
الرب يسوع المسيح بعد القيامة  ظهورات  

بالحقيقة قام   المسيح قام  ---------------------------

 تفتح انجيلك ندعوك ان: الظهورات هذههذا الجدول يذكر   ،بعد القيامة المجيدة ظهر الرب يسوع اكثر من مرة

.  تكمل الجدولحتي تستطيع ان  ،امام كل ظهورفي المكان المناسب  تضعهاوتقرا الشواهد و الشخصي  

: من فضلك الحظ االتي  

بعض الظهورات موجودة في شاهد واحد فقط.  .    + بعض الظهورات موجودة في اكثر من شاهد+   

ندعوك الجابتها بروح الصالة.  ،هناك اسئلة تساعدك علي الفهم والتعمق ،+ في الصفحة الثانية  

 الظهور  المكان  التوقيت متي مرقس لوقا  يوحنا اعمال الرسل  كورنثوس االولي 
عند القبر الفارغ  -1 اورشليم احد القيامة         
لمريم المجدلية  -2 اورشليم احد القيامة       

 في البستان 
لنساء اخريات  -3 اورشليم احد القيامة         
الطريق الي   احد القيامة       

 عمواس
لتلميذين في   -4

طريقهما الي  
 عمواس

لبطرس  -5 اورشليم احد القيامة         
للتالميذ العشرة   -6 اورشليم احد القيامة       

 في العلية
لالحد عشرة   -7 اورشليم االحد التالي       

 تلميذا في العلية 
في وقت       

 الحق 
لسبعة تالميذ   -8 بحيرة الجليل 

 يصطادون 
في وقت       

 الحق 
لالحد عشر   -9 الجليل 

الجبل تلميذا علي   
في وقت       

 الحق 
غير  

 معروف
الكثر من   -10

شخص  500  

في وقت       
 الحق 

غير  
 معروف

ليعقوب  -11

 الرسول 
يوما  40بعد       

 من القيامة 
لتالميذه عند   -21 جبل الزيتون 

 صعوده
بعد عدة       

 سنوات 
الطريق الي  

 دمشق 
لبولس الرسول -13  

 ،10حتي  1اعداد  28تعني انجيل متي اصحاح  (10 -1: 28متي )مثال  . فالشواهد مكتوبة من اليمين لليسار  ملحوظة:

.5عدد  15الهل كورنثوس اصحاح  ي االولتعني رسالة بولس الرسول  (5:  15كورنثوس االولي )و  

 متي مرقس لوقا  يوحنا اعمال الرسل  كورنثوس االولي 
9 :1  1 :3 – 8  20 :1 – 9  24 :1 – 12  16 :1 – 8  28 :1- 10  

15 :5  9 :1 – 19  20 :11 – 18  24 :13 – 32  16 :9 – 11  28 :9 – 10  

15 :5  22 :3 – 16  20 :19 – 25  24  :34  16 :12- 13  28 :16 – 20  

15 :6  26 :9 – 18  20 :26 – 31  24 :36 – 43  16 :14   

15 :7   21 :1 – 23  24 :44 – 49  16 :15– 18   



 +++ 

ذه عن ه )في كراستك( جاوبت حاول ان... و واقرا كل ظهورالمقدس كتابك  فتحا ،بعد ان تكمل الجدول 

(:  ان امكن - في صفحة علي حدةكل ظهور  عن  جاوببخصوص كل ظهور ) االسئلة  

امكن(.  كلما) الظهور قبلالذين ظهر لهم الرب يسوع المسيح  حالةاذكر  -1  

امكن(.  كلماالذين ظهر لهم الرب يسوع المسيح بعد الظهور )اذكر حالة  -2  

امكن(.  كلمااي تفاصيل الظهور )  مالبسات الظهوراذكر  -3  

عن تجسده ؟ وعن قيامته ؟  ما الذي افاده كل ظهور عن الرب يسوع المسيح ؟ -4  

عليم الذي قدمه الرب يسوع المسيح خالل ظهوره ؟تما هو ال -5  

. 

الرب يسوع المسيح ؟  ظهر له )من تاريخ الكنيسة( ورمشه  اذكر قصة قديس( سؤال عام) -6  

.  

ماذا تعلمته من قصص ظهور الرب يسوع المسيح لحياتك الروحية ؟  -7  

( ؟ ولماذا ؟ فيهظهور تالمست معه )واحببت ان تكون متواجد  13ما هو اكثر ظهور من ال  -8  

الظهور(. كل مرة تحضر فيها القداس االلهي تتذكر فيها هذا  )اقترح عليك ان  

تترجي فيها لقاء الرب يسوع المسيح. -هذه الظهورات  من وحي-اكتب صالة صغيرة  -9  

 ------- 

لديك اي استفسار او تعليق  اذا كان  

Seham Guirguis – 0413 082 460   & Amir Khella - 0414 220 037   

ضع اجابتك في الصندوق المخصص في الكنيسة العربي.  من فضلك ،اجابتك اردت ان نراجعواذا   

 المسيح قام بالحقيقة قام 

+++ 


