
रेरषत
◆ पेत्र—तयाला क्षशमोन ऄसेही म्हटले जाइ. तयाचे नाव बदलून केिा म्हणजे 

“खडक” ऄसे ठेवले. तयाने यहूद्यांमध्ये सुवाताप्रसाराचे कायक केले अक्षण १ व २ पेत्र ही 
पुस्तके क्षलक्षहली. तसेच तयाने माकक कृत शुभवतकमान क्षलक्षहण्यासही मदत केली ऄसावी.

◆ आांरद्रया—हा पेत्राचा भाउ होता, तयाने पेत्राची येशूशी ओळख करून क्षदली 
(योहान.१:४०-४२). हे दोघे भाउ बेथसैदा येथले कोळी होते. 

◆ याकोब—हा योहानाचा भाउ होता. दोघेही जब्दी अक्षण सलोमीचे पुत्र होते. ते 
बेथसैदा येथे अपल्या वक्षडलांसोबत काम करत. कधीकधी याला “मोठा” याकोब म्हटले 
जाइ. तयाने यरुशेमात अक्षण यहूदीयामध्ये सुवाता गाजवली. आ. स. ४४ मध्ये हेरोदाने 
याचा क्षशरच्छेद केला. तो पक्षहला रक्तसािी झाला.

◆ योहान— हा याकोबाचा भाउ होता. दोघेही तयाच्या वक्षडलासोबत मासे 
धरण्याचे काम करत (माकक .१:१९,२०). येशूने या दोघा भावांना “गजकनेचे पुत्र” हे नाव 
क्षदले होते (माकक .३:१७). योहानाने अक्षशया मायनरमधील, क्षवशेषतः आक्षिसमधील 
मंडळ्यांमध्ये कायक केले. आ. स. ९५ मध्ये तयाला पातम बेटावर हद्दपार करण्यात अले. 
तेथे तयाने प्रकटीकरणाचे पुस्तक क्षलक्षहले. तयाने योहानकृत शुभवतकमान अक्षण १,२ 
अक्षण ३ योहान ही पुस्तकेही क्षलक्षहली.

◆ रफरलप्प— हा बेथसैदा येथला होता. तयाने नथनेलाला येशूक्षवषयी सांक्षगतले 
(योहान.१:४४-४६).

◆ बथतलमय— हा बहुधा योहानाच्या शुभवतकमानात सांक्षगतलेला नथनेल ऄसावा 
(योहान.१:४४-४६). तो गालीलातील काना गावचा होता.

पे्रक्षषत हे प्रभूने क्षनयुक्त केलेले अक्षण तयाचे जीवन अक्षण पुनरुतथान यांक्षवषयी वैयप्क्तक साि देणारे तयाचे क्षवशेष 
संदेशवाहक होते. यहूदा आस्कायोतच्या जागी ज्याची क्षनवड करायची तो येशूच्या जगातील सेवाकायामध्ये पूणककाळ 
तयाच्यासोबत अक्षण तयाच्या क्षशष्यांसोबत ऄसणारा ऄसायला हवा होता (पे्र.कृ.१:२१). नंतर क्षिस्ताने पौलाला दशकन देउन 
तयाला क्षवदेयांसाठी पे्रक्षषत केले (पाहा १ ककरथ.१५:८). येथे क्षदलेली काही माक्षहती फँ्रक एल. कॉक्स याचं्या “द ग्लोक्षरयस 
कंपनी ऑि द ऄपॉस्लस”, द कमकनस्टसण मांथली (िेब्रुवारी १९६०) : २५४ मधून घेतली अहे. 
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रेरषत (पुढे चालू)

◆ थोमा — ह्याला क्षददुम (“जुळा”) ऄसेही म्हटले जाइ (योहान.११:१६; २०:२४; २१:२). तो 
गालील येथील होता. क्षसक्षरयातील मंडळीची स्थापना तयाने केली ऄसे क्षसरीयातील क्षिस्ती लोक 
म्हणतात. तसेच तयाने पर्मशया अक्षण भारतातही मंडळ्या स्थापन केल्या ऄसाव्यात. 
◆ मत्य — ह्याला लेवी ऄसेही म्हणत. तो ऄल्िीचा पुत्र होता (मत्तय.९:९; माकक .२:१४). तो 
किणकहूमचा होता. रोमी सरकारसाठी तयाने जकातदार म्हणून काम केले. 
◆ याकोब — कधीकधी ह्याला “लहान” म्हटले जाइ. हा याकोब ऄल्िी अक्षण मरीयेचा मुलगा 
होता (मत्तय.१०:३; २७:५६). (मत्तय अक्षण याकोब भाउ ऄसावेत का याची अपल्याला 
कल्पना नाही.) तो गालीलमधला होता, अक्षण तयाने याकोबाचे पुस्तक क्षलक्षहले. 
◆ तद्दय — याकोबाचा मुलगा. याला यहूदा ऄसेही म्हटले जाइ (मत्तय.१०:३; लूक.६:१६). तो 
गालीली होता. 
◆ रशमोन रजलोती— ह्याला कनानी ऄसेही म्हटले जाइ. “क्षजलोती”साठी वापरल्या जाणाऱ्या 
शब्दाचे ऄरेक्षमक रूप अहे. क्षशमोन गालीलातील होता. 
◆ यहूदा इस्कायोत — “आस्कायोत” ह्यावरून तो बहुधा यहूदीयातील क्षकयाथ गावचा ऄसावा 
ऄसे वाटते. तयाने येशूचा क्षववासघात केला अक्षण मग अतमहतया केली. 
◆ मप्त्थया — यहूदा आस्कायोतचा मृतयू झाल्यावर तयाच्या जागी मप्तथयाची क्षनवड करण्यात 
अली (पे्र.कृ.१:२६). पे्र.कृ.१:२२ या वचनावरून अपल्याला समजते की, बाप्प्तस्मा करणाऱ्या 
योहानाकडून येशूचा बाप्प्तस्मा झाला तेव्हापासून ते तयाचे स्वगारोहण होइपयंत मप्तथया 
येशूसोबत अक्षण तयाच्या क्षशष्यांसोबत होता. 
◆ पौल — मंडळीचा छळ करणारा शौल नंतर पौल झाला. क्षवदेयांसाठी पे्रक्षषत म्हणून तयाला 
पाचारण झाले (रोम.११:१३; १ ककरथ.१:१; ९:१; १५:९; २ ककरथ. १२:१२; गलती.१:१; १ 
तीमथ्य.२:७). क्षदक्षमष्काच्या रस्तयावर येशूने तयाला दशकन क्षदले. नव्या कराराचा बहुतांश भाग 
तयाने क्षलक्षहला. 




