પીતરની પ ની અને સા ુ
ફાધર વગ સ પોલ
લગ્ન કરે લા કોઈ પણ પુરુષના જીવનમાં બે મહ વપ ૂણર્ અને ન ધપાત્ર યિક્તઓ તેની પ ની અને સાસુ હોય
છે . પ્રથમ ત્રણ શુભસંદેશકારો મા થી, માકર્ અને લ ૂકે ઈસુ પીતરના ઘરે ગયાની અને તેમની સાસુને
તાવમાંથી સાજી કયાર્ ની વાત કરી છે .
આ રીતે શુભસંદેશ પીતરની સાસુની વાત કરે છે યારે આપણે માની શકીએ કે પીચર લગ્ન કરે લો માણસ છે
અને તેની પ ની જોડે પીતરની સાસુ પણ ઘરે છે . શુભસંદેશકારોએ આપણને આ બંને
નથી. પીતરની પ નીનો તો સીધો ઉ લેખ પણ નથી. છતાં શુભસંદેશકારોએ
આ બંને

ીઓનાં નામો આ યાં

વાત કરી છે તેમાંથી આપણે

ીઓ િવશે કેટલીક બાબતો ક પી શકીએ છીએ.

મા થીએ પોતાના શુભસંદેશમાં લખ્યુ ં છે કે, ઈસુ પીતરના ઘરમાં ગયા, તો તેમણે તેની સાસુને તાવથી
પથારીમાં પડેલી જોઈ. તેમણે તેનો હાથ પકડતાં જ તેનો તાવ ઊતરી ગયો અને તે ઊઠીને ઈસુની સેવા
કરવા લાગી(મા થી ૮, ૧૪-૧૫).
માક કરે લી એની એ જ વાતની િવગતોમાં થોડોક તફાવત જોઈ શકીએ. માક લખ્યુ ં છે કે, પછી સભાગૃહમાંથી
નીકળીને તેઓ યાકોબ અને યોહાનને લઈને િસમોન અને આંિદ્રયાને ઘેર ગયા. િસમોનની સાસુ તાવથી
પથારીવશ હતી, અને તરત જ લોકોએ ઈસુને તેની વાત કરી. ઈસુએ પાસે આવીને તેને હાથ પકડીને બેઠી
કરી એટલે તેનો તાવ ઊતરી ગયો, અને તે તેમની સેવા કરવા લાગી(માકર્ ૧, ૨૯-૩૧).
લ ૂકે કરે લી એની એ જ વાત મા થી કરતાં માક કરે લી વાત સાથે વધારે સા ય ધરાવે છે . સભાગૃહમાંથી
નીકળીને ઈસુ િસમોનને ઘેર ગયા. િસમોનની સાસુને સખત તાવ આવેલો હતો. તે લોકોએ ઈસુને તેને સાજી
કરવા િવનંતી કરી. તેમણે તેના ઉપર

કીને તાવને આજ્ઞા કરતાં તેનો તાવ ઊતરી ગયો અને તે એકદમ

ઊભી થઈને તેમની સેવા કરવા લાગી(લ ૂક ૪, ૩૮-૩૯).
માકર્ ની વાત મુજબ ઈસુએ પીતરની સાસુને હાથ પકડીને બેઠી કરી. એટલે તેનો તાવ ઊતરી ગયો, અને તે
તેમની સેવા કરવા લાગી. લ ૂકે આપેલી િવગતો મુજબ ઈસુએ પીતરની સાસુ ઉપર

કીને તાવને આજ્ઞા

કરતાં તેનો તાવ ઊતરી ગયો અને તે એકમદ ઊભી થઈને તેમની સેવા કરવા લાગી. માકર્ માં ઈસુ સાસુનો
હાથ પકડીને સાજી કરે છે અને લ ૂકમાં ઈસુ પીતરની સાસુ પર
જાય છે .

કીને તાવને આજ્ઞા કરતાં તેનો તાવ ઊતરી

આપણે જાણીએ છીએ તેમ ઈસુના જાહેરજીવનમાં ઈસુન ુ ં પોતાનુ ં ઘર નહોતુ ં (જુઓ મા થી ૮, ૨૦). પોતાના
જાહેરજીવન દરિમયાન ઈસુ પોતાના િશ યો સાથે ગામેગામ ફરીને ઈ રના રા યની ઘોષણા કરતા હતા. તે
વખતે ઈસુ અને િશ યો

ઘરમાં ખાવાનુ ં અને માથુ ં મેલવાનુ ં ઠામ મળે યાં રહેતા હતા.

ઇસુ એમના ત્રણ િશ યો એટલે િફિલપ તથા પીતર અને તેના ભાઈ આંિદ્રયાના ગામ બેથસૈદાના સભાગૃહમં
ઉપદે શ આપીને બે િશ યો યાકોબ અને તેના ભાઈ યોહાનની સાથે પીતરને ઘેર પહ યા. યાં પીતરની
સાસુને તાવથી પીડાતી જોઈને ઈસુએ એને સાજી કરી અને તરત જ તે પોતાના ઘરે આવેલા બધા
આગંતકુ ોની સેવા કરવા લાગી ગઈ.
આ પ્રસંગના વણર્નમાં ત્રણેય શુભસંદેશકારોએ પીતરની પ નીની વાત કરી નથી; પણ ફક્ત એમની સાસુની
વાત કરી છે . કેમ ? આપણે જાણીએ છીએ કે ઈસુ ગામે ગામે ઉપદે શ કરતા હતા તે દરિમયાન કેટલીક ભાવુક
ીઓ પણ ઈસુના િશ યો સાથે ગામે ગામ જતી હશે અને તેમની જોઈતી યવ થા પોતાનુ ં ગાંઠનુ ં ખચીર્ને
કરતી હશે. આમ, પીતરની પ ની ઈસુ અને િશ યો સાથે ફરતી હતી યારે પીતરના ઘરની બધી યવ થા
અને મહેમાગીરી એમની સાસુ જ કરતી હશે. એટલે માક પોતાના શુભસંદેશમાં ઈસુને
ખાસ ન યુ ં છે કે, કેટલીક

ીઓ પણ દૂ ર રહી રહી જોતી હતીએ વણર્નમાં કેટલીક

પછી માક ખાસ ક ું છે કે, ઉપરાંત ઈસુની સાથે યરુશાલેમ આવેલી બીજી ઘણી
૧૫, ૪૦-૪૧). આ ઘણી

સે ચડાવવામાં યારે
ીઓનાં નામો આ યા

ીઓ પણ યાં હતી(માકર્

ીઓમાં પીતરની પ ની પણ એક હોઈ શકે.

પાઉલે કિરંથના ધમર્સઘ
ં પર લખેલા પહેલા પત્રમાંથી પણ આપણે માની શકીએ કે પીતરની પ ની પણ ઈસુ
અને તેમની ટૂકડી સાથે ફરતી હતી. પોતાના બચાવમાં પોતાના ટીકાકારોને પાઉલ પ ૂછે છે કે, પ્રભુના ભાઈઓ
અને કેફાની (પીતરની) પેઠે અમને પણ શુ ં પોતાની ધમર્ તનીને સાથે લઈ જવાનો અિધકાર નથી?(૧ કિરંથ
૮, ૫). અહીં પાઉલ િનદશ કરે છે કે પીતર પોતાની પ નીને પણ સાથે લઈને ઈસુ જોડે ગામેગામ ફરતા હતા
કે ઈસુના પુનરુ થાન પછી નવા િખ્ર તી પંથને આગેવાની પ ૂરી પાડતા પીતરની પડખે એમની પ ની પણ
રહેતી હતી.
પીતરને નવા કરારમાં લખેલા પોતાના પ્રથમ પત્રમાં આદશર્
અને સાસુના

ીને ચીતરી છે . કદાચ પીતરે પોતાની પ ની

ી વનો નમ ૂનો પોતાના મનમાં રાખીને પ્ર તુત પત્ર લખ્યો હશે. પીતર લખે છે , પ નીઓ, તમે

તમારા પિતઓના ક ામાં રહેજો,

થી તેમનામાં કોઈ શુભસંદેશને માનતા ન હોય તો તમારા એક શ દ પણ

ક ા વગર, તમારા આદરયુક્ત પિવત્ર આચરણ માત્રથી જ, પ્રભુને માગેર્ ખેંચાઈ આવે. તમારે શણગાર
બહારનો ન હોય,

ં ૂ વી, સોનાનાં ઘરે ણાં અને ભાતભાતનાં વ ો પહેરવાં, પણ અંતરનો
મ કે વેણી ગથ

ચાિર યનો હજો. સૌ ય અને શાંત વત્રાવ એ જ તમારો અિવન ર અલંકાર હોય એનુ ં જ ઈ રની નજરમાં
ભારે મ ૂ ય છે . ઈ રને આધારે રહેનારી પ્રાચીન કાળની પિવત્ર

ીઓ પણ એ જ રીતે પોતાને શણગારતી

હતી. તેઓ પિતના ક ામાં રહેતી હતી (૧ પીતર ૩, ૧-૫).
આપણે જાણીએ છી તેમ પીતર િમજાજી અને લાગણીવશ માણસ હતો. આ વાભાિવક િવિશ ટતાને કારણે
પીતરને પ્રથમ િખ્ર તીઓની આગેવાની પ ૂરી પાડવામાં ઘણી મ ૂ કેલીઓ નડી હશે. આવા સંદભર્માં પીતરની
પ ની અને સાસુ એને માટે

ી-સહજ સલાહસ ૂચન અને સાં વન આ યાં હશે અને એને યોગ્ય ર તે પ્રથમ

િખ્ર તી ધમર્ને જ રી આગેવાની પ ૂરી પાડવામાં મદદ પ થઈ હશે.
આપણી પીતર િવશે, એની પ ની તથા સાસુ િવશે

કંઈ જાણીએ છીએ, તેમાંથી માની શકીએ કે પીતરની

પ ની તથા સાસુએ એની સારી સારસંભાળ રાખી હશે અને પોતાનુ ં ઘર સાચવવામાં અને યાં આવતા
મહેમાનોનો ઉમળકાથી આદરસ કાર કય હશે.

