
પે્ર�રતો 

◆િપતર : તે સીમોન તર�ક� પણ ઓળખાય છે. તે�ુ ંનામ બદલીને “ક�ફા” કરવામા  ંઆવ્�ુ ં�નો 

અથર્ “ખડક” થાય છે. તેણે ય�દૂ�ઓ મધ્યે કામ ક�ુ� અને તેણે ૧ િપતર અને ૨જો િપતરના

પત્રો લખ્યા. તેણે માકર્ની �વુાતાર્ લખવામા  ંપણ સહાયતા કર� હતી. 

◆��દ્રયા  : તે િપતરનો ભાઈ હતો અને તે િપતરને ઈ� ુપાસે લાવ્યો હતો. (યોહ.૧:૪૦-૪૨). 

બનેં ભાઈઓ બેથસૈદાના માછ�મારો હતા. 

◆યા�બૂ : તે યોહાનનો ભાઈ હતો. તેઓ બનેં ઝબ્દ� અને સાલોમીના દ�કરા હતા અને િપતાની

સાથે બેથસૈદામા  ં  કામ કરતા  ં હતા. કોઈવાર “મહાન” કહ�વાતા. યા�ૂબે ય�શાલેમ અને

ય��ૂદયામા  ંપ્રચાર કય�. હ�રોદ દ્વારા તેનો વધ કરવામા  ંઆવ્યો અને તે પ્રથમ શા�હદ થયો. 

◆યોહાન  : તે યા�ૂબનો ભાઈ હતો. િપતાની �મ બનેં માછ�મારો હતા(માકર્  ૧:૧૯-૨૦) ઈ�ુ

આ બનેંભાઈઓને  “વીજળ�ના દ�કરા” કહ� છે.(માકર્  ૩:૧૭). યોહાન ખાસ કર�ને એિશયા 

માઇનોરની મડંળ�ઓમા ંકામ કરતો હતો અને ખાસ કર�ને એફ�સસમા  ંકામ કરતો. ઇ.સ.૯૫મા  ં

તેણે તેને પાત્મસ બેટમા ંબ�ંદવાસમા  ંમોકલવામા  ંઆવ્યો. ત્યા  ંતેણે પ્રકટ�કરણની ન�ધ કર�. 

તેના લખાણોમા  ંયોહાનની �વુાતાર્ અને ૧,૨,૩ પત્રો પણ છે. 

◆�ફ�લપ : તે બેથસૈદાનો હતો. તેણે નથાિનયેલને ઈ� ુિવષે ક�ુ.ં 

◆બથ�લામી :કદાચ તે નથાિનયેલ હતો �ની વાત યોહાન ૧: ૪૪-૪૬મા  ં મળે છે. તે 

ગાલીલના કાના ગામનો હતો. 

       પે્ર�રતો ઈ�રના ખાસ સદં�શવાહકો હતા. પ્ર� ુ તેમને તેના �વન અને �નુ�ુત્થાન િવષે સાક્ષી

આપવા માટ� િન�કુત કરતો હતો. ય�દૂા ઈશ્કા�રયોત�ુ ં સ્થાન �યાર� ભરવામા ંઆવ્�ુ ં ત્યાર� નવો પે્ર�રત

ઈ�નુી જગતની સેવા દરમ્યાન  ઈ� ુતથા િશષ્યો સાથે હોવો જોઈએ (પે્ર.�ૃ.૧:૨૧) પાછળથી �ખ્રસ્તે પાઉલને

િવદ�શીઓના પે્ર�રત થવા માટ� દશર્ન દ��ુ.ં (૧ક�ર.૧૫:૮) અહ� આપેલી ક�ટલીક મા�હતી Frank L. Cox, “The 

Glorious Company of the Apostles,” The Minister’s Monthly (February 1960): 254.માથંી લેવામા ં

આવી છે. 



પે્ર�રતો (ચા� ુ) 

◆થોમા : તે દ��ુમસ “જો�ડયો” કહ�વાતો હતો (યોહ.૧૧:૧૬, ૨૦:૨૪ ,૨૧:૨) તે�ુ ંવતન

ગાલીલ હ� ુ.ં િસ�રયાના િવ�ાસીઓના માટ� દ�શની મડંળ�નો સ્થાપક હતો. તેણે પિસ�યા 

અને ભારતમા  ંપણ મડંળ�ઓની સ્થાપના કર� હશે. 

◆માથ્થી: તે અલ્ફ�ના દ�કરા લેવી તર�ક� પણ �ણીતો હતો. (માથ.૯:૯; માકર્૨:૪) તે 

કાપરના�મૂનો હતો અને રોમન સરકારમા  ંકર-અિધકાર� હતો.

◆યા�બૂ: તેને ઘણી વાર “ઊણો” પણ કહ�વામા આવતો તે અલ્ફ� અને મ�રયમનો દ�કરો

હતો (માથ.૧૦:૩,૨૭:૫૬) (�ુ ં માથ્થી અને યા�ૂબ ભાઈઓ હતા? આપણે તે �ણતા

નથી.) તે ગાલીલનો હતો અને યા�ૂબના પત્રનો લેખક પણ છે.

◆થાદ� તે યા�ૂબનો દ�કરો હતો(માથ.૧૦:૩,�કૂ ૬:૧૬) અને તેને ય�દૂા ક� ય�દૂ પણ

કહ�તા. તે ગાલીલનો હતો. 

◆સીમોન ઝલોટસ: તે કાના�રયન તર�ક� પણ �ણીતો હતો (ઝલોટસનો બીજો શબ્દ) તે 

અરામી ભાષાનો શબ્દ છે. તે ગાલીલનો હતો. 

◆ય�દૂા ઈશ્કા�રયોત: “ઈશ્કા�રયોત” શબ્દ બતાવે છે ક� તે ય�દૂાના ક�ર�ઓથનો રહ�વાસી

હતો. તેણે ઈ�નુે પરસ્વાધીન કયાર્ અને પછ� આત્મહત્યા કર�. 

◆મા�થ્થયાસ :ય�દૂાના મરણ પછ� તેના સ્થાને મત લઈને લેવામા  ંઆવ્યો. (પે્ર.�ૃ.૧:૨૬)

પે્ર.�ૃ.૧:૨૨ પરથી �ણવા મળે છે ક� તે ઈ�નુા બા�પ્તસ્માથી તેઓની સાથે હતો અને

ઈ�નુા �ચકાઇ જવા �ધુી સાથે રહ્યો હતો. 

◆પાઉલ: શાઉલ � પાછળથી પાઉલ કહ�વાયો તે મડંળ�નો સતાવનારો હતો પણ તેને 

પાછળથી િવદ�શીઓના પે્ર�રત તર�ક� ખાસ પસદં કરવામા  ં આવ્યો. (રોમ.૧૧:૧૩,૧ 

ક�ર�.૯:૧,૧૫: ૯,૨ ક�ર�.  ૧૨:૧૨, ગલ.૧:૧, િતમ.૨:૭) તે દમસ્કના માગ� ઈ�નેુ મળ્યો 

અને નવા કરારનો મોટા ભાગનો �હસ્સો તેણે લખ્યો છે. 
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