
           

   أسماء

رسل السيد المسيح له المجد



كُُلنا نعلم بأن حياة الشخصيات المهمة التي يطلق عليها الصفوف اإلولي في البشرية

لم تكن يومًا تكتب عن نفسها بل آخرين هم الذين كتبوا عنهم ويكاد أن يكون هؤالء

من التالميذ أو المحبين لهذه الشخصية .

 وعندما نعلم بأن البعض ُيصنف عظماء التاريخ ” مع أحترمنا الكامل لهؤالء

الشخصيات “ بأن هؤالء العظماء سوء كان ذكور أم إناث هم رجال السياسة أو

الرياضة أو الفن أو ....

 

لكّننا لنا نظري أخري أعظم من هذه النظرة البشرية الضيقة وهي بأن عظماء العالم هم

من بذلوا أنفسهم عن اآلخرين وبذلوا الغالي والنفيس في اسعاد البشرية وياتي علي

رأس الكل :

* / يسوع الناصري الٌملقب بالمسيح له كل ( كل ) المجد فهو المعلم األول بال نظير له

في التاريخ من أوله إلي آخرُه فقصًة وتعاليمُه مدونة بيد أخلص تالميذُه األوفياء في

العهد الجديد

* / األنبياء و الرسل لهم السالم فهم الصفوف الثانية في العظمة التي ال ُيماثلها أحد

سوء في العهد القديم و العهد الجديد 

* / الرجال الصالحين سوء كانوا من أهل الدين أو السياسة أو من أي جنس بشري

علي وجه الكرة األرضية فلهم مّن كل سالم وتحية.

 وسوف نتكلم عن تالميذ المعلم الصالح وهو ‹‹ يسوع الناصري المسيح الرب ››

فكون له علي مراحل أساسية وأساسية مطولة وهي كاآلتي :

1- األساسية وهي :



أ/ التالميذ األثني عشر

ب/ الرسل السبعين

خ/ بولس الرسول الكارز الكبير

و عدد هؤالء 12 70 1 = 83 تلميذ بيد المعلم الصالح مباشرة غير الذين أقامهم

الرسل بالخالفة المتتالية

2- األساسية المطولة و هي :

كل نفس بشرية ( ذكر أو أنثي ) تشهد وتنفذ تعليم السيد المسيح بأن يعيشوا كما

يحق إلنجيل المسيح في كل زمان و في كل مكان فهم سفراء مملكة المسيح علي

األرض يسعون بين البشر لنشر السالم و تعليم هذه المملكة بين البشر ورد الهجوم

علي مؤسس هذه المملكة و عن مبادئها السامية. وعدد هؤالء هم في كل زمان و كل

مكان إلي يوم القيامة فهؤالء هم أمتداد طبيعي لرقم ( 1 ) فهم شهود ا� تبارك

اسمه 

 

أما أسماء هؤالء األولين ( العهد الجديد فقط ) فهم كالتالي:

1- بولس الرسول كبير الكارزين وقدوة العالم الكارز بهذه المملكة و األول الحامل نشر

كرازة فاديه يسوع الفادي كل الكالم عنه في العهد الجديد 

2- أسماء تالميذ السيد المسيح اإلثنى عشر :

1      ُبْطُرُس (ِسْمَعاُن بن يونا)

ُخوه ُبْطُرُس ُ ْنَدَراُوُس ا� 2      َا�



3      َيْعُقوُب ْبُن َزْبِدي

ا ْبُن َزْبِدي (الحبيب) 4      َُيوَحن�

ُس 5      ِفيُلب�

6      ََبْرُثولََماُوُس

7      ُتوَما

اُر ى اْلَعش� 8      ََمت�

9      َيْعُقوُب ْبُن َحْلَفى

اُوَس ُب َتد� اُوُس اْلُملَق� 10    َلَب�

11    ِسْمَعاُن اْلَقاَنِوي�

ْسلََمُه الذي استبدل عوض عنه بمتياس الرسول ْسَخْرُيوِطي� ال�ِذي ا� 12    ََيُهوَذا اال�

يمثل عدد تالميذ السيد المسيح العدد الذي اختاره ا� قديمًا ليمثل شعب أسباط بنى

إسرائيل، والجميل أنهم كانوا إخوة ألب واحد هو يعقوب رجل البركة التى ورثها من

ثها لالثني عشر، واختص منهم يهوذا بصورة بارزة وهو السبط الذي قام إبراهيم وور�

منه المسيح. هكذا التالميذ اختارهم المسيح ليمثلوا الشعب الجديد، وقد صاروا بروح

المسيح إخوة حقا ألب واحد هو ا� يصل�ون إليه: "أبانا الذي في السموات".

 

(متى 10)



ى ُيْخِرُجوَها، ْرَواٍح َنِجَسٍة َحت� ْعَطاُهْم ُسْلَطانًا َعلَى ا� 1ُثم� َدَعا َتَالِميَذُه اِالْثَنْي َعَشَر َوا�

ُل ْسَماُء اِالْثَنْي َعَشَر َرُسوالً َفِهَي َهِذِه: اال�ََو� ا ا� م� َوَيْشُفوا كُل� َمَرٍض َوكُل� ُضْعٍف. 2َوا�

ُخوُه. ا ا� ُخوُه. َيْعُقوُب ْبُن َزْبِدي، َوُيوَحن� ْنَدَراُوُس ا� ِسْمَعاُن ال�ِذي ُيَقاُل لَُه ُبْطُرُس، َوا�

ُب اُوُس اْلُملَق� اُر. َيْعُقوُب ْبُن َحْلَفى، َولَب� ى اْلَعش� ُس، َوَبْرُثولََماُوُس. ُتوَما، َوَمت� 3ِفيُلب�

ْسلََمُه. ْسَخْرُيوِطي� ال�ِذي ا� ، َوَيُهوَذا اال� اُوَس. 4ِسْمَعاُن اْلَقاَنِوي� َتد�

(مرقس 3)

َقاَم اْثَنْي َعَشَر ِلَيكُوُنوا َمَعُه، َوْلُيْرِسلَُهْم ِلَيكِْرُزوا، 15َوَيكُوَن لَُهْم ُسْلَطاٌن َعلَى ِشَفاِء 14َوا�

َياِطيِن. 16َوَجَعَل ِلِسْمَعاَن اْسَم ُبْطُرَس. 17 َوَيْعُقوَب ْبَن َزْبِدي ْخَراِج الش� اال�ْمَراِض َوا�

ْنَدَراُوَس، ْعِد. 18 َوا� ِي اْبَنِي الر� َخا َيْعُقوَب، َوَجَعَل لَُهَما اْسَم ُبَواَنْرِجَس ا� ا ا� َوُيوَحن�

، اُوَس، َوِسْمَعاَن اْلَقاَنِوي� ى َوُتوَما، َوَيْعُقوَب ْبَن َحْلَفى، َوَتد� َس، َوَبْرُثولََماُوَس، َوَمت� َوِفيُلب�

ْسلََمُه. ْسَخْرُيوِطي� ال�ِذي ا� 19َوَيُهوَذا اال�

(لوقا 6)

ْيضًا"ُرُسًال": اُهْم ا� َهاُر َدَعا َتَالِميَذُه، َواْخَتاَر ِمْنُهُم اْثَنْي َعَشَر، ال�ِذيَن َسم� ا كَاَن الن� 13َولَم�

َس ا. ِفيُلب� َخاُه. َيْعُقوَب َوُيوَحن� ْنَدَراُوَس ا� ْيضًا ُبْطُرَس َوا� اُه ا� 14ِسْمَعاَن ال�ِذي َسم�

ى َوُتوَما. َيْعُقوَب ْبَن َحْلَفى َوِسْمَعاَن ال�ِذي ُيْدَعى اْلَغُيوَر. َوَبْرُثولََماُوَس. 15َمت�

ْيضًا. ْسَخْرُيوِطي� ال�ِذي َصاَر ُمَسل�مًا ا� َخا َيْعُقوَب، َوَيُهوَذا اال� 16َيُهوَذاا�

(أعمال الرسل 1)

ا ِة ال�ِتي كَاُنوا ُيِقيُموَن ِفيَها: ُبْطُرُس َوَيْعُقوُب َوُيوَحن� لَى اْلِعل�ي� ا َدَخُلوا َصِعُدوا ا� 13َولَم�

ى َوَيْعُقوُب ْبُن َحْلَفى َوِسْمَعاُن اْلَغُيوُر ُس َوُتوَما َوَبْرُثولََماُوُس َوَمت� ْنَدَراُوُس َوِفيُلب� َوا�

ْلَبِة َالِة َوالط� َوَيُهوَذا ْبُن َيْعُقوَب. 14َهُؤالَِء كُل�ُهْم كَاُنوا ُيواِظُبوَن ِبَنْفٍس َواِحَدٍة َعلَى الص�

َقاُموا اْثَنْيِن: ُيوُسَف ال�ِذي ُيْدَعى َباْرَساَبا ْخَوِتِه... 23َفا� م� َيُسوَع َوَمَع ا� َساِء َوَمْرَيَم ا� َمَع الن�



ْن ب� اْلَعاِرُف ُقُلوَب اْلَجِميِع َعي� َها الر� ي� َياَس. 24َوَصل�ْوا َقاِئِليَن: "ا� َب ُيوْسُتَس َوَمت� اْلُملَق�

اَها َسالَِة ال�ِتي َتَعد� ُخَذ ُقْرَعَة َهِذِه اْلِخْدَمِة َوالر� ّيًا اْخَتْرَتُه 25ِلَيا� ْنَت ِمْن َهَذْيِن اِالْثَنْيِن ا� ا�

َياَس َفُحِسَب َمَع ْلَقْوا ُقْرَعَتُهْم َفَوَقَعِت اْلُقْرَعُة َعلَى َمت� لَى َمكَاِنِه". 26ُثم� ا� َيُهوَذا ِلَيْذَهَب ا�

آال�َحَد َعَشَر َرُسوالً.
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1- إنجيل متى وإنجيل لوقا يذكران األسماء اثنين اثنين.

2- إنجيل مرقس يذكر األسماء فرادى.

3- سفر أعمال الرسل يذكر األسماء جميعًا إنما بالترتيب.

4- ترتيب إنجيل متى وإنجيل لوقا يقع زمنيًا في زمن تكريس التالميذ مباشرة.

5- ترتيب إنجيل مرقس يتعل�ق بمقتضى قرب التالميذ للمسيح قبل آالمه.

6- ترتيب سفر أعمال الرسل يتعل�ق بكرامته التالميذ بعد الصعود.

مناه إلى ثالث مجموعات في كل منها أربعة 7- عدد التالميذ الكلي (12) إذا قس�

أسماء، نجد أن في كل مجموعة منها كل اسم فيها ال يمكن أن يتبادل مكانه مع أي

اسم في المجموعتْين (األربعات) األخرتين. فمثًال أي اسم في المجموعة اال�ولى

للقديس متى وهم سمعان وأندراوس ويعقوب ويوحنا، ال يمكن أن نجد واحدًا منهم



يحل محل أي اسم من المجموعتين (2) أو (3) في األناجيل األخرى، بمعنى أن كل

اسم في كل مجموعة ثابت في مجموعته على مدى اإلنجيل كله!

ب، وهذا ُيثبت أن تسجيل األسماء في كل إنجيل يتبع قاعدة ثابتة ال تخّل. انظر وتعج�

هذا سر اإلنجيل.

8- في الجداول األربعة نجد أن بطرس ُيذكر األول في المجموعة اال�ولى ولكن ذلك ال

يتبع أي مبدأ إال� مبدأ التسجيل.

9- في الجداول األربعة نجد أن فيلب�س ُيذكر األول في المجموعة الثانية (انظر يو 1:

42و44، 22: 12).

10- في الجداول األربعة نجد أن يعقوب بن حلفى ُيذكر األول في المجموعة الثالثة.

11- في الجداول الثالثة اال�ولى يسقط الخائن كآخر اسم في الخانة األخيرة وفي

الجدول الرابع ال ُيذكر جملًة.

12- في إنجيل متى يضع متى نفسه بعد زميله في التعيين أي بعد توما (بعكس ما

ذكر مرقس ولوقا)، وبذلك يثبت أنه كاتب اإلنجيل ومتواضع.

13- وهناك بعض المدح أو المحاباة فلوقا ومعه مرقس وضعا اسم توما بعد متى،

ولكن بعد أن اعترف توما بقيامة الرب (يو 20: 27و28) أراد لوقا أن يمدحه فوضعه

قبل متى وبعد فيلب�س مباشرة!

14- وكل أربعة من الثالث أربعات أخذنا منها بركة: فأخذنا من األربعة اال�ولى رسائل

بطرس وإنجيل يوحنا ومن األربعة الثانية أخذنا إنجيل متى، ومن األربعة الثالثة

أخذنا رسالة يعقوب ورسالة يهوذا أخي يعقوب.

 



نالحظ من مقارنة أسماء التالميذ فى األناجيل الثالثة:

1. األول دائمًا هو سمعان بطرس ألنه ُدعى أوالً وهو أكبرهم سنًا وكان يتكلم نيابة

عنهم، وليس لرئاسته. ومتى ولوقا وضعا إسم أندراوس أخوه معه لكن مرقس

وضع إسم أندراوس فى ترتيبه بحسب أهميته.

2. يعقوب ويوحنا هما إبنا زبدى والمسيح أسماهم بوانرجس، وهو إسم يدل على

غيرتهما وحماسهما لو 54: 9 هذه الغيرة تحولت لحماس فى الكرازة.

3. برثولماوس هو نثنائيل يو 45: 1.

4. متى تواضعًا يقول عن نفسه متى العشار ولم يقل متى اإلنجيلى.

5. لباوس هو تداوس وهو نفسه يهوذا أخا يعقوب.

6. سمعان القانوى هو سمعان الغيور. قانوى تعريب للكلمة العبرية قانا وتعنى الغيور.

والغيورين هم حزب وطنى قاوم هيرودس وهم جماعة من اليهود متعصبون

لقوميتهم إلى أبعد حد، ويطالبون بالتحرر من نير الحكم الرومانى مهما كلفهم

هذا من ثمن. يرفضون قيام أى ملك غير ا� نفسه، مستعدون أن يقوموا بأعمال

تخريبية ألجل تحرير وطنهم من الرومان.

7. يهوذا اإلسخريوطى. وكلمة إسخريوطى تشير لعدة إحتماالت

 أ) من سكان مدينة قريوت يش 2: 15 وهذا هو أشهر تفسير.

 ب) الشخص الذى يحمل كيس الدراهم وهو باألرامية سيكار يوتا.

اْح.  ج) الشخص الذى شنَق من العبرانية أسكار وقد تعنى قاتل أو َذب�

8. هم خليط من الشخصيات فمنهم العشار وهذا باع نفسه للرومان ألجل الربح.

وعلى النقيض منهم الغيور الوطنى المتحمس لدرجة الشراسة ومنهم المقدام

مثل بطرس. ويوحنا المملوء حبًا وعاطفة وتوما الشكاك وكلهم جمعهم المسيح

ليقدسهم ويغير طبيعتهم فيصيروا نورًا للعالم. إختارهم المسيح من الناس



العاديين الخطاة ليترفقوا بإخوتهم. وظهر تغيير الطبيعة مثًال فى يوحنا الذى

كان مملوءًا غيرة وحماسًا، يطلب نزول نار من السماء لتحرق رافضى المسيح،

إلى يوحنا المملوء حبًا عجيبًا للمسيح، هى غيرة وحماس ولكن من نوع آخر.

9. المسيح غير أسماء البعض مثل سمعان جعله بطرس، وبطرس معناها صخرة

لكونه أول من أعلن اإليمان بالمسيح أنه إبن ا�، وعلى هذا اإليمان تبنى

الكنيسة، فال كنيسة إن لم يكن المسيح هو إبن ا�. وهو غير األسماء بسلطان

فهو يهوة الذى غير إسم إبرام إلبراهيم.

10. بطرس باألرامية تعنى كيفاس أو صفا بمعنى صخرة 1كو 22: 3.

11. بوانرجس (يعقوب ويوحنا إبنا زبدى) هذا اإلسم يعنى إبنا الرعد.

12. أسماء فيلبس وأندراوس أسماء يونانية.

 

1- األول سمعان الذي ُيقال له بطرس

2- وأندراوس أخوه:

بطرس وأندراوس أخوه كانا من بيت صيدا، ولكن بعد ذلك ذهبا واستوطنا في

كفرناحوم مع المسيح ومتى. وهنا يقف التعداد فال نجد َمْن هو الثاني، وكأنما أعطى

األول كامتياز ولكن ليس على إخوته، وأيضًا ليس مصادفة، ألنه هو وأخوه ُنظر إليهما

أول من ُدعيا: كان أندراوس أخو سمعان بطرس، واحدًا من االثنين (والثاني هو

يوحنا) اللذين سمعا يوحنا (يقول هذا هو حمل ا� الذي يرفع خطية العالم) وتبعاه

ا الذي تفسيره (تبعا المسيح). هذا وجد أوالً أخاه سمعان فقال له قد وجدنا مسي�

المسيح" (يو 1: 40و41). وهذا يتفق مع الشهرة والصيت المتفوق الذي أخذه بين

التالميذ كأول بين متساويين. ونحن ال ننسى أن أول نطق إيمان بأن يسوع هو

المسيح كان نطق سمعان بطرس: "أنت هو المسيح ابن ا� الحي" (مت 16: 16)، "

فأجاب يسوع وقال له طوبى لك يا سمعان بن يونا، إن لحمًا ودمًا لم ُيعلن لك لكن



أبي الذي في السموات. وأنا أقول لك أيضًا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني

كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها" (مت 16: 17و18). فإن كان الرسل قد

جوا حسب قدرهم عند المسيح فهذا واضح، وهذا نراه جيدًا في اختيار المسيح تدر�

لثالثة التصقوا به في أهم وأخطر المناسبات: بطرس ويعقوب ويوحنا، فهو أولهم

ولكنهم على مستواه!

 

3- يعقوب بن زبدي

4- ويوحنا أخوه:

ويوحنا ويعقوب أخوه أخذا لقب بوانرجس ِلَما أظهراه من طبيعة متقدة، ألن

بوانرجس تعني ابني الرعد. علمًا بأن يعقوب أخذ إكليل الشهادة مبك�رًا على يد

ا يوحنا فعاش حتى عبر القرن األول. هيرودس أغريباس األول (أع 12: 1و2). أم�

وهو آخر َمْن عاش من التالميذ على األرض، وكان التلميذ المحبوب عند المسيح،

وكتب إنجيله وُنفي إلى جزيرة بطمس حيث كتب سفر الرؤيا.

 

5- فيلب�س

كل المعروف أنه من بلدة بطرس وأندراوس من بيت صيدا، من أوائل الذين قبلوا

ر ما يلزم أن ُيطعم به خمسة آالف شخص بمئتي دينار (يو دعوة المسيح للتلمذة، وقد�

6: 5و7)، وهو صاحب السؤال البسيط الضخم: " يا سيد أرنا اآلب وكفانا" (يو 8:

14)، فكان رد المسيح عليه الهوت في الهوت: " الذي رآني فقد رأى اآلب" (يو 9:

14). فنشكر فيلب�س كثيرًا على هذه المعلومة األزلية.



مع مالحظة أن األسماء أندراوس وفيلب�س وبرثولماوس أسماء يونانية، ولألسف لم

ُتذكر أسماؤهم العبرية التي كانوا مشهورين بها في الوسط اليهودي.

 

6- برثولماوس

فهو يعني “ابن تولماي” وهو اسم مذكور في (2صم 37: 13): " فهرب أبشالوم

وذهب إلى تلماي بن عميهود ملك جشور" ولكن اسمه العادي نثنائيل (يو 1: 45و49،

2: 21). ونثنائيل هو صاحب الرد المشهور وغير المقبول: " أمن الناصرة يمكن أن

يكون شيء صالح" (يو 46: 1)، ولكن وجد قبوالً من المسيح وترحابًا: " هوذا

إسرائيلي حقا ال غش فيه" (يو 47: 1). وهو واحد من السبعة الذين ظهر لهم المسيح

بعد القيامة على بحيرة طبرية.

 

7- توما

ى يهوذا ولقبه (ديديموس) أي التوأم. وفي سفر األعمال وتاريخ يوسابيوس يسم�

المشهور بديديموس، وهو صاحب اإليمان بالعيان الذي وضع إصبعه في جنب السيد.

 

8- متى

 

اوس 9- لب�



اوس مشتقة من القلب أو تداوس وهو المعروف باسم يهوذا أخي يعقوب، ولب�

“الشجاع” (من ُلب = قلب)، وهذا صار اسمه الرسولي بحسب متى في المخطوطات

ا “تداوس” فأصل االسم كلداني ويعني الحضن() (من ثدى = صدر). القديمة. أم�

ويهوذا أخو يعقوب مذكور في (يو 22: 14) باسم " يهوذا ليس اإلسخريوطي"

والمعروف عند العلماء ذوي البحث العميق أن لباوس عندما أخذ العماد من المعمدان

ى مع قوانين الرسل. لذلك يرى العلماء أن االسم الذي صار اسمه ثداوس() وهذا يتمش�

أعطاه مرقس له: “أي تداوس” يتمشى مع التقليد القديم.

 

10- يعقوب بن حلفى:

ولكن حلفى أبا متى غير حلفى أبي يعقوب. وعرف عند مرقس (40: 15) باسم

يعقوب الصغير وكان قصيرًا.

 

11- سمعان القانوي

بة محاربة من أجل ويدعوه لوقا “الغيور” وجماعة الغيورين كانت جماعة متعص�

كرامة ا�. ولكن هذا السمعان لم يكن ممن حمل السالح في هذه الجماعة، بل كانت

غيرته محصورة في الدين وحسب.

 

12- يهوذا سمعان اإلسخريوطي

وهو مواطن من قريوت إحدى قرى سبط يهوذا (يش 25: 15).



ح إنجيل يوحنا أن المسيح " أحب خاصته الذين هؤالء هم االثنا عشر الذي عنهم صر�

هم إلى المنتهى" (يو 1: 13). وارتبطت روحه بهم إلى درجة قوله: " في العالم. أحب�

شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتأل�م" (لو 15: 22) وطبعًا ألهداف

إلهية. وهؤالء هم أيضًا الذين رفعهم إلى اآلب بدعاء: " حين كنت معهم في العالم

كنت أحفظهم في اسمك الذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إال� ابن الهالك

ا اآلن فإني آتي إليك. وأتكل�م بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كامًال ليتم الكتاب. أم�

فيهم. أنا قد أعطيتهم كالمك والعالم أبغضهم ألنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست

من العالم. لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. ليسوا من

ك. كالمك هو حق. كما أرسلتني إلى سهم في حق� العالم كما أني أنا لست من العالم. قد�

سين في س أنا ذاتي ليكونوا هم أيضًا مقد� العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. وألجلهم ا�قد�

الحق." (يو 17: 19-12)

 

3- أسماء رسل السيد المسيح السبعين :

َماَم ْرَسلَُهُم اْثَنْيِن اْثَنْيِن ا� ْيضًا، َوا� ب� َسْبِعيَن آَخِريَن ا� َن الر� (لوقا 10 : 1) وَبْعَد َذِلَك َعي�

ِتَي. ْن َيا� لَى كُل� َمِديَنٍة َوَمْوِضٍع َحْيُث كَاَن ُهَو ُمْزِمعًا ا� َوْجِهِه ا�

 

Epaphras 1      أبفراس الرسول

Epaphroditus 2      أبفرودتس الرسول

Apelles 3      أبلس الرسول

Epaenetus 4      أبينتوس الرسول



Achaicus 5      أخائيكوس الرسول

Artemas 6      أرتيماس الرسول

Aristobulus 7      أرسطوبولس الرسول

Erastus 8      أرسطوس الرسول

Stachys 9      أستاخيس الرسول

Stephen 10    إسطفانوس الرسول

Asynchritus 11    أسينكريتس الرسول

Agabus 12    أغابوس الرسول

Aquila 13    أكيال الرسول

Alexander son of 14    ألكسندروس بن سمعان القيروانى الرسول

Simon a Cyrenian

Amplias 15    إمبلياس الرسول

Antipas 16    أنتيباس الرسول

Andronicus 17    أندرونيقوس الرسول

Onesiphorus 18    أنيسيفورس الرسول

Urbanus 19    أوربانوس الرسول



Olympas 20    أوليمباس الرسول

Patrobus 21    بتروباس الرسول

Parmenas 22    برميناس الشماس الرسول

Barnabas 23    برنابا الرسول

Prochorus 24    بروخورس الرسول

Pudens 25    بوديس الرسول

Tertius 26    ترتيوس الرسول

Trophimus 27    تروفيموس الرسول

Tychicus 28    تيخيكوس الرسول

Titus 29    تيطس الرسول

Timon 30    تيمون الرسول

Ananias 31    حنانيا الرسول

32    روديون الرسول

Rufus 33    روفس بن سمعان القيروانى الرسول

Zenas 34    زيناس الناموسى الرسول

Simon 35    سمعان الدباغ الرسول



Simon a Cyrenian 36    سمعان القيروانى الرسول

37    سمعان بن ارملة نايين الرسول

Simon 38    سمعان كلوبا الرسول

Sosipater 39    سوسيباترس الرسول

Sosthenes 40    سوستانيس الرسول

Silas 41    سيال الرسول

Gaius 42    غايس الرسول

Fortunatus 43    فرتوناتوس الرسول

44    فرمونا الرسول

Prisca 45    فريسكا (نيسيفور) الرسول

Phlegon 46    فليغون الرسول

47    فورس الرسول

Philip 48    فيلبس المبشر الرسول

Philologus 49    فيلولوغوس الرسول

50    قدراُطس الرسول

Carpus 51    كاربوس الرسول



Cleopas 52    كليوباس الرسول

Quartus 53    كوارتس الرسول

Lazarus 54    لعازر حبيب الرب الرسول

Lucius 55    لوكيوس القيروانى الرسول

Linus 56    لينس الرسول

Matthias 57    متياس الرسول

Mark the Evangelist 58    مرقس اإلنجيلى الرسول

59    مناسون الرسول

Narcissus 60    نركيسوس الرسول

Nereus 61    نيريوس الرسول

Nicodemus 62    نيقوديموس الفريسى الرسول

Nicolas 63    نيقوالوس االنطاكي الرسول

Nicanor 64    نيكانور الرسول

Hermas 65    هرماس الرسول

Herodion 66    هيروديون الرسول

Jason 67    ياسون الرسول



Joseph of Arimathaea 68    يوسف الرامى الرسول

(Joseph called Barsabas (Justus 69    يوسف المدعو برسابا الرسول

Junias 70    يونياس الرسول

أما الصف الثاني فقامت الكنيسة في كل وقت تدون سيرتهم العطرة مثل العظيم

أنطونيوس كبير الرهبان فنشأ فيما ُيعرف بعلم اآلباء أو كتاب السنكسار أو الدفنار ...


