િસલાસ પાઉલ અને પીતારના સાથીદાર
ફાધર વગ સ પોલ
આપણે મુખ્ય વે પ્રેિષતોનાં ચિરતોમાંથી િસલાસ િવશે જાણીએ છીએ. પાઉલનાં કેટલાંક પત્રોમાં તેમ જ
પીતરના પ્રથમ પત્રમાં પણ આપણને િસલાસનો ઉ લેખ મળે છે . પાઉલના ત્રણ પત્રોમાં

નો ઉ લેખ છે તે

િસ વાનુસ (૨ કિરંથ ૧, ૧૯; ૧ થે સલોિનકા ૧, ૧; ૨ થે સલોિનકા ૧, ૧) અને િસલાસ એક યિક્ત છે , એમ
બાઈબલના પંિડતો માને છે .
પીતરે પોતાનો પહેલો પત્ર િસ વાનુસના હાથે લખા યો છે . એ વાતને
શકીએ કે િસ વાનુસ એક કુશળ લિહયો છે . પીતર લખે છે ,

યાનમાં લઈએતો આપણે માની

ુ ં ગણુ ં
ને હુ ં મારો વફાદાર ધમર્બઘ

ં એવા

િસ વાનુસ હ તક મેં તમને ઉપદે શના આ થોડા શ દો લખા યા છે (જુએ ૧ પીતર ૫, ૧૨).
લ ૂકે પ્રેિષતોનાં ચિરતોમાં જણા યુ ં છે તેમ પ્રેિષતો અને ધમર્સઘ
ં ના વડીલોએ પાઉલ અને બાનાર્બાસની સાથે
અં યોખ મોકલવા માટે પોતાના બે પ્રિતિનિધઓને પસંદ કયાર્ હતા. એમાં એક િસલાસ હતો. તેમણે
ુ માં અગ્રણી એવા બે જણને પસંદ કયાર્ , એક યહદ
ધમર્બધ
ં ઓ
ૂ ા ઉફ બાનાર્બાસ અને બીજો િસલાસ (પ્રે.ચ. ૧૫,
૨૨).
િસલાસ અને યહદ
ૂ ાનુ ં કામ પાઉલ અને બાનાર્ બાસ સાથે અં યોખ જવાનુ ં અને પ્રેિષતો અને વડીલોનો સંદેશ
અં યોખવાસીઓને પહ ચાડાનુ ં હતુ.ં એટલું જ નિહ પણ તેમનુ ં કામ અં યોખ, સીિરયા અને િકલીિકયાના
િબનયહદ
ુ ાને અને િસલાસને મોક યા છે ; તેઓ જાતે
ૂ ીઓને સંદેશ મોઢેથી કહેવાનુ ં પણ હતુ.ં આથી અમે યહદ
તમને એ જ સંદેશો મોઢેથી કહેશે; પિવત્ર આ મા એ અને અમે એવો િનણર્ય કય છે કે, આટલી આવ યક
બાબતો ઉપરાંત તમારે માથે બીજો કોઈ બોજો નાખવો નિહ: તમારે મ ૂિતર્ઓને ધરાવેલ ું નૈવે , લોહી કે
ગગ
ં ૂ વાળીને મારે લાં લોહી સાથેનાં પ્રાણીઓ ખાવાં નિહ અને િનિષ

લગ્નસંબધ
ં ોથઈ દૂ ર રહેવ.ુ ં આવુન
ં

કરવામાં તમારું ભલું છે , ભગવાન તમારું ભલું કરો (પ્રે.ચ. ૧૫, ૨૭-૨૯).
અં યોખમાં બંને િસલાસનાં અને યહદ
ુ ા
ૂ ાનાં કામકાજો િવશે આપણે પ્રેિષતો ચિરતોમાં વાંચીએ છીએ કે, યહદ
ુ ને ઉ સાહનાં અનેક વચનો સંભળાવીને તેમનામાં દઢતા
અને િસલાસ પયગંબર હતા એટલે તેમણે ધમર્બધ
ં ઓ
પ્રેરી (પ્રે.ચ. ૧૫, ૩૨).
અં યોખમાં થોડો સમય ગા યા પછી િસલાસ સાથે એમના િમશન કાયર્માં જોડાયા અને તેઓ િસિરયા અને
િકલીિકયામાં ફરી ફરીને ધમર્સઘ
ં ોને સંગિઠત બનાવવા લાગ્યા (પ્રે.ચ. ૧૫, ૪૧). એક યહદ
ૂ ી અને રોમન

નાગિરક તરીકે િસલાસ િમશનરી મુસાફરીઓમાં પાઉલ માટે એક યોગ્ય સાથીદાર હતા.
િમશનરી મુસાફર દરિમયાન પાઉલ અને િસલાસ મકદોિનયા પ્રાંતનુ ં મુખ્
્ ય શહેર િફિલ પીપહ યા. યાં તેઓ
ઘણા િદવસ રોકાયા હતા. એક વખત પ્રાથર્નાના થાને જતાં પાઉલે એમની પાછળ પડેલી એક ગુલામ
છોકરીમાંથી દુ ટ આ માને બહાર કાઢયો. પિરણામે એના ભિવ ય ભાખવાથીએના માિલકોને મળતો લાભ
બંધ થયો. એટલે એ માિલકોએ પાઉલ અને િસલાસને પકડીને અિધકારીઓ આગળ ચોકમાં ઘસડીને લઈ
ગયા અને એમના ઉપર આરોપ મ ૂક્યો કે, આ લોકો આપણા શહેરમાં ખ ૂબ ધમાલ મચાવે છે .
શહેરના યાયાધીશોએ તેમનાં કપડાં ઉતારીને તેમને ફટકા મારવાનો હક્ક
ુ મ કય . અને પછી

લખાનામાં

પ ૂરી દીધા. (જુઓ પ્રે.ચ. ૧૬, ૧૬-૨૪).
પાઉલ અને િસલાસ મધરાતે ભજન ગાતા હતા યારે ચમ કાિરક રીતે ભારે ધરતીકંપથી
મુક્ત થયા. તે વખતે પાઉલ અને િસલાસના વતર્નથી પ્રભાિવત થઇને

લના બંધનથી

લરે તથા એમના સૌ કુટુંબીજનોએ

નાનસં કાર વીકાય .
સવારે યાયાધીશોએ માણસો મોકલીને કેદીઓને મુક્ત કરવાનો સંદેશ

લરને પહ ચાડયો. પરં ત ુ પાઉલ

અને િસલાસે યાયાધીશોને વળતો સંદેશ મોકલા યો કે બે રોમન નાગિરકોને કશા ગુના વગર જાહેરમાં ફટકા
મારવા અને

લમાં પ ૂરવાનો ગુનો કયાર્ પછી છાનામાના છોડવાની વાત નિહ બને!

બંને કેદીઓ રોમનો છે એમ જાણીને યાયાધીશો ગભરાયા અને જાતે આવીને પાઉલ અને િસલાસની માફી
માગી અને

લમાંથી બહાર જવા િવનંતી કરી. (જુઓ. પ્રે.ચ. ૧૬, ૨૫-૩૯).

પ્રેિષતોનાં ચિરતોએ વધુમાં ન યુ ં છે કે,

લખાનામાંથી નીકળીને તેઓ (પાઉલ અને િસલાસ) લુિદયાને ઘરે

ુ ને મ યા અને તેમને ઉ સાહ આપી િવદાય થયા (પ્રે.ચ. ૧૬, ૪૦).
ગયા, ધમર્બધ
ં ઓ
પાઉલની િમશનરી યાત્રા દરિમયાન સાથે રહીને િસલાસ અિ ફપોિલસ અને અપો લોિનયામાં થઈને
થે સલોિનકા આ યા. યાં પાઉલે કરે લા ઈસુના જીવન અને સંદેશની ઘોષણાથી ગ્રીકોનો મોટો સમુદાય અને
અનેક અગ્રગ ય

ીઓને ઈસુ ઉપર

ા બેઠી અને તેઓ પાઉલ અને િસલાસ સાથે જોડાયાં.

પરં ત ુ ઈ યાર્ થી પ્રેરાઈને યહદ
ૂ ીઓ પાઉલ અને િસલાસ તથા એમને આશરો આપનાર યાસોન િવરુ

ટોળા

ભેગા કરીને અિધકારીઓ આગળ ખળભળાટ મચા યો.. તેમની ફિરયાદ હતી કે, આખી દુિનયાને ઉપર તળે
કરી મ ૂકનારા આ માણસો (પાઉલને િસલાસ) અહીં પણ આવી પહ યા છે , અને યાસોને એમને પોતાના
મહેમાન તરીકે રાખ્યા છે (પ્રે.ચ. ૧૭, ૬-૭).

અિધકારીઓએ યાસોન અને બીજાઓ પાસેથી જામીન લઈને પાઉલ અને િસલાસને છોડી દીધા છે .
ુ એ તરત જ પાઉલ અને િસલાસને રાતોરાત બરૈ યા મોકલી આ યા (પ્રે.ચ. ૧૭, ૧૦).
ૂર્ ધ
ધમબ
ં ઓ
બરૈ યાના યહદ
ૂ ીઓએ થે સલોિનકાના યહદ
ૂ ીઓ કરતાં વધારે ઉદારતાથી પાઉલ અને િસવાસે લાવેલા સંદેશને
વધાવી લીધો. યાં પણ ઘણા યહદ
ૂ ીઓ તેમજ ગ્રીક

ીઓને અને પુરુષોને પણ ઈસુમાં

ા બેઠી.

ુ
થે સલોિનકાથી આવેલા યહદ
ં ઓ
પાઉલને આથે સ મોકલી દીધા
ૂ ીઓના િવરોધને કારણે બરૈ યાના ધમર્બધ
પછી પાછા આ યા. િસલાસ અને િતમોથી વધારે સમય બરૈ યા ર ા હતા. (પ્રે..ચ. ૧૭, ૧૪-૧૫). પછી
પાઉલના ક ા મુજબ િસલાસ અને િતમોથી પાઉલ પાસે કિરંથ પહ યા.
િસલાસ કિરંથમાં પાઉલ અને િતમોથી સાથે ન ધપાત્ર સમય ર ા હતા. કિરંથથી પાઉલે થે સલોિનકાના
ધમર્સઘ
ં પર લખેલા બંને પત્રોમાં ત્રણેય નામો છે : થે સલોિનકાવાસીઓના સંઘ પ્ર યે િલિખતંગ પાઉલ,
િસ વાનુસ અને િતમોથી. તમારા ઉપર કૃપા અને શાંિત હો (૧ થે સ. ૧, ૧).
આ જ અિભવાદન થે સલોિનકાના ધમર્સઘ
ં પરના પાઉલના બીજા પત્રમાં પણ છે . થે સલોિનકાવાસીઓના
સંઘ પ્ર યે િલિખતંગ પાઉલ, િસ વાનુસ અને િતમોથી (૨ થે સ. ૧, ૧,).
િસલાસ કિરંથ ખાતે કેટલો સમય ર ો છે એનો આપણને ખ્યાલ નથી. એ જ રીતે ક્યારે અને ક્યાં િસલાસ
પ્રેિષત પીતર સાથે જોડાયા એનો પણ આપણને ખ્યાલ નથી. પણ આપણે માની શકીએ કે િસલાસ પીતર
સાથે ન ધપાત્ર સમય રહીને એમને િમશનરી કામકાજોમાં ભાગીદાર બ યા હશે. એટલે જ પીતર પોતાના
પ્રથમ પત્રમાં િસલાસને મારો વફાદાર ધમર્બધ
ં ુ કહે છે .

ને હુ ં મારો વફાદાર ધમર્બધ
ં ુ ગણુ ં

ં એવા

િસ વાનુસ હ તક મેં તમને ઉપદે શના આ થોડા શ દો લખા યા છે , અને આ જ ઈ રની સાચી કૃપા છે એની
આથી ખાતરી આપુ ં

ં (૧ પીતર ૫, ૧૨).

પીતર ઇને િસલાસે સાથે પ્રેિષત કામ કયુર્ં હશે, એકબીજાના ગુણો તથા શિક્ત િવશેષતાઓ બરાબર જા યુ ં હશે.
એટલે પીતરે િસલાસને પોતાના લિહયા બનાવીને િસલાસ પાસે પોતાનો પ્રથમ પત્ર લખા યો છે અને એનો
ઉ લેખ પત્રમાં જ કય છે .
સંપ ૂણર્ બાઈબલમાં િસલાસ અને િસ વાનુસ બંને નામો જુદા જુદા સંદભર્માં વાપરવામાં આ યાં છે . પરં ત ુ ગુડ
યુઝ બાઈબલ (અંગ્રેજીમાં) બધેય જ િસલાસ નામ આપવામુ ં આ યુ ં છે .

