઈ રની સ્ ુ ત



ઉત્પ 5:18 xii ઉત્પ 6:2

18જયારે તેના ુત્ર હનોખનો જન્મ થયો ત્યારે યારેદ એકસો બાસઠ
વષર્નો હતો. 19 હનોખનો જન્મ થયા પછ યારેદ આઠસો વષર્ જી ો.
તે ઘણાં દ કરા તથા દ કર ઓનો પતા થયો. 20 યારેદ નવસો બાસઠ
વષર્ની ઉંમરે મરણ પામ્યો.

21તેના ુત્ર મ ૂશેલાહનો જન્મ થયો ત્યારે હનોખ પાંસઠ વષર્નો હતો.
22 મ ૂશેલાહનો જન્મ થયાં પછ હનોખ ત્રણસો વષર્ ઈ રની સંઘાતે
ચાલ્યો અને તે ઘણાં દ કરા તથા દ કર ઓનો પતા થયો. 23 હનોખ ું
ૃથ્વી પર ું આ ુષ્ય ત્રણસો પાંસઠ વષર્ ું હ ુ.ં 24 હનોખ ઈ રની

સંઘાતે ચાલતો હતો. પછ તે અદ્રશ્ય થઈ ગયો, કેમ કે ઈ રે તેને લઈ
લીધો હતો.

25 જયારે તેના ુત્ર લામેખનો જન્મ થયો ત્યારે મ ૂશેલાહ એકસો
સત્યાસી વષર્નો હતો. 26લામેખનો જન્મ થયા પછ મ ૂશેલાહ સાતસો
બ્યાસી વષર્ જી ો. તે ઘણાં દ કરા તથા દ કર ઓનો પતા થયો.
27 મ ૂશેલાહ નવસો અગણો સ ેર વષર્ની ઉંમરે મરણ પામ્યો.

28જયારે લામેખ એકસો બ્યાસી વષર્નો થયો ત્યારે તે એક દ કરાનો
પતા થયો. 29 તેણે તે ું નામ ૂહ રા ું અને ક ું કે, “આ ઈ રે
શા પત કરેલી ૂ મ પરઅમારા સખત કામઅને અમારા હાથોના સખત
પ રશ્રમથી અમને વસામો આપશ.ે”

30 ૂહનો જન્મ થયા પછ લામેખ પાંચસો પંચાણું વષર્ જી ો. તે
ઘણાં દ કરા તથા દ કર ઓનો પતા થયો. 31લામેખ સાતસો સ ોતેર
વષર્ની ઉંમરે મરણ પામ્યો.

32 ૂહ પાંચસો વષર્નો થયો પછ તે શેમ, હામ તથા યાફેથનો પતા
થયો.

6
માણસોની દુ તા

1 ૃથ્વી પર માણસો વધવા લાગ્યા.ં તેમાં દ કર ઓના પણ જન્મ
થયા, ત્યારે એમ થ ું કે, 2 ઈ રના દ કરાઓ*એ જો ું કે માણસોની
દ કર ઓમનમોહક છે. તેઓમાંથી તેઓએ પોતાને માટે તેમને પત્નીઓ

* 6:2 6:2 ઈ રના દ કરાઓ સ્વગ યઆત્માઓ
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તર કે પસંદ કર . 3 ઈ રે ક ું કે, “મારો આત્મા† માનવજાતમાં સદા
રહેશે ન હ, કેમ કે તેઓ શર ર છે. તેઓ ું આ ુષ્ય એકસો વીસ વષર્ ું
રહેશ.ે”

4 ઈ રના દ કરાઓએ માણસોની દ કર ઓ સાથે લ કયા અને
તેઓથી તેમને બાળકો થયા.ં તેઓમાં ૃથ્વી પર ુરાતનકાળના સશક્ત
અને નામાં કત મહાકાય ુરુષો હતા.

5ઈ રે જો ું કે, ૃથ્વી પર માનવજાતના દરુાચાર ઘણાં વધી ગયા છે
અને તેઓના હૃદયના વચારોની દરેક કલ્પના દુ જ છે. 6તેથી ઈ રને
ૃથ્વી પર માણસને ઉત્પ કરવા બદલ દઃુખ થ ું અને તે નરાશ થયા.
7 ઈ રે ક ું કે, “જે માનવજાતને મેં ઉત્પ કર છે, તેનો હવે હુ
ૃથ્વી પરથી સ ૂળગો નાશ કર શ; તે સાથે પ ુઓને, પેટે ચાલનારાં અને

આકાશના પક્ષીઓને પણ ન કર શ. કેમ કે તેઓને ઉત્પ કયાર્થી હુ
હૃદયભંગ થયો છુ.” 8 પણ ૂહના આચરણથી ઈ ર સં ુ હતા.

ૂહની ૃતાંત
9 ૂહ અને તેના કુટુબ વશે ું આ ૃ ાંત છે: ૂહ ન્યાયી માણસ

હતો અને તેના સમયના લોકોમાં તે નદ ષ હતો. તે ઈ રની સાથે
પ્રમા ણકપણે ચાલ્યો. 10 ૂહને ત્રણ દ કરાઓ હતા: શેમ, હામ તથા
યાફેથ.

11 ઈ ર આગળ ૃથ્વી ભ્ર થઈ હતી અને હસાથી ભર ૂર થઈ
હતી. 12 ઈ રે ૃથ્વીમાં નજર કર ; તો જુઓ, ત્યાં ૃથ્વી પર સવર્
માણસો ભ્ર અને દરુાચાર થઈ ગયા હતા.

13 ઈ રે ૂહને ક ું કે, “હુ જોઉં છુ કે સવર્ માનવજાત ન થવાની
છે, કેમ કે ૃથ્વીમાં તેઓની હસાઅને દરુાચાર ાપી ગયો છે. ન ે, હુ
તેઓનો ૃથ્વી પરથી સ ૂળગો નાશ કર શ.” 14 ું પોતાને સારુએરેજનાં
લાકડાં ું વહાણ બનાવ. તે વહાણમાં રૂમો બનાવ. વહાણની અંદર તથા
બહાર ડામર લગાવીને તે ું આવરણ કર. 15 ું તેને આ પ્રમાણે બનાવ:
એટલે વહાણની લંબાઈ ત્રણસો હાથ, પહોળાઈ પચાસ હાથ અને તેની

† 6:3 6:3આત્મા જીવનઆપનાર આત્મા
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ઊંચાઈ ત્રીસ હાથ હોય. 16 વહાણમાં છતથી એક હાથ નીચે બાર
બનાવ. અને ું તેમાં નીચેનો, વચ્ચેનો તથા ઉપરનો એવા ત્રણ ખંડો
બનાવ. 17સાંભળ,આકાશ નીચેના સવર્ સજીવો કે જઓેમાં જીવનનો
ાસ છે તે બધાનો સં ૂણર્ નાશ કરવા માટે હુ ૃથ્વી પર જળપ્રલય

લાવવાનો છુ. તેનાથી ૃથ્વી પરનાં સવર્ જીવ મરણ પામશ.ે
18 પણ હુ તાર સાથે મારો કરાર કરુ છુ. ુ,ં તાર સાથે તારા દ કરા,

તાર પત્ની અને તાર ુત્રવ ુઓને હુ વહાણમાં સલામત રાખીશ.
19સવર્ પ્રકારનાજાનવરોમાંથી બબ્બે સજીવો,એટલે એક નર તથા એક
નાર બચાવવા માટે તાર સાથે ું વહાણમાં લાવ.

20 દરેક જાતનાં પક્ષીઓ, પ ુઓ તથા પેટે ચાલનારાંઓમાંથી નર
અને નાર ની એક એક જોડને વહાણમાં લાવ. 21 સવર્ પ્રકારની ખાદ્ય
સામગ્રી ભેગી કર ને તાર પાસે વહાણમાં તેનો સંગ્રહ કર રાખ. તે તારે
માટે તથા તેઓને માટે ખોરાક થશે. 22 ઈ રની આજ્ઞા અ ુસાર ૂહે
બધાં કામ ૂરાં કયા.

7
જળપ્રલય ૃથ્વીને ઢાંક દે છે

1ઈ રે ૂહને ક ું, “ ુ,ં તારા કુટુબ સાથ,ે વહાણમાંઆવ, કેમ કેઆ
પેઢ માં માર સમક્ષ ું એકલો જ ન્યાયી મા ૂમ પડ્યો છે. 2 દરેક ુદ્ધ
પ ુઓમાંથી સાત નર અને સાત નાર ને લાવ અને અ ુદ્ધ પ ુઓમાંથી
બે નરઅને બે નાર ને વહાણમાં લે. 3તેની સાથેઆકાશના પક્ષીઓમાંનાં
સાત નર અને સાત નાર ને પણ તાર સાથે લે, કે જથેી જળપ્રલય પછ
તેઓની પ્રજોત્પ વધતી રહે.

4 સાત દવસ પછ હુ ૃથ્વી પર ચાળ સ દવસ અને ચાળ સ રાત
ુધી વરસાદ વરસાવીશ. મેં ઉત્પ કયા છે એ સવર્ સજીવોનો હુ ૃથ્વી

પરથી નાશ કર શ.” 5ઈ રે જે સવર્ આજ્ઞા ૂહને આપી હતી તે પ્રમાણે
તેણે ક ુ.

6 જળપ્રલયના સમયે ૂહની ઉંમર છસો વષર્ની હતી. 7 જળપ્રલય
થવાનો હોવાને કારણે ૂહ, તેના દ કરા, તેની પત્ની અને તેની ુત્રવ ૂઓ
એકસાથે વહાણમાં ગયા.ં
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8 ુદ્ધ તથા અ ુદ્ધ પ ુઓ, પક્ષીઓ તથા ૃથ્વી પર પેટે ચાલનારાં
સવર્ સજીવો હતા, 9 તેઓમાંના દરેક નર તથા નાર ની જોડ ઈ રની
આજ્ઞા અ ુસાર ૂહ પાસે આ ાં અને વહાણમાં ગયા. 10સાત દવસ
પછ ૃથ્વી પર જળપ્રલય થયો.

11 ૂહના આ ુષ્યનાં છસોમા વષર્ના બીજા મ હનાને સ રમે દવસે
જળ ન ધના મોટા ઝરા ટ નીક ા અને આકાશમાંથી ુશળધાર
વરસાદ વરસ્યો. 12 ચાળ સ દવસ તથા ચાળ સ રાત ુધી ૃથ્વી પર
સતત વરસાદ વરસ્યો.

13તે જ દવસે ૂહ, તેના દ કરાઓશેમ, હામ, યાફેથ તથા તેની પત્ની
અને ુત્રવ ૂઓ સ હત વહાણમાં ગયો. 14 તેઓની સાથે પોતપોતાની
જાત પ્રમાણે સવર્ વન્ય પ ,ુ પોતપોતાની જાત પ્રમાણે સવર્ પાલ ુ પ ુ,
પોતપોતાની જાત પ્રમાણે સવર્ પેટે ચાલનારાં અને પોતપોતાની જાત
પ્રમાણે દરેક જાતનાં મોટાં તથા નાનાં સવર્ પક્ષીઓ વહાણમાં ગયા.ં

15 સવર્ દેહધાર જાત જમેાં જીવનનો ાસ છે તેમાંથી બબ્બે ૂહ
પાસે વહાણમાં ગયા.ં 16જઓે વહાણમાં ગયાં તે સવર્ પ્રાણીઓમાં નર
તથા નાર હતા;ં ઈ રે ૂહને એ માટેનીઆજ્ઞાઆપી હતી. પછ ઈ રે
વહાણ ું દ્વાર બંધ ક .ુ

17 પછ ૃથ્વી પર ચાળ સ રાત દવસો ુધી જળપ્રલય થયો અને
પાણી વધવાથી વહાણ ૃથ્વીની સપાટ પરથી ઊંચકાઈને તર ું થ ું.
18પાણીનો ુરવઠો વધ્યો અને ૃથ્વી પર તે ઘણું ઊંચે ચ ું અને વહાણ
પાણી પર તરવા લાગ્ ુ.ં

19 ૃથ્વી પર પાણી એટ ું બ ું વધ્ ું કે ૃથ્વી પરના સવર્ ઊંચા પહાડો
પાણીથી ઢકાઈ ગયા. 20 પવર્તોનાં સૌથી ઊંચા શખર કરતાં પણ
પાણીની સપાટ પંદર હાથ* જટેલી ઊંચી વધી ગઈ.

21 ૃથ્વી પર ફરનારાં સવર્ પ ુઓ, પક્ષીઓ, જાનવરો, વન્ય
પ્રાણીઓ,જીવજ ુઓ તથા સવર્ માણસો મરણ પામ્યા. 22 કોર ૂ મ
પરનાં સવર્,જઓેનાં નસકોરાંમાં જીવનનો ાસ હતો, તેઓસવર્નો નાશ
થયો.
* 7:20 7:20 પંદર હાથ સાત મીટર
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23આમ ૃથ્વીના સવર્ જીવો,એટલે માણસો, પ ુઓ, પેટે ચાલનારાં
તથા આકાશના પક્ષીઓ ૃથ્વી પરથી ન થયા.ં માત્ર ૂહ તથા તેની
સાથે જઓે વહાણમાં હતાં તેઓજજીવતાં ર ા.ં 24 ૃથ્વી પર એકસો
પચાસ દવસો ુધી પાણી છવાયે ું ર ુ.ં

8
જળપ્રલયનો અંત

1 ઈ રે ૂહના કુટુબની તથા તેની સાથે જે સવર્ પ ,ુ પક્ષી તથા
સજીવો વહાણમાં હતા તેઓની સંભાળ લીધી. તેમણે ૃથ્વી પર
પવન કા ો અને પાણી ું પ્રમાણ ઓછુ થવા લાગ્ ુ.ં 2જળ ન ધના
ઝરા, આકાશના દ્વારો બંધ થયાં અને વરસાદ વરસતો અટક ગયો.
3જળપ્રલય શરૂ થયાના એકસો પચાસ દવસો પછ ૃથ્વી પરથી ધીરે
ધીરે પાણી ઓસરવા લાગ્ ુ.ં

4સાતમા મ હનાને સ રમે દવસે વહાણઅરારાટ પવર્ત પરઆવીને
થંભ્ ુ.ં 5 પાણી ઓસરતાં ગયાં અને ત્રીજા મ હના પછ અન્ય ઊંચા
પહાડોનાં શખર દેખાયા.ં

6 ચાળ સ દવસ પછ ૂહે વહાણની બાર ઉઘાડ . 7 તેણે એક
કાગડાને બહાર મોકલ્યો. ૃથ્વી પરનાં પાણી ુકાયાં ન હ ત્યાં ુધી
કાગડો આમતેમ ઊડતો ફય .

8પછ જમીનની સપાટ પર પાણીઓસયા છે કે ન હ તે જોવા સારુ
ૂહે એક ક ૂતરને મોકલ્ ુ,ં 9 પણઆખી ૃથ્વી પર પાણી હોવાને લીધે

ક ૂતરને પોતાના પગ ૂકવાની જગ્યા મળ ન હ, તેથી તે તેની પાસે
વહાણમાં પાછુ આ ું. ૂહે પોતાનો હાથ લંબાવીને તેને પોતાની પાસે
વહાણમાં લઈ લી ુ.ં

10 બીજા સાત દવસ રાહ જોયા પછ ૂહે ફર થી વહાણમાંથી
ક ૂતરને મોકલ્ ુ.ં 11 ક ૂતર ફર ને સાંજે તેની પાસે પાછુ આ ું. તેની
ચાંચમાં જૈ ૂન ૃક્ષ ું એક પાંદડુ હ ુ.ં તેથી ૂહને સમજા ું કે ૃથ્વી પરથી
પાણી ઓસયા છે. 12 તેણે બીજા સાત દવસો ુધી રાહ જોઈ અને
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ફર થી ક ૂતરને બહાર મોકલ્ ુ.ં પણ તે તેની પાસે ફર પાછુ આ ું
ન હ.

13 ૂહની ઉંમર છસો એક વષર્ની થઈ ત્યારે તે વષર્ના પ્રથમ દવસે
ૃથ્વી પરથી પાણી ુકાઈ ગયા.ં ૂહે વહાણની છત ઉઘાડ ને બહાર

જો ું, તો ૂ મની સપાટ કોર થયેલી હતી. 14 બીજા મ હનાને
સ ાવીસમે દવસે ૃથ્વી પરની ૂ મ કોર થઈ ગઈ હતી.

15 પછ ઈ રે ૂહને ક ું કે, 16 “ ું, તાર પત્ની, તારા દ કરાઓ
તથા તાર ુત્રવ ૂઓ વહાણમાંથી બહારઆવો. 17 વળ દરેક જાતનાં
પ્રાણીઓન,ેએટલે પક્ષીઓ, પ ુઓ તથા ૃથ્વી પર પેટે ચાલનારાં સવર્ને
તાર સાથે બહાર લાવ, કે જથેી તેઓ ૃથ્વી પર સફળ થાય અને ૃ દ્ધ
પામ.ે”

18 તેથી ૂહ તેની સાથે તેના દ કરા, તેની પત્ની અને તેની ુત્રવ ૂઓ
સ હત બહાર આ ાં. 19 દરેક સજીવ પ્રાણી, દરેક પેટે ચાલનારા,ં દરેક
પક્ષી તથા દરેક જે ૃથ્વી પર ચાલે છે તે પોતપોતાની જાત પ્રમાણે સવર્
વહાણમાંથી બહાર આ ાં.

ૂહ યહોવાહની સ્ ુ ત કરે છે
20 ૂહે ઈ રને અપર્ણ કરવા માટે એક વેદ બાંધી. એ વેદ પર

તેણે ુદ્ધ પ ુઓમાંથી તથા ુદ્ધ પક્ષીઓમાંથી કેટલાંકના દહનીયાપર્ણ
કયા. 21 યહોવાહે ુગંધીઓથી પ્રસ થઈને પોતાના હૃદયમાં ક ું કે,
“બાળપણથી જ માણસના હૃદય ું વલણ દુ હોય છે તે છતાં પણ હવે
પછ માનવજાતને ન કર ને હુ ૂ મને ફર શા પત ન હ કરુ. જમે મેં
સવર્ સજીવોનો નાશ કય છેએ ું ફર થી કદ હુ ન હ કરુ. 22 ૃથ્વી રહેશે
ત્યાં ુધી વાવણી તથા કાપણીની મોસમ, ઠડ તથા ગરમી, ઉનાળો તથા
શયાળો અને દવસ તથા રાત થયા વગર રહેશે ન હ.”

9
ૂહ સાથે ઈ રનો કરાર

1 પછ ઈ રે ૂહને તથા તેના દ કરાઓને આશીવાર્દ આપ્યો અને
તેઓને ક ું કે, “સફળ થાઓ, વધો અને ૃથ્વીને ભર ૂર કરો. 2 ૃથ્વીના
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દરેક પ ુ પર, આકાશના દરેક પક્ષી પર, ૃથ્વી પર પેટે ચાલનારાં દરેક
અને સ ુદ્રનાં દરેક માછલાં તમારાથી બીશે અને ડરશે. તેઓને તમારા
હાથમાં આપવામાં આવેલા છે.

3 ૃથ્વી પર ચાલનારાં બધા પ ુ તમારે સારુ ખોરાક થશે. જે પ્રમાણે
મેં તમને લીલાં શાક આપ્યાં છે તે પ્રમાણે હવે હુ તમને સઘ ું બ ુ છુ.
4 પણ તે ું માંસ તમારે જીવ એટલે લોહ સ હત ન ખા ું.

5 હુ ન ે તમારા લોહ નો બદલો માગીશ. દરેક પ ુ પાસેથી હુ
બદલો લઈશ. કોઈપણ માણસના હાથ પાસેથી,એટલે કે,જે હાથે તેણે
પોતાના ભાઈની હત્યા કર છે, તેનાજીવનો બદલો હુ માંગીશ. 6જે કોઈ
માણસ ું લોહ વહેવડાવે, તે ું લોહ પણ માણસથી વહેવડાવાશે, કેમ
કે ઈ રે પોતાની પ્ર તમા પ્રમાણે માણસને ઉત્પ ક ુ છે. 7 તમે સફળ
થાઓ,આખી ૃથ્વી પર વંશ ૃ દ્ધ કરો અને વધતા જાઓ.”

8 પછ ઈ રે ૂહ સાથે તથા તેના દ કરાઓ સાથે વાત કરતા ક ું,
9 “હુ જે કહુ છુ તે સાંભળો! હુ તાર સાથે તથા તાર પાછળઆવનાર
સંતાનો સાથે મારો કરાર ાપન કર શ. 10અને તમાર સાથે પક્ષી, પ ુ
અને ૃથ્વી પરનાં સવર્ જાનવર તે સવર્ની સાથે હુ મારો કરાર ાપન કરુ
છુ.

11 તમાર સાથે હુ મારો કરાર ાપન કરુ છુ કે, હવે પછ ફર
જળપ્રલયથી સવર્ માનવજાતનો નાશ થશે ન હ. ૃથ્વીનો નાશ કરવાને
ફર કદ જળપ્રલય થશે ન હ.

12 ઈ રે ક ું, “માર તથા તમાર વચ્ચે તથા તમાર સાથે જે દરેક
સજીવ પ્રાણી છે તેની સાથે તથા ભા વ પેઢ ને સારુ કય છે તે કરાર ું
આ ચ છે: 13મેં મારુ મેઘધ ુષ્ય વાદળમાં ૂ ું છે અને તે મારા તથા
ૃથ્વી વચ્ચેના કરારની ચ રૂપ થશ.ે
14જયારે ૃથ્વી પર હુ વરસાદ વરસાવીશ ત્યારે એમ થશે કે વાદળમાં

મેઘધ ુષ્ય દેખાશ,ે 15 ત્યારે માર અને તમાર તથા સવર્ સાથે કરેલો
કરાર ું હુ સ્મરણ કર શ. સવર્ સજીવોનો નાશ કરવાને માટે ફર કદ
જળપ્રલય થશે ન હ.
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16 મેઘધ ુષ્ય વાદળમાં દેખાશે અને ઈ ર ૃથ્વીનાં સવર્ સજીવ
પ્રાણીની વચ્ચ,ે જે સવર્કાળનો કરાર છે તે યાદ રાખવાને હુ ધ ુષ્યની
સામે જોઈશ.”

17 પછ ઈ રે ૂહને ક ું, “માર તથા ૃથ્વી પરના સવર્ સજીવોની
વચ્ચે જે કરાર મેં ા પત કય છે તે ું આ ચ છે.”

ૂહ અને તેનો દ કરાઓ
18 ૂહના દ કરા જઓે વહાણમાંથી બહારઆ ા તે શેમ, હામ તથા

યાફેથ હતા. હામ કનાનનો પતા હતો. 19 ૂહના આ ત્રણ દ કરાઓ
હતા. તેઓથી આખી ૃથ્વી પર વસ્તી થઈ.

20 ૂહ ખેતી કરવા લાગ્યો અને તેણે દ્રાક્ષવાડ રોપી. 21 તેણે
દ્રાક્ષાસવ પીધો અને તેને નશો ચઢ્યો હોવાથી તે તેના તં ુમાં નવર્

તમાં જ ૂઈ ગયો.
22 કનાનના પતા હામે તેના પતાને નવર્ અવ ામાં જોયા અને

બહાર જઈને તેના બ ે ભાઈઓને તે વષે ક ું. 23તેથી શેમ તથા યાફેથે
એક વ લી ું, તેને તેમના બ ે ખભા પર ના ું અને તેઓએ પાછા
પગલે ચાલીને તેમના પતાના શર રને ઓઢા ુ.ં તેઓનાં ુખ બીજી
તરફ ફેરવેલાં હતાં તેથી તેઓને પતાની નવર્ અવ ા દેખાઈ ન હ.

24જયારે ૂહ નશામાંથી જાગ્યો ત્યારે તેના નાના દ કરાએ તેની સાથે
જે ક ુ હ ું તે તેણે જાણ્ ુ.ં 25 તેથી તેણે ક ું કે,
“કનાન શા પત થાય.

દાસોનો દાસ તે તેના ભાઈઓને સારુ થશે.”
26 તેણે ક ું કે,

“ઈ ર, શેમના પ્ર ુની સ્ ુ ત થાઓ.
કનાન તેનો દાસ થાઓ.

27 યાફેથને યહોવાહ ૃ દ્ધ આપો,
અને તે શેમના તં ુમાં તે ું ઘર બનાવે.
કનાન તેનો દાસ થાઓ.”

28જળપ્રલય પછ ૂહ ત્રણસો પચાસ વષર્ જી ો. 29 ૂહનો સવર્
દવસ નવસો પચાસ વષર્નો હતો અને તે મરણ પામ્યો.



ઉત્પ 10:1 xx ઉત્પ 10:18

10
ૂહના દ કરાઓની વંશાવળ

1 ૂહના દ કરા, શેમ, હામ અને યાફેથની વંશાવળ આ પ્રમાણે છે.
જળપ્રલય પછ તેઓને જે દ કરાઓ થયા તે આ હતા.

યાફેથના વંશજો
2 ગોમેર, માગોગ, માદાય, યાવાન, ુબાલ, મેશેખ તથા તીરાસ,

યાફેથના દ કરાઓ* હતા. 3આશ્કનાઝ, ર ફાથ તથા તોગામાર્, ગોમેરના
દ કરાઓ હતા. 4એલીશા, તાશ શ, ક ીમ અને દોદાનીમ, યાવાનના
દ કરાઓ હતા. 5 તેઓના વંશના લોકો પોતપોતાની ભાષા, કુળો અને
તેઓના પ્રદેશો પ્રમાણે દ રયા કનારાના વભાગોમાં અલગઅલગ ળે
વસ્તયાર્ હતા.

હામના વંશજો
6 કૂશ, મસરાઈમ, ૂટ અને કનાન, હામના દ કરાઓ હતા. 7 કૂશના

દ કરાઓ સબા, હવીલા, સાબ્તા, રામા તથા સાબ્તેકા હતા. રામાના
દ કરા શેબા તથા દેદાન હતા.

8 કૂશનો દ કરો નમ્રોદ, ૃથ્વી પરનો પહેલો શ ક્તશાળ યોદ્ધો હતો.
9 તે યહોવાહની આગળ બળવાન શકાર હતો. એ માટે કહેવાય છે
કે, “ નમ્રોદ યહોવાહની આગળ બળવાન શકાર જવેો હતો.” 10 તેણે
શનઆર દેશના બા બલ†,એરેખ,આ ાદ તથા કાલનેહ પર સૌ પ્રથમ
પોતાના રા ની ાપના શરૂઆત કર હતી.

11 ત્યાંથી તે આશ્ ૂરમાં ગયો અને નનવે, રહોબોથ ઈર, કાલા,
12 રેસેન,જે નનવે તથા કાલાની વચમાં હ ુ,ં તે સવર્ નગરો તેણે બાંધ્યાં.
તેમાં રેસેન એક મોટુ નગર હ ું.

13 મસરાઈમ તે ૂદ મ, અનામીમ લહાબીમ, નાફ ુહ મ,
14 પાથરુસીમ, કાસ્ ુહ મ તેનામાંથી પ લસ્તીઓનો ઉદ્દભવ થયો
હતો તથા કાફતોર મ એ સવર્નો પતા હતો.

15 કનાનનો પ્રથમ દ કરો સદોન હતો અને પછ હેથ, 16 વળ
ય ૂસી, અમોર , ગગાર્શી, 17 હવ્વી, આક , સની, 18 આવાર્દ ,

* 10:2 10:2 યાફેથના દ કરાઓ વંશજો † 10:10 10:10 બા બલ બા બલોન
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સમાર તથા હમાથીનો પણ તે પતા હતો. ત્યાર પછ કનાનીઓનાં
કુટુબો વસ્તાર પામ્યા.

19કનાનીઓની સરહદ સદોનથી ગેરાર જતા ગાઝા,સદોમ, ગમોરા,
આદમા તથા સબોઈમ જતા લાશા ુધી હતી. 20આ પ્રમાણે હામના
દ કરા, પોતાનાં કુટુબો પ્રમાણ,ે પોતાની ભાષા પ્રમાણ,ે તેઓના દેશોમાં
તથા પોતપોતાના લોકોમાં વસેલા હતા.

શેમના વંશજો
21 શેમને પણ દ કરાઓ થયા. તેનો મોટો ભાઈ યાફેથ હતો. શેમ

એબેરના બધા લોકોનો ૂવર્જ હતો. 22 શેમના દ કરાઓ, એલામ,
આશ્ ૂર, આપાર્કશાદ, ૂદ તથા અરામ હતા. 23 અરામના દ કરાઓ
ઉસ, હૂલ, ગેથેર અને માશ હતા.

24 આપાર્કશાદ શેલાનો પતા અને શેલા એબેરનો પતા હતો.
25 એબેરને બે દ કરા થયા. એક ું નામ પેલેગ, કેમ કે તેના દવસોમાં
ૃથ્વીના વભાગ થયાં. તેના ભાઈ ું નામ યોકટાન હ ુ.ં
26 યોકટાન તે આલ્મોદાદ, શેલેફ, હસામાર્વેથ, યેરાહ; 27 હદોરામ,

ઉઝાલ, દકલાહ; 28ઓબાલ,અ બમાએલ,શેબા; 29ઓફ ર, હવીલા
અને યોબાબનો પતા હતો. એ સવર્ યોકટાનના દ કરા હતા.

30 મેશાથી આગળ જતા ૂવર્નો પહાડ સફાર આવેલો છે. ત્યાં ુધી
તેઓનો વસવાટ હતો. 31પોતાના કુટુબો પ્રમાણે, પોતાની બોલી પ્રમાણે,
પોતાના દેશો તથા પોતાના લોકો પ્રમાણે આ શેમના દ કરાઓ છે.

32 તેઓની વંશાવળ પ્રમાણે અને તેઓના પ્રદેશો પ્રમાણે એ બધા
ૂહના દ કરાઓનાં કુટુબો છે. જળપ્રલય પછ ૃથ્વી પરના લોકોના
વ વધ વભાગો થયા.

11
બા બલનો ુરજ

1 હવે આખી ૃથ્વીમાં એક જ ભાષા તથા એક જ બોલી વપરાતી
હતી. 2 તેઓ ૂવર્ તરફ ગયા, તેઓએ શનઆર* દેશમાં એક સપાટ
જગ્યા શોધી ત્યાં તેઓ ર ા.
* 11:2 11:2 શનઆર બા બલોન
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3 તેઓએએકબીજાને ક ું કે, “ચાલો,આપણે ઈંટો બનાવીએ અને
તેને સાર ર તે પકવીએ.” પથ્થરની જગ્યાએ તેઓની પાસે ઈંટો અને
ૂનાની જગ્યાએ ડામર હતો. 4 તેઓએ ક ું, “આપણે એક શહેર

બનાવીએ જનેો ુરજઆકાશો ુધી પહોંચ.ે એનાથીઆપણેઆપણું
નામ પ્ર ત ત કર એ અને આપણે ૃથ્વી પર વખેરાઈ જઈએ ન હ.”

5 તેથી આદમના વંશજો જે નગરનો ુરજ બાંધતા હતા તે જોવાને
ઈ ર નીચે ઊતયાર્. 6 ઈ રે ક ું, “જુઓ, આ લોકો એક છે અને
તેઓ સવર્ની ભાષા એક છે, તેઓએઆ ું કરવા માં ું છે! તો હવે જે
કઈ તેઓ કરવા ધારે તેમાં તેઓને કશો અવરોધ નડશે ન હ. 7આવો,
આપણે ત્યાં નીચે ઉતર એ અને તેઓની ભાષાને ૂંચવી નાખીએ, કે
જથેી તેઓ એકબીજાની બોલી સમજી શકે ન હ.”

8 તેથી ઈ રે તેઓને ત્યાંથી આખી ૃથ્વીની સપાટ પર વખેર
ના ા અને તેઓ નગરનો ુરજ બાંધી શ ા ન હ. 9 તેથી તે નગરને
બા બલ† એટલે ૂંચવણ કહેવામાં આવે છે. કેમ કે ઈ રે ૃથ્વી પરની
ભાષામાં ૂંચવણ કર અને ઈ રે તેઓને ત્યાંથી ૃથ્વી પર ચોતરફ
વખેર ના ા.

શેમથી ઇબ્રામ ુધીના વંશાવળ
10 શેમની વંશાવળ આ પ્રમાણે છે. શેમ સો વષર્નો હતો

અને જળપ્રલયના બે વષર્ પછ તેના ુત્ર આપાર્કશાદનો જન્મ થયો.
11આપાર્કશાદના જન્મ થયા પછ શેમ પાંચસો વષર્ જી ો. તે બીજા
ઘણાં દ કરા અને દ કર ઓનો પતા થયો.

12જયારે આપાર્કશાદ પાંત્રીસ વષર્નો થયો, ત્યારે તેના ુત્ર શેલાનો
જન્મ થયો. 13 શેલાના જન્મ થયા પછ આપાર્કશાદ ચારસો ત્રણ વષર્
જી ો અને તે બીજા ઘણાં દ કરા અને દ કર ઓનો પણ પતા થયો.

14 જયારે શેલા ત્રીસ વષર્નો થયો, ત્યારે તેના ુત્ર એબેરનો જન્મ
થયો. 15એબેરનો જન્મ થયા પછ શેલા ચારસો ત્રણ વષર્ જી ો અને
તે બીજા ઘણાં દ કરા તથા દ કર ઓનો પણ પતા થયો.
† 11:9 11:9 બા બલ બા બલોન
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16 એબેર ચોત્રીસ વષર્નો થયો ત્યારે તેના ુત્ર પેલેગનો જન્મ થયો.
17 પેલેગનો પતા થયા પછ એબેર ચારસો ત્રીસ વષર્ જી ો અને તે
બીજા દ કરા તથા દ કર ઓનો પણ પતા થયો.

18પેલેગ ત્રીસ વષર્નો થયો ત્યારે તેના ુત્ર રેઉનો જન્મ થયો. 19 રેઉનો
જન્મ થયા પછ પેલેગ બસો નવ વષર્ જી ો અને તે બીજા દ કરા તથા
દ કર ઓનો પણ પતા થયો.

20 રેઉ બત્રીસ વષર્નો થયો ત્યારે તેના ુત્ર સરૂગનો જન્મ થયો.
21સરૂગનો જન્મ થયા પછ રેઉ બસો સાત વષર્ જી ો અને તે બીજા
દ કરા તથા દ કર ઓનો પણ પતા થયો.

22 સરૂગ ત્રીસ વષર્નો થયો ત્યારે તેના ુત્ર નાહોરનો જન્મ થયો.
23 નાહોરનો જન્મ થયા પછ સરૂગ બસો વષર્ જી ો અને તે બીજા
દ કરા તથા દ કર ઓનો પણ પતા થયો.

24 નાહોર ઓગણત્રીસ વષર્નો થયો ત્યારે તેના ુત્ર તેરાહનો જન્મ
થયો. 25 તેરાહનો જન્મ થયા પછ નાહોર એકસો ઓગણીસ વષર્
જી ો અને તે બીજા દ કરા તથા દ કર ઓનો પણ પતા થયો.

26 તેરાહ સ ેર વષર્નો થયા પછ તેના ુત્ર ઇબ્રામ, નાહોર તથા
હારાનના જન્મ થયા.

તેરાહની વંશાવળ
27 હવે તેરાહની વંશાવળ આ છે. તેરાના ુત્રો ઇબ્રામ, નાહોર તથા

હારાન હતા. હારાને લોતને જન્મઆપ્યો. 28હારાન તેના પતા તેરાહની
હાજર માં, તેના જન્મના દેશમા,ં ખાલદ ઓના ઉરમાં ૃત્ ુ પામ્યો.

29ઇબ્રામે તથા નાહોરે લ કયા. ઇબ્રામની પત્ની ું નામ સારાય અને
નાહોરની પત્ની ું નામ મલ્કાહ હ ુ.ં તે હારાનની દ કર હતી, મલ્કા
તથા યસ્કા હારાનના સંતાનો હતા. 30હવે સારાય ન:સંતાન હતી; તેને
કોઈ સંતાન નહો ુ.ં

31 તેરાહ તેના દ કરા ઇબ્રામને તથા દ કરા હારાનના ુત્ર લોતને અને
સારાય તેની ુત્રવ ૂ લઈને ઉર જે ખાલદ ઓનો પ્રદેશ છે તે છોડ ન,ે
કનાન દેશમાં જવા નીક ા. પણ તેઓ હારાનમાં આવીને ર ા.ં
32 તેરાહ બસો પાંચ વષર્ની ઉંમરે હારાનમાં મરણ પામ્યો.
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12
ઇબ્રામને ઈ ર ું તેડુ

1હવે ઈ રે ઇબ્રામને ક ું, “ ું તારો દેશ, તારા સગાંઓ*અને તારા
પતાના કુટુબને છોડ ન,ેજે દેશ હુ તને બતા ું ત્યાં જા. 2 હુ તારાથી એક
મોટ જા ત ઉત્પ કર શ, હુ તનેઆશીવાર્દ દઈશ, તારુ નામ મોટુ કર શ
અને ું આશીવાર્દરૂપ થશ.ે 3 જઓે તને આશીવાર્દ આપશે, તેઓને
હુ આશીવાર્દ આપીશ અને જઓે તને શાપ આપશે, તેઓને હુ શાપ
આપીશ. ૃથ્વીના સવર્ કુટુબો તાર મારફતે આશીવાર્ દત થશ.ે

4તેથી ઈ રે તેને જે પ્રમાણે કરવા ું ક ું હ ું તે પ્રમાણ,ે ઇબ્રામ અને
તેની સાથે તેનો ભત્રીજો લોત પણ ગયો. જયારે ઇબ્રામ હારાન દેશથી
રવાના થયો ત્યારે તે પંચોતેર વષર્નો હતો. 5ઇબ્રામે તેની પત્ની સારાયને
તથા તેના ભત્રીજા લોતને તેઓએ મેળવેલી સવર્ સંપ ,જાનવરો તથા
જે દાસદાસીઓ તેમને હારાનમાં પ્રાપ્ત થયાં હતા તેઓને સાથે લીધાં.
તેઓ કનાન દેશમાં પહોંચ્યા.

6 ઇબ્રામ કનાન દેશમાં શખેમથી ુસાફર કરતાં મોરેના એલોન ૃક્ષ
પાસે આ ો. તે વખતે કનાનીઓ તે દેશમાં રહેતા હતા. 7 ઈ રે
ઇબ્રામને દશર્નઆપીને ક ું, “હુ તારા વંશજોનેઆ દેશઆપીશ.” તેથી
જમેણે તેને દશર્ન આપ્ ું હ ું તે ઈ રના સ્મરણમાં ઇબ્રામે ત્યાં વેદ
બાંધી.

8 ઇબ્રામે ત્યાંથી નીકળ ને બેથેલની ૂવર્ તરફ જે પવર્તીય પ્રદેશ છે
ત્યાં ળાંતર ક ુ અને ત્યાં તં ુ ઊભો કય . તેની પ મે બેથેલ તથા
ૂવ આય હ ુ.ં ત્યાં તેણે ઈ રને નામે વેદ બાંધી અને ઈ રને પ્રાથર્ના

કર . 9 પછ ઇબ્રામે નેગેબ તરફ જવા માટે ુસાફર ચા ુ રાખી.
ઇબ્રામ અને સારાય મસરમાં

10 તે દેશમાં દકુાળ પડ્યો હતો. ભારે દકુાળ હોવાના કારણે ઇબ્રામ
મસરમાં રહેવા ગયો. 11 જયારે તે મસરમાં પ્રવેશ્યો ત્યારે તેણે
તેની પત્ની સારાયને ક ું કે, “હુ જાણું છુ કે ું દેખાવે ુંદર ી છે.
12 મસર ઓ જયારે તને જોશે અને તેઓ કહેશે, ‘આ તેની પત્ની છે’
* 12:1 12:1 સગાંઓ જન્મ ૂ મ
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તેથી તેઓ મને માર નાખશે, પણ તેઓ તને જીવતી રાખશે. 13 તેથી ું
કહેજે કે, હુ તેની બહેન છુ. એ માટે કે તારે લીધે મારુ ભ ું થાય અને
મારો જીવ બચી જાય.”

14 ઇબ્રામ જયારે મસરમાં પ્રવેશ્યો ત્યારે મસર ઓએ જો ું
કે સારાય ઘણી ુંદર છે. 15 ફારુનના સરદારોએ તેને જોઈ,
તેઓએ ફારુનની આગળ તેની પ્રશંસા કર અને સારાયને ફારુનના
જનાનખાનામાં લઈ જવામાં આવી. 16 ફારુને તેને લીધે ઇબ્રામ સાથે
સારો વહાર કય અને તેને ઘેટા,ં બળદો, ગધેડાંઓ, દાસો, દાસીઓ
તથા ઊંટોની ભેટ આપી.

17 પણ ઈ ર દ્વારા ઇબ્રામની પત્ની સારાયને લીધે ફારુન તથા તેના
ઘર પર મહામરક સ હત આફત આવી. 18 ફારુને ઇબ્રામને બોલા ો
અને ક ું કે, “આતેં માર સાથે ું ક ુ છે? તેં મને કેમ ન ક ું કે, તે તાર
પત્ની છે? 19 તેં શા માટે ક ું કે, ‘તે માર બહેન છે?’ તેં એ ું ક ુ એટલે
મેં તેને માર પત્ની કર લીધી હતી. તો હવે, આ રહ તાર પત્ની. તેને
લઈને ું તારે માગ ચાલ્યો જા.” 20 પછ ફારુને તેના સરદારોને તેઓ
સંબંધીઆજ્ઞાઆપી. તેથી તેઓએઇબ્રામને, તેની પત્નીને અને તેઓની
સાથે સવર્ સંપ ને દેશની બહાર મોકલી આપ્યા.ં

13
ઇબ્રામ અને લોત છુટા પડ્યા

1 તેથી ઇબ્રામ તેની ી અને તેની સવર્ સંપ ને લઈને મસરથી
નેગેબમાં ગયો. લોત પણ તેઓની સાથે ગયો. 2ઇબ્રામ પાસે જાનવરો,
ચાંદ તથા સો ું ુષ્કળ પ્રમાણમાં હોવાથી તે ઘણો ધનવાન હતો.

3 નેગેબથી ુસાફર કર ને ાં તેણે અગાઉ છાવણી કર હતી ત્યાં
તે આવી પહોંચ્યો. આજગ્યા બેથેલ તથાઆયની વચ્ચે આવેલી હતી.
4અહ તેણે અગાઉ વેદ બાંધી હતી. એ વેદ આગળ તેણે ઈ રના
નામે પ્રાથર્ના કર .

5 હવે લોત, જે ઇબ્રામની સાથે ુસાફર કર ર ો હતો, તેની પાસે
પણ ઘેટાં, અન્ય જાનવરો તથા કુટુબો* હતા. 6 તે દેશ એટલો બધો
ફળદ્રપ ન હતો કે તેઓ બ ે એકસાથે રહ શકે, કેમ કે તેઓના પાલ ું

* 13:5 13:5 કુટુબો તં ુ
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પ ુઓની સં ા ઘણી હતી. 7એવામાં ઇબ્રામના ગોવા ળયાઓ અને
લોતના ગોવા ળયાઓની વચ્ચે ઝઘડો થયો. તે સમયે કનાનીઓ તથા
પ રઝ ઓ તે દેશમાં રહેતા હતા.

8 તેથી ઇબ્રામે લોતને ક ું, “તાર તથા માર વચ્ચે અને તારા તથા
મારા ગોવા ળયાઓની વચ્ચે તકરાર થવી ન જોઈએ; કારણ કે આપણે
ભાઈઓ છ એ. 9 ું તાર આગળ આખો દેશ નથી? ું આગળ જા
અને પોતાને મારાથી જુદો કર. જો ું ડાબી બાજુ જશે, તો હુ જમણી
બાજુજઈશ. અથવાજો ું જમણી બાજુજશ,ે તો પછ હુ ડાબી બાજુ
જઈશ.”

10 તેથી લોતે પોતાની આંખો ઊંચી કર ને યદનનો આખો પ્રદેશ
સોઆર ુધી જોયો કે તેમાં બધે ુષ્કળ પાણી છે. ઈ રે સદોમ તથા
ગમોરાનો નાશ કયાર્ અગાઉ તે દેશ ઈ રની વાડ ના જવેો તથા મસર
દેશના જવેો હતો. 11તેથી લોતે પોતાને સારુ યદનનોઆખો પ્રદેશ પસંદ
કય . તે ૂવર્ તરફ ગયો. આમભાઈઓએકબીજાથી અલગ થયા.

12ઇબ્રામ કનાન દેશમાં ર ો અને લોત તે સપાટ પ્રદેશવાળા નગરોમાં
ગયો. તેણે સદોમ નગરમાં ાયી વસવાટ કય . 13 હવે સદોમના
માણસો ઈ રની વરુદ્ધ અ ત ભ્ર તથા દરુાચાર હતા.

ઇબ્રામ હેબ્રોનમાં જાય છે
14 ઇબ્રામથી લોત જુદો થયા પછ ઈ રે ઇબ્રામને ક ું, “ ું ાં

ઊભો છે ત્યાંથી પોતાની આંખો ઊંચી કર ને ઉ ર, દ ક્ષણ, ૂવર્ તથા
પ મ તરફ જો. 15 જે સવર્ પ્રદેશ ું જુએ છે, તે હુ તને તથા તારા
વંશજોને સદાને માટે આપીશ.

16અને હુ તારો વંશ ૃથ્વીની ૂળની રજકણોજટેલો કર શ. જો કોઈ
માણસ ૂળની રજકણોને ગણી શકે તો તે તારો વંશ ગણી શકે. 17ઊઠ,
આ દેશની લંબાઈ તથા પહોળાઈની સરહદ ુધી ફર, કારણ કે તે દેશ હુ
તને આપીશ.” 18 તેથી ઇબ્રામે પોતાનો તં ુ ઉઠાવીને મામરેનાં એલોન
ૃક્ષો જે હેબ્રોનમાં છે ત્યાં ા પત કય , ત્યાં તે ર ો અને ઈ રને નામે

એક વેદ બાંધી.

14
ઇબ્રામ લોતને છોડાવે છે
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1 શનઆરના રાજા આમ્રાફેલે, એલ્લાસારના રાજા આય ખે,
એલામના રાજા કદોરલાઓમેરે અને ગોઈમના રાજા તદાલે પોતાની
કાર કદ દર મયાન, 2 સદોમના રાજા બેરા, ગમોરાના રાજા બશાર્,
આદમાના રાજા શનાબ, સબોઈમના રાજા શેમેબેર અને બેલા એટલે
સોઆરના રાજાની સામે લડાઈ કર .

3એ પાંચ રાજાઓ સદ્દ મની ખીણ જે હાલમાં ખારો સ ુદ્ર છે તેમાં
એકત્ર થયા. 4બાર વષર્ ુધી તેઓ કદોરલાઓમેરના તાબે ર ા હતા,
પણ તેરમા વષ તેઓએબળવો કય . 5પછ ચૌદમા વષ કદોરલાઓમેર
તથા જે રાજાઓ તેની સાથે હતા, તેઓએ આવીને આશ્તારોથ-
કારનાઈમ દેશના રફાઈઓને, હામ દેશના ઝૂઝ ઓને,શાવેહ કયાર્થાઈમ
દેશના એમીઓન,ે 6 હોર ઓ જે પોતાના સેઈર નામના પવર્તમાં રહેતા
હતા તેઓના પર અરણ્ય પાસેના એલપારાન ુધી હુમલા કર ને મારતા
ર ા.

7 પછ તેઓ પાછા ફયાર્ અને એન- મશ્પાટ એટલે કાદેશમાં આ ા
અને અમાલેક ઓના આખા દેશને તથા હાસસોન-તામારમાં રહેનારા
અમોર ઓને પણ તેઓએ હરા ા.

8પછ સદોમનો રાજા,ગમોરાનો રાજા,આદમાનો રાજા,સબોઈમનો
રાજા,બેલા એટલે સોઆરના રાજાએ ુદ્ધની તૈયાર કર ને, 9એલામના
રાજા કદોરલાઓમેર, ગોઈમના રાજા તદાલ, શનઆરના રાજા
આમ્રાફેલ તથા એલ્લાસારના રાજાઆય ખ,એ ચાર રાજાઓએ પેલા
પાંચ રાજાઓની વરુદ્ધ લડાઈ કર .

10હવે સદ્દ મનીખીણોમાં ડામરના ઘણાં ખાડા હતાઅને સદોમ તથા
ગમોરાના રાજાઓ નાસી જઈને તેમાં પડ્યા. જે બાક ર ા હતા તેઓ
પહાડ તરફ નાસી ગયા. 11પછ સદોમ તથા ગમોરામાંની ચીજવસ્ ુઓ
અને તેઓની સંપ લઈને પોતાને રસ્તે ચાલ્યા ગયા. 12જયારે તેઓ
ગયા, ત્યારે તેઓએ ઇબ્રામનો ભત્રીજો લોત, જે સદોમમાં રહેતો હતો,
તેને પણ પકડ ને તેની સવર્ સંપ લઈને તેઓ ચાલ્યા ગયા.

13જે એક જણ બચી ગયો હતો તેણે આવીને હ ૂ ઇબ્રામને ખબર
આપી. તે વખતે ઇબ્રામ અમોર મામરેનાં એલોન ૃક્ષ પાસે રહેતો હતો.
મામરે ઇબ્રામના મત્રો એશ્કોલ અને આનેરનો ભાઈ હતો. 14 જયારે
ઇબ્રામે સાંભ ું કે દશુ્મનોએ તેના સગાં સંબંધીઓને તાબે કયા છે, ત્યારે
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તેણે પોતાના ઘરમાં જન્મેલાઅને તાલીમ પામેલા ત્રણસોઅઢાર ુરુષોને
લઈને દાન ુધી સૈન્યનો પીછો કય .

15 તે રાત્રે તેણે તેઓની વરુદ્ધ પોતાના માણસોના બે ભાગ પાડ ને
તેઓ પર હુમલો કય અને દમસ્કસની ડાબી બાજુના હોબા ુધી
તેઓનો પીછો કય . 16 પછ તે પોતાના સંબંધી લોતને, તેની સંપ ને,

ીઓને તથા બીજા દાસોને પાછા લા ો.
મલ્ખીસદેક ઇબ્રામને આશીવાર્દ આપે છે

17કદોરલાઓમેર તથા તેની સાથે જે રાજાઓહતા, તેઓને હરાવીને
ઇબ્રામ પાછો આવતો હતો ત્યારે તેને મળવા સારુ સદોમનો રાજા
શાવેહની ખીણમાં એટલે રાજાની ખીણમાંઆ ો. 18સાલેમ*નો રાજા
મલ્ખીસદેક, રોટલી તથા દ્રાક્ષારસ લઈને આ ો. તે પરાત્પર ઈ રનો
યાજક હતો.

19તેણે ઇબ્રામઆશીવાર્દઆપીને ક ું, “પરાત્પર ઈ ર,જેઆકાશ
તથા ૃથ્વીના ઉત્પ કતાર્ છે તેમનાંથી ઇબ્રામઆશીવાર્ દત થાઓ. 20જે
સવર્શ્રે ઈ રે તારા શ ુઓને તારા હાથમાં સોંપ્યા છે, પરાત્પર ઈ રની
સ્ ુ ત થાઓ.” પછ ઇબ્રામે સવર્ સંપ માંથી તેને દસમો ભાગઆપ્યો.

21સદોમના રાજાએ ઇબ્રામને ક ું, “મને માણસોઆપઅને પોતાને
સારુ સંપ લઈ લે.” 22 ઇબ્રામે સદોમના રાજાને ક ું, “પરાત્પર
ઈ ર યહોવાહ કે, જમેણે આકાશ તથા ૃથ્વીને ઉત્પ કયા, તેમને મેં
ગંભીરતા ૂવર્ક વચન આપ્ ું છે કે, 23 હુ તાર પાસે ૂતળ કે ચંપલની
દોર નો ટુકડોય અથવા તાર અન્ય કોઈપણ વસ્ ુ લઈશ ન હ, રખેને
ું કહે કે, ‘મેં ઇબ્રામને આપ્ ું તેથી તે ધનવાન થયો છે” 24 જુવાનોએ

જે ખા ું છે તે હુ સ્વીકારુ છુ, માર સાથે જે ભાઈઓ આ ા તેઓને
એટલે કે આનેર,એશ્કોલ તથા મામરેને તે મેળવેલી સંપ માંથી હસ્સો
આપજ.ે”

15
ઇબ્રામ સાથે ઈ રનો કરાર

* 14:18 14:18 સાલેમ યરુશાલેમ
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1 પછ ઈ રના વચન દશર્નમાં ઇબ્રામ પાસે આ ું અને ક ું,
“ઇબ્રામ, ું બીશ ન હ! હુ તાર રક્ષા કર શ તથા મોટુ પ્ર તફળઆપીશ.”
2ઇબ્રામે ક ું, “પ્ર ુ ઈ ર, તમે મને ું આપશો? કેમ કે હુ ન:સંતાન છુ
અને મારા ઘરનો વારસ આ દમસ્કસનો એલીએઝેર બનશે.” 3 ઇબ્રામે
ક ું, “તમે મને હજી ુધી સંતાનઆપ્ ું નથી, માટે મારા ઘરનો કારભાર
મારો વારસ થશ.ે”

4 પછ ઈ રના વચન તેની પાસે આ ું અને ક ું, “એ તારો વારસ
થશે ન હ, પણ તેના બદલે તારો જે ુત્ર જન્મશે તે જ તારો વારસ થશે.”
5 પછ ઈ ર ઇબ્રામને રાત્રે ઘરની બહાર આકાશ નીચે લઈ ગયા અને
ક ું, “ ું ઊંચેઆકાશ તરફજોઅને ગણી શકે તો તારાઓગણ,” પછ
તેમણે તેને ક ું, “એ તારાઓ જટેલાં તારા સંતાન થશે.”

6તેણે ઈ ર પર વ ાસ કય અને તેમણે તે તેના ન્યાયીપણાનાઅથ
માન્ય રા ો.* 7ઈ રે તેને ક ું, “આદેશ વતન તર કે તનેઆપવા માટે
ખાલદ ઓના નગર ઉરમાંથી તને અહ લઈ આવનાર ઈ ર હુ છુ.”
8તેણે ક ું, “પ્ર ુ ઈ ર, હુ તેનો વારસો પામીશ,એની ખાતર મને કેવી
ર તે થાય?”

9 પછ તેમણે તેને ક ુ,ં “મારે માટે ત્રણ વષર્ની એક વાછરડ , ત્રણ
વષર્ની બકર , ત્રણ વષર્ ું ઘેટુ, એક હો ું અને ક ૂતર ું બચ્ ું લે.”
10 તેણે એ સવર્ લીધાં, તેઓને વચ્ચેથી બે ભાગમાં કાપ્યા અને દરેકના
અડધા ભાગને સામસામા ૂ ા, પણ તેણે પક્ષીઓને કાપ્યાં ન હ.
11 જયારે શકાર પક્ષી તે ૃત દેહ ઉપર ધસી આ ાં ત્યારે ઇબ્રામે
તેઓને ઉડાડ દ ધા.ં

12 પછ ૂયર્ આથમતો હતો ત્યારે ઇબ્રામ ભર નદ્રામાં પડ્યો અને
તેના પર ભયંકર અંધકાર આવી પડ્યો. 13 પછ ઈ રે ઇબ્રામને ક ું,
“ ું ન ે જાણી લે કે, તારા વંશજો વદેશમાં ભટકશ,ે ુલામ બનશે
અને તેઓ પર ચારસો વષર્ ુધી જુલમ ુજારવામાં આવશે.

14 તેઓ જે લોકોની સેવા કરશે, તે લોકોનો ન્યાય હુ કર શ અને
ત્યાર પછ તેઓ ઘણી સંપ લઈને ત્યાંથી ુક્ત થઈને બહારઆવશે.

* 15:6 15:6 ન્યાયીપણાના ગલતી 3:6, રોમી 4:3, યાકૂબ 2:23
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15પણ ું પોતાના ૂવર્જોની પાસે શાં તએજશે અને ું ઘણી ૃદ્ધ ઉંમરે
ૃત્ ુ પામશે અને દફનાવાશ.ે 16તારા વંશજો ત્યાંથી ચોથી પેઢ માં અહ

પાછા આવશે, કેમ કે અત્યારે અહ રહેતા અમોર ઓના પાપનો ઘડો
ત્યારે ભરાઈ જશે અથવા તેઓ શક્ષાને પાત્ર થશે.”

17 ૂયર્ આથમતાં અંધારુ થ ુ,ં ત્યારે જુઓ, એક સળગતી સગડ
તથા બળતી મશાલ એ ટુકડાંઓની વચ્ચેથી પસાર થઈ. 18તે જ દવસે
ઈ રે ઇબ્રામ સાથે કરાર કર ને ક ું, “ મસરની નદ થી તે મોટ નદ
ફ્રાત ુધી આ દેશ મેં તારા વંશજોને આપ્યો છે. 19 કેનીઓનો,
ક નઝ ઓનો, કાદમોનીઓનો; 20 હ ીઓનો, પ રઝ ઓનો,
રફાઈઓનો; 21 અમોર ઓનો, કનાનીઓનો, ગગાર્શીઓનો તથા
ય ૂસીઓનો દેશ તેઓને આપ્યો છે.”

16
હાગાર અને ઇશ્માએલ

1 હવે ઇબ્રામની પત્ની સારાયને બાળકો થતાં ન હતા.ં તેની એક
મસર દાસી હતી. તે ું નામ હાગાર હ ુ.ં 2 તેથી સારાયે ઇબ્રામને ક ું,
“જો, ઈ રે મને બાળકો થવા દ ધાં નથી. માટે ું માર દાસી સાથે ૂઈ
જા, કદા પ તેનાથી હુ બાળક પ્રાપ્ત કરુ.” ઇબ્રામે સારાય ું ક ું માન્ ુ.ં
3ઇબ્રામ કનાન દેશમાં દસ વષર્ ર ો પછ તેની પત્ની સારાયે તેની મસર
દાસી હાગારને તેના પ ત ઇબ્રામને પત્ની તર કે આપી. 4 ઇબ્રામના
હાગાર સાથેના સંબંધથી તે ગભર્વતી થઈ. જયારે તેણે જાણ્ ું કે હુ
ગભર્વતી થઈ છુ ત્યારે તેણે તેની શેઠાણીનો તરસ્કાર કય .

5 પછ સારાયે ઇબ્રામને ક ું, “માર સાથે આ ખોટુ થ ું છે. મેં માર
દાસી તને આપી અને જયારે ખાતર થઈ કે તે ગભર્વતી થઈ છે ત્યારે
તેની દ્ર માં હુ ુચ્છ થઈ છુ. માર અને તાર વચ્ચે ઈ ર ન્યાય કરો.”
6 “પણ ઇબ્રામે સારાયને ક ુ,ં “તાર દાસી તારા અ ધકારમાં છે,જે તને
સારુ લાગે તે તેને કર.” તેથી સારાયે તેની સાથે કઠોર વતાર્વ કય . એટલે
તેની પાસેથી હાગાર ભાગી ગઈ.

7અરણ્યમાં ૂરના માગ પાણીનો જે ઝરો હતો તેની પાસે ઈ રના
દૂતે તેને જોઈ. 8 દૂતે તેને ક ું, “સારાયની દાસી હાગાર, ું ાંથીઆવી
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અને ાં જઈ રહ છે?” અને તેણે ક ું, “માર શેઠાણી સારાયની
પાસેથી હુ નાસી જઈ રહ છુ.”

9ઈ રના દૂતે તેને ક ું, “ ું તાર શેઠાણી પાસે પાછ જા. અને તેની
આધીનતામાં રહે.” 10 વળ ઈ રના દૂતે તેને ક ું, “હુ તારો વંશ ઘણો
વધાર શ. તારા વંશમાં અસં સંતાનો થશ.ે”

11 દૂતે તેને એ પણ ક ું, “ ું ગભર્વતી છે. ું દ કરાને જન્મ આપશે.
તેને ું ઇશ્માએલ* નામ આપજ.ે કેમ કે ઈ રે તારુ દઃુખ સાંભ ું છે.
12તે માણસો મધ્યે જગલના ગદભજવેો થશે. તેનો હાથ દરેકની વરુદ્ધ
તથા દરેકનો હાથ તેની વરુદ્ધ થશે અને તે પોતાના સવર્ ભાઈઓની
વચ્ચ†ે દશુ્મનાવટથી રહેશ.ે”

13 “પછ તેણે ઈ ર; જઓે તેની સાથે વાત કરતા હતા તેમ ું નામ
“એલ-રોઈ‡” પા ુ,ં કેમ કે તેણે ક ું, “ઈ રે મારા પર દ્ર કર છે
ું?” 14 તે માટે તે ઝરા ું નામ બેર-લાહાય-રોઈ§ રાખવામાં આ ું; તે

કાદેશ તથા બેરેદની વચ્ચે આવેલો છે.
15 હાગારે ઇબ્રામના દ કરાને જન્મ આપ્યો અને ઇબ્રામે હાગારથી

જન્મેલા તેના દ કરા ું નામ ઇશ્માએલ પા ુ.ં 16 જયારે હાગારે
ઇશ્માએલને જન્મઆપ્યો ત્યારે ઇબ્રામછ્યાસી વષર્નો હતો.

17
ુ ત-કરારની નશાની

1ઇબ્રામ નવાણું વષર્નો થયો ત્યારે ઈ રે તેને દશર્નઆપીને ક ુ,ં “હુ
સવર્સમથર્ ઈ ર છુ, ું માર આગળ ચાલ અને પ્રામા ણક થા. 2 પછ
હુ મારો કરાર માર તથા તાર વચ્ચે કર શ અને તારા વંશને ઘણો જ
વધાર શ.

3 ઇબ્રામ ૂ મ ુધી નીચો નમ્યો. ઈ રે તેની સાથે વાત કરતાં ક ું,
4 “જો, તાર સાથે મારો આ કરાર છે. ું ઘણી દેશજા તઓનો પતા

* 16:11 16:11 ઇશ્માએલ ઈ ર સંભાળે છે † 16:12 16:12 વચ્ચે ૂવર્ પ્રદેશ
‡ 16:13 16:13એલ-રોઈ ઈ રજે મને જુએ છે § 16:14 16:14બેર-લાહાય-રોઈ
જીવતો ઈ રનો કૂવો
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થશે. 5 હવે તારુ નામ ઇબ્રામ* ન હ રહે, પણ તારુ નામ ઇબ્રા હમ†
થશે - કેમ કે ઘણી દેશજા તઓના પતા તર કે મેં તાર પસંદગી કર
છે. 6 હુ તને અ તશય સફળ કર શ અને તારા વંશમાં ઘણી પ્રજા અને
દેશજાતીઓ ઉત્પ થશે. તેમાંથી રાજાઓ પણ થશે.

7 તારો તથા તારા પછ ના તારા વંશજોનો ઈ ર થવા સારુ, હુ મારો
કરાર સનાતન કરાર તર કે માર તથા તાર વચ્ચે અને પેઢ દર પેઢ તારાં
વંશજોની વચ્ચે કર શ. 8જે દેશમાં ું રહે છે, તે આખો કનાન દેશ, હુ
તને અને તારા પછ ના તારા વંશજોને કાયમી વતન તર કેઆપીશ. અને
હુ તેઓનો ઈ ર થઈશ.”

9 ઈ રે તેને ક ું, “તારે તથા તારા પછ ના તારા વંશજોએ પેઢ
દરપેઢ મારા એ કરાર ું પાલન કરવા ું રહેશે. 10 માર તથા તાર વચ્ચે
અને તારા પછ તારા વંશજો વચ્ચ,ે મારો જે કરાર તમારે પાળવો, તે
એ જ કે તમારામાંના દરેક ુરુષે પોતાની ુ ત કરવી. 11 તમારે તમાર
ચામડ ની ુ ત કરાવવી અને એ માર અને તમાર વચ્ચેના કરારની
નશાની થશે.
12 તમારામાંના દરેક છોકરાંની તેના જન્મ પછ આઠમે દવસે ુ ત

કરવી. એટલે તમાર સમગ્ર પેઢ માંથી,જે દરેક નર બાળક તમારા ઘરમાં
જન્મ્યો હોય તેની અને વદેશી પાસેથી નાણાં આપી વેચાતો લીધો હોય
પછ ભલે તે તમારા વંશનો ન હોય, તેની પણ ુ ત કરવી. 13જે તારા
ઘરમાં જન્મેલો હોય અને જે તારા પૈસાથી વેચાતો લીધેલો હોય તેની
ુ ત જરૂર કરવી. આમ તો મારો કરાર તમારા શર રમાં સનાતન કરાર

તર કે રહેશે. 14 દરેક ુરુષ જનેા શર રમાં ુ ત કરવામાં આવી ન હ
હોય તેને પોતાના લોકોમાંથી અલગ કરાશે‡. તેણે મારો કરાર તોડ્યો
છે.”

15 ઈ રે ઇબ્રા હમને ક ું, “તાર પત્ની સારાયને હવે પછ સારાય
ન કહે. તેના બદલ,ે તે ું નામ સારા થશ.ે 16 હુ તેને આશીવાર્દ આપીશ
અને હુ તેના દ્વારા તને દ કરોઆપીશ. હુ તેનેઆશીવાર્દઆપીશઅને તે

* 17:5 17:5 ઇબ્રામ મોટો ૂવર્જ † 17:5 17:5 ઇબ્રા હમ ઘણી જા તઓનો ૂવર્જ
‡ 17:14 17:14 લોકોમાંથી અલગ કરાશે બહાર કાઢ ૂક ું
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દેશજા તઓની માતા થશે. તેનાં સંતાનોમાંથી દેશજા તઓના રાજાઓ
થશે.”

17પછ ઇબ્રા હમજમીન ુધી નમી પડ ને હસ્યોઅને પોતાના મનમાં
બોલ્યો, “જે સો વષર્નો છે તેને ું દ કરો થાય ખરો? ને ું વષર્ની સારાને
ું દ કરો જન્મે ખરો?” 18 ઇબ્રા હમે ઈ રને ક ું કે, “પ્ર ુ ઇશ્માએલ

તમાર સં ુખ જીવતો રહે એ જ અમારે માટે બસ છે!”
19 ઈ રે ક ું, “ના, પણ તાર પત્ની સારા તારા માટે એક દ કરાને

જન્મ આપશે અને ું તે ું નામ ઇસહાક પાડશે. તેની સાથે તેના
પછ ના તેના વંશજોને માટે હુ મારો કરાર સદાના કરાર તર કે ાપીશ.
20ઇશ્માએલ માટે, મેં તારુ સાંભ ું છે. જો, મેં તેને આશીવાર્દ આપ્યો
છે, હુ તેને સફળ કર શ અને તેને અ ત ઘણો વધાર શ. તે બાર કુળોના
આગેવાનોનો પતા થશેઅને હુ તેનાં સંતાનોનીએકમોટ કોમબનાવીશ.
21 વળ ઇસહાક કે જનેે આવતા વષ ન ુક્ત કરેલા સમયે સારા તારે
સારુ જન્મઆપશે, ત્યારે હુ તેની સાથે મારો કરાર ાપીશ.”

22 ઈ રે ઇબ્રા હમની સાથે વાત કરવા ું ૂરુ ક ુ અને ઈ ર તેની
પાસેથી ગયા. 23 પછ ઇબ્રા હમે પોતાના દ કરા ઇશ્માએલન,ે પોતાના
ઘરમાં જે સવર્ જન્મેલાં તેઓને તથા પોતાને પૈસે જે સવર્ વેચાતા લીધેલા,
એવા ઇબ્રા હમના કુટુબોમાંના દરેક ુરુષને લઈને, જમે તેને ઈ રે ક ું
હ ું તેમ, તે જ દવસે તેઓની ુ ત કર .

24જયારે ઇબ્રા હમની ુ ત કરવામાં આવી ત્યારે તે નવસો નવાણું
વષર્નો હતો. 25 અને તેના દ કરા ઇશ્માએલની ુ ત કરવામાં આવી
ત્યારે તે તેર વષર્નો હતો. 26ઇબ્રા હમની તથા તેના દ કરા ઇશ્માએલની
ુ ત એક જ દવસે થઈ. 27 તેના ઘરના સવર્ ુરુષો જઓે તેના ઘરમાં

જન્મ્યા હતા તથા વદેશીઓ પાસેથી પૈસે વેચાતા લીધેલા હતા તેઓની
ુ ત તેની સાથે થઈ.

18
ઈ રે ઇબ્રા હમને ુત્ર ું વચનઆપ્ ું

1 બપોરના સમયે જયારે ઇબ્રા હમ તં ુના બારણામાં બેઠો હતો,
ત્યારે ઈ રે મામરેનાં એલોન ૃક્ષની પાસે તેને દશર્ન આપ્ ુ.ં 2 તેણે
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આંખો ઊંચી કર ને જો ુ,ં તો ત્રણ ુરુષો તેની નજીક ઊભા હતા.
જયારે તેણે તેઓને જોયા, ત્યારે તે તેઓને મળવાને તં ુના બારણામાંથી
દોડ્યો અને જમીન ુધી નમીને તેઓને પ્રણામ કયાર્.

3 તેણે ક ું, “હે મારા પ્ર ,ુ જો હવે હુ તમાર દ્ર માં કૃપા પામ્યો
હોઉં, તો તમે તમારા દાસ પાસેથી જતા રહેશો ન હ. 4 હુ થોડુ પાણી
લા ું છુ તેથી તમે તમારા પગ ુઓઅનેઆ ૃક્ષ નીચે તમે આરામ કરો.
5હવે મને થોડુ ભોજન લાવવા દો, કે જથેી તમે સ્ ત પામો. ત્યાર પછ
તમે આગળ જજો, સારુ તો હુ તમારે માટે રોટલી લા ુ.ં” અને તેઓએ
ક ું, “ ું કહે છે તે પ્રમાણે કર.”

6 પછ ઇબ્રા હમ ઉતાવળે સારાની પાસે તં ુમાં ગયો અને ક ું,
“જલ્દ કર. ત્રણ માપ* મેંદો મસળ અને રોટલી તૈયાર કર.” 7 પછ
ઇબ્રા હમ દોડ ને ાં તેના જાનવર હતાં ત્યાં ગયો અને એક ુ તથા
કુમ ું વાછરડુ લાવીને નોકરને આપ્ ુ,ં જે તેને ઉતાવળે તૈયાર કરવા
લાગ્યો. 8 તેણે માખણ, દૂધ તથા ભોજન માટે જે રોટલી તથા વાછરડુ
તૈયાર ક ુ હ ું તે લઈને તેઓનીઆગળ પીરસ્યા.ં તેઓ જમતા હતા તે
દર મયાન તે તેઓની પાસે ૃક્ષ નીચે ઊભો ર ો.

9 તેઓએ તેને ક ુ,ં “તાર પત્ની સારા ાં છે?” તેણે જવાબ
આપ્યો, “ત્યા,ં તં ુમાં છે.” 10 યહોવાહે તેને ક ું, “હુ ચો સ વસંતમાં
તાર પાસે પાછો આવીશ અને જો, તાર પત્ની સારાને દ કરો થશે.”
તેની પાછળ જે તં ુ ું બારણું હ ુ,ં ત્યાંથી સારાએ તે વાત સાંભળ .

11 હવે ઇબ્રા હમ તથા સારા ૃદ્ધ હતાં અને તેઓને ઘણાં વષર્ થયાં
હતા.ં જે ઉંમરમાં ીઓ બાળકોને જન્મ આપે છે, તે ઉંમર, સારા
વટાવી ૂક હતી. 12 તેથી સારા મનોમન હસી પડ . તેણે ુદને ક ું,
“હુ ૃદ્ધ થઈ ગઈ છુ અને મારો પ ત પણ ૃદ્ધ છે, તો પછ કેવી ર તે ુત્ર
જન્મે અને હષર્ થાય?”

13ઈ રે ઇબ્રા હમને ક ું, “શા માટે સારા એમ કહેતાં હસી કે, ‘ ું હુ
ખરેખર માર ૃદ્ધાવ ામાં બાળકને જન્મ આપી શક શ?’ 14 ઈ રને
ું કઈ અશ છે? મેં ન ુક્ત કરેલા સમયે, વસંતમા,ં હુ તાર પાસે

* 18:6 18:6 ત્રણ માપ લગભગ 21 કલો
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પાછોઆવીશ. આવતા વષર્નાઆ સમયે સારાને દ કરો થશે.” 15પછ
સારાએ તે બાબતનો ઇનકાર કર ને ક ું, “હુ તો હસી નથી, “કેમ કે તે
ગભરાઈ હતી. તેમણે જવાબઆપ્યો, “ના, ું ન ે હસી છે.”

ઇબ્રા હમ સદોમને માટે મધ્ય ી કરે છે
16 પછ તે ુરુષો ત્યાંથી જવાને ઊઠ્યા અને સદોમ તરફ જો ું.

ઇબ્રા હમ તેઓને તેઓના રસ્તા ુધી વળાવવા તેઓની સાથે ગયો.
17 પણ ઈ રે ક ું, “જે હુ કરવાનો છુ તે ું હુ ઇબ્રા હમથી સંતાડુ?
18 કેમ કે ઇબ્રા હમથી ન ે એક મોટ તથા સમથર્ દેશજા ત થશે અને
તેના વંશમાં ૃથ્વીના સવર્ લોકો આશીવાર્ દત થશે. 19 મેં તેને પસંદ કય
છે તેથી તે તેના દ કરાઓને તથા તેના પછ થનાર તેના પ રવારને એ ું
ૂચન કરશે કે, તેઓ ન્યાયી થવા તથા ન્યાય કરવાને યહોવાહનો માગર્

અપનાવે, તે માટે કે ઇબ્રા હમ સંબંધી મેં જે ક ું છે, તે તેઓ પાળે.”
20 પછ ઈ રે ક ું, “કેમ કે સદોમ તથા ગમોરાની ફ રયાદો ઘણી

છે અને ત્યાં લોકોના પાપ ઘણાં ગંભીર છે, 21 માટે હુ હવે, ત્યાં નીચે
ઊતર શ અને જોઈશ કે જે ફ રયાદ મારા ુધી પહોંચી છે તે પ્રમાણે
તેઓ ભ્ર થયા છે કે ન હ. જો એ ું ન હ હોય તો મને મા ૂમ પડશ.ે

22 તેથી તે ુરુષો ત્યાંથી વળ ને સદોમ તરફ ગયા, પણ ઇબ્રા હમ
ઈ રની સમક્ષ ઊભો ર ો. 23 પછ ઇબ્રા હમે પાસે આવીને ક ું, “ ું
તમે દુ ોની સાથે ન્યાયીઓનો પણ નાશ કરશો?

24 કદાચ તે નગરમાં પચાસ ન્યાયી લોકો હોય, તો ું તમે તેનો નાશ
કરશોઅને ત્યાં એ પચાસ ન્યાયી છે તેને લીધે તેને ન હબચાવો? 25એ ું
કરવા ું તમે ટાળો. એટલે ભ્ર લોકોની સાથે ન્યાયીઓને માર નાખવા.
અને દુ ો જવેો જ વહાર ન્યાયીઓની સાથે થાય એ ું તો તમે ન હ
જ કરો! આખી ૃથ્વીના ન્યાયાધીશ ું ન્યાય ન હ કરશે?” 26 ઈ રે
ક ું, “જો સદોમ નગરમાં મને પચાસ ન્યાયી મળશ,ે તો તેઓને સારુ હુ
નગરને બચાવીશ.”

27 ઇબ્રા હમે ઉ ર આપ્યો અને ક ું, “મેં ું ક ુ છે? હુ ૂળ તથા
રાખ હોવા છતાં મેં પ્ર ુ ઈ રની આગળ બોલવાની હમત કર છે!
28જો ત્યાં પચાસ ન્યાયીમાં પાંચ ઓછા હોય તો પાંચ ઓછા હોવાના
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લીધે ું તમે તે નગરનો નાશ કરશો?” અને તેમણે ક ું, “જો મને ત્યાં
પસ્તાળ સ ન્યાયી મળશ,ે તો પણ હુ તેનો નાશ ન હ કરુ.”
29 તેણે ફર તેમની સાથે વાત કર અને ક ું, “કદાચ ત્યાં ચાળ સ

ન્યાયી મળે તો?” તેમણે ઉ ર આપ્યો, “ચાળ સને લીધે પણ હુ એમ
ન હ કરુ.” 30તેણે ક ું, “કૃપા કર ને પ્ર ુ, ુસ્સે ના થાઓ તો હુ બો ુ.ં
કદાચ ત્યાં ત્રીસ ન્યાયી મળે તો?” તેમણે ઉ ર આપ્યો, “જો ત્યાં ત્રીસ
ન્યાયી મળે તો પણ હુ નગરને એ ું કર શ ન હ.” 31 તેણે ક ું, “મેં પ્ર ુ
આગળ બોલવાની હમત કર છે! કદાચ ત્યાં વીસ મળે તો. “તેમણે
ઉ ર આપ્યો, “વીસ ન્યાયીને લીધે પણ હુ તેનો નાશ ન હ કરુ.”

32અંતે તેણે ક ું, “પ્ર ,ુ કૃપા કર ને ુસ્સે ન થાઓ તો આ છેલ્લી
વાર હુ બો ુ.ં કદાચ ત્યાં દસ ન્યાયી માણસો મળે તો?” તેમણે ક ું,
“દસને લીધે પણ હુ તેનો નાશ ન હ કરુ.” 33 ઇબ્રા હમ સાથે વાત ૂર
કર થઈ. તે સાથે જ ઈ ર તેમના માગ ચાલ્યા ગયા અને ઇબ્રા હમ
તેના ઘરે પાછો ગયો.

19
સદોમ ું નાશ

1સદોમમાં સાંજે બે દૂતઆ ા. ત્યારે લોત સદોમના પ્રવેશદ્વારે બેઠો
હતો. લોત તેઓને જોઈને મળવા ઊઠ્યો અને સા ાંગ પ્રણામ કયાર્.
2 તેણે ક ું, “મારા પ્ર ,ુ કૃપા કરો, હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે તમારા
દાસને ઘરેઆવો, રાતવાસો કરો અને મારા મહેમાન થાઓ. પછ વહેલા
ઊઠ ને તમારા માગ જજો.” અને તેઓએ ક ું, “ના, અમે તો આખી
રાત નગરના ચોકમાં વતાવી .ુ” 3 પણ તેણે તેઓને ઘણોઆગ્રહ કય
તેથી તેઓ તેની સાથે ગયા અને તેના ઘરમાં પ્રવેશ કય . તેણે ભોજન
અને બેખમીર રોટલી તૈયાર કર અને તેઓ જમ્યા.

4 પર ુ તેઓના ૂઈ ગયા અગાઉ નગરના માણસોએ,એટલે સદોમ
નગરના દરેક ભાગથી ધસી આવેલા ૃદ્ધો અને જુવાનો લોકોએ ઘરને
ઘેર લી ું. 5 તેઓએ લોતને બોલા ો અને તેને ક ું, “જે માણસો
આજ રાત્રે તાર પાસે આ ા તેઓ ાં છે? તેઓને અમાર પાસે
બહાર લાવ, કે અમે તેઓ પર બળાત્કાર કર એ.”
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6 તેથી લોત બારણા બહાર તેઓની પાસે ગયો અને પછ તેણે પોતે
તે બારણું બંધ કર દ ુ.ં 7 તેણે ક ું, “મારા ભાઈઓ, હુ તમને વનંતી
કરુ છુ કે તમે એ ું ખરાબ કામ કરશો ન હ. 8 માર બે દ કર ઓ છે.
તેઓનો કોઈ ુરુષ સાથે સંબંધ થયેલો નથી. હુ વનંતી કરુ છુ કે મને
તેઓને તમાર પાસે બહાર લાવવા દોઅને તમાર દ્ર માં જે તમને સારુ
લાગે, તે તેઓને કરો, પણ જે માણસો મારા ઘરે મહેમાન તર કે આ ા
છે તેઓને કઈ ન કરો.”

9 તેઓએ ક ું, “પાછો હટ!” તેઓએ એ પણ ક ું, “આ અહ
વદેશીની જમે રહેવાને આ ો હતો અને હવે તે આપણો ન્યાયાધીશ
થવા બેઠો છે! હવે તેઓના કરતાઅમે તાર સાથે વધારે ખરાબ વહાર
કર ું.” તેઓએ લોતન,ે ધ ાધ કર અને દરવાજો તોડ નાખવા
માટે નજીકઆ ાં.

10 પણ અંદર રહેલા ુરુષોએ પોતાના હાથ લંબાવીને તેઓની
પાસેથી લોતને ઘરમાં ખેંચી લીધો અને બારણું બંધ કર દ ુ.ં 11અને
ઘરના બારણા પાસે જે હતા, તે સવર્ને અંધ બનાવી દ ધા. તેઓ ઘર ું
બારણું શોધતાં શોધતાં થાક ગયા.

લોત અને તેના કુટુબ સદોમ છો ું
12પછ તેઓએલોતને ક ુ,ં “અહ તાર પાસે બીજા કોઈ છે? તારો

જમાઈ, તારા દ કરાઓ, તાર દ કર ઓતથા નગરમાં જે સવર્ તારાં હોય
તેઓને,અહ થી બહાર મોકલી દે. 13અમે આ જગ્યાનો નાશ કરવાના
છ એ, કારણ કે આ લોકોનાં ખરાબ કૃત્યો તેઓની વરુદ્ધ ઈ રની
આગળ ુષ્કળ પ્રમાણમાં થયાં છે. તેથી તેઓનો નાશ કરવાને ઈ રે
અમને મોકલ્યા છે.”

14લોતબહારઆ ો,એટલે તેની દ કર ઓસાથે લ કરવા ું વચન
આપનારા તેના જમાઈઓને ક ું, “જલ્દ , આ જગ્યાથી બહાર જતા
રહો, કેમ કે ઈ રઆનગરનો નાશ કરવાના છે.” પણતેના જમાઈઓને
એમ લાગ્ ું કે તે મજાક કરે છે. 15 વહેલી સવારે દૂતોએ લોતને તાક દ
કર ને ક ું, “ઊઠ, તાર પત્નીને તથા તાર બે દ કર ઓ જે અહ છે
તેઓને લઈને નીકળ જા,જથેી નગરને થનાર સજામાં ું નાશ ન પામ.ે”
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16 પણ તે વલંબ કરતો હતો. તેથી તે દૂતોએ તેના, તેની પત્નીના
અને તેની બે દ કર ઓના હાથ પકડ્યા, કેમ કે ઈ ર તેની પર દયા ુ
હતા. તેઓતેમને બહાર લા ાઅને તેઓને નગરની બહાર પહોંચાડ્યાં.
17 તેઓ તેમને બહાર લા ા ત્યારે તે દૂતોમાંના એકે લોતને ક ું, “ ું
પોતાનો જીવ બચાવવા નાસી જા! પાછળ જોતો ન હ અને મેદાનમાં
કોઈ જગ્યાએ રોકાતો ન હ. તારો નાશ ન થાય માટે પવર્ત પર નાસી
જજ.ે”

18 લોતે તેઓને ક ું, “ઓ, મારા પ્ર ુ, એમ ન હ! 19 તમારો દાસ
તમાર દ્ર માં કૃપા પામ્યો છે અને મારો જીવ બચાવવા માટે તમે મોટ
કૃપા બતાવી છે. પર ુ હુ પવર્ત પર પણ બચી શકતો નથી, કેમ કે મારા
પર આફતઆવશે અને હુ મરણ પામીશ. 20હવે જુઓ, નાસી જવાને
માટે પે ું ના ું નગર પાસે છે. કૃપા કર ને મને ત્યાં નાસી જવા દો, કે જથેી
મારો જીવ બચી જાય.

21તેમણે તેને ક ું, “ઠ ક છે, તાર આ વનંતી હુ માન્ય રા ું છુ, તેં જે
નગરનો ઉલ્લેખ કય છે, તેનો નાશ હુ ન હ કરુ. 22 ઉતાવળ કર! ત્યાં
નાસી જા, કેમ કે તારા ત્યાં પહોંચ્યા ુધી હુ કઈ જ કર શકતો નથી.”
તે માટે તે નગર ું નામ સોઆર* પ ુ.ં

સદોમ અને ગમોરાનો વનાશ
23લોત સોઆર પહોંચ્યો ત્યારે ૃથ્વી પર ૂયર્ ઊગ્યો હતો. 24 પછ

પ્ર ુ ઈ રે આકાશમાંથી સદોમ તથા ગમોરા પર ગંધક તથા આગ
વરસા ાં. 25 તેમણે તે નગરનો, સવર્ નીચાણનો, નગરમાં રહેનારાં
સવર્નો તથા ૂ મ પર ઊગેલી વનસ્પ ત નાશ કય .

26 પણ લોતની પત્ની જે તેની પાછળ હતી, તેણે પાછળ ફર ને જો ું
અને તે જ ક્ષણે તે ક્ષારનો થાંભલો થઈ ગઈ.

27ઇબ્રા હમ વહેલી સવારે ઊઠ્યોઅને જે ળે તે ઈ રનીઆગળ
ઊભો ર ો હતો ત્યાં તેઆ ો. 28તેણે સદોમ તથા ગમોરાની તરફઅને
આખા નીચાણના પ્રદેશ તરફ નજર કર . તેણે જો ુ,ં તો જુઓ,ભઠ્ઠ ના
ુમાડાની પેઠે તે દેશનો ુમાડો ઊંચે ફેલાતો જતો હતો.

* 19:22 19:22 સોઆર ના ું
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29આમ ારે ઈ રે તે મેદાનોના નગરોનો નાશ કય , ત્યારે ઈ રે
ઇબ્રા હમને યાદ કય . ાં લોત રહેતો હતો, તે નગરોનો નાશ તેમણે
કય , ત્યારે એવા નાશમાંથી તેમણે લોતને બહાર લાવીને બચાવી લીધો.

મોઆબીઓઅને આમોનીઓ ું ૂળ
30 પણ લોત સોઆરમાંથી નીકળ ને પોતાની બે દ કર ઓ સાથે

પહાડમાં જઈને ર ો, કેમ કે સોઆરમાં રહેતાં તે બીતો હતો. તેથી તેણે
પોતાની બે દ કર ઓ સાથે ુફામાં વસવાટ કય .

31 મોટ દ કર એ નાનીને ક ું, “આપણા પતા ૃદ્ધ થયા છે અને
દુ નયાની ર ત પ્રમાણે આપણી સાથે સંબંધ બાંધવાને અહ આ જગ્યા
પર કોઈ ુરુષ નથી. 32 ચાલ, આપણે આપણા પતાને દ્રાક્ષાસવ
પીવડાવીએ અને આપણે તેમની સાથે ૂઈ જઈએ, કે જથેી આપણે
આપણા પતાનો વંશ વધાર એ.” 33 તેથી તેઓએ તે રાત્રે પોતાના
પતાને દ્રાક્ષાસવ પીવડા ો. પછ મોટ દ કર અંદર જઈને પોતાના
પતાની સોડમાં ૂઈ ગઈ; તે ારે ૂઈ ગઈ અને તે ારે ઊઠ , એની
ખબર લોતને પડ ન હ.

34બીજા દવસે મોટ દ કર એ નાનીને ક ું, “સાંભળ, ગઈ કાલે રાત્રે
હુ આપણા પતાની સાથે ૂઈ ગઈ હતી. ચાલઆજે રાત્રે પણઆપણે
તેમને દ્રાક્ષાસવ પીવડાવીએ અને ું પણ અંદર જઈને તેમની સોડમાં
ૂઈ જા, કે જથેીઆપણેઆપણા પતાનો વંશ વધાર એ.” 35તેઓએ

તે રાત્રે પણ પતાને દ્રાક્ષાસવ પીવડા ો. પછ નાની દ કર ઊઠ ને તેની
સોડમાં ૂઈ ગઈ. તે ારે ૂઈ ગઈ અને ારે ઊઠ ,એની કશી ખબર
લોતને પડ ન હ.

36લોતની બ ે દ કર ઓ પોતાના પતા દ્વારા ગભર્વતી થઈ. 37મોટ
દ કર એ એક દ કરાને જન્મ આપ્યો અને તે ું નામ મોઆબ રા ું. તે
આજ ુધીના મોઆબીઓનો ૂવર્જ છે. 38એજ પ્રમાણે નાનીએ પણ
એક દ કરાને જન્મ આપ્યો અને તે ું નામ તેણે બેન-આમ્મી રા ુ.ં તે
આજ ુધીના આમ્મોનીઓનો ૂવર્જ છે.

20
ઇબ્રા હમ અને અબીમેલેખ
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1ઇબ્રા હમ ુસાફર કરતા નેગેબ દેશ તરફ જઈને કાદેશ તથા ૂરની
વચ્ચે ર ો. તેણે ગેરારમાં વદેશી તર કે વસવાટ કય . 2 ઇબ્રા હમે
પોતાની પત્ની સારા વષે ક ું, “તે માર બહેન છે.” તેથી ગેરારના
રાજાઅબીમેલેખે માણસો મોકલીને સારાને બોલાવી લીધી. 3પણ રાત્રે
સ્વપ્નમાં ઈ રે અબીમેલેખને ક ું, “ ું પોતાને મરણ પામેલો જાણજ,ે
કેમ કે જે ીને તેં પચાવી પાડ છે, તે એક ુરુષની પત્ની છે.”

4 હવે અબીમેલેખ તેની પાસે ગયો ન હતો અને તેણે ક ું, “પ્ર ,ુ ું
તમે ન્યાયી લોકોનો પણ નાશ કરશો? 5 ું ઇબ્રા હમે પોતે જ મને ક ું
ન હ ું કે, ‘તે માર બહેન છે?’ વળ તે ીએ પોતે પણ ક ું હ ું કે, ‘તે
મારો ભાઈ છે.’ મેં મારા સાચા હૃદયથી તથા નદ ષ હાથથીઆ કામ ક ુ
છે.”

6 પછ ઈ રે સ્વપ્નમાં તેને ક ું, “હા, હુ જાણું છુ કે તેં તારા સાચા
હૃદયથીઆ કામ ક ુ છે અને મેં પણ તને માર વરુદ્ધઅપરાધ કરવાથી
અટકા ો છે. તેથી મેં તને તેને સ્પશર્વા માટે પરવાનગી આપી ન હ.
7 તેથી, તે માણસની પત્નીને ું પાછ આપ. કેમ કે તે પ્રબોધક છે. તે
તારા માટે પ્રાથર્ના કરશે અને ું જીવશે. પણજો ું તેને પાછ ન હઆપ,ે
તો જાણજે કે ું તથા તારા સવર્ લોકો ન ે મરણ પામશો.”

8અબીમેલેખે વહેલી સવારે ઊઠ ને પોતાના સવર્ ચાકરોને બોલા ા.
તેણે તેઓને આ સવર્ બાબતો કહ સંભળાવી અને તે માણસો ઘણાં
ગભરાયા. 9 પછ અબીમેલેખે ઇબ્રા હમને બોલાવીને ક ું, “આ તેં
અમને ું ક ુ છે? મેં તારો શો અપરાધ કય છે કે, ું મારા પર તથા
મારા રા પર મોટુ પાપ લા ો છે? જે કામ કરવા યોગ્ય ન હ ું તે તેં
મારા પ્રત્યે ક ુ છે.”

10 અબીમેલેખે ઇબ્રા હમને ક ું, “તને આ ું કરવા કોણે પ્રેરણા
આપી?” 11 ઇબ્રા હમે ક ું, “કેમ કે મને લાગ્ ુ,ં ‘ ન ે આ જગ્યાએ
ઈ રનો ભય રખાતો નથી અને તેઓ માર પત્નીના લીધે મને માર
નાખશે, એ ું સમજીને મેં એમ ક ”ુ 12 એક ર તે, તે માર બહેન છે,
એસા ું છે,એટલે તે મારા પતાની દ કર છે, પણ માર માતાની દ કર
નથી;અને તે માર પત્ની થઈ.
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13જયારે ઈ રે મને મારા પતા ું ઘર છોડવા ું અને એકજગ્યાએથી
બીજી જગ્યાએ ુસાફર કરવા ું જણા ું, ત્યારે મેં તેને ક ું, ‘માર
પત્ની તર કે ું મને વ ા ુ રહેજ:ે જે ળેઆપણે જઈએ ત્યાં ું મારા
વષે કહેજ,ે “આમારોભાઈ છે.” 14પછ અબીમેલેખે ઇબ્રા હમને ઘેટા,ં
બળદો, દાસો તથા દાસીઓઆપ્યાં અને તેણે તેની પત્ની સારા પણ તેને
પાછ આપી.

15 અબીમેલેખે ક ું, “જો, મારો દેશ તાર આગળ છે. ાં તને
યોગ્ય લાગે ત્યાં રહે.” 16સારાને પણ તેણે ક ું, “જો, મેં તારા ભાઈને
હજારચાંદ ના સ ાઆપ્યાં છે. તે તાર સાથેના સવર્નીઆંખોઆગળ
તારે માટે પડદારૂપ છે અને દરેક ક્તની આગળ, ું સં ૂણર્પણે સાચી
ઠર છે.”

17 પછ ઇબ્રા હમે ઈ રને પ્રાથર્ના કર કે તેઓ અબીમેલેખને,
તેની પત્નીને તથા તેની દાસીઓને સાજા કરે કે જથેી તેઓ બાળકોને
જન્મ આપી શકે. 18 કેમ કે ઇબ્રા હમની પત્ની સારાને કારણે ઈ રે
અબીમેલેખના ઘરમાંની તમામ ીઓનાં ગભર્ ાન બંધ કયા હતા.ં

21
ઇસહાકનો જન્મ

1ઈ રે જમે ક ું હ ું તેમ સારા પર તેમણે કૃપાદ્ર કર અને ઈ રે
જે વચન સારાને આપ્ ું હ ું તે પ્રમાણે તેમણે ક .ુ 2 સારા ગભર્વતી
થઈ અને ઇબ્રા હમને સારુ તેની ૃદ્ધાવ ામા,ં જમે ઈ રે તેને ક ું
હ ુ,ં તેમ ન કરેલ સમયે તેણે દ કરાને જન્મ આપ્યો. 3 ઇબ્રા હમે
સારાથી જન્મેલા દ કરા ું નામ ઇસહાક રા ુ.ં 4 ઈ રે ઇબ્રા હમને
આપેલી આજ્ઞા અ ુસાર તેણે પોતાનો દ કરો ઇસહાક આઠ દવસનો
થયો, ત્યારે તેની ુ ત કર .

5 જયારે તેનો દ કરો ઇસહાક જન્મ્યો ત્યારે ઇબ્રા હમ સો વષર્નો
હતો. 6સારાએ ક ુ,ં “ઈ રે મને પ્ર લ્લત કય છે; દરેક જે આ વાત
સાંભળશે તેઓ માર સાથે હસશ.ે” 7તેણે એમ પણ ક ું, “ઇબ્રા હમને
કોણ કહેશે કે સારા છોકરાંને પોતા ું દૂધ પીવડાવશ?ે તેની ૃદ્ધાવ ામાં
પણ મેં તેના માટે એક દ કરાને જન્મ આપ્યો છે!”
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હાગાર અને ઇશ્માએલને કાઢ ૂ ાં
8 તે બાળક મોટો થયો અને તેને દૂધ છોડાવવામાં આ ું. ઇસહાકે

જયારે દૂધ છો ું તે દવસે ઇબ્રા હમે મોટ મજબાની કર . 9 પણ
હાગાર મસર ના દ્વારા ઇબ્રા હમને જે દ કરો થયો હતો તેને સારાએ
મશ્કર કરતો જોયો.

10 તેથી તેણે ઇબ્રા હમને ક ું, “આ દાસી તથા તેના દ કરાને કાઢ
ૂક: કેમ કે આ દાસીનો દ કરો મારા દ કરા ઇસહાકની સાથે વારસનો

ભાગીદાર થશે ન હ.” 11 આ વાત ઇબ્રા હમને પોતાના દ કરાને લીધે
ઘણી દઃુખદાયક લાગી.

12 પણ ઈ રે ઇબ્રા હમને ક ું, “આબાળક તથા તાર દાસીને લીધે
ું ઉદાસ થઈશ ન હ. આબાબત વશે જે સવર્ સારાએ તને ક ું છે, તે

સાંભળ, કેમ કે તારો વંશ ઇસહાકથી ગણાશે. 13 વળ તાર દાસીના
દ કરાથી પણ હુએક દેશજા ત ઉત્પ કર શ. કેમ કે તે પણ તારુ સંતાન
છે.”

14 ઇબ્રા હમ વહેલી સવારે ઊઠ્યો. તેણે રોટલી તથા પાણી ભરે ું
એક પાત્ર લઈને હાગારના ખભા પર ૂ ુ.ં છોકરો તેને સોંપીને તેઓને
વદાય કયા. હાગાર ત્યાંથી નીકળ ને બેરશેબાના અરણ્યમાં ભટકતી
ફર . 15 રસ્તામાં પાત્રમાં ુ પાણી ૂરુ થઈ ગ ું ત્યારે તેણે છોકરાંને એક
ઝાડ નીચે ૂ ો. 16 પછ તે મીટર જટેલે અંતરે દૂર જઈને બેઠ , કેમ
કે તેણે ક ું, “છોકરા ું મરણ હુ કેવી ર તે જોઈ શકુ?” બાળકની સામે
બેસીને હાગારે ઊંચા અવાજે રુદન* ક ુ.

17 ઈ રે છોકરાનો અવાજ સાંભ ો. ઈ રના દૂતે આકાશમાંથી
હાગારને હાંક માર ને ક ું, “હાગાર, તને ું થ ું છે? ગભરાઈશ ન હ,
કેમ કે છોકરો ાં છે ત્યાંથી ઈ રે તેનો અવાજ સાંભ ો છે. 18ઊઠ,
છોકરાંને તારા હાથમાં ઊંચક લે; કેમ કે ઈ ર તેનાથી એક મોટ
દેશજા ત ઉત્પ કરવાનો છે.

19 પછ ઈ રે તેની આંખો ઊઘાડ અને તેણે પાણીનો એક કૂવો
જોયો. ત્યાં જઈને તેણે પાણી ું પાત્ર ભ ુ અને છોકરાંને પાણી પીવાને
આપ્ ુ.ં 20 ઈ ર તે છોકરા સાથે હતા અને તે મોટો થયો. અરણ્યમાં

* 21:16 21:16 છોકરો રડ્યો
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રહ ને તે ધ ુધાર્ર થયો. 21 તે પારાનના અરણ્યમાં ર ો અને તેની
માતાએ મસર દેશની એક કન્યા સાથે તેનાં લ કરા ાં.

ઇબ્રા હમ અને અબીમેલેખ વચ્ચે સં ધ
22અબીમેલેખ અને તેના સેનાપ ત ફ કોલે ઇબ્રા હમને ક ું, “જે સવર્
ું કરે છે તેમાં ઈ ર તાર સાથે છે. 23 તે માટે હવે અહ માર આગળ

ઈ રની હજૂરમાં કહે કે, માર સાથ,ે મારા દ કરા સાથે અને મારા વંશજો
સાથ,ે ું દગો ન હ કરે. વળ તાર સાથે જ વ સનીય કરાર કય છે
તે પ્રમાણે માર સાથે આ દેશ કે જમેાં ું રહે છે તેમાં વતર્જ.ે” 24અને
ઇબ્રા હમે ક ું, “હુ ઈ રની હજૂરમાં સમ લઈને કહુ છુ કે એમ કર શ.”

25 પછ અબીમેલેખના દાસોએ તેની પાસેથી પાણીનો જે કૂવો
બળજબર થી લઈ લીધો હતો તેના વષે ઇબ્રા હમે અબીમેલેખને
ફ રયાદ કર . 26અબીમેલેખે ક ું, “એ કામ કોણે ક ુ છે, તે હુ જાણતો
નથી. આ પહેલાં તેં મને વાત કર નથી અને આજ ુધી મેં તે વષે
સાંભ ું નથી.” 27 તેથી ઇબ્રા હમે ઘેટાં તથા અન્ય જાનવરો લાવીને
અબીમેલેખને આપ્યાં અને તે બ ેએ કરાર કય .

28 પછ ઇબ્રા હમે ટોળાંમાંથી સાત ઘેટ ઓ લઈને અલગ રાખી.
29અબીમેલેખે ઇબ્રા હમને ૂ ું, “તેં આ સાત ઘેટ ઓ લઈને અલગ
રાખી તેનો અથર્ શો છે?” 30 તેણે જવાબ આપ્યો, “આ સાત ઘેટ ઓ
મારા હાથથી ું લે કે જથેી આ કૂવો મેં ખોદ્યો છે તેના વષે તેઓ મારે
માટે સાક્ષી થાય.”

31તે માટે તે જગ્યા ું નામ તેણે બેરશેબા†આપ્ ુ,ં કેમ કે ત્યાં તે બ ેએ
ઈ રની હજૂરમાં કરાર કય હતો. 32આમ તેઓએ બેરશેબામાં કરાર
કય અને પછ અબીમેલેખ અને તેનો સેનાપ ત ફ કોલ પ લસ્તીઓના
દેશમાં પાછા ગયા.

33 ઇબ્રા હમે બેરશેબામાં એક એશેલ ૃક્ષ રોપ્ ુ.ં ત્યાં તેણે સનાતન
પ્ર ુ ઈ રની સ્ ુ ત કર . 34 ઇબ્રા હમ પ લસ્તીઓના દેશમાં ઘણાં
દવસો ુધી વદેશીની જમે ર ો.
† 21:31 21:31 સાત કૂવો, કરારનો કૂવો
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22
ઇબ્રા હમની કસોટ

1 ત્યાર બાદ ઈ રે ઇબ્રા હમનીઆધીનતાની કસોટ કર . તેમણે તેને
ક ું, “ઇબ્રા હમ!” ઇબ્રા હમે ક ું, “હુ આ ર ો.” 2 પછ ઈ રે ક ું,
“તારો એકનો એક દ કરો, ઇસહાક, જનેા પર ું ૂબ પ્રેમ કરે છે, તેને
લઈને મો રયા દેશમાં જા. અને ત્યાંના પવર્તોમાંના હુ તને બતા ું તે પર ું
તે ું દહનીયાપર્ણ કર.” 3તેથી ઇબ્રા હમ વહેલી સવારે ઊઠ્યોઅને તેણે
ગધેડા પર જીન બાંધ્ ુ.ં તેના બે ુવાન ચાકરોને તથા દ કરા ઇસહાકને
તેની સાથે લીધા. દહનીયાપર્ણને સારુ લાકડાં પણ લીધાં. ઈ રે જે
જગ્યા બતાવી હતી ત્યાં તેઓ ગયા.

4 ત્રીજા દવસે ઇબ્રા હમે દૂરથી તે જગ્યાને નહાળ . 5 ઇબ્રા હમે
તેના જુવાનોને ક ું, “તમે અહ ગધેડા પાસે રહો, હુ તથા ઇસહાક ત્યાં
ઉપર જઈ ુ.ં અમે અપર્ણ કર ને તમાર પાસે પાછા આવી ું.” 6 પછ
ઇબ્રા હમે દહનીયાપર્ણ માટેનાં લાકડાં ઊંચક લેવા માટે પોતાના દ કરા
ઇસહાકને આપ્યા.ં તેણે પોતાના હાથમાં અ તથા છરો લીધાં અને
તેઓ બ ે સાથે પવર્ત પર ગયા.

7ઇસહાકે તેના પતા ઇબ્રા હમને ક ું, “મારા પતા”અને તેણે ક ું,
“બોલ, મારા દ કરા, હુ આ ર ો.” તેણે ક ું, “જુઓ,અહ અ તથા
લાકડાં તો છે, પણ દહનીયાપર્ણને માટે ઘેટુ ાં છે? 8 ઇબ્રા હમે ક ું,
“મારા દ કરા, દહનીયાપર્ણને સારુ ઈ ર પોતે ઘેટુ ૂરુ પાડશે.” અને
તેઓઆગળ ચાલ્યા.

9 જે જગ્યા વશે ઈ રે તેમને ક ું હ ુ,ં ત્યાં તેઓ પહોંચ્યા ત્યારે
ઇબ્રા હમે ત્યાં વેદ બનાવી અને તેના પર લાકડાં ગોઠ ાં. પછ તેના
દ કરા ઇસહાકને બાંધીને તેને વેદ પરનાં લાકડાં પર ૂ ો. 10ઇબ્રા હમે
તેના દ કરાને મારવાને માટે હાથમાં છરો લીધો.

11 પછ તેણે છરો ઉગામ્યો એવામાં ઈ રના દૂતે આકાશમાંથી તેને
હાંક માર ને ક ું, “ઇબ્રા હમ, ઇબ્રા હમ!” અને તેણે ક ું, “બોલો, હુ
અહ છુ.” 12 દૂતે તેને ક ું, “તારા દ કરા પર તારો હાથ ઉગામીશ ન હ
અને તેને કશી ઈજા કર શ ન હ, કેમ કે મને ખાતર થઈ છે કે તેં તારા
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એકનાએક દ કરાન,ે મારાથી પાછો રા ો નથી. ું ઈ રની બીક રાખે
છે.”

13 ઇબ્રા હમે ઉપર જો ું અને ત્યાં એક ઘેટો જોયો. તેનાં શગડાં
ઝાડ માં ભરાયેલાં હતા. ઇબ્રા હમે તેના દ કરાને બદલે એ ઘેટાં ું
દહનીયાપર્ણ ક .ુ 14 પછ તેણે દહનીયાપર્ણની એ જગ્યા ું નામ
“યહોવાહ- યરેહ* “પા ું.” તે આજ ુધી એ નામે ઓળખાય છે તેનો
અથર્ એ છે કે, “ઈ રના પવર્ત પર ઈ ર ૂરુ પાડે છે.”

15 ઈ રના દૂતે આકાશમાંથી ઇબ્રા હમ સાથે ફર થી વાત કર ,
16 અને ક ું કે, “આ ઈ રની વાણી છે, “મેં પોતાના સમ ખાધા છે,
તેં એ કામ ક ુ છે અને તારા એકનાએક દ કરાને તેં પાછો રા ો નથી,
17 તેથી ન ે હુ તને આશીવાર્દ આપીશ અને આકાશના તારા તથા
સ ુદ્ર કનારાની રેતી જટેલાં તારાં સંતાન વધાર શ; અને તારાં સંતાન
તેમના શ ુઓના નગરના પ્રવેશદ્વારને કબજે કરશે.

18 તારા વંશજોથી ૃથ્વીના સવર્ લોક આશીવાર્ દત થશે, કેમ કે તેં
મારુ ક ું માન્ ું છે.” 19 પછ ઇબ્રા હમ તથા ઇસહાક પોતાના જુવાન
ચાકરો પાસે પાછા આ ા, ત્યાંથી તેઓ બેરશેબા આ ા અને ત્યાં
ર ા.

નાહોરના દ કરાઓ
20 પછ ઇબ્રા હમને જણાવવામાં આ ું કે, “તારા ભાઈ નાહોરની

પત્ની મલ્કાએ દ કરાઓને જન્મ આપ્યો છે.” 21 તેઓનાં નામ આ
પ્રમાણે છે: તેનો મોટો દ કરો ઉસ, તેનો ભાઈ ૂઝ, પછ ક ુએલ
અરામનો પતા, 22 કેસેદ, હઝો, પલ્દાશ, યદલાફ અને બ ુએલ.

23 રબકા બ ુએલની દ કર હતી. ઇબ્રા હમના ભાઈ નાહોરને માટે
મલ્કાએ આ આઠ દ કરાઓને જન્મ આપ્યો હતો. 24 બ ુએલની
ઉપપત્ની, રઉમાએ પણ ચાર બાળકો ટેબા, ગાહામ, તાહાશ તથા
માકાને જન્મઆપ્યો.

* 22:14 22:14 યહોવાહ- યરેહ ઈ ર ૂરુ પાડશે
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23
સારા ું મરણ અને દાટ ું

1સારાના આ ુષ્યનાં વષ એકસો સ ાવીસ હતા.ં 2તે કનાન દેશના
હેબ્રોનમાંઆવેલા કયાર્થ-આબાર્માં મરણ પામી. ઇબ્રા હમે સારાને માટે
શોક પા ો અને રુદન ક ુ.

3 પછ ઇબ્રા હમે સારાના ૃતદેહ પાસે ઊભા રહ ને હેથના
દ કરાઓને ક ું, 4 “હુ તમાર મધ્યે વદેશી છુ. કૃપા કર મને માર ૃત
પત્નીને દફનાવવા માટે તમારા લોકોમાં જગ્યા આપો.”

5 હેથના દ કરાઓએ ઇબ્રા હમને ઉ ર આપ્યો, 6 “મારા મા લક,
અમારુ સાંભળ. અમાર મધ્યે તો ું ઈ રના રાજકુમાર જવેો છે. જે
જગ્યા તને પસંદ પડે ત્યાં અમાર કોઈપણ કબરમાં તાર ૃત પત્નીને
દફનાવ. તેને દફનાવવાને માટે અમારામાંથી કોઈપણ પોતાની કબર
આપવાની ના ન હ પાડ.ે”

7ઇબ્રા હમેઊઠ ને તે દેશના લોકોને,એટલે હેથના દ કરાઓને પ્રણામ
કયાર્. 8 તેણે તેઓની સાથે વાતચીત કર ને ક ું, “હુ અહ માર ૃત
પત્નીને દફના ું, એવી જો તમાર સંમ ત હોય, તો મારુ સાંભળો. મારે
માટે સોહારના દ કરા એફ્રોનને વનંતી કરો. 9 તેને ૂછો કે માખ્પેલાની
ુફા જે તેની પોતાની મા લક ની છે અને જે તેના ખેતરની સરહદ પર છે,

તે ૂરતી કમતે તમાર મધ્યે કબરને માટે મને ુપ્રત કરે.”
10 હવે એફ્રોન હેથના દ કરાઓ સાથે જ બેઠેલો હતો. અને પોતાના

નગરના દરવાજામાં પેસનારા હેથના સવર્ દ કરાઓના સાંભળતાં એફ્રોન
હ ીએ ઇબ્રા હમને ઉ ર આપ્યો, 11 “એ ું ન હ, મારા મા લક. મારુ
સાંભળ. હુ ખેતર અને તેમાં ુફા છે તે પણ તને હુ આ ું છુ. મારા
લોકોના દ કરાઓના દેખતાં તે હુ તને તાર ૃત પત્નીને દફનાવવા માટે
આ ું છુ.”

12 પછ દેશના લોકોની આગળ ઇબ્રા હમે પ્રણામ કયાર્. 13 તેણે તે
દેશના લોકોના સાંભળતાં એફ્રોનને ક ું, “પણ જો તાર મરજી હોય તો
કૃપા કર મારુ સંભાળ. હુ ખેતરને માટે કમત ૂકવીશ. માર પાસેથી
રૂ પયા લે. ત્યાં હુ માર ૃત પત્નીને દફનાવીશ.”
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14 એફ્રોને ઇબ્રા હમને ઉ ર આપ્યો, 15 “કૃપા કર , મારા મા લક,
મારુ સાંભળ. ચારસો શેકેલ ચાંદ ના સ ાની જમીન, તે માર અને
તાર વચ્ચે શા લેખામાં છે? જા તાર ૃત પત્નીને ત્યાં દફનાવ.”
16ઇબ્રા હમે એફ્રોન ું સાંભ ું અને તેણે હેથના દ કરાઓના સંભાળતાં
ક ું હ ું એટલા પ્રમાણમાં ચારસો શેકેલ ચાંદ ના સ ાઅંદાજે સાતસો
એંસી રૂ પયા એફ્રોનને ૂક ા.

17 તેથી માખ્પેલામાં મામરેની આગળ એફ્રોન ું જે ખેતર, જે
ુફા તથા ખેતરની ચારે બાજુની સરહદની અંદર જે સવર્ ૃક્ષો તે,

18 તેના નગરના દરવાજામાં સવર્ જનારાંની આગળ હેથના દ કરાઓની
હાજર માં ઇબ્રા હમને વતનને માટે સોંપવામાં આ ાં.

19તે પછ , ઇબ્રા હમે કનાન દેશ ું મામરે જે હેબ્રોન છે, તેનીઆગળ,
માખ્પેલાના ખેતરની ુફામાં પોતાની ૃત પત્ની સારાને દફનાવી.
20 હેથના દ કરાઓએ ઇબ્રા હમને કબ્રસ્તાનને માટે, તે ખેતરનો તથા
તેમાંની ુફાનો કબજો આપ્યો.

24
ઇસહાક રબકાને લ કરે છે

1 ઇબ્રા હમ ૃદ્ધ અને ઘણાં વષર્નો થયો હતો અને ઈ રે તેને સવર્
બાબતે ુષ્કળઆશીવાર્દઆપ્યાં હતા. 2તેણે પોતાના ઘરના સવર્સ્વના
કારભાર વ ર ચાકરને ક ું, “માર જાંઘ નીચે તારો હાથ ૂક* 3અને
પ્ર ુ જે આકાશના તથા ૃથ્વીના ઈ ર છે, તેમના સોગન આપીને હુ
તને કહુ છુ કે, કનાનીઓ કે, જઓેમાં હુ રહુ છે તેઓની દ કર ઓમાંથી
મારા દ કરાને સારુ ું પત્ની લાવીશ ન હ. 4 પણ ું મારા દેશમાં મારા
કુટુબીઓ પાસે જા અને મારા દ કરા ઇસહાકને માટે કન્યા શોધી લાવ.”

5ચાકરે તેને ક ું, “કદાચ તે કન્યા માર સાથેઆ દેશમાંઆવવા રાજી
ન હોય તો? તો ું ાંથી ું આ ો છુ તે દેશમાં તારા દ કરાને વસવા
માટે હુ લઈજાઉં?” 6ઇબ્રા હમે તેને ક ું, “ધ્યાન રાખ કે ું મારા દ કરાને
ત્યાં લઈ જઈશ ન હ! 7આકાશના પ્ર ુ ઈ ર, જે મને મારા પતાના

* 24:2 24:2 માર જાંઘ નીચે તારો હાથ ૂક તે દવસોમાં યહૂદ લોકો આ ર તે સમ ખાતા
હતા
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ઘરમાંથી અને મારા સંબંધીઓના દેશમાંથી† બહાર લા ા અને જમેણે
મને સોગન સાથે ખાતર દાયક આપ્ ું છે કે, ‘આ દેશ હુ તારા સંતાનને
આપીશ,’ તેઓ તાર આગળ પોતાના દૂતને મોકલશે અને ત્યાંથી તેઓ
મારા દ કરાને માટે કન્યા મળે એ ું કરશે.

8 તોપણ જો તે કન્યા તાર સાથે આવવાને રાજી ન હોય, તો ું મારા
આ સમથી ુક્ત થશ.ે કેવળ મારા દ કરાને ું અહ થી ત્યાં લઈ જઈશ
ન હ.” 9 તેથી ચાકરે પોતાના મા લક ઇબ્રા હમને વચન આપ્ ું અને તે
વાત સંબંધી સમ ખાધા.

10 તે ચાકરે તેના મા લકનાં ઊંટોમાંથી દસ ઊંટ લીધાં અને તેના
મા લક તરફથી વ વધ પ્રકારની ઘણી ભેટો પણ પોતાની સાથે લીધી.
તે લઈને તે રવાના થયો અને ુસાફર કર ને અરામ-નાહરાઈમ‡ના
નાહોરના શહેરમાં આ ો. 11 ીઓના પાણી ભરવાના સમયે
સંધ્યાકાળે તેણે ઊંટોને નગરની બહાર કૂવા પાસે બેસાડ્યા.ં

12 પછ તેણે પ્રાથર્ના કર , “પ્ર ,ુ મારા મા લક ઇબ્રા હમના ઈ ર,
આજે મારુ કામ સફળ કરો. મારા મા લક ઇબ્રા હમ પર દયા કરો. 13 હુ
અહ પાણીના ઝરા પાસે ઊભો છુ અને નગરના માણસોની દ કર ઓ
પાણી ભરવાને બહાર આવશ.ે 14 ત્યારે એમ થવા દેજો કે જે ુવતીને
હુ એમ કહુ કે, ‘કૃપા કર ને તાર ગાગર ઉતાર કે હુ તેમાંથી પાણી પીઉં,’
ત્યારે તે મને એમ કહે કે, ‘પીઓ અને તમારા ઊંટોને પણ હુ પાણી
પીવડાવીશ,’ તે એ જ ુવતી હોય કે જનેે તમે તમારા દાસ ઇસહાકને
સારુ પસંદ કરેલી હોય. એનાથી મને ખાતર થશે કે તમે મારા મા લક
સાથે કરેલા કરાર અ ુસાર વ ા ુ વચનબદ્ધ રહેલા છો.”

15 તેની આ પ્રાથર્ના ૂર થયા અગાઉ રબકા ખભા પર ગાગર સાથે
ત્યાં આવી. રબકા, ઇબ્રા હમના ભાઈ નાહોરની પત્ની મલ્કાના દ કરા
બ ુએલની દ કર હતી. 16 તે ઘણી ુંદર અને ુવાન હતી. કોઈ ુરુષ
સાથે તેણે સંબંધ બાંધ્યો ન હતો. તે કૂવા પાસેઆવીઅને પોતાની ગાગર
ભર ને નીચે ઊતર .
† 24:7 24:7 સંબંધીઓના દેશમાંથી જન્મ ૂ મ ‡ 24:10 24:10અરામ-નાહરાઈમ
મેસોપોતા મયા
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17 તેને જોઈને ચાકર દોડ ને તેની પાસે ગયો અને ક ું, “કૃપા કર ને
તાર ગાગરમાંથી થોડુ પાણી મને પીવા માટેઆપ.” 18તેણે ક ું, “મારા
મા લક, પીઓ,” અને તેણે ઉતાવળ કર ને પોતાની ગાગર હાથ પરથી
ઉતાર ને તેને પાણી પા ુ.ં

19 તેને પાણી પીવડા ા પછ તેણે ક ું, “તારાં ઊંટો પણ પાણી પી
રહે ત્યાં ુધી હુ તેમને સારુ પાણી ભર શ.” 20 પછ તેણે ઝડપથી
પોતાની ગાગર હવાડામાં ખાલી કર અને પાણી ભરવાને ફર થી કૂવા
તરફ દોડ . તેણે તેનાં સવર્ ઊંટોને માટે પાણી ભ ુ.

21ઇબ્રા હમના ચાકરે તેને જોઈ. ઈ રે તેની ુસાફર સફળ કર છે
કે ન હ, તે સમજવા માટે તે શાંત ર ો. 22ઊંટો પાણી પી ર ાં પછ
એમ થ ું કે તે માણસે અડધા તોલાની સોનાની એક નથની અને તેના
હાથને સારુ દસ તોલા સોનાની બે બંગડ બહાર કાઢ . 23 તેણે તેને
ૂ ું, “ ું કોની દ કર છે? કૃપા કર મને કહે કે ું અમારે માટે તારા
પતાના ઘરમાં ઉતારો મળ રહેશે?”
24 રબકાએતેને ક ું, “ મલ્કાનો દ કરો બ ુએલ,જે નાહોરનો દ કરો

છે, તેની હુ દ કર છુ.” 25 વળ તેણે એ પણ ક ું, “અમાર પાસે ઘણો
ઘાસચારો છે અને ઉતારાની જગ્યા પણ છે.”

26 પછ તે માણસે મા ું નમાવીને ઈ રની સ્ ુ ત કર , 27અને ક ું,
“મારા મા લક ઇબ્રા હમના ઈ ર, જમેણે મારા મા લક સાથે કરેલા
કરારઅ ુસાર પોતાના વ ા ુપણાનો તથા સત્યતાનો ત્યાગ કય નથી,
તેમની સ્ ુ ત થાઓ. ઈ ર મારા મા લકના સગાંઓના ઘરે મને દોર
લા ા છે.”

28 પછ તે ુવતી દોડ ને ઘરે ગઈ અને તેની માતાને અને તેના
કુટુબીઓને એ વાત જણાવી. 29 રબકાને એક ભાઈ હતો. તે ું નામ
લાબાન હ ુ.ં લાબાન રસ્તાની બાજુ પરના પાણીના ઝરા પાસે ઊભેલા
ઇબ્રા હમના ચાકરની પાસે દોડ ગયો. 30 તેણે નથની તથા પોતાની
બહેનના હાથમાં બંગડ ઓ જોઈ. જયારે તેણે તેની બહેન રબકાએ
કહેલી વાત સાંભળ કે, “તે માણસે મને એમ ક ું છે,” ત્યારે તે તે
માણસની પાસે ગયો. તે કૂવા પાસે ઊંટો સાથે ઊભો હતો.
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31 લાબાને ક ું, “ ું ઈ રથી આશીવાર્ દત છે, આવ, બહાર કેમ
ઊભો છે? મેં તારા માટે ઉતારો તથા ઊંટોને સારુ જગ્યા તૈયાર કર છે.”
32તેથી તે માણસ ઘરમાં આ ો અને તેણે ઊંટો પરનો સામાન ઉતાય .
લાબાને ઊંટોને ઘાસચારો અને તેને તથા તેના સાથી માણસોનો અ ત થ
સત્કાર કય અને પાણી આપ્ ુ.ં

33 તેઓએ તેની આગળ જમવા ું પીરસ્ ુ,ં પર ુ તેણે ક ું, “મારે જે
કહેવા ું છે એ જણા ાં અગાઉ હુ જમીશ ન હ.” તેથી લાબાને ક ું,
“બોલ.” 34 તેણે ક ું, “હુ ઇબ્રા હમનો ચાકર છુ.” 35 ઈ રે મારા
મા લકને ઘણો આશીવાર્દ આપ્યો છે અને તે મહાન થયો છે. તેમણે
તેને ઘેટા,ં ઊંટો, ગધેડાં તથા અન્ય જાનવરો, ચાંદ , સો ુ,ં દાસો અને
દાસીઓઆપ્યાં છે.

36 મારા મા લકની પત્ની સારાએ તેની ૃદ્ધાવ ામાં દ કરાને જન્મ
આપ્યો છે અને તેની પાસે જે છે તે બ ું મારા મા લકે તેને આપ્ ું છે.
37 મારા મા લકે ઈ રની સમક્ષતામાં મને એ ું ક ું, ‘જે કનાનીઓના
દેશમાં હુ રહુ છુ તેઓની દ કર ઓમાંથી મારા દ કરાને સારુ ું પત્ની ન
લાવ. 38 પણ મારા પતાના ઘરે તથા મારા સગાંઓની પાસે ું જા અને
મારા દ કરાને સારુ ું પત્ની લાવ.”

39મેં મારા મા લકને ક ું, ‘કદાચ તે કન્યા માર સાથે આવે ન હ તો?’
40 પણ તેણે મને ક ું, ‘જે ઈ રની આગળ હુ ચા ુ છુ તેઓ તેમના
દૂતને તાર સાથે મોકલશે અને તારો માગર્ સફળ કરશે, કે જથેી મારાં
સગાંઓમાંથી તથા મારા પતાના ઘરમાંથી મારા દ કરાને સારુ ું કન્યા
લાવી શકે. 41 પણ જો ું મારા કુટુબીઓ પાસે જાય અને તેઓ ત્યાંથી
તને કન્યા આપે ન હ, તો ું મારા સોગનથી છૂટો થશે.”

42તેથીઆજે જયારે હુ કૂવાની પાસેઆવી પહોંચ્યો ત્યારે મેં પ્રાથર્ના
કર , ‘મારા મા લક ઇબ્રા હમના ઈ ર, કૃપા કરો, ન ે માર ુસાફર માં
જો તમે મને સફળતા આપવાના જ હોય, 43 તો હુ અહ કૂવા પાસે
ઊભો છુ. ત્યારે એ ું થવા દો કે જે ુવતી અહ પાણી ભરવા આવે
અને તેને હુ કહુ, “કૃપા કર ને તાર ગાગરમાંથી થોડુ પાણી મને પીવડાવ,”
44અને તે ુવતી મને કહે, “પીઓઅને તમારાઊંટોને સારુ પણ હુ પાણી
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ભર શ.” તે જ મારા મા લકના દ કરાને સારુ ઈ રથી પસંદ કરાયેલી
ુવતી હોય.”
45 હુ પ્રાથર્ના કર ર ો તે પહેલાં, રબકા ખભા પર ગાગર લઈને ત્યાં

આવી અને તેણે કૂવા પાસે આવીને પાણી ભ .ુ તેથી મેં તેને ક ું, ‘કૃપા
કર ને મને પાણી પીવડાવ” 46 તેણે ઉતાવળ કર ને ખભા પરથી ગાગર
ઉતાર ને ક ું, ‘પીઓઅને તમારા ઊંટોને પણ હુ પાણી પીવડાવીશ.’ મેં
પાણી પી ું અને તેણે ઊંટોને પણ પીવડા ું.

47 મેં તેને ૂ ુ,ં ‘ ું કોની દ કર છે?’ તેણે ક ું, ‘હુ મારા દાદાદાદ
નાહોર અને મલ્કાના દ કરા બ ુએલની દ કર છુ.’ પછ મેં તેના નાકમાં
નથનીઅને તેના બ ે હાથમાં બંગડ પહેરાવી, 48અને મેં સા ાંગ દડવત
પ્રણામ કર ને ઈ રની આરાધના કર અને મારા મા લક ઇબ્રા હમના
ઈ ર, જમેણે તેના દ કરાને સારુ મારા મા લકનાં સ્વજનોમાંથી કન્યા
લેવા માટે મને સાચા માગ દોર લા ા હતા તેમની સ્ ુ ત કર .

49 તે માટે, હવે, જો તમે મારા મા લકની સાથે વ ાસ તથા કૃપાથી
વતર્વાના હોય તો મને સંમ ત દશાર્વો, જો સંમત ના હો તો પણ મને
જણાવો, કે જથેી હુ પાછો વ ું.”

50 પછ લાબાને તથા બ ુએલે ઉ ર આપ્યો, “એ વાત તો ઈ રથી
ન થયેલી છે; અમે તને આમ કે તેમ કહ શકતા નથી. 51 હવે જો,
રબકા તાર સમક્ષ છે, તેને લ માટે લઈ જા, જથેી ઈ રના ક ા
પ્રમાણે તે તારા મા લકના દ કરાની પત્ની થાય.”

52 ઇબ્રા હમના ચાકરે તેઓની વાત સાંભળ ત્યારે તેણે સા ાંગ
દડવત પ્રણામ કર ને ઈ રની સ્ ુ ત કર . 53તે ચાકરે વ ોઅને ચાંદ ના
તથા સોનાના દાગીના રબકાને આપ્યા,ં તેના ભાઈને તથા તેની માતાને
પણ કમતી ભેટો આપી.

54 પછ તેણે અને તેની સાથે જે માણસો હતા તેઓએ ખા ું પી ું.
રાત્રે ુકામ કય . તેઓ સવારે ઊઠ્યા, ત્યારે તેણે ક ું, “મને મારા
મા લકને ત્યાં જવાને વદાય કરો.” 55 રબકાના ભાઈ તથા માતાએ
ક ું, “ રબકાને અમાર સાથે ઓછામાં ઓછા દસેક દવસ રહેવા દે.
ત્યાર પછ તે આવશ.ે”
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56 પણ તેણે તેઓને ક ું, “ઈ રે મારો માગર્ સફળ કય છે, માટે
તમે મને રોકશો ન હ. મને વદાય કરો કે હુ મારા મા લક પાસે જાઉં.”
57 તેઓએ ક ું, “અમે દ કર ને બોલાવીને તેને ૂછ એ.” 58 તેથી
તેઓએ રબકાને બોલાવીને તેને ૂ ું, “ ું ું આ માણસ સાથે જવા
તૈયાર છે?” તેણે જવાબઆપ્યો, “હા હુ જઈશ.”

59 તેથી તેઓએ પોતાની બહેન રબકાન,ે તેની દાઈને, ઇબ્રા હમના
દાસને તથા તેના માણસોને વદાય કયાર્. 60તેઓએ રબકાનેઆશીવાર્દ
આપતા તેને ક ું,
“અમાર બહેન, ું કરોડોની માતા થજે

અને તારા વંશજો પોતાના વેર ઓના પ્રવેશદ્વારને કબજે કરો.”
61 પછ રબકા તથા તેની દાઈઓ ઊઠ ને ઊંટો પર બેઠ અને ઊંટો

તે માણસની પાછળ ચાલ્યા. ચાકર રબકાને લઈને પોતાને માગ વ ો.
62 હવે ઇસહાક બેર-લાહાય-રોઈને માગ ચાલતો આ ો, કેમ કે તે

નેગેબ દેશમાં રહેતો હતો.
63ઇસહાક સાંજે મનન કરવા માટે ખેતરમાં ગયો. ત્યારે તેણે પોતાની

આંખો ઊંચી કર તો તેણે ઊંટોને આવતાં જોયાં! 64 રબકાએ નજર
મલાવીને જયારે ઇસહાકને જોયો, ત્યારે તે ઊંટ પરથી નીચે ઊતર .
65 તેણે ચાકરને ક ું, “આ માણસ કોણ છે કે જે આપણને મળવાને
ખેતરમાંઆવે છે?” ચાકરે ક ું, “તે મારો મા લક છે.” તેથી તેણે પોતાના
દપુટ્ટાથી ુખ પર આવરણ ક .ુ

66ચાકરે જે ક ુ હ ું તે બ ું તેણે ઇસહાકને કહ સંભળા ુ.ં 67પછ
ઇસહાક તેને પોતાની માતા સારાના તં ુમાં લા ો અને તેણે રબકાનો
ઓવારણાં લીધા. રબકા ઇસહાકની પત્ની થઈ. ઇસહાકે તેના પર
પ્રેમ દશાર્ ો. માતાના મરણ પછ રબકાએ ઇસહાકને ૂબ દલાસો
આપ્યો.

25
ઇબ્રા હમના અન્ય વંશજ

1 ઇબ્રા હમે બીજી પત્ની સાથે લ કયાર્ હતા. તે ું નામ કટૂરા હ ું.
2કટૂરાએ ઝમ્રાન, યોકશાન, મદાન, મદ્યાન, યશ્બાક તથા ૂઆનેજન્મ
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આપ્યો. 3 શેબા તથા દેદાન એ યોકશાનના ુત્રો હતા. આશ્ ૂ રમના
લોકો, લટુશીમના લોકો તથા લઉમીમના લોકો દેદાનના વંશજો હતા.
4એફા,એફેર, હનોખ,અબીદા તથા એલ્દાહ એ મદ્યાનના ુત્રો હતા.
એ બધા કટૂરાના વંશજો હતા.

5 ઇબ્રા હમે પોતાના વારસાની મલકત ઇસહાકને આપી. 6 પણ
પોતાની ઉપપત્નીના દ કરાઓને તેણે કેટલીક ચીજવસ્ ુની બ ક્ષસો
આપીને તેઓને પોતાની તથા પોતાના દ કરા ઇસહાક પાસેથી ૂવર્
તરફના દેશમાં મોકલી દ ધા.

ઇબ્રા હમ ું મરણ અને દફના ું
7 ઇબ્રા હમે એકસો પંચોતેર વષર્ ું આ ુષ્ય ૂરુ ક ુ. 8 પછ ઘણી
ૃદ્ધા ઉંમરે તે મરણ પામ્યો અને તે પોતાના ૂવર્જો સાથે મળ ગયો.
9 તેના દ કરા ઇસહાકે તથા ઇશ્માએલે માખ્પેલાની ુફામા,ં એટલે

મામરેની નજીક સોહાર હ ીના દ કરા એફ્રોનના ખેતરમાં, તેને
દફના ો. 10 હેથના દ કરાઓ પાસેથી આ ખેતર ઇબ્રા હમે વેચા ું
લી ું હ ુ.ં તેમાં ઇબ્રા હમને તેની પત્ની સારાની કબર પાસે દફનાવવામાં
આ ો. 11 ઇબ્રા હમના મરણ પછ , તેના દ કરા ઇસહાકને ઈ રે
આશીવાર્દ આપ્યો અને ઇસહાક બેર-લાહાય-રોઈ પાસે ર ો.

ઇશ્માએલના વંશજ
12 હવે ઇબ્રા હમનો દ કરો ઇશ્માએલ, જનેે સારાની દાસી હાગાર

મસર એ જન્મઆપ્યો હતો, તેની વંશાવળ આ પ્રમાણે છે.
13 ઇશ્માએલના દ કરાઓનાં નામ તેઓની પેઢ ઓ પ્રમાણે આ છે:

ઇશ્માએલનો પ્રથમજ નત નબાયોથ, ત્યાર પછ કેદાર, આદબએલ,
મબ્સામ, 14 મશમા, દમુા, માસ્સા, 15હદાદ, તેમાં, યટુર, નાફ શ તથા
કેદમા ઇશ્માએલના દ કરા હતા. 16 તેઓનાં ગામો તથા ુકામો પ્રમાણે
તેઓનાં નામ એ હતાં; તેઓના કુળોના બાર સરદારો હતા.

17ઇશ્માએલ ું આ ુષ્ય એકસો સાડત્રીસ વષર્ ું હ ુ.ં પછ તે મરણ
પામ્યો અને તેના ૂવર્જોની સાથે વલીન થઈ ગયો. 18 હવીલાથી
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આશ્ ૂર જતા મસર દેશની સામેના ૂર ુધી તેઓ વસ્યા હતા. તેઓ
તેમના ભાઈઓના વરોધી હતા*.

એસાવ અને યાકૂબનો જન્મ
19 ઇબ્રા હમના દ કરા ઇસહાકની વંશાવળ આ છે: ઇબ્રા હમ

ઇસહાકનો પતા હતો. 20 ઇસહાકે અરામી લાબાનની બહેન
પાદ્દાનારામના અરામી બ ુએલની દ કર રબકા સાથે લ કયા ત્યારે તે
ચાળ સ વષર્નો હતો. 21ઇસહાકની પત્ની નઃસંતાન હતી માટે તેણે તેને
સારુ ઈ રને પ્રાથર્ના કર . ઈ રે તેની પ્રાથર્નાનો જવાબ આપ્યો અને
તેની પત્ની રબકા ગભર્વતી થઈ. 22 તેના પેટમાં છોકરાઓ ધ ા ુ
કરતા હતા. એટલે તેને થ ું કે, “માર સાથે આમ કેમ બન્ ુ?ં” તે વષે
તેણે ઈ રને ૃચ્છા કર .

23ઈ રે તેને ક ું, “તારા પેટમાં બે કુળ છે અત્યારથી જ બે પ્રજાઓ
અલગ થશ.ે એક પ્રજા બીજી પ્રજા કરતાં બળવાન થશે અને મોટો
દ કરો નાનાનો દાસ થશે.”

24 જયારે તેની ગભર્વ ાના દવસો ૂરા થયા, ત્યારે તેના પેટમાં
જો ડયા નર બાળકો હતા. 25 જે પ્રથમ જન્મ્યો તેનો વણર્ લાલ
રુવાટ વાળા વ જવેો હતો. તેમણે તે ું નામ એસાવ† પા ુ.ં 26 ત્યાર
પછ એસાવની એડ હાથમાં પકડ ને તેનો ભાઈ જન્મ્યો. તે ું નામ
યાકૂબ પાડવામાં આ ું. તેણે તેઓને જન્મઆપ્યો ત્યારે ઇસહાક સાઠ
વષર્નો હતો.

એસાવ પોતાનો જયે પણાનો હક વેચે છે
27 તે છોકરાઓ મોટા થયા. એસાવ કુશળ શકાર તથા જગલમાં

ફરનાર માણસ હતો; પણ યાકૂબ શાંત પ્રકૃ તનો હતો. તે પોતાનો સમય
તં ુમાં વતાવતો હતો. 28 હવે ઇસહાક એસાવ પર પ્રેમ રાખતો હતો
કેમ કે જે પ ુઓનો તે શકાર કરતો તે ઇસહાક ખાતો હતો. પણ રબકા
યાકૂબ પર પ્રેમ રાખતી હતી.

* 25:18 25:18 તેઓ તેમના ભાઈઓના વરોધી હતા તેઓ ૂવર્ પ્રદેશમાં રહેતા હતા
† 25:25 25:25એસાવ રુવાટ વાળા,એદોમ: લાલ
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29 એક દવસે યાકૂબે શાક રાંધ્ ું હ ુ,ં ત્યારે એસાવ ખેતરમાંથી
આ ો. તે થાકેલો હતો. 30 એસાવે યાકૂબને ક ું, “પેલા લાલ
શાકમાંથી મને ખાવાને આપ કેમ કે હુ થાક ગયો છુ!” તે માટે તે ું નામ
અદોમ કહેવા ું.

31 યાકૂબે ક ું, “પહેલાં ું મને તારુ ે પણું વેચા ું આપ.”
32 એસાવે ક ું, “જો, હુ મરવાની અણી પર છુ. આ વ ર પદ મારે
કશા કામમાં આવવા ું નથી.” 33 યાકૂબે ક ું, “પહેલા ું માર આગળ
સોગન લે.” એસાવે સોગન લીધા અને પોતા ું ે પણું યાકૂબને વેચી
દ ુ.ં 34 યાકૂબે એસાવને રોટલી તથા મ ૂર ું બનાવે ું શાક આપ્યાં.
તેણે ખા ું, પી ું અને પછ તે ઊઠ ને પોતાને રસ્તે ચાલ્યો ગયો. આર તે
એસાવે પોતાની વ ર તાને ુચ્છ ગણી.

26
ઇસહાક ગેરારમાં

1 હવે ઇબ્રા હમના સમયમાં પહેલો દકુાળ પડ્યો હતો, તે ઉપરાંત
તે દેશમાં બીજો દકુાળ પડ્યો, ત્યારે ઇસહાક પ લસ્તીઓના રાજા
અબીમેલેખની પાસે ગેરારમાં ગયો.

2 ઈ રે તેને દશર્ન આપીને ક ું, “ ું મસરમાં ન જતો; જે દેશ વશે
હુ તને કહ શ ત્યાં રહે. 3આ દેશમાં ું પ્રવાસી થઈને રહે, હુ તાર સાથે
રહ શ અને તને આશીવાર્દ આપીશ; કેમ કે તને તથા તારા વંશજોને હુ
આ આખો દેશ આપીશ અને તારા પતા ઇબ્રા હમની આગળ મેં જે
સોગન લીધા છે તે હુ ૂરા કર શ.

4 હુ તારા વંશજોને વધાર ને આકાશના તારાઓ જટેલા કર શ અને
આ સવર્ પ્રદેશો હુ તારા વંશજોને આપીશ. ૃથ્વીનાં સવર્ કુળ તારાં
સંતાનમાં આશીવાર્દ પામશે. 5 હુ એમ કર શ કેમ કે ઇબ્રા હમે માર
વાણી માનીને મારુ ફરમાન, માર આજ્ઞાઓ, મારા વ ધઓ તથા મારા
નયમો પા ા છે.”
6તેથી ઇસહાક ગેરારમાં ર ો. 7જયારે ત્યાંના માણસોએતેની પત્ની

વષે ૂ ુ,ં ત્યારે તેણે ક ુ,ં “તે માર બહેન છે.” કેમ કે તે માર પત્ની
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છે, એ ું કહેતાં તે ગભરાતો હતો, રખેને ત્યાંના માણસો રબકાને લીધે
તેને માર નાખ,ે કારણ કે તે રૂપાળ હતી.” 8 પછ ઇસહાક ત્યાં ઘણો
સમય ર ો અને પ લસ્તીઓના રાજા અબીમેલેખે બાર એથી જો ું તો
જુઓ, ઇસહાક અને તેની પત્ની રબકાને લાડ કરતો હતા.

9અબીમેલેખે ઇસહાકને બોલાવીને ક ું, “જો, તે ન ે તાર પત્ની
છે. તો પછ ું એમ કેમ બોલ્યો કે, ‘તે માર બહેન છે?’ ઇસહાકે તેને
ક ું, “મેં એ ું વચારે ું કે તેને પડાવી લેવા માટે કદાચ મને કોઈ માર
નાખ.ે” 10 અબીમેલેખે ક ું, “તેં આ અમને ું ક ુ છે? લોકોમાંથી
કોઈપણએકજણે તાર પત્ની સાથે સંબંધ બાંધ્યો હોતઅનેએ ું કયાર્ને
લીધે તેં અમાર પાસે અપરાધ કરા ો હોત.” 11 તેથી અબીમેલેખે સવર્
લોકોને ચેતવીને ક ું, “આમાણસનેઅથવા તેની પત્નીને ુકશાન કરનાર
તે ન ે માય જશે.”

12 ઇસહાકે તે દેશમાં વાવણી કર અને તે જ વષ સો ગણી કાપણી
કર , કેમ કે ઈ રે તેને આશીવાર્દ આપ્યો હતો. 13 તે ધનવાન થયો અને
ૃ દ્ધ પામતાં ઘણો પ્ર ત ત થયો. 14 તેની પાસે ઘણાં ઘેટાં તથા અન્ય

જાનવર થયાં અને તે ું કુટુબ પણ મોટુ થ ુ.ં તેથી પ લસ્તીઓને તેના
પ્રત્યે અદેખાઈ થઈ.

15 તેથી તેના પતા ઇબ્રા હમના દવસોમાં જે સવર્ કૂવા તેના
પતાના દાસોએ ખોદ્યા હતા તે પ લસ્તીઓએ માટ થી ૂર દ ધા હતા.
16 અબીમેલેખે ઇસહાકને ક ું, “ ું અમાર પાસેથી દૂર જા, કેમ કે
ું અમારા કરતાં ઘણો બળવાન થયો છે.” 17 તેથી ઇસહાક ત્યાંથી

નીકળ ને ગેરારના નીચાણમાં જઈને વસ્યો.
18 તેના પતા ઇબ્રા હમના દવસોમાં પાણીના જે કૂવા હતા જે તેના

મરણ પછ પ લસ્તીઓએ ૂર દ ધા હતા, તે કૂવાઓ ઇસહાકે ફર થી
ખોદા ા. તે કૂવાઓનાં જે નામ તેના પતાએ રા ા હતા,ં તે જ નામ
ઇસહાકે રા ાં.

19જયારે ઇસહાકના દાસોએખીણમાં ખો ું ત્યારે તેઓને ત્યાં વહેતા
પાણીનો એક કૂવો મ ો. 20 “એ પાણી અમારુ છે” એમ કહેતાં
ગેરારના ઘેટાંપાળકો ઇસહાકના ઘેટાંપાળકો સાથે ઝઘડયા અને તેથી તે
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કૂવા ું નામ ઇસહાકે “એસેક*” રા ું, કેમ કે તેઓ તેની સાથે ઝઘડ્યા
હતા.

21 પછ તેઓએ બીજો કૂવો ખોદ્યો અને તે વષે પણ તેઓ ઝઘડ્યા,
તેથી તેણે તે ું નામ “ સટના†” એટલે ુસ્સાનો કૂવો રા ુ.ં 22 ત્યાંથી
નીકળ જઈને તેણે બીજો કૂવો ખોદ્યો પણ તેને સારુ તેઓ ઝઘડયા
ન હ. તેથી તેણે તે ું નામ રહોબોથ‡ રા ું જનેો અથર્ એ છે કે, ‘હવે
ઈ રે અમારા માટે જગ્યા કર છે તેથી આ દેશમાં અમે સ ૃદ્ધ થઈ ુ.ં”

23 પછ ઇસહાક ત્યાંથી બેરશેબા ગયો. 24 તે જ રાત્રે તેને દશર્ન
આપીને ઈ રે ક ું, “હુ તારા પતા ઇબ્રા હમનો ઈ ર છુ. બીશ ન હ,
કેમ કે હુ તાર સાથે છુ, મારા સેવક ઇબ્રા હમને લીધે હુ તને આશીવાર્દ
આપીશ અને તારો વંશ વધાર શ.” 25 ઇસહાકે ત્યાં વેદ બાંધી અને
ઈ ર સાથે વાત કર . ત્યાં તેણે તેનો તં ુ બાંધ્યો અને તેના દાસોએ
એક કૂવો ખોદ્યો.

ઇસહાક અને અબીમેલેખ વચ્ચે સં ધ
26 પછ અબીમેલેખ ગેરારથી તેના મત્ર અહુઝઝાથ તથા તેના

સેનાપ ત ફ કોલ સાથે ઇસહાકની પાસે આ ો. 27 ઇસહાકે તેઓને
ક ું, “તમે મને નફરત કરો છો અને તમાર પાસેથી મને દૂર મોકલી દ ધો
છે છતાં તમે માર પાસે કેમ આ ા છો?”

28 તેઓએ ક ું, “અમે સ્પ ર તે જો ું છે કે ઈ ર તાર સાથે છે.
તેથી અમે ન ક ુ કે, આપણી વચ્ચ,ે હા, તાર તથા અમાર વચ્ચે
પ્ર તજ્ઞા કરવામાં આવે અને અમે તાર સાથે કરાર કર એ, 29જમે અમે
તારુ ુકસાન ક ુ નથી, તાર સાથે સારો વહાર કય છે અને શાં તથી
તને વદાય કય , તેમ ું અમારુ ુકસાન ન કર. ન ે, ું ઈ રથી
આશીવાર્ દત છે.”

30 તેથી ઇસહાકે તેઓને સારુ મજબાની કર , તેઓ જમ્યા અને
દ્રાક્ષાસવ પીધો. 31 તેઓએ વહેલી સવારે ઊઠ ને એકબીજા સાથે
પ્ર તજ્ઞા કર . પછ ઇસહાકે તેઓને વદાય કયાર્ અને તેઓ તેની પાસેથી
શાં તએ ગયા.
* 26:20 26:20 એસેક ઝઘડાખોર † 26:21 26:21 સટના દશુ્મન બન ું
‡ 26:22 26:22 રહોબોથ મોટ જગ્યા
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32 તે જ દવસે ઇસહાકના દાસોએ જે કૂવો ખોદ્યો હતો, તે વષે
તેઓએ આવીને ક ું, “અમને પાણી મ ું છે.” 33 તેણે કૂવા ું નામ
શબા§ રા ,ુ તેથી આજ ુધી તે નગર ું નામ બેરશેબા છે.

એસાવની હ ી પત્નીઓ
34જયારેએસાવચાળ સવષર્નો થયો ત્યારે તેણે હ ી બેર ની દ કર

યહૂદ થ તથા હ ી એલોનની દ કર બાસમાથ સાથે લ કયાર્. 35પણ
આ ીઓએ ઇસહાક તથા રબકાને દઃુખી કયાર્.

27
ઇસહાક યાકૂબને આશીવાર્દ આપે છે

1જયારે ઇસહાક ૃદ્ધ થયો અને તેનીઆંખો ું તેજ એટ ું બ ું ઘ ું
કે તે નહાળ શકતો ન હતો. ત્યારે તેણે પોતાના મોટા દ કરા એસાવને
બોલાવીને ક ું, “મારા દ કરા.” તેણે તેને ક ું, “બોલો પતાજી.” 2તેણે
ક ું, “અહ જો, હુ ૃદ્ધ થયો છુ. મારા મરણનો દવસ હુજાણતો નથી.

3તે માટે તારાં હ થયાર,એટલે તારા બાણનો ભાથો અને તારુ ધ ુષ્ય
લઈને જગલમાં જા. મારા માટે શકાર કર. 4મને પસંદ છે તે ું સ્વા દ
ભોજન મારે માટે તૈયાર કર અને માર પાસે લાવ કે, તે હુ ખાઉં અને હુ
મરણ પા ું તે પહેલાં તને આશીવાર્દ આ ું.”

5 હવે જયારે ઇસહાક તેના દ કરા એસાવની સાથે વાત કરતો હતો
ત્યારે રબકાએ તે સાંભ ું હ ુ.ં એસાવ શકાર કર લાવવા માટે
જગલમાં ગયો. 6 ત્યારે રબકાએ તેના નાના દ કરા યાકૂબને ક ું, “જો,
તારા ભાઈ એસાવની સાથે તારા પતાને મેં વાત કરતા સાંભ ા છે.
તેમણે ક ું, 7 ‘ ું શકાર લાવીને મારે સારુ સ્વા દ ભોજન તૈયાર કર, કે
હુ તે ખાઉંઅને હુ મરણપા ું તે અગાઉઈ રની હજૂરમાં તનેઆશીવાર્દ
આ ુ”ં

8માટે, મારા દ કરા, હુ તને જેઆજ્ઞા કરુ તે પ્રમાણે મારુ કહે ું માન.
9 ું આપણાં ટોળાંમાંથી ઘેટાંબકરાંનાં બે સારાં લવારાં માર પાસે લઈ
આવ. તે ું હુ તારા પતાને ભાવ ું સ્વા દ ભોજન તેમને માટે બનાવી

§ 26:33 26:33 શબા સમ ખા ું
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આપીશ. 10 તે ું તારા પતા આગળ લઈ જજ,ે કે જથેી તે ખાઈને
તેમના મરણ અગાઉ તને આશીવાર્દ આપ.ે”

11યાકૂબે તેની માતા રબકાને ક ું, “મારો ભાઈએસાવ રુવાટ વાળો
માણસ છે અને હુ ુંવાળો છુ. 12 કદાચ મારો પતા મને સ્પશર્ કરે અને
હુ પકડાઈને તેમને છેતરનાર જવેો મા ૂમ પડુ તો મારા પર આશીવાર્દને
બદલે શાપ ન હઆવી પડ?ે

13 તેની માતાએ તેને ક ું, “મારા દ કરા, તે શાપ મારા પર આવો.
માત્ર મારુ કહે ું માન અને જઈને લવારાં લઈ આવ.” 14 તેથી યાકૂબ
ગયો અને લવારાં લઈને તેની માતાની પાસે આ ો; તેની માતાએ તેના
પતાને ભાવ ું હ ું તે ું સ્વા દ ભોજન બના ું.
15 રબકાએ તેના જયે દ કરા એસાવનાં સારાં વ જે તેની પાસે

ઘરમાં હતાં તે લઈને તેના નાના દ કરા યાકૂબને પહેરા ાં. 16 તેણે તેના
બ ે હાથ પર તથા તેના ગળાના ુંવાળાભાગ પરલવારાનાં ચમર્ વીંટાળ
દ ધા.ં 17વળ તેણે તૈયાર કરે ું સ્વા દ ભોજન રોટલી તથા શાક તેના
દ કરા યાકૂબના હાથમાં આપ્યા.ં

18 યાકૂબે તેના પતા પાસે જઈને ક ું, “મારા પતા.” તેણે ક ું,
“મારા દ કરા, હુ આ ર ો, ું કોણ છે?” 19 યાકૂબે તેના પતાને ક ું,
“હુ એસાવ તમારો જયે દ કરો છુ; તમારુ ક ા પ્રમાણે મેં ક ુ છે.
હવે, બેઠા થઈને મારો શકાર ખાઓઅને મને આશીવાર્દ આપો.”

20 ઇસહાકે તેના દ કરાને ક ું, “મારા દ કરા, તને આટલો જલ્દ
શકાર કેવી ર તે મ ો?” તેણે ક ું, “કેમ કે ઈ ર તારા પ્ર ,ુ તેને માર
પાસે લા ા.” 21 ઇસહાકે યાકૂબને ક ું, “મારા દ કરા, માર નજીક
આવ જથેી હુ તને સ્પશર્ કરુ અને જાણું કે ું જ મારો સાચો દ કરો
એસાવ છે કે ન હ?

22 યાકૂબ તેના પતા ઇસહાકની પાસે આ ો; ઇસહાકે તેને સ્પશ ને
ક ું, “આ અવાજ તો યાકૂબનો અવાજ છે પણ હાથ તો એસાવના
છે.” 23 તેના હાથ તેના ભાઈ એસાવના જવેા રુવાટ વાળા હતા માટે
ઇસહાક તેને ઓળખી શ ો ન હ, તેથી તેણે તેને આશીવાર્દ આપવા ું
ન ક .ુ



ઉત્પ 27:24 lx ઉત્પ 27:33

24 તેણે ક ું, “ ું ું ન ે મારો દ કરો એસાવ જ છે?” અને તેણે
ક ું, “હા, હુ એ જ છુ.” 25ઇસહાકે ક ું, “એભોજન માર પાસે લાવ
એટલે હુ તારો શકાર ખાઉં અને તને આશીવાર્દ આ ુ.ં” યાકૂબ તેની
પાસે ભોજન લા ો. ઇસહાકે ખા ું અને યાકૂબ તેના માટે જે દ્રાક્ષાસવ
લા ો હતો તે પણ તેણે પીધો.

26 પછ તેના પતા ઇસહાકે તેને ક ું, “મારા દ કરા, હવે પાસે આવ
અને મને ુંબન કર. 27 યાકૂબે તેની પાસે આવીને તેને ુંબન ક .ુ તેણે
તેનાં વ ોની ુગંધ લીધી અને તેને આશીવાર્દ આપીને ક ું,
“જો, ઈ રથી આશીવાર્દ પામેલા ખેતરની ુગંધ જવેી મારા દ કરાની

ુગંધ છે.
28 માટે ઈ ર તને આકાશ ું ઝાકળ.
ૃથ્વીની રસાળ જગ્યા, ુષ્કળ ધાન્ય તથા નવો દ્રાક્ષારસઆપો.

29લોકો તાર સેવા કરે
અને દેશજા તઓ તાર આગળ નમે.
ું તારા ભાઈઓનો મા લક થા

અને તાર માતાના દ કરા તાર આગળ નમો.
જે દરેક તને શાપ આપ,ે તે શા પત થાય.
જે તને આશીવાર્દ આપ,ે તે આશીવાર્દ પામ.ે”

એસાવ ઇસહાકને આશીવાર્દ માટે વનવે છે
30 ઇસહાક યાકૂબને આશીવાર્દ આપી ર ો પછ યાકૂબ પોતાના

પતા ઇસહાકની આગળથી છાનોમાનો બહાર ગયો અને એ જ સમયે
તેનો ભાઈએસાવ શકાર કર ને પાછોઆ ો. 31પણસ્વા દ ભોજન
તૈયાર કર ને તેના પતાની પાસે લા ો અને તેના પતાને ક ું, “મારા
પતા ઊઠ ને તારા દ કરાનો શકાર ખાઓ, કે જથેી તમે મને આશીવાર્દ
આપો.”

32 તેના પતા ઇસહાકે તેને ક ું, “ ું કોણ છે?” તેણે ક ું, “હુ તારો
ે દ કરો એસાવ છુ.” 33 ઇસહાક બહુ ૂજી ઊઠ્યો અને બોલ્યો,

“ત્યારે જે શકાર માર ને માર પાસે લા ો હતો તે કોણ હતો? તારા
આ ા અગાઉ તે સવર્માંથી મેં ખા ું અને મેં તેને આશીવાર્દ આપ્યો. તે
આશીવાર્ દત થશે પણ ખરો.”
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34જયારે એસાવે પોતાના પતાની વાત સાંભળ , ત્યારે તે મોટ તથા
બહુ કારમી ૂમ પાડ ને રડ્યો અને પોતાના પતાને ક ું, “મારા પતા,
મને હા મને પણ, આશીવાર્દ આપ.” 35 ઇસહાકે ક ું, “તારા ભાઈએ
કપટ ક ુ છે. તેણે આવીને તારો આશીવાર્દ લઈ લીધો છે.”

36 એસાવે તેને ક ું, “ ું તે ું નામ યાકૂબ* ઠ ક નથી પા ુ?ં તેણે
મને બે વાર છેતય છે. તેણે મારુ ે પણું લઈ લી ું. અને જો,
હવે તેણે મારો આશીવાર્દ પણ લઈ લીધો છે.” અને તેણે ૂ ું, “ ું તેં
મારા માટેઆશીવાર્દ રા ો નથી?” 37ઇસહાકે ઉ રઆપીને એસાવને
ક ું, “જો, મેં તેને તારો મા લક બના ો છે અને તેના સવર્ ભાઈઓતેના
દાસો થવાને માટે મેં તેનેઆપ્યાં છે. અને મેં તેને પોષણને માટે ધાન્ય તથા
દ્રાક્ષારસઆપ્યાં છે. મારા દ કરા, હુ તારે સારુ ું કરુ?”

38 એસાવે પોતાના પતાને ક ું, “મારા પતા, મને આપવા માટે ું
તાર પાસે એકપણ આશીવાર્દ બાક ર ો નથી? મારા પતા, મને, હા
મને પણઆશીવાર્દ આપ.” અને એસાવ પોક ૂક ને રડ્યો.

39 તેના પતા ઇસહાકે તેને ઉ ર આપતા ક ું, “જો, ાં ું રહે છે
તે ૃથ્વીના ભર ૂર પણાથી તથા ઉપરના આકાશના ઝાકળથી તારે દૂર
રહેવા ું થશે. 40 ું તાર તલવારથી જીવશ.ે તારે તારા ભાઈની સેવા
કરવી પડશે. પણ જયારે ું તેની સામે થશ,ે ત્યારે ું તાર ગરદન પરથી
તેની ઝંૂસર ફગાવી દઈ શકશે.”

યાકૂબ નાસી જાય છે
41 યાકૂબને તેના પતાએ આશીવાર્દ આપ્યો હતો તેને લીધે એસાવે

યાકૂબનો દ્વષે કય . એસાવે પોતાના મનમાં ક ું, “મારા પતાને
માટે શોકના દવસો પાસે છે; એ ૂરા થયા પછ હુ મારા ભાઈ
યાકૂબને માર નાખીશ.” 42 રબકાને તેના ે દ કરા એસાવની
એ વાત જણાવવામાં આવી. તેથી તેણે પોતાના નાના દ કરા યાકૂબને
બોલાવડા ો અને તેને ક ું, “જો, તારો ભાઈ એસાવ તને માર નાખે
એ ું જોખમ તારે માથે છે. તેના મનમાં એવા વચારો ચાલે છે.

* 27:36 27:36 યાકૂબ એડ ને પકડ રાખનાર, છેતરનાર
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43 માટે હવે, મારા દ કરા, માર વાત માન અને ઊઠ ને મારા ભાઈ
લાબાનની પાસે હારાનમાં નાસી જા. 44 તારા ભાઈનો ક્રોધ તારા પરથી
ઊતરે ન હ ત્યાં ુધી થોડા દવસ તેની પાસે રહેજ.ે 45 તારા ભાઈનો
ક્રોધ તારા પરથી ઊતરે અને તેને તેં જે ક ુ છે તે ૂલી જાય, ત્યારે હુ
તને ત્યાંથી બોલાવીશ. શા માટે હુ તમને બ ેને એક જ દવસે ુમા ુ?ં”

46 રબકાએ ઇસહાકને ક ું, “હેથની દ કર ઓના કારણથી હુ
જીવવાથી કટાળ ગઈ છુ. હેથની દ કર ઓ જવેી જ પત્ની જો યાકૂબ
આ દેશની દ કર ઓમાંથી લાવ,ે તો મારે જીવ ું શા કામ ુ?ં”

28
ઇસહાક યાકૂબને લાબાન પાસે મોકલે છે

1ઇસહાકે યાકૂબને બોલાવીને તેનેઆશીવાર્દઆપ્યોઅને તેનેઆજ્ઞા
આપી, “કનાન દેશની કન્યાઓમાંથી ું કોઈની સાથે લ કર શ ન હ.
2ઊઠ, પાદ્દાનારામમાં તાર માતાના પતા બ ુએલને ઘરેજાઅને ત્યાંથી
તાર માતાના ભાઈ એટલે તારા મામા લાબાનની દ કર ઓમાંથી એકની
સાથે ું લ કર.

3સવર્સમથર્ ઈ ર તને આશીવાર્દઆપ,ે ફળવંત કરે અને ૃ દ્ધઆપે
કે જથેી તારા સંતાનો અસં થાય. 4 ઇબ્રા હમને આપેલો આશીવાર્દ
ઈ ર તને તથા તારા પછ ના તારાં સંતાનને પણઆપેઅને જે દેશ ઈ રે
ઇબ્રા હમને આપેલો છે જમેાં ું પ્રવાસી છે તેનો વારસો તને મળે.”

5 ઇસહાકે યાકૂબને વદાય કય . યાકૂબ પાદ્દાનારામમાં બ ુએલ
અરામીના દ કરા અને યાકૂબ તથા એસાવની માતા રબકાના ભાઈ
લાબાનને ત્યાં ગયો.

એસાવે ઇશ્માએલની દ કર ને લ કરે છે
6હવે,એસાવે જો ું કે ઇસહાકે યાકૂબને આશીવાર્દ આપ્યો છે અને

તેને પાદ્દાનારામમાંથી કન્યા મેળવીને લ કરવા માટે ત્યાં મોકલ્યો છે.
એસાવે એ પણજો ું કે ઇસહાકે તેને આશીવાર્દઆપતાં આજ્ઞા કર કે,
“કનાન દેશની કન્યાઓમાંથી ું કોઈની સાથે લ કર શ ન હ,” 7અને
યાકૂબ તેના માતા પતાની આજ્ઞા માનીને પાદ્દાનારામમાં ગયો છે.
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8એસાવે જો ું કે મારા પતા ઇસહાકને કનાન દેશની કન્યાઓ પસંદ
નથી. 9 તેથી તે તેના કાકા ઇશ્માએલના કુટુબમાં ગયો અને પોતાની
પત્નીઓ હોવા ઉપરાંત ત્યાંની ી સાથે લ ક ુ. તે ઇબ્રા હમના
દ કરા, ઇશ્માએલની દ કર , નબાયોથની બહેન માહાલાથ હતી.

બેથેલમાં યાકૂબને સ્વપ્ન
10યાકૂબબેરશેબાથી નીકળ ને હારાન તરફ ગયો. 11તે એક ન ત

જગ્યાએ આ ો અને ૂયર્ આથમી જવાથી ત્યાં ુકામ કય . તેણે તે
જગ્યાએથી એક પથ્થર લીધો અને પોતાના માથા નીચે ૂક ને તે ત્યાં
ૂઈ ગયો.
12 તેને સ્વપ્ન આ ુ.ં સ્વપ્નમાં ૃથ્વી પર ઊભી કરેલી એક સીડ

તેના જોવામાં આવી. તેનો ઉપરનો ભાગ આકાશ ુધી પહોંચતો હતો
અને ઈ રના દૂતો તેની પર ચઢતા ઊતરતા હતા. 13 તેના ઉપર* ઈ ર
ઊભા હતા અને તેમણે ક ું, “હુ તારા પતા ઇબ્રા હમ તથા ઇસહાકનો
ઈ ર છુ. જે ૂ મ પર ું ઊંઘે છે, તે હુ તને તથા તારા સંતાનનેઆપીશ.

14 ૃથ્વીની રજ જટેલાં તારા સંતાન થશે અને એ સંતાનો ૂવર્,
પ મ, ઉ ર તથા દ ક્ષણ તરફ દૂર ુધી ફેલાશે. તારામાં તથા તારા
સંતાનમાં ૃથ્વીનાં સવર્ કુળો આશીવાર્દ પામશે. 15જો, હુ તાર સાથે
છુ, ાં કઈ ું જશે ત્યાં હુ તને સંભાળ શ. આ દેશમાં હુ તને પાછો
લાવીશ; હુ તને ત્યાગી દઈશ ન હ. જે વચન મેં તને આપ્ ું છે તે હુ ૂરુ
કર શ.”

16 યાકૂબ ઊંઘમાંથી જાગી ગયો અને તેણે ક ું, “ ન ે ઈ ર આ
જગ્યાએ છે તે મેં જાણ્ ું ન હ.” 17 તે ગભરાયો અને બોલ્યો, “આ
જગ્યા કેવી ભયાનક છે! આઈ રના ઘર સવાય બીજુ કઈ નથી. આ
સ્વગર્ ું દ્વાર છે.”

18 યાકૂબ વહેલી સવારે ઊઠ્યો અને જે પથ્થર તેણે તેના માથા નીચે
ૂ ો હતો તે તેણે લીધો. તેણે તેને સ્તંભની જમે ઊભો કય અને તેના

* 28:13 28:13 ઉપર યાકૂબની બાજુમાં
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ઉપરના ભાગ પરજતૈ તેલ રે ું. 19તેણે તે જગ્યા ું નામ બેથેલ† પા ું,
જો કે તે નગર ું ૂળ નામ ૂઝ હ ુ.ં

20 યાકૂબે પ્ર તજ્ઞા કર કે, “જો ઈ ર માર સાથે રહેશે અને આ
માગર્ કે જમેાં હુ ચા ું છુ તેમાં મારુ રક્ષણ કરશે, મને ખાવાને અ અને
પહેરવાને વ આપશે, 21અને મને મારા પતાના ઘરે ુર ક્ષત લાવશે,
તો તેમને હુ મારા પ્ર ,ુ ઈ ર માનીશ; 22અનેઆ પથ્થર જે મેં સ્તંભની
જમે ઊભો કય છે તે યાદગીર ું પ વત્ર ાનક થશે અને ઈ ર જે કઈ
મને આપશે તેમાંથી હુ ન ે તેમને દશાંશ પાછુ આપીશ.”

29
યાકૂબ લાબાનને ઘરે આવી પહોંચે છે

1 પછ યાકૂબ ત્યાંથી આગળ ુસાફર કર ને ૂવર્ના લોકોના દેશમાં
આ ો. 2તેણે જો ું કે,ખેતરમાં એક કૂવો હતો. ત્યાં તેની નજીક ઘેટાંનાં
ત્રણ ટોળાં હતા.ં તે કૂવામાંથી તેઓ ટોળાંને પાણી પીવડાવતા હતા. કૂવા
પર મોટો પથ્થર ઢાંકવામાં આવેલો હતો. 3જયારે ત્યાં સવર્ ટોળાં ભેગાં
થતાં ત્યારે ઘેટાંપાળકો કૂવાના પથ્થરને ગબડાવી દેતા અને ઘેટાંને પાણી
પીવડાવતા હતા પછ તે પથ્થરને પાછો તેની જગ્યાએ કૂવા પર ૂક દેતાં.

4 યાકૂબે તેઓને ૂ ું, “મારા ભાઈઓ, તમે ાંના છો?” તેઓએ
ક ું, “અમે હારાનના છ એ.” 5 તેણે તેઓને ૂ ું, “ ું તમે નાહોરના
દ કરા લાબાનને ઓળખો છો?” તેઓએ ક ું, “હા, અમે તેને
ઓળખીએ છ એ.” 6 તેણે તેઓને ૂ ું, “ ું તે ક્ષેમકુશળ છે?”
તેઓએ ક ું, “તે ક્ષેમકુશળ છે. ું સામે જો, તેની દ કર રાહેલ ઘેટાંને
લઈને આવી રહ છે.”

7યાકૂબે ક ું, “હજી તો સાંજ પડ નથી. ઘેટાંને ભેગા કરવાનો સમય
થયો નથી. માટે તમે ઘેટાંને પાણી પીવડાવો, પછ તેઓને લઈ જાઓ
અને ચરવા દો.” 8 તેઓએ ક ું, “ઘેટાંનાં બધાં ટોળાં અને ભરવાડો
એકઠાં ન હ થાય ત્યાં ુધી અમે તેઓને પાણી પીવડાવી શકતા નથી.
† 28:19 28:19 બેથેલ ઈ ર ું ઘર
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કૂવા પરથી પથ્થર ખસેડાય તે પછ અમે ઘેટાંને પાણી પીવડાવી શક એ
છે.

9તે તેઓની સાથે વાત કરતો હતો એટલામાં રાહેલ તેના પતાનાં ઘેટાં
લઈને આવી. તે તેઓને ચરાવતી અને સાચવતી હતી. 10 યાકૂબે તેના
મામા લાબાનની દ કર રાહેલને તથા તેમનાં ઘેટાંને જોયાં ત્યારે યાકૂબે
પાસેઆવીને કૂવાના મોં પરથી પથ્થરખસેડ્યોઅને તેના મામા લાબાનના
ઘેટાંને પાણી પા ુ.ં

11 યાકૂબે રાહેલને ુંબન ક ુ અને રડ પડ્યો. 12 યાકૂબે રાહેલને
જણા ું કે, “હુ તારા પતાનો સંબંધી એટલે તેની બહેન રબકાનો દ કરો
છુ.” એજાણીને રાહેલે દોડ જઈને તેના પતાને ખબરઆપી.

13 જયારે લાબાને તેની બહેનના દ કરા યાકૂબની ખબર સાંભળ
ત્યારે તે તેને મળવા દોડ આ ો અને ભેટ ને તેને ૂમ્યો અને તેને
પોતાના ઘરે લા ો. યાકૂબે લાબાનને પોતાનાઆવવા વષેની વાત કર .
14 લાબાને તેને ક ું, “વાસ્તવમા,ં આપણે એક જ લોહ તથા માંસના
છ એ.” પછ યાકૂબ તેની સાથે લગભગ એક મ હના ુધી ર ો.

યાકૂબ લાબાનની ચાકર કરે છે
15પછ લાબાને યાકૂબને ક ું, “ ું મારો સંબંધી છે, તે માટે તારે મારા

કામ કાજ મફત કરવા જોઈએ ન હ. મને કહે, ું કેટ ું વેતન લઈશ?”
16 હવે, લાબાનને બે દ કર ઓ હતી. મોટ દ કર ું નામ લેઆ અને
નાની ું નામ રાહેલ હ ુ.ં 17 લેઆની આંખો નબળ * હતી. રાહેલ
દેખાવમાં ુંદર તથા ઘાટ લી હતી. 18 યાકૂબ રાહેલને પ્રેમ કરતો હતો
તેથી તેણે ક ું, “તાર નાની દ કર , રાહેલને સારુ સાત વષર્ હુ તાર
ચાકર કર શ.

19 લાબાને ક ું, “બીજા કોઈને હુ માર દ કર આ ું તેના કરતાં હુ
તેને આ ું તે સારુ છે. માર સાથે રહે.” 20 યાકૂબે રાહેલને સારુ સાત
વષર્ ુધી લાબાનની સેવા કર ; તે સાત વષર્ તેને બહુઓછા દવસો જવેા
લાગ્યા,ં કેમ કે તે રાહેલને પ્રેમ કરતો હતો.
* 29:17 29:17 નબળ કુમ ું
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21પછ યાકૂબે લાબાનને ક ું, “હવે માર પત્ની મનેઆપ કેમ કે માર
ચાકર નાં વષ ની ુદ્દત ૂર થઈ છે, જથેી હુ તેની સાથે ુખ ભોગ ું.”
22 તેથી લાબાને ત્યાંના સવર્ માણસોને નમં ત્રત કર ને મજબાની કર .

23 રાત્રે અંધારામા,ં લાબાન તેની દ કર લેઆને યાકૂબની પાસે લા ો
અને યાકૂબે તેની સાથે શર ર ુખ માણ્ ું. 24લાબાને તેની દ કર લેઆને
સેવા ચાકર માટે ઝલ્પા નામે દાસી પણ આપી. 25 સવારે યાકૂબના
જોવામાં આ ું કે, તે તો લેઆ હતી! યાકૂબે લાબાનને ૂ ું, “આ તેં
મને ું ક ુ છે? ું રાહેલને સારુ મેં તાર સેવા ચાકર કર નહોતી? તેં
મને શા માટે છેતય ?”

26લાબાને ક ું, “મોટ દ કર ના લ અગાઉ નાની દ કર ું લ કર ું
એવો રવાજ અમારા દેશમાં નથી. 27આ દ કર સાથે નવવ ુ તર કે ું
અઠવા ડ ું ૂરુ કર પછ બીજાં સાત વષર્ ું માર ચાકર કરજે અને
તેના બદલામાં અમે રાહેલને પણ તને આપી ું.”

28 યાકૂબે તે પ્રમાણે ક ુ અને લેઆ સાથે અઠવા ડ ું ૂરુ ક .ુ પછ
લાબાને તેની દ કર રાહેલ પણ યાકૂબને પત્ની તર કે આપી. 29 વળ
લાબાને રાહેલની સેવા માટે બલ્હા નામે દાસી પણ આપી 30 યાકૂબે
રાહેલ સાથે પણ લ ક ુ. તે લેઆ કરતાં રાહેલ પર વધારે પ્રેમ રાખતો
હતો. તેથી યાકૂબે બીજાં સાત વષર્ લાબાનની ચાકર કર હતી.

યાકૂબનાં સંતાન
31 ઈ રે જો ું કે લેઆને પ્રેમ કરવામાં આવતો નથી, તે માટે તેમણે

તે ું ગભર્ ાન ઉઘા ું, પણ રાહેલ ન:સંતાન હતી. 32લેઆ ગભર્વતી
થઈ અને તેણે દ કરાને જન્મઆપ્યો. તે ું નામ રુબેન પાડવામાં આ ું.
કેમ કે તેણે ક ું, “ઈ રે મારુ દઃુખ જો ું છે માટે હવે મારો પ ત મને પ્રેમ
કરશે.”

33 પછ તે ફર થી ગભર્વતી થઈ અને દ કરાને જન્મ આપ્યો. તેણે
ક ું, “હુ નાપસંદ છુ તે ઈ રે સાંભ ું છે, માટે તેમણે આ દ કરો પણ
મનેઆપ્યો છે” તેણે તે ું નામ શમયોન પા ુ.ં 34પછ તે ત્રીજીવાર ફર
ગભર્વતી થઈ અને દ કરાને જન્મ આપ્યો. તેણે ક ું, “હવે આ સમયે
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મારો પ ત માર સાથે પ્રેમથી બંધાશ.ે કેમ કે મેં તેના ત્રણ દ કરાને જન્મ
આપ્યો છે.” તે માટે તે ું નામ લેવી રાખવામાં આ ું.

35 તે ચોથી વખત ગભર્વતી થઈ અને દ કરાને જન્મ આપ્યો. તેણે
ક ું, “હવે આ સમયે હુ ઈ રની સ્ ુ ત કર શ.” તેથી તેણે તે ું નામ
યહૂદા પા ુ.ં ત્યાર પછ તેને સંતાન જનમવા ું બંધ થ ુ.ં

30
1જયારે રાહેલે જો ું કે તે પોતે બાળકોને જન્મ આપી શકતી નથી

ત્યારે તેણે તેની બહેન પર અદેખાઈ રાખી અને યાકૂબને ક ું, “મને
બાળકોઆપ ન હ તો હુ મર જઈશ.” 2યાકૂબે રાહેલ પર ુસ્સે થઈને
ક ું, “ઈ ર જમેણે તને બાળકોનો જન્મ આપતા અટકાવી છે, ું હુ
તેમને ાને છુ?”

3 તેણે ક ું, “ ુ,ં માર દાસી બલ્હાની પાસે જા કે જથેી તે તારા
સંબંધથી બાળકોને જન્મ આપે અને તેનાથી હુ બાળકો મેળવી શકુ.”
4 તેણે પત્ની તર કે તેની દાસી બલ્હા યાકૂબને આપી અને યાકૂબે તેની
સાથે પત્ની તર કેનો સંબંધ રા ો.

5 બલ્હા ગભર્વતી થઈ. તેણે યાકૂબના દ કરાને જન્મઆપ્યો. 6પછ
રાહેલે ક ું, “ઈ રે મારુ સાંભ ું છે. તેમણે ન ે માર વનંતી
સાંભળ ને મને દ કરો આપ્યો છે.” તે માટે તેણે તે ું નામ ‘દાન’ પા ુ.ં

7 રાહેલની દાસી બલ્હા ફર ગભર્વતી થઈઅને તેણે યાકૂબના બીજા
દ કરાને જન્મ આપ્યો. 8 રાહેલે ક ું, “મેં માર બહેન સાથે જબરદસ્ત
લડાઈ લડ છે અને હુ જીતી છુ.” તેણે તે ું નામ ‘નફતાલી’ પા ુ.ં

9 જયારે લેઆએ જો ું કે તેને પોતાને સંતાન જનમવા ું બંધ થ ું
છે, ત્યારે તેણે તેની દાસી ઝલ્પાને યાકૂબની પત્ની થવા સારુ આપી.
10લેઆની દાસી ઝલ્પાએ યાકૂબના દ કરાને જન્મઆપ્યો. 11લેઆએ
ક ું, “આના પર ઈ રની દયા છે!” તેથી તેણે તે ું નામ ‘ગાદ’ પા ુ.ં

12 પછ લેઆની દાસી ઝલ્પાને યાકૂબથી બીજો દ કરો જન્મ્યો.
13 લેઆએ ક ું, “હુ આ શષીત છુ! કેમ કે અન્ય ીઓ મને
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આશીવાર્ દત માનશ.ે” તેથી તેણે તે ું નામ ‘આશેર’ એટલે આ શષીત
પા ુ.ં

14 રુબેન ઘઉંની કાપણીના દવસોમાં ખેતરમાં ગયો હતો ત્યાં એક
છોડ પર ર ગણા*ં હતા. તેમાંથી કેટલાંક ર ગણાં તે લેઆની પાસે લઈ
આ ો. તે જોઈને રાહેલે લેઆને ક ું, “તારા દ કરાના ર ગણાંમાંથી
થોડાં મને આપ.” 15 લેઆએ તેને ક ું, “તેં મારા પ તને લઈ લીધો છે,
એ ું ઓછુ છે? તો હવે મારા દ કરાનાં ર ગણાં પણ તારે લેવાં છે?
“રાહેલે ક ું, “તારા દ કરાનાં ર ગણાં બદલે આજ રાત્રે યાકૂબ તાર
સાથે સહશયન કરશે.”

16સાંજે યાકૂબ ખેતરમાંથી આ ો. લેઆ તેને મળવાને બહાર ગઈ
અને ક ું, “આજે રાત્રે તારે માર સાથે સહશયન કરવા ું છે. કેમ કે મારા
દ કરાનાં ર ગણાં આપીને મેં આ શરત કર છે.” માટે તે રાત્રે યાકૂબ તેની
સાથે ૂઈ ગયો. 17ઈ રે લેઆ ું સાંભ ું અને તે ગભર્વતી થઈ. તેણે
યાકૂબના પાંચમા દ કરાને જન્મ આપ્યો. 18 લેઆએ ક ું, “ઈ રે મને
બદલો આપ્યો છે, કેમ કે મેં મારા પ તને માર દાસી આપી હતી.” તેણે
તે ું નામ ‘ઇસ્સાખાર†’ પા ુ.ં

19 લેઆ ફર ગભર્વતી થઈ અને તેણે યાકૂબના છઠ્ઠા દ કરાને જન્મ
આપ્યો. 20 લેઆએ ક ું, “ઈ રે મને સાર ભેટ આપી છે. હવે મારો
પ ત મને માનઆપશ,ે કેમ કે મેં તેના છ દ કરાને જન્મઆપ્યો છે. “માટે
તેણે તે ું નામ ઝ ુલોન‡ પા ુ.ં 21 ત્યાર પછ તેણે એક દ કર ને જન્મ
આપ્યો અને તેણીએ તે ું નામ દ ના પા ું.

22 ઈ રે રાહેલને યાદ કર ને તેની પ્રાથર્ના સાંભળ . તેને સંતાન
પ્રા પ્તનો આશીવાર્દ આપ્યો. 23 તે ગભર્વતી થઈ અને તેણે દ કરાને
જન્મ આપ્યો. તેણે ક ું, “ઈ રે માર શરમ દૂર કર છે” 24 તેણે તે ું
નામ ‘ ૂસફ’ પાડ ને ક ું, “ઈ ર એક બીજો દ કરો પણ મને આપો.”

યાકૂબ લાબાન સાથે સોદો કરે છે

* 30:14 30:14 ૂબ મીઠ ુગંધી લનો છોડ જનેો ફળ ખાઈને જાતીય ઇચ્છા જા ૃત
થાય છે. † 30:18 30:18 ઇસ્સાખાર બદલો ‡ 30:20 30:20 ઝ ુલોન માન
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25 રાહેલે ૂસફને જન્મ આપ્યો ત્યાર પછ યાકૂબે લાબાનને ક ું,
“મને વદાય કર, કે જથેી હુ મારો દેશ, એટલે મારા પોતાના ઘરે જાઉં.
26માર પત્નીઓ તથા મારાં બાળકો જઓેને સારુ મેં તાર સેવા ચાકર
કર છે, તે મને આપ. મને જવા દે, કેમ કે મેં તાર જે ચાકર કર છે, તે
ું જાણે છે.”
27લાબાને તેને ક ું, “જો, હવે તાર દ્ર માં મેં કૃપા પ્રાપ્ત કર હોય

તો રહે, કેમ કે ઈ ર દ્વારા મને જણા ું છે કે તારે લીધે ઈ રે મને ઘણો
આશીવાર્દ આપ્યો છે.” 28 પછ તેણે ક ું, “તાર ઇચ્છા અ ુસાર ું
જટે ું માંગીશ તેટ ું હુ તને આપીશ.”

29 યાકૂબે તેને ક ું, “ ું જાણે છે કે મેં તાર કેવી ચાકર કર છે અને
તારાં જાનવરોમાં કેટલો બધો વધારો થયો છે. 30 હુ અહ આ ો તે
પહેલાં તાર પાસે થોડુ હ ું અને હવે તે ઘણું વધી ગ ું છે. ાં મેં કામ
ક ુ છે ત્યાં ઈ રે તનેઆશીવાર્દઆપ્યો છે. હવે મારા પોતાના ઘર કુટુબ
માટે પણ મારે ઘણું કરવા ું છે. તે હુ ારે ૂરુ કર શ?”

31 લાબાને ક ું, “તને હુ ું વેતન આ ુ?ં” યાકૂબે ક ું, “ ું મને ક ું
જ નઆપીશ. જો ું મારા માટે આટ ું કરે તો હુ ફર તારાં ઘેટાંબકરાંને
ચાર શ અને તેમને સંભાળ શ. 32આજે મને તારાં બધાં ઘેટાંબકરાંના
ટોળાંમાં જવા દે કે તેમાંથી છાંટવાળા,ં ટપકાંવાળાં તથા કાળાં ઘેટાંને અને
ટપકાંવાળાં તથા છાંટવાળાં બકરાંને હુ અલગ કરુ. મારા વેતન તર કે ું
તે મને આપ.

33 જયારે મારા વેતન તર કે આપેલાં ઘેટાંબકરાં ું તપાસશે ત્યારે
પાછળથી માર પ્રામા ણકતા માટે તેઓ સાક્ષીરૂપ થશે કે બકરાંમાં જે
છાંટવાળા કે ટપકાંવાળા નથી અને ઘેટાંમાં પણ જે કાળાં નથી એવાં જો
માર પાસે મળે તો તે સવર્ ચોર નાં ગણાશ.ે” 34 લાબાને ક ું, “તાર
માંગણી પ્રમાણે હુ સંમત છુ.”

35 તે દવસે લાબાને પટ્ટાવાળાં તથા ટપકાંવાળાં બકરાં અને
છાંટવાળ તથા સફેદ ટપકાંવાળ બધી બકર ઓને અને ઘેટાંઓમાંથી
પણ જે કાળાં હતા તેઓને અલગ કયાર્ અને એ ઘેટાંબકરાં યાકૂબના
દ કરાઓને ુપ્રત કયા. 36 અને ત્રણ દવસનો પ્રવાસ થાય એટલા
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અંતર દૂર તેઓને લઈ જવા જણા ુ.ં યાકૂબે લાબાનનાં બાક રહેલા
ઘેટાંબકરાંને ત્યાં જ રહ ને સાચ ા.ં

37 યાકૂબે લીમડાની, બદામની તથા આમ ન ઝાડની લીલીછમ
ડાળ ઓ કાપી અને તેની છાલ એવી ર તે ઉખાડ કે તેમાં સફેદ પટ્ટા
દેખાય. 38 પછ તેણે જાનવરો પાણી પીવા આવે ત્યાં ખાડામાં જે
ડાળ ઓછોલી હતી તે તેઓનીઆગળઊભી કર . જયારે તેઓ પાણી
પીતા ત્યારે તેઓ ગભર્ ધારણ કરવા માટે આશક્ત થતાં હતા.

39 ડાળ ઓ આગળ ઘેટાંબકરાં ગભર્ધારણ કરતાં હતાં પછ
તેઓએપટ્ટાદાર,છાંટવાળાં તથા ટપકાંવાળાં બચ્ચાંઓને જન્મઆપ્યો.
40યાકૂબે ઘેટ ને અલગ કર અને લાબાનનાં જાનવરોમાં જે પટાદાર તથા
સવર્ કાળાં હતાં તેઓની તરફ તેઓના મોં રા ા.ં પછ તેણે પોતાના
ટોળાંને જુદાં પાડ્યાં અને લાબાનનાં ટોળાંની પાસે તેમને રા ાં ન હ.

41 જયારે ટોળાંમાંના સશક્ત પ્રાણી સંવનન કરતાં ત્યારે યાકૂબ
તે ડાળ ઓ ટોળાંની નજરો આગળ ખાડામાં ૂકતો હતો. 42 પણ
ટોળાંમાંના નબળા પ ુઆવતાં ત્યારે તે તેઓનીઆગળડાળ ઓ ૂકતો
નહોતો. તેથી નબળા ઘેટાંબકરાં લાબાનનાં અને સશક્ત યાકૂબનાં થયાં.

43 પ રણામે યાકૂબના ઘેટાંબકરાંમાં ઘણો વધારો થયો. તેની પાસે
દાસો તથા દાસીઓ,ઊંટો તથા ગધેડાં ઉપરાંત વશાળ પ્રમાણમાં અન્ય
જાનવરોની સંપ હતી.

31
યાકૂબ લાબાનને ત્યાંથી નાસી છૂટયો

1 હવે યાકૂબે લાબાનના દ કરાઓને એવી વાતો કહેતા સાંભ ાં
કે, “જે સઘ ું આપણા પતા ું હ ું તે યાકૂબે લઈ લી ું છે. આપણા
પતાની સવર્ સંપ તેણે મેળવી છે.” 2યાકૂબે લાબાનના ુખ પરજોતાં
તેને જણા ું કે તેના પ્રત્યે ું લાબાન ું વલણબદલાયે ું છે. 3પછ ઈ રે
યાકૂબને ક ું, “ ું તારા પ ૃઓના દેશમાં તથા તારા કુટુબીજનો પાસે
પાછો જા અને હુ તાર સાથે હોઈશ.
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4 યાકૂબે માણસ મોકલીને રાહેલને તથા લેઆને ખેતરમાં તેના ટોળાં
પાસે બોલાવી લીધાં. 5અને તેઓને ક ું, “તમારા પતા ું મારા પ્રત્યે ું
વલણ બદલાઈ ગ ું છે પણ મારા પતાના ઈ ર માર સાથે છે. 6 તમે
જાણો છો કે મેં મારા ૂરા સામથ્યર્ સ હત તમારા પતાની ચાકર કર છે.

7તમારા પતાએ મને ઠગ્યો છે અને મારા વેતનનો કરાર દસ વાર ભંગ
કરેલો છે. પણ ઈ રે તેનાથી મારુ ુકસાન થવા દ ું ન હ.” 8 તેણે
ક ું હ ું કે, ‘છાંટવાળાં પ ુઓ તારુ વેતન થશે,’ પછ સવર્ પ્રાણીઓને
છાંટવાળાં બચ્ચાં થયા.ં વળ તેણે ક ું, પટ્ટાવાળાં પ ુઓ તારુ વેતન
થશે અને પછ સવર્ પ ુઓને પટ્ટાવાળાં બચ્ચાં જન્મ્યા.ં 9એ ર તે ઈ રે
તમારા પતાના જાનવરોને લઈને મને આપ્યાં છે.

10 એક વાર મેં સ્વપ્નમાં જો ું કે ગભર્ધારણ કરવાની ઋ ુમાં જે
બકરાં ટોળાં સાથે મળ ને આવતાં હતાં તેઓ પટ્ટાદાર, છાંટવાળાં તથા
કાબરચીતરાં હતા.ં 11ઈ રના દૂતે મને સ્વપ્નમાં ક ું, ‘યાકૂબ.’ મેં ક ું,
‘હુ આ ર ો”

12 તેણે ક ું, ‘તાર આંખો ઊંચી કર ને જો કે ટોળાં સાથે જે બકરાં
સંબંધ બાંધે છે તેઓ સવર્ પટ્ટાદાર, છાંટવાળા તથા કાબરચીતરા છે.
કેમ કે લાબાન તને જે કરે છે તે સવર્ મેં જો ું છે. 13 ાં તેં સ્તંભને
અ ભ ષક્ત કય હતોઅને ાં તેં માર પ્ર તજ્ઞા લીધી હતી, તે બેથેલનો
ઈ ર હુ છુ. હવે આ દેશમાંથી ું તાર જન્મ ૂ મના દેશમાં પાછો જા.”

14 રાહેલે તથા લેઆએતેને ઉ રઆપ્યો, “ ું અમારા પતાના ઘરમાં
અમારે સારુ કઈ હસ્સો કે વારસો છે? 15 ું તેમણેઅમાર સાથે વદેશી
જવેો વહાર કય નથી? કેમ કે તેણે અમને વેચી દ ધી છે અને અમારા
તમામ પૈસા પણ ખાઈ ગયા છે. 16 કેમ કે ઈ રે અમારા પતા પાસેથી
જે સંપ લઈ લીધી, તે સવર્ અમાર તથા અમારા બાળકોની છે. તો
પછ હવ,ે ઈ રે તમને જે કઈ ક ું છે તે પ્રમાણે કરો.”

17 પછ યાકૂબે ઊઠ ને તેના દ કરાઓને તથા તેની પત્નીઓને ઊંટો
પર બેસાડ્યા.ં 18 તેના પતા ઇસહાકના દેશ કનાન તરફ જવાને તેણે
તેનાં સવર્ ઘેટાંબકરાં તથા જે બધી સંપ તેણે મેળવી હતી, એટલે જે
અન્ય જાનવરોની સંપ તેણે પાદ્દાનારામમાં પ્રાપ્ત કર હતી તે બધાની
સાથે ત્યાં રવાના થવાની શરૂઆત કર .
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19 પછ લાબાન પોતાનાં ઘેટાંને કાતરવા ગયો હતો અને રાહેલે તેના
પતાના ઘરની ૂ તઓ ચોર લીધી હતી. 20 યાકૂબે પોતાના જવાની
ખબર તેને આપી ન હ અને લાબાન અરામીને છેતય . 21 તેની પાસે જે
હ ું તે સવર્ લઈને તે વદાય થયો અને ઝડપથી નદ પાર ઊતર ગયો
અને ગલ્યાદ પવર્ત તરફ આગળ વધ્યો.

લાબાન યાકૂબનો પીછો કરે છે
22 ત્રીજે દવસે લાબાનને કહેવામાં આ ું કે યાકૂબ નાસી ગયો છે.

23 તેથી તે તેની સાથે તેના સગાંઓને લઈને સાત દવસની ુસાફર
જટેલા અંતર ુધી તેની પાછળ પડ્યો. તે ગલ્યાદ પવર્ત પર તેની
આગળ નીકળ આ ો હતો.

24હવે રાત્રે લાબાન અરામીના સ્વપ્નમાં ઈ રે ક ું હ ુ,ં “ ું યાકૂબને
ખરુ અથવા ખોટુ કહેવા વષે સાવચેત રહેજ.ે” 25 લાબાન યાકૂબની
આગળ પહોંચી ગયો હતો. હવે યાકૂબે પહાડ પર તેનો તં ુ બાંધ્યો
હતો. લાબાને પણ તેના સગાંઓ સાથે ગલ્યાદ પહાડ પર તં ુ બાંધ્યો
હતો.

26 લાબાને યાકૂબને ક ું, “આ તેં ું ક ુ છે, તેં મને છેતય અને
લડાઈમાં પકડલેા કેદ ઓની જમે માર દ કર ઓને ું લઈ જાય છે?
27શા માટે છાનોમાનો નાસીજાય છે? તેં કુ ુ ક્તથી મને અજાણ રા ો
છે. હુ ગીતોથી, ખંજર થી તથા વીણા વગાડ ને ઊજવણી કર ને તને
વદાયઆપત. 28તેં મને મારા પૌત્રોને ુંબન કરવા દ ું ન હ અને માર
દ કર ઓને ‘આવજો’ કહેવા પણ ન દ .ુ તેં ભારે ૂખાર્ઈ કર છે.

29 તને ુકસાન કરવાની તાકાત મારા હાથમાં છે પણ તારા પતાના
ઈ રે ગતરાત્રે માર સાથે વાત કરતા ક ું, ‘ ું યાકૂબને ખરુખોટુ કહેવા
વષે સાવચેત રહેજ”ે 30અને હવે તારે જ ું જોઈએ, કેમ કે તારા પતાના
ઘર માટે ું ઘણોઆ ુર થયો છે. પણ તેં માર ૂ તઓને કેમ ચોર લીધી
છે?”

31 યાકૂબે ઉ ર આપીને લાબાનને ક ું, “હુ તારાથી ગભરાઈ
ગયો હતો અને મેં વચા ુ કે કદાચ ું તાર દ કર ઓ માર પાસેથી
બળજબર થી લઈ લેશે તેથી હુ છાની ર તે નાસી આ ો. 32 જણેે
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તારા દેવો ચોયાર્ હશે તે જીવતો રહેશે ન હ. માર પાસે જે કઈ છે તારુ
છે. જો ૂ તઓ હોય તો તે આપણા સગાઓની હાજર માં ું લઈ લે.”
કેમ કે યાકૂબ જાણતો નહોતો કે રાહેલે તેઓને ચોર લીધી હતી.

33 લાબાન યાકૂબના તં ુમાં, લેઆના તં ુમાં અને બે દાસીઓના
તં ુમાં ગયો, પણ તેને તે ૂ તઓ મળ ન હ. તે લેઆના તં ુમાંથી
બહાર નીકળ ને રાહેલના તં ુમાં ગયો.

34 હવે રાહેલ ઘરની ૂ તઓને લઈને ઊંટોના જીન ઉપર તેઓને
ૂક ને તે પર બેઠ હતી માટે લાબાનને તે મળ ન હ. 35તેણે તેના પતાને

ક ું, “મારા પતા, ુસ્સે ન થાઓ, કેમ કે ીઓની ર ત પ્રમાણે મને થ ું
હોવાથી હુ તમાર આગળ ઊઠ શકતી નથી.” આમ લાબાને શોધ કર
પણ ઘરની ૂ તઓ તેને મળ ન હ.

36 યાકૂબ ુસ્સે થયો અને લાબાન સાથે વવાદ કય . યાકૂબે
લાબાનને ક ું, “મારો અપરાધ શો છે? મારુ પાપ ું છે કે ું આટલી
ઉગ્ર ર તે માર પાછળ પડ્યો છે? 37 કેમ કે તેં મારો સવર્ સામાન તપાસ્યો
છે. પણ તારા ઘર ું ક ું મળ આ ું નથી. જો ચોરે ું ક ું પકડા ું હોય
તો તે અહ આપણા સંબંધીઓનીઆગળ ૂક, કે જથેી તેઓઆપણા
બ ેનો ન્યાય કરે.

38 વીસ વષર્થી હુ તાર સાથે ર ો છુ. તાર ઘેટ ઓ તથા તાર
બકર ઓ જન્મ આપવામાં અસફળ ગઈ નથી, ના તો હુ તારા ટોળાંનાં
ઘેટાંઓને ખાઈ ગયો. 39 ફાડ નાખે ું હુ તાર પાસે લા ો ન હતો. તે ું
ુકસાન હુ પોતે ભોગવી લેતો હતો. દવસે અથવા રાત્રે ચોરાઈ ગયે ું તે
ું માર પાસેથી માગતો. 40 દવસે તાપથી તથા રાત્રે હમથી મારો ક્ષય

થયો;અને માર આંખની ઊંઘ જતી રહ ;એવી માર હાલત હતી.
41 આ વીસ વષર્ ુધી હુ એ પ્રમાણે તારા ઘરમાં ર ો. તાર બે

દ કર ઓને સારુ ચૌદ વષર્ તથા તારાં જાનવરોને સારુ છ વષર્ મેં તાર
ચાકર કર છે. તેં દસ વાર મારા વેતનનો કરાર ભંગ કય હતો. 42જો
મારા દાદા ઇબ્રા હમ તથા પતા ઇસહાક જે ઈ રના ભયમાં ચાલતા
હતા, તે ઈ ર માર સાથે ન હોત, તો ન ે આ વખતે ું મને ખાલી
હાથે વદાય કરત. ઈ રે તારો અત્યાચાર તથા માર સખત મહેનત
જોયાં છે અને તેથી તેમણે ગતરાત્રે તને ઠપકો આપ્યો છે.”
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યાકૂબ અને લાબાનની વચ્ચે સં ધ
43 લાબાને ઉ ર આપીને યાકૂબને ક ું, “આ દ કર ઓ માર

દ કર ઓ છે,આછોકરાઓ મારા છોકરા છે અને આ ટોળાં મારાં ટોળાં
છે. જે સવર્ ું જુએ છે તે મારુ છે. પણ હવે આ માર દ કર ઓને તથા
તેઓએ જે બાળકોને જન્મ આપ્યો છે, તેઓને લીધે તને હુ ું કરુ?
44 તેથી હવે ચાલ, આપણે બ ે કરાર કર એ અને તે માર તથા તાર
વચ્ચે સાક્ષી થશે.”

45 તેથી યાકૂબે પથ્થર લીધો અને સ્તંભ તર કે તેને ઊભો કય .
46 યાકૂબે તેના સંબંધીઓને ક ું, “પથ્થર એકઠા કરો.” તેથી તેઓએ
પથ્થર લાવીને ઢગલો કય . પછ તેઓએ તે ઢગલા પાસે ખા ું.
47 લાબાને તે ઢગલાને યગાર-સાહદૂથા* ક ો અને યાકૂબે તેને ગાલેદ
ક ો.

48 લાબાને ક ુ,ં “માર તથા તાર વચ્ચે આ પથ્થરનાં ગંજ આજે
સાક્ષી છે.” તે માટે તે ું નામ ગાલેદ કહેવાશે. 49તે ું નામ મસ્પાહ† પણ
પાડવામાં આ ું, કેમ કે લાબાને ક ું, “જયારે આપણે એકબીજાથી
જુદા પડ એ, ત્યારે ઈ ર માર અને તાર પર નજર રાખ.ે 50 જો ું
માર દ કર ઓ સાથે ખરાબ વતર્ન કરે અથવા માર દ કર ઓ સવાય
બીજી પત્નીઓ કરે, તો આપણી વચ્ચે કોઈ માણસ ન હ પણ ઈ ર
સાક્ષી છે.”

51 લાબાને યાકૂબને ક ું, “આ પથ્થરનાં ગંજને એટલે તાર તથા
માર વચ્ચે મેં જે સ્તંભ ઊભો કય છે તે જો. 52 આ ગંજ અને આ
સ્તંભ સાક્ષીને અથ થાય. તારુ અ હત કરવાને આ ગંજ ઓળંગીને હુ
તાર પાસે આવવાનો નથી અને આ ગંજ તથા સ્તંભ ઓળંગીને મારુ
અ હત કરવાને ું માર પાસે આવીશ ન હ. 53ઇબ્રા હમના ઈ ર તથા
નાહોરના ઈ ર, એટલે તેઓના પતાના ઈ ર આપણી વચમાં ન્યાય
કરો.” યાકૂબે પોતાના પતા ઇસહાક જે ઈ રનો ભય રાખતા હતા
તેમના સમ ખાધા.
* 31:47 31:47 યગાર-સાહદૂથા સાક્ષીનો ઢગલો † 31:49 31:49 મસ્પાહ ઊંચી
જગ્યા, ચોક રાખવાની ુરજ
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54 યાકૂબે પહાડ પર બ લદાન આપ્ ું અને ભોજન કરવાને તેના
સંબંધીઓને બોલા ા. તેઓએભોજન ક ુ અનેઆખી રાત પહાડ પર
વતાવી. 55વહેલી સવારે લાબાનઊઠ્યોઅને પોતાના પૌત્રો-પૌત્રીઓને
તથા પોતાની દ કર ઓને ુંબન કર ને તેઓને આશીવાર્દ આપ્યો. પછ
લાબાન ત્યાંથી પાછો વળ ને પોતાને ઘરે પાછો ગયો.

32
યાકૂબ એસાવને મળવા તૈયાર કરે છે

1 યાકૂબ પણ પોતાના રસ્તે ચાલતો થયો અને રસ્તામાં ઈ રના દૂતો
તેને મ ા. 2 જયારે યાકૂબે તેઓને જોયા ત્યારે તે બોલ્યો, “આ તો
ઈ રની છાવણી છે,” તેથી તેણે તે જગ્યા ું નામ ‘માહનાઇમ*’ પા ુ.ં

3 યાકૂબે પોતાની આગળ અદોમના દેશમાંના સેઈર પ્રદેશમાં તેના
ભાઈ એસાવની પાસે સંદેશાવાહકો મોકલ્યા. 4 તેણે તેઓને આજ્ઞા
આપીને ક ું, “મારા મા લક એસાવને તમે એમ કહેજો: તારો સેવક
યાકૂબ કહે છે કે: ‘આજ ુધી મામા લાબાનને ત્યાં હુ ર ો હતો.
5 માર પાસે બળદ, ગધેડા,ં ઘેટાંબકરાં, દાસ તથા દાસીઓ છે. મેં મારા
માણસોને આ ખબર આપવાને મારા ઘણી પાસે મોકલ્યા છે, જથેી ું
મારા પ્રત્યે ભલાઈ અને સહા ુ ૂ ત દશાર્વ.ે”

6એસાવને મળ ને પાછાઆ ા પછ સંદેશાવાહકોએયાકૂબને ક ું,
“અમે તારા ભાઈએસાવની પાસે ગયા હતા. તે તને મળવાનેઆવી ર ો
છે અને તેની સાથે ચારસો માણસો છે. 7 તેથી યાકૂબ ઘણો ગભરાઈને
ચતા ુર થયો. તેણે પોતાની સાથેના લોકોના, ઘેટાંબકરાંના, ઊંટોના
તથા અન્ય જાનવરોના ભાગ પાડ ને બે છાવણી કર . 8 તેણે ક ું, “જો
એસાવએક છાવણી પાસેઆવીને તેની પર હુમલો કરે, તો બાક રહેલી
છાવણી બચી જશે.

9 યાકૂબે ક ું, “પ્ર ,ુ મારા પતા ઇબ્રા હમ તથા પતા ઇસહાકના
ઈ ર,જમેણે મને ક ું હ ુ,ં ‘ ું તારા દેશ તથા તારા સંબંધીઓની પાસે
પાછો જા અને હુ તને સ ૃદ્ધ કર શ,’ 10 તમે કરેલા કરાર સંબંધી તમે

* 32:2 32:2 માહનાઇમ છાવણી
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મારા પર જે કૃપા કર છે તેને તથા તમાર સત્ય ન ાને હુ લાયક જ
નથી. કેમ કે હુ કેવળ માર લાકડ લઈને યદન પાર ગયો હતો અને હવે
માર પાસે જાનવરોના ટોળાંની બે છાવણી છે.

11 કૃપા કર ને મારા ભાઈના હાથથી એટલે એસાવના હાથથી મને
બચાવો, કેમ કે હુ તેનાથી ગભરાઉં છુ કે તે આવીને મારા પર, મારા
દ કરાઓ પર તથા તેઓની માતાઓ પર હુમલો કરે. 12 પણ તમે તો
કહે ું છે કે, ‘ ન ે હુ તને સ ૃદ્ધ કર શ અને સ ુદ્રના કાંઠાની રેતી જનેી
સં ા ગણી શકાય ન હ, તેના જટેલો તારો વંશ કર શ.’ ”

13 યાકૂબ તે રાત્રે ત્યાં જ ર ો. તેના ભાઈ એસાવને ભેટ આપવા
સારુ તેની પાસે જે હ ું તેમાંથી તેણે થોડુ લી ું. 14 એટલે બસો
બકર ઓ, વીસ બકરા,ં બસો ઘેટ ઓ તથા વીસ ઘેટા,ં 15 ત્રીસ દઝુણી
ઊંટડ તેઓનાં બચ્ચાં સ હત,ચાળ સગાય, દસબળદ, વીસગધેડ ઓ
તથા દસ ગધેડાં લીધાં. 16એ સવર્ના જુદાં જુદાં ટોળાં કર ને તેણે તેના
દાસોના હાથમાં સોંપ્યાં અને તેના દાસોને ક ું, “તમે માર આગળજાઓ
અને દરેક ટોળાંઓની વચ્ચે અંતર રાખો.

17 તેણે પહેલાને આજ્ઞા આપી, “મારો ભાઈ એસાવ તને મળે અને
તને ૂછે, ‘ ું ાંનો છે? ું ાં જાય છે? તાર આગળઆજે પ્રાણીઓ
ચાલે છે તે કોનાં છે?’ 18 ત્યારે ું કહેજ,ે ‘તેઓ તારા દાસ યાકૂબનાં છે.
તેઓ મારા મોટા ભાઈ અને મા લક એસાવને મોકલેલી ભેટ છે. અને
જો, તે પણ અમાર પાછળઆવે છે.’ ”

19 યાકૂબે બીજાન,ે ત્રીજાને તથા જે માણસો ટોળાંની પાછળ જતા
હતા તે સવર્ને પણ ૂચનો આપ્યાં કે, “જયારે તમે એસાવને મળો ત્યારે
એ જ પ્રમાણે કહેજો. 20 તમે એમ પણ કહેજો, ‘તારો દાસ યાકૂબ
અમાર પાછળ આવે છે.’ કેમ કે તેણે વચા ,ુ “જે ભેટો માર આગળ
જાય છે, તેથી હુ તેને શાંત કર શ. જયારે પાછળથી હુ તેને મળ શ ત્યારે
કદાચ તે મારો સ્વીકાર કરે.” 21 તેથી સવર્ ભેટો તેની આગળ ગઈ. તે
રાત્રે તે પોતાની છાવણીમાં ર ો.

પનીએલ ુકામે યાકૂબ ું મલ ્લ ુદ્ધ
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22 યાકૂબ રાત્રે ઊઠ્યો અને તેણે તેની બે પત્નીઓ, તેઓની બે
દાસીઓ તથા તેના અ ગયાર દ કરાઓને લીધા અને યાબ્બોકના નદ ની
પાર મોકલ્યા. 23આર તે તેણે તેઓને તેની સઘળ સંપ સાથે નદ ની
પાર પહોંચાડ દ ધા.

24 યાકૂબ એકલો રહ ગયો અને સવાર થતાં ુધી એક ુરુષે તેની
સાથે મલ ુદ્ધ ક .ુ 25જયારે તે માણસેજો ું કે તે તેને હરાવી શ ો નથી
ત્યારે તેણે તેની જાંઘના સાંધા પર પ્રહાર કય અને તેની સાથે મલ ુદ્ધ
કરતાં કરતાં યાકૂબની જાંઘનો સાંધો ખસી ગયો. 26 તે માણસે ક ું,
“સવાર થઈ છે માટે મને જવા દે.” યાકૂબે ક ું, “ ું મને આશીવાર્દ ન હ
આપે ત્યાં ુધી હુ તને જવા દઈશ ન હ.”

27 તે માણસે તેને ૂ ું, “તારુ નામ ું છે? “યાકૂબે ક ું, “યાકૂબ.”
28 તે માણસે ક ું, “હવેથી તારુ નામ યાકૂબ ન હ, પણ ઇઝરાયલ†
કહેવાશે. કેમ કે ઈ રની તથા માણસોની સાથે તેં સંઘષર્ કય છે અને ું
જય પામ્યો છે.”

29 યાકૂબે તેને ૂ ું, “કૃપા કર ું તારુ નામ મને કહે.” તેણે ક ું,
“મારુ નામ ું શા માટે ૂછે છે?” પછ તેણે તેને આશીવાર્દ આપ્યો.
30યાકૂબે તે જગ્યા ું નામ પનીએલ‡ પા ુ,ં કેમ કે તેણે ક ું, “મેં ઈ રને
ુખો ુખ જોયા છે તોપણ મારો જીવ બચી ગયો છે.”
31 યાકૂબ પ ુએલની પાર જતો હતો ત્યારે ૂય દય થયો. તે જાંઘના

કારણે લંગડાતો ચાલતો હતો. 32તે માટે ઇઝરાયલના લોકોઆજ ુધી
જાંઘના સાંધા પર ું માંસ ખાતા નથી. કેમ કે તે માણસે યાકૂબનીજાંઘના
સાંધા પરના સ્ના ુને ઈજા કર હતી. તેનાથી યાકૂબની જાંઘનો સાંધો
ખસી ગયો હતો.

33
યાકૂબ એસાવને મળે છે

1 યાકૂબે સામે દૂર ુધી નજર કર તો જોવામાં આ ું કે, એસાવ
તથા તેની સાથે ચારસો માણસો આવી ર ા હતા. યાકૂબે લેઆને,
† 32:28 32:28 ઇઝરાયલ ઈ રથી લડ ું ‡ 32:30 32:30 પનીએલ ઈ ર ું ુખ
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રાહેલને તથા તેઓની બે દાસીઓને બાળકો વહેંચી આપ્યા.ં 2 પછ
તેણે દાસીઓને તથા તેઓનાં સંતાનોને આગળ રા ા,ં તે પછ લેઆ
તથા તેના ુત્રો અને તે પછ છેલ્લે રાહેલ તથા ૂસફને રા ા.ં 3 તે પોતે
સૌની આગળ ચાલતો ર ો. તેના ભાઈની પાસે તે આ ો ત્યાં ુધીમાં
તેણે સાત વાર નમીને તેને દડવત પ્રણામ કયાર્.

4એસાવ તેને મળવાને ઉતાવળે આ ો. તે તેને ગળે ભેટ ને ૂમ્યો.
પછ તેઓ ભા ુક થઈને રડ પડ્યા. 5 જયારે એસાવે સામે જો ું તો
તેણે ીઓતથા છોકરાંને જોયા. તેણે ક ું, “તાર સાથેઆકોણ છે?”
યાકૂબે ક ું, તેઓતો ઈ રે કૃપા કર ને તારા દાસનેઆપેલાં સંતાનો છે.”

6 પછ દાસીઓ તેઓનાં સંતાનો સાથે આગળ આવી અને તેઓએ
સા ાંગ દડવત પ્રણામ કયાર્. 7પછ લેઆપણતેનાં સંતાનો સાથેઆવી
અને તેઓએ પણસા ાંગ દડવત પ્રણામ કયાર્. છેલ્લે ૂસફ તથા રાહેલ
આ ાં અને તેઓએ પણ સા ાંગ દડવત પ્રણામ કયાર્. 8એસાવે ક ું,
“આજે સવર્ જાનવરોના ટોળાં મને મ ાં તેનો મતલબ ું છે?” યાકૂબે
ક ું, “મારા મા લકની નજરમાં કૃપા પામવા માટેની એ ભેટ છે.”

9એસાવ બોલ્યો, “મારા ભાઈ, માર પાસે ૂર ું છે. તારુ સઘ ું ું
તાર પાસે રાખ.” 10યાકૂબે ક ું, “એમ ન હ,જો હુ તાર નજરમાં કૃપા
પામ્યો હોઉં તો કૃપા કર મારા હાથથી માર ભેટ સ્વીકાર, કેમ કે જાણે
ઈ ર ું ુખ જો ું હોય તેમ મેં તારુ ુખ જો ું છે અને તેં મને સ્વીકાય
છે. 11માર જે ભેંટ તાર પાસે લાવવામાં આવી છે તે કૃપા કર સ્વીકાર,
કેમ કે ઈ રે મારા ઉપર કૃપા કર છે તેથી માર પાસે ુષ્કળ છે.” યાકૂબે
તેને આગ્રહ કય અને એસાવે તેનો સ્વીકાર કય .

12 પછ એસાવે ક ું, “ચાલો, આપણે આપણા રસ્તે જઈએ. હુ
તાર આગળચાલીશ.” 13યાકૂબે તેને ક ું, “મારા મા લક ું જાણે છે કે
સંતાનો કશોર છે અને બકર ઓનાં તથા અન્યજાનવરોના બચ્ચાં માર
સાથે છે. જો તેઓને એક દવસ પણ વધારે લાંબા અંતરે હાંકવામાં
આવે તો સવર્ ટોળાં મર જાય એ ું થાય. 14 માટે મારા મા લક તારા
દાસની આગળ જા. હુ સેઈરમાં તાર પાસે આવી પહોંચીશ, ત્યાં ુધી
જે જાનવરો માર આગળ છે તેઓ તથા સંતાનો ચાલી શકે તે પ્રમાણે હુ
ધીમે ધીમે ચાલતો આવીશ.”
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15એસાવે ક ું, “માર સાથેના લોકોમાંથી હુ થોડા તાર પાસે રહેવા
દઉં છુ.” પણ યાકૂબે ક ું, “શા માટે? હુ મારા મા લકની નજરમાં કૃપા
પા ું એટ ું ૂર ું છે.” 16 તેથી તે દવસે એસાવ સેઈર જવાને પાછો
ફય . 17 ુ ોથમાં યાકૂબ ચાલતોઆ ો, તેણે પોતાને માટે ઘર બાંધ્ ું
અને તેનાં ઢોરને માટે આશ્રય ાનો બના ા. એ માટે તે જગ્યા ું નામ
ુ ોથ પ ુ.ં
18 જયારે યાકૂબ પાદ્દાનારામમાંથી આ ો, ત્યારે તે કનાન દેશના

શખેમ ુધી સહ સલામત આ ો. તેણે શહેરની નજીક ુકામ કય .
19 પછ જે જમીનના ટુકડામાં તેણે પોતાનો ુકામ કય હતો, તે જમીન
તેણે શખેમના પતા હમોરના દ કરાઓની પાસેથી સો ચાંદ ના સ ાથી
વેચાતી લીધી. 20 ત્યાં તેણે વેદ બાંધી અને તે ું નામ એલ-એલોહે
ઇઝરાયલ* પા ુ.ં

34
દ ના અને શેખેમ વાસીઓ

1 હવે લેઆથી જન્મેલી યાકૂબની દ કર દ ના તે દેશની ીઓને
મળવા બહાર ગઈ. 2 હમોર હવ્વી જે દેશનો હાકેમ હતો, તેના દ કરા
શખેમે તેને જોઈને તેને પકડ અને બળાત્કાર કય . 3 યાકૂબની દ કર
દ ના પર તે ું દલ મોહ પ ુ.ં તેણે તે જુવાન દ ના પર પ્રેમ કય અને
તેણે તેની સાથે વાત કર .

4 શખેમે પોતાના પતા હમોરને ક ું, “આ ુવાન કન્યા સાથે મારુ
લ કરાવી આપ.” 5 હવે યાકૂબે સાંભ ું કે માર દ કર દ નાની સાથે
તેણે બળાત્કાર કય છે. તેના દ કરા ખેતરમાં જાનવરોની પાસે હતા,
તેથી તેઓઆ ા ત્યાં ુધી યાકૂબ ૂપ ર ો.

6 શખેમનો પતા હમોર યાકૂબની સાથે વાતચીત કરવાને તેની પાસે
બહાર ગયો. 7જયારે યાકૂબના દ કરાઓએ એ સાંભ ું ત્યારે તેઓ
ુસ્સે ભરાયા અને ખેતરમાંથીઆ ા. તેઓ ક્રો ધત થયા, કેમ કે શખેમે

* 33:20 33:20 ઇઝરાયલનો ઈ ર, સામથ્યર્ ઈ ર
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યાકૂબની દ કર સાથે બળાત્કાર કર ને ઇઝરાયલને બદનામ ક ુ હ ું આ
બનાવ અણઘટતો હતો.

8 હમોર તેઓની સાથે વાતચીત કર ને બોલ્યો, “મારો દ કરો શખેમ
તમાર દ કર ને પ્રેમ કરે છે. કૃપા કર તેને તેની સાથે લ કરાવી આપો.
9 આપણે અરસપરસ વવાહ કર એ, એટલે તમાર દ કર ઓ અમને
આપો અને અમાર દ કર ઓ તમે પોતાને માટે લો. 10 તમે અમાર
સાથે રહો અને દેશ તમાર આગળ છે, તેમાં તમે રહો અને વેપાર કર ને
માલ મલકત મેળવો.

11શખેમે તેના પતા તથાભાઈઓને ક ું, “મહેરબાની કર ને માર પર
કૃપા દશાર્વો, તો તમે મને જે કહેશો તે હુઆપીશ. 12તમે માર પાસે ગમે
તેટ ું ૂલ્ય તથા ભેટ માગો અને જે તમે મને કહેશો, તે પ્રમાણે આપીશ,
પણઆ ુવાન કન્યા દ નાના લ માર સાથે કરાવો.” 13તેઓની બહેન
દ ના પર તેણે બળાત્કાર કય હતો, માટે યાકૂબના દ કરાઓએ શખેમ
તથા તેના પતા હમોરને કપટથી ઉ ર આપ્યો.

14 તેઓએ તેઓને ક ું, “જે માણસની ુ ત ન થઈ હોય તેને
અમાર બહેન આપવી એ કામ અમે કર શકતા નથી, કેમ કે તેથી
અમાર બદનામી થાય. 15 કેવળ આ શરતે અમે તમારુ માનીએ કે:
જમે અમે ુ ત પામેલા છ એ, તેમ તમારાં સવર્ ુરુષોની ુ ત કરાય.
16 પછ અમે અમાર દ કર ઓનાં લ તમાર સાથે કરાવીએ, તમાર
દ કર ઓ સાથે અમે લ કર એ અને તમાર સાથે રહ એ. આપણે
પરસ્પર એકતામાં આવીએ. 17 પણ જો ુ ત કરવા વષે તમે અમારુ
ન સાંભળો, તો અમે અમાર બહેનને લઈને ચાલ્યા જઈ ુ.ં”

18 તેઓની વાત હમોર તથા તેના દ કરા શખેમને સાર લાગી. 19 તે
જુવાન માણસે તે પ્રમાણે કરવામાં વાર ન લગાડ , કેમ કે તે યાકૂબની
દ કર માટે આશક્ત થયેલો હતો. તે પોતાના પતાના ઘરમાં સવર્ કરતાં
માનવંત માણસ હતો.

20 હમોર તથા તેનો દ કરો શખેમ પોતાના નગરના દરવાજે આ ા
અને પોતાના નગરના માણસો સાથે વાતચીત કર ને ક ું, 21 “આ
માણસો આપણી સાથે શાં તથી રહે છે, તે માટે તેઓને દેશમાં રહેવા
દો; અને તેમાં વેપાર કરવા દો કેમ કે ન ે, આ દેશ તેઓ માટે ૂરતો
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છે. આપણે તેઓની દ કર ઓ સાથે લ કર એ અને તેઓ આપણી
દ કર ઓ સાથે લ કરે.

22 તેથી જમે તેઓમાંના દરેક ુરુષની ુ ત કરવામાં આવે છે,
તેમ આપણા પણ દરેક ુરુષની ુ ત કરવામાં આવે, કેવળ આ એક
શરતે તેઓ આપણી સાથે રહેવા અને એકતામાં જોડાવાને સંમત થશે.
23 તેઓના ટોળાં, તેઓની સંપ તથા તેઓનાં ઢોરઢાંક, ું આપણાં
ન હ થશે? તેથી આપણે તેઓની વાત માનીએ. તેઓ આપણી મધ્યે
રહેશ.ે”

24 શહેરના સવર્ ુરુષોએ હમોર તથા તેના દ કરા શખેમનો પ્રસ્તાવ
સ્વીકાર લીધો અને સવર્ ુરુષોની ુ ત કરવામાં આવી. 25 ત્રીજા
દવસ,ે ુ તના કારણે જયારે તેઓ પીડાતા હતા, ત્યારે યાકૂબના
બે દ કરા, દ નાના ભાઈઓ, શમયોન તથા લેવીએ તેમની તલવાર
લીધી અને ઓ ચતા નગરમાં ધસી જઈને સવર્ ુરુષોને માર ના ા.
26 તેઓએ હમોરને તથા તેના દ કરા શખેમને તલવારની ધારથી માયાર્
અને શખેમના ઘરેથી દ નાને લઈને ચાલ્યા ગયા.

27 યાકૂબના બાક ના દ કરાઓએ ૃત્ ુ પામેલાઓના એ નગરમાં
આવીને તેને ૂ ું, કેમ કે તે લોકોએ તેઓની બહેનને ભ્ર કર
હતી. 28 તેઓએ તેઓનાં ઘેટાંબકરાં, ગધેડાં અને અન્ય જાનવરો તથા
નગરમાં તથા ખેતરમાં જે હ ું તે સવર્ તેઓની સંપ સ હત ૂંટ લી ું.
29 તેઓનાં સવર્ બાળકો તથા તેઓની પત્નીઓને તેઓએ કબજે કર .
વળ તેઓએ તેઓના ઘરોમાં જે હ ું તે બ ું પણ લઈ લી ું.

30યાકૂબે શમયોનને તથા લેવીને ક ું, “તમે મારા પર ુશ્કેલી લા ા
છો,આદેશના રહેવાસીઓએટલે કનાનીઓતથા પ રઝ ઓમાં તમે મને
તરસ્કારપાત્ર કય છે. સં ામાં મારા માણસો થોડા છે. જો તેઓ માર
વરુદ્ધએકઠા થઈને હુમલો કરે તો પછ મારો અને મારા પ રવારનો નાશ
થશે.” 31પણ શમયોન તથા લેવીએ ક ું, “શખેમ ગ ણકાની સાથે જે ું
વતર્ન કરે તે ું જ વતર્ન અમાર બહેન સાથે કરે એ ું બરાબર છે?”

35
યાકૂબ બેથેલમાં પાછા ફય
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1 ઈ રે યાકૂબને ક ુ,ં “હવે ું બેથેલમાં જા અને ત્યાં રહે. જયારે
ું તારા ભાઈ એસાવથી ડર ને નાસી ગયો હતો ત્યારે જમેણે તને દશર્ન

આપ્ ું હ ુ,ં તે ઈ રને સારુ ું ત્યાં વેદ બાંધ.” 2 પછ યાકૂબે તેના
ઘરનાંને તથા જે સવર્ તેની સાથે હતાં તેઓને ક ું, “તમાર વચ્ચે જે
અન્ય દેવો છે તેઓને દૂર કરો, પોતપોતાને ુદ્ધ કરો અને તમારાં વ
બદલો. 3 પછ આપણે બેથેલમાં જઈએ. જે ઈ રે માર આપ ના
દવસે મને સાંભ ો હતો અને ાં કઈ હુ ગયો ત્યાં જઓે માર સાથે
ર ા, તેમને સારુ ત્યાં વેદ બાંધવાની છે.”

4 તેથી તેઓએ તેમની પાસે જે અન્ય દેવો હતા, તથા તેમના કાનમાં
જે કુડળો હતાં તે સવર્ યાકૂબને આપ્યાં. યાકૂબે શખેમની પાસે એલોન
ૃક્ષ નીચે તેઓને દાટ દ ધા.ં 5 જમે જમે તેઓ આગળ વધતાં ગયાં,

તેમ તેમ ઈ રે તેઓની ચારેગમનાં નગરોને ભયભીત કયાર્. તેથી ત્યાંના
લોકોએ યાકૂબના દ કરાઓનો પીછો કય ન હ.

6 યાકૂબ તથા તેની સાથેના સવર્ લોકો કનાન દેશમાં આવેલા ૂઝ
એટલે બેથેલમાં પહોંચ્યા.ં 7 તેણે ત્યાં વેદ બાંધી અને તે જગ્યા ું નામ
એલ બેથેલ* પા ુ,ં કેમ કે જયારે તે તેના ભાઈથી નાસી જતો હતો,
ત્યારે ત્યાં ઈ રે તેને દશર્ન આપ્ ું હ ુ.ં 8 રબકાની સંભાળ રાખનાર
દાઈ દબોરા ૃત્ ુ પામી. તેને બેથેલ પાસે એલોન ૃક્ષ નીચે દફનાવામાં
આવી તેથી તે ૃક્ષ ું નામ એલોન-બા ૂથ† રાખવામાં આ ું.

9 જયારે પાદ્દાનારામથી યાકૂબ આ ો ત્યારે ઈ રે તેને ફર દશર્ન
આપ્ ું અને આશીવાર્દ આપ્યો. 10 ઈ રે તેને ક ું, “તારુ નામ યાકૂબ
છે પણ હવેથી તારુ નામ યાકૂબ કહેવાશે ન હ. તારુ નામ ઇઝરાયલ
થશે.” તેમણે તે ું નામ ઇઝરાયલ પા ુ.ં

11 ઈ રે તેને ક ુ,ં “હુ સવર્સમથર્ ઈ ર છુ. ું સફળ થા અને ૃ દ્ધ
પામ. તારા વંશમાં પ્રજાઓ અને પ્રજાઓના સ ુદાયો પેદા થશે અને
તારાં સંતાનોમાંથી કેટલાંક રાજાઓથશે. 12મેં જે દેશ ઇબ્રા હમને તથા
ઇસહાકને આપ્યો છે, તે હુ તને આપીશ અને તારા પછ તારા સંતાનોને

* 35:7 35:7 બેથેલ નો ઈ ર † 35:8 35:8એલોન-બા ૂથ રડતો એલોન
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પણ હુ તે દેશ આપીશ.” 13 જે જગ્યાએ ઈ રે તેની સાથે વાત કર
હતી ત્યાંથી તેઓ ચાલ્યા ગયા.

14 ાં ઈ રે તેની સાથે વાત કર હતી તે જગ્યાએ યાકૂબે પથ્થર ું
એક સ્મારક એટલે સ્તંભ ઊભો કય . તેણે તેના પર પેયાપર્ણ ક ુ તથા
તેલ રે ું. 15 ાં ઈ રે તેની સાથે વાત કર હતી તે જગ્યા ું નામ
યાકૂબે બેથેલ પા ુ.ં

રાહેલ અને ઇસહાકની ૃત્ ુ
16 તેઓ બેથેલથી આગળ વધ્યા. એફ્રાથ પહોંચવાને હજી થોડુ

અંતર બાક ર ું હ ું ત્યારે રાહેલને પ્ર ૂ તપીડા થઈ. તેને સખત દઃુખાવો
ઊપડ્યો. 17જયારે તે સખત પીડાતી હતી ત્યારે તેને તેની દાઈએ ક ું,
“બીશ ન હ, કેમ કે હવે તને બીજો દ કરો જન્મ્યો છે.” 18જયારે તેનો
જીવ જવા જવેો થયો ત્યારે તેના છેલ્લાં ાસે તેણે તે ું નામ બેનોની‡
પા ું પણ તેના પતાએ તે ું નામ બન્યામીન§ પા ુ.ં 19 રાહેલ
ૃત્ ુ પામી. તેને એફ્રાથ એટલે બેથલેહેમને રસ્તે દફનાવવામાં આવી.

20 યાકૂબે તેની કબર પર સ્તંભ ઊભો કય , તે આજ ુધી રાહેલની
કબરનો સ્તંભ કહેવાય છે. 21ઇઝરાયલ ુસાફર કરતાં આગળ વધ્યો
અને મગ્દાલ એદેરના ુરજની પેલી બાજુએ ુકામ કય . 22 જયારે
ઇઝરાયલ તે દેશમાં હતો, ત્યારે રુબેન તેના પતાની ઉપપત્ની બલ્હાની
પાસે જઈને તેની સાથે ૂઈ ગયો. તે ઘટના ઇઝરાયલના સાંભળવામાં
આવી.
યાકૂબના બાર દ કરા હતા. 23 લેઆના દ કરા: યાકૂબનો ે

દ કરો રુબેન તથા શમયોન, લેવી, યહૂદા, ઇસ્સાખાર તથા ઝ ુલોન.
24 રાહેલના દ કરા: ૂસફ તથા બન્યામીન. 25 રાહેલની દાસી બલ્હાના
દ કરા: દાન તથા નફતાલી.

26 લેઆની દાસી ઝલ્પાના દ કરા: ગાદ તથા આશેર. યાકૂબના
દ કરા જે તેને પાદ્દાનારામમાં થયા તેઓ એ હતા. 27 મામરે, એટલે

‡ 35:18 35:18બેનોની દઃુખનો દ કરો § 35:18 35:18 બન્યામીન જમણી હાથનો
દ કરો
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કયાર્થ-આબાર્ જે હેબ્રોન કહેવાય છે, ાં ઇબ્રા હમ તથા ઇસહાક
ર ાં હતા, ત્યાં યાકૂબ તેના પતા ઇસહાકની પાસે આ ો.

28 ઇસહાક ું આ ુષ્ય એકસો એંસી વષર્ ું હ ુ.ં 29 ઇસહાક ઘણી
ૃદ્ધ ઉંમરે મરણ પામ્યો અને તેના ૂવર્જો સાથે મળ ગયો. તેના દ કરા

એસાવે તથા યાકૂબે તેને દફના ો.

36
એસાવની વંશાવળ

1એસાવ એટલે અદોમની વંશાવળ આ છે. 2એસાવે કનાનીઓની
દ કર ઓ સાથે લ કયાર્. આ તેની પત્નીઓ હતી: આદા જે એલોન
હ ીની દ કર ;ઓહોલીબામાહ જે સબયોન હવ્વીની દ કર અનાની
દ કર હતી, 3 અને બાસમાથ જે ઇશ્માએલની દ કર , નબાયોથની
બહેન.

4આદાએ એસાવને માટે અ લફાઝને જન્મ આપ્યો અને બાસમાથે
રેઉએલને જન્મ આપ્યો. 5 ઓહોલીબામાહએ યેઉશ, યાલામ તથા
કોરાને જન્મ આપ્યા.ં એસાવને કનાન દેશમાં જે દ કરા જન્મ્યા હતા
તેઓ એ હતા.

6એસાવ તેની પત્નીઓ, તેના દ કરા, તેની દ કર ઓ, તેના ઘરના સવર્
લોકો, તેનાં સવર્ જાનવરો, તથા તેની સવર્ માલ મલકત જે તેણે કનાન
દેશમાં મેળવી હતી, તે સવર્ લઈને તેના ભાઈ યાકૂબની પાસેથી બીજા
દેશમાં ગયો. 7 તેણે આમ ક ુ કેમ કે તેઓની સંપ એટલી બધી હતી
કે તેઓ એકસાથે રહ શકે તેમ ન હ ુ.ં જે દેશમાં તેઓ રહેતા હતા ત્યાં
તેઓનાં જાનવરોને લીધે તેઓને કોઈ આશરો ન મ ો. 8 તેથી એસાવ
એટલે જે અદોમ કહેવાય છે તેણે સેઈર પહાડ પર જઈને વસવાટ કય .

9 સેઈર પહાડ પરના અદોમી લોકના ૂવર્જ, એસાવની વંશાવળ
આ પ્રમાણે છે. 10 એસાવના દ કરાઓ: એસાવની પત્ની આદાનો
દ કરો અ લફાઝ; અને એસાવની પત્ની બાસમાથનો દ કરો રેઉએલ.
11 તેમાન, ઓમાર, સફો, ગાતામ તથા કનાઝ એ અ લફાઝના દ કરા
હતા. 12 એસાવના દ કરા અ લફાઝની ઉપપત્ની તમ્ના હતી, તેણે
અ લફાઝને માટે અમાલેકને જન્મ આપ્યો. એસાવની પત્ની આદાના
દ કરા એ છે.
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13 રેઉએલના દ કરા આ છે: નાહાથ, ઝેરાહ, શામ્મા તથા મઝઝા.
આ એસાવની પત્ની બાસમાથના દ કરા હતા. 14 સબયોનની દ કર
અનાની દ કર ઓહોલીબામાહ જે એસાવની પત્ની હતી તેના દ કરા
આ છે: તેણે યેઉશ, યાલામ તથા કોરાને જન્મ આપ્યો.

15એસાવના વંશજોનાં સરદારો આ હતા:ં એસાવના ે દ કરા
અ લફાઝના દ કરા: તેમાન, ઓમાર, સફો, કનાઝ, 16 કોરા, ગાતામ
તથા અમાલેક હતા. જે સરદારો અ લફાઝથી અદોમ દેશમાં થયા તેઓ
એ છે. તેઓઆદાના પૌત્રો હતા.

17 એસાવના દ કરા રેઉએલના કુટુબો આ છે: નાહાથ, ઝેરાહ,
શામ્મા, મઝઝા. એ વંશજો રેઉએલથી અદોમ દેશમાં થયા. એ
એસાવની પત્ની બાસમાથના દ કરા હતા. 18 એસાવની પત્ની
ઓહોલીબામાહના દ કરા આ છે: યેઉશ, યાલામ, કોરા. એ સરદારોને
એસાવની પત્ની ઓહોલીબામાહ જે અનાની દ કર હતી તેણે જન્મ
આપ્યાં હતા. 19એસાવના દ કરા અને તેઓના સરદારો આ છે.

20 સેઈર હોર ના દ કરા જે દેશના રહેવાસીઓ હતા તેઓ આ છે:
લોટાન, શોબાલ, સબયોન, અના, 21 દશોન, એસેર તથા દશાન. તે
સેઈર હોર ઓના કુટુબનાં સરદારો જે અદોમ દેશમાં થયા એ હતા.
22 લોટાનના દ કરા હોર તથા હોમામ હતા. તમ્ના લોટાનની બહેન
હતી.

23 શોબાલના દ કરા આ છે, એટલે આલ્વાન, માનાહાથ, એબાલ,
શફો તથા ઓનામ. 24 સબયોનના દ કરા આ છે, એટલે એયાહ
તથા અના, જનેે તેના પતા સબોનનાં ગધેડાં ચરાવતાં અરણ્યમાં ગરમ
પાણીનાં ઝરા* મ ા હતા તે એ છે.

25 અનાનાં સંતાનો આ છે: દશોન તથા અનાની દ કર
ઓહોલીબામાહ. 26 દશોનના દ કરાઆ છે; હેમ્દાન,એશ્બાન, યથ્રાન
તથા ખરાન. 27એસેરના દ કરાઆ છે; બલ્હાન, ઝાવાન, તથા અકાન.
28 દશાનના દ કરા આ છે; ઉસ તથા આરાન. 29 હોર ઓના સરદારો
આ છે; લોટાન, શોબાલ, સબયોન તથા અના. 30 દશોન, એસેર,
દશાન; સેઈર દેશમાં સરદારોની યાદ પ્રમાણે હોર ઓ ું કુટુબ એ છે.

અદોમના શાસકો

* 36:24 36:24 ગરમ પાણીનાં ઝરા જગલી ગધેડો
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31ઇઝરાયલીઓ પર કોઈ રાજાએ રા કયાર્ પહેલા અદોમ દેશમાં
જે રાજાઓ રા કરતા હતા તે આ છે: 32 બેઓરનો દ કરો બેલા
અદોમમાં રા કરતો હતો અને તેના શહેર ું નામ દનહાબા હ ું.
33જયારે બેલા ૃત્ ુ પામ્યો, ત્યારે તેની જગ્યાએ બોસરામાંના ઝેરાહનો
દ કરો યોબાબ રાજા થયો.

34 જયારે યોબાબ ૃત્ ુ પામ્યો ત્યારે તેની જગ્યાએ તેમાન દેશના
હુશામે રાજ ક .ુ 35 જયારે હુશામ ૃત્ ુ પામ્યો ત્યારે તેની જગ્યાએ
બદાદના દ કરા હદાદે રાજ ક .ુ તેણે મોઆબના પ્રદેશમાં મદ્યાનીઓને
હરા ા હતા. તેના શહેર ું નામ અવીથ હ ુ.ં 36 ારે હદાદ ૃત્ ુ
પામ્યો ત્યારે તેની જગ્યાએ માસરેકામાંના સામ્લાએ રાજ ક .ુ 37જયારે
સામ્લા ૃત્ ુ પામ્યો ત્યારે તેની જગ્યાએ નદ પાસેના રહોબોથના
શાઉલે રાજ ક .ુ 38 જયારે શાઉલ ૃત્ ુ પામ્યો ત્યારે તેની જગ્યાએ
આખ્બોરના દ કરા બાલ-હનાને રાજ ક .ુ 39જયારેઆખ્બોરનો દ કરો
બાલ-હનાન ૃત્ ુ પામ્યો ત્યારે તેની જગ્યાએ હદારે રાજ ક .ુ તેના
શહેર ું નામ પાઉ હ ુ.ં તેની પત્ની ું નામ મહેટાબેલ હ ુ,ં તે માટે્રદની
દ કર , મેઝાહાબની પૌત્રી હતી.

40 એસાવના વંશજોના, તેમના કુટુબનાં આગેવાનોના નામ તેમના
પ્રદેશ પ્રમાણે આ છે: તમ્ના, આલ્વાહ, યથેથ, 41 ઓહોલીબામાહ,
એલા, પીનોન, 42 કનાઝ, તેમાન, મબ્સાર, 43 માગ્દ એલ તથા ઇરામ;
તેઓએ કબજે કરેલ દેશમાં તેમના વતન પ્રમાણે અદોમના કુટુબોના વડા
એ છે. અદોમીઓનો પતા એસાવ છે.

37
ૂસફના સપના

1 યાકૂબ તેનો પતા જે દેશમાં રહેતો હતો તેમાં, એટલે કનાન દેશમાં
ર ો. 2 યાકૂબના વંશ સંબં ધત આ ૃતાંત છે. ૂસફ સ ર વષર્નો
જુવાન થયો, ત્યારે તે તેના ભાઈઓની સાથે ઘેટાંબકરાં સાચવતો હતો.
તે તેના પતાની પત્નીઓ બલ્હા તથા ઝલ્પાના દ કરાઓની સાથે હતો.
ૂસફ તેઓના દરુાચારની જાણ તેના પતાને કરતો રહેતો હતો.
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3 હવે ઇઝરાયલ તેના સવર્ દ કરાઓ કરતાં ૂસફ પર વશેષ પ્રેમ
રાખતો હતો, કેમ કે તે તેના ૃદ્ધાવ ાનો દ કરો હતો. તેણે તેને સારુ
રગબેરગી ઝભ્ભો સીવડા ો. 4 તેના ભાઈઓએ જાણ્ ું કે તેઓનો
પતા તેના તમામ દ કરાઓમાંથી ૂસફ પર વશેષ પ્રેમ કરે છે. તેથી
તેઓ તેને નફરત કરતા હતા અને તેની સાથે ુદ્ધ હૃદયથી વાત કરતા
નહોતા.

5 ૂસફને સ્વપ્ન આ ું અને તેણે તેના ભાઈઓને તેના વષે કહ
સંભળા ું. તેથી તેઓ તેને વધારે નફરત કરવા લાગ્યા. 6 તેણે તેઓને
ક ું, “મેં જે સ્વપ્નમાં જો ું છે તે મહેરબાની કર સાંભળો.”

7આપણેખેતરમાં અનાજની ૂળ ઓબાંધતા હતા. ત્યારે માર ૂળ
ઊભી થઈ. તેની સામે તમાર ૂળ ઓ ચારેતરફ ઊભી રહ . તેઓ
માર ૂળ નીઆગળ નમી.” 8તેના ભાઈઓએતેને ક ું, “ ું ું ખરેખર
અમારા પર રાજ કરશે? ું ું ખરેખર અમારા પર અ ધકાર ચલાવશ?ે
“તેઓ તેના સ્વપ્નને લીધે તથા તેની વાતને લીધે તેના પર વધારે નફરત
કરવા લાગ્યા.

9 તેને ફર બીજુ સ્વપ્ન આ ું. તે વષે તેણે તેના ભાઈઓને ક ું,
“જુઓ, મને બીજુએક સ્વપ્નઆ ુ:ં ૂયર્,ચંદ્ર તથાઅ ગયાર તારાઓ
માર આગળ નમ્યા.ં” 10જે ું તેણે તેના ભાઈઓને ક ું તે ું તેણે તેના
પતાને પણ ક ું અને તેના પતાએ તેને ધમકા ો. તેણે તેને ક ું, “જે
સ્વપ્ન તને આ ું તે ું છે? તાર આગળજમીન ુધી નમવાને હુ, તાર
માતા તથા તારા ભાઈઓ ું ખરેખરઆવી ુ?ં” 11તેના ભાઈઓને તેના
પર અદેખાઈઆવી, પણ તેના પતાએ તે વાત મનમાં રાખી.

ૂસફ તેના ભાઈઓ દ્વારા વેચી દેવાયો
12 તેના ભાઈઓ તેઓના પતાના ટોળાં ચરાવવાને શખેમમાં ગયા.

13 ઇઝરાયલે ૂસફને ક ું, “ ું તારા ભાઈઓ શખેમમાં ઘેટાંબકરાં
ચરાવતા નથી? હુ તને તેઓની પાસે મોક ું છુ.” ૂસફે તેને ક ું, “હુ
તૈયાર છુ.” 14 તેણે તેને ક ું, “હવે જા, તારા ભાઈઓ તથા ટોળાં સારાં
છે કે ન હ તે જો અને માર પાસે ખબર લઈ આવ.” પછ યાકૂબે તેને
હેબ્રોનની ખીણમાંથી રવાના કય અને ૂસફ શખેમમાં ગયો.
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15 જુઓ, ૂસફ ખેતરમાં ભટકતો હતો એટલામાં એક માણસ તેને
મ ો. તે માણસે તેને ૂ ું, “ ું કોને શોધે છે?” 16 ૂસફે ક ું, “હુ
મારા ભાઈઓને શો ું છુ. કૃપા કર , મને કહે કે, તેઓઅમારા પ ુઓનાં
ટોળાંને ાં ચરાવે છે?” 17તે માણસે ક ું, “તેઓ દોથાન તરફ ગયા છે,
કેમ કે મેં તેઓને એ ું કહેતાં સાંભ ાં હતા કે, “ચાલો આપણે દોથાન
જઈએ.” ૂસફે પોતાના ભાઈઓની પાછળ જઈને દોથાનમાં તેઓને
શોધી કાઢ્યા.ં

18 તેઓએ તેને દૂરથી જોયો અને તેઓની પાસે તે આવી પહોંચે
તે અગાઉ તેને માર નાખવાને પેંતરો રચ્યો. 19 તેના ભાઈઓએ
એકબીજાને ક ું, “જુઓ,આસ્વપ્નપ તઆવી ર ો છે. 20હવે ચાલો,
આપણે તેને માર નાખીને કોઈએક ખાડામાં નાખી દઈએ. પછ આપણે
જાહેર કર ું કે, ‘કોઈ જગલી પ ુ તેને ખાઈ ગ ું છે.’ પછ તેના સ્વપ્ન ું
ું થાય છે તે આપણે જોઈ ુ.ં”
21રુબેને તે સાંભ ું અને ભાઈઓના હાથમાંથી તેણે તેને છોડા ો.

તેણે ક ું, “આપણે તેનો જીવ લેવો નથી.” 22 તેઓના હાથમાંથી તેને
છોડાવીને તેના પતાને સોંપવા માટે રુબેને તેઓને ક ું, “તે ું લોહ ન
વહેવડાવીએ. પણ આ અરણ્યમાં જે ખાડો છે તેમાં તેને નાખી દઈએ;
પણ તેને કશી ઈજા કર એ ન હ.”

23 ૂસફ જયારે તેના ભાઈઓની પાસે પહોંચ્યો, ત્યારે તેઓએ તેના
અંગ પરનો ઝભ્ભો ઝંૂટવી લીધો. 24તેઓએ તેને પકડ ને ખાડામાં નાખી
દ ધો. પણ તે ખાડો ખાલી હતો અને તેમાં પાણી ન હ ુ.ં

25 પછ તેઓ ભોજન કરવા માટે નીચે બેઠા. તેઓએ તેમની આંખો
ઊંચી કર ને જો ું, તો, ઇશ્માએલીઓનો સંઘ ગલ્યાદથીઆવતો હતો.
પોતાની સાથે ુગંધીઓ, ઔષધ તથા બોળથી લાદેલાં ઊંટોને લઈને
તેઓ મસર દેશમાં જતા હતા. 26 યહૂદાએ તેના ભાઈઓને ક ું, “જો
આપણેઆપણા ભાઈને માર નાખીને તે ું લોહ સંતાડ દઈએ તો તેથી
આપણને ું મળે?

27 ચાલો, આપણે તેને ઇશ્માએલીઓને વેચી દઈએ અને આપણે
તેને ક ું ુકસાન કર એ ન હ. કેમ કે તે આપણો ભાઈ તથા આપણા
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કુટુબનો છે.” તેના ભાઈઓએ તે ું કહે ું સ્વીકા .ુ 28 મદ્યાની
વેપાર ઓ તેઓની પાસેથી પસાર થઈને જતા હતા ત્યારે ૂસફના
ભાઈઓએ તેને ખાડામાંથી બહાર લાવીને વીસ ચાંદ ના સ ામાં*
ૂસફને ઇશ્માએલીઓને વેચી દ ધો. ઇશ્માએલીઓ મસરમાં લઈગયા.
29રુબેન પાછો ખાડાની પાસે આ ો અને જુઓ, ૂસફ તો ખાડામાં

નહોતો. તેણે તેનાં વ ો ફાડ ને શોક પ્રદ શત કય . 30 તેણે તેના
ભાઈઓની પાસે પાછા આવીને ક ું, “ ુસફ ાં છે? અને હુ ાં
જાઉં?”

31પછ તેઓએએક બકરુ કાપ્ ું અને ૂસફના ઝભ્ભાને લઈને તેના
લોહ માં પલા ો. 32 પછ તેઓ તે ઝભ્ભાને તેના પતાની પાસે લા ા
અને તે બતાવીને ક ું, “આઝભ્ભોઅમને મ ો છે. કૃપા કર ઓળખ,
તે તારા દ કરાનો ઝભ્ભો છે કે ન હ?” 33 યાકૂબે તે ઓળખીને ક ું,
“તે મારા દ કરાનો ઝભ્ભો છે. કોઈ જગલી પ ુએ તેને ફાડ ખાધો છે.
ચો સ ૂસફને ફાડ ખાવામાં આ ો છે.”

34 યાકૂબે તેનાં વ ો ફાડયાં અને તેની કમરે ટાટ બાંધ્ ું. તેણે તેના
દ કરાને માટે ઘણાં દવસો ુધી શોક કય . 35 તેના સવર્ દ કરાઓ
તથા તેની સવર્ દ કર ઓ તેને દલાસો આપવા માટે આવીને ઊભા
ર ા.ં પણ તેણે દલાસો પામવાની ના પાડ . તેણે ક ું, “હુ ન ે
શોક કરતો શેઓલમાં મારા દ કરાની પાસે જઈશ.” તેનો પતા તેને
સારુ રડ્યો. 36 પેલા મદ્યાનીઓએ ૂસફને મસરમાં ફારુનના રક્ષકોના
સરદાર પોટ ફારને વેચી દ ધો.

38
યહૂદા અને તામાર

1 તે સમયે યહૂદા તેના ભાઈઓની પાસેથી જઈને હ રા નામે એક
અદલુ્લામીને ત્યાં ર ો. 2 ત્યાં યહૂદા એક કનાની માણસની દ કર જે ું
નામ ૂઆ હ ું તેને મ ો. તેણે તેની સાથે લ ક ુ અને તેની સાથે
સંબંધ કય .
* 37:28 37:28 વીસ ચાંદ ના સ ામાં 230 ગ્રામ ચાંદ - જે એક જુવાન ુલામ માટે
આપવામાં આવતો હતો
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3 ૂઆ સગભાર્ થઈ અને તેણે દ કરાને જન્મ આપ્યો. તેણે તે ું નામ
એર પા ુ.ં 4 તે ફર થી ગભર્વતી થઈ અને દ કરાને જન્મ આપ્યો. તેણે
તે ું નામ ઓનાન પા ુ.ં 5 તેણે ત્રીજા દ કરાને જન્મ આપ્યો અને તે ું
નામ શેલા પા ું. ત્યારે યહૂદા ખઝ બમાં રહેતો હતો.

6યહૂદાએ તેના જયે દ કરા એરનાં લ કરા ા.ં તેની પત્ની ું નામ
તામાર હ ુ.ં 7 યહૂદાનો જયે દ કરો એર ઈ રની દ્ર એ દુ હતો.
તેથી ઈ રે તેને મરણાધીન કય .

8 યહૂદાએઓનાનને ક ુ,ં “ ું તારા ભાઈની પત્ની પર પ્રેમ કર. તેના
પ્રત્યે ભાઈની ફરજ બજાવ અને તારા ભાઈને સારુ સંતાન નપજાવ.”
9 ઓનાને વચા ુ કે એ સંતાન તે ું ન હ ગણાય. તેથી, જયારે પણ
તે તેના ભાઈની પત્નીની પાસે જતો, ત્યારે તેના ભાઈના નામે સંતાન ન
અપાય તે માટે તે પોતા ું વીયર્ તેના ભાભીના અંગમાં જવા દેવાને બદલે
બહાર વેડફ દેતો હતો. 10 તે ું આ કૃત્ય ઈ રની નજરમાં ખરાબ હ ું.
તેથી ઈ રે તેને પણ મરણાધીન કય .

11 પછ યહૂદાએ તેની ુત્રવ ૂ તામારને ક ું કે, “મારો દ કરો શેલા
ુખ્ત વયનો થાય, ત્યાં ુધી ું તારા પતાના ઘરમાં વધવા તર કે રહે.”

કેમ કે તેણે વચા ુ કે, “કદાચ તે પણ તેના ભાઈઓની જમે ૃત્ ુ પામ.ે”
પછ તામાર જઈને તેના પતાના ઘરમાં રહ .

12 ઘણાં દવસો પછ , યહૂદાની પત્ની ૂઆ ૃત્ ુ પામી. યહૂદા
દલાસો પામ્યા પછ તે તેના મત્ર હ રા અદલુ્લામી સાથે તેના ઘેટાં
કાતરનારાઓની પાસે તમ્ના ગયો. 13 તામારને ખબર મળ , “જો,
તારાં સસરા તેના ઘેટાં કાતરવાને તમ્ના જઈ ર ો છે.” 14 તેણે તેની
વૈધ અવ ાનાં વ તેના શર ર પરથી ઉતાયાર્ અને ૂંઘટથી પોતાને
આચ્છા દત કર ને એનાઈમના દરવાજા પાસે, તમ્નાના માગર્ની બાજુએ
જઈને બેઠ . કેમ કે તેણે જાણ્ ું કે શેલા મોટો થયો છે, પણ તેને તેની
પત્ની થવા માટે આપવામાં આવી નથી.

15જયારે યહૂદાએ તેને જોઈ, ત્યારે તેણે વચા ુ કે તે ગ ણકા હશે,
કેમ કે તેણે તે ું ુખ ઢાં ું હ ુ.ં 16 તે માગર્ની બાજુએ તેની પાસે
ગયો અને ક ું, “ચાલ, મને તાર સાથે સંબંધ બાંધવા દે.” કેમ કે તે
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તેની ુત્રવ ૂ છે એ તે જાણતો નહોતો. તેણે ક ું, “માર સાથે સંબંધ
બાંધવાના બદલામાં ું મને ું આપીશ?

17 તેણે ક ું, “ટોળાંમાંથી એક લવારુ હુ તને મોકલી આ ું છુ.”
તેણીએ ક ું, ાં ુધી ું તે ના મોકલે ત્યાં ુધી ું મને ક ું ગીરવે
આ ુ?ં 18 તેણે ક ું, હુ તને ું ગીરવે આપી શકુ? તેણે ક ું, “તાર
ુદ્રા, તારો અછોડો તથા તારા હાથમાંની લાકડ .” તેણે તેને તે આપ્યાં.

પછ તે તેની પાસે ગયો. તેના સંસગર્થી તે ગભર્વતી થઈ.
19તે ઊઠ ને ચાલી. પછ તેણે તેનો ુંઘટ ઉતાય અને તેનાં વૈધ નાં

વ પહેયાર્. 20 તે ીના હાથમાંથી ગીરવે ૂકેલી વસ્ ુ લેવા માટે
યહૂદાએ તેના મત્રઅદલુ્લામીની સાથે લવારુ મોકલ્ ુ,ં પણ તે તેને મળ
ન હ.

21 પછ અદલુ્લામીએ તે જગ્યાના માણસોને ૂ ુ,ં “જે ગ ણકા
એનાઈમ પાસેના માગર્ પર હતી તે ાં છે?” તેઓએ ક ું, “અહ તો
કોઈ ગ ણકા નથી.” 22 તે યહૂદાની પાસે પાછો આ ો અને ક ું, “મને
તે મળ નથી. ત્યાંના માણસોએ પણ ક ું કે, ‘અહ કોઈ ગ ણકા ન
હતી.’ ” 23 યહૂદાએ ક ું, “તે ભલે તેની પાસે વસ્ ુઓ રાખ,ે રખેને
આપણે શરમજનક તમાં ુકાઈએ. તેને લીધે, મેં આ લવારુ
મોકલ્ ુ,ં પણ તને તે મળ ન હ.”

24 પછ આશરે ત્રણેક મ હના પછ યહૂદાને ખબર મળ કે, “તેની
ુત્રવ ૂ તામારે ભચાર કય છે અને તે ગભર્વતી થઈ છે.” યહૂદાએ

ક ું, “તેને અહ લાવોઅને સળગાવી દો.” 25જયારે તેને ત્યાં લાવવામાં
આવી ત્યારે તેણે પેલા ુરાવા સાથે તેના સસરાને સંદેશ કહેવડા ો કે,
“આવસ્ ુઓ જનેી છે, તેનાથી હુ ગભર્વતી થયેલી છુ” તેણે ક ું, “આ
ુદ્રા,અછોડો તથા લાકડ કોનાં છે, તે મહેરબાની કર ને ું ઓળખી લે.”

26યહૂદાએએવસ્ ુઓનેઓળખીઅને ક ું, “તે મારા કરતાં ન્યાયી છે,
કારણ કે મેં તેને મારા દ કરા શેલાને પત્ની તર કે ન આપી. તે પછ તેણે
તેની સાથે સંબંધ બાંધ્યો ન હ.

27 તેની પ્ર ૂ તના સમયે એમ થ ું કે, તેના પેટમાં જો ડયાં બાળકો
હતા.ં 28 જન્મ આપતી વખતે પ્રથમના એક બાળકે તેનો હાથ બહાર
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કાઢ્યો તેથી દાસીએ તેનો હાથ પકડ્યો અને તેના હાથ પર લાલ દોરો
બાંધ્યો. તેણે ક ું, “આનો જન્મ પ્રથમ થયો છે.”

29 પછ તેણે તેનો હાથ પાછો ખેંચ્યો ત્યારે, તેના ભાઈનો જન્મ થયો
અને દાસીએ ક ું, ું કેમ કર ને જન્મ પામ્યો? તેણે તે ું નામ પેરેસ*
પા ુ.ં 30 પછ તેનો ભાઈ, જનેે હાથે લાલ દોરો હતો તે જન્મ પામયો.
તે ું નામ ઝેરાહ† પ ુ.ં

39
ૂસફ અને પોટ ફારની પત્ની

1 ૂસફને મસરમાં લાવવામાં આ ો. ત્યાં જે ઇશ્માએલીઓ તેને
લઈને આ ા હતા, તેઓની પાસેથી પોટ ફાર નામનો એક મસર ,
જે ફારુનનો એક અમલદાર તથા રક્ષકોનો સરદાર હતો, તેણે ૂસફને
વેચાતો લીધો. 2 ઈ ર ૂસફની સાથે હતા. પોટ ફાર ઘણા સંપ વાન
માણસ હતો. ૂસફે તેના મા લક, મસર પોટ ફારના ઘરમાં વસવાટ
કય .

3 તેના મા લકે જો ું કે ઈ ર ૂસફની સાથે છે અને તે જે કઈ કરે છે
તેમાં ઈ ર તેને સફળ કરે છે. 4 તેથી ૂસફ તેની દ્ર માં કૃપાપાત્ર થયો
અને તેણે પોટ ફારની સેવા કર . પોટ ફારે તેને તેના ઘરનો કારભાર
ઠરાવીને તે ું જે સવર્ હ ું તે તેનો વહ વટ તેના હાથમાં સોંપ્યો.

5 તેણે તેના ઘરનો તથા તેની સવર્ મલકતનો કારભાર તેને ઠરા ો,
ત્યાર પછ થી ઈ રે ૂસફને લીધે મસર ના ઘરને આશીવાર્દ આપ્યો.
ઘરમાં તથા ખેતરમાં જે સવર્ તે ું હ ું તે પર ઈ રનો આશીવાર્દ હતો.
6 પોટ ફાર ું જે હ ું તે સવર્ તેણે ૂસફના હાથમાં સોંપ્ ુ.ં તે જે અ
ખાતો તે સવાય તે ું પોતા ું ું ું છે, એ કઈપણ તે જાણતો નહોતો.
ૂસફ ુંદર તથા આકષર્ક હતો.
7પછ એ ું થ ું કે તેના મા લક પોટ ફારની પત્નીએ ૂસફ પર કુદ્ર

કર ને ક ું, “માર સાથે ૂઈ જા.” 8 પણ તેણે ઇનકાર નકાર કર ને તેના
મા લકની પત્નીને ક ું, “જો, ઘરમાં ું ું મારા હવાલામાં છે તે મારો

* 38:29 38:29 પેરેસ ફાટ નીકળ ું † 38:30 38:30 ઝેરા લાલ ચમકતો
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મા લક જાણતો નથી અને તેણે તે ું જે સવર્ છે તે મારા હાથમાં સોંપ્ ું
છે. 9 આ ઘરમાં મારા કરતાં કોઈ મોટો નથી. તેણે તારા વના બીજા
કશા જ પર મારા માટે રોક લગાવી નથી, કેમ કે ું તેની પત્ની છે. તો
પછ આ ું મોટુ દષુ્કમર્ કર ને હુ શા માટે ઈ રનો અપરાધી થાઉં?”

10 દરરોજ તે ૂસફને મોહપાશમાં આકષર્તી હતી, પણ તેણે તેના પર
મો હત થવાનો તથા તેની સાથે રહેવાનો ઇનકાર કય . 11એક દવસે
એમ થ ું કે ૂસફ પોતા ું કામ કરવા માટે ઘરમાં ગયો. ઘર ું અન્ય કોઈ
માણસઅંદર ન હ ુ.ં 12 ત્યારે પોટ ફારની ીએ ૂસફના વ ો પકડ ને
ક ું, “માર સાથે ૂઈ જા.” પણ તે તે ું વ તેના હાથમાં રહેવા દઈને
નાસીને બહાર જતો ર ો.

13 જયારે ીએ જો ું કે તે તે ું વ તેના હાથમાં ૂક ને બહાર
નાસી ગયો છે, 14 ત્યારે તેણે તેના ઘરમાંનાં માણસોને બોલાવીને તેઓને
ક ું, “જુઓ, મારો પ ત પોટ ફાર આપણું અપમાન કરવાને આ હ ૂ
માણસને આપણી પાસે લા ો છે. તે માર સાથે ુવા માટે માર પાસે
આ ો એટલે મેં ૂમ પાડ . 15 અને મેં જયારે ૂમ પાડ , ત્યારે તે
સાંભળ ને તે તે ું વ મારા હાથમાં રહેવા દઈને નાસી ગયો અને બહાર
જતો ર ો.”

16તેનો પ ત ઘરેઆ ો ત્યાં ુધી તેણે તે ું વ પોતાની પાસે રાખી
ૂ ુ.ં 17 તેણે તેના પ ત સમક્ષ ુલાસો કય કે, “આ હ ૂ દાસ કે

જનેે ું આપણા ઘરમાં લા ો છે, તે માર આબરુ લેવા માટે માર પાસે
આ ો હતો. 18પણજયારે મેં ૂમ પાડ , ત્યારે તે તે ું વ માર પાસે
રહેવા દઈને નાસી છૂટ્યો.”

ૂસફ કેદખાનામાં
19જયારે તેના મા લકે તેની પત્નીની કહેલી વાત સાંભળ કે, “તારા

દાસે મને આમ ક ુ,” ત્યારે તે ઘણો ુસ્સે થયો. 20 તેણે ૂસફને જે
જગ્યાએ રાજાના કેદ ઓ કેદ કરાતા હતા, તે કેદખાનામાં ુરાવી દ ધો.

21પણ ઈ ર ૂસફની સાથે હતા અને તેમણે તેના પર દયા કર . તેને
કેદખાનાના અમલદારની દ્ર માં કૃપા પમાડ . 22જે કેદ ઓ કેદખાનામાં
હતા તેઓ સવર્ને અમલદારે ૂસફના હાથમાં સોપ્યા. ત્યાં જે કામ તેઓ
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કરતા તેની દેખરેખ ૂસફ રાખતો હતો. 23 તે કેદખાનાનો અમલદાર
ૂસફનાં કોઈપણ કામમાં મા ું મારતો ન હતો કે તેની ચતા કરતો ન

હતો. કેમ કે ઈ ર ૂસફની સાથે હતા. તેણે જે કઈ કામ ક ુ તેમાં
ઈ રે તેને સફળતા બક્ષી.

40
પાત્રવાહક અને ભ ઠયારાનાં સ્વપ્ન

1એ બીનાઓ પછ એમ થ ું કે મસરના રાજાના પાત્રવાહકે તથા
રસોઈયાએ તેમના મા લક મસરના રાજાનો ુન્હો કય . 2 ફારુન તેના
બ ે સેવકો પર,એટલે ુ પાત્રવાહક તથા ુ રસોઈયા પર ક્રો ધત
થયો. 3 ાં ૂસફ બંદ વાન હતો તે કેદખાનામાં એટલે અંગરક્ષકોના
ઉપર અમલદારને ત્યાં તેણે તે બ ેને કેદ કરા ા.

4 અંગરક્ષકોના ઉપર અમલદારે ૂસફને તેઓના ઉ રદાયી તર કે
નીમ્યો. તેણે તેઓની દેખભાળ રાખી. તેઓ કેટલીક ુદત ુધી કેદમાં
ર ા. 5 અને મસરના રાજાનો પાત્રવાહકને તથા રસોઈયાને એક જ
રાત્ર,ે સ્વપ્નના જુદા જુદા અથર્ પ્રમાણ,ે સ્વપ્ન આ ાં.

6 ૂસફે સવારે તેઓની પાસે અંદર આવીને તેઓને જોયા ત્યારે
તેઓ ઉદાસ હતા. 7 ફારુનના એ અમલદારો કે જઓે તેની સાથે તેના
મા લકના ઘરમાં કેદ હતા તેઓને ૂસફે ૂ ું, “તમે આજે ઉદાસ કેમ
દેખાઓ છો?” 8 તેઓએ તેને ક ું, “અમને બ ેને સ્વપ્ન આ ું છે
અને તેનો અથર્ બતાવે એવો કોઈ મળ શકે તેમ નથી.” ૂસફે તેઓને
ક ું, “અથર્ બતાવવો એ ું ઈ ર ું કામ નથી? તમારા સ્વપ્ન વષે મને
જણાવો તો ખરા!”

9 ુ પાત્રવાહકે તે ું સ્વપ્ન ૂસફને જણા ું, “જુઓ, મારા
સ્વપ્નમાં માર સામે એક દ્રાક્ષવેલો દેખાયો. 10 તે દ્રાક્ષવેલાને ત્રણ
ડાળ ઓ હતી. તેઓને જાણે કળ ઓ આવી, મોર ખીલ્યો અને તેના
ુચ્છામાં દ્રાક્ષો પાક . 11 ફારુનનો પ્યાલો મારા હાથમાં હતો. મેં દ્રાક્ષો

લઈને ફારુનના પ્યાલામાં તેનો રસ નચોવીને એ પ્યાલો ફારુનના હાથમાં
આપ્યો.”
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12 ૂસફે તેને ક ું, “એનો અથર્ આ છે: ત્રણ ડાળ તે ત્રણ દવસ છે.
13ત્રણ દવસમાં ફારુન તને પ્ર ત ત કરશે અને તને પાછો તાર અસલ
ફરજ પર ુનઃ ન ુક્ત કરશે. ું તેનો પાત્રવાહક હતો ત્યારની પ્રણાલી
પ્રમાણે ું ફારુનને તેનો પ્યાલો તેના હાથમાં આપીશ.

14 પણ તારુ સારુ થાય ત્યારે કૃપા કર ને મને યાદ કર ને મારા પર
દયા કરજ.ે મારા વષે ફારુનને જણાવીને આ કેદમાંથી હુ બહાર આ ું
એ ું કરજ.ે 15 કેમ કે હ ૂઓના દેશમાંથી હુ ખરેખર ફેંકાઈ ગયેલો છુ.
અહ પણ કેદમાં નંખાવા જવેો કોઈ અપરાધ મેં કરેલો નથી.”

16જયારે ુ રસોઈયાએ જો ું કે ુલાસાનો અથર્ સારો છે, ત્યારે
તેણે ૂસફને ક ું, “મને પણ સ્વપ્ન આ ું હ ું. રોટલી ભરેલી ત્રણ
ટોપલીઓ મારા માથા પર હતી. 17 ઉપલી ટોપલીમાં ફારુનને માટે
સવર્ પ્રકારનાં પકવાન હતા,ં પણ મારા માથા પરની એ ટોપલીઓમાંથી
પક્ષીઓ ખાઈ જતા હતા.ં”

18 ૂસફે ઉ રઆપીને ક ુ,ં “એનોઅથર્આ છે. તે ત્રણ ટોપલી ત્રણ
દવસ છે. 19 ત્રણ દવસમાં ફારુન તારુ મા ું તારા ધડ પરથી દૂર કરશે
અને તને ઝાડ પર લટકાવવામાં આવશે. પક્ષીઓ તારુ માંસ ખાશે.”

20 ત્રીજે દવસ,ે એટલે ફારુનના જન્મ દવસે એમ થ ું કે તેણે તેના
સવર્ સેવકોને મજબાની આપી. તેણે તેના બીજા અ ધકાર ઓ સમક્ષ
કરતાં ુ પાત્રવાહક તથા ુ રસોઈયા પર ધ્યાન આપ્ ુ.ં 21 તેણે
ુ પાત્રવાહકને તેની અસલની પદવી પર પાછો ન ુક્ત કય અને

તેણે પ્યાલો ફારુનના હાથમાં ફર થી ુ ો. 22 ૂસફે ુ રસોઈયાને
અથર્ સમજા ો હતો તે પ્રમાણે ફારુને તેને ફાંસી આપી. 23 પણ ુ
પાત્રવાહકે ૂસફને યાદ કય ન હ. તે તેને ૂલી ગયો.

41
ફરુનના સ્વપ્નો

1બે વષર્ પછ ફારુનને સ્વપ્નઆ ું. તેમાં તે નીલ નદ ની પાસે ઊભો
હતો. 2 ત્યાં ુંદર તથા ુ એવી સાત ગાયો નદ માંથી બહાર આવીને
સરકટના બીડમાં ચરવા લાગી. 3અચાનક તેઓની પાછળ કદરૂપી તથા



ઉત્પ 41:4 xcvi ઉત્પ 41:15

ૂકાઈ ગયેલી એવી બીજી સાત ગાયો નીલ નદ માંથી બહાર આવી.
તેઓ નદ ને કનારે અન્ય ગાયોની પાસે ઊભી રહ .

4 પછ કદરૂપી તથા ૂકાઈ ગયેલી ગાયો પેલી સાત ુંદર તથા ુ
ગાયોને ગળ ગઈ. એટલામાં ફારુનની ઊંઘ ઊડ ગઈ. 5 પછ તે પાછો
ઊંઘી ગયો અને તેને બીજુ સ્વપ્ન આ ું. એક સાંઠા પર દાણા ભરેલાં
તથા સારાં એવાં સાત કણસલાં આ ાં. 6 તેઓની પછ ુકાઈ ગયેલાં
તથા ૂવર્ના પવનથી ચીમળાયેલાં એવાં સાત કણસલાં આ ાં.

7 અને ુકાઈ ગયેલાં કણસલાં પેલા સાત પાકાં તથા દાણા ભરેલાં
કણસલાંને ગળ ગયા.ં ફારુન જાગી ગયો. તેને થ ું કે, તે તો સ્વપ્ન
હ ુ.ં 8 સવારે તે ઊઠ્યો ત્યારે તે ું મન ગભરા ુ.ં તેણે મસરના સવર્
શા ીઓને તથા જ્ઞાનીઓને બોલા ા; અને પોતે જોયેલાં સ્વપ્ન વષે
તેઓને જણા ું; પણ તેઓમાં એવો કોઈ ન હતો કે જે ફારુનનાં
સ્વપ્નનો અથર્ જણાવી શકે.

9એટલામાં ુ પાત્રવાહકે ફારુનને ક ું, “આજે મને મારો અપરાધ
યાદઆવે છે. 10જયારે ફારુનને પોતાના દાસો પર ુસ્સોઆ ો હતો
અને મને તથા ુ રસોઈયાને અંગરક્ષકોના ઉપર અમલદારના ઘરમાં
નજરકેદ કયાર્ હતા, 11 ત્યારે મને અને તેને એક જ રાત્રે સ્વપ્ન આ ાં
હતા.ં 12 ત્યાં એક હ ૂ જુવાન જે અંગરક્ષકોના ઉપર અમલદારનો
દાસ હતો, તે અમાર સાથે કેદમાં હતો. અમે તેને અમારા સ્વપ્નો
જણા ાં અને તેણે અમારા સ્વપ્નના અથર્ કહ બતા ા હતા. તેણે
અમને બ ેને અમારા સ્વપ્ન પ્રમાણે ુલાસા કર બતા ાં હતા. 13તેણે
અમને સ્વપ્નના જે ુલાસા કર બતા ા હતા, તે જ પ્રમાણે થ ું. મને
માર પદવી પર પાછો ન ુક્ત કરવામાં આ ો અને રસોઈયાને ફાંસી
આપવામાં આવી હતી.”

14 ફારુને માણસો મોકલીને ૂસફને બોલાવી મંગા ો. તેઓ તેને
અંધાર કોટડ માંથી ઉતાવળે બહાર લા ા. તેની હજામત કરાવી.
તેને નવાં વ ો પહેરા ાં અને ફારુનની સમક્ષ હાજર કય . 15 ફારુને
ૂસફને ક ું, “મને સ્વપ્ન આ ું હ ુ,ં પણ તેનો અથર્ જણાવનાર કોઈ

નથી. પણ મેં તારા વષે સાંભ ું છે કે, ું સ્વપ્ન સાંભળ ને તેનો અથર્
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કહ જણાવે છે.” 16 ૂસફે ફારુનને ઉ રઆપ્યો, “હુ ન હ, પણ ઈ ર
આપને શાં ત થાય એવો ઉ ર આપશે.”

17 ફારુને ૂસફને ક ું, “હુ મારા સ્વપ્નમાં નીલ નદ ને કનારે ઊભો
હતો. 18 ત્યાં ુ તથા ુંદર એવી સાત ગાયો નીલ નદ માંથી બહાર
આવીને સરકટના બીડમાં ચરવા લાગી.

19 તેઓની પાછળ નબળ , બહુ કદરૂપી તથા ુકાઈ ગયેલી એવી
બીજી સાત ગાયો નદ માંથી બહારઆવી. તે એટલી બધી કદરૂપી હતી
કે તેમના જવેી કદરૂપી ગાયો મેં આખા મસર દેશમાં કદ જોઈ નથી.
20 તે કદરૂપી તથા દબુળ ગાયો બીજી સાત ુ ગાયોને ગળ ગઈ.
21 ારે તેઓ તેને ખાઈ ગઈ, તો પણ તેઓ તેને ખાઈ ગઈ હોય એ ું
મા ૂમ પ ું ન હ, પણ તેઓ અગાઉની જમે જ કદરૂપી અને નબળ
રહ . પછ હુ જાગી ગયો.

22 ફર થી હુ ઊંધી ગયો ત્યારે મેં મારા સ્વપ્નમાં જો ું કે, એક સાંઠા
પર દાણાએ ભરેલાં તથા પાકાં એવાં સાત કણસલાં આ ાં, 23 અને
તેઓની પાછળ ુકાઈ ગયેલાં તથા ૂવર્ના પવનથી ચીમળાઈ ગયેલાં
એવાં સાત કણસલાં આ ાં. 24 ુકાઈ ગયેલાં કણસલાં પેલા સાત
સારાં કણસલાંને ગળ ગયા.ં આ સ્વપ્ન મેં જ્ઞાનીઓને ક ા, પણ કોઈ
એવો મ ો ન હ કે જે મને તેનો અથર્ જણાવી શકે.”

25 ૂસફે ફારુનને ક ું, “આપનાં સ્વપ્નો એક જવેા જ છે. ઈ ર જે
કરવાના છે તે તેમણે આપને જણા ું છે. 26 જે સાત સાર ગાયો તે
સાત વષ છે અને સાત સારાં કણસલાં તે પણ સાત વષ છે. સ્વપ્નો તો
એકસમાન જ છે.

27 તેઓની પાછળ જે ુકાઈ ગયેલી તથા કદરૂપી ગાયો આવી તે
સાત વષર્ છે અને દાણા વગરના તથા ૂવર્ના વા ુથી ચીમળાયેલાં જે
સાત કણસલાં તે દકુાળનાં સાત વષર્ છે. 28જે વાત મેં ફારુનને કહ તે
આ છે. ઈ ર જે કરવાના છે તે તેમણે આપને બતા ું છે. 29 જુઓ,
આખા મસર દેશમાં ઘણી ુષ્કળતાનાં સાત વષર્ આવશ.ે

30પછ દકુાળના સાત વષર્ આવશે અને મસર દેશમાં સવર્ ુષ્કળતા
ૂલી જવાશે અને દકુાળ દેશનો નાશ કરશે. 31 તે આવનાર દકુાળને
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કારણે દેશમાં ુષ્કળતા જણાશે ન હ કેમ કે તે દકુાળ બહુ કપરો હશે.
32 ફારુનને બે વાર સ્વપ્ન આ ાં તે એ માટે કે એ વાત ઈ રે ન
ઠરાવી છે અને ઈ ર તે થોડ જ વારમાં ૂર કરવાના છે.

33હવે ફારુને ુ દ્ધવંત તથા જ્ઞાની એવા માણસને શોધી કાઢ ને તેને
મસર દેશ પર ઠરાવવો જોઈએ. 34વળ ફારુનેઆમ કર ુ:ં મસર દેશ
પર ઉપર ઓ ઠરાવવા અને ુષ્કળતાનાં સાત વષર્ દર મયાન પેદાશનો
પાંચમો ભાગ લઈને રા ભંડારમાં ભરે.

35 જે સારાં વષર્ આવશ,ે તેઓમાં તેઓ સઘળો ખોરાક એકઠો કરે
અને ફારુનના હાથ નીચે સઘ ું અનાજ નગરેનગર ખોરાકને માટે એકઠુ
કર ને તેને રાખી ૂકે. 36પછ દકુાળનાં જે સાત વષર્ મસર દેશમાંઆવશે
તે માટે તે અ દેશને માટે સંગ્રહ થશ.ે આર તે દકુાળથી દેશનો નાશ ન હ
થાય.

ૂસફને મસર દેશનો અ ધકાર બના ો
37આ વાત ફારુનને તથા તેના સવર્ દાસોને સાર લાગી. 38 ફારુને

પોતાના દાસોને ક ું, “જનેામાં ઈ રનોઆત્મા હોય,એવોઆના જવેો
અન્ય કોઈ માણસઆપણને મળે ખરો?”

39 તેથી ફારુને ૂસફને ક ું, “ઈ રે આ સવર્ તને બતા ું છે, તે
જોતાં તારા જવેો ુ દ્ધમાન તથા જ્ઞાની બીજો કોઈ જણાતો નથી. 40 ું
મારા રા નો ઉપર થા. મારા સવર્ લોકો તાર આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલશ.ે
રા ાસન પર હુ એકલો જ તારા કરતાં મોટો હોઈશ.” 41 ફારુને
ૂસફને ક ું, “આજથી હુ તને આખા મસર દેશના ુ અ ધકાર

તર કે ન ુક્ત કરુ છુ.”
42 ફારુને પોતાની ુદ્રાવાળ વીંટ અ ધકારના પ્ર તક તર કે ૂસફની

આંગળ એ પહેરાવી. તેને શણનાં વ ો અને સોનાનો હાર પહેરા ો.
43 તેને બીજા દરજ્જાના રથમાં બેસાડ્યો અને લોકો તેની આગળ
“ ૂંટણ ટેકવો” એમ પોકારો પાડતા. ફારુને તેને આખા મસર દેશનો
ઉપર ન ુક્ત કય .
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44 ફારુને ૂસફને ક ું, “હુ ફારુન છુ અને મસરના આખા દેશમાં
તારો સં ૂણર્ અ ધકાર રહેશે.” 45 ફારુને ૂસફ ું નામ “સાફનાથ-
પાનેઆ” પા ું. ઓનના યાજક પોટ ફારની ુત્રી આસનાથ સાથે તેનાં
લ કરા ાં. ૂસફ આખા મસર દેશમાં સન્માન પામ્યો.

46 ૂસફ મસરના રાજા ફારુનની સમક્ષ દેશનોઅ ધપ ત થયો, ત્યારે
તે ત્રીસ વષર્નો હતો. તેણે આખા મસર દેશમાં ફર ને મા હતી મેળવી.
47 ુષ્કળતાનાં સાત વષર્માં જમીનમાંથી ુષ્કળ અનાજ પા ુ.ં

48 મસર દેશમાં એ સાત વષર્ દર મયાન ઉપજે ું સઘ ું અનાજ તેણે
એકઠુ ક .ુ તે અનાજ નગરોમાં ભર રા ુ.ં દરેક નગરનીઆસપાસ જે
ખેતરો હતાં તેઓ ું અનાજ તેણે તે જ નગરમાં ભે ું ક ુ. 49 ૂસફે
સ ુદ્રની રેતી જટેલાં અનાજનો સંગ્રહ કય . એટ ું બ ું અનાજ એકત્ર
થ ું કે તેનો તેણે હસાબ રાખવા ું પણ ૂક દ ુ.ં

50 દકુાળનાં વષ આ ાં તે અગાઉ ૂસફને બે દ કરા થયા, જે
આસનાથ, ઓનના યાજક પોટ ફારની દ કર થી જન્મ્યા. 51 ૂસફે
પોતાના ે દ કરા ું નામ મનાશ્શા* પા ુ,ં કેમ કે તેણે ક ું, “ઈ રે
મારાં સવર્ ક તથા મારા પતાના ઘર ું સવર્ મને વીસરાવી દ ું છે.”
52બીજા દ કરા ું નામ તેણે એફ્રાઇમ† પા ુ,ં કેમ કે તેણે ક ું, “મારા
દઃુખના દેશમાં ઈ રે મને સફળ કય છે.”

53 મસર દેશમાં ભર ૂર પણાનાં જે સાત વષર્ આ ાં હતાં તે વતી
ગયા.ં 54 ૂસફના ક ા પ્રમાણે, દકુાળનાં સાત વષર્ શરૂ થયા.ં દકુાળ સવર્
દેશોમાં ાપેલો હતો, પણ આખા મસર દેશમાં અ ના ભંડાર ભરેલા
હતા.

55 જયારે આખો મસર દેશ ૂખે મરવા લાગ્યો, ત્યારે લોકોએ
ફારુનની આગળ અનાજને માટે કાલાવાલા કયાર્. ફારુને સવર્
મસર ઓને ક ું, “ ૂસફની પાસે જાઓઅને તે તમને જે કહે તે કરો.”
56પછ ૂસફે સવર્ કોઠારો ઉઘાડ ને મસર ઓને અનાજ વેચા ું આપ્ ુ.ં
જો કે મસર દેશમાં તે દકુાળ બહુ વકટ હતો. 57 સવર્ દેશોના લોકો

* 41:51 41:51 મનાશ્શા સવર્ ક ૂલી જ ું † 41:52 41:52એફ્રાઇમ બે વખત
ફળદ્રપ થ ું
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મસર દેશમાં ૂસફની પાસે અનાજ વેચા ું લેવાનેઆ ા, કેમ કેઆખી
ૃથ્વી પર સખત દકુાળ હતો.

42
ૂસફના ભાઈઓ મસરમાં જાય છે

1હવે યાકૂબના જાણવામાં આ ું કે મસરમાં અનાજ મળે છે. તેથી
તેણે તેના દ કરાઓને ક ું, “તમે એકબીજા સામે જોતા કેમ ઊભા
છો?” 2મારા સાંભળવામાંઆ ું છે કે, “ મસરમાં અનાજઉપલબ્ધ છે.
ત્યાં જાઓ અને ત્યાંથી આપણે સારુ અનાજ વેચા ું લાવો કે આપણે
ખાઈને મરણથી બચીએઅને જીવતા રહ એ.” 3 ૂસફના દસ ભાઈઓ
અનાજ ખર દવાને મસરમાં ગયા. 4 પણ તેઓની સાથે ૂસફના ભાઈ
બન્યામીનને યાકૂબે મોકલ્યો ન હ, કેમ કે તેણે ક ું, “કદાચને તેના પર
કઈ વઘ્નઆવી પડ.ે”

5 બીજા લોકો કે જઓે અનાજ વેચા ું લેવા આવેલા હતા તેઓની
સાથે ઇઝરાયલના દ કરા પણ અનાજ માટે આ ા હતા. કેમ કે કનાન
દેશમાં પણ દકુાળ હતો. 6 અહ મસર દેશનો અ ધપ ત ૂસફ હતો.
દેશના સવર્ લોકોને અનાજ વેચા ું આપનાર તે જ હતો. ૂસફના
ભાઈઓઆ ાઅને તેઓએજમીન ુધી માથાં નમાવીને તેને સા ાંગ
દડવત પ્રણામ કયાર્.

7 ૂસફે પોતાના ભાઈઓને જોયાં. તેઓને ઓળ ા, પણ તે જાણે
તેઓને ઓળખતો ન હોય તેમ તેઓની સાથે વત્ય . તેણે તેઓની સાથે
કઠોરતાથી વાત કર ને ૂ ું, “તમે ાંથી આ ા છો? “તેઓએ ક ું,
“અમે કનાન દેશથી અનાજ વેચા ું લેવાને આ ા છ એ. 8 ૂસફે તેના
ભાઈઓને ઓળ ા પણ તેઓએ તેને ઓળ ો ન હ.

9 ૂસફને તેઓ વષે જે સ્વપ્ન આ ાં હતાં તે યાદ આ ાં. તેણે
તેઓને ક ું, “તમે જા ૂસ છે. અનાજને બહાને જા ૂસી કરવા આ ા
છો.” 10તેઓએતેને ક ુ,ં “ના, મારા મા લક, તારા દાસોઅનાજવેચા ું
લેવાને આ ા છે. 11અમે સવર્ એક માણસના દ કરાઓ છ એ. અમે
પ્રમા ણક ુરુષો છ એ. જા ૂસો નથી.”
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12 પણ ૂસફે તેઓને ક ું, “ના, તમે તો દેશની જા ૂસી માટે આ ા
છો.” 13 તેઓ બોલ્યા, “અમે તારા દાસો બાર ભાઈઓ છ એ, કનાન
દેશના એક માણસના દ કરા છ એ. જુઓ, નાનો ભાઈ અમારા પતાની
પાસે છે અને એક ભાઈનો તો પ ો નથી.”

14 ૂસફે તેઓને ક ુ,ં “જમે મેં તમને ક ું કે તમે જા ૂસ છો, એ
વાત ખર છે. 15તેથી તમાર તપાસ કરવામાં આવશે. ફારુનના જીવના
સમ કે તમારો નાનો ભાઈઅહ આ ા વના તમને અહ થીજવા દેવામાં
આવશે ન હ. 16તમે તમારામાંથીએકને મોકલો. તે તમારા ભાઈને લઈને
અહ આવે. તમને કેદમાં રાખવામાં આવશ.ે તમાર વાતની ખાતર
કરાશે કે તમે સા ું બોલો છો કે ન હ. હુ તો ફારુનના સમ ખાઈને કહુ
છુ કે તમે જા ૂસ જ છો.” 17 તેણે તેઓને ત્રણ દવસ ુધી કેદમાં ૂર
રા ા.

18 ત્રીજે દવસે ૂસફે તેઓને ક ું, “તમે એક કામ કરો અને જીવતા
રહો. કેમ કે હુ ઈ રથી ડરુ છુ. 19જો તમે પ્રમા ણકઅને સાચા ુરુષો
હો, તો તમારામાંનો એકભાઈ કેદખાનામાં રહે અને બાક નાજાઓઅને
દકુાળને લીધે તમારા ઘર માટે અનાજ લઈ જાઓ. 20 તમારા નાના
ભાઈને માર પાસે લાવો. જથેી તમાર વાતસાચી ઠરશેઅને તમે મરણને
પાત્ર થશો ન હ.” તેથી તેઓએએમ જ ક ુ.

21 તેઓએએકબીજાને ક ું, “ ન ે આપણે આપણા ભાઈ સંબંધી
અપરાધી છ એ, કેમ કે જયારે તેણે કાલાવાલા કયાર્ ત્યારે આપણે તેની
પીડા જોઈ, પણ તે ું સાંભ ું ન હ. તેથીઆ સંકટઆપણા પરઆવી
પ ું છે.” 22 રુબેને તેઓને ઉ ર આપ્યો, “ ું મેં તમને ક ું ન હ ું,
‘આ છોકરા સંબંધી તમે પાપ ન કરો?’ પણ તમે માન્ ું ન હ. હવે તેના
લોહ નો બદલો લેવામાં આવે છે.”

23 તેઓ જાણતા ન હતા કે ૂસફ તેમની વાત સમજે છે, કેમ કે
તેઓની અને ૂસફની વચ્ચે દભુા ષયા મારફતે વાતચીત થતી હતી.
24 ૂસફ તેના ભાઈઓની પાસેથી દૂર જઈને રડ પડ્યો. તેણે તેઓની
પાસે પાછા આવીને વાત કર . તેઓમાંથી શમયોનને લઈને તેઓના
દેખતાં તેને બાંધ્યો.

ૂસફના ભાઈઓ કનાન પાછા આ ા
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25પછ ૂસફે તેના ચાકરોનેઆજ્ઞાઆપી કે તેઓની ૂણોમાં અનાજ
ભરો, દરેક માણસે ૂકવેલાં નાણાં તેમની ૂણમાં પાછાં ૂકો તથા
તેઓની ુસાફર ને માટે ખાધસામગ્રી આપો. ચાકરોએ ૂસફની ૂચના
પ્રમાણે ક ુ.

26 તેઓ તેમનાં ગધેડાં પર અનાજ લાદ ને ત્યાંથી ઘરે જવા રવાના
થયા. 27 રસ્તામાં રાતવાસો કય ત્યારે એક ભાઈએ પોતાનાં ગધેડાંને
દાણા ખવડાવવાને તેની ૂણ છોડ , ત્યારે તેણે તેમાં પોતાનાં નાણાં
જોયાં. તે તેની ૂણમાં ૂકેલા હતા.ં 28તેણે તેના ભાઈઓને ક ું, “મારાં
નાણાં મને પાછાં મ ાં છે. તે માર ૂણમાં હતા.ં” તેઓનાં મન ગભરાયા
અને તેઓ ભયભીત થયા. તેઓએ ક ું, “ઈ રે આપણને આ ું ક ુ
છે?”

29 તેઓ કનાન દેશમાં તેઓના પતા યાકૂબ પાસે આ ા. તેઓની
સાથે જે બન્ ું હ ું તે બધી બાબતની વાત પતા સમક્ષ કરતાં તેઓએ
ક ું, 30 “જે માણસ તે દેશનો મા લક છે તે અમાર સાથે કઠોરતાથી
વત્ય અને અમને દેશના જા ૂસ ગણ્યા. 31 અમે તેને ક ું, ‘અમે
પ્રામા ણક માણસો છ એ. અમે જા ૂસ નથી. 32અમે બાર ભાઈઓ,
અમારા પતાના દ કરા છ એ. એકનો તો પ ો નથી અને નાનો અમારા
પતાની પાસે હમણાં કનાન દેશમાં છે”
33 તે માણસે એટલે દેશના મા લકે અમને ક ું, ‘તમે પ્રામા ણક

માણસો છો એની ખાતર માટે તમારા એક ભાઈને માર પાસે રહેવા
દો. તમે તમારા ૂખે મરતા કુટુબને માટે અનાજ લઈને જાઓ. 34 તમે
તમારા નાના ભાઈને માર પાસે લઈ આવો. તેથી હુ જાણીશ કે તમે
જા ૂસ નથી, પણ પ્રામા ણક માણસો છો. પછ હુ તમારા ભાઈને ુક્ત
કર ને તમને પાછો આપીશ અને તમને આ દેશમાં વેપાર કરવા દઈશ
એટલે શમયોનને ત્યાં રહેવા દેવો પડ્યો છે.’ ”

35 તેઓ પોતાની ૂણો ખાલી કરતા હતા ત્યારે, દરેક માણસના
નાણાંની થેલી તેની ૂણમાં હતી. જયારે તેઓએ તથા તેઓના પતાએ
તેઓનાં નાણાંની થેલીઓજોઈ ત્યારે તેઓ ૂબ ગભરાયા. 36તેઓના
પતા યાકૂબે તેઓને ક ું, “ઓ મારા દ કરાઓ, તમે મને ુત્રહ ન કય



ઉત્પ 42:37 ciii ઉત્પ 43:7

છે. ૂસફ ર ો નથી, શમયોન મસરમાં છે અને તમે બન્યામીનને લઈ
જવા બ ું જ માર વરુદ્ધ થાય છે.”

37રુબેને તેના પતાને ક ું, “જો હુ બન્યામીનને તાર પાસે પાછો ન
લા ું તો ું મારા બે દ કરાને માર નાખજ.ે તેને મારા હાથમાં સોંપ અને
હુ તેને તાર પાસે પાછો લાવીશ.” 38 યાકૂબે ક ું, “મારો દ કરો તમાર
સાથે ન હઆવે. કેમ કે તેનો ભાઈ મર ગયો છે અને તે એકલો ર ો છે.
જે માગ તમે જાઓછો ત્યાં જો તેના પર વઘ્નઆવી પડ,ે તો તમારાથી
માર આ ૃદ્ધાવ ામાં મારુ મરણ થાય, તમે એ ું કરવા ઇચ્છો છો.”

43
મસરની બીજી ુસાફર

1 કનાન દેશમાં ભયંકર દકુાળ તો ાપેલો જ હતો. 2 તેઓ
મસરમાંથી જે અનાજ લા ા હતા, તે ૂરુ થવા આ ું હ ું ત્યારે
તેઓના પતાએ તેઓને ક ું, “તમે ફર થી જઈને આપણે માટે અ
વેચા ું લઈ આવો.”

3યહૂદાએતેને ક ું, “તે માણસેઅમને ગંભીરતાથી ચેતવણીઆપેલી
છે, ‘જો તમારો ભાઈ તમાર સાથે ન હ આવે, તો તમે માર આગળ
આવી શકશો ન હ.’ 4જો ું અમારા ભાઈને અમાર સાથે મોકલે તો
જ અમે જઈને આપણે માટે અનાજ લાવી શક એ એ ું છે. 5 પણ જો
ું તેને ન હ મોકલે તો અમે જઈ ું ન હ. કેમ કે તે માણસે અમને ક ું

છે, ‘તમારો ભાઈ તમાર સાથે ન હ આવ,ે તો તમે માર આગળ આવી
શકશો ન હ.’ ”

6ઇઝરાયલે ક ું, “અમારો બીજો ભાઈ છે,એમ તે માણસને કહ ને
તમે માર સાથે આ ું વતર્ન કેમ ક ુ?” 7 તેઓએ ક ું, “આપણા વષે
તથા આપણા કુટુબ વષે તે માણસે ૂછપરછ કર ને ક ું, ‘ ું તમારો
પતા હજુ હયાત છે? ું તમારો બીજો કોઈ ભાઈ છે?’ અમે તેના પ્ર ો
પ્રમાણે તેને ઉ ર આપ્યો. અમને ું ખબર કે તે એમ કહેશે, ‘તમારા
ભાઈને અહ લાવો?’ ”
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8 યહૂદાએ તેના પતા ઇઝરાયલને ક ું, “અમાર સાથે બન્યામીનને
મોકલ કે,અમે રવાના થઈએઅને મસરમાંથી અનાજ લાવીએ કે જથેી
આપણે જીવતા રહ એ અને મર જઈએ ન હ. 9 હુ તેની ખાતર આ ું
છુ કે ું તેને માર પાસેથી માગજ.ે જો હુ તેને તાર પાસે ન લા ું અને
તેને તાર આગળ રજૂ ન કરુ, તો તેનો દોષ સદા મારા પર રહેશ.ે 10 કેમ
કે જો આપણે વલંબ કય ન હોત, તો ચો સ અમે અત્યાર ુધીમાં
બીજીવાર જઈને પાછા આ ા હોત.”

11 ઇઝરાયલે તેઓને ક ું, “હવે જો એમ જ હોય, તો આ દેશની
કેટલીક ઉ મ ચીજ વસ્ ુઓતે માણસને ભેટ તર કેઆપવા માટે તમાર
સાથે લઈ જાઓ: ખાસ કર ને દેશની ઔષધ, મધ, મસાલા, બોળ,
પસ્તા તથા બદામ લઈ જાઓ. 12 તમાર મોટ ૂણોમાં ૂક ને પાછુ
અપાયે ું નાણું પણ લઈ જાઓ. કદાચ એ ૂલથી આવી ગ ું હશ.ે

13 તમારા ભાઈ બન્યામીનને પણ સાથે લઈ જાઓ. તૈયાર થાઓ
અને મસરમાં તે માણસ પાસે ફર થી જાઓ. 14સવર્સમથર્ ઈ ર તમને
તે માણસ દ્વારા કૃપા દશાર્વે કે જથેી તે તમાર સાથે તમારા બીજાભાઈને
તથા બન્યામીનને ુક્ત કરે. જો મારે મારા દ કરાથી વં ચત થવા ું થાય
તો તે સહન કર ું જ પડશે. 15તેઓએભેટ લીધી, બમણાં નાણાં લીધાં
અને બન્યામીનને સાથે લઈને તેઓ મસરમાં ગયા;અને ૂસફની સમક્ષ
આવીને ઊભા ર ા.

16જયારે ૂસફે તેઓની સાથે બન્યામીનને જોયો, ત્યારે તેણે તેના
ઘરના કારભાર ને ક ુ,ં “આ માણસોને ઘરમાં લઈ આવ, પ ુને કાપીને
તેને રાંધીને તે માણસોને માટે તૈયાર કર; કે જથેી તેઓ બપોરે માર સાથે
જમે.” 17 જે પ્રમાણે ૂસફે ક ું હ ું તે પ્રમાણે કારભાર એ ક ુ. તે
તેઓને ૂસફના ઘરે લઈઆ ો.

18તેઓને ૂસફના ઘરમાં લાવવામાંઆ ા તેથી તેઓને બીક લાગી.
તેઓબોલ્યા, “આપણે પ્રથમ વારઆ ા ત્યારેઆપણા થેલાઓસાથે
જે નાણું પાછુઆપવામાં આ ું હ ુ,ં તેને કારણે તે આપણી વરુદ્ધ તક
શોધતો હોય એ ું શ છે. તે કદાચઆપણી અટકાયત કરે,આપણને
ુલામ બનાવે અને આપણા ગધેડાં પણ જપ્ત કર લે ખરો.” 19 તેઓ
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ૂસફના ઘરના કારભાર પાસે ગયા, ઘરના દરવાજા આગળ તેઓએ
વાતચીત કરતાં તેને ક ું, 20 “ઓ અમારા મા લક, અમે પ્રથમવાર
અનાજખર દવાનેઆ ા હતા. 21 ત્યારે એ ું બન્ ું હ ું કે,અમે જયારે
અમારા ઉતારાના ાને પહોંચ્યા અને અમે અમારા થેલાઓ છોડ્યા,
ત્યારેઅમારામાંના દરેકની ૂણોમાં અમે ૂકવેલાં નાણાં અમારાજોવામાં
આ ાં. અમે તે નાણાં પાછાં લા ા છ એ. 22 તે ઉપરાંત વધારાનાં
નાણાં પણ અમે અનાજ ખર દવા લા ા છ એ. અમારા થેલાઓમાં
નાણાં કોણે ૂકેલાં હતાં એ અમે જાણતા નથી.” 23 કારભાર એ ક ું,
“તમને શાં ત થાઓ, ગભરાશો ન હ. તમારા તથા તમારા પતાના ઈ રે
જ એ નાણું તમારા થેલાઓમાં ૂ ું હશ.ે મને તમારા નાણાં મ ા
હતા.” ત્યાર પછ કારભાર શમયોનને તેઓની પાસે લા ો.

24 પછ કારભાર બધા ભાઈઓને ૂસફના ઘરમાં લઈ ગયો. તેણે
તેઓને પાણી આપ્ ું અને તેઓએ પગ ધોયા. તેણે તેઓનાં ગધેડાંને
ચારો આપ્યો. 25 તેઓએ જાણ્ ું કે અમારે ૂસફના ઘરે જમવા ું છે,
માટે ૂસફ ઘરે આવે તે પહેલા તેઓએ ભેટો તૈયાર કર .

26જયારે ૂસફ ઘરમાંઆ ો, ત્યારે તેઓના હાથમાં જેભેટો હતી તે
તેની પાસે ઘરમાં લઈઆવીને જમીન ુધી નમીને પ્રણામ કયા. 27 ૂસફે
તેઓની ખબરઅંતર ૂછ ને ક ું, “જે ૃદ્ધ પતા વષે તમે મને ક ું હ ું
તે ું ક્ષેમકુશળ છે? તે ું હજી હયાત છે?”

28 તેઓએ ક ું, “તારો દાસ અમારો પતા ક્ષેમકુશળ છે. તે હજી
હયાત છે.” ફર થી તેઓએ નમીને ૂસફને પ્રણામ કયા. 29 ૂસફે તેના
ભાઈ બન્યામીનને એટલે તેની માતાના દ કરાને જોયો અને બોલ્યો, “ ું
આ તમારો સૌથી નાનો ભાઈ છે કે જનેા વષે તમે મને ક ું હ ું? “તેણે
ૂ ું, “મારા દ કરા, ું કેમ છે? ઈ રની કૃપા તારા પર થાઓ.”
30 ૂસફ ઉતાવળથી ઓરડાની બહાર ચાલ્યો ગયો, કારણ કે તેના

ભાઈને લીધે તે ું હૃદય ભરાઈ આ ુ.ં ત્યાં જઈને તે રડ્યો. 31 તેણે
પોતાનો ચહેરો ધોયો અને બહાર આ ો. તેની લાગણીઓ દબાવી
રાખીને બોલ્યો, “ચાલો,આપણે જમીએ.”
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32 દાસોએ ૂસફને માટે, તેના ભાઈઓને માટે તથા જે મસર ઓ
તેની સાથે જમવાના હતા તેઓને માટે અલગ અલગ ટેબલ પર ભોજન
પીરસ્ ુ.ં કેમ કે મસર ઓ હ ૂઓ સાથે જમતા ન હતા, કેમ કે
મસર ઓ તેઓ સાથે અમંગળપણું લાગે છે. 33 ૂસફે ભાઈઓને
તેઓની ઉંમર પ્રમાણે પ્રથમજ નતથી માંડ ને મોટાથી નાના ુધી દરેકને
ક્રમા ુસાર બેસાડ્યા હતા. તેથી તેઓ અંદરોઅંદર વ સ્મત થયા.
34 ૂસફના ટેબલ પરના ખોરાકમાંથી ભાઈઓને પીરસવામાં આ ું.
બન્યામીનને બધાના કરતાં પાંચગણું વધારે પીરસા ું. તેઓ સંતોષથી
જમ્યા અને ૂસફની સાથેઆનંદ કય . પછ ુષ્કળ પ્રમાણમાં દ્રાક્ષારસ
પણઆપવામાં આ ો.

44
ૂસફ ું ચાંદ નો પ્યા ું

1 ૂસફે તેના ઘરના કારભાર ને આજ્ઞા આપી કે, “આ માણસોની
ૂણોમાં અનાજ ભર દો. તેઓ ઊંચક શકે તેટ ું અનાજ ભરો અને

દરેકની ૂણોમાં અનાજની ઉપર તેઓએ ૂકવેલા નાણાં પાછા ૂક ને
ૂણો બંધ કરો. 2 મારો પ્યાલો જે ચાંદ નો છે તે તથા અનાજના નાણાં

સૌથી નાના ભાઈની ૂણમાં ઉપર ૂકો.” ૂસફે કારભાર ને જે ું ક ું
હ ું તેમ તેણે ક .ુ

3સવાર થતાં જ તે માણસો તેમનાં ગધેડાં સાથે રવાના થયા. 4 તેઓ
શહેરની બહાર પહોંચ્યા એટલામાં તો ૂસફે પોતાના કારભાર ને ક ું,
“ઊઠ, તે માણસોનો પીછો કર. જયારે ું તેઓની પાસે પહોંચે ત્યારે
તેઓને કહેજ,ે ‘તમે ભલાઈનો બદલો દુ તાથી શા માટે વા ો છે?
5 મારા મા લકનો પાણી પીવાનો ચાંદ નો પ્યાલો તમે કેમ ચોર લીધો
છે? એ પ્યાલાનો ઉપયોગ તો તે ુકન જોવા માટે પણ કરે છે. આ તમે
જે ક ુ છે તે તો દષુ્કૃત્ય છે.’ ”

6 કારભાર એ તેમની પાસે પહોંચીને તેઓને આ શ ો ક ા.
7 તેઓએ તેને ક ું, “શા માટે મારો મા લક આ શ ો અમને કહે છે?
આ ું કઈ પણ તારા સેવકો કદા પ ન કરો!
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8અગાઉઅમાર ૂણોમાંથી અમને પાછાં મળેલા નાણાં જયારે અમે
કનાનથી પાછા આ ા ત્યારે અમે તે પરત લા ા હતા. તો પછ
અમે તારા મા લકના ઘરમાંથી સોના અથવા ચાંદ ની ચોર શા માટે
કર એ? 9 હવે તપાસી લે. અમારામાંથી જનેી ૂણોમાંથી પ્યાલો મળે
તે માય જાય. બાક ના અમે પણ મારા મા લકના ુલામ થઈ જઈ ું.”
10 કારભાર એ ક ું, “હવે તમારા ક ા પ્રમાણે થશ.ે જનેી પાસેથી તે
પ્યાલો મળશે તે ુલામ થશે અને બીજા બધા નદ ષ ઠરશો.”

11 પછ દરેકે પોતાની ૂણો ઝડપથી ઉતાર ને જમીન પર ૂક અને
તેને ખોલી. 12કારભાર એશોધ કર . તેણે મોટાથી માંડ ને નાના ુધીના
સવર્ની ૂણો તપાસી. ત્યારે પ્યાલો બન્યામીનની ૂણમાંથી પકડાયો.
13 તેઓએ પોતાનાં વ ો ફાડ્યાં અને રડ્યા. તેઓ ૂણો પાછ ગધેડાં
પર ૂક ને પાછા શહેરમાં આ ા.

14 યહૂદા તથા તેના ભાઈઓ ૂસફના ઘરે આ ા. તે હજુ પણ ત્યાં
જ હતો. તેઓએ તેની આગળ જમીન ુધી પડ ને નમન ક ુ. 15 ૂસફે
તેઓને ક ું, “તમે આ ું ક ુ છે? ું તમે જાણતા નથી કે હુ ુકન જોઉં
છુ?”

16 યહૂદા બોલ્યો, “અમે અમારા મા લકને ું કહ એ? ું મોં
બતાવીએ? અમે અમાર જાતને કેવી ર તે ન્યાયી ઠરાવીએ? ઈ રે
અમારો અન્યાય ધ્યાનમાં લીધો છે. હવે અમે તથા જનેી ૂણમાંથી
પ્યાલો મ ો તે તમારા ુલામો છ એ.” 17 ૂસફે ક ું, “એ ું ન હ.
બધા ન હ પણ માત્ર જનેી પાસેથી પ્યાલો મ ો છે તે જ મારા ુલામ
તર કે અહ રહે. બાક ના તમે બધા શાં તથી તમારા પતાની પાસે પાછા
જાઓ.”

યહૂદા બન્યામીન માટે વનંતી કરે છે
18 પછ યહૂદાએ તેની પાસે આવીને ક ું, “ઓ મારા મા લક, કૃપા

કર ને તારા આ દાસને તારા કાનમાં એક વાત કહેવા દે જો કે ું ફારુન
સમાન છે તો પણ તારા આ સેવક પર ક્રો ધત ન થઈશ. 19જયારે મારા
ઘણીએ અમોને ૂ ું હ ું કે, “ ું તમારે પતા અથવા ભાઈ છે?
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20અમેઅમારા ઘણીને ક ું હ ું કે, ‘અમારે ૃદ્ધ પતા છેઅને પતાને
મોટ ઉંમરે મળેલ ુત્ર એટલે અમારો નાનો ભાઈ છે. તેનો ભાઈ ૃત્ ુ
પામ્યો છે અને તેની માતાને તે એકલો જ ુત્ર બાક ર ો છે તેથી તેના
પતા તેના પર ૂબ પ્રેમ કરે છે.” 21 પછ તેં તારા ચાકરોને ક ું, ‘તેને
અહ માર પાસે લાવો કે હુ તેને જોઈ શકુ.’ 22અને અમે અમારા ઘણીને
ક ું, ‘તે છોકરો તેના પતાથી અલગ થઈ શકે તેમ નથી. કેમ કે જો તે
પોતાના પતાને છોડ ને આવે તો તેના પતા ું ૃત્ ુ થવાનો સંભવ છે.”

23અને તેં અમને ક ું, ‘ ાં ુધી તમારો નાનો ભાઈ તમાર સાથે
ન હ આવે ત્યાં ુધી હુ તમાર સાથે રૂબરૂ વાત ન હ કરુ.’ 24 પછ
જયારે અમે અમારા પતાની પાસે ગયા, ત્યારે અમે તેને અમારા ઘણીએ
કહેલા શ ો સંભળા ા. 25 પછ અમારા પતાએ ક ું, ‘ફર થી
જાઓ; અને કેટ ુંક અનાજ ખર દ લાવો.’ 26 પણ અમે ક ું,
‘અમારાથી ન હ જવાય. જો અમારો નાનો ભાઈ અમાર સાથે આવે,
તો જ અમે જઈએ, કેમ કે અમારા નાના ભાઈને અમાર સાથે લઈ ગયા
વગર અમે તે માણસની ુલાકાત કર શક ું ન હ.”

27 એટલે અમારા પતાએ અમને ક ું, ‘તમે જાણો છો કે માર
પત્નીએ બે દ કરાઓને જન્મ આપ્યો હતો. 28 તેઓમાંનો એક મારાથી
દૂર થઈ ગયો છે અને મેં ક ું, “ચો સ તેના ટુકડાં થઈ ગયા છે. મેં
તેને અત્યાર ુધી જોયો નથી.” 29 પછ પતાએ ક ું કે તમે આને પણ
માર પાસેથી લઈ જશો અને એને કોઈ ુકસાન થશે, તો આ ઉંમરે મારે
મરવા ું થશે.”

30 તેથી હવે, જયારે હુ મારા પતાની પાસે પાછો જઈશ ત્યારે જે
દ કરામાં તેનો જીવ છે, તે અમાર સાથે ન હોય, 31અને તેનાજાણવામાં
આવે કે તેનો દ કરો અમાર સાથે પાછો આ ો નથી તો તે આ વાતથી
ૃત્ ુ પામશે અને અમારે અમારા પતાને દઃુખ સ હત દફનાવવાનાં થશે.

32 કેમ કે હુ યહૂદા મારા પતાની પાસે બન્યામીનનો જામીન થયો હતો
અને મેં ક ું હ ુ,ં ‘જો હુ તેને તાર પાસે પાછો ન લા ુ,ં તો હુ સવર્કાળ
તારો અપરાધી થઈશ.”

33હવે કૃપા કર નેઆ દ કરા બન્યામીનના બદલે તારા સેવકને એટલે



ઉત્પ 44:34 cix ઉત્પ 45:9

મને મારા ઘણીના ુલામ તર કે રાખ અને બન્યામીનને તેના ભાઈઓની
સાથે પાછો ઘરે જવા દે. 34 કેમ કે જો તે માર સાથે ન હોય, તો હુ
મારા પતાની પાસે કેવી ર તે જાઉં? મારા પતા પર જેઆપ આવે તે
મારાથી જોઈ શકાશે ન હ.”

45
ૂસફ પોતાની ઓળખઆપે છે

1પછ ૂસફ તેનીઆસપાસઊભા રહેલા સવર્ દાસોની ઉપ તમાં
તેની સંવેદના સમાવી રાખી શ ો ન હ. તેણે મોટેથી હુકમ કય , “દરેક

ક્ત માર પાસેથી દૂર જાય.” તેઓ ગયા ત્યારે ૂસફે તેના ભાઈઓ
આગળ પોતાની ઓળખ આપી. તે વખતે કોઈપણ ચાકર ત્યાં હતો
ન હ. 2પછ ૂસફ મોટેથી રડ્યો. તે ું રુદન મસર ઓએતથા ફારુનના
મહેલમાંના સૌએ સાંભ ુ.ં 3 ૂસફે પોતાના ભાઈઓને ક ું, “હુ ૂસફ
છુ. ું આપણા પતા હજુ હયાત છે? “તેના ભાઈઓ તેને ઉ ર આપી
શ ા ન હ. તેઓ ૂસફને ઓળખીને સખત ગભરાઈ ગયા હતા.

4 પછ ૂસફે ભાઈઓને ક ું, “કૃપા કર માર પાસે આવો.” તેઓ
પાસે આ ા અને તેણે ક ું, “હુ તમારો ભાઈ ૂસફ છુ, જનેે તમે
મસરમાં વેચી દ ધો હતો. 5 પર ુ તમે મને અહ વેચી દ ધો હોવાને
કારણે હવે કશો અપરાધ કે ઉચાટ અ ુભવશો ન હ, કેમ કે એ ઈ રની
યોજના હતી. જીવનો બચાવવા માટે તેમણે મને તમાર અગાઉ અહ
મોકલ્યો છે. 6 કેમ કે બે વષર્થી દેશમાં દકુાળ છે અને હજી બીજા પાંચ
વષર્ ુધી વાવણી તથા કાપણી થશે ન હ.

7 ૃથ્વીમાં તમારાં સંતાનો જીવંત રાખવાને તથા તમારા જીવનો
બચાવવાને ઈ રે તમાર આગળમને મોકલ્યો છે. 8તેથી હવે તમે ન હ,
પણ ઈ ર મને અહ લા ા હતા. તેમણે જ મને ફારુનનો સલાહકાર,
તેના સમગ્ર રા નો પ્ર ુ તથા આખા મસરનો અ ધપ ત બના ો છે.

9તમે જમે બને તેમ જલ્દ આપણા પતા પાસે પાછાજાઓઅને તેને
કહો, ‘તારો દ કરો ૂસફઆ પ્રમાણે કહે છે, ઈ રે મને સમગ્ર મસરનો
અ ધપ ત બના ો છે. ું માર પાસે આવ અને વલંબ કર શ ન હ.
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10 ગોશેન દેશમાં તારો ુકામ થશ.ે ુ,ં તારાં સંતાનો, તારા સંતાનોનાં
સંતાનો, તારા જાનવરો તથા તારુ સવર્સ્વ અહ માર નજીક રહેશો.
11 ુ,ં તારુ કુટુબ તથા જઓે પણ તાર સાથે છે તેઓ સવર્ ગર બાઈમાં
ન આવી પડે તે માટે હુ સવર્ ું પાલનપોષણ કર શ, હજુ દકુાળનાં બીજા
પાંચ વષર્ બાક છે.”

12 ભાઈઓ, જુઓ, તમાર આંખો તથા મારા ભાઈ બન્યામીનની
આંખોજોઈ રહ છે કે મારુ ુખ તમાર સાથે બોલી ર ું છે. 13 મસરમાં
મારો સવર્ મ હમા તથાજે સવર્ તમે જો ું તે મારા પતાને જણાવો. જલ્દ
જઈને મારા પતાને અહ લઈઆવો.”

14 પછ ૂસફ તેના નાના ભાઈ બન્યામીનને ભેટ ને રડ્યો અને
બન્યામીન પણ તેને ભેટ ને રડ્યો. 15 તેણે સવર્ ભાઈઓને ુંબન ક ુ
અને તેઓને ભેટ ને ગળગળો થયો. તે પછ તેના ભાઈઓએ હૃદય
ખોલીને તેની સાથે વાતચીત કર .

16 ફારુનના કુટુબમાં આ સમાચાર જણાવાયા કે, “ ૂસફના ભાઈઓ
આ ા છે.” ત્યારે ફારુનને તથા તેના દાસોને તે વાત સાર લાગી.
17 ફારુને ૂસફને ક ું, “ ું તારા ભાઈઓને કહે, ‘તમે આમ કરો, તમારાં
પ ુઓ પરઅનાજ લાદ ને કનાન દેશમાં જાઓ. 18પછ તમારા પતાને
તથા તમારા સમગ્ર કુટુબને અહ મસરમાં માર પાસે લઈ આવો. હુ
તેઓને મસર દેશનો ઉ મ પ્રદેશ રહેવા માટે આપીશ અને દેશની ઉ મ
પેદાશો તેઓ ખાશ.ે”

19 હવે હુ તને તારા ભાઈઓને આ પ્રમાણે કહેવાની આજ્ઞા આ ું
છુ, ‘આ પ્રમાણે કરો. તમારાં બાળકોને માટે તથા તમાર પત્નીઓને
માટે મસર દેશમાંથી ગાડાં લઈજાઓઅને તેમાં બેસાડ ને તમારા પતા
સ હતબધાને અહ લઈઆવો. 20તમાર માલ મલકતની ચતા ન કરો,
કેમ કે આખા મસર દેશમાં જે ઉ મ છે તે તમારુ છે.’ ”

21ઇઝરાયલના ુત્રોએતે માન્ય રા ું. ૂસફે ફારુનનીઆજ્ઞા પ્રમાણે
તેઓને ગાડાં આપ્યાં અને તેઓની ુસાફર ને માટે સવર્ વ ા પણ
કર આપી. 22 તેઓમાંના દરેકને ૂસફે એક જોડ વ ો આપ્યા,ં પણ
બન્યામીનને તેણે ત્રણસો ચાંદ ના સ ા અને પાંચ જોડ વ ોઆપ્યાં.
23તેણે તેના પતાને માટે આ પ્રમાણે ભેટસોગાદો મોકલી: મસર દેશની
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ઉ મ વસ્ ુઓથી લાદેલા દસ ગધેડાં;અને ુસાફર ને માટે તેના પતાને
સારુ અનાજ, રોટલી તથા અન્ય ખોરાકથી લાદેલી દસ ગધેડ ઓ.

24 આ ર તે તેણે તેના ભાઈઓને વદાય કયા અને તેઓના જતા
અગાઉ તેણે તેઓને ક ું, “જુઓ, માગર્માં ુસાફર દર મયાન લડ
પડતાં ન હ.” 25 તેઓ મસરમાંથી નીકળ ને કનાન દેશમાં તેના પતા
યાકૂબની પાસે આ ા. 26 તેઓએ તેને ક ું, “ ૂસફ હજી ુધી જીવે
છે અને તે આખા મસર દેશનો અ ધપ ત થયેલો છે.” તે સાંભળ ને
યાકૂબ સ્તબ્ધ થઈ ગયો, તેણે તેઓની વાત પર વ ાસ કય ન હ.

27 પણ ારે ૂસફે તેઓને જે જે વાત કર હતી તે સવર્ તેઓએ
પતાને જણાવી અને ૂસફે તેને લેવા માટે જે ગાડાં મોકલ્યા હતાં તે
જયારે તેના પતા યાકૂબે જોયાં, ત્યારે તે સ્વ થયો. 28 ઇઝરાયલે
ક ું, “આટ ું ૂર ું છે. મારો દ કરો ૂસફ હજુ જીવે છે. મારા ૃત્ ુ
પહેલા હુ મસરમાં જઈશ અને તેને જોઈશ.”

46
યાકૂબ મસરમાં જાય છે

1ઇઝરાયલ પોતાના કુટુબકબીલા અને સવર્ સ હત બેરશેબાઆ ો.
અહ તેણે પોતાના પતા ઇસહાકના ઈ રને અપર્ણો ચઢા ા.ં 2ઈ રે
ઇઝરાયલને રાત્રે સ્વપ્નમાં સંદશર્નઆપીને ક ું, “યાકૂબ, યાકૂબ.” તેણે
ક ું, “હુ અહ છુ.” 3 તેમણે ક ું, “હુ પ્ર ,ુ તારા પતાનો ઈ ર છુ.
મસરમાં જતા બીશ ન હ, કેમ કે ત્યાં હુ તારાથી વશાળ પ્રજા ઉત્પ
કર શ. 4 હુ તાર સાથે મસરમાં આવીશ અને હુ ત્યાંથી ન ે તારા
વંશજોને પાછા લાવીશ. મસરમાં તારા ૃત્ ુસમયે ૂસફ તાર પાસે
હશ.ે”

5 યાકૂબ બેરશેબાથી રવાના થયો. તેને લઈ જવાને જે ગાડાં ફારુને
મોકલ્યાં હતાં તેમાં ઇઝરાયલના ુત્રોએ પોતાના પતા યાકૂબને, પોતાના
બાળકોને તથા પોતાની પત્નીઓને બેસાડ્યા.ં 6 તેમનાં જાનવરો તથા
જે સંપ તેઓએ કનાન દેશમાં મેળવી હતી તે લઈને યાકૂબ તથા તેની
સાથે તેના વંશજો મસરમાં આ ા. 7 તેના દ કરા તથા તેની સાથે તેના
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દ કરાના દ કરા, તેની દ કર ઓ તથા તેના દ કરાઓની દ કર ઓને તથા
તેના સવર્ સંતાનને તે તેની સાથે મસરમાં લા ો.

8જે ઇઝરાયલ ુત્રો મસરમાં આ ા તેઓનાં નામ આ છે: યાકૂબ
તથા તેના દ કરા: યાકૂબનો ે દ કરો રુબેન; 9 રુબેનના દ કરા:
હનોખ, પાલ્ ,ૂ હેસ્રોન તથા કામ ; 10 શમયોન તથા તેના દ કરા:
ય ુએલ, યામીન,ઓહાદ, યાખીન, સોહાર તથા કનાની પત્નીનો દ કરો
શાઉલ; 11લેવી તથા તેના દ કરા: ગેશ ન, કહાથ તથા મરાર .

12 યહૂદા તથા તેના દ કરા: એર,ઓનાન, શેલા, પેરેસ તથા ઝેરાહ,
પણ એર તથા ઓનાન કનાન દેશમાં મરણ પામ્યા. પેરેસના દ કરા
હેસ્રોન તથા હા ૂલ હતા; 13ઇસ્સાખાર તથા તેના દ કરા: તોલા, ુવાહ,
લોબ તથા શમ્રોન; 14 ઝ ુલોન તથા તેના દ કરા: સેરેદ, એલોન તથા
યાહલેલ. 15 યાકૂબને લેઆથી પાદ્દાનારામમાં જન્મેલા દ કરા તથા તેની
દ કર દ ના. તેઓ સવર્ મળ ને તેત્રીસ જણ હતા.ં

16 ગાદ તથા તેના દ કરા: સફયોન, હાગ્ગી, ૂની, એસ્બોન, એર ,
અરોદ તથા આરએલી; 17 આશેર તથા તેના દ કરા: યમ્ના, ય ા,
ય ી,બ રયા તથા તેઓની બહેન સેરાહ;અને બ રયાના દ કરા: હેબેર
તથા માલ્ક એલ. 18લાબાને તેની દ કર લેઆને જે દાસી ઝલ્પાઆપી
હતી તેનાં સંતાનો એ છે. તેઓ તેને યાકૂબ દ્વારા થયા,ં તેઓ સવર્ મળ ને
સોળ જણ હતા.ં

19 યાકૂબની પત્ની રાહેલના દ કરા: ૂસફ તથા બન્યામીન;
20 ૂસફના મસર દેશમાં જન્મેલા દ કરાઓ મનાશ્શા તથા એફ્રાઇમ.
તેઓનેઓનના યાજક પોટ ફારની દ કર આસનાથે જન્મઆપ્યો હતો;
21 બન્યામીનના દ કરા: બેલા, બેખેર, આશ્બેલ, ગેરા, નામાન, એહ ,
રોશ, ુ પીમ, હુ પીમ તથા આદ. 22 તેઓ રાહેલના દ કરા, જે યાકૂબ
દ્વારા થયા. તેઓ સવર્ મળ ને ચૌદ જણ હતા.

23 દાન તથા તેનો દ કરો હુશીમ; 24 નફતાલી તથા તેના દ કરા:
યાહસએલ, ૂની, યેસેર તથા શલ્લેમ. 25લાબાને તેની દ કર રાહેલને
જે દાસી બલ્હા આપી તેના દ કરા એ છે જઓે યાકૂબ દ્વારા તેને થયા.
તે સવર્ મળ ને સાત જણ હતા.
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26 યાકૂબના દ કરાઓની પત્નીઓ સવાય કનાનમાં જન્મેલાં જે
સવર્ માણસ યાકૂબ સાથે મસરમાં આ ાં તેઓ છાસઠ જણ હતા.ં
27 ૂસફના દ કરા જે મસર દેશમાં તેને જન્મ્યા હતા, તે બે હતા.
યાકૂબના ઘરનાં સવર્ માણસો જે મસરમાં આ ાં તેઓ સ ેર હતા.ં

ૂસફ કુટુબસહ મસરમાં આ ો
28 યાકૂબે તેની આગળ યહૂદાને ૂસફની પાસે મોકલ્યો કે તે

આગળ જઈને ગોશેનનો માગર્ બતાવે અને તેઓ ગોશેન દેશમાં આ ા.
29 ૂસફે તેના રથ તૈયાર કયાર્ અને તેના પતા ઇઝરાયલને મળવાને તે
ગોશેનમાં આ ો. પતાને જોઈને ૂસફ ભેટ ને ઘણી વાર ુધી રડ્યો.
30ઇઝરાયલે ૂસફને ક ું, “મેં તારુ ુખ જો ું અને ું હજી હયાત છે.
હવે મારુ મરણ ભલે આવે.”

31 ૂસફે તેના ભાઈઓને તથા તેના પતાના ઘરનાંને ક ું, “હુ જઈને
ફારુનને જણાવીને કહ શ કે, ‘મારા ભાઈઓ તથા મારા પતાના ઘરનાં
જે કનાન દેશમાં હતાં તેઓ માર પાસે આ ાં છે. 32 તેઓ ભરવાડ છે
અને જાનવરો પાળનારા છે. તેઓ તેમનાં બકરા,ં અન્ય જાનવરો તથા
તેઓ ું જે સવર્ છે તે બ ું લા ા છે.”

33 અને એમ થશે કે, જયારે ફારુન તમને બોલાવે અને તમને ૂછે,
તમારો વસાય શો છે?’ 34 ત્યારે તમારે આ પ્રમાણે કહે ું, ‘તારા
ચાકરોનો એટલે અમારો તથા અમારા પ ૃઓનો વસાય નાનપણથી
તે અત્યાર ુધીજાનવરો પાળવાનો છે.’ આપ્રમાણે કહેશો એટલે તમને
ગોશેન દેશમાં રહેવાની પરવાનગી મળશે. કેમ કે મસર ઓ ભરવાડોને
ધ ારે છે.”

47
1 પછ ૂસફ ફારુનને મળવા ગયો. તેણે ફારુનને ક ું, “મારા પતા,

મારા ભાઈઓતથા તેઓનાં બકરાં,અન્યજાનવરો તથા જે સવર્ તેઓ ું
છે તે સ હત તેઓ કનાન દેશથી આ ા છે. તેઓ ગોશેન દેશમાં છે.”
2 તેણે પોતાના ભાઈઓમાંના પાંચનો પ રચય ફારુન સાથે કરા ો.

3 ફારુને તેના ભાઈઓને ૂ ું, “તમારો વસાય શો છે? “અમે
તારા દાસો અમારા ૂવર્જોની જમે ભરવાડો છ એ. 4 પછ તેઓએ
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ફારુનને ક ું, “અમે આ દેશમાં પ્રવાસી તર કે આ ા છ એ. કેમ કે
કનાન દેશમાં દકુાળ ભારે હોવાને લીધે અમારા ટોળાંને સારુ ચારો નથી.
માટે હવે અમને કૃપા કર ને ગોશેન દેશમાં રહેવા દે.”

5 પછ ફારુને ૂસફને ક ુ,ં “તારા પતા તથા તારા ભાઈઓ તાર
પાસે આ ા છે. 6આખો મસર દેશ તાર આગળ છે. દેશમાં ઉ મ

ળે તારા પતાને તથા તારા ભાઈઓને રહેવા દે. તેઓ ગોશેન દેશમાં
રહે. જો ું જાણતો હોય કે તેઓમાં કોઈ માણસો હો શયાર છે, તો
મારાં જાનવરો પણ તેઓના હવાલામાં સોંપ.”

7 પછ ૂસફે તેના પતા યાકૂબને ફારુનની સમક્ષ બોલા ો. યાકૂબે
ફારુનને આશીવાર્દઆપ્યો. 8 ફારુને યાકૂબને ક ું, “તમાર ઉંમર કેટલી
થઈ છે?” 9 યાકૂબે ફારુનને ક ું, “મારા જીવનપ્રવાસના એકસો ત્રીસ
વષર્ થયાં છે. એ અ ત પ રશ્રમવાળા ર ાં છે. હજી મારા પ ૃઓના
પ્રવાસમાં તેઓની ઉંમરના જટેલાં મારા વષ થયાં નથી.” 10પછ યાકૂબ
ફારુનને આશીવાર્દ આપીને તેની હજૂરમાંથી બહાર ગયો.

11 ૂસફે તેના પતાને તથા તેના ભાઈઓને રહેવાને જગ્યા આપી.
તેણે તેઓને મસર દેશની ઉ મ જગ્યામાં એટલે રામસેસમાં ફારુનની
આજ્ઞા પ્રમાણે વસવાનો પ્રદેશઆપ્યો. 12 ૂસફે તેના પતાન,ેભાઈઓને
તથા તેના પતાના ઘરનાં સવર્ને તેઓની સં ા પ્રમાણે અ ૂરુ પા ુ.ં

દકુાળ
13હવે તે આખા દેશમાં અ ન હ ુ;ં કેમ કે દકુાળ વધતો જતો હતો.

મસર દેશ તથા કનાન દેશના લોકો દકુાળને કારણે વેદનાગ્રસ્ત થયા.
14 લોકોએ જે અ વેચા ું લી ું તેને બદલે જે નાણાં મસર દેશમાંથી
તથા કનાન દેશમાંથી મ ા, તે સવર્ ૂસફે એકઠા કયા. પછ ૂસફે તે
નાણાં ફારુનના રા ભંડારમાં જમા કરા ા.

15 જયારે મસર દેશમાં તથા કનાન દેશમાં નાણાંની અછત થઈ,
ત્યારે સવર્ મસર ઓ ૂસફની પાસે આવીને બોલ્યા, “અમને ખાવા ું
આપ! શા માટે અમે તાર આગળ મર એ? અમાર પાસે હવે નાણાં
ર ાં નથી.” 16 ૂસફે ક ું, “જો તમારાં નાણાં પતી ગયાં હોય, તો
તમારાં જાનવરો આપો અને તમારાં જાનવરોના બદલે હુ તમને અનાજ
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આપીશ.” 17 તેથી તેઓ પોતાના જાનવરો ૂસફ પાસે લા ા.ં ૂસફે
ઘોડા, બકરા,ં અન્ય જાનવરો તથા ગધેડાંના બદલામાં તેઓને અનાજ
આપ્ ુ.ં તેણે પ ુઓના બદલામાં તે વષ તેઓ ું ભરણપોષણ ક .ુ

18જયારે તે વષર્ ૂરુ થ ું, ત્યારે તેઓએ બીજા વષ ૂસફની પાસે
આવીને તેને ક ું, “નાણાંની અછત છે એઅમે અમારા ઘણીથી છુપાવી
રાખતાં નથી. વળ અમારા જાનવરો પણ તાર પાસે છે. અમારા શર રો
તથા અમાર જમીન સવાય અમાર પાસે બીજુ કઈ બાક ર ું નથી.
19 તારા દેખતાં અમે, અમારા ખેતરો સ હત શા માટે મરણ પામીએ?
અનાજને બદલે અમને તથા અમાર જમીનને વેચાતાં લે અને અમે તથા
અમારા ખેતર ફારુનને હવાલે કર ું. અમને અનાજ આપ કે અમે
જીવતા રહ એ, મર એ ન હ. અમે મજૂર કર ું અને જમીન પડતર
ન હ રહે.”

20તેથી ૂસફે મસર ઓની સવર્ જમીન ફારુનને સારુ વેચાતી લીધી.
દરેક મસર એ પોતાની જમીન ફારુનને વેચી દ ધી હતી, કેમ કે દકુાળ
તેઓને માથે સખત હતો. આ ર તે તે દેશની જમીન ફારુનની થઈ.
21 તેણે મસરની સીમાના એક છેડાથી તે બીજા છેડા ુધી લોકોને
નગરોમાં મોકલ્યા. 22 ફક્ત યાજકોની જમીન તેણે વેચાતી લીધી ન હ,
કેમ કે યાજકોને ફારુનની પાસેથી ભાગ મળતો હતો. તેઓનો જે ભાગ
ફારુને તેઓને આપ્યો હતો તેનાથી તેઓ ુજરાન ચલાવતા હતા. તેથી
તેઓએ તેમની જમીન વેચવી પડ ન હ.

23 પછ ૂસફે લોકોને ક ું, “જુઓ, મેં તમને તથા તમાર જમીનને
ફારુનને માટે આજે વેચાતાં લીધાં છે. હવે અહ તમારા માટે બયારણ
છે. તે હુ તમને આ ું છુ. જમીનમાં તેની વાવણી કરજો. 24 તેમાંથી
જે ઊપજ થાય તેનો પાંચમો ભાગ ફારુનને આપજો અને બાક ના ચાર
ભાગ ખેતરના બીજ માટે, તમારા પોતાના, તમારાં ઘરનાં તથા તમારાં
છોકરાંનાં ખોરાકને માટે તમે રાખજો.”

25 તેઓએ ક ું, “તેં અમારા જીવ બચા ા છે. અમારા પર તાર
કૃપાદ્ર રાખજે અને અમે ફારુનના દાસ થઈને રહ ુ.ં” 26 મસર
દેશમાં ૂસફે એવો કા ૂન બના ો કે બધી જમીનનો પાંચમો ભાગ
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ફારુનને મળેઅનેએ કા ૂનઆજ ુધી ચાલે છે. ફક્તયાજકોનીજમીન
ફારુનના તાબામાં ન આવી.

યાકૂબની આખર વનંતી
27 ઇઝરાયલ અને તેનાં સંતાનો મસર દેશના ગોશેનમાં ર ા. તેના

લોકોએ ત્યાં માલ મલકત વસાવી. તેઓ સફળ થઈને બહુ વધ્યા.
28 યાકૂબને મસર દેશમાં આ ે સ ર વષર્ થયાં, તેની ઉંમરના વષ
એકસો ુડતાળ સ થયાં.

29જયારે ઇઝરાયલના મરણનો સમય પાસે આ ો, ત્યારે તેણે તેના
દ કરા ૂસફને બોલાવીને ક ું, “હવે જો તને મારા પર વહાલ હોય તો
મને વચન આપ. ું ખરા હૃદયથી માર સાથે વતર્જે અને મહેરબાની
કર ને ૃત્ ુ પછ મને મસરમાં દફનાવીશ ન હ. 30જયારે મારુ મરણ
થાય ત્યારે ું મને મસરમાંથી કનાન લઈ જજે અને મારા પ ૃઓની
સાથે તેઓના કબર ાનમાં દફનાવજ.ે” ૂસફે ક ું, “હુ તારા ક ા
પ્રમાણે કર શ.” 31ઇઝરાયલબોલ્યો, “માર આગળપ્ર તજ્ઞા લે,” ૂસફે
તેની આગળ પ્ર તજ્ઞા લીધી. પછ ઇઝરાયલઓશીકા પર મા ું ટેકવીને
પથાર માં ૂઈ ગયો.

48
યાકૂબ મનાશ્શા અને એફ્રાઇમને આશીવાર્દ આપે છે

1એબાબતો થયા પછ કોઈએ ૂસફને ક ું, “જો, તારો પતાબીમાર
પડ્યો છે.” તેથી તે પોતાના બે દ કરા મનાશ્શાને તથા એફ્રાઇમને સાથે
લઈને પતાની પાસે ગયો. 2 યાકૂબને કોઈએ ખબર આપી, “જો, તારો
દ કરો ૂસફ તાર પાસેઆવી પહોંચ્યો છે,” ત્યારે ઇઝરાયલ બળ કર ને
પલંગ પર બેઠો થયો.

3 યાકૂબે ૂસફને ક ુ,ં “કનાન દેશના ૂઝમાં સવર્સમથર્ ઈ રે મને
દશર્ન આપ્ ું હ ું. તેમણે મને આશીવાર્દ આપીન,ે 4 ક ું હ ુ,ં ‘ધ્યાન
આપ, હુ તને સફળ કર શ અને તને વધાર શ. હુ તારાથી મોટો સ ુદાય
ઉત્પ કર શ. તારા પછ હુ તારા વંશજોને આ દેશ સદાકાળના વતનને
માટે આપીશ.”
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5 હવે મસર દેશમાં તાર પાસે મારા આ ા અગાઉ તારા બે દ કરા
મસર દેશમાં જન્મ્યા છે તેઓ એટલે એફ્રાઇમ તથા મનાશ્શા મારા
છે. રુબેન તથા શમયોનની જમે તેઓ મારા થશે. 6 તેઓ પછ
તારાં જે સંતાનો થશે તેઓ તારાં થશે; અને તારા તરફથી એફ્રાઇમ
તથા મનાશ્શાને મળનારા ભાગના વારસ થશ.ે 7જયારે અમે પાદ્દાનથી
આવતા હતા ત્યારે એફ્રાથ પહોંચવાને થોડો રસ્તો બાક હતો એટલામાં
રાહેલ મારા દેખતાં માગર્માં કનાન દેશમાં ૃત્ ુ પામી. ત્યાં એફ્રાથના
એટલે બેથલેહેમના માગર્માં મેં તેને દફનાવી.”

8 ઇઝરાયલે ૂસફના દ કરાઓને જોઈને ૂ ું કે, “આ કોણ છે?”
9 ૂસફે તેના પતાને ક ું, “તેઓ મારા દ કરા છે,જમેને ઈ રે મને અહ
આપ્યાં છે.” ઇઝરાયલે ક ુ,ં “તેઓને માર પાસે લાવ કે હુ તેઓને
આશીવાર્દઆ ુ.ં” 10હવે ઇઝરાયલનીઆંખો તેની ૃદ્ધાવ ાને કારણે
ઝાંખી પડ હતી, તે બરાબર જોઈ શકતો ન હતો. તેથી ૂસફ તેઓને
તેનીએકદમ નજીકલા ોઅને તેણે તેઓને ુંબન કર ને તેઓને બાથમાં
લીધા.

11ઇઝરાયલે ૂસફને ક ું, “મને જરા પણઆશા નહોતી કે હુ તારુ
ુખ જોઈ શક શ. પણ ઈ રે તો તારા સંતાન પણ મને બતા ાં છે.”

12 ૂસફે તેઓને ઇઝરાયલ પાસેથી થોડા દૂર કયાર્ અને પોતે જમીન ુધી
નમીને તેને પ્રણામ કયાર્. 13 પછ ૂસફે તે બ ેને લઈને પોતાને જમણે
હાથે એફ્રાઇમને ઇઝરાયલના ડાબા હાથની સામે અને પોતાને ડાબે હાથે
મનાશ્શાને ઇઝરાયલના જમણા હાથની સામે રા ા અને એમ તેઓને
તેની પાસે લા ો.

14 ઇઝરાયલે તેનો જમણો હાથ લાંબો કર ને એફ્રાઇમ જે નાનો
હતો તેના માથા પર ૂ ો અને તેનો ડાબો હાથ મનાશ્શાના માથા પર
ૂ ો. તેણે સમજ ૂવર્ક તેના હાથ એ ર તે ૂ ા હતા. આમ તો

મનાશ્શા ે હતો. 15 ઇઝરાયલે ૂસફને આશીવાર્દ આપીને ક ું,
“જે ઈ રનીઆગળ મારા પ ૃઓ ઇબ્રા હમ તથા ઇસહાક ચાલ્યા,જે
ઈ રે મને આજ ુધી સંભા ો અને 16 દૂત સ્વરૂપે મને સવર્ દુ તાથી
બચા ો છે, તે આ દ કરાઓને આશીવાર્દ આપો. તેઓ મારુ, મારા
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દાદા ઇબ્રા હમ ું તથા પતા ઇસહાક ું નામ પ્ર ત ત કરનારા થાઓ.
તેઓ ૃથ્વીમાં વધીને વશાળ સ ુદાય થાઓ.”

17જયારે ૂસફે જો ું કે તેના પતાએ તેનો જમણો હાથ એફ્રાઇમના
માથા પર ૂ ો, ત્યારે તે ના ુશ થયો. એફ્રાઇમના માથા પરથી
મનાશ્શાના માથા પર ૂકવાને તેણે તેના પતાનો હાથ ઊંચો કય ,
18 ૂસફે પતાને ક ું, “મારા પતા, એમ ન હ; કેમ કે મનાશ્શા ે
છે. તેના માથા પર તારો જમણો હાથ ૂક.”

19 તેનો પતાએ ઇનકાર કરતા ક ું, “હુ જાણું છુ, મારા દ કરા, હુ
જાણું છુ. તે પણ એક પ્રજા થશે અને તે પણ મહાન થશે. પણ તેનો
નાનો ભાઈ તો તેના કરતાં વધારે મહાન થશે અને તેનાં વંશજોની બે ુમાર
ૃ દ્ધ થશ.ે” 20ઇઝરાયલે તે દવસે તેઓને આ ર તે આશીવાર્દ આપ્યો,
“ઇઝરાયલ લોકો તમારુ નામ લઈને એકબીજાને આશીવાર્દ આપીને
કહેશે, ‘ઈ ર એફ્રાઇમ તથા મનાશ્શા જવેો તને બનાવે.’ આ ર તે તેણે
એફ્રાઇમને મનાશ્શા કરતાં અગ્ર ાન આપ્ ું.

21 ઇઝરાયલે ૂસફને ક ું, “હુ મરણ પામી ર ો છુ, પણ ઈ ર
તમાર સાથે રહેશે અને તમને આપણા પ ૃઓના કનાન દેશમાં પાછા
લઈ જશ.ે 22 મેં શખેમનો પ્રદેશ તારા ભાઈઓને ન હ પણ તને આપ્યો
છે. એપ્રદેશ મેં માર તલવારથી તથા ધ ુષ્યથી અમોર ઓના હાથમાંથી
જીતી લીધો હતો.”

49
યાકૂબના છેલ્ લા શ ો

1 યાકૂબે તેના દ કરાઓને બોલાવીને ક ું, “તમે ભેગા થાઓ કે
ભ વષ્યમાં તમારુ ું થશે તે હુ તમને કહ જણા ું.
2 “યાકૂબના ુત્રો, તમે એકઠા થાઓ અને સાંભળો. તમારા પતા

ઇઝરાયલને સાંભળો.
3 રુબેન, ું મારો જયે ુત્ર, મારુ બળ તથા મારા સામથ્યર્માં
પ્રથમ છે,

ગૌરવમાં તથા તાકાતમાં ું ઉત્કૃ છે.
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4 ું વહેતા પાણી જવેો અ ર હોવાથીઅગ્રીમ ાનની પ્ર ત ા પામશે
ન હ,

ું તારા પતાની પથાર એ ગયો અને તેને ભ્ર કર ; તેં આ ું દરુાચરણ
ક ુ તેથી સૌ કરતાં તારુ ાન ઊતર ું રહેશે.

5 શમયોન તથા લેવી ભાઈઓ છે. હસાખોર ના હ થયારો
તેઓની તલવારો છે.

6 તેથી હે મારા આત્મા ું અલગ રહે, તેઓની બેઠકોમાં સામેલ ન થા.
જો કે મારા હૃદયમાં તેઓને માટે ગવર્ તો છે.

તેઓએ ક્રોધમાં માણસની હત્યા કર છે.
ઉન્મ ાઈથી બળદની નસ કાપી નાખીને તેને લંગડો કય છે.
7તેઓનો ક્રોધ શા પત થાઓ, કેમ કે તે ઉગ્ર હતો - તેઓનો રોષ શા પત

થાઓ - કેમ કે તેઓ નદય હતા.
હુ તેઓને યાકૂબના સંતાનોમાંથીઅલગ કર શઅને ઇઝરાયલમાં તેઓને

વખેર નાખીશ.
8 યહૂદા, તારા ભાઈઓ તાર પ્રશંસા કરશે.

તારો હાથ તારા શ ુઓનો નાશ કરશે.
તારા ભાઈના ુત્રો તને નમન કરશ.ે
9 યહૂદા એક મોટુ સહ ું* બચ્ ું છે.
મારા દ કરા, ું શકાર ું ભોજન પતાવીને આ ો છે.
તે સહ તથા સહણની જમે શાં તથી નીચે બેઠો છે.
તેને ઉઠાડવાની હમત કોણ કરશે?
10 ાં ુધી શીલો આવશે ન હ† ત્યાં ુધી યહૂદાથી રાજદડ અલગ

થશે ન હ,
લોકો તેની આધીનતામાં રહેશે.
11 તેણે તેના વછેરાને દ્રાક્ષવેલાએ બાંધ્યો છે,
અને તેના ગધેડાને શ્રે દ્રાક્ષવેલાઓમાં બાંધ્યા છે.
તેણે તેના વ દ્રાક્ષારસમાં ધોયાં છે
અને તેનો ઝભ્ભો દ્રાક્ષોના રસરૂપી રક્તમાં ધોયો છે.
12 દ્રાક્ષારસને લીધે તેની આંખો લાલ

* 49:9 49:9 સહ ું સહણ † 49:10 49:10 ાં ુધી શીલો આવશે ન હ ાં
ુધી અ ધકારમાં આવશે ન હ
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અને દૂધને લીધે તેના દાંત ેત થશે.
13ઝ ુલોન સ ુદ્રના કાંઠાની પાસે રહેશે.

તે વહાણોને સારુ બંદરરૂપ થશે
અને તેની સરહદ સદોન ુધી વસ્તારવામાં આવશ.ે

14ઇસ્સાખાર બળવાન ગધેડો,
બે ઘેટાંવાડાઓના‡ વચ્ચે ૂતેલો છે.
15 તેણે સાર આરામદાયક જગ્યા અને
અને ુખપ્રદ પ્રદેશ જોયો છે.
તે બોજો ઊંચકવાને તેનો ખભો નમાવશે;
અને તે વૈતરુ કરનારો ુલામ થશે.

16ઇઝરાયલનાં અન્ય કુળોની માફક,
દાન તેના લોકોનો ન્યાય કરશે.
17 દાન માગર્ની બાજુમાંના સાપ જવેો,
અને સીમમાં ઊડતા ઝેર સાપ જવેો થશે,
તે ઘોડાની એડ ને એવો ડખ મારશ,ે
કે તેનો સવાર લથડ પડશે.
18 હે ઈ ર, મેં તમારા ઉદ્ધારની રાહ જોઈ છે.

19ગાદ પર હુમલાખોરો હુમલો કરશે,
પણ ગાદ પ્ર તકાર કર ને તેમને પછાડશે.
20આશેર ું અ ુ કારક થશે;
અને તે રાજવી મ ાન ૂરા પાડશે.
21 નફતાલી છૂટ ૂકેલી હરણી છે,
તે ઉ મ વચનો ઉચ્ચારે છે.

22 ૂસફ ફળદ્રપ ડાળ છે;
તે ઝરા પાસેના ૃક્ષ પરની ફળવંત ડાળ છે,
આ ડાળ દ વાલ પર વકસે છે.
23 ધ ુધાર્ર ઓએ તેના પર હુમલો કયાર્,
અને તેના પર તીરદાજી કર , તેને ત્રાસઆપ્યો
અને તેને સતા ો.
‡ 49:14 49:14 ઘેટાંવાડાઓના જીનની થેલીઓ
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24 પણ તે ું ધ ુષ્ય ર રહેશે,
પણ યાકૂબના સામથ્યર્વાન ઈ રના હાથે એ તીરો નાકામયાબ કયાર્.
અને તે ઘેટાંપાળક તથા ઇઝરાયલનો ખડક થયો.
25 તારા પતાના ઈ ર જે તાર સહાય કરશે તેમનાંથી,
એટલે સવર્શ ક્તમાન ઈ ર જે ઉપર આકાશના આશીવાર્દોથી
તથા નીચે ઊંડાણના આશીવાર્દોથી,
જાનવરો તથા સંતાનોના આશીવાર્દોથી તને વે ત કરશે.
26 તારા પતાના આશીવાર્દ મારા ૂવર્જોના આશીવાર્દો §કરતાં અ ત

વશેષ થયેલા છે,
તે અનંતકા ળક પવર્તોની અ ત દૂરની સીમા ુધી વસ્તરેલા છે;
તેઓ ૂસફના શર પર રહેશે,
આઆશીવાર્દો પોતાના ભાઈથી જુદા કરાયેલા ૂસફના માથા પર ુગટ

સમાન થશ.ે
27 બન્યામીન પ ુને ફાડ ખાનાર ૂ ા વરુ જવેો છે:
સવારે તે શ ુઓનો શકાર કરશે;અને સંધ્યાકાળે ૂંટ વહેંચશે.”

28 એ સવર્ ઇઝરાયલનાં બાર કુળ છે; તેઓના પતાએ તેઓને જે
ક ું અને તેઓને જે આશીવાર્દો આપ્યાં તે એ છે. તેણે પ્રત્યેકને
તેઓની યોગ્યતા પ્રમાણેના આશીવાર્દ આપ્યા.ં 29 પછ તેણે તેઓને
ૂચનોઆપીને ક ું, “હુ મારા ૂવર્જો પાસે જવાનો છુ;એફ્રોન હ ીના

ખેતરમાંની ુફામાં મારા પ ૃઓની પાસે, 30 એટલે કનાન દેશમાં
મામરેની સામેના માખ્પેલા ખેતરમાં જે ુફાએફ્રોન હ ીના ખેતર સ હત
ઇબ્રા હમે કબરસ્તાનને માટે વેચાતી લીધી હતી તેમાં મને દફનાવજો.

31 ત્યાં મારા દાદા ઇબ્રા હમને તથા દાદ સારાને દફનાવવામાંઆવેલા
છે. વળ મારા પતા ઇસહાક તથા માતા રબકાને દફનાવેલા છે. ત્યાં
મેં લેઆને પણ દફનાવી છે. 32એખેતર તથા તેમાંની ુફા હેથના લોકો
પાસેથી ખર દવામાં આ ા હતા.ં” 33જયારે યાકૂબે તેના દ કરાઓને
ૂચનો તથા અં તમ વાતો કહેવા ું ૂરુ ક ુ ત્યારે તેણે પોતાના પલંગ પર

લંબાવીને પ્રાણ છોડ્યો અને પોતાના ૂવર્જોની સાથે ભળ ગયો.
§ 49:26 49:26 પતાના આશીવાર્દ મારા ૂવર્જોના આશીવાર્દો તારા પતાના આશીવાર્દ
મારા અનંત પવર્ત કરતા વશેષ છે
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50
1 પછ ૂસફ તેના પતાના દેહને ભેટ ને રડ્યો અને તેને ુંબન ક ુ.

2 ૂસફે તેના દાસોમાં જે વૈદો હતા તેઓને તેના પતાના દેહમાં ુગંધીઓ
ભરવાની આજ્ઞા આપી. તેથી વૈદોએ ઇઝરાયલના દેહમાં ુગંધીઓ
ભર . 3 ુગંધીઓભરવા ું કામ ચાલીસ દવસપછ ૂરુથ ુ.ં યાકૂબના
મરણ ન મ ે મસર ઓએ સ ેર દવસ શોક પા ો.

4 જયારે તેના શોકના દવસો ૂરા થયા ત્યારે ૂસફે ફારુનની
રાજસભાને ક ું, “તમે મારા પર સહા ુ ૂ ત દશાર્વેલી છે. તો હવે મારા
વતી ફારુનને એમ કહો, 5 ‘મારા પતાએ મને સમ આપીને ક ું હ ું
કે, “હુ ૃત્ ુ પામવાનો છુ. મેં મારા માટે કનાન દેશમાં કબર ખોદાવેલી
છે, ત્યાં મને દફનાવજો.” તો હવે ફારુન મારા પતાને દફનાવવા માટે
મને જવા દે. એ વ ધ ૂર કયાર્ પછ હુ પાછો આવીશ.’ 6 ફારુને
જવાબ આપ્યો, “તારા પતાએ તને સમ આપ્યાં છે તે ુજબ તારા
પતાને દફનાવવા માટે જા.”
7 ૂસફ તેના પતાને દફનાવવા માટે ગયો. ફારુનના સવર્

અ ધકાર ઓ, તેના ઘરના સભ્યો, મસર દેશના સવર્ ઉચ્ચઅ ધકાર ઓ
પણ તેની સાથે ગયા. 8 ૂસફના ઘરનાં સવર્, તેના ભાઈઓ અને તેના
પતાના ઘરનાં સવર્ પણ ગયા.ં તેઓએ તેમનાં નાનાં બાળકો, તેમના
ટોળાં તથા તેમનાં અન્ય જાનવરોને ગોશેન દેશમાં રહેવા દ ધા.ં 9 તેની
સાથે રથો તથા ઘોડસેવારો સ હત લોકોનો વશાળ સ ુદાય હતો.

10જયારે તેઓ યદનની સામે પાર આટાદની ખળ છે ત્યાં પહોંચ્યા
ત્યારે તેઓએ આક્રદ ક .ુ પતાને માટે સાત દવસ ુધી શોક કય .
11આટાદની ખળ માં તે દેશના કનાનીઓએ તે શોક ું વાતાવરણ જો ું,
ત્યારે તેઓ બોલ્યા, “ મસર ઓના માટે આ એક શોકની મોટ જગ્યા
છે.” તે માટે તે જગ્યા ું નામ આબેલ- મસરાઈમ* કહેવાય છે,જે યદન
પાર છે.

12 પોતાના દ કરાઓને જવેા સલાહ ૂચનો યાકૂબે આપ્યાં હતાં તે
પ્રમાણે તેઓએ પતાને સારુ ક .ુ 13 તેના દ કરાઓ તેને કનાન દેશમાં

* 50:11 50:11આબેલ- મસરાઈમ મસર ઓના મોટો શોક
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લા ા અને મામરે નજીક, માખ્પેલાના ખેતરમાંની ુફામાં તેને દફ્ના ો.
ઇબ્રા હમે કબરસ્તાન માટે તે ખેતર ુફા સ હત એફ્રોન હ ી પાસેથી
વેચા ું લી ું હ ુ.ં 14 તેના પતાને દફના ા પછ ૂસફ તથા તેના
ભાઈઓ અને જઓે તેના પતાને દફનાવવા માટે તેની સાથે ગયા હતા,
તે સવર્ મસરમાં પાછા આ ા.

ૂસફે પોતાના ભાઈઓને આપેલી ખાતર
15 પતાના ૃત્ ુને લીધે ૂસફના ભાઈઓ ગભરાઈ ગયા. તેઓને

મનમાં થ ું કે, “જો ૂસફઆપણો દ્વષે કરશે અનેઆપણે તેની સાથે જે
દુ ર્વહાર કય હતો તે ું વેર વાળવા ું તે ઇચ્છશે તો આપણું ું થશ?ે”
16તેથી તેઓએ ૂસફને સંદેશ કહેવડાવી મોકલ્યો, “તારા પતાએ ૃત્ ુ
પામ્યા અગાઉ ૂચન આપીને અમને ક ું હ ુ,ં 17 ‘તમે આ પ્રમાણે
ૂસફને કહેજો, “તેઓએ તાર સાથે જે ખરાબ વતર્ન ક ુ અને તારો

અપરાધ કય તે માટે કૃપા કર ને તારા પતાના ઈ રના ભાઈઓને માફ
કરજ.ે’ જયારે તે સંદેશ તેને મ ો ત્યારે ૂસફ ગળગળો થઈ ગયો.

18 તેના ભાઈઓએ જઈને તેને સા ાંગ પ્રણામ કયાર્. તેઓએ ક ું,
“જો, અમે તારા દાસો છ એ.” 19 પણ ૂસફે તેઓને જવાબ આપ્યો,
“બીશો ન હ. ું હુ ઈ રના ાને છુ? 20 તમે તો મારુ ખરાબ કરવા
ઇચ્ ું હ ું પણ તમેઆજેજમેજો ું તેમ ઘણાં લોકોનાજીવબચાવવા
ઈ રે તેમાં સારુ ક ુ. 21 તે માટે હવે ગભરાશો ન હ. હુ પોતે તમાર
તથા તમારાં બાળકોની સંભાળ રાખીશ.” એમ તેણે તેઓને દલાસો
આપ્યો અને તેઓની સાથે હેતથી વાત કર .

ૂસફ ું ૃત્ ુ
22 ૂસફ પોતાના ભાઈઓ અને સંતાનો સાથે મસરમાં ર ો. તે

એકસો દસ વષર્ની વયે મરણ પામ્યો. 23 ૂસફે ત્રીજી પેઢ ુધી
એફ્રાઇમનાં બાળકો જોયાં. તેણે મનાશ્શાના દ કરા માખીરના દ કરાઓ
પણ જોયા. તેઓ ૂસફના ખોળામાં મોટા થયા.

24 ારે ૃત્ ુ થવા ું હ ું ત્યારે ૂસફે તેના ભાઈઓઅને પ રવારને
ક ું, “હુ તો ૃત્ ુ પામી ર ો છુ પણ ઈ ર ન ે તમાર ખબર લેશે
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અને તેમણે જે દેશ સંબંધી આપણા પ ૃઓ ઇબ્રા હમ, ઇસહાક તથા
યાકૂબની આગળ પ્ર તજ્ઞા લીધી હતી, તે ુજબ ઈ ર આ દેશમાંથી
આપણા દેશમાં તમને લઈ જશે.” 25 પછ ૂસફે ઇઝરાયલ ુત્રોને
પ્ર તજ્ઞા લેવડાવીને ક ુ,ં “ઈ ર તમાર પાસે ન ેઆવશ;ે તમે અહ થી
જાઓતે સમયે તમે મારાં અ અહ થી લઈજજો.” 26 ૂસફએકસો
દસ વષર્નો થઈને ૃત્ ુ પામ્યો અને તેઓએતેના દેહમાં ુગંધીઓભર ને
તેને મસરમાં શબપેટ માં સાચવી રા ો.
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