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ગ્રીક નામ હનિનયાનો અથર્ થાય છે કે, ઈ ર મધરુ છે કે યહોવાહ મધરુ ર ો છે. હનિનયા નામે 
આપણને નવા કરારમા ંત્રણ પાત્રો મળે છે. 
  

અહીં આપણે દમ ક ખાતેની િશ યની વાત કરીએ છીએ. હનિનયા નામવાળા બીજા બે પાત્રોની વાત 
એટલે સફીરાનો પિત હનિનયા અને વડો પરુોિહત હનિનયાની વાત આપણે બી  કરી છે. 
  

દમ ક ખાતેના િશ ય હનિનયાની વાત અદકેરી છે. તે ઈસ ુિખ્ર તોનો જાણીતો િશ ય છે અને દમ ક ખાતે 
નવા ઈસપુથંી લોકોનો માનીતો આગેવાન છે. તેઓ ઈસનુા િશ યો પર િસતમ ગજુારતા તાસર્સના શાઉસ
િવશે ઘણુ ંસાભં યુ ંછે. 
  

પણ પ્રભ ુતરફથી શાઉલને મદદ કરવાનુ ંએક િદ ય દશર્ન મળે છે યારે તેઓ શાઉલનો ડર હોવા છતાં
તેને નાનસં કાર આપવા જાય છે. આ આખી વાતનુ ંપે્રષોિતના ચિરતો મા ંલકેૂ આબેહબૂ વણર્ન કયુર્ં છે: 
  

હવે, દમ કમા ંહનિનયા નામે એક િશ ય રહતેો હતો. પ્રભએુ તેને દશર્ન દઈને ક ુ,ં ‘હનિનયા! તે બો યો, 
હાજર .ં પ્રભ.ુ 
  

પછી પ્રભએુ તેને ક ુ,ં ‘તુ ંઊભો ઊભો ‘સીધી નામની ગલીમા ંજા અને યહદૂાને ઘરે તાસર્સના શાઉલ 
નામના માણસની તપાસ કર. તે અ યારે પ્રાથર્ના કરી ર ો છે અને તેને એક િદ યદશર્ન લા યુ ંછે. તેમા ં
તેણે હનિનયા નામના માણસને આવીને પોતાને દેખતો કરવા પાતો ઉપર હાથ મકૂ્તો જોય છે. 
  

હનિનયાએ ક ુ,ં પ્રભ,ુ એ માણસે યરુશાલેમમા ંતમારા ભક્તો ઉપર   િસતમ ગજુાય  છે તે િવશે મેં 
ઘણા માણસો પાસે સાભં યુ ં છે. અને અહીં પણ  કોઈ તમારંુ નામ લે તે સૌના બધંનમા ંનાખવાની 
એણે મખુ્ય પરુોિહતો પાસે સ ા મેળવી છે. 
  

પણ પ્રભએુ તેને ક ુ,ં ‘તુ ંતારે જા. કારણ, િવધમીર્ લોકો અને તેમના રાજાઓ આગળ તેમ જ ઈ ાયલની 
પ્રજા આગળ મારંુ નામ પ્રગટ કરવા મેં એને મારા સાધન તરીકે પસદં કરેલો છે. હુ ંપોતે એને બતાવીશ 



કે મારા નામ ખાતર એણે કેટકેટલુ ંભોગવવાનુ ંછે. 
  

પ્રભનુા દશર્ન અને સદેંશથી હનિનયામા ં િહંમત આવી અને એની શકંાકુશકંાઓ દૂર થઈ. હનિનયામા ં
એટલુ ંબધુ ંપિરવતર્ન આ યુ ંહત ુ ંકે તેઓ પાઉલ પાસે જઈને િનડરપણે એને પ્રભનુો સદેંશ સભંળા યો.
લકેૂ હનિનયામા ંઆવેલા ંપિરવતર્નની ન ધ લીધી છે. 
  

આથી હનિનયા ગયો અને ઘરમા ંજઈને શાઉલ ઉપર પોતાના હાથ મકૂીને બો યો, ‘શાઉલ, મારા ભાઈ, 

પ્રભએુ અહીં આવતા ંર તામા ંતને મણે દશર્ન દીધા ંહતા તે ઈસએુ તુ ંફરી દેખતો થાય અને તારામા ં
પિવત્ર આ માનો વાસ થાય એ માટે મને મોક યો છે. 
  

એને તે જ ક્ષણે શાઉલની આંખો ઉપરથી જાણે પડળ ખલૂી ગયા ંઅને તે દેખતો થઈ ગયો. પછી તેને
નાનસં કાર કરાવવામા ંઆ યો. યાર પછી તેણે ખોરાક લીધો એટલે તેને શિક્ત આવી. 

  

હનિનયા જાણતો હતો કે શાઉસ પ્રભ ુઈસનુા િશ યોનો ક ર િવરોધી છે, િશ યોની સ ામણી કરે છે. પણ 
પ્રભનુો સદેંશ મળતા ંપોતાની ગભરામણને બાજુમા ંધકેલીને પ્રભ ુભરોસે ખુ લા મનથી પાઉલ પાસે
પહ ચી જાય છે અને એને નાનસં કાર આપે છે. આ પ્રસગં ઈ વીસન ૩૬મા ંબ યો હતો. 
  

શાઉલમાથંી પે્રિષત બનેલા પાઉલને હનિનયામા ંઆવેલા પિરવતર્નનો ખ્યાલ હતો. એટલે વષ  પછી 
પાઉલ હનિનયાને શા પરાયણ ધિમર્ ઠા માણસ તરીકે ઓળખા યો છે. પાઉલના પોતાના
ધમર્પિરવતર્નનો ખ્યાલ આપતા ંકહ ેછે, 

  

યા ંહનિનયા નામનો શા પરાયણ ધિમર્ ઠ માણસ, ની યાનંા યહદૂીઓમા ંસારી ખ્યાિત હતી, તે આવી 
મારી પાસે ઊભો રહીને બો યો, ભાઈ શાઉલ, ફરી દેખતો થા. તે જ ક્ષણે મને તે દેખવા લાગ્યો. 
  

અહીં પાઉલના શ દોમા ંઆપણે હનિનયા માટેનો એમનો પે્રમ, કદર અને આદરભાવ જોઈ શકીએ છીએ.
  

હનિનયા આપણને માટે એક સુ દર નમનૂો પરુો પાડે છે. હકીકતો પર આધાિરત હોય તો પણ લોક 
સામોના આપણા પવૂર્ગ્રહો અને િવરોધને આપણે કાયમ વળગી રહવેા ના જોઈએ. માણસો બદલાય છે
અને ઘણી વાર પહલેા ંકરતા વધ ુસારા બનવામા ંજ લોકો બદલાય છે. બદલાયેલા લોકોનો વીકારવા 
અને કદર કરવા માટે આપણે ખુ લુ ંમન અને ઉદાર દય રાખવાની જ ર છે. 
 


