
  ظهورات الّرب يسوع للتالميذ

  في أورشليم:

ظهر لمريم المجدلية ومريم األخرى [أم يعقوب ويوسف (متى) ويوسى (مرقس)]: "ال فجر يوم األحد:  .1
يجة الخوف لم ت) ... ن10- 1 :28تخافا، إذهبوا وبلغا التالميذ أن يذهبوا للجليل وهناك يرونني" (متى 

 :16أخبرت مريم المجدلية التالميذ بعد ذلك ولكنهم لم ُيصّدقوها (مرقس . )8 :16يقولوا ألحد (مرقس 
   .)10-1 :20ويوحنا  12 :24). ولكن بطرس ويوحنا ذهبا للقبر ووجدوه فارًغا (لوقا 10

ر هَ ظَ  :غروبلحين موعد الطعام أي ال ])21 :24[اليوم الثالث منذ الصلب (لوقا  يوم األحد هرظُ  .2
ا على مشيً  ةساع ساعتان ونصفحوالي  –كلم عن أورشليم 12على بعد لتلميذي عّماوس/عمواس [

 :24بأنه قام وظهر لسمعان (لوقا أيًضا اّلذين أخبروهم ] اّلذين عادا ألورشليم وأخبرا التالميذ األقدام
قورنتس  1( وظهر أيًضا ليعقوب .)13- 12 :16(مرقس  ينصدقيزالوا غير مُ ولكنهم لم ) 35- 33
15: 6 -7(  

[بعد وصول تلميذي عّماوس إلى أورشليم]  للتالميذ ما عدا توما الّرب يسوع رهَ األحد: ظَ  مساء يوم .3
وخافوا  فإضطربوا ا تلميذي عّماوس،، ولم ُيصّدقو ألنهم كانوا ال يزالون في شك من أمر قيامته

  ).23- 19 :20ويوحنا  43- 36 :24أكل قطعة سمك بمرأى منهم (لوقا فوٕاعتقدوا بأنه روح 
تراءى ألكثر من : [هذه مرجحة أكثر من أيام وجود التالميذ في الجليل] خالل األيام السبع األولى .4

  .)7- 6 :15قورنتس  1(شخص وليعقوب  500

  ).29-26 :20بعد ثمانية أيام: ظهر الّرب يسوع للتالميذ مع توما في نفس البيت (يوحنا  .5

م التالميذ للجليل تصاحبهم النسوة اللواتي أتين من الجليل ألورشليم ومعهم العذراء مري لقبعد ذلك إنط
من أورشليم إلى الجليل وبحيرة طبريا ما بعد موت الّرب يسوع. المسافة  التلميذ الحبيب يوحنا الزمتالتي 

 13-12، أي تستغرق الرحلة كلم باليوم الواحد 10-8ما يقارب  تسيرأن  قافلةكلم، ويمكن ل 126ُيقارب 
  ، علًما بأن أحد هذه األيام هو يوم سبت اّلذي ال ُيسمح فيه المسير إال بأقل من كيلومتر واحد بقليل.يوًما

  

  في الجليل:

 تراءى لسبع تالميذ على شاطئ بحيرة طبرية: سمعان بطرس وتوما ونتنائيل وٕابنا زبدى يعقوب ويوحنا .1
) وهناك فطر معهم. وهذه هي المرة الثالثة لظهوره للتالميذ (يوحنا 14- 1 :21وٕاثنان آخران (يوحنا 

21: 14.( 



هور الّرب يسوع للتالميذ في أورشليم، ولكن الشك واليأس وعدم فهم رسالة الّرب يسوع ظعلى الرغم من 
ول: صيد السمك، ومحاولة لعملهم األ بعد وصولهم للجليل جعلهم يعودوا هذه الرسالة شرودورهم في ن

ليقول لهم  طئ بحيرة طبريةمن جديد على شاذلك نرى الّرب يسوع يبتدأ معهم . ولالعودة لحياتهم السابقة
وعليهم أن يتبعوه ليكونوا له شهوًدا على حياته وأقواله وموته وقيامته لجميع األمم،  أّن الصيد وفير

؛ هو إصطادهم وعليهم هم أن لدهر الداهرينمع كّل َمن آمن ليشهدوا أن اهللا أحّبهم وكان معهم وسيبقى 
 .في الملكوت واحدة على مائدة الصيد جميع  فُيصبح بكّل محبة يصطادوا اآلخرين

  

  في أورشليم:

- 9 :1(أعمال الرسل وٕارتفع نحو السماء في جبل الزيتون  )7 :15قورنتس  1( لجميع الرسلتراءى  .1
12.(  
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