વડવો ઈિસહાક
ફાધર વગ સ પોલ

ઇસહાક ઈ રે અબાહામ ઇને સારાને આપેલા વચન પર્માણે એમની વ ૃ ાવ થામાં જન્મેલો પુતર્ છે . અબાહામ,
ઇસહાક અને ઈસહાકના પુતર્ યાકોબને યહદ
ૂ ી પર્જા અને સૌ િખર્ તી લોકો પોતાના વડવાઓ ગણે છે . બાઈબલના
‘મહાપર્ થાન’ ગર્ંથમાં ઈ ર મોશેને સળગતાં ઝાંખરાના પે દશન
ર્ દઈને કહે છે . ”હુ ં તારા વડવાઓનો ઈ ર
અબાહામનો, ઇસહાકનો અને યાકોબનો ઈ ર

.ં

.ં ”

ઈ રના ક ા મુજબ અબાહામ પોતાના વાહાલા પુતર્ ઈસહાકની આહિુ ત આપવા મોિરયા પર્દે શમાં જાય છે . ત્યાં
અબાહામ ઈસહાકને બાંધીને એની આહિુ ત આપવા તૈયાર થાય છે ત્યારે ઈ ર અબાહામને રોકીને વચન આપે
છે ઃ ”હુ ં મારી જાતના સોગંદ લઉં

.ં કે, તે આ કામ કયુર્ં છે અને તારા દીકરાને, તારા એકના એક દીકરાને. મને

ધરાનતાં ત ું અચકાયો નથી. એટલે હુ ં જ ર તને આશીવાર્દ આપીશઃ તારા વંશજોને આકાશના તારા
દિરયાકાંઠાની રે તી

ટલા વધારીશ અને તારા વંશજો પોતાના દુ મનોને કબ

ટલો,

કરશે.” અને તેરા વંશજોને

કારણએ ધરતી ઉપરની બધી પર્જાઓ આશીવાર્દ પામશે, કારણ તે મારંુ ક ું છે . ”
હવે અબાહામ ખ ૂબ વ ૃ થયો ત્યારે તેણે પોતાના પુતર્ ઇસહાક માટે વહુ શોધવા માંડી. તેણે પોતાના જૂનામાં જૂના
ભરોસાપાતર્ નોકરને બોલાવીને અને અ કામ સ પતાં ક .ું ”

કનાનીઓની વચ્ચે હુ ં વસું

ં તેમની

દીકરીઓમાંથી ત ું મારા દીકરા માટે વહુ નિહ લાવે. પણ મારા દે શમાં મારા સગાંવહાલાંઓમાં જઈને ત્યાંથી મારા
દીકરા ઈસહાક માટે વહુ લાવ .”
નોકર પોતાના શેઠ અબાહામના દસ ઊંટ અને જાતજાની સારામાં સારી ભેટસોગાદો લઈને મેસોપોતાિમયામાં
આવેલા અબાહામના મ ૂળ વતન પહ ચ્ય . ત્યાં તને શહેર બહારના કૂવા પાસે પાણી ભરવા આવેલી િરબકાનો
ભેટો થયો. તે અબાહામના ભાઈ નાહોર અને એની વહુ િમલકાના દીકરા બથુએલની દીકરી થતી હતી. તે દે ખાવે
ખ ૂબ પાળી હતી અને કુંવારી હતી.
િરબકાએ પોતાને ઘરે જઈને અબાહામના નોકરને કૂવા પર મળવાની વાત કરી. િરબકાનો ભાઈ લાબાન કૂવા
પર દોડી આવીને અબાહામના નોકરને પોતાને ઘેર તેડી ગયો. અબાહામનો નોકર પોતાની સાથેના માણસો અને

ઊંટો લઈને િરબકાના િપતા બથુએલને ઘેર ગયો. િરબકાના ભાઈ લાબાને ઊંટો માટે ઘાસચારો આપ્યો અને
અબાહામનો નોકર અને તેની સાથેના માણસોના પગ ઘોવા માટે પાણી પણ આપ્યુ.ં
પોતાની આગળ પીરસેલા ભાણે બેસતાં પહેલાં અબાહામના નોકરે પોતાના યજમાનને ક .ું ”હુ ં શા કામે આ યો
ં તે ક ા પહેલાં હુ ં જમીશ નિહ.” પછી તેણે પોતાના ખ ૂબ ધનવાન શેઠ અબાહામ અને શેઠના દીકરા ઈસહાકની
વાત કરી અને પોતાના અબાહામના મ ૂળ વતનમાં આવવાનો હેત ુ અને શહેર બહારના કૂવા પર િરબકાને
મ યાનો પર્સંગ વણર્ યો.
િરબકાના િપતા બથુએલ અને ભાઈ લાબાને અબાહામના નોકર સમક્ષ િરબકાને ઘરી ત્યારે બાઈબલ ન ધે છે
તેમ, ”અબાહામના નોકરે પર્ભુને સા ટાંગ પર્ણામ કયાર્ અને સોના પાના દાગીના તથા વ ો કાઢીને િરબકાને
આપ્યા, તેણે તેના ભાઈને તથા માને સુ ાં કીંતી દાગીના આપ્યાં.”
બી

િદવસે િરબકા અબાહામના નોકર અને તેના માણસો જોડે જવા તૈયાર થઈ. એટલે ”લાખો પુતર્ોની માતા

થ ” ના આશીવાર્દથી કન્યા િરબકાને અબાહામના નોકર અને તેના માણસો સાથે િવદાય કરવામાં આવી.
ઈસહાક પોતાના ખેતરાં ફરતો હતો ત્યારે તેણે દૂરથી ઊંટો સામે આવતાં જોયાં. િરબકાએ નજર ઊંચી કરી તો
ઈસહાકને જોઈને નોકરને પ ૂછ .ું ”પેલો માણસ ખેતરમાં આપણી તરફ આવે છે તે કોણ છે ?” નોકરે ક ું ”એ
મારો શેઠ છે .” એટલે િરબકાએ િરવાજ પર્માણે બુરખો ઓઢી લીધો.
નોકરે ઈસહાકને પોતે

કયુર્ં હત ું તે તથા કેવી રીતે િરબકાનો મેળાપ થયો હતો તે બધું કહી સંભળા યુ.ં પછી

ઈસહાકને િરબકાને તંબ ૂમાં લઈ આ યો. અને તેનો પોતાની પત્ની તરીકે વીકાર કય . િરબકા ઉપર તેને પર્ીિત
પર્ગટી એટલે પોતાની માના આવસાનનુ ં દુઃખ તે ભ ૂલી ગયો.
ઈસહાક ચાલીસ વષર્ની વયે િરબકાને પરણ્યો હતો. પણ તેની પત્નીને બાળકો નહોતાં. આથી તેણે તેને માટે
પર્ભુની પર્ાથર્ના કરી અને તે પર્ભુએ મંજૂર રાખી અને િરબકાને ગભર્ ર ો. જ્યારે તેને પ ૂરા િદવસ થયા ત્યારે
માલ ૂમ પડયુ ં કે એના પેટમાં જોિડયાં છોકરાં છે . પહેલો જન્મ્યો તે લાલ હતો. તેને આખે શરીરે વાળ હતા.જાણે
કામળો ન હોય, આથી તેન ુ ં નામ એસાવ પાડયુ.ં ત્યાર પછી તેનો ભાઈ જન્મ્યો અને તેના હાથે એસાવની એડી
પકડેલી હતી. આથી તેન ુ ં નામ યાકોબ પાડયુ.ં એ જન્મ્યો ત્યારે ઈસહાકની ઉમર સાઠ વષન
ર્ ી થઈ હતી.જ્યારે
છોકરાઓ મોટા થયા ત્યારે એસાવ કુશળ િશકારી થયો, યાકોબ શાંત પર્કૃિતનો હતો અને તંબ ૂઓમાં િ થર થઈને

રહેતો હતો. ઇસહાકને એસાવ વહાલો હતો, કારણ, તે તેના િશકારનુ ં માંસ ખાતો હતો, પણ િરકાબને યાકોબ
વહાલો હતો.
હવે ઈસહાક રહેતો હતો તે કનાનીઓના દે શમાં દુકાળ પડયો. એટલે ઈસહાકે પોતાના માણસ અને ઢોરઢાંખર
લઈને િમસર તરફ પર્યાણ કયુ.ર્ં તેણે ઈ રના આદે શથી િમસર પહોચતાં પહેલાં પિ સતીઓના રાજા અબીમેલેખ
પાસે ગરાર રહેવા માંડ .ું ઈ રે તેને દશન
ર્ દઈને ક .ું ”હુ ં તારી મદદમાં રહીશ અને તને આશીવાર્દ આપીશ. હુ ં
તને અને તારા વંશજોને આ બધા પર્દે શો આપીશ અને તારા િપતા અબાહામ આગળ મેં
પ ૂરા કરીશ. હુ ં તારા વંશજોને આકાશના તારા

કસમ ખાધા હતા તે

ટલા વધારીશ ને એમને આ બધા પર્દે શઓ આપીશ. અને તાકા

વંશજોને કારણે પ ૃથ્વીની બધી પર્જાઓ આશીવાર્દ પામશે, કારણ, અબહામે મારંુ ક ું કયુર્ં છે , મારા આદે શો, મારી
આ ાઓ અને મારા િનયમો પા યાં છે .”
ઇસહાકે તે પર્દે શમાં વાવેતર કયુર્ં અને તે જ વષેર્ સોગણો પાક ઊતય . પર્ભુએ તેના ઉપર આશીવાર્દગ વરસા યા
અને તે ધનવાન થઈ ગયો. તે એટલાં બધાં ઘેટાં, બકરાં અને ઢોરઢાંખર તેમજ નોકરચાકરનો માિલક બન્યો કે
પિલ તીઓ તેની ઈષાર્ કરવા લાગ્યા. આથી ઇસહાકે ત્યાંથી વાસ ઉઠાવી ગરારના સપાટ પર્દે શમાં મુકામ કય
અને તે ત્યાં રહેવા લાગ્યો.
ત્યાંથી તે બેર-શબા ગયો. ત્યાં તે જ રાતે પર્ભુએ તેને દશર્ન દઈને ક .ું ”હુ ં તારા િપતા અબાહામનો ઈ ર
ગભરાઈશ નિહ, કારણ હુ ં તારી સહાયમાં
વંશજોની વ ૃિ

.ં

ં અને મારા સેવક અબાહામને ખાતર તને આશીવાર્દ આપીશ. તારા

કરીશ.” આથી તેણે ત્યાં એક ય વેદી બાંધી, પર્ભુની પ ૂજા કરી અને ત્યાં જ મુકામ કય .

જ્યારે ઇસહાકનો મોટો દોકરી એસાવ ચોવીસ વષર્નો થયો ત્યારે તેણે િહ ી બેરીની દીકરી યહિૂ દથ અને િહ ી
એલોનની દીકરી બારામાથ સાથે લગ્ન કયાર્. તેણને ઈસહાક અને િરબેકાનુ ં જીવન ઝેર કરી મ ૂ .ું
પણ ઈસહાક એક સો અને એંસી વષર્ની ઉંમરે મ ૃત્યુ પામ્યો. એના જોિડયા દીકરાઓએ એનો હેબોનમાં એનાં
માતાિપતા અને પત્ની િરકાબને દફનાવવામાં આ યાં હતાં તે જગ્યામાં દફના યો.
અબાહામ, ઈસહાક અને યાકોબ Ð એમ તર્ણ વડવાઓમાં ઈસહાકનુ ં પાતર્ અને િપતા અબાહામ અને એના પુતર્
યાકોબનાં પાતર્ોની સરખામણીમાં ઝાંખ ું અને નીરસ લાગે છે .

જ્યારે પાણી માટે ગૌચરભ ૂિમ માટે ઈસહાકના ગોવાળો અને થાિનક ગરારના ગોવાળો વચ્ચે તકરાર થતી ત્યારે
શાંિત થાપા માટે ઈસહાક ઝગડાવાળી જગ્યાએથી દૂર ચા યો જતો.
એક વાર રાજા અબીમેલખ પોતાના િમતર્ અહઝ
ુ ા અને પોતાના સેનાપિત િકર્કોલની સાથે ગરારમાં રહેતા
ઈસહાકને મળવા ગયા ત્યારે તેમની જોડે કરાર કરીને િમતર્ભાવે એમનાથી જુદો થયો હતો.

