શલોમી નામે બે

ીઓ

ફાધર વગ સ પોલ
શલોમી નામ સોલોમન નામનુ ં

ી

પ છે . શલોમી અનો સોલોમન બંને નામો ગ્રીક શ દ શાલોમ

(શાંિત)માંથી આવે છે . શલોમી નામે નવા કરારમાં બે


ઝબદ ના

ગ્રીક ભાષાની

ીઓ છે .

ુ ોની મા શલોમી

મ િહ ુ ભાષામાં પણ શલોમી એટલે શાંિત-દાયક

નામથી બે વાર ઉ લેખ કરે છે .
સમાવેશ કય છે . કેટલીક

સે

ડેલા ઈસુનના

ીઓ પણ દૂ ર રહી

ી. શુભસંદેશમાં ફક્ત માકર્

સ નીચે ઊભેલી

શલોમીનો

ીઓની યાદીમાં માક શલોમીનો

ોતી હતી. તેઓમાં મગ્દલાની મિરયમ અને નાના યાકોબ

અને યોસેની મા મિરયમ તશા શલોમી પણ હતી. (માકર્ ૧૫, ૪૦).
બીજી વાર શલોમીનુ ં નામ ઈસુના મ ૃતદે હને લગાડવા માટે સુગધ
ં દ્ર યો ખરીદી લાવનાર

ીઓની યાદીમાં

ોવા મળે છે . િવ ામવાર પ ૂરો થતાં મગ્દલાની મિરયમ, યાકોબની મા મિરયમ અને શલોમી ઈસુને લગડવા
માટે સુગધ
ં ી દ્ર યો ખરીદી લાવી. રિવવારને િદવસે સવારના પહોરમાં સ ૂર

ઊગતાં

તેઓ કબર આગળ

આવી (માકર્ ૧૬, ૧-૨).
મા થીકૃત શુભસંદેશમાં પણ ઈસુના સ નીચે ઊભેલી

ીઓનાં નામો માક આપેલા ક્રમમાં આવે છે . પરં ત ુ

એમાં એક ન ધપાત્ર તફાવત છે . નામોની યાદીમાં અંતે આવતુ ં નામ શલોમીને થાને ઝબદીના પુત્રોની મા
આવે છે . ઘણી

ીઓ પણ દૂ ર રહી

ોતી હતી. તેઓ ગાલીલથી ઈસુની પાછળ પાછળ તેમની સેવા કરતી

આવી હતી. એમાં મગ્દલાની મિરયમ, યાકોબ અનો યોસેફની મા મિરયમ, અને ઝબદીના પુત્રોની મા પણ
હતી (મા થી ૨૭, ૫૫-૫૬).
લ ૂકકૃ ત શુભસંદેશમાં પણ ઈસુને અનુસરે લી અને અમની કબર પાસે ગયેલી
ફક્ત કહે છે કે,

ીઓની વાત આવે છે . તેઓ

ીઓ ગાલીલથી ઈસુની સાથે સાથે આવી હતી તેઓ યોસેફની પાછળ પાછળ ગઈ. તેમણે

કબર અને શબની ગોઠવણી યાનથી

ોઈ. પછી તેઓએ ઘેર

(લ ૂક ૨૩, ૫૫-૫૬). ઈસુની કબર પાસે ગયેલી

ઈને સુગધ
ં ી દ્ર યો અને અ ર તૈયાર કયાર્

ીઓમાં લ ૂકે ત્રણ નામો આ યાં છે . એ

ીઓમાં મગ્દલાની

મિરયમ, યોહ ા અને યાકોબની મા મિરયમ પણ હતી (લ ૂક ૨૪, ૧૦ અ.). પછી લ ૂકે ખાસ ન યુ ં છે કે, તેમની
સાથેની બીજી

ીઓએ પણ પ્રેિષતોને વાત કરી (લ ૂક ૨૪, ૧૦ બ). પ્રથમ ત્રણ શુબસંદેશકારોએ

ણા યુ ં છે

કે, ગાલીલથી માંડી ઈસુને અનુસરનાર િશ યો સાથે કેટલીક

ીઓ પણ ઈસુને અનુસરતી હતી. તેઓ ઈસુ

અને એમના િશ યો ની

ીઓમાં શલોમીનો પણ સમાવેશ થાય છે એમ

િરયાતોની સંભાળ લેતી હતી. આ

આપણે માની શકીએ.
ઈસુએ ગાલીલમાં કરે લી ઈ રના રા યની ઘોષણા દરિમયાન મા થી અમે મોક એક ખાસ પ્રસંગની ન ધ
કરી છે . માકર્ કૃત શુભસંદેશ મુ બ ઝબદીના બે દીકરાઓ ઈ રના રા યમાં ઈસુના

મણા હાથે અને ડાબે

હાથે બેસવાની માગણી કરી છે (જુઓ માકર્ ૧૦, ૩૫-૪૦).
આ

વાત મા થીએ પણ કરી છે . પણ એમાં એક ન ધપાત્ર તફાવત છે . મા થીના

ઝબદીના બે દીકરાઓ નિહ પણ ઝબદીની પ ની એટલે એ બે િશ યોની મા ઈસુ પાસે એ

ણા યા મુ બ
માગણીઓ

લઈને આવે છે .
એ વખતે ઝબદીના છોકરાઓની માએ પોતાના છોકરાઓ સાથે આવીને ઈસુને પગે પડીને વરદાન માગ્યુ.ં
ઈસુએ તેને ક ,ું તારે શુ ં

ોઈએ છે ?

બાઈએ ક ,ું આપ એવી આજ્ઞા ફરમાવો કે આ મારા બે દીકરામાંથી એક આપના રા યમાં આપને

મણે

હાથે અને બી ો આપને ડાબે હાથે બેસે.
પણ ઈસુએ ક ,ું તમે શુ ં માગો છો એ તમે સમ તા નથી. મારે

યાલો પીવાનો છે તે તમે પી શકશો?

તેમણ ક ,ું બેશક!
ઈસુએ તેમને ક ,ું મારો ખ્યાલો તો તમે પીવા પામશો, પણ મારે

મણે હાથે અને ડાબે હાથે બેસવાનો

અિધકાર આપવો એ મારા હાથની વાત નથી. એ તો મારા િપતાએ નક્કી કયુર્ં હશે તેમને

મળશે.(મા થી

૨૦, ૨૦-૨૩)
શલોમી અને તેમના પિત પોતાનાં બાળકો માટે એક આદશર્ માબાપ ર ાં હશે. શલોમી ખરે ખર એક પિવત્ર
ી છે . તેઓ પોતે ઈસુને અનુસરી એટલું

નિહ પણ પોતાના બે દીકરાઓને પણ ઈસુને અનુસરવા પ્રેયાર્.

એમના બે દીકરાઓ યાકૂબ અને યોહાન તો પીતર સાથે ઈસુના ખ ૂબ િનકટના ત્રણ િશ યો બ યા, એ વાત
અહીં ખાસ ન ધપાત્ર છે .



નાચતી શલોમી

શુભસંદેશમાં આ શલોમીનુ ં નામ આપવામાં આ યુ ં નથી. એટલે એને આપણે હેરોિદયાસની દીકરી તરીકે
ઓળખીએ છીએ. પરં ત ુ આપણને આ હેરોિદયાસની દીકરી નુ ં શલોમી નામ યહદ
ૂ ી ઈિતહાસકાર

ોસે સ

પાસેથી મળે છે . શલોમી તો હેરોિદયાસનો પ્રથમ પિત િફલીપની દીકરી છે . હેરોદ િફિલપ (જુઓ મા થી ૧૪,
૩; માકર્ ૬, ૧૭) આપણે જાણીએ છીએ તેમ મહાન હેરોદ નો દીકરો છે . એટલે આ શલોમી મહાન હેરોદની
પૌત્રી છે .
હેરોિદયાસ અને શલોમીની વાત આપણે યોહાનની શહાદતના પ્રસંગનો અને માક કરે લા વણર્નમાં વાંચીએ
છીએ.
નાનસં કારક યોહાને હેરોિદયાસને પોતાના પિત િફિલપને છોડીને પોતાના સંબધ
ં ી હેરોદ અંિતપાસ સાથે
લગ્નેતર સંબધ
ં રાખવા માટે દોિષત ઠરાવી હતી. યોહાને િનડરપણે હેરોદ અંિતપાસને પણ પોતાની ભત્રીજીને
એટલે િફિલપની પ નીને પોતાની પ ની તરીકે લેવો બદલ ટીકા કરી હતી. યહદ
ૂ ી કાયદાકાન ૂન કાકા-ભત્રીજી
વ ચેના લગ્નને મંજૂર કરતો નથી.
હેરોદ અંિતપાસે પોતાની અને હેરોિદયાસની ટીકા કરવા બદલ નાનસં કારક યોહાનને પકડી

જીર
ં
પહેરાવી

કારાગારમાં નાખ્યા હતી (મા થી 14, ૩). છતાં માક ન યુ ં છે કે હેરોદ અંિતપાસ યોહાનને ધિમર્ ઠ અને
પિવત્ર પુરુષ માનતો હતો, એટલે તેનાથી ડરતો હતો અને તેન ુ ં રક્ષણ કરતો હતો (માકર્ ૬, ૨૦). પણ
હેરોિદયાસ યોહાન ઉપર કીનો રાખતી હતી અને તેમને મારી નાખવા તાકતી હતી (માકર્ ૬, ૧૯).
આ આખી વાત આપણે મા થીકૃત શુભસંદેશમાંથી વાંચીએ. વાત એમ છે કે, હેરોદ પોતાના ભાઈ િફિલપની
હેરોિદયાસને ખાતર યોહાનને પકડી

જીર
ં
પહેરાવી કારાગારમાં નાખ્યા હતા; કારણ, યોહાને તેને ક ું હતુ ં કે,

તુ ં એની સાથે રહે છે એ અધમર્ છે , હેરોદને તેમને મારી નાખવાનુ ં મન થયુ.ં પણ તેને લોકોની બીક લાગી,
કારણ, તેઓ યોહાનને પયગંબર માનતા હતા.
પણ હેરોદની વરસગાંઠની ઉ વણી વખતે હેરોિદયાસની દીકરીએ બધા વ ચે ન ૃ ય કરીને હેરોદને એવો તો
ખુશ કય કે તેણે તેને વરદાન આ યુ,ં માગ, માગ,

માગે તે આપુ.ં

એટલે પોતાની માની િશખવણીથી તેણે ક ું મને અ યારે ને અ યારે નાનસં કારક યોહાનનુ ં માથુ ં થાળીમાં
મ ૂકીને આપો.

આ સાંભળી રાજાને ખ ૂબ દુઃખ થયુ; પણ પોતે વરદાન આપી બેઠો હતો તેથી, સાથે બેઠેલાઓની શરમે, તેણે
તેની માગણી પ ૂરી કરવાની આજ્ઞા ફરમાવી; અનો કારાવાસમાં યોહાનનો િશર છે દ કરા યો. તેમનુ ં માથુ ં
થાળીમાં લાવીને છોકરીને આપવામાં આ યુ.ં અને તે તેની મા પાસે લઈ ગઈ. યાર પછી યોહાનના િશ યોએ
આવીને તેમનુ ં શબ લઈ

ઈ તેને દફના યુ ં (મા થી ૧૪, ૩-૧૩; જુઓ માકર્ ૬, ૧૨-૨૮).

યહદ
ૂ ી ઈિતહાસકાર યોસે સના

ુ ઘડમાં થઈ
ણા યુ મુ બ યોહાનની શહાદત યદર્ ન નદીથી પાર માકેયસ

હતી. યોસે સે ન યુ ં છે કે તે વખતે શલોમીની ઉંમર ૧૬ વષર્ની હતી અને તેણે યટૂિરયા અને ત્રખોિનિતયાનો
રાજા િફિલપ સાથે લગ્ન કયુર્ં હતુ ં (જુઓ લ ૂક ૩, ૧).

