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િઝયસૂદેવ અન ેહમર્સદેવની વાત આપણન ેનવા કરારમા ંપ્રિેષતોના ંચિરતો મા ંજોવા મળે છે. જો કે િઝયસૂદેવનો 
ઉ લખે જૂના કરારના મકાકાબીઓ ના બીજા ગ્રથંમા ં પણ થયો છે.
 
િઝયસૂદેવ ગ્રીક લોકોનો મખુ્ય દેવ છે અને હમર્સદેવ બીજા બધા દેવોનો સદેંશવાહક છે. રોમના લોકો ઝયસૂદેવને 
યપુીતરતરીકે અન ેિઝયસૂદેવના વક્તા હમર્સદેવન ે◌ેરકુરી તરીકે ઓળખતા.  

લખેક લકેૂ્રેિષતોના ંચિરતોમા ંપાઉલે ઈ વીસન ૪૬-૪૮મા ંબાનાર્બાસ સાથ ેકરેલી પ્રથમ િમશનરી મસુાફરીની 
વાત કરી છે. મસુાફરી કરતા પાઉલ અન ેબાનાર્બાસ લુ ા પહ યા. રોમન પ્રા ત િલકોિનયાના શહરે લુ ામા ં
પાઉલ પ્રભ ુઈસનુા ંજીવન અન ેસદેંશની વાત કરતા હતા યારે તેમની સામે એક લલૂો માણસ બઠેો હતો. તે 
જ મથી જ અપગં હતો અને કદી ચા યો નહોતો. તે ખબૂ યાનથી પાઉલને સાભંળતો હતો. એની સામ ેજોતાં
પાઉલન ેલાગ્યુ ંકે એનામા ંપ્રભ ુઈસ ુપર ા જાગી છે અન ેસાજા થવાની એનામા ંઊંડી ા છે. એટલ ેપાઉલે 
મોટે અવા  ક ુ,ં ◌ારા પગ ઉપર ટ ાર ઊભો રહ!ેલલૂો માણસ એક દમ કૂદીન ેઊભો થઈ ગયો અન ેચાલવા 
લાગ્યો (જુઓ પ્ર.ે ચ. ૧૪, ૮-૧૦)  

પાઉલના સાભંળતા ંટોળાની આગળ જ ચમ કાર થયો હતો. જ મથી અપગં લલૂા માણસન ેચાલતો કરનાર પાઉલ 
અન ેએમની સાથનેા બાનાર્બાસને એ લોકોએ મા યુ ં કે તઓે માણસો જ નથી પણ દેવો જ છે. એટલ ેટોળામાથંી 
લોકો પોતાની બોલીમા ં બોલી ઊઠયા, પણ ે યા ં તો દેવો માનવ પે ઊતરી આ યા છે!ટોળાએં બાનાર્બાસને 
િઝયસૂદેવ ક ો અન ેપાઉલને હમર્સદેવ ક ો; કારણ, પાઉલ જ બનંે દેવોમાનંો મખુ્ય વક્તા હતો. (પ્ર.ેચ. ૧૪, ૧૧-
૧૨).  

શ આતમા ંપાઉલ અન ેબાનાર્બાસ ન ેટોળાના લોકો પોતાની બોલીમા ંશુ ંબોલતા અનટેોળામા ં કેમ ખળભળાટ 
થયો છે એની ખબર નહોતી.  

લ ૂ ા શહરેની આગળ ઝયસૂદેવનુ ંમિંદર હત ુ.ં તનેા પજૂારી બળદો અન ે લહાર લઈને આ યા. યારે પજૂારી લોકો 
સાથે પ્રિેષતો આગળ ભોગ ચડાવવા ત.ૈયાર થયા યારે પાઉલ અન ેબાનાર્બાસને પિરિ થિતનો ખ્યાલ આ યો. લકેૂ
એમના પ્રિતભાવનુ ંઆબહેબૂ વણર્ન કયુર્ં છે.  

બાનાર્બાસ અન ેપાઉલન ેએની જાણ થતા ંતઓે ખદેના માયાર્ પોતાના ંકપડા ંફાડી લોકોના ટોળા તરફ ઘસી જઈને 
ઘાટંા પાડીને બો યા, ‘ભાઈઓ, તમ ેઆ શા માટે કરો છો? અમ ેપણ તમારા વા માટીના માનવો જ છીએ, અન ે
તમારે માટે એવો શભુસદેંશ લઈન ેઆ યા છીએ કે, તમારે આ યથર્ દેવલાઓં છોડી દઈન ેચતેન વ પ ઈ ર 



તરફ વળવુ ંજોઈએ,  આકાશ, પ ૃ વી, સાગર અન ેતમેા ં  કાઈં છે તે બધાનંો સરજનહાર છે. ભતૂકાળમા ંતેણે 
બધી પ્રજાઓને પોતપોતાન ેમાગેર્ જવા દીધી હતી.  

છતા ંવાદળમાથંી વરસાદ વરસાવીન ેઅને ઋત ુઋતએુ પાક આપીને, તમે જ તમ ેધરાઈ જાઓ એટલુ ંઅ  અન ે
આનદં આપીન,ે આમ િવિવધ રીત ેક યાણ કરીન,ે એ પોતાનો પિરચય આ યા વગર ર ો નથી.’ એમ કહીને
તમેણે લોકોન ેપોતાની આગળ ભોગ ચડાવતા ંમાડંમાડં રોક્યા(પ્ર.ેચ. ૧૪, ૧૪-૧૮).  

ગ્રીકની પૌરાિણક કથાઓમા ં િઝયસૂદેવ બીજા બધા દેવોનો દેવ છે. ગ્રીક દેવોના પવર્ત ઓિલ પસ ખાત ે
િઝયસૂદેવનુ ંમિંદર છે.  

જૂના કરારના ઉ લખેમા ંય શાલમે પર હુમલો કરી કબ  કરનાર રાજા અં યોખસ યરુશાલમેનુ ંયહદૂી મિંદર ભ્ર ટ 
કરીન ેઆિત યના દેવતા એટલ ેઓિલિ પયાના િઝયસૂન ેસમપીર્ દેવા માગતા હતા. (જુઓ ૨ મક્કાબીઓ, ૬, ૨).   
 


