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આપણે � ખ�ય� પ્ર�ંતન� સબૂ� િવશે પે્રિષતોન�ં ચિરત મ�ંથી જાણીએ છીએ. પે્રિષતોન� ચિરતો ન� 
� ઢ�રમ�ં પ્રકરણમ�ં કેટલ�ંક વ�ક્યોમ�ં ગિ લયોની વ�ત આવે છે. 

ઇિતહ�સમ�ંથી આપણે જાણીએ છીએ કે રોમન બ�દશ�હ કલોિડયસેૂ ઈ વીસન 50 મ�ં લિૂસયસૂ જયિુનયસૂ 
ગિ લયોને � ખ�ય� પ્ર�ંતનો સબૂો તરીકે ની યો હતો. ગિ લયોની િનમણ ૂકં િવશે આપણે ચોક્કસપણે
જાણીએ છીએ. એન� પરુ�વ� પે બ�ઈબલન� પિંડત રોન� ડ બ્ર�ઉનિરંગ કહ ે છે તેમ ગિ લયોન�
િનમણ ૂકંનો િશલ�લેખ ગ્રીસન� ડે ફી ખ�તેથી ઈ વીસન 1905મ�ં મળી આ યો છે. 

ગિ લય� િવશે પે્રિષતોન�ં ચિરતોમ�ં આપણે વ�ંચીએ, ય�રે ગિ લયો � ખ�ય� પ્ર�ંતનો સબૂો હતો ય�રે
યહદૂીઓએ પ�ઉલ ઉપર એકસ�મટો હમુલો કય , � ને તેને � દ�લત આગળ લઈ આવી ક ુ,ં આ મ�ણસ
લોકોને ક�યદ� િવરુ  ઈ રની પજૂા કરવ� ઉ કેરે છે.  

પ�ઉલ કિરંથમ�ં 18 મિહન� ર � હત�. તે સમય દરિમય�ન તેઓ યવુ�ન યગુલ પ્રિ ક લ� � ને � કિવલ� 
સ�થે તબં ૂબન�વવ�નો ધધંો કરત� હત� � ને દર િવ �મવ�રે યહદૂીઓ � ને ગ્રીકો સ�થે ચચ�ર્ કરીને પ્રભ ુ
ઈસનુો સદેંશ સમજાવત� હત�. . આ રીતે પ�ઉલ કિરંથમ�ં પણ એક િખ્ર તી ધમર્સઘંનો પ�યો ન�ખ્યો 
હશે. પ�ઉલે પોત�ન� િરવ�જ મજુબ યહદૂીઓન� સભ�ગહૃમ�ં પણ નવ� પથં િવશે વ�દિવવ�દ કરીને ઈસ ુ
િખ્ર તન� સદેંશની ઘોષણ� કરી હશે. પ�ઉલની આવી ઘોષણ�થી યહદૂી લોકો � ને સભ�ગહૃન� � ય  
સો થનેસે પણ િવરોધ ઉઠ�યો હશે. 

ય�રે ગિ લયો � ખ�ય� પ્ર�ંતનો સબૂો િનમ�યો ય�રે ય.હદૂી લોકોએ પ�ઉલ ઉપર હુમલો કય  � ને 
તેમને ગિ લયો આગળ રજુ કરીને ફિરય�દ કરી. પણ ગિ લયોએ એને કંઈ દ�દ આપી નિહ. ગિ લયોએ
ય.હદૂીઓને ક ુ,ં ઓ યહદૂીઓ, આ જો દુર�ચ�ર કે ગનુ�ને લગતી બ�બત બોત તો મેં તમ�રી ફિરય�દ 
ધીરજથી સ�ંભળી હોત. પણ આ તો શ દો ન�મો, � ને તમ�ર� ક�યદ�ને લગતો ઝઘડો છે, એટલે તમે જ 
એ પત�વો. હુ ંએમ�ં વ ચે પડવ� મ�ગતો નથી. � ને તેમણે ફિરય�દી લોકોને � દ�લતમ�ંથી બહ�ર 
કઢ�વી મકૂ્ય�. 

આમ પ�ઉલને છોડી મકૂવ� અંગે રોન� ડ બ્ર�ઉનિરગં કહ ેછે કે ગિ લયો પોત�ન� િફલસફૂભ�ઈ સેનેક�ની 
મ વૈચ�િરક વભ�વન� મ�ણસ હત� � ને તેઓ એક ખબૂ સ�ર� વકીલ હત� કે તેમણે લોકોને



� દ�લતમ�ંથી બહ�ર કઢ�વી મકૂ્ય�.  

ગિ લયો તેમન� સમય દરિમય�ન એક સ�ર� વકીલ ર � છે. છત�ં રોમન� � ખ�ય� ખ�તેન� સબૂ� તરીકે 
તેઓ લોકોન� પ્ર ો � ને ફિરય�દો અંગે બેદરક�ર ર � છે. ય�રે લોકો લ�વેલ ફિરય�દને કંઈ દ�દ 
આ ય� િવન� તેમને � દ�લતમ�ંથી કઢ�વી ન�ખ્ય� ય�રે યહદૂીઓ ધવૂ�ંપવૂ�ં થઈને તેઓએ પોત�નો
ગુ સો સભ�ગહૃન� � યક્ષ સો થ સ પર ક�ઢયો � ને � દ�લત આગળ જ એમને મ�ર મ�ય . પણ
સબૂ�એ � દ�લત સ�મે લોકોન� ઝઘડ� પર કઈ ય�ન આ યુ ંનિહ. પે્રિષતોન�ં ચિરત મ�ં સતં લકેૂ ન યુ ં
છે કે, ગિ લયોએ લગ�રે પરવ� ન કરી.  
 


