િતતસ પાઉલનો ગ્રીક િશ ય
ફાધર વગીર્સ પોલ
િતતસ પ્ર યેના પોતાના પત્રમાં પાઉલ એમને સમાન ધમર્

ા ને નામે મારા સાચા પુત્ર િતિતસકહે છે .

(િતતસ ૧, ૧). ગલાિતયાના ધમર્સઘ
ં પરના પોતાના પત્રમાં પાઉલ િતતસ િવશે કહે છે કે, મારો સાથી
િતતસ િબનયહદ
ૂ ી હતો તેમ છતાં તેને સુ ાં કોઈએ સુ ત કરાવવાની ફરજ પાડી નહોતી(ગલાિતયા ૨, ૩).
પોતાના પત્રોમાં પાઉલે ઘણી વાર િતતસનો ઉ લેખ કય છે . કિરંથના ધમર્સઘ
ં પરના બીજા પત્રમાં પાઉલે
િતતસનો નવ વાર ઉ લેખ કય છે . આ બધા ઉ લેખોથી આપણને લાગે છે કે િતતસના ધમર્પલટો માટે
પાઉલ િનિમ

પ બ યા હશે. પાઉલે િતતસને ધમર્િશક્ષણ આ યુ ં હશે. િતતસ ધમર્

ને સહકાયર્કર બની ર ા છે . ધમર્
િનકટના િમત્રો

ામાં પાઉલ

ામાં પાઉલના િશ ય

ને િતતસ વ ચે િપતા-પુત્રના સંબધ
ં કરતાં વધારે તેઓ

ને સાથીદારો હતા, એમ લાગે છે .

ગલાિતયાના ધમર્સઘ
ં પરના પત્રમાં પાઉલના પોતાના સાથીદારો બાનાર્બાસ
યરુશાલેમ ગયાની વાત કરે છે . ઈસુમાં

ા રાખનાર બધા

ને િતતસને લઈને અં યોખથી

નુયાયીઓ સુ ત વગર પણ ઈસુના ખરા

િશ યો છે , એ વાતના પુરાવા પે પાઉલ સુ ત કયાર્ વગરના િબનયહદ
ૂ ી િતતસને પોતાની સાથે યરુશાલેમ
લઈ ગયા હતા. પાઉલ લખે છે , પછી ચૌદ વરસ બાદ, હુ ં બાનાર્બાસ સાથે ફરી યરુશાલેમ ગયો
નુસાર હુ ં ગયો હતો,

પણ સાથે લઈ ગયો. ઈ રની પ્ર યક્ષ પ્રેરણા
ઘોષણા કરું
કરી ર ો

ં તે મેં

િધકારીઓ આગળ ખાનગીરમાં રજૂ કય , કે

ને િબનયહદ
ૂ ીઓમાં હુ ં
થી હુ ં

ને િતતસને
શુભસંદેશની

દોડધામ કરી ચ ૂક્યો હતો

ને

,ં તે નકામી ન જાય. પણ મારો સાથી િતતસ િબનયહદ
ૂ ી હતો તેમ છતાં તેને સુ ધાં કોઈએ સુ ત

કરાવવાની ફરજ પાડી નહોતી(ગલાિતયા ૨, ૧-૩).
પાઉલના પ્રિતિનિધ તરીકે િતતસ ઘણીવાર કિરંથ દલમિસયા (હાલનુ ં યુગો લાિવયા)

ને ક્રેત ગયા છે .

યારે કિરંથના ધમર્સઘ
ં પરનો પોતાનો પ્રથમ પત્ર તથા િતમોથીનુ ં કિરંથ ખાતેન ુ ં િમશન

ને ખુદ પાઉલની

મુલાકાતથી ઈિ છત ફળ ન મ યુ ં યારે પાઉલ કરં થના ધમર્સઘ
ં માટેના એક પત્ર સાથે િતતસને મોકલેલ છે .
કિરંથના ધમર્સઘ
ં માંથી ઈિ છત ફળ મેળવવા માટે પાળ ખ ૂબ આતુર છે . એટલે
લા યા કે કિરંથના લોકો સુધારાના પંથે છે

ને

િન ટો

ને

યારે િતતસ સારા સમાચાર

યાચારો છોડી દીધા છે યારે પાઉલ ખ ૂબ

ખુશ થયા હતા. પાઉલ લખે છે , પણ દીનોને િદલાસો દે નાર ઈ રે િતતસને મોકલીને એમને િદલાસો આ યો
છે . કેવળ િતતસ આ યો એટલાથી જ નિહ. પણ તમારા તરફથી એને
પ્રો સાહન મ યુ ં છે . તેણે મને તમારી ઉ કંઠાની, તમારા પ ા ાપની

પ્રો સાહન મ યુ ં તેથી

મને

ને મારા િવશેની તમારી ધગશની વાત

કરી છે .

ને તેથી મને ઘણો આનંદ થયો છે (૨ કિરંથ ૭, ૬-૭).

એ જ પત્રમાં િતતસને પાઉલ ‘મારા સાથીદાર’

ને ‘સહકાયર્કર’ કહીને ઓળખાવે છે

ઈ રનો કે િતતસના

મારા

દયમાં તેણે તમારે માટે

ને લખે છે , આભાર

ટલી જ લાગણી જગાડી છે ! તેણે તમારી િવનંતીને

વધાવી લીધી, એટલું જ નિહ, પણ તેના મનમાં એટલી ઉ કંઠા હતી કે તે પોતાની ઈ છાથી તમારી પાસે
આવી ર ો છે .

ને તેની સાથે

ુ ે મોકલી ર ા છીએ કે
મે એવા એક ધમર્બધ
ં ન

બધા ધમર્સઘ
ં ો પ્રશંસા કરે છે . એટલું જ નિહ, ધમર્સઘ
ં ોએ

ની શુભસંદેશની સેવાની

મારા દયાકાયર્માં એને પ્રવાસથી પણ ની યો,

મે

આ કામ એટલા માટે કરીએ છીએ કે, િતતસની શુભસંદેશની સેવાઓની બધા ધમર્સઘ
ં ો પ્રસંશા કરે છે .
િતતસ પરનો પાઉલનો પત્ર બતાવે છે કે પાઉલ એમના કેદખાનામાંથી પ્રથમવાર મુક્ત થયા પછી પાઉલ
ુ
ને િતતસ સાથે ક્રેત ટાપુના ધમર્બધ
ં ઓ
વ ચે ટૂંકા સમય માટે કામ કયુર્ં હતુ.ં યાર પછી ક્રેત ટાપુના
ધમર્સઘ
ં ની જવાબદારી િતતસને સ પવામાં આવી હતા. ક્રેત મેિડટરે િનયન સમુદ્રનો સૌથી મોટો ટાપુ છે .
િતતસ પરના પત્રમાં પાઉલની િશખામણ પ ટ છે . એક, િતતસને ક્રેતના ધમર્સઘ
ં
બાબતોની

ને એને લગતી બધી

યવ થા સંભાળવાની છે . બે, ક્રેતના દરે ક શહેરમાં ધમાર્િધકારીઓની દીક્ષા આપીને િનમણકં ૂ

કરવાની છે . ત્રણ, નકામી ચચાર્િવચારણામાં સમયનો

યય કરવાને બદલે ધમર્સઘ
ં ને સદાચારનો ઉપદે શ

આપવા સાથે સૌને સ કમ માં મંડયા રહેવાનો ઉપદે શ પણ આપવાનો છે
જોઈએ કે સ ાવાળાઓ

ને છે લે િતતસે એ પણ જોવુ ં

ને ઉપરીઓને યોગ્ય આદરમાન આપવામાં આવે છે .

ઈિતહાસકાર એઉસેિબય ૂસના જણા યા મુજબ િતતસ ક્રેતના પ્રથમ ધમાર્ યક્ષ બ યા હતા. પારં પિરક મા યતા
બતાવે છે કે િતતસ એક 93 વય સુધી ક્રેતમાં ર ા હતા

ને યાં જ તેઓ મ ૃ યુ પા યાં હતાં. લેિટન

ુ રીની ૬ તારીખે િતતસનો તહેવાર મનાવવામાં આવે છે .
ઉપાસનાિવિધ મુજબ દર વષેર્ ફ્રેબઆ

