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િતતસ પ્ર યેના પોતાના પત્રમા ંપાઉલ એમને સમાન ધમર્ ા ને નામે મારા સાચા પતુ્ર િતિતસકહ ે છે. 
(િતતસ ૧, ૧). ગલાિતયાના ધમર્સઘં પરના પોતાના પત્રમા ંપાઉલ િતતસ િવશે કહ ે છે કે, મારો સાથી 
િતતસ િબનયહદૂી હતો તેમ છતા ંતેને સુ ા ંકોઈએ સુ ત કરાવવાની ફરજ પાડી નહોતી(ગલાિતયા ૨, ૩). 

પોતાના પત્રોમા ંપાઉલે ઘણી વાર િતતસનો ઉ લેખ કય  છે. કિરંથના ધમર્સઘં પરના બીજા પત્રમા ં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 ામા ંપાઉલના િશ ય 
� ને સહકાયર્કર બની ર ા છે. ધમર્ ામા ંપાઉલ � ને િતતસ વ ચે િપતા-પતુ્રના સબંધં કરતા ંવધારે તેઓ
િનકટના િમત્રો � ને સાથીદારો હતા, એમ લાગે છે. 

ગલાિતયાના ધમર્સઘં પરના પત્રમા ંપાઉલના પોતાના સાથીદારો બાનાર્બાસ � ને િતતસને લઈને અં યોખથી 
યરુશાલેમ ગયાની વાત કરે છે. ઈસમુા ં ા રાખનાર બધા � નયુાયીઓ સુ ત વગર પણ ઈસનુા ખરા 
િશ યો છે, એ વાતના પરુાવા પે પાઉલ સુ ત કયાર્ વગરના િબનયહદૂી િતતસને પોતાની સાથે યરુશાલેમ
લઈ ગયા હતા. પાઉલ લખે છે, પછી ચૌદ વરસ બાદ, હુ ંબાનાર્બાસ સાથે ફરી યરુશાલેમ ગયો � ને િતતસને 
પણ સાથે લઈ ગયો. ઈ રની પ્ર યક્ષ પે્રરણા � નસુાર હુ ંગયો હતો, � ને િબનયહદૂીઓમા ંહુ ં  શભુસદેંશની 
ઘોષણા કરંુ  ંતે મેં � િધકારીઓ આગળ ખાનગીરમા ંરજૂ કય , કે થી હુ ં  દોડધામ કરી ચકૂ્યો હતો � ને 
કરી ર ો ,ં તે નકામી ન જાય. પણ મારો સાથી િતતસ િબનયહદૂી હતો તેમ છતા ંતેને સુ ધા ંકોઈએ સુ ત
કરાવવાની ફરજ પાડી નહોતી(ગલાિતયા ૨, ૧-૩). 

પાઉલના પ્રિતિનિધ તરીકે િતતસ ઘણીવાર કિરંથ દલમિસયા (હાલનુ ંયગુો લાિવયા) � ને કે્રત ગયા છે. 
યારે કિરંથના ધમર્સઘં પરનો પોતાનો પ્રથમ પત્ર તથા િતમોથીનુ ંકિરંથ ખાતેનુ ંિમશન � ને ખદુ પાઉલની
મલુાકાતથી ઈિ છત ફળ ન મ યુ ં યારે પાઉલ કરંથના ધમર્સઘં માટેના એક પત્ર સાથે િતતસને મોકલેલ છે. 
કિરંથના ધમર્સઘંમાથંી ઈિ છત ફળ મેળવવા માટે પાળ ખબૂ આતરુ છે. એટલે યારે િતતસ સારા સમાચાર 
લા યા કે કિરંથના લોકો સધુારાના પથેં છે � ને � િન ટો � ને � યાચારો છોડી દીધા છે યારે પાઉલ ખબૂ
ખશુ થયા હતા. પાઉલ લખે છે, પણ દીનોને િદલાસો દેનાર ઈ રે િતતસને મોકલીને એમને િદલાસો આ યો
છે. કેવળ િતતસ આ યો એટલાથી જ નિહ. પણ તમારા તરફથી એને  પ્રો સાહન મ યુ ં તેથી � મને
પ્રો સાહન મ યુ ંછે. તેણે મને તમારી ઉ કંઠાની, તમારા પ ા ાપની � ને મારા િવશેની તમારી ધગશની વાત 



કરી છે. � ને તેથી મને ઘણો આનદં થયો છે(૨ કિરંથ ૭, ૬-૭). 

એ જ પત્રમા ં િતતસને પાઉલ ‘મારા સાથીદાર’ � ને ‘સહકાયર્કર’ કહીને ઓળખાવે છે � ને લખે છે, આભાર 
ઈ રનો કે િતતસના દયમા ંતેણે તમારે માટે � મારા ટલી જ લાગણી જગાડી છે! તેણે તમારી િવનતંીને 
વધાવી લીધી, એટલુ ંજ નિહ, પણ તેના મનમા ંએટલી ઉ કંઠા હતી કે તે પોતાની ઈ છાથી તમારી પાસે 
આવી ર ો છે. � ને તેની સાથે � મે એવા એક ધમર્બધંનેુ મોકલી ર ા છીએ કે ની શભુસદેંશની સેવાની 
બધા ધમર્સઘંો પ્રશસંા કરે છે. એટલુ ંજ નિહ, ધમર્સઘંોએ � મારા દયાકાયર્મા ંએને પ્રવાસથી પણ ની યો, � મે 
આ કામ એટલા માટે કરીએ છીએ કે, િતતસની શભુસદેંશની સેવાઓની બધા ધમર્સઘંો પ્રસશંા કરે છે. 

િતતસ પરનો પાઉલનો પત્ર બતાવે છે કે પાઉલ એમના કેદખાનામાથંી પ્રથમવાર મકુ્ત થયા પછી પાઉલ 
� ને િતતસ સાથે કે્રત ટાપનુા ધમર્બધંઓુ વ ચે ટૂંકા સમય માટે કામ કયુર્ં હત ુ.ં યાર પછી કે્રત ટાપનુા
ધમર્સઘંની જવાબદારી િતતસને સ પવામા ંઆવી હતા. કે્રત મેિડટરેિનયન સમદુ્રનો સૌથી મોટો ટાપ ુછે. 

િતતસ પરના પત્રમા ંપાઉલની િશખામણ પ ટ છે. એક, િતતસને કે્રતના ધમર્સઘં � ને એને લગતી બધી 
બાબતોની યવ થા સભંાળવાની છે. બે, કે્રતના દરેક શહરેમા ં ધમાર્િધકારીઓની દીક્ષા આપીને િનમણ ૂકં 
કરવાની છે. ત્રણ, નકામી ચચાર્િવચારણામા ંસમયનો યય કરવાને બદલે ધમર્સઘંને સદાચારનો ઉપદેશ 
આપવા સાથે સૌને સ કમ મા ંમડંયા રહવેાનો ઉપદેશ પણ આપવાનો છે � ને છે લે િતતસે એ પણ જોવુ ં
જોઈએ કે સ ાવાળાઓ � ને ઉપરીઓને યોગ્ય આદરમાન આપવામા ંઆવે છે. 

ઈિતહાસકાર એઉસેિબયસૂના જણા યા મજુબ િતતસ કે્રતના પ્રથમ ધમાર્ યક્ષ બ યા હતા. પારંપિરક મા યતા 
બતાવે છે કે િતતસ એક 93 વય સધુી કે્રતમા ં ર ા હતા � ને યા ં જ તેઓ મ ૃ ય ુપા યા ં હતા.ં લેિટન
ઉપાસનાિવિધ મજુબ દર વષેર્ ફે્રબઆુરીની ૬ તારીખે િતતસનો તહવેાર મનાવવામા ંઆવે છે. 
 


