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નવા કરારમા ં િસનોન નામવળા નવ પાત્રો છે. અમા ં િસમોન પીતર અને જહાલ િસમોન નામે બે પાત્રો 
ઈસનુા ૧૨ પે્રિષતોમા ંછે. તેમના િવશે બે િભ  લેખો લખાય છે. અહીં બાકીના સાત િસમોનની વાત કરીએ.  
  

એક, ઈસનુા ભાઈ િસમોન, ગજુરાતીમા ં કહીએ કે સાધ ુ તો ચલતા ભલા. ઈસ ુએક ફરતા ફકીર તરીકે
પ્રથમવાર પોતાનુ ંવતન નાસરૈથ પહ યા અને યા ં િવ ામવારને િદવસે સભાગહૃમા ંગયા. શભુસદેંશકાર
મા થી, માકર્ અને લકેૂ ઈસનુા પોતાના ગામની મલુાકાતની વાત કરી છે. ઈસનુી પ્રભાવશાળી વાણીથી 
તેમના ગામના લોકો આ યર્ચિકત થી ગયા અને તેઓ કહવેા લાગ્યા, આ માણસમા ંઆવુ ંજ્ઞાન અને આવી 
ચમ કાિરક શિક્તઓ ક્યાથંી ? (મા થી ૧૩, ૫૪).  
  

લોકોની નવાઈનુ ં કારણ, તેઓ જાણતા હતા કે ઈસ ુ ગામના એક સથુારનો દીકરો છે. એટલે તેઓ 
િવ મીયતાથી એકબીજાને પ્ર ો પછૂવા લાગ્યા. મા થી અને માક એમના પ્ર ોને વાચા આપી છે. એ પેલા 
સથુારનો દીકરો નથી? એની માનુ ં નામ મિરયમ નથી? અને યાકોબ, યોસેફ, િસમોન તથા યહદૂા એના 
ભાઈઓ નથી? અને એની બહનેો બધી આપણા ભેગી રહતેી નથી? તો પછી એનામા ંઆ બધુ ંક્યાથંી ? (મા થી 
૧૩, ૫૫-૫૬; માકર્ ૬, ૨-૩). 
  

બાઈબલના પિંડતો આ િસમોનને ઈસનુા િપતરાઈ ભાઈ-બહનેો સાથે મકેુ છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ઈસનુા 
િપતરાઈ ભાઈ યાકબૂ આિદ િખ્ર તી ધમર્સભામા ંએક જાણીતી આગેવાન- યિક્ત બ યા હતા. પણ ઈસનુા
બીજંા િપતરાઈ ભાઈ-બહનેો િવશે આપણી પાસે કોઈ ચોક્કસ માિહતી નથી. 
  

બે, કુ ઠરોગી િસમોન, ઈસનુા સમયમા ંકુ ઠરોગનો શ દ ચામડીના કોઈ પણ રોગ માટે લાગ ુપડતો હતો. ઈસ ુ
કે અ ય કોઈ જણે િસમોનને એના કુ ઠરોગમાથંી સાજોનરવો કય  હતો. છતા ંએમને કુ ઠરોગી િસમોન’ 

કહવેામા ંઆવતુ ંહત ુ.ં એક િદવસ ઈસ ુઅમને ઘેર જમવા ગયા.  
  

મા થી અને માકર્ પ ટપણે જણાવે છે કે, ઈસ ુબેથાિનયામા ં કુ ઠરોગી િસમોનને યા ંહતા (મા થી ૨૬, ૬; 

માકર્ ૧૪, ૩)
 
યારે ઈસ ુિસમોનને યા ંભોજન કરવા બેઠા યારે એક બાઈ આરસપહાણની કપૂીમા ંઅસલ જટામાસીનુ ંખબુ 
કીમતી અ ર લઈને આવી. તેણે તે કૂપી તોડીને અ ર ઈસનુા માથામા ંરેડી દીધુ ં(માકર્ ૧૪, ૩; મા થી ૨૬, 



૬-૭).  
  

આપણે જાણીએ છીએ તેમ બેથાિનયા તો ઈસનુા ંિમત્રો માથાર્, મિરયમ અને તેમના ભાઈ લાઝરસનુ ંગામ છે. 
શભુસદેંશકાર યોહાન પણ આજ પ્રસગંનુ ં કે આના વા એક પ્રસગંનુ ંવણર્ન કયુર્ં છે. હવે અવુ ંબ યુ ં કે 
લાઝરસ નામે એક માણસ માદંો પડયો. તે મિરયમ અને તેની બહને માથાર્ના ગામ હથેાિનયામા ંરહતેો હતો. 
 મિરયમે પ્રભનુો અ રથી અિભષેક કય  હતો અને તેમના ચરણ પોતાના વાળથી લછૂયા હતા તે મયર્મનો 

ભાઈ લાઝરસ માદંો પડયો હતો. (યોહાન ૧૧, ૧-૨) ઈસએુ આ લાઝરસને મ ૃ યમુાથંી પનુજીર્વન આ યુ ંહત ુ.ં 
બાઈબલના ઘણા પાત્રોની મ આપણે કુ ઠરોગી િસમોન િવશે પણ ખાસ જાણતા નથી.  
  

ત્રણ, ફરોશી િસમોન. ફક્ત લકેૂ જ આ ફરોશી િસમોનની વાત કરી છે. ક ફરોશીએ ઈસનેુ પોતાને યા ંજમવા 
નોતયાર્, એટલે તેઓ તેને ઘેર જઈને ભાણે બેઠા, એટલામા ંફરોશીને ઘેર ઈસ ુજમવા બેઠા છે એવુ ંજાણીને, 

શહરેની એક પિતત ી સગેંમરમરની કૂપીમા ંઅ ર લઈને આવી પહ ચી, અને પાછળ જઈને આંસ ુસારતી 
સારતી ઈસનેુ ચરણે પડી ગઈ. તેના ંઆંસથુી તેમનો ચરણ ભીંજાઈ ગયા તે તેણે પોતાના વાળથી લછૂી 
નાખ્યા. પછી તેણે ચરણ ચમૂી ચમૂીને અ ર લગાડયુ.ં (લકૂ ૭, ૩૬-૩૭).  
  

બાઈબલના અમકુ પિંડતો માને ઠે કે ઓ ફરોશી િસમોન અને કુ ઠરોગી િસમોન એક જ યિક્ત છે, બે િભ  
પાત્રો નથી. તો બીજા બાઈબલના િન ણાતો માને છે કે બનેં િસમોન એક નથી પણ અલગ યિક્તઓ છે. 
કારણ, કુ ઠરોગી િસમોનનુ ંઘર બેથાિનયામા ંછે. યારે ફરોશી િસમોનનુ ંઘર બેથાિનયા નથી રણ ગાલીલ છે. 
એટલુ ંજ નિહ, પણ ઈસનુા પગે અ ર લગાડનાર બાઈને શહરેની એક પિતત ી તરીકે ઓળખવામા ંઆવી 
છે.  
  

ફરોશી િસમોનની વાતમા ંઆપણને પ ા ાપ અને માફીનો પાઠ મળે છે. વળી, એક બાજુ આપણે ફરોશી 
િસમોન ઈસ ુપર શકંા ધરાવતા જોઈએ છીએ. તો બીજી બાજુ આપણે પિતત ીની ઈસ ુપરની અડગ ા 
જોઈને આપણે પ્રભાિવત થઈએ છીએ. લકેૂ વણર્વેલા ફરોશી િસમોનનો પ્રિતભાવ ન ધપાત્ર છે: આ જોઈને 
ઈસનેુ નોતરનાર ફરોશી મનમા ંિવચાર કરવા લાગ્યો કે, જો આ માણસ ખરેખર પયગબંર હશે તો એને ખબર 
પડી જવી જોઈએ કે એને અડનાર આ બાઈ કોણ છે અને કેવી છે; એ તો પિતતા છે. 
  

ચાર, યહદૂા ઈ કિરયોનો િપતા િસમોન, ફક્ત યોહાનકૃત શભુસદેંશમા ંજ િસમોન ઈ કિરયોતની વાત આવે છે. 
યહદૂા ઈ કિરયોત ઈસનુા બાર િશ યોમાનંો એક હતો. બાર િશ યોમા ંયહદૂાને એક અગ યનુ ંકામ સ પવામા ં
આ યુ ંહત ુ.ં ઈસ ુઅને અમના િશ યો માટે વાપરવાના પૈસાની પેટી િસમોન ઈ કિરયોતનો દીકરો યહદૂાને 
સ પવામા ંઆવી હતી. છતા ંયહદૂા ઈ કિરયોતે નાણા ંમાટે ઈસનેુ દગો દીધો હતો.  
  



એક વાર ઈસએુ આડકતરી રીતે બાર િશ યો સાથેની વાતચીતમા ંયહદૂાનો ઉ લેખ કય  હતો. મેં તમને બાર 
જણને પસદં નથી કયાર્? છતા ંતમારામાનંો જ એક સેતાન છે (યોહાન ૬, ૭૦). ઈસએુ કરેલા ઉ લેખનો 
યોહાને ખલુાસો કય  છે: એમના મનમા ં િસમોન ઈ કિરયોતનો દીકરો યહદૂા હતો; કારણ, તે એમને દગો 
દેવાનો હતો, અને તે બારમાનંો એક હતો (યોહાન ૬, ૭૧) 

  

િસમોન ઈ કિરયોતના નામ પરથી બાઈબલના પિંડતોના કહવેા મજુબ ઇ કિરયોsત અથર્ કિરયોતના માણસ. 
એટલે દગાખોરનુ ંકુટંુબ દિક્ષણ યહિૂદમા ંઆવેલા કિરયોત ગામમા ંઆવેલુ ંછે. 
  

પાચં રેને ગામનો િસમોન. પ્રથમ ત્રણ શભુસદેંશોમા ં રેને ગામના િસમોનની વાત આવે છે. તો કંઈક કામ 
માટે કરેૂને ગામથી યરુશાલેમ શહરેમા ંઆ યા હશે. એટલામા ંિપલાતના મહલેમાથંી સબૂાના િસપાઈઓ ઈસનેુ 
અમના ખભે સ લાધીને ગલુગાથા તરફ લઈ જતા હતા. િસપાઈઓને લાગ્યુ ંકે કોરજાના મારથી અને અ ય 
સ ામણીથી થાકેલા ઈસ ુકદાસ સ ઊંચકીને ગલુગાથા સધુી પહ ચતા પહલેા ંમ ૃ યનેુ શરણે જશે. એટલે 
તેઓ સનુ ંવજન ઊંચકીને ઈસનેુ મદદ કરવા માટે િસમોનને વેઠે પકડયો. મા થીના શ દોમા ંકહીએ તો 
તેઓ બહાર નીકળતા હતા એવામા ંકરેૂને ગામનો વતની િસમોન નામનો માણસ તેમને મ યો. તેને તેમણે 
ઈસનુો સ ઉપાડી લેવા વેઠે પકડયો (મા થી ૨૭, ૩૨).  
  

કરેૂને ગામના િસમોનની વધ ુઓળખાણ આપતા ંમાક ન યુ ંછે કે તેઓ િસંકદર અને રુક્તસનો બાપ” હતા
(માકર્  ૧૫, ૨૧). લકૂકૃત શભુસદેંશમા ં કરેૂનેના િસમોનને પ ટ આદેશ આપવામા ંઆ યો છે. તેઓ ઈસનેુ 
લઈને જતા હતા, એવામા ંગામડેથી પાછા વળતા કૂરેને ગામના િસમોન નામના અક માણસને તેમણે પકડયો 
અને સ તેના ઉપર ચડાવી દઈ ઈસનુી પાછળ પાછળ આવવા ક ુ ં(લકૂ ૨૩, ૨૬).  
  

ત્રણેય શસુદેંશકારો મા થી, માકર્  અને લકૂ જણાવે છે કે તેઓ, સબૂાના િસપાઈઓના દબાણથી કરેૂને ગામનો 
િસમોન ઈસનુો સ પોતાના ખભા પર ચડાવીને ઈસનુી પાછળ ગયા છે. 
  

છ, મતં્રિવ ાવાળો િસમોન, પોતાના જતંરમતંરથી લોકોને અચબંામા નાખી દેનાર િસમોનની વાત ફક્ત 
પે્રિષતોના ંચિરતોમા ંઆવે છે. પે્રિષતોના ંચિરતોના આઠમા ંઅ યાયમા ંઅમનો પિરચય આપવામા ંઆ યો છે. 
િસમોન નામનો એક માણસ પહલેેથી એ શહરેમા ં જતંરમતંરનો પ્રયોગ કરતો આ યો હતો. અને તેણે 
શમરુનના લોકોને અચબંામા ંનાખી દીધા હતા, અને પોતે કોઈ મહાપરુુષ હોય એવો દાવો કરતો હતો. 
નાનાથી માડંીને મોટા સધુી સૌ તેનુ ંસાભંળતા હતા અને કહતેા હતા, આ માણસ ને મહાશિક્ત કહીએ એવી 
ઈ રની શિક્તનો અવતાર છે.’ લોકો તોનુ ંએટલા માટે સાભંળતા હતા કે ઘણા લાબંા સમયથી તે તેમને 
પોતાની મતં્રિવ ાથી અચબં પમાડતો આ યો હતો. (પે્ર. ચ. ૮, ૯-૧૧) 

  



યરુશાલેમમા ં ધમર્સઘં સામે ભારે અ યાચારો શ  થયા યારે આિદ િખ્ર તીઓ યહિૂદયા અને શમરુનના 
પ્રદેશોમા ં વેરાઈ ગયા. એમા ં િફિલપ શમરુનના શહરેમા ં જઈને િખ્ર તનો પ્રચાર કરવા લાગ્યા. િફિલપના ં
વચનો અને ચમ કારોથી પ્રભાિવત થયેલા શમરુનના ઘણા ં ી-પરુુષોએ િખ્ર ત પરની ાથી નાનસં કાર
લીધો. િસમોને પણ ાથી નાનસં કાર લીધો. િસમોનને પોતાને પણ ા બેઠી અને નાનસં કાર લીધી 
પછી તે િફિલપની સાથે ને સાથે રહતેો, અને પરચા અને અ ભતુ ચમ કારો થતા જોઈને ચિકત થઈ જતો. 
(પે્ર. ચ. ૮, ૧૩). 
  

એટલામા ંયરુશાલેમથી પીતર અને યોહાન શમરુનમા ંઆ યા. પીતરે અને યોહાને નાનસં કાર લીધેલા 
શમરુનીઓને માથે હાથ મકૂ્યો, અને તેમને પિવત્ર આ માની પ્રાિ ત થઈ. પીતર અને યોહાનના હાથ મકૂવાથી 
લોકોને પિવત્ર આ માની પ્રાિ ત થયા છે તે જોઈને પ્રભાિવત થયેલા મતં્ર િવ ાવાળો િસમોન એ જ શિક્ત 
મેળવવા માટે પીતરને નાણા ંઆપવા તૈયાર થયો. િસમોન તેમને પૈસ આપવા તૈયાર થયો અને કહવેા 
લાગ્યો, મને પણ આ શિક્ત આપો, થી ને માથે હુ ંહાથ મકંુૂ તેને પિવત્ર આ માની પ્રાિ ત થાય (પે્ર. ચ. ૮, 

૧૮-૧૯). 
  

નાણા ંઆપીને પિવત્ર આ માને ખરીદવાની વાતથી પીતર ક્ષોત્ર પા યા અને પીતરે િસમોનને ક ુ,ં જહાનમમાં
જાય તુ ં ને તારા પૈસા! ઈ રનુ ંવરદાન પૈસાથી ખરીદી શકાય એવુ ં તે મા યુ ંજ શી રીતે ? આ બાબતમા ં
તારો કશો લાગભાગ નથી, કારણ, તારંુ અંત:કરણ પરમે ર આગળ ચોખ્ખુ ંનથી. એટલે તારી દુ ટતા માટે 
પ ા ાપ કર અને પ્રભનેુ પ્રાથર્ના કર, થી કદાચ તારા અંતરના આ બદઇકાદાની તને માફી મળે, હુ ંતો જોઉં 
 ંકે તુ ંહળાહળ િવષથી ભરેલો છે, અને પાપમા ંજકડાયેલો છે. (પે્ર. ચ. ૮, ૨૦-૨૩).  

  

યારે િસમોને ક ુ,ં તમે મારે માટે પ્રભનેુ પ્રાથર્ના કરો, કે તમે ક ુ ંએમાનં ુ ંકશુ ંમારા પર ન ગજુરે (પે્ર. ચ. ૮, 

૨૪). 
  

સાત, િસમોન ચમાર, મતં્ર િવ ાના િસમોનની મ િસમોન ચમારની વાત પણ ફક્ત પે્રિષતોના ંચિરતો મા ંજ 
આવે છે. લોકોના આમતં્રણથી પીતર લદુાથી યાફા પહ યા. યા ંટબીથા નામની એક િશ યા રહતેી હતી; એ
બાઈનુ ંઆખુ ંજીવન સ કરેમ અને દાનધમર્મા ંવી યુ ંહત ુ.ં પણ તે બાઈ મરી ગઈ હતી. પીતરે પ્રાથર્ના કરીને 
તેના શબ તરફ ફરીને ક ુ,ં ટબીથા, � ઠ ! પથી મ ૃ યમુાથંી બેઠી થયેલી ટબીથાને પીતરે હાથના ટેકાથી � ભી
કરીને બધા ભક્તોને તેને જીવતી દેખાડી. (જુઓ પે્ર. ચ. ૯, ૪૦-૧૦).  
  

આ પ્રસગંના અનુધંાનમા ંલકેૂ ન યુ ં છે કે, પીતર િસમોન નામના કોઈ ચમારને યા ંઘણા િદવસ યાફામા ં
ર ો (પે્રચ.૯, ૪૩).  
  



દિરયાિકનારે આવેલા િસમોન ચમારના ઘરની વાત પણ આપણને પે્રિષતોના ંચિરતોમા ં જોવા મળે છે. 
કૈસિરયામા ંરહતે ભાિવક સેનાપિત કનેર્ યસુને દેવી દશર્નમા ંએક દેવદૂતે આદેશ આ યો, હવે તુ ંમાણસને 
યાફા મોલકીને િસમોન ઉફ પીતરને તેડાવી મગંાવ. તે િસમોન ચમારને યા ં � તરેલો છે, નુ ં ઘર 
દિરયાિકનારે આવેલુ ંછે (પે્ર.ચ.૧૦, ૫-૬).  
  

પિવત્ર ભિૂમ ઈ ાયેલની મલુાકાત લેતા તીથાર્ ઓને પ્રવાસના માગર્દશર્કો પૌરાિણક યાફાના બદંર પાસે લઈ 
જાય છે અને યા ંિસમોન ચમારના ઘરનુ ં થળ બતાવવામા ંઆવે છે.  
 


