
ਰਸੂ 

◆  ਪਤਰਸ - ਉ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਭਊਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ੀ। ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਫਦਰ ਕ ਕਾ ਯੱਖ ਣਦੱਤਾ ਣਗਆ ੀ। ਣਜ ਦਾ ਅਯਥ ਸ “ਚਟਾਨ।” ਉ ਨੇ 
ਮਸੂਦੀ ਰਕਾਂ ਣਵੱਚ ਖੁਸ਼ਖਫਯੀ ਦੀ ਵਾ ਦਾ ਕੂੰਭ ਕੀਤਾ ਅਤ ਣਸਰਾਂ ਅਤ ਦੂਜਾ ਤਯ ਦੀ ਣਕਤਾਫ ਣਰਖੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉ ਨੇ ਭਯਕੁ ਦੀ ਇੂੰਜੀਰ ਣਰਖਿ ਣਵੱਚ 
ਵੀ ਸਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸਵਗੀ। 
◆ ਅੰਦ੍ਦਿਯਾਸ - ਉਸ ਤਯ ਦਾ ਬਯਾ ੀ ਣਜ ਨੇ ਤਯ ਦੀ ਣਮ ੂਨਾਰ ਜਾਿ-ਛਾਿ ਕਯਵਾਈ ੀ (ਮੂਸੂੰਨਾ 1:40-42)। ਸ ਦਵੇਂ ਬਯਾ ਭਛਯ ਨ ਜ 
ਣਕ ਫਤਦਾ ਦ ਯਣਸਿ ਵਾਰ ਨ। 
◆ ਯਾਕੂਬ - ਉਸ ਮੂਸੂੰਨਾ ਦਾ ਬਯਾ ੀ। ਦਵੇਂ ਜ਼ਫਦੀ ਅਤ ਰਭੀ ਦ ੱੁਤਰ ਨ ਅਤ ਫਤਦਾ ਣਵੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਣਤਾ ਨਾਰ ਕੂੰਭ ਕਯਦ ਨ। ਕਈ ਵਾਯ “ਭਸਾਨ” 
ਕਸ ਜਾਿ ਵਾਰ ਮਾਕੂਫ ਨੇ ਮਯੂਸ਼ਰਭ ਅਤ ਮਸੂਣਦਮਾ ਣਵੱਚ ਰਚਾਯ ਕੀਤਾ ੀ। 44 ਈਵੀ ਣਵੱਚ ਸਯਦ ਦੁਆਯਾ ਉ ਦਾ ਣਯ ਕਰਭ ਕਯ ਣਦੱਤਾ ਣਗਆ ੀ, 
ਅਤ ਉਸ ਯੂਰਾਂ ਣਵੱਚੋਂ ਬ ਤੋਂ ਣਸਰਾ ਸ਼ਸੀਦ ਫਣਿਆ ੀ। 
◆ ਯੂਹੰਨਾ -  ਉਸ ਮਾਕੂਫ ਦਾ ਬਯਾ ੀ। ਦਵੇਂ ਆਿ ਣਤਾ ਦ ਨਾਰ ਭੱਛੀਆਂ ਪੜਨ ਦਾ ਕੂੰਭ ਕਯਦ ਨ (ਭਯਕੁ 1:19, 20)। ਣਮ ੂਨੇ ਦਵਾਂ ਬਯਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  
“ਗਯਜਿ ਦ ੱੁਤਰ” ਣਕਸਾ (ਭਯਕੁ 3:17)। ਮੂਸੂੰਨਾ ਨੇ ਸ਼ੀਆ ਭਾਇਨਯ ਦੀਆਂ ਕਰੀੀਆਵਾਂ ਣਵੱਚ ਵਕਾਈ ਰਈ ਕਾਪੀ ਭਸਨਤ ਭੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ। 95 ਈਵੀ 
ਣਵੱਚ, ਉ ਨੂੂੰ  ਾਤਭੁ ਟਾੂ ਣਵੱਚ ਦਸ਼ ਣਨਕਾਰਾ ਦ ਣਦੱਤਾ ਣਗਆ, ਣਜੱਥ ਉ ਨੇ ਯਕਾਸ਼ ਦੀ ਥੀ ਣਰਖੀ ੀ। ਉ ਦੀਆ ਂਣਰਖਤਾਂ ਣਵੱਚ ਮੂਸੂੰਨਾ ਦੀ ਇੂੰਜੀਰ 
ਅਤ ਮੂਸੂੰਨਾ ਦੀ ਣਸਰੀ, ਦੂਜੀ ਅਤ ਤੀਜੀ ੱਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਣਭਰ ਸ। 
◆ ਦ੍ਿਦ੍ਿੱ ਪੁਸ - ਉਸ ਫਤਦਾ ਤੋਂ ੀ। ਉ ਨੇ ਨਥਾਣਨਰ ਨੂੂੰ  ਣਮੂ ਫਾਯ ਦੱਣਆ ੀ (ਮੂਸੂੰਨਾ 1:44-46)। 
◆ ਬਰਥੁਮਈ - ਉਸ ਸ਼ਾਇਦ ਮੂਸੂੰਨਾ ਦੀ ਇੂੰਜੀਰ ਦ ਣਵਯਤਾਂਤ ਦਾ ਨਥਾਣਨਰ ਸ (ਮੂਸੂੰਨਾ 1:44-46)। ਉਸ ਕਾਨਾ ਗਰੀਰ ਤੋਂ ੀ। 
◆ ਥੋਮਾ - ਉਸ ਨੂੂੰ  ਦੀਦੁਭੁ (“ਜੁੜਵਾਂ”) ਵੀ ਣਕਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸ (ਮੂਸੂੰਨਾ 11:16; 20:24; 21:2)। ਉ ਦਾ ਘਯ ਗਰੀਰ ੀ। ੁਣਯਮਾ ਣਵੱਚ ਭੀਸੀ ਰਕਾਂ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਦਸ਼ ਣਵੱਚ ਉ ਦ ਕਰੀੀਆ ਦਾ ੂੰਥਾਕ ਸਿ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸ; ਸ਼ਾਇਦ ਉ ਨੇ ਪਾਯ ਅਤ ਬਾਯਤ ਣਵੱਚ ਕੁਝ ਕਰੀੀਆ ਂਵੀ ਥਾਣਤ 
ਕੀਤੀਆ ਂਨ। 
◆ ਮਿੱ ਤੀ - ਉ ਨੂੂੰ  ਸਰਪਾ ਦ ੱੁਤਰ ਰਵੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ੀ (ਭੱਤੀ 9:9; ਭਯਕੁ 2:14)। ਉਸ ਕਯਨਾਸੂਭ ਤੋਂ ੀ ਅਤ ਯਭੀ ਯਕਾਯ ਰਈ ਭੂਰ 
ਰਿ ਦਾ ਕੂੰਭ ਕਯਦਾ ੀ। 
◆ ਯਾਕੂਬ - ਕਈ ਵਾਯ ਇ ਨੂੂੰ  “ਘੱਟ” ਣਕਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਇਸ ਮਾਕੂਫ ਸਰਈ ਅਤ ਭਯੀਅਭ ਦਾ ੱੁਤਰ ੀ (ਭੱਤੀ 10:3; 27:56)। (ਕੀ ਮਾਕੂਫ ਅਤ ਭੱਤੀ 
ਬਯਾ ਸ ਕਦ ਨ? ਅੀਂ ਨਸੀਂ ਜਾਿਦ।) ਉਸ ਗਰੀਰ ਤੋਂ ੀ ਅਤ ਮਾਕੂਫ ਦੀ ੱਤਰੀ ਦਾ ਰਖਕ ੀ। 
◆ ਥਿੱ ਦਈ - ਮਾਕੂਫ ਦਾ ੱੁਤਰ, ਇ ਨੂੂੰ  ਮਸੂਦਾ ਜਾਂ ਮਸੂਦਾਸ ਵੀ ਣਕਸਾ ਜਾਂਦਾ ੀ (ਭੱਤੀ 10:3; ਰੂਕਾ 6:16)। ਉਸ ਇੱਕ ਗਰੀਰੀ ੀ। 
◆ ਸ਼ਮਊਨ ਜ਼ੋਤਸ - ਉ ਨੂੂੰ  ਕਨਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ੀ, ਜ ਣਕ “ਜ਼ਰਤ” ਰਈ ਇੱਕ ਸਯ ਸ਼ਫਦ ਸ ਣਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਯਾਭੀ ਸ਼ਫਦ ਤੋਂ 
ਣਰੂੰ ੀਆਂਤਯਿ ਕੀਤਾ ਣਗਆ ਸ। ਸ਼ਭਊਨ ਗਰੀਰ ਤੋਂ ੀ। 
◆ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਦ੍ਰਯੋਤੀ – “ਇਕਣਯਮਤੀ” ਸ਼ਫਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਇਸ਼ਾਯਾ ਕਯਦਾ ਸ ਣਕ ਉਸ ਮਸੂਣਦਮਾ ਦ ਕਣਯਮਤ ਸ਼ਣਸਯ ਦਾ ਯਣਸਿ ਵਾਰਾ ੀ। ਉ ਨੇ 
ਣਮੂ ਨੂੂੰ  ਪੜਵਾਇਆ ਅਤ ਣਪਯ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਯ ਰਈ। 
◆ ਮਿੱ ਦ੍ਥਯਾਸ - ਮਸੂਦਾ ਇਕਣਯਮਤੀ ਦੀ ਭਤ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਉ ਦੀ ਥਾਂ ਤ ਣਚੱਠੀਆਂ ਾ ਕ ਭੱਣਥਮਾ ਨੂੂੰ  ਚੁਣਿਆ ਣਗਆ ੀ (ਯੂਰਾਂ ਦ ਕੂੰਭ 1:26)। ਯੂਰਾਂ 
ਦ ਕੂੰਭ 1:22 ਤੋਂ ਾਨੂੂੰ  ਤਾ ਰੱਗਦਾ ਸ ਣਕ ਭੱਣਥਮਾ “ਮੂਸੂੰਨਾ ਦ ਫਣਤਭ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਤੋਂ ਰ ਕ ਣਮੂ ਦ ੁਯਗ ਨੂੂੰ  ਉਠਾ ਰ ਜਾਿ ਤੀਕਯ”” ਣਮੂ ਅਤ ਉ 
ਦ ਚਣਰਆ ਂਦ ਨਾਰ ਣਯਸਾ ੀ। 
◆ ਪੌੁਸ - ਰੁ ਜ ਣਕ ਫਾਅਦ ਣਵੱਚ ਰੁ ਫਿ ਣਗਆ, ਕਰੀੀਆ ਦਾ ਤਾਉਿ ਵਾਰਾ ੀ, ਗਯਕਭਾਂ ਰਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾ ਯੂਰ ਫਿਨ ਰਈ ੱਣਦਆ ਣਗਆ 
ੀ (ਯਭੀਆ ਂ 11:13; 1 ਕੁਣਯੂੰ . 1:1; 9:1; 15:9; 2 ਕੁਣਯੂੰ . 12:12; ਗਰਾ. 1:1; 1 ਣਤਭ. 2:7)। ਣਮੂ ਉ ਨੂੂੰ  ਦੂੰ ਣਭਕ ਦ ਯਾਸ ਤ ਣਵਖਾਰੀ ਣਦੱਤਾ ੀ। 
ਣਜ਼ਆਦਾਤਯ ਨਵਾਂ ਨੇਭ ਉ ਦ ਦੁਆਯਾ ਸੀ ਣਰਣਖਆ ਣਗਆ ਸ। 

 

 

ਯੂਰ ਰਬੂ ਦ ਖ਼ਾ ੂੰ ਦਸ਼ਵਾਸਕ ਨ ਜ ਉ ਦ ਦੁਆਯਾ ਣਨਮੁਕਤ ਕੀਤ ਗ ਨ ਣਜਸੜ ਣਕ ਣਮੂ ਦੀ ਣਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਅਤ ਉ ਦ ਜੀ ਉੱਠਿ ਦਾ ਫਾਯ ਣਨਿੱਜੀ ਗਵਾਸੀ ਦ ਕਦ ਨ। ਜਦੋਂ ਮਸੂਦਾ ਇਕਣਯਮਤੀ 
ਦੀ ਥਾਂ ਣਕ ਦੂਯ ਯੂਰ ਨੇ ਰਿੀ ੀ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਯੂਰ ਇੱਕ ਅਣਜਸਾ ਫੂੰ ਦਾ ਸਿਾ ਚਾਸੀਦਾ ੀ ਣਜਸੜਾ ਣਕ ਧਯਤੀ ਉੱਤ ਣਮੂ ਅਤ ਉ ਦ ਚਣਰਆ ਂਦੀ ਵਕਾਈ ਦ ਉ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਯਣਸ ਚੁੱ ਕਾ ਸਵ 
(ਯੂਰਾਂ ਦ ਕੂੰ ਭ 1:21)। ਫਾਅਦ ਣਵੱਚ, ਭੀਸ ਨੇ ਰੁ ਨੂੂੰ  ਣਵਖਾਰੀ ਦ ਕ ਉ ਨੂੂੰ  ਗਯਕਭਾਂ ਦ ਰਈ ਇੱਕ ਯੂਰ ਫਿਨ ਦ ਮਗ ਫਿਾਇਆ (ਵਖ 1 ਕੁਣਯੂੰ . 15:8)। ਇੱਥ ਣਦੱਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਜਾਿਕਾਯੀ ਪਯੈਂਕ 
ਰ. ਕਕ, ”ਦ ਗਰਯੀਅ ਕੂੰ ਨੀ ਆ ਦੀ ਅਟਰਜ਼,” ਦ ਭਣਨਣਟਯ'ਜ਼ ਭੂੰ ਥਰੀ (ਪਯਵਯੀ 1960): 254 ਣਵੱਚੋਂ ਰਈ ਗਈ ਸ।  
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