
प्ररेरर्हरू 

पत्ररु्—पत्रसुलाई तसमो , ि,रे पभ, तचभ,न् छ। उसको  ,ाम केफास अथासतभ, “चट्टा,”
ि,ी पररनतस, गररयो । उ,ल ेयहूदीहरूमाझ ससुमाचार अभिया, चलाए र, १ र २ पत्रसुको  
पसु् तकका लेखक पभ, उ,ी , ैह,ुभ। मकुस सको  पसु् तक लखे् ,े काममा पभ, उ,ल ेसहायता 
गरेको  ह,ुसक् छ।

अम्न्द्रयार्—अब्न् ियस पत्रसुको  िाइ ह,ुभ र पत्रसुलाई य ूेकहा ँल्याउ, ेपभ, भय,ी ,ै
तथए (यूहन् ,ा १:४०-४२)। यी दईु दाीिुाइ बथेसदेाका ीलाहारीहरू तथए।

याकूि—याकूब यूहन् ,ाका दाी ुतथए। यी दनु ैीब् दया र सलो मीका छो राहरू ह,ुभ र
भत,ीहरू आफ् ,ा बाबसुगँ ैबथेसदेामा काम गदसथ।े उ,लाई “महा, याकूब” ि,ेर पभ, तचन् , े
गररन् छ। उ,ल ेयरू लमे र यहूदामा रकाचार गरे। स,भ ४४ मा हरेो दल ेउ,लाई मारे र रकाथम 
रकारेरतीय  हीद ि,ी उ,को  ,ाम उल् लखे ियो ।

यूहन्,ा—यूहन् ,ा याकूबका िाइ ह,ुभ। यी दनु ैउ,ीहरूका बाब ुीस् त ैमछुनाहरू तथए
(मकूस स १:१९, २०)। य ूेल ेयी दाीिुाइलाई “गीस,का छो राहरू” ि,ी ,ाम भद,िुएको  
तथयो  (मकूस स ३:१७)। यूहन् ,ाल ेएत या महादे मा मण् डलीहरू भनस् तार गरे र उ,ल ेिरैे ीसो  
काम एभफससमा गरे। स,भ ९५ मा उ,लाई पत्मो स टापमुा पठाइयो , र उ,ल े त्यहीस ,ै 
रकाका को  पसु् तक लेखकेा ह,ुभ। उ,ल ेलखेकेा अन्य पसु् तकहरूमा  यूहन् ,ा ससुमाचारको  
पसु् तक, १, २ र ३ यूहन् ,ाको  पसु् तक ह,ुभ।

भफधलप—उ,ी बथेसदेाका तथए। उ,ल े,था,लेलाई य ूेका बारेमा बताएका तथए
(यूहन् ,ा १:४४-४६)। 

िारर्थो लो माइ—उ,ी अनश्य , ैयूहन् ,ा ससुमाचारको  पसु् तकमा उल् लखे गररएको 
,था,लेका छो रा ह,ुसक् छ (यूहन् ,ा १:४४-४६)। उ,ी गालीलको  का,ा ,गरका तथए।

रकारेरतहरू पिकुा भन षे सन् द ेनाहकहरू तथए र उहालँ े , ै उ,ीहरूलाई भ,यकु् त ग,ुसिएको  तथयो । 
भत,ीहरूल ेउहाकँो  ीीन, र प,ुरुत्था,को  बारेमा व्यब्क् तगत गनाही भदएका छ,भ। यहूदा इस्कररयो तलाई 
रकारेरतहरूबाट हटाइएपतछ, ,या ँरकारेरत छान् ,  य ूेसगँ रहकेो  र उहाकँो  सससाररक सनेकाइ अनतििर 
उहाकँो  पतछ लाग् , ेव्यब्क् त ह,ुपु, ेतथयो  (रकारेरत १:२१)। पतछ पानललाई  अन्यीाभतहरूका रकारेरतको  
रूपमा रकामातणत ग,स ख्रीष् ट उ,कहा ँदखेा प,ुसियो  (१ को ररन्थी १५:८)। यहा ँउल् लखे गररएका केही 
ीा,कारीहरू फ्र् याङ् क एल. को क् सको  लखे, “द ग् लो ररयस कत प,ी अफ द एपो स् टल्सभ,” द भमभ,स् टसस 
मन् थ् ली (फेब्रनरी १९६०): २५४ बाट तलइएको  हो । 



प्ररेरर्हरू(िा ाँकी.)

र्थो मा—उ,लाई भददमुस (“दो हो रो ”) ि,ेर पभ, बो लाइन् थ्यो  (यूहन् ,ा ११:१६; २०:२४;
२१:२)। उ,को  िर गालीलमा तथयो । उ,लाई तसररयाका इसाईहरूल ेआफ् ,ा दे मा मण् डली 
स् थाप,ा ग, ेव्यब्क् त ि,रे दाबी गरेका छ,भ; उ,ल ेपतससया र िारतमा पभ, मण् डली स् थाप,ा 
गरेको  ह,ुसक् छ।

मत्ती—उ,लाई अल् फयसका छो रा लनेी ि,ेर पभ, तचभ,न् छ (मत्ती ९:९; मकूस स २:१४)।
उ,ी कफ,सहमु नासी तथए र उ,ल ेरो मी सरकारको  भ,ब्त त कर उठाउ,े काम गथ।े

याकूि—उ,लाई कभहलकेहीस “कत ती” ि,ी िन् ,े गररन्थ्यो । उ,ी अल् फयस र
मररयमको  छो रा तथए (मत्ती १०:३; २७:५६)। (याकूब र मत्ती दाीिुाइ तथए हो ला,भ   
हामीलाई थाहा छै,) उ,ी गालीलका तथए र उ,ल ेयाकूबको  पसु् तक लखेकेा ह,ुभ।

र्थभेियर्—यी याकूबका छो रालाई यहूदा ि,रे पभ, िभ,न् छ (मत्ती १०:३; 
लूका ६:१६)। उ,ी गालीलका तथए।

धर्मो ,क,ा,ी(ीीलट)—उ,लाई क,ा,ी ि,ेर पभ, तचभ,न् छ। क,ा,ी ि,ेको 
“ीीलट” ,ै हो  र यो  आरामीक िाषाबाट आएको    द हो । तसमो , गालीलका तथए।

 यहूिाइस्कररयो र्—“इस् कररयो त”   दल ेससकेत भदए अ,सुार उ,ी अनश् य ,ै
यहूदाको  केररयो त सहरका तथए। भय,ल ेय ूेलाई िो का भदएपतछ आत् महत्या गरेर मरे।

मभर्यार्—यहूदा इस् कररयो तको  मतृ्यपुतछ, भत,लाई रकाभतस्थाप, ग,सको  भ,ब्तत
गो ला हालरे मभतयासलाई छाभ,यो  (रकारेरत १:२६)। मभतयास “यूहन् ,ाको  बब्प् तस् मादेतख तलएर 
उहा ँ उँिो  लभग,िुएको  भद,सत म” य ूे र उहाकँा चेलाहरूका साथमा तथए िन् ,े कुरा 
हामीलाई रकारेरत १:२२ बाट थाहा हनु्छ। 

पानल— ाऊल पतछ पानल ब,केा ह,ुभ। उ,ी मण् डलीको  भनरो िी तथए र 
पतछ उ,लाई अन्यीाभतहरूका भन षे रकाेररत बन् ,का भ,ब्त त बो लानट भदइयो  (रो मी 
११:१३; १ को ररन्थी १:१; ९:१; १५:९; २ को ररन् थी १२:१२; गलाती १:१; १भतमो थी 
२:७)। दमस् कसको  बाटो मा य ूे उ,ीकहा ँ देखा प,ुसिएको  तथयो । उ,ल े ,या ँ
करारका िरैे ीसो  पसु् तकहरू लेखकेा छ,भ। 
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