દમાસ સંસારને વહાલો કરનાર સહકાયકર
ફાધર વગ સ પોલ
દે માસ નામનો અથર્ થાય છે લોકિપ્રય. દે માસ સંત પાઉલના સહકાયર્કર અને સાથીદાર છે . એમના િવશે
આપણને પાઉલના ત્રણ પત્રોમાં ઉ લેખ મળે છે .
કલો સાના ધમર્સઘ
ં પર પાઉલના પત્રમાં પોતાના વહાલા વૈદ લ ૂક સાથે લોકોને દે માસનુ ં પણ વંદન
પાઠવે છે . વહાલા વૈદ લ ૂક અને દે માસ પણ તમને વંદન લખાવે છે . (કલો સા ૪, ૧૪).
િફલોમોન પરના પોતાના પત્રમાં પાઉલ માકર્ , લ ૂક
મોકલે છે . મારા

વા સહકાયર્કરો સાથે િફલોમોનને દે માસનુ ં વંદન

વો જ િખ્ર ત ઈસુનો બંદો એપાફ્રાસ, તેમ જ મારા સહકાયર્કર માકર્ , આિર તાખર્સ,

દે માસ અને લ ૂક પણ તમને વંદન પાઠવે છે (િફલેમોન ૨૩-૨૪).
છે લે િતમોથી પરના બીજા પત્રમાં પાઉલે દે માસ પોતાને છોડી ગયાની વાત કરી છે . પાઉલ િતમોથીને
લખે છે ,મારી પાસે જલદી આવી પહ ચવા પ્રય ન કર , કારણ, દે માસ આ સંસારને વહાલો કરી મને
છોડીને થે સલોિનકા ચા યો ગયો છે , અને િતતસ દ મિતયા ઊપડી ગયો છે (૨ િતમોથી ૪, ૯-૧૦).
સંત પાઉલ િફિલ પીના ધમર્સઘ
ં પરના પત્રમાં િતમોથીને મારી સાથે એક જીવ થઈ ગયેલા અને
નીવડેલા સેવક તરીકે વખાણ કરે છે . પાઉલ લખે છે , મારી સાથે એકજીવ થઈ ગયેલો એના
પાસે બીજો કોઈ નથી,

વો મારી

ને તમારા િહતની સાચી િચંતા હોય અને વધુમાં ઉમેરે છે , સૌ વાથર્ના સગા છે ,

કોઈને ઈસુ િખ્ર તની પડી નથી (િફિલ પી ૨, ૨૦-૨૧).
દે માસ પાઉલ સાથે રોમમાં લાંબો સમય ર ો હતો. ઉપરોકત ‘ વાથર્ના સગાનુ ં વણર્ન દે માસને લાગુ પડે
છે ? રોમમાં દે માસ પાઉલ સાથે વફાદાર અને િવ ાસપાત્ર ર ો હતો ? આપણને ચોક્કસ ખબર નથી.
છતાં દે માસ િવશે કે ટલીક બાબતો આપણને ક પ શકીએ છીએ. દે માસ થે સલોિનકા પાછો ફય હતો.
એથી આપણે માની શકીએ કે દે માસ થે સલોિનકાનો વતની હોવો જોઈએ.

યારે પાઉલે ઉ ર ગ્રીસમાં

આવેલા થે સલોિનકા શહેરમાં ઈ વીસન ૫૦ની શુભસંદેશનો પ્રચાર કય હતો (પ્રે.ચ. ૧૭, ૧-૯) યારે
ઘણી ગ્રીકો અને યહદ
ૂ ીઓની

મ દે માસે પણ શુભસંદેશનો વીકાર કય હશે. એટલું જ નિહ, પણ ઉ સાહ

અને ધગશથી પાઉલના િશ ય બનીને તેમની સાથે રોમ પહ યા હશે. પાઉલને રોમના ખાસ
કે દખાનામાં કે ઘરના કેદી જોઈને દે માસને ખ્યાલ આ યો હશે કે ઈસુને અનુસરવામાં ક્રોસ પણ ઉંચકવો

પડશે અને દે માસ આ અઘરો પંથ પોતાને માટે નથી, એમ માનીને પાઉલને છોડીને પોતાના વતન
ચા યો ગયો હશે.
અહીં આપણે દે માસને નવેસરથી િખ્ર તી બનેલા માણસ સાથે સરખાવી શકીએ. નવા અપનાવેલા
ધમર્માંથી કંઈક ફાયદો ઉઠાવી શકીએ યાં સુધી તેને અનુસરવામાં કોઈ વાંધો નથી. પરં ત ુ મુ કે લીઓ
અને િવટંબણાઓનો સામનો કરવાનો હોય યારે કે ટલાક લોકો નવા અપનાવેલા ધમર્ને તરછોડીને
પોતાના ટે વાયેલા જૂના ધમર્માં જ પાછો આશરો લે છે . દે માસને લાગતી હકીકતનો સામનો કરતાં
પાઉલ દુઃખી થઈને િતમોથી પરના બીજા પત્રમાં લખે છે દેમાસ આ સંસારને વાલો કરી મને છોડીને
થે સલોિનકા ચા યો ગયો છે (૨ િતમોથી ૪, ૧૦).
દે માસે આ સંસારને વહાલો કય છે એમ કહેવામાં પાઉલનો મતલબ શુ ં છે ?

રોમ િબિબિલક્લ કોમે ટરી

આ અંગે ન ધે છે , દે માસે િખ્ર તી ધમર્ને ત યો છે . એટલે રોમમાં દે માસે પાઉલને તરછોડીને ખુદ પોતાના
કંઈક ધંધામાં ઝંપલા યુ ં હશે કે પોતાની સુરક્ષા અને એશ આરામને વહાલો ગ યો હશે.

