هل انكر بطرس المسيح قبل ام بعد
الوقوف امام قيافا ؟ متي  62و
مرقس  41و لوقا  66ويوحنا 41
Holy_bible_1

الشبهة

هل أنكر بطرس يسوع قبل والوقوف أمام قيافا أم بعده ؟

Mat 26:62-75فقام رئيس الكهنة وقال له« :أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هذان عليك؟ »
63وأما يسوع فكان ساكتا .فسأله رئيس الكهنة« :أستحلفك باهلل الحي أن تقول لنا :هل أنت

المسيح ابن اهلل؟ » 64قال له يسوع« :أنت قلت! وأيضا أقول لكم :من اآلن تبصرون ابن
اإلنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء ». 65فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه
قائال« :قد جدف! ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ ها قد سمعتم تجديفه ! 66ماذا ترون؟» فأجابوا:
«إنه مستوجب الموت ». 67حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه وآخرون لطموه  68قائلين« :تنبأ لنا
أيها المسيح من ضربك؟ ». 69أما بطرس فكان جالسا خارجا في الدار فجاءت إليه جارية قائلة:
«وأنت كنت مع يسوع الجليلي ». 70فأنكر قدام الجميع قائال« :لست أدري ما تقولين !» 71ثم إذ
خرج إلى الدهليز رأته أخرى فقالت للذين هناك« :وهذا كان مع يسوع الناصري !» 72فأنكر أيضا
بقسم« :إني لست أعرف الرجل !» 73وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس« :حقا أنت أيضا منهم
فإن لغتك تظهرك !» 74فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف« :إني ال أعرف الرجل!» وللوقت صاح الديك .
75فتذكر بطرس كالم يسوع الذي قال له« :إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ثالث مرات» .فخرج
إلى خارج وبكى بكاء م ار.

حسب إنجيل متى :بطرس أنكر يسوع بعد الوقوف أمام قيافا

Mar 14:60-72فقام رئيس الكهنة في الوسط وسأل يسوع« :أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به
هؤالء عليك؟ » 61أما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء .فسأله رئيس الكهنة أيضا« :أأنت
المسيح ابن المبارك؟ » 62فقال يسوع« :أنا هو .وسوف تبصرون ابن اإلنسان جالسا عن يمين
القوة وآتيا في سحاب السماء ». 63فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال« :ما حاجتنا بعد إلى شهود؟

64قد سمعتم التجاديف! ما رأيكم؟» فالجميع حكموا عليه أنه مستوجب الموت . 65فابتدأ قوم
يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلكمونه ويقولون له« :تنبأ» .وكان الخدام يلطمونه . 66وبينما
كان بطرس في الدار أسفل جاءت إحدى جواري رئيس الكهنة . 67فلما رأت بطرس يستدفئ نظرت
إليه وقالت« :وأنت كنت مع يسوع الناصري !» 68فأنكر قائال« :لست أدري وال أفهم ما تقولين!»
وخرج خارجا إلى الدهليز فصاح الديك . 69فرأته الجارية أيضا وابتدأت تقول للحاضرين« :إن هذا
منهم !» 70فأنكر أيضا .وبعد قليل أيضا قال الحاضرون لبطرس« :حقا أنت منهم ألنك جليلي
أيضا ولغتك تشبه لغتهم ». 71فابتدأ يلعن ويحلف« :إني ال أعرف هذا الرجل الذي تقولون
عنه !» 72وصاح الديك ثانية فتذكر بطرس القول الذي قاله له يسوع« :إنك قبل أن يصيح الديك
مرتين تنكرني ثالث مرات» .فلما تفكر به بكى.

حسب إنجيل مرقس :بطرس أنكر يسوع بعد الوقوف أمام قيافا

Luk 22:54-69فأخذوه وساقوه وأدخلوه إلى بيت رئيس الكهنة .وأما بطرس فتبعه من بعيد .
55ولما أضرموا نا ار في وسط الدار وجلسوا معا جلس بطرس بينهم . 56رأته جارية جالسا عند
النار فتفرست فيه وقالت« :وهذا كان معه ». 57فأنكره قائال« :لست أعرفه يا امرأة !» 58وبعد
قليل رآه آخر وقال« :وأنت منهم!» فقال بطرس« :يا إنسان لست أنا !» 59ولما مضى نحو
ساعة واحدة أكد آخر قائال« :بالحق إن هذا أيضا كان معه ألنه جليلي أيضا ». 60فقال بطرس:
«يا إنسان لست أعرف ما تقول» .وفي الحال بينما هو يتكلم صاح الديك . 61فالتفت الرب ونظر

إلى بطرس فتذكر بطرس كالم الرب كيف قال له« :إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ثالث مرات ».
62فخرج بطرس إلى خارج وبكى بكاء م ار . 63والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا
يستهزئون به وهم يجلدونه  64وغطوه وكانوا يضربون وجهه ويسألونه« :تنبأ! من هو الذي
ضربك؟ » 65وأشياء أخر كثيرة كانوا يقولون عليه مجدفين . 66ولما كان النهار اجتمعت مشيخة
الشعب :رؤساء الكهنة والكتبة وأصعدوه إلى مجمعهم  67قائلين« :إن كنت أنت المسيح فقل
لنا» .فقال لهم« :إن قلت لكم ال تصدقون  68وان سألت ال تجيبونني وال تطلقونني . 69منذ اآلن
يكون ابن اإلنسان جالسا عن يمين قوة اهلل».

حسب إنجيل يوحنا :بطرس أنكر يسوع قبل الوقوف أمام قيافا

الرد

في البداية ارجو الرجوع الي ملف
قصة إنكار بطرس للمسيح
الن به تفصيالت كثيرة عن قصة انكار بطرس للرب يسوع المسيح والشبهات التي تحيطها والرد
عليها

اما عن ما يقوله المشكك فواضح انه لم يدرس الحادثة جيدا من االناجيل الن بطرس لم ينكر
المسيح مره واحد بل ثالث مرات كل واحده بينها فرق زمني في ليلة واحدة
وامر اخر ايضا وهو ان المسيح لم يحاكم امام قيافا فقط بل الرب يسوع المسيح تعرض الي ثالث
محاكمات يهودية وثالث محاكمات رومانية
االولي بعد القبض عليه مساء في بيت حنان

انجيل يوحنا 41
 41 :41و مضوا به الى حنان اوال النه كان حما قيافا الذي كان رئيسا للكهنة في تلك السنة
 41 :41و كان قيافا هو الذي اشار على اليهود انه خير ان يموت انسان واحد عن الشعب
 41 :41و كان سمعان بطرس و التلميذ االخر يتبعان يسوع و كان ذلك التلميذ معروفا عند
رئيس الكهنة فدخل مع يسوع الى دار رئيس الكهنة
فقيافا ليس المحاكمة اليهودية االولي ولكن االولي كانت في بيت حنانيا
و حنانيا كان حكم عليه وارسله مقيد الي قيافا للمحاكمة الثانية
 61 :41و كان حنان قد ارسله موثقا الى قيافا رئيس الكهنة
اي انه يدينه ويحكم عليه انه مجرم يستحق العقاب فارسله مقيد الي بيت قيافا

فالمحاكمة اليهودية الثانية في منتصف الليل في بيت قيافا

الثالثة فج ار
امام مجمع السنهدريم الذي اجتمع بداية النهار

وبدات بعد ذلك المحاكمات الرومانية الثالثه

فما استشهد به المشكك من متي البشير ومرقس البشير هو محاكمة المسيح الثانية امام قيافا في
بيته وهي التي جرت اثنائها احداث انكار بطرس التي جرت احداثها اثناء احداث المحاكمة الثانية
وانتهي االنكار الثالث بعد ان كانت انتهت
اما ما استشهد به المشكك من انجيل لوقا فهو وقت المحاكمة الثالثة اليهودية امام مجمع اليهود
فج ار بعد ان كان بطرس انكر المسيح في الليل ثالث مرات
فبالطبع بطرس انكر المسيح اثناء المحاكمة الثانية وانتهي من ثالث انكار بعد ان كانت انتهت
المحاكمة الثانية وبالطبع هو انكر المسيح قبل المحاكمة الثالثة
واقدم االعداد التي تثبت ذلك

االولي بعد القبض عليه مساء في بيت حنان

انجيل يوحنا 41
 41 :41و مضوا به الى حنان اوال النه كان حما قيافا الذي كان رئيسا للكهنة في تلك السنة
 41 :41و كان قيافا هو الذي اشار على اليهود انه خير ان يموت انسان واحد عن الشعب
 41 :41و كان سمعان بطرس و التلميذ االخر يتبعان يسوع و كان ذلك التلميذ معروفا عند
رئيس الكهنة فدخل مع يسوع الى دار رئيس الكهنة
فقيافا كان من البدايه وفي بداية المحاكمة اليهودية االولي التي في بيت حنانيا حكم عليه بالموت
وايضا حنانيا كان حكم عليه وارسله مقيد
 61 :41و كان حنان قد ارسله موثقا الى قيافا رئيس الكهنة
اي انه يدينه ويحكم عليه انه مجرم يستحق العقاب فارسله مقيد الي بيت قيافا

المحاكمة اليهودية الثانية في منتصف الليل في بيت قيافا
انجيل متي 62
 15 :62و الذين امسكوا يسوع مضوا به الى قيافا رئيس الكهنة حيث اجتمع الكتبة و الشيوخ

 11 :62و اما بطرس فتبعه من بعيد الى دار رئيس الكهنة فدخل الى داخل و جلس بين الخدام
لينظر النهاية
 15 :62و كان رؤساء الكهنة و الشيوخ و المجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع لكي
يقتلوه
 26 :62فلم يجدوا و مع انه جاء شهود زور كثيرون لم يجدوا و لكن اخي ار تقدم شاهدا زور
 24 :62و قاال هذا قال اني اقدر ان انقض هيكل اهلل و في ثالثة ايام ابنيه
 26 :62فقام رئيس الكهنة و قال له اما تجيب بشيء ماذا يشهد به هذان عليك
 21 :62و اما يسوع فكان ساكتا فاجاب رئيس الكهنة و قال له استحلفك باهلل الحي ان تقول لنا
هل انت المسيح ابن اهلل
 21 :62قال له يسوع انت قلت و ايضا اقول لكم من االن تبصرون ابن االنسان جالسا عن
يمين القوة و اتيا على سحاب السماء
 21 :62فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائال قد جدف ما حاجتنا بعد الى شهود ها قد سمعتم
تجديفه
 22 :62ماذا ترون فاجابوا و قالوا انه مستوجب الموت
 25 :62حينئذ بصقوا في وجهه و لكموه و اخرون لطموه
وبعدها قصة انكار بطرس

 25 :62اما بطرس فكان جالسا خارجا في الدار فجاءت اليه جارية قائلة و انت كنت مع يسوع
الجليلي
 56 :62فانكر قدام الجميع قائال لست ادري ما تقولين
 54 :62ثم اذ خرج الى الدهليز راته اخرى فقالت للذين هناك و هذا كان مع يسوع الناصري
 56 :62فانكر ايضا بقسم اني لست اعرف الرجل
 51 :62و بعد قليل جاء القيام و قالوا لبطرس حقا انت ايضا منهم فان لغتك تظهرك
 51 :62فابتدا حينئذ يلعن و يحلف اني ال اعرف الرجل و للوقت صاح الديك
 51 :62فتذكر بطرس كالم يسوع الذي قال له انك قبل ان يصيح الديك تنكرني ثالث مرات فخرج
الى خارج و بكى بكاء م ار

انجيل مرقس 41
 11 :41فمضوا بيسوع الى رئيس الكهنة فاجتمع معه جميع رؤساء الكهنة و الشيوخ و الكتبة
 11 :41و كان بطرس قد تبعه من بعيد الى داخل دار رئيس الكهنة و كان جالسا بين الخدام
يستدفئ عند النار
 11 :41و كان رؤساء الكهنة و المجمع كله يطلبون شهادة على يسوع ليقتلوه فلم يجدوا

 12 :41الن كثيرين شهدوا عليه زو ار و لم تتفق شهاداتهم
 15 :41ثم قام قوم و شهدوا عليه زو ار قائلين
 11 :41نحن سمعناه يقول اني انقض هذا الهيكل المصنوع بااليادي و في ثالثة ايام ابني اخر
غير مصنوع باياد
 15 :41و ال بهذا كانت شهادتهم تتفق
 26 :41فقام رئيس الكهنة في الوسط و سال يسوع قائال اما تجيب بشيء ماذا يشهد به هؤالء
عليك
 24 :41اما هو فكان ساكتا لم يجب بشيء فساله رئيس الكهنة ايضا و قال له اانت المسيح
ابن المبارك
 26 :41فقال يسوع انا هو و سوف تبصرون ابن االنسان جالسا عن يمين القوة و اتيا في
سحاب السماء
 21 :41فمزق رئيس الكهنة ثيابه و قال ما حاجتنا بعد الى شهود
 21 :41قد سمعتم التجاديف ما رايكم فالجميع حكموا عليه انه مستوجب الموت
 21 :41فابتدا قوم يبصقون عليه و يغطون وجهه و يلكمونه و يقولون له تنبا و كان الخدام
يلطمونه
وايضا بعدها قصة انكار بطرس

 22 :41و بينما كان بطرس في الدار اسفل جاءت احدى جواري رئيس الكهنة
 25 :41فلما رات بطرس يستدفئ نظرت اليه و قالت و انت كنت مع يسوع الناصري
 21 :41فانكر قائال لست ادري و ال افهم ما تقولين و خرج خارجا الى الدهليز فصاح الديك
 25 :41فراته الجارية ايضا و ابتدات تقول للحاضرين ان هذا منهم
 56 :41فانكر ايضا و بعد قليل ايضا قال الحاضرون لبطرس حقا انت منهم النك جليلي ايضا و
لغتك تشبه لغتهم
 54 :41فابتدا يلعن و يحلف اني ال اعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه
 56 :41و صاح الديك ثانية فتذكر بطرس القول الذي قاله له يسوع انك قبل ان يصيح الديك
مرتين تنكرني ثالث مرات فلما تفكر به بكى

انجيل لوقا 66
 11 :66فاخذوه و ساقوه و ادخلوه الى بيت رئيس الكهنة و اما بطرس فتبعه من بعيد
بيت رئيس الكهنة وهو قيافا وهي المحاكمة الثانية ولكن لوقا البشير تكلم عنها باختصار
وبعدها قصة انكار بطرس
 11 :66و لما اضرموا نا ار في وسط الدار و جلسوا معا جلس بطرس بينهم

 12 :66فراته جارية جالسا عند النار فتفرست فيه و قالت و هذا كان معه
 15 :66فانكره قائال لست اعرفه يا امراة
 11 :66و بعد قليل راه اخر و قال و انت منهم فقال بطرس يا انسان لست انا
 15 :66و لما مضى نحو ساعة واحدة اكد اخر قائال بالحق ان هذا ايضا كان معه النه جليلي
ايضا
 26 :66فقال بطرس يا انسان لست اعرف ما تقول و في الحال بينما هو يتكلم صاح الديك
 24 :66فالتفت الرب و نظر الى بطرس فتذكر بطرس كالم الرب كيف قال له انك قبل ان يصيح
الديك تنكرني ثالث مرات
 26 :66فخرج بطرس الى خارج و بكى بكاء م ار
 21 :66و الرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به و هم يجلدونه
 21 :66و غطوه و كانوا يضربون وجهه و يسالونه قائلين تنبا من هو الذي ضربك

انجيل يوحنا 41
 45 :41فسال رئيس الكهنة يسوع عن تالميذه و عن تعليمه

 66 :41اجابه يسوع انا كلمت العالم عالنية انا علمت كل حين في المجمع و في الهيكل حيث
يجتمع اليهود دائما و في الخفاء لم اتكلم بشيء
 64 :41لماذا تسالني انا اسال الذين قد سمعوا ماذا كلمتهم هوذا هؤالء يعرفون ماذا قلت انا
 66 :41و لما قال هذا لطم يسوع واحد من الخدام كان واقفا قائال اهكذا تجاوب رئيس الكهنة
 61 :41اجابه يسوع ان كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي و ان حسنا فلماذا تضربني
 61 :41و كان حنان قد ارسله موثقا الى قيافا رئيس الكهنة
وبعدها ايضا قصة انكار بطرس
 61 :41و سمعان بطرس كان واقفا يصطلي فقالوا له الست انت ايضا من تالميذه فانكر ذاك و
قال لست انا
 62 :41قال واحد من عبيد رئيس الكهنة و هو نسيب الذي قطع بطرس اذنه اما رايتك انا معه
في البستان
 65 :41فانكر بطرس ايضا و للوقت صاح الديك

فاالربعة اتفقوا علي نفس الترتيب وال يوجد ما ادعاه المشكك

الثالثة صباحا
امام مجمع السنهدريم الذي اجتمع بداية النهار بعد قصة انكار بطرس في االربع اناجيل
انجيل متي 65
 4 :65و لما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة و شيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه
 6 :65فاوثقوه و مضوا به و دفعوه الى بيالطس البنطي الوالي
 1 :65حينئذ لما راى يهوذا الذي اسلمه انه قد دين ندم و رد الثالثين من الفضة الى رؤساء
الكهنة و الشيوخ

انجيل مرقس 41
 4 :41و للوقت في الصباح تشاور رؤساء الكهنة و الشيوخ و الكتبة و المجمع كله فاوثقوا
يسوع و مضوا به و اسلموه الى بيالطس

انجيل لوقا 66
 22 :66و لما كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب رؤساء الكهنة و الكتبة و اصعدوه الى
مجمعهم

 25 :66قائلين ان كنت انت المسيح فقل لنا فقال لهم ان قلت لكم ال تصدقون
 21 :66و ان سالت ال تجيبونني و ال تطلقونني
 25 :66منذ االن يكون ابن االنسان جالسا عن يمين قوة اهلل
 56 :66فقال الجميع افانت ابن اهلل فقال لهم انتم تقولون اني انا هو
 54 :66فقالوا ما حاجتنا بعد الى شهادة الننا نحن سمعنا من فمه
انجيل لوقا 61
 4 :61فقام كل جمهورهم و جاءوا به الى بيالطس

واعتقد بهذا تاكدنا انه ال توجد اي شبهة

والمجد هلل دائما

