ુ સંદશકાર મા થી
ભ
ફાધર વગ સ પોલ
‘નવા કરાર’ના પ્રથમ શુભસંદેશમાંલખ
ે ક મા થીએ પોતાના તેડાની વાત કરી છે : “ યાંથી આગળ જતાં ઈસુએ
મા થી નામના માણસને જકાતનાકામાં બેઠેલો જોઈને ક ,ું ‘મારી પાછળ પાછળ આવ !’”(મા થી ૯:૯).
બીજા અને ત્રીજા શુભસંદેશના લેખકો યથાક્રમે અને લ ૂક જકાતદાર મા થીને ‘મા થીને અ ફીના દાકીરા લેવી’
તરીકે ઓળખાવે છે . ઈસુ એ “અ ફીના દીકરા લેવીને જકાતનાકામાં બેઠેલો જોઈને તેને ક ,ું ‘મારી પાછળ પાછળ
આવ’ ”(માકર્ ૨:૧૪; લ ૂક ૫:૨૭).
લેવીનો અથર્ થાય છે ‘જોરે લો’. બાઈબલના પંિડત હેરબટર્ લોિકયર ‘ઓલ ધ મેન ઓફ ધ બાઈબલ’ માં કહે છે
તેમ, એક જકાતદાર તરીકે “જબરદ તીથી નાણાં કાઢનારી દુિનયાની બધી કુિટલ રીતો સાથે તથા કેવળ પૈસા
ભેગા કરવાના જ હેત ુ સાથે લેવી જોડેલો હતા.”
પરં ત ુ પ્રથમ શુભસંદેશનો લેખક પોતાના માટે વાપરે લા નામ મા થીનો અથર્ થાય છે ‘ઈ રની ભેટ’. નવા
કરારમાં મા થી િવશે ખ ૂબ ઓ ં જાણવા મળે છે . પણ બે વાત તો ચોક્કસ અને પ ટ છે . એક, ઈસુએ પોતાના
િશ ય થવા માટે મા થીને બોલા યા હતા અને બે, મા થીનુ ં નામ ઈસુના બાર પ્રેિષતોની બધી યાદીઓમાં
સમાયેલ ું છે .
મા થીકૃત શુભસંદેશ પ્રમાણે, યારે મા થીને ઈસુએ બોલા યો યારે તેઓ તરત જ ઈસુને અનુસયાર્ હતા. તેમણે
જકાતનાકા છોડી દીધી અને ઈસુની પાછળ નીકળી પડયો. બીજા િશ યોને બોલા યા પછી ઈસુએ મા થીને
બોલા યો હતો. એટલે, કદાચ, મા થી ઈસુને અગાઉથી ઓળખાતા હશે એમ માની શકા છે . લ ૂક પોતાના
શુભસંદેશમાં લખે છે , “આ પછી ઈસુ બહાર ગયા અને લેવી નામના જકાતદારને જકાતનાકામાં બેઠેલો જોઈ
તેમણે તેને ક ,ું ‘મારી પાછળ પાછળ આવ.’ એટલે તે ઊઠીને સવર્ વનો યાગ કરીને તેમની પાછળ પાછળ ચાલી
નીક યો” (લ ૂક ૫:૨૭-૨૮).
તે િદવસે મા થીએ પોતાના ઘરે પ્રભુ ઈસુના માનમાં એક મોટો સ કારસમારં ભ યોજયો હતો. આ રીતે મા થી
જાહેર કરતા હતા કે પોતે જકાતદારનો ધંધો છે ડી દીધો છે અને પોતે પોતાના ગુરુ ઈસુના િશ ય તરીકે એમને
ુ ર્પણે અનુસરવાનો િનષર્ણ લીધો છે . તે ભોજન સમારં ભ ખરે ખ પોતોના જકાતદાર િમત્રો સાથેના િવદાય
સંપણ
સમારં ભ હતો. જકીતદાર મા થી અને એમના સાથી જકાતદારો માટે એ ભોજન સમારં ભ એક વાતની ઘોષણા
કરતા હતા કે, ભલે પોતાના યહદ
ૂ ી જાતભાઈઓ એમને િધક્કારે પણ પ્રભુ ઈસુએ પોતાના અનુયાયીઓમાં મા થીને

ખુ લા િદલથી આવકાયાર્ છે !
મા થી અંગેની ચોક્કસ માિહતીમાં બે બાબતો સમાયેલી છે : ઈસુએ મા થીને પોતાના પ્રેિષત તરીકે પસંદ કયાર્
અને એમનુ ં નામ બાર પ્રેિષતોની યાદીમાં છે . પરં ત ુ આ બેબા બાતોથી િવશેષ આપણે પ્રથમ શુભસંદેશના લેખક
તરીકે મા થી િવશે વધારે જાણીએ છીએ.
એક યિક્ત પોતાના િવશે લખતી ન હોય તો પણ એમનાં લખાણમાંથી એ યિક્ત િવશે ઘણુ ં બધું જાણી શકીએ
છીએ. આ દિ ટએ જોઈએ તો મા થીકૃત શુભસંદેશની ઘણી લાક્ષિણકતાઓ એના લેખક મા થીની લાક્ષિણકતાઓ
તરીકે ગણી શકાય છે .
પારં પાિરક રીતે મા થીને જ પ્રથમ શુભસંદેશના લેખક તરીકે માનવામાં આવે છે . એ જ રીતે મા થીકૃત શુભસંદેશ
જ સૌ પ્રથમ લખાયેલા શુભસંદેશ તરીકે રણ ગણવામાં આવે છે . એટલે જ મા થીકૃત શુભસંદેશને પ્રથમ પુ તક
તરીકે નવા કરારની શ આતમાં આપેલો હોય છે . પરં ત ુ બાઈબલના અમુક પંિડતો માને છે કે મા થીકૃત શુભસંદેશ
તેના પહેલા લખેલા ત્રણ દ તાવેજનો આધાર લઈને લખવામાં આ યો છે અને એ ત્રણ ખતપત્રોમાં માકર્ કૃત
શુભસંદેશનો પણ સમાવેશ થાય છે . મા થીકૃત શુભસંદેશનો એક મ ૂળ

ોત મા થી પોતે અગાઉ લખેલ ું દ તાવેજી

લખાણ છે .
બાઈબલના પંિડત રોના ડ બ્રાઈનિરગ્ગ ‘હસ
ૂ હ ૂ ધ ય ૂ રે ટામે ટ’માં કહે છે તેમ, “મા થીકૃત શુભસંદેશમાં માકર્ ના
શુભસંદેશનાં પંચાણુ ટકા લખાણનો સમાવેશ થાય છે .”
છતાં એકથી વધારે રીતે મા થીકૃત શુભસંદેશનુ ં આગવુ ં િવિશ ટ મહ વ છે . મા થીકૃત શુભસંદેશ એક યહદ
ૂ ી ારા
લોકો માટે લખાયેલો

ાનો ગ્રંથ છે . પોતાના શુભસંદેશના હેત ુની બાબતમાં ખ ૂબ

પ ટ છે . તેમણે ખ ૂબ

સફળતાથી પ ૂરવાર કયુર્ં છે કે પ્રભુ ઈસુ જ ઈ રે વચન આપેલા મુિક્તદાતા છે . જૂના કરારમાં

તારણહારની

વાત છે તે જ તારણહાર પ્રભુ ઈસુ પોતે જ છે . આ વાતના પુરાવા પે મા થીએ પોતાના શુભસંદેશમાં જૂના
કરારનાં ઘણાં ઉતારા આ યા છે .
મા થીના શુભસંદેશની એક આગવી િવિશ ટતા એ છે કે ફક્ત મા થી જ ઈ રના રા યના દ ટાંત આપે છે .
બાઈબલના અમુક પંિડતોએ જણા યુ ં છે કે મા થીએ પોતાના શુભસંદેશમાં આશરે ૫૬ વખત ઈ રના રા યની
વાત કરી છે !
મા થી શુભસંદેશનો રાંક અને નમ્ર લેખક છે . તેમણે પોતાના શુભસંદેશમાં પોતાના ગુરુ ઈસુન ુ ં પ ટ િચત્ર દોયુર્ં છે .
પણ પોતાના િવશે ખાસ કશુય
ં જણા યુ ં નથી !

મા થીની એક બીજી િવિશ ટતા એ છે કે તેમણે ‘િગરીપ્રવચન’ કે ‘પરસુખનો માગર્’ માં ખ ૂબ પ ટ રીતે ઈસુના
નૈિતક િશક્ષણને વાચા આપી છે . મા થીએ ખ ૂબ ચીવટથી પસંદ કરે લા ઈસુન ુ ં ‘િગરી પ્રવચન’ બધા સમય માટે
અને બધી પ્રજાઓ માટે અમ ૂ ય રહે છે .
મા થીના શુભસંદેશની હજી એક આગવી િવિશ ટતા એ છે કે ચારે ય શુભસંદેશમાં ફક્ત મા થીકૃત શુભસંદેશમાં જ
આપણે ‘અંિતમ યાય’નુ ં દ ટાંત જોવા મળે છે . વળી, મા થીએ પોતાના શુભસંદેશના ૨૪ અને ૨૫ પ્રકરણોમાં
દુિનયાના અંત િવશે ઈસુએ આપેલો વાતાર્લાપ યવિ થત રીતે આ યો છે .
એ જ રીતે ફક્ત મા થી જ પ ૂવર્માંથી આવેલા પંિડતોની વાત કરે છે . (જુઓ મા થી ૨:૧-૧૨) વળી, પોતાના
શુભસંદેશને અંતે મા થીએ ઈસુના બધા િશ યો માટે આપેલો સંદેશ અસંિદગ્ધ છે , પ ટ : “તમે જાઓ, અને બધી
પ્રજાના લોકોને મારા િશ યો બનાવો, અને તેમને િપતા, અને પુત્ર, અને પિવત્ર આ માને નામે નાનસં કાર કરાવો.
તમને મેં

આજ્ઞાઓ આપી છે તેન ુ ં પાલન કરવાનો ઉપદે શ આપો, અને ખાતરી રાખજો કે, હુ ં યુગના અંત

સુધી સદા તમારી સાથે

”ં (મા થી ૧૮:૧૯-૨૦).

રોના ડ બ્રાઉનિરગ્ગે ન યુ ં છે તેમ િવિવધ પારં પિરક મા યતાઓ મુજબ મા થી શિહદ થયા છે . એમના શહીદ
થવાના થળ અંગે બાઈબલમાં પિડતોમાં મતમતાંતર પ્રવતેર્ છે .
કે થિલક િખ્ર તી આલમ સંત મા થીનો તહેવાર દર વષેર્ સ ટ બર ૨૧મીએ ઉજવે છે .

