إحدى عشر ظهور ًا السيد املسيح بعد القيامة و حتى الصعود اجمليد.
اخلمس ظهورات األوىل فى نفس يوم القيامة:
 .1الظهور األول ( متى  )11 :1 - 82للمرميتني  -مريم اجملدلية ومريم األخرى – يقال أنها مريم
العذراء .وكان يف الصباح الباكر و الظالم باق  " -قال سالم لكم فتقدمتا و أمسكتا بقدميه وسجدتا له
فقال هلما يسوع ال ختافا  .أذهبا قوال الخوتي ان يذهبوا اىل اجلليل وهناك يرونين"  .مت 11 - 82
 .8الظهور الثانى ( يوحنا  )12 :11 – 81ملريم وهى تبكى عند القرب عندما ظنته أنه البستانى فظهر هلا
املسيح و قال هلا " ملاذا تبكني" و أيضاً

" قال هلا يسوع يا مريم .فالتفتت تلك وقالت له ربوني

الذي تفسريه يا معلّم  .قال هلا يسوع ال تلمسيين الني مل اصعد بعد اىل ابي " .و أيضاً كان يف الصباح
الباكر .
 .3الظهور الثالث (لوقا  )33 :13 - 82لتلميذى عمواس و هما لوقا و كيلوباس وذلك عند الظهرية يوم
األحد " .واذا اثنان منهم كانا منطلقني يف ذلك اليوم اىل قرية بعيدة عن اورشليم ستني غلوة امسها
عمواس .وكانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن مجيع هذه احلوادث  .و فيما هما يتكلمان ويتحاوران
اقرتب اليهما يسوع نفسه وكان ميشي معهما  .ولكن أمسكت اعينهما عن معرفته فــالزماه قائلني-:
امكث معنا النه حنو املساء وقد مال النهار  .فدخل ليمكث معهما .فلما اتكأ معهما اخذ خبزا وبارك و
كسّر وناوهلما .فانفتحت اعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهم  .فقال بعضهما لبعض أمل يكن قلبنا ملتهبا فينا
اذ كان يكلمنا يف الطريق ويوضح لنا الكتب" ( .لوقا )33 :13 - 82
 .2الظهور الرابع ( لوقا  )32 : 33 – 82ظهر لسمعان بطرس حسب كالم تلميذى عمواس حينما رجعوا
إلي التالميذ يف أورشليم " .فقاما يف تلك الساعة ورجعا اىل اورشليم ووجدا االحد عشر جمتمعني هم
والذين معهم و هم يقولون ان الرب قام باحلقيقة وظهر لسمعان" لوقا  32 : 33 – 82وذلك الظهور
عند الظهرية يوم األحد.
 .3الظهور اخلامس (يوحنا  )88 :11 – 81للتالميذ العشرة فى العلية بدون توما الرسول وذلك عشية يوم
األحد" .و ملا كانت عشية ذلك اليوم وهو اول االسبوع وكانت االبواب مغلقة حيث كان التالميذ
جمتمعني لسبب اخلوف من اليهود .جاء يسوع ووقف يف الوسط وقال هلم سالم لكم .وملا قال هذا
أراهم يديه وجنبه .ففرح التالميذ اذ رأوا الرب .يوحنا 88 :11 – 81

و بعد يوم األحد (يوم القيامة) حتى يوم الصعود (بعد أربعني يوماً:
 .6الظهور السادس ( يو حنا  :)81للتالميذ ومعهم توما الرسول (بعد مثانية أيام) يف أول يوم أحد بعد
القيامة" .وبعد مثانية ايام كان تالميذه ايضا داخال وتوما معهم .فجاء يسوع واالبواب مغلقة ووقف يف
الوسط وقال سالم لكم .ثم قال لتوما هات أصبعك اىل هنا و إبصر يديّ وهات يدك وضعها يف جنيب
وال تكن غري مؤمن بل مؤمنا ً.أجاب توما وقـــال له ربي و إهلي ".يوحنا 81 :86 – 81
 .7الظهور السابع ( متى  ) 82للتالميذ مجيعاً فى اجلليل السيد املسيح أصر على أن يُقابل التالميذ فى
اجلليل .ألن اجلليل هو املكان الذى تقابل فيه مع التالميذ ألول مرة  ،و كان الظهور حسب قول
السيد املسيح للمرميات " اذهبا قوال الخوتي ان يذهبوا اىل اجلليل وهناك يرونين" متى  11 – 82و
أيضاً " اما االحد عشر تلميذا فانطلقوا اىل اجلليل اىل اجلبل حيث امرهم يسوع  .وملا رأوه سجدوا
له ولكن بعضهم شكّوا " " .متى 17 :16 – 82
 .2الظهور الثامن ( يو حنا  : )12 : 1 - 81كان فى حبر طربية صيد و فى حبر طربية كان هناك سبع تالميذ.
و فيه كانت معجزة صيد السمك الكثري (عدد السمك  " )133ومل جيسر احد من التالميذ ان يسأله من
انت اذ كانوا يعلمون انه الرب" ( يو )18 - 81

و فيه قال لبطرس معاتباً يا مسعان ابن يونا أحتبنى

أكثر من هؤالء " ثالث مرات " .فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس يا مسعان بن يونا أحتبين اكثر
من هؤالء( ".يو ) 13 - 81
 .1الظهور التاسع (  1كو  :) 13ليعقوب الرسول وحده " و بعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أمجعني" ( 1
كو )7 – 13
 .11الظهور العاشر ( 1كو  : )6 - 13خلمسمائة أخ "و بعد ذلك ظهر دفعة واحدة الكثر من مخس مئة اخ
اكثرهم باق اىل اآلن ولكن بعضهم قد رقدوا " ( 1كو . )6 - 13
 .11الظهور احلادى عشر ( مت  :) 82يف حادثة الصعود  -سفر أعمال الرسل  - 1وذلك كان بعد أربعني
يوماً " .وتكونون لي شهودا يف اورشليم ويف كل اليهودية والسامرة واىل اقصى االر ض وملا قال هذا
ارتفع وهم ينظرون واخذته سحابة عن اعينهم " أعمال 11 :1 – 1

تأمالت يف ظهورات السيد املسيح بعد القيامة و حتى الصعود اجمليد.
السيد املسيح يعمل على مستويان -:
 املستوى الفردي:
 ظهورات :ملريم اجملدلية مرتني ثم ظهر للقديس بطرس ثـالث مـرات و ظهـر أيضـًا لتليمـذي
عمواس (لوقا و كيلوباس) .و ظهر ليعقوب الرسول وحده(  1كو .) 13
 املسيح يعمل داخل النفس البشرية  -هو الذي خلـق اننسـان (روحـاً و نفسـاً و جسـداً) و هـو
القادر على التغيري و التجديد بل و قادر على اخللق من جديد – "قلباً نقياً إخلق يف يا اهلل "


و أيضا املسيح يهتم باخلروف الضال البعيد كل نفس غالية الثمن جداً عند املسيح مثنها هو
مثن دم املسيح املسفوك على عود الصليب.

 املستوى اجلماعي :على مستوى الكنيسة العامة -
 ظهورات :لتالميذه يف العلية ( مرتان – مرة بدون توما يف أحد القيامة و مرة يف وجـود تومـا
يعد مثانية أيام ) ثم ظهر ألكثر من  311شخص مرة واحـدة ( 1كـو  )6 - 13ثـم ظهـر للتالميـذ
على حبرية طربية.
 هو يهتم بالكنيسة طول الزمان " و أما هم فخرجوا وكرزوا يف كل مكـان والـرب يعمـل معهـم
ويثبت الكالم باآليات التابعة .آمني " مرقس 81 :16
 بل و يعمل داخل كل كنيسة و داخل كل جتمع بإمسـه " النـه حيثمـا إجتمـع إثنـان او ثالثـة
بامسي فهناك أكون يف وسطهم" متى 81 :12
 السيد املسيح يف مجيع ظهوراته يسعى لعمل شيء إجيابي :
 ظهورات املسيح عمل خدمة ،حـركة دائمة ( ال سكون ) احلياة الروحية هي حياة ديناميكية
متحركة دائمة .

 السيد املسيح دوماً يعمل " :أبي يعمل حتى اآلن و أنا أيضاً أعمل "
 السيد املسيح دومًا يسعى لتغيري اننسان  -تغيرياً إجيابياً لألفضل و األحسن.
 املسيح منذ يوم قيامته وحتى اآلن يظهر و يعمل ويكشِف ذاته للجميع.
 حينما قال" :ها أنا معكم طول األيام وإىل انقضاء الدهر.
 " هوذا كائن معنا على هـذه املائـدة اليـوم عمانوئيـل إهلنـا

ـل اهلل الـذي ةمـل خطيـة

ال معنـا كـل يـوم
العامل كله " من قسمة تقال يف أعياد العذراء و املالئكة و السمائيني) هو فع ً
ال
على املذبح جسداً ودماً .أي إنسان يتناول ةمل املسيح ذاته جسد ًا ودماً يف جسـده فعـ ً
و رأى املسيح وظهر املسيح يف حياته اليوم يف ذات الساعة اليت تناول فيها.
 لكن هل ظهور املسيح لي والتناول من دمـه – هـل أنـا اسـتفدت منـه ! أم أن املسـيح ظهـر
وأنا ال أريده أن يعمل!!وأنا ال أريده أن يتحرك يف داخلي ويباركين ! ماذا فعلـتُ أنـا اليـوم
بالتناول واالحتاد جبسد املسيح ودمه !
أخرياً  -ظهورات املسيح دفعة جلميع مَن ظهر هلم  -دفعـة روحيـة لألمـام لكـن ال بـد أن يكـون احتـادي باملسـيح
اليوم له نفس الفاعلية والقوة يف الدفع الروحي.

