ઝ ૂસદવ અને હમસદવ
ફાધર વગ સ પોલ
િઝય ૂસદે વ અને હમર્સદે વની વાત આપણને નવા કરારમાં પ્રેિષતોનાં ચિરતો માં જોવા મળે છે . જો કે િઝય ૂસદે વનો
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છે .

િઝય ૂસદે વ ગ્રીક લોકોનો મુખ્ય દે વ છે અને હમર્સદે વ બીજા બધા દે વોનો સંદેશવાહક છે . રોમના લોકો ઝય ૂસદે વને
યુપીતરતરીકે અને િઝય ૂસદે વના વક્તા હમર્સદે વને ◌ેરકુરી તરીકે ઓળખતા.
લેખક લ ૂકે્રેિષતોનાં ચિરતોમાં પાઉલે ઈ વીસન ૪૬-૪૮માં બાનાર્બાસ સાથે કરે લી પ્રથમ િમશનરી મુસાફરીની
વાત કરી છે . મુસાફરી કરતા પાઉલ અને બાનાર્બાસ લુ ા પહ યા. રોમન પ્રા ત િલકોિનયાના શહેર લુ ામાં
પાઉલ પ્રભુ ઈસુનાં જીવન અને સંદેશની વાત કરતા હતા યારે તેમની સામે એક લ ૂલો માણસ બેઠો હતો. તે
જ મથી જ અપંગ હતો અને કદી ચા યો નહોતો. તે ખ ૂબ યાનથી પાઉલને સાંભળતો હતો. એની સામે જોતાં
પાઉલને લાગ્યું કે એનામાં પ્રભુ ઈસુ પર
મોટે અવા

ા જાગી છે અને સાજા થવાની એનામાં ઊંડી

ા છે . એટલે પાઉલે

ક ,ું ◌ારા પગ ઉપર ટ ાર ઊભો રહે!લ ૂલો માણસ એક દમ કૂદીને ઊભો થઈ ગયો અને ચાલવા

લાગ્યો (જુઓ પ્રે. ચ. ૧૪, ૮-૧૦)
પાઉલના સાંભળતાં ટોળાની આગળ જ ચમ કાર થયો હતો. જ મથી અપંગ લ ૂલા માણસને ચાલતો કરનાર પાઉલ
અને એમની સાથેના બાનાર્ બાસને એ લોકોએ મા યું કે તેઓ માણસો જ નથી પણ દે વો જ છે . એટલે ટોળામાંથી
લોકો પોતાની બોલીમાં બોલી ઊઠયા, પણે યાં તો દે વો માનવ પે ઊતરી આ યા છે !ટોળાંએ બાનાર્બાસને
િઝય ૂસદે વ ક ો અને પાઉલને હમર્સદે વ ક ો; કારણ, પાઉલ જ બંને દે વોમાંનો મુખ્ય વક્તા હતો. (પ્રે.ચ. ૧૪, ૧૧૧૨).
શ આતમાં પાઉલ અને બાનાર્બાસ ને ટોળાના લોકો પોતાની બોલીમાં શું બોલતા અનેટોળામાં કે મ ખળભળાટ
થયો છે એની ખબર નહોતી.
લ ૂ ા શહેરની આગળ ઝય ૂસદે વનુ ં મંિદર હત.ું તેના પ ૂજારી બળદો અને લહાર લઈને આ યા.

યારે પ ૂજારી લોકો

સાથે પ્રેિષતો આગળ ભોગ ચડાવવા તૈ.યાર થયા યારે પાઉલ અને બાનાર્બાસને પિરિ થિતનો ખ્યાલ આ યો. લ ૂકે
એમના પ્રિતભાવનુ ં આબેહબ
ૂ વણર્ન કયુર્ં છે .
બાનાર્બાસ અને પાઉલને એની જાણ થતાં તેઓ ખેદના માયાર્ પોતાનાં કપડાં ફાડી લોકોના ટોળા તરફ ઘસી જઈને
ઘાંટા પાડીને બો યા, ‘ભાઈઓ, તમે આ શા માટે કરો છો? અમે પણ તમારા

વા માટીના માનવો જ છીએ, અને

તમારે માટે એવો શુભસંદેશ લઈને આ યા છીએ કે, તમારે આ યથર્ દે વલાંઓ છોડી દઈને ચેતન વ પ ઈ ર

તરફ વળવું જોઈએ,

આકાશ, પ ૃ વી, સાગર અને તેમાં

કાંઈ છે તે બધાંનો સરજનહાર છે . ભ ૂતકાળમાં તેણે

બધી પ્રજાઓને પોતપોતાને માગેર્ જવા દીધી હતી.
છતાં વાદળમાંથી વરસાદ વરસાવીને અને ઋતુ ઋતુએ પાક આપીને, તેમ જ તમે ધરાઈ જાઓ એટલું અ

અને

આનંદ આપીને, આમ િવિવધ રીતે ક યાણ કરીને, એ પોતાનો પિરચય આ યા વગર ર ો નથી.’ એમ કહીને
તેમણે લોકોને પોતાની આગળ ભોગ ચડાવતાં માંડમાંડ રોક્યા(પ્રે.ચ. ૧૪, ૧૪-૧૮).
ગ્રીકની પૌરાિણક કથાઓમાં િઝય ૂસદે વ બીજા બધા દે વોનો દે વ છે . ગ્રીક દે વોના પવર્ત ઓિલ પસ ખાતે
િઝય ૂસદે વનુ ં મંિદર છે .
જૂના કરારના ઉ લેખમાં ય શાલેમ પર હુમલો કરી કબ

કરનાર રાજા અં યોખસ યરુશાલેમનુ ં યહદ
ૂ ી મંિદર ભ્ર ટ

કરીને આિત યના દે વતા એટલે ઓિલિ પયાના િઝય ૂસને સમપીર્ દે વા માગતા હતા. (જુઓ ૨ મક્કાબીઓ, ૬, ૨).

