ુ દયા વેપાર અને ઈ રોપાિસકા
ફાધર વગ સ પોલ
લુિદયા િવશે નવા કરારમાં ઝાઝી માિહતી નથી, પણ પ્રેિષતોનાં ચિરતોમાં

થોડીઘણી માિહતી મળે છે તે

લુિદયા િવશે ઘણુ ં કહી જાય છે .
પ્રેિષતોનાં ચિરતોમાં આપણે વાંચીએ છીએ તેમ િફિલ પી મકદોિનયા પ્રાંતનુ ં મુખ્ય શહેર છે , પ્રાંતનુ ં મુખ્ય
શહેર છે , અને યાં રોમનોની વસાહત છે (પ્રે.ચ. ૧૬, ૧૨). મહાન િસકંદર (ગ્રીસના બાદશાહ અલેકઝા ડર)ના
િપતા િફિલપ મોસેડાને િફિલ પીએ થાપેલા રોમન વસાહતનુ ં એક મહ વનુ ં શહેર હતુ ં િફિલ પી.
પોતાની િમશનરી મુસાફરી દરિમયાન પાઉલ અને સાથીદારો િફિલ પી શહેરમાં કેટલાક િદવસો રોકાયા છે .
શહેરમાં કોઈ યહદ
ૂ ી મંિદર ન હોવાથી િવ ામવાર િદવસે પ્રાથર્નાની જગ્યાની શોધમાં પાઉલ અને સાથીદારો
નદી િકનારે ગયા. અને યાં ભેગી થયેલી

ીઓને ઉપદે શ આપવા માંડયો.

પાઉલ અને સાથીદારો િફિલ પી ગયાની વાત આપણે પ્રેિષતોનાં ચિરતોમાં વાંચીએ છીએ. એ (િફિલ પી)
મકદાિનયા પ્રાંતનુ ં મુખ્ય શહેર છે , અને યાં રોમનોની વસાહત છે . એ શહેરમાં અમે થોડા િદવસ ર ા.
િવ ામવારને િદવસે અમે દરવાજાની બહાર નદી િકનારે ગયાં. યાં પ્રાથર્નાની જગ્યા હશે એમ ધારી અમે
બેઠા અને ભેગી થયેલી

ીઓને ઉપદશ આપવા માંડયો. સાંભળનાર

ીઓમાં લુિદયા નામની એક બાઈ

હતી. એ થુવાિતરાની વતની હતી અને િકરમજી કાપડનો વેપાર કરતી હતી. તે ઈ રોપાિસકા હતી (પ્રે.ચ.
૧૬, ૧૨-૧૪).
અહીં લુિદયાને ભેટો થાય છે . તે એક વેપારી અને ઈ રોપાિસક
િકરમજી કપડાંનો વેપાર કરતી હતી. એટલે તે એક ધિનક

ી છે . લુિદયા જુવાિતશની વતની હતી અને

ી હોઈ શકે.

લુિદયાનુ ં વતર્ન બતાવે છે તે એ એક ઉદાર અને ખુ લા િદલની

ી છે . એટલે ઈસુ િખ્ર ત અંગેની પાઉલની

વાત ગ્રહણ કરી શકે છે . એમની પાસે મોટું ઘર પણ હશે. એટલે તે પાઉલ અને સાથીદારને પોતાને યાં
આવીને રહેવા આમંત્રણ આપે છે .
સંત લ ૂક લખે છે , પ્રભુએ તેના મનને જાગ્રત કયુર્ં એટલે તેણે પાઉલનુ ં ક ું ગ્રહણ કયુ.ર્ં તેના કુટુંબના માણસો
સાથે તેને નાનસં કાર કરા યા. (પ્રે.ચ. ૧૪-૧૫).
સંત પાઉલે કરે લી ઈસુના સંદેશની ઘોષણા થી પ્રભાિવત થઈને લુ ા યુરોપની ધરતી પર

નાનસં કાર

વીકારનાર પ્રથમ યિક્ત બની એટલું જ નિહ પણ યુરોપમાં પોતાના આખા કુટુંબને ઈસુના ચરણે લાવીને
યુરોપના પ્રથમ િમશનરી પણ બની.
પણ લુિદયાનો પ્રેમ તથા ઉદારતા કેવળ પોતાના કુટુંબ પ ૂરતી મયાર્િદત નહોતી. તેમણે આગ્રહભરી રીતે
પાઉલ અને સાથીદારોને તેમના થુવાિતરાના વાસ દરિમયાન પોતાને ઘેર આવીને રહેવાનુ ં આમંત્રણ આ યુ.ં
મને પ્રભુ ઉપર

ા છે એવી જો તમારી ખાતરી થઈ હોય તો તમે મારા ઘરમાં આવીને રહો. અને તે અમને

ં (પ્રે.ચ. ૧૬, ૧૫).
પોતાને ઘેર લઈ ગઈ યારે જ જપી
લુિદયાને ઘેર રહીને અને એમની મહેમાનગીરી માણીને પાઉલ અને એમના સાથીદારો નહી િકનારે પ્રાથર્નાની
જગ્યા પર િનયિમત જતા હતા અને પાઉલને સાંભળવા અને એમની સાથે પ્રાથર્ના કરવા ઈ છતા લોકો સાથે
તેઓ મળતા હતા.
નદી િકનારે જતી વખતે એક ગુલામ છોકરી પાઉલ અને તેમનાં સાથીદારોની પાછળ પાછળ તે બોલી ઊઠતી
હતી, કે આ લોકો પરા પર પરમે રના સેવકો છે અને તમને મુિક્તનો માગર્ બતાવે છે (પ્રે.ચ. ૧૬, ૧૭).
લ ૂકે ન યુ ં છે કે, તેણે ઘણા િદવસ એ પ્રમાણે કયાર્ કયુ.ર્ં એક િદવસ એનાથી કંટાળીને પાઉલે ઉ ે શીને ક ,ું ઈસુ
િખ્રસતને નામે હુ ં તને એનામાંથી બહાર નીકળવાની આજ્ઞા કરું

.ં અને તે જ ક્ષણે તે બહાર નીકળી ગયો

(પ્રે.ચ. ૧૬, ૧૮).
યારે ગુલામ છોકરીના માિલકને તે છોકરી

ારા પોતાને મળતો લાભ બંધ થયો છે યારે તેણે પાઉલ અને

િસલાસને અિધકારીઓ પાસે ચોકમાં લઈ ગયા ઇને તેમના પર ખોટા આરોપો મ ૂક્યા.
યાયાધીશોએ તેમને સખત ફટકા મરાવીને

લખાનામાં નાખ્યા.

લખાનામાં બનેલા અસાધારણ બનાવથી

લર તેમના ઘરના સૌને નાનસં કાર કરાવવામાં આ યો. અને રાતે ને રાતે

લરે પાઉલ અને િસલાસના

ઘા ધોયા અને તેમને જમાડયા.
બીજા િદવસે યાયાધીશોએ પાઉલ અને િસલાસને છોડી મ ૂકવાનો સંદેશ મોક યો. પરં ત ુ પાઉલે સંદેશ
લાવનારને ક ું કે કોઈ ગુના િવના અમે રોમન નાગિરકોને જાહેરમાં ફટકા મારવા બદલ

લમાં આવી માફી

માગીને બહાર કાઢવામાં આવે તો જ તેઓ બહાર નીકળશે. પાઉલના ક ા મુજબ યાયાધીશોએ આવીને
માફી માગી યારે જ પાઉલ અને િસલાસ પાછા લુિદયાને ઘેર ગયા.
જાહેરમાં ફટકો ખાવાનો અને

લમાં પુરાઈ રહેવાનો અનુભવ થયા પછી તેઓ લુિદયાને ઘેર પાછા ગયા.

ુ ને મ યા અને તેમને ઉ સાહ આપી િવદાય
લખાનામાંથી નીકળીને તેઓ લુિદયાને ઘેર ગયા, ધમર્બધ
ં ઓ

થયા (પ્રે.ચ. ૧૬, ૪૦).
લુિદયાને ઘેર મળતા નવા બનેલા ઈસુના અનુયાયીઓને પાઉલ અને િસલાસે વેઠેલા સ ામણી અને દુઃખોના
અનુભવ િવશે અને પાઉલના પ્રો સાહનના સંદેશા િવશે સાંભ યા પછી બરાબર ખ્યાલ આ યો હશે કે ઈસુને
અનુસરવાની બાબત નાનીસ ૂની વાત નથી.
યુરોપીયન ધરતીના આ પ્રથમ ધમર્સઘ
ં પર એટલે પાઉલે િફિલ પીના ધમર્સઘ
ં પર પત્ર લખ્યો છે . િફિલ પી
ખાતેના ધમર્સઘ
ં
પ્ર યે પાઉલનો પ્રેમ અને આપણને ખ્યાલ આવે છે . દે ખીતી રીતે વેપાર તથી
ં ના જ મ અને િવકાસમાં પાયા પ
મહેમાનિગરીમાં આગળ પડતો ભાગ ભજવતી લુિદયાએ યાંના ધમર્સઘ
ફાળો આ યો છે .

