
ેિષત યા બૂ, ઝબદ નો દ કરો 
ફાધર વગ સ પોલ 

 
ઈસએુ પોતાને અનસુરવા માટે યાકબૂ અને તેના નાના ભાઈ યોહાનને સાથે બોલા યા હતા. તે વખતે બ ે 
ભાઈઓ પોતાના બાપ ઝબદી સાથે ગાલીલ સરોવરના િકનારે હોડીમા ંબેઠા ંબેઠા ંજાળ સમી કરતા હતા. 
શભુસદેંશકાર મા થી અને માકર્ બ ેઓ એ પ્રસગંનુ ંલગભગ એકસરખા શ દોમા ંવણર્ન કયુર્ં છે. 

ગાલીલના સરોવર પાસે થઈને ઈસ ુજતા હતા. “ યાથંી થોડી જતા ંતેમણે ઝબદીના પતુ્ર યાકોબને અને તેના 
ભાઈ યોહાનને હોડીમા ંબેઠા ંબેઠા ંજાળ સમી કરતા જોયા. અને તરત જ તેમણે તેમને હાક મારી, એટલે 
પોતાના બાપ ઝબદીને મજૂરો સાથે હોડીમા ંછોડીને તેઓ ઈસનુી પાછળ ચાલી નીક યા” (માકર્ ૨, ૧૯-૨૦, 

મા થી ૨૧-૨૨). યાકબૂ અને તેના નાના ભાઈ ગાલીલમા ંપ્રાતંમા ંબેથસેબા ગામના વતની હતા. ઝબદી
ઘણુખંરંુ એક ધિનક માછીમાર હતા. એટલે જ તેઓ માછલી પકડવામા ંપોતાના દીકારઓ સાથે મજૂરોને પણ 
રાખી શકતા હતા. બાપ ઝબદીની મ બ ે દીકારાઓ પણ માછીમાર હતા. 

શભુસદેંશમા ંએક રસપ્રદ પ્રસગં છે  મા થી અને માકર્ બ ેએ ન ઘ્યો છે. પણ એમા ંએક ખાસ ન ધપાત્ર 
તફાવત પણ છે. માકર્ના શભુસદેંશ પ્રમાણે બ ે ભાઈઓ જાતે ઈસ ુપાસે આવીને એક માગણી કરે છે. “ યાર
પછી ઝબદીના બે દીકરા યાકોબ અને યોહાને ઈસનુી પાસે આવીને ક ુ,ં ‘ગુ દેવ, અમારી એક ઈ છા પરૂી 
કરો એવી અમારી િવનતંી છે”’ (માકર્ ૧૦, ૩૫). મા થીના શભુસદેંશ મજુબ બ ે ભાઈઓના ં મા એટલે 
ઝબદીની પ ની બ ે દીકરાઓ સાથે ઈસ ુઆગળ આવીને એ જ િવનતંી કરે છે. “એ વખતે ઝબદીના 
છોકરાઓની માએ પોતાના છોકરાઓ સાથે આવીને ઈસનેુ પગે પડીને વરદાન માગં્યુ.ં ઈસએુ તેને ક ુ,ં ‘તારે
શુ ંજોઈએ છે?’ બાઈએ ક ુ,ં ‘આપ એવી આજ્ઞા ફરમાવો કે એ મારા બે દીકરામાથંી એક આપના રા યમાં
આપને જમણે હાથે અને બીજો આપને ડાબે હાથે બેસે’” (મા થી ૨૦, ૨૦-૨૧). 

યાકબૂ અને યોહાનની મા ઘણુખંરંુ ઈસનુા નજીકના સપંકર્મા ંહોવા જોઈએ. પે્રિષત મા થીએ ઈસનુા સ પાસે 
ઊભેલી ીઓમા ં ઝબદીના પતુ્રોની માનો પણ સમાવેશ કય  છે (મા થી ૨૭, ૫૬).
આવા ઉ લેખોના આધારે બાઈબલના પિંડતો માને છે કે યાકબૂ અને યોહાનના ંમાનુ ંનામ સલોમી હોવુ ં
જોઈએ. ઈસનેુ અનસુરતી ીઓમા ંસાલોમી પણ હતી. પારંપિરક મા યતા પ્રમાણે સલોમી ઈસનુા ંમાતા 
પિવત્ર મિરયમની બહને હતી. 

યારે ઈસનેુ સે જડાવવામા ંઆ યા યારે બીજી કેટલીક ીઓ સાથે સાલોમીએ પણ દૂર ઊભી રહીને ઈસનુુ ં
સારોહણ જોયુ ંછે. માકર્ લખે છે : “કેટલીક ીઓ પણ દૂર રહી-રહી જોતી હતી. તેઓમા ંમગ્દલાની મિરયમ 



અને નાના યાકોબ અને યોસેફની મા મિરયમ તથા સલોમી પણ હતી,  ઈસ ુ યારે ગાલીલમા ંહતા યારે 
તેમની પાછળ પાછળ ફરતી અને તેમની સેવા કરતી હતી ; ઉપરાતં ઈસનુી સાથે યરુશાલેમ આવેલી બીજી 
ઘણી ીઓ પણ યા ંહતી” (માકર્ ૧૫, ૪૦-૪૧). 

પે્રિષતોની યાદીમા ંહમેશા ંયાકબૂનુ ંનામ એના ભાઈ યોહાન સાથે આવે છે. કદાચ ઈસએુ પોતાના િશ યોને 
ગામડામા ંબે-બેની ટુકડીમા ંમોક યા યારે તેમણે યાકૂબ અને યોહાનને સાથે મોક યા હશે. 

ઈસએુ તેમને બોલા યા યારે બ ે ભાઈઓ તરત જ તેમને અનસુયાર્ હતા. ઈસ ુપરની એમની ા તથા ઈસ ુ
સાથેની તેમની ઊંડી િમત્રતા તેમને તેમજ સતં પીતરને ઈસનુી નજીક લાવી. એટલે િસમોન પીતર, યાકૂબ 
અને યોહાનને પોતાના િદ ય પ દશર્નના સાક્ષી બનાવા ઈસએુ ખાસ પસદં કયાર્ હતા. “છ િદવસ પછી ઈસ ુ
ફક્ત પીતર, યાકોબ અને તેના ભાઈ યોહાનને એક ઊંચા પવર્ત ઉપર લઈ ગયા. યા ંતેઓની નજર આગળ 
તેમનુ ં પ બદલાઈ ગયુ ં : તેમનો ચહરેો સયૂર્ની મ ઝળહળવા લાગ્યો, અને તેમના ંવ ો પ્રકાશ વા 
ઊજળા ંથઈ ગયા”ં (મા થી ૧૭, ૧-૨). 

એ જ રીતે યારે ઈસ ુયાઈરની દીકરીને સાજી કરવા એમના ઘરે જાય છે યારે ઈસ ુપોતાની સાથે િસમોન 
પીતર, યાકૂબ અને યોહાનને જ સાથે લઈ જાય છે. (જુઓ માકર્ : ૫, ૩૭-૩૮, ૪૦, ૪૨). 

અને છે લે ઈસ ુરાબેતા મજુબ ગેથસેમાની વાડીમા ંપોતાના પે્રિષતો સાથે પ્રાથર્ના કરવા માટે જાય છે તે 
વખતે પણ ઈસ ુપોતાના ખબૂ નજીકના ત્રણ િશ યોને ખાસ પોતાની સાથે રાખે છે. મા થી અને માક એ 
પ્રસગંનુ ંવણર્ન કયુર્ં છે. “પછી તેમણે પીતર, યાકુબ અને યોહાનને પોતાની સાથે લીધા. ભય અને ઉદ્રગ 
તેમને ઘેરી વ યા, અને તેમણે િશ યોને ક ુ,ં ‘મને એટલો બધો શોક થાય છે કે જાણે પ્રાણ ચા યા જશે. તમે 
અહીં રોકાઓ અને જાગતા રહો’ ” (માકર્  ૧૪, ૩૩-૩૪). 

આ ત્રણ પ્રસગંો બતાવે છે કે આ ત્રણ િશ યો િસમોન, યાકબૂ અને યોહાનના ઈસનુા ખબૂ નજીકના હતા અને 
એમના માટે ઈસનુો િવશેષ પે્રમ હતો. 

બાઈબલના પિંડત હુબટર્ લોકયેર પોતાના પુ તક ‘ઓલ ધ મેન ઓફ ધ બાઈબલ’ મા ંકહ ેછે કે ઝબદીને 
યરુશાલેમમા ંપણ એક ઘર હત ુ.ં 

ઈસનુી મહા યથાના વણર્નમા ંઈસનુી ધરપકડ પ્રસગં પછી યોહાન ન ધે છે, “િસમોન પીતર અને એક બીજો 
િશ ય ઈસનુી પાછળ પાછળ ગયા. એ િશ ય વડા પરુોિહતનો ઓળખીતો હતો એટલે તે ઈસનુી સાથે સાથે 
વડા પરુોિહતના મહલેમા ંદાખલ થયો; પણ પીતર બહારને દરવા  રોકાઈ ગયો આથી પેલો બીજો િશ ય, 

વડાપરુોિહતનો ઓળખીતો હતો, તેણે બહાર જઈને ારપાિલકાને કહીને પીતરને અંદર તેડા યો.” (યોહાન ૧૮, 



૧૫-૧૬). 

ઈસનુા બાર પે્રિષતોમા ંયાકબૂ સૌ પ્રથમ શહીદ થયા હતા. યાકબૂ ઈસનેુ અનસુરવા માડંયા પછી પદંરેક 
વષર્મા ંશહીદીને વયાર્ હતા. આપણે પે્રિષતોના ંચિરતોમા ંવાચંીએ છીએ કે, “એ જ અરસામા ં રાજા હરેોદે 
ધમર્સઘંના કેટલાક માસણો ઉપર અ યાચાર કરવા માટે હાથ ઉગા યા. યોહાનના ભાઈ યાકોબનો તેણે 
તલવારથી વધ કરા યો” (પે્ર. ચ. ૧૨, ૧-૨). 

ઈસનુા બાર િશ યોમા ંફક્ત યાકબૂની શહીદીનો નવા કરારના પે્રિષતોના ંચિરતોમા ંઉ લેખ મળે છે. ઈસએુ 
પોતાના િશ યોને ક ુ ંતેમ યાકબૂે જ ઈસનેુ અનસુરવામા ંરક્ત વહવેડા યુ ંહત ુ.ં ઈસએુ યાકબૂ અને યોહાનને 
ક ુ ંહત ુ,ં “હુ ં  યાલો પીઉં તે તમે પીશો, અને હુ ં  અિગ્ન નાનમાથંી પસાર થાઉં તેમાથંી તમે પણ પસાર 
થશો, એ ખરંુ; પણ મારે ડાબે હાથે કે જમણે હાથે બેસવાનો અિધકાર આપવો એ મારા હાથની વાત નથી. એ 
થાન તો ઈ રે નક્કી કયુર્ં હશે તેમને જ મળશે” (માકર્  ૧૦, ૩૯-૪૦). 

ઈસનુા ઘણા િશ યોની મ આપણે યાકૂબ િવશે પણ ખબૂ ઓ  ંજાણીએ છીએ. છતા ંિખ્ર તી આલમમા ંયાકબૂ 
એક લોકિપ્રય સતં છે. ઘણા િખ્ર તીઓ યાકબૂનુ ંનામ ધારણ કરીને ઈસનુા િશ ય યાકબૂની લોકિપ્રયતાની 
ઘોષણા કરે છે. યરુશાલેમ શહરેમા ંબારમી સદીથી સતં યાકૂબના નામે એક આમેર્િનયન મહાદેવાલય આવેલું
છે. પારંપિરક મા યતા મજુબ યાકૂબનુ ંમ તક યા ંદફનાવાયુ ંહત ુ ં યા ંતે જ જગ્યા પર મહાદેવાલય બધંાયુ ં
છે. 

છેક ૧૭મી સદીથી પેનના લોકો માને છે કે યાકબૂની શહીદી પહલેા ં તેમણે પેનની મલુાકાત લીધી હતી, 
પેનનુ ંએક શહરે ક પો તે લા સતં યાકબૂનુ ંએક મોટંુ તીથાર્ટન કે દ્ર છે. કેવળ પેનમાથંી જ નહીં, પરંત ુ
આખા યરુોપ તેમજ િવ ના અ ય ભાગોમાથંી પણ યાત્રીઓ ક પો તે લાની મલુાકાત લઈને સતં યાકબૂને 
આદરમાન આપે છે ને તેમની મ ય થી વડે પ્રાથર્ના કરે છે. (લેખક સાથે સપંકર્ : ciss@satyam.net.in). 

 


