
સભા હૃનો અ ય ા યાઈર અને દ કર  

ફાધર વગ સ પોલ 
નવાકરારમા ં પ્રથમ ત્રણ શભુસદેંશકારો મા થી, માકર્ અને લકૂ સભાગહૃને અ યક્ષ યાઈર અને તેમની 
દીકરીની વાત કરે છે. માકર્ અને લકૂ સભાગહૃના અ યક્ષનુ ંનામ આપવા સાથે એની દીકરીને ઈસએુ આપેલી 
પનુજીર્વનની વાત િવગતવાર કરી છે. પણ મા થીમા ંસભાગહૃના અ યક્ષનુ ંનામ નથી પણ ફક્ત એક 
અમલદાર કહ ેછે. 

અમલદાર કે સભાગહૃનો અ યક્ષ યહદૂી સમાજમા ંખબૂ આદરણીય આગેવાન છે. તેઓ સભાગહૃમા ંમખુ્ય 
કાયર્કતાર્ઓ તરીકે જવાબદારીનો મોટો હો ો ધરાવે છે. િખ્ર તી ધમર્મા ંસભાપરુોિહત કે પા ટરની મ યહદૂી 
સભાગહૃનો અ યક્ષ સભાગહૃમા ંકોણ, કયો ભાગ ભજવે છે, સભાગહૃમા ંકશુયં ન થાય, એવી બધી બાબતો 
જોવાની જવાબદારી ધરાવે છે. 

આપણે જાણીએ છીએ કે યહદૂી આગેવાનો એક ધાિમર્ક ગરુુ તરીકેના ઈસનુા જીવનશૈલી અને સદેંશનો િવરોધ 
કરતા હતા. તેમણે ઈસનેુ વાદિવવાદમા ંફસાવવાનો પ્રય ન કય  છે. છે લે તો તેઓ ઈસનેુ ગમે તેમ કરીને 
મારી નાખવાની પેરવીમા ંહતા. 

એટલે આપણે માની શકીએ કે યહદૂી ધાિમર્ક આગેવાન તરીકે યાઈર પોતાની િદકરીને સાજીનરવી કરવા 
માટે બધાય પ્રય નો કયાર્ પછી છે લા ઉપાય તરીકે ાથી ઈસ ુપાસે આ યા હશે. ઈસ ુતો પોતાનો િવરોધ 
કરતા અને િધક્કાર કરતા યહદૂી આગેવાનોમા ંએક તરીકે યાઈરને જોવાને બદલે એક જ િરયાતમદં અને 
બેબાળકા િપતા તરીકે એમને આવકારે છે અને તરત જ એમની િવનતંી મજુબ એમની સાથે એમના ઘર 
તરફ ઊપડી જાય છે. 

સ તામા ંઈસ ુકોઈક સાથે વાત કરતા હતા યા ંકોઈ આવીને યાઈરને કહ ેછે, તમારી છોકરી તો મરી ગઈ. 
હવે ગરુુજીને શુ ંકરવા ત દી આપો છો? (માકર્ ૫, ૩૫). 

યાઈર અને આગતંકૂ વ ચેની વાત સાભંળીને ઈસએુ દીલની દયાથી યાઈરને ક ુ,ં ગભરાઈશ નિહ. તુ ંતારે 
ા રાખ. 

પછી ઈસએુ અ યાર સધુી પોતાને અનસુરતી મેદનીને પોતાની સાથે આવવાની મનાઈ કરી અને પોતાની 
પસદંગીના ત્રણ િશ યોને પીતર, યાકોબ અને યાકોબના ભાઈ યોહાનને સાથે લઈને યાઈરને ઘરે પહ યા. 

સભાગહૃના અ યક્ષને ઘરે રોક્કળ અને ઘ ઘાટ મ યો હતો. ઈસએુ રોતાકંકળતા ંલોકોને ક ુ,ં છોકરી મરી નથી



ગઈ, ઊંઘ ે છે. અને તેમણે બધા લોકોને ઘર બહાર કાઢી મકૂ્યા.ં પછી છોકરીના ંમાબાપને અને પોતાના
સાથીઓને સાથે લઈને છોકરી યા ંસતૂી હતી યા ંગયા. 

પોતાની સાથે લીધેલા ંછોકરીના ંમાબાપ અને ત્રણ િશ યોની હાજરીમા ંઈસએુ છોકરીનો હાથ પકડીને એને 
હકૂમ કય , ટબીથા કૂમ નો અથર્ થાય છે કે, બેટા, મારી આજ્ઞા છે, ઊઠ. (જુઓ માકર્ ૫, ૩૭-૪૧). 

માકર્  ઈસનુા િશ ય પીતરના અનયુાયી હોઈ યાઈરની દીકરીને પનુજીર્િવત કરવાની વાત પીતરના મોઢે 
સાભંળી હશે. એટલે માકર્ એ સમગ્ર પ્રસગંનુ ંઆબેહબૂ વણર્ન કરી શક્યા છે. 

તરત જ છોકરી ઊઠીને ફરવા લાગી; તેને બાર વરસ થયા ંહતા.ં આ જોઈને લોકો તો આ યર્થી આભા જ 
થઈ ગયા. પણ ઈસએુ તેમને કડક આજ્ઞા ફરમાવી કે, કોઈને આની જાણ થવી ન જોઈએ; અને ક ુ ંછોકરીને 
કંઈક ખાવાનુ ંઆપો. (માકર્  ૫, ૪૨-૪૨). 

આડગ ાથી ઈસનુી પાસે આવેલા યાઈરની ા ફળી. ઈસએુ એમની કોમામા ંપડેલી કે મ ૃ ય ુપામેલી 
દીકરીને સપંણૂર્ વા થ બ યુ ંકે એને પનુજીર્િવત કરી! 

સભાગહૃના અ યક્ષ યાઈરને ઘેર રોતાકંકળતા ંઅને ઘ ઘાટ કરતા ંકે ઈસનેુ હસી કાઢતા લોકો વ ચે ઈસ ુખબૂ 
શાિંત અને ધીરજથી વતેર્ છે. કારણ, એક બાજુ, ઈસનેુ પોતાના ઈ ર િપતા પર અડગ ા છે, સપંણૂર્ ભરોસો 
છે. તો બીજી બાજુ ઈસ ુજાણે છે કે સભાગહૃનો અ યક્ષ યાઈર પોતાના જાતભાઓના પવૂર્ગ્રહો અને િવરોધ
ગણકાયાર્ િવના તેમની પાસે આ યા છે. ઈસ ુપાસે આવવામા ંયાઈરે પોતાના ઉ ચ હો ાને પણ ગણકાય  
નહોતો; ઊલટંુ ખબૂ નમ્રતાથી ઈસ ુપાસે આવીને એમના પગે પડયા હતા. 

યાઈરના પાત્રને સમજાવતા ંબાઈબલના એક પિંડત િવ યમ બારકલેએ િફ સફૂ ડાયોિજિનયસની વાત કરી 
છે. એક વાર દિરયાઈ લ ૂટંારાઓએ િડયોજીિનયસને પકડયો અને ગલુામ તરીકે વેચવા માટે બજારમા ંલઈ 
ગયા. ગલુામને ખરીદવા આવેલા લોકોમા ંએક માણસ પર નજર ઠેરવીને િડયોજીિનયસે ક ુ,ં મને પેલા 
માણસને વેચી દો. તેમને એક માિલકની જ ર છે. પેલા માણસે િડયોજીિનયસને ગલુામ તરીકે ખરી ો અને 
એને પોતાના ઘરના રખેવાળનુ ં અને બાળકોના િશક્ષણનુ ં કામ સ યુ.ં પછી તે માણસ કહતેો હતો, 
ડીયોજીિનયસ મારા જીવનમા ંઆ યો તે મારા માટે એક ખબૂ સારો િદવસ હતો. િવ યમ બારકલે અંતે ઉમેરે 
છે: ખરી વાત છે પણ િડયોજીિનયસને ખરીદવા માટે પેલા માણસને માિલક તરીકેના પોતાના ગવર્ને 
રદબાતલ કરવો પડયો હતો ! ઈસ ુપાસે આવવામા ંયાઈર પણ સભાગહૃના અ યક્ષ તરીકેના હો ા અને 
ગવર્ને બાજુએ મકૂીને નમ્રતાથી ઈસ ુપાસે આ યા હતા. (લેખક સાથે સપંકર્ : ciss@satyam.net.in 

 


