






































تالميذ يسوع لمن راحو يبشرو آانو عم يحلمو يغيرو الدني ، ال آان عندن 
.جيش وال مدافع وال سالح 

عالطرقات الطويلة ، من أورشليم للعراق والهند ، ألفريقيا ، لسوريا ولبنان، 
صحيح معلِّمن سحر الناس ، : آانت األفكار عم تتصارع براسن ... 

يا ترى مات هوي . وَعَبدوه ، بس رجعو الزعما رفعوه على الصليب 
عنا ، ت ما يعود يموت حدا مبهدل ومظلوم ، يمَّا مات هالموتي ت 

يعلِّمنا نقبل الموت آيف ما إجا ؟ معقولي يضلُّوا الناس عميان وظالمين ، 
بيضطهدو يلي بيحبن ، وبيقتلوا اللي جايبلن الحقيقة والسالم ؟



ما حدا رجع . وآمَّلوا طريقن 
بس نهايتن ما  . منن لورا 

آانت أحسن بكتير من نهاية  
.معلمن 

أول واحد قطعولو راسو  
، هوِّي  42بالفراعا سنة 

يعقوب خي حنا 
وبطرس آبير الكل لمن قررو  

يصلبوه بروما ، اقترح 
علين،  يصلبوه بالمقلوب ،  

ما بيستاهل يتشبه  : قال
.بمعلِّمو 



حنا نفيو أّول مرة من أفسس ع 
هونيك غرَّقوا ببرميل زيت . روما

اهللا . عم يغلي ، بس ما مات 
رجعو نفيوه . خلصو ورجع يبشر 

ع جزيرة بطمس ، ما همو ، قعد 
.  يتذآر آالم يسوع ويكتبو 

وبعدين رجع ع أفسس آمَّل 
 97التبشير والكتابي ومات سنة 

.وآان ختيار آتير 
توما هجموا عليه آهنة األصنام 

بالهند ورجموه بالحجار َع راسو 
وواحد طعنو بسكين آبير برقبتو 

. 75سنة 



 54فيلبوس صلبوه سنة 
بهيروبوليس ، بترآيا ، 

وصارو يرشقوه 
بالسهام 

برتلماوس مات مصلوب 
. 71بالهند سنة 

أندراوس صلبوه ببالد 
. 62التتر سنة 



”  هيرناس“متى ودَّالو ملك الحبشي 
عسكريي ، فاتو عليه ع 

الكنيسي وآان عم يقدِّس ، 
وطعنوه بالسكاآين ومات هوِّي 

. 90ومعمشق بالمذبح سنة 
يعقوب بن حلفى ، قتلوه الَكَتبي 

والفريسيين ضرب العصي 
وبالحجار َع راسو وزتُّوه عن 

سطح الهيكل



سمعان القانوني من بعد ما بشر 
بمصر وبريطانيا وبإيطاليا ، 

. 64صلبوه بروما سنة 
حطوه  70يهوذا بالعراق سنة 

عالم وصارو يرشقوه بالسهام 
.ت مات  
ومتيا آمان مات بالعراق سنة  

، دقوه دق بالحجار ع  60
.عينيه وع راسو



، وآل مرا ، آان ينتشر خبر استشهاد واحد منن،  12هيك ماتو الرسل الـ 
.  آانو يقوو أآتر ، وما يحقدو وال يسبو ، وال يحملو سيف أو يقتلو حدا 
آانو مآمنين إنو موتن بالساحات وع تالل الدني هو انتصار المحبة 

. والحق ، هوي مشعل بينوِّر درب لعم ينبش ع الحقيقا 
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