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ઇસહાક ઈ રે અબાહામ ઇને સારાને આપલેા વચન પર્માણે એમની વ ૃ ાવ થામા ંજન્મેલો પતુર્ છે. અબાહામ, 

ઇસહાક અને ઈસહાકના પતુર્ યાકોબને યહદૂી પર્જા અને સૌ િખર્ તી લોકો પોતાના વડવાઓ ગણે છે. બાઈબલના 

‘મહાપર્ થાન’ ગર્થંમા ંઈ ર મોશનેે સળગતા ંઝાખંરાના પે દશર્ન દઈને કહ ેછે. ”હુ ંતારા વડવાઓનો ઈ ર .ં 

અબાહામનો, ઇસહાકનો અને યાકોબનો ઈ ર .ં” 

ઈ રના ક ા મજુબ અબાહામ પોતાના વાહાલા પતુર્ ઈસહાકની આહિુત આપવા મોિરયા પર્દેશમા ંજાય છે. ત્યા ં

અબાહામ ઈસહાકને બાધંીને એની આહિુત આપવા તયૈાર થાય છે ત્યારે ઈ ર અબાહામને રોકીન ેવચન આપે 

છેઃ ”હુ ંમારી જાતના સોગદં લઉં .ં કે, તે આ કામ કયુર્ં છે અને તારા દીકરાને, તારા એકના એક દીકરાને. મને 

ધરાનતા ંતુ ંઅચકાયો નથી. એટલે હુ ંજ ર તને આશીવાર્દ આપીશઃ તારા વશંજોને આકાશના તારા ટલો, 

દિરયાકાઠંાની રેતી ટલા વધારીશ અને તારા વશંજો પોતાના દુ મનોને કબ  કરશ.ે” અને તરેા વશંજોને 

કારણએ ધરતી ઉપરની બધી પર્જાઓ આશીવાર્દ પામશે, કારણ તે મારંુ ક ુ ંછે. ” 

હવે અબાહામ ખબૂ વ ૃ  થયો ત્યારે તેણે પોતાના પતુર્ ઇસહાક માટે વહ ુશોધવા માડંી. તેણે પોતાના જૂનામા ંજૂના 

ભરોસાપાતર્ નોકરને બોલાવીને અને અ કામ સ પતા ં ક ુ.ં ”  કનાનીઓની વચ્ચે હુ ં વસુ ં  ં તેમની 

દીકરીઓમાથંી તુ ંમારા દીકરા માટે વહ ુનિહ લાવે. પણ મારા દેશમા ંમારા સગાવંહાલાઓંમા ંજઈને ત્યાથંી મારા 

દીકરા ઈસહાક માટે વહ ુલાવ .” 

નોકર પોતાના શેઠ અબાહામના દસ ઊંટ અને જાતજાની સારામા ંસારી ભેટસોગાદો લઈને મેસોપોતાિમયામા ં

આવેલા અબાહામના મળૂ વતન પહ ચ્ય . ત્યા ંતને શહરે બહારના કૂવા પાસ ેપાણી ભરવા આવેલી િરબકાનો 

ભેટો થયો. તે અબાહામના ભાઈ નાહોર અન ેએની વહ ુિમલકાના દીકરા બથએુલની દીકરી થતી હતી. તે દેખાવે 

ખબૂ પાળી હતી અને કંુવારી હતી. 

િરબકાએ પોતાને ઘરે જઈને અબાહામના નોકરને કૂવા પર મળવાની વાત કરી. િરબકાનો ભાઈ લાબાન કૂવા 

પર દોડી આવીને અબાહામના નોકરને પોતાને ઘેર તડેી ગયો. અબાહામનો નોકર પોતાની સાથેના માણસો અને 



ઊંટો લઈને િરબકાના િપતા બથએુલને ઘેર ગયો. િરબકાના ભાઈ લાબાન ેઊંટો માટે ઘાસચારો આપ્યો અને 

અબાહામનો નોકર અન ેતેની સાથનેા માણસોના પગ ઘોવા માટે પાણી પણ આપ્યુ.ં 

પોતાની આગળ પીરસલેા ભાણે બેસતા ંપહલેા ંઅબાહામના નોકરે પોતાના યજમાનને ક ુ.ં ”હુ ંશા કામે આ યો 

 ંતે ક ા પહલેા ંહુ ંજમીશ નિહ.” પછી તેણે પોતાના ખબૂ ધનવાન શેઠ અબાહામ અને શઠેના દીકરા ઈસહાકની 

વાત કરી અને પોતાના અબાહામના મળૂ વતનમા ંઆવવાનો હતે ુઅને શહરે બહારના કૂવા પર િરબકાન ે

મ યાનો પર્સગં વણર્ યો. 

િરબકાના િપતા બથએુલ અને ભાઈ લાબાને અબાહામના નોકર સમક્ષ િરબકાને ઘરી ત્યારે બાઈબલ ન ધે છે 

તેમ, ”અબાહામના નોકરે પર્ભનુે સા ટાગં પર્ણામ કયાર્ અને સોના પાના દાગીના તથા વ ો કાઢીન ે િરબકાને 

આપ્યા, તણેે તેના ભાઈને તથા માને સુ ા ંકીંતી દાગીના આપ્યા.ં” 

બી  િદવસ ે િરબકા અબાહામના નોકર અન ેતેના માણસો જોડે જવા તૈયાર થઈ. એટલે ”લાખો પતુર્ોની માતા 

થ ” ના આશીવાર્દથી કન્યા િરબકાને અબાહામના નોકર અને તનેા માણસો સાથે િવદાય કરવામા ંઆવી. 

ઈસહાક પોતાના ખેતરા ંફરતો હતો ત્યારે તણેે દૂરથી ઊંટો સામે આવતા ંજોયા.ં િરબકાએ નજર ઊંચી કરી તો 

ઈસહાકને જોઈને નોકરને પછૂ ુ.ં ”પેલો માણસ ખેતરમા ંઆપણી તરફ આવે છે તે કોણ છે?” નોકરે ક ુ ં ”એ 

મારો શેઠ છે.” એટલે િરબકાએ િરવાજ પર્માણે બરુખો ઓઢી લીધો.  

નોકરે ઈસહાકને પોતે   કયુર્ં હત ુ ંતે તથા કેવી રીતે િરબકાનો મળેાપ થયો હતો તે બધુ ંકહી સભંળા યુ.ં પછી 

ઈસહાકને િરબકાને તબંમૂા ંલઈ આ યો. અને તેનો પોતાની પત્ની તરીકે વીકાર કય . િરબકા ઉપર તેને પર્ીિત 

પર્ગટી એટલે પોતાની માના આવસાનનુ ંદુઃખ તે ભલૂી ગયો. 

ઈસહાક ચાલીસ વષર્ની વયે િરબકાને પરણ્યો હતો. પણ તેની પત્નીને બાળકો નહોતા.ં આથી તેણે તેને માટે 

પર્ભનુી પર્ાથર્ના કરી અને તે પર્ભએુ મજૂંર રાખી અન ે િરબકાને ગભર્ ર ો. જ્યારે તને ેપરૂા િદવસ થયા ત્યારે 

માલમૂ પડયુ ંકે એના પેટમા ંજોિડયા ંછોકરા ંછે. પહલેો જન્મ્યો તે લાલ હતો. તેને આખે શરીરે વાળ હતા.જાણે 

કામળો ન હોય, આથી તેનુ ંનામ એસાવ પાડયુ.ં ત્યાર પછી તેનો ભાઈ જન્મ્યો અને તેના હાથે એસાવની એડી 

પકડેલી હતી. આથી તેનુ ંનામ યાકોબ પાડયુ.ં એ જન્મ્યો ત્યારે ઈસહાકની ઉમર સાઠ વષર્ની થઈ હતી.જ્યારે 

છોકરાઓ મોટા થયા ત્યારે એસાવ કુશળ િશકારી થયો, યાકોબ શાતં પર્કૃિતનો હતો અન ેતબંઓૂમા ંિ થર થઈને 



રહતેો હતો. ઇસહાકને એસાવ વહાલો હતો, કારણ, ત ેતેના િશકારનુ ંમાસં ખાતો હતો, પણ િરકાબન ેયાકોબ 

વહાલો હતો. 

હવે ઈસહાક રહતેો હતો તે કનાનીઓના દેશમા ં દુકાળ પડયો. એટલે ઈસહાકે પોતાના માણસ અને ઢોરઢાખંર 

લઈને િમસર તરફ પર્યાણ કયુર્ં. તેણે ઈ રના આદેશથી િમસર પહોચતા ંપહલેા ંપિ સતીઓના રાજા અબીમેલેખ 

પાસે ગરાર  રહવેા માડં ુ.ં ઈ રે તેને દશર્ન દઈને ક ુ.ં ”હુ ંતારી મદદમા ંરહીશ અને તન ેઆશીવાર્દ આપીશ. હુ ં

તને અને તારા વશંજોને આ બધા પર્દેશો આપીશ અને તારા િપતા અબાહામ આગળ મેં  કસમ ખાધા હતા તે 

પરૂા કરીશ. હુ ંતારા વશંજોને આકાશના તારા ટલા વધારીશ ને એમને આ બધા પર્દેશઓ આપીશ. અને તાકા 

વશંજોને કારણે પથૃ્વીની બધી પર્જાઓ આશીવાર્દ પામશે, કારણ, અબહામ ેમારંુ ક ુ ંકયુર્ં છે, મારા આદેશો, મારી 

આ ાઓ અને મારા િનયમો પા યા ંછે.” 

ઇસહાકે તે પર્દેશમા ંવાવેતર કયુર્ં અને તે જ વષેર્ સોગણો પાક ઊતય . પર્ભએુ તેના ઉપર આશીવાર્દગ વરસા યા 

અને તે ધનવાન થઈ ગયો. તે એટલા ંબધા ંઘેટા,ં બકરા ંઅને ઢોરઢાખંર તમેજ નોકરચાકરનો માિલક બન્યો કે 

પિલ તીઓ તેની ઈષાર્ કરવા લાગ્યા. આથી ઇસહાકે ત્યાથંી વાસ ઉઠાવી ગરારના સપાટ પર્દેશમા ંમકુામ કય  

અને તે ત્યા ંરહવેા લાગ્યો. 

ત્યાથંી તે બેર-શબા ગયો. ત્યા ંતે જ રાતે પર્ભએુ તને ેદશર્ન દઈને ક ુ.ં ”હુ ંતારા િપતા અબાહામનો ઈ ર .ં 

ગભરાઈશ નિહ, કારણ હુ ંતારી સહાયમા ં  ંઅને મારા સેવક અબાહામને ખાતર તને આશીવાર્દ આપીશ. તારા 

વશંજોની વિૃ  કરીશ.” આથી તેણે ત્યા ંએક ય વેદી બાધંી, પર્ભનુી પજૂા કરી અને ત્યા ંજ મકુામ કય . 

જ્યારે ઇસહાકનો મોટો દોકરી એસાવ ચોવીસ વષર્નો થયો ત્યારે તેણે િહ ી બેરીની દીકરી યહિૂદથ અને િહ ી 

એલોનની દીકરી બારામાથ સાથે લગ્ન કયાર્. તેણને ઈસહાક અને િરબેકાનુ ંજીવન ઝેર કરી મ ૂ ુ.ં 

પણ ઈસહાક એક સો અને એંસી વષર્ની ઉંમરે મતૃ્ય ુપામ્યો. એના જોિડયા દીકરાઓએ એનો હબેોનમા ંએના ં

માતાિપતા અને પત્ની િરકાબને દફનાવવામા ંઆ યા ંહતા ંતે જગ્યામા ંદફના યો. 

અબાહામ, ઈસહાક અને યાકોબ Ð એમ તર્ણ વડવાઓમા ંઈસહાકનુ ંપાતર્ અને િપતા અબાહામ અને એના પતુર્ 

યાકોબના ંપાતર્ોની સરખામણીમા ંઝાખં ુ ંઅને નીરસ લાગે છે. 



જ્યારે પાણી માટે ગૌચરભિૂમ માટે ઈસહાકના ગોવાળો અને થાિનક ગરારના ગોવાળો વચ્ચે તકરાર થતી ત્યારે 

શાિંત થાપા માટે ઈસહાક ઝગડાવાળી જગ્યાએથી દૂર ચા યો જતો. 

એક વાર રાજા અબીમેલખ પોતાના િમતર્ અહઝુા અને પોતાના સેનાપિત િકર્કોલની સાથે ગરારમા ં રહતેા 

ઈસહાકને મળવા ગયા ત્યારે તેમની જોડે કરાર કરીને િમતર્ભાવે એમનાથી જુદો થયો હતો. 

 


