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 م:183:  مجمع القسطنطينية  المجمع المسكوني الثاني

م يف مدينة القسطنطينة حتت اشراف االمرباطور 183نطينية بتاريخ طعقد اجملمع الثاين : القس
 الكبري . ثاودوسيوس

 أسباب االنعقاد: 

بناء على انقسام االمرباطورية الرومانية اىل شرقية منحازة اىل االريوسية و غربية منحازة اىل 
 االثناسيوسية .

م  151و بعد وفاة االمرباطور قسطنطني الثاين مت إعادة توحيد االمرباطورية حتت قيادة قسطنطينيوس 
االقاليم اليت كانت حتت السيطرة الرومانية ، مما حدا  الذي فرض املذهب االريوسي على مجيع

، أين مت 135-173باالثناسوسيني اىل حماولة املقاومة، فكان ذلك على يدي االمرباطور ثاودسيوس
 م.183الغاء املذهب االريوسي و مت االجتماع للمجمع الثاين القسطنطينية 
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 ت املتتل  اليت سم  العقيدة املسيحية انت دينية بسبب بعض املقوالكعلى أن االسباب احلقيقية  
 وفقا للمذهب االثناسيوسي ومنهم جند : 

 : 1آراء مقدونيوس اسقف القسطنطينية المعزول -
تتلتص آراء مقدونيوس يف انكار الهو ت الروح القدس ، و جممل قوله ان الروح القدس أنه 

 خملوق وهو مبثابة طاقة و لي  اله مثل االب و االبن .

 اوسابيوس من اتباع سابيليوس:آراء    -
 تتلتص آراؤه يف انكار األقانيم الثالثة و قال بأن الثالوث ذاتا واحدة و اقنوم واحد.

 أراء أبوليناريوس اسقف الالذقية : -
تتلتص أراؤه يف أن املسيح مل تكن له اال طبيعة واحدة و هي الطبيعة االهلية ألن اجلسد حبد ذاته 

يكن ألفعال املسيح بعد ذلك إال أصل واحد ترد إليه فتوالها وهذا لي  طبيعة انسانية و مل 
 2األصل هو الطبيعة االهلية بالذا ت

                                                           
" الذى كان بطريركًا للقسطنطينية والذى بسببه انعقد اجملمع املسكوىن هناك، ألوهية الروح القدس ولكنه مل ينكر أنكر "مقدونيوس - 1

 .م183ألوهية السيد املسيح. وُحكم عليه وعلى تعليمه اهلرطوقى ىف اجملمع املسكوىن الثاىن بالقسطنطينية 
ألنه ال يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع “ل السيد املسيح عن الروح القدس كان مقدونيوس قد استند إىل ما ورد ىف إجنيل يوحنا ىف قو 

(. فقال مقدونيوس إن الروح القدس 31: 31)يو ” ذاك ميجدىن ألنه يأخذ مما ىل وخيربكم( “31: 31)يو ” يتكلم به وخيربكم بأمور آتية
(، وألنه يشهد لالبن بناًء على ما قاله 31:  31نفسه )يو(، وألنه ال يتكلم من 31،35:  31أقل من االبن ألنه يأخذ مما لالبن )يو 

 .(. وأيضاً ألنه يُرسل من اآلب ومن االبن61:  35)يو ” ومىت جاء املعزى الذى سأرسله أنا إليكم.. فهو يشهد ىل“السيد املسيح: 
 .(61:  31)يو ” وأما املعزى الروح القدس الذى سريسله اآلب بامسى فهو يعلمكم كل شىء“يُرَسل من اآلب : 
 (61:  35)يو ” ومىت جاء املعزى الذى سأرسله أنا إليكم من اآلب روح احلق“ويُرَسل من االبن: 

bishoy.com/ar/?p=510-http://metroplit 
م. وأظهر فسادها وحكم حبرمه وحرم بدعته وحاول  116سنة  وقد فند هذه البدعة من قبل القدي  أثناسيوس بعد رجوعه من منفاه -

 .األساقفة بعد ذلك إقناع مكدونيوس خبطأه وخطأ عقيدته الفاسدةـ لكنه رفض وأصرَّ على التمسك مبعتقده
الوث فحكم عليه اجملمع باحلرم وفرزه من شركة الكنيسة وحكم عليه اإلمرباطور بالنفي وقرر اآلباء أن الروح القدس هو األقنوم الثالث من الث
ْنَبِثق من اآلب"

ُ
حيي امل

ُ
 .القدوس وإنه مساو لآلب ولالبن، مث قرروا تكميل قانون اإلميان النيقاوي: "نعم نؤمن بالروح القدس الرب امل

https://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory_02-History-of-the-Coptic-Church-
Councils-n-Christian-Heresies/Encyclopedia-Coptica-History__006-Magma3-Elk-

Kostantinea-381.html. 

http://metroplit-bishoy.com/ar/?p=510
http://metroplit-bishoy.com/ar/?p=510
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مبعىن أن الالهو ت قد مارس وظيفته و امتزج مع الناسو ت امتزاجا كليا حىت أنه احتمل اوجاع 
 الصليب .

 3منهما كليهما. و أن األقانيم متفاو ت ، فالروح القدس عظيم و االبن أعظم منه و االب أعظم

 351م للرد على هذه االشكاليا ت فحضر اجملمع حوايل  183مت انشاء جممع القسطنطينية 
فأكملوا  تلميذ اثناسيوس، ردوا على مقدونيوس 16قسي  منهم بطرق االسكندرية سميثاوس 

على قانون االميان الروح القدس اله حق : : نؤمن الروح القدس   ....الرب هو احمليي املنبثق من 
  4اآلب  نسجد له و منجده مع اآلب و اإلبن، بكنيسة واحدة وننتظر قيامة األموا ت

 قرارات المجمع : 

 مت يف هذا اجملمع مت اخلروج جبملة من النتائج من أمهها  : 

 عدم شرعية اآلراء اآلريوسية . -
 اثبا ت أن الروح القدس هو روح االله وهي من الالهو ت . -
 احلكم بلعنة مقدوني  و و اتباعه. -

 

 :113المجمع المسكوني الثالث :  مجمع أفسس عام 

مت هذا اجملمع يف عهد ثيوسيدوس الصغري حبضور مئتا اسق  برئاسة القدي  كرل  األول البري بابا 
 ة. االسنكدري

 أسباب انعقاد المجمع:  -

                                                                                                                                                                                     
 .331-313، اجملامع املسيحية ص  83الفرق املسيحية من البداية اىل االسالم  ص  - 2
 .13الطوائ  املسيحية يف مصر و العامل ص  - 3
 حماضرة االنبا بيشوي على اليوتيوب اليوتيوب ، املذاهب و الفرق املسيحية . - 4
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من بني اسباب انعقاد اجملمع اآلراء اليت جاء هبا نسطور ، فبعد جممع نقية الذي كان من نتائجه      
القول  بإهلية االبن و مساوته لآلب، وجممع القسطنطينية الذي حكم بإهلية روح القدس و مساوته 

ساحة النقاش العقدي وهو طبيعة شتصية لآلب، و اللذان افرزا قضية عقدية جديدة  ظهر ت اىل 
 مرمي هل هي  أم اله أم ام املسيح؟.

أول  من أثار النقاش هو القسي : "أنستهاسيوس ، و تابعه يف ذلك نسطوريوس و االسق  
 بيالجيوسو كثري من نصارى املشرق ، و حتدد ت مقولتهم يف : مرمي أم املسيح و ليست أم اهلل.

 :  5أهم آراء نسطريوس

 عقيدة االحتاد حسب الطبيعة اي رفض االحتاد بني الالهو ت و الناسو ت. رفض -
 اعتبار ان العالقة بني الالهو ت و الناسو ت هي اتصال و لي  احتاد.  -
و ابن اهلل و ان يسوع هو ابن العذراء  مرمي و التعليم بابنني و بأقنومني ) اعتبار ان الكلمة ه -

 ابن االنسان (. –االبن اهلل 
االنسان يسوع خمتار من الكلمة و قد انعم  عليه اهلل الكلمة بكرامته و القابه و اعتبار ان  -

 لذلك نعبده معه بعبادة واحدة .
يرفض تسمية  السيدة العذراء والدة االله  يسميها "أم يسوع ".كما يرفض ثيؤدوس و ينادي  -

سيح األول ألنه االنسان ، و يقصد باملسيح الثاين و لي  امل بـ خريستوتوك  "والدة املسيح
 يعلم مبسيحني .

أن اهلل هو الفادي و بالتايل يفقد الفداء قيمته وفاعليته و ال حمدوديته ، و عن هذا نقول أنه  -
مل يكن يسع املسيح هو هو نفسه اهلل الكلمة فما قيمة صلب يسوع املسيح ؟ لقد قال 

ليوم و اىل االبد " القدي  بول  الرسول : أن  يسوع : " يسوع املسيح هو هو أمسا و ا
                                                           

نيسة من ان املسيح هو كملسيح شتصني ومخا الشتص االهلي ةو الشتص االنساين عك  ما تعلمه الكان نسطور يقول  ان يف ا  - 5
اهلية و انسانية ،  و قد وق  يف مقابل املنحى الالهويت لكنيسة االسكندرية اليت تشدد على مفهوم الكلمة الذي شتص واحد يف طبيعتني 

 .171صار جسدا . موسوعة األديان امليسرة ص 
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:  11و قال الرب يف سفر اشعيا : " أنا أنا الرب و لي  غريي خملص " اشعيا  8: 31عب 
33 . 

رفض االحتاد االقنومي  :  ألن نسطور قد جعل يف املسيح اقنومني منفصلني  و متمايزين فما  -
ن الكلمة قد أهنع رفض الوحدة حبسب الطبيعة ، عكذا رفض الوحدة حبسب االقنوم و اعترب ا

اختذ شتصا من البشر و اتضل به يف وحدة خارجية حبسب الشتص اخلارجي أو اهليئة اليت 
هي يف نظره صورة اهلل اليت احتد ت بصورة االنسان يسوع املسيح الذي سكن فيه الكلمة 

    6ووحده بكرامته و اسبغ عليه بألقابه.
هو انزال يسوع مرتبة نيب او قدي  حل عليه اقنوم الكلمة ، ذلك الشرك يف  ومن نتائج مقولة نسطور

 العبادة بأن يعبد انسان مع اهلل بعبادة واحدة نتيجة ان اهلل قد اعطى هذا االنسان كرامة مساوية له .

فأراء نسطور تسمى بـ:  بدعة هالك : "املسيح بعضه إله و البعض لي  إله و لي  كما قال اريوس 
سنة بينه و بني اثناسيوس ( املسيح  311الكنيسة املصرية )  61د عليه ِكروّل  األول رقم  "، ر 

 دائما إله و إنسان بعض التجسد ال انفصال بينهما .بعد كثري السجاال ت بينهما 

جاء جممع الثالث:  افس  فكان ميثاق تغليط نسطور ، نفي اىل مصر  اىل دير يرأسه االنبا شنودة 
 يد(. )سوهاج الصع

اضافة قاعدة جديدة ردا على نسطور الذي يقول أن العذراء والدة الطفل يسوع و لي  والدة اهلل ، 
نعظمك يا ام النور الحقيقي و نمجدك ايتها العذراء القديسة والدة االله " و فجاء ت القاعدة:   

يفرتق الالهو ت ال انفصال بينهما مل هذا اعتراف ضمنيا بالتجسد وقد ولدته كانسان وهو اله،  
  7عن الناسو ت.

 قرارا المجمع :

                                                           
 .18الطوائ  املسيحية يف مصر و العامل ص _  6
 حماضرة من االنبا بيشوي يوتيوب  .  - 7



د مروان معزي 6السداسي  3السنة   20باقي المحاضرات مادة المسيحية   
 

 االقرار بالطبيعتني للمسيح الهوتية و ناسوتية   -
 العذراء  ام اهلل  -
 لعن نسطور و نفيه و احلكم عليه باحلرمان.  -

 و ما يالحظ عن هذا اجملمع أنه: 

 مل يكن شامال لكل اطراف النزاع لغياب اساقفة انطاكيا و نسطور نفسه. -
اجملمع زاد يف تفسري مفهوم الىب الذي وضغته اجملامع السابقة حيث قال : أن االبن هو  -

 اللهله طبيعتان واحدة الهوتية اهلية ، و االخرى ناسوتية بشرية .
 املناقشا ت العقدية مل تنل حظها من التأييد بالنصوص من االناجيل. -
-  

 م : 114مجمع افسس الثاني 

قيادة االمرباطور ثيؤودوس الصغري بناء على التماس أوطاخيوس)و م  حتت  113عقد بأفس  سنة 
الذي يعترب من اشد اعداء نسطور( الذي نادى بأن الطبيعة االهلية ابتلعت الطبيعة البشرية يف املسيح 

 استئنافا للحكم الصادر بقطعه من جممع مكاين عقده فالفيانوس اسق  القسطنطينية .

قد أقر اوطاخيوس بأنه يعتقد باالميان النيقاوي فربؤها اجملمع)و اسق  و  351و قد حضر اجملمع 
قد مت ادانة اوطاخيوس قبل هذا يف احدى اجللسا ت مث استعان بوالن امرباطور االمرباطورة الذي وق  

 جبانبه، مث مت اعادة القرارا ت باعرتاف اوطاخيوس و اميانه بالقوانني النيقاوية( 

 القول بالطبيعة الواحدة دون امتزاج او اختالط او استحالة.و من نتائج هذا اجملمع هو 

 احلكم على فالبيانوس باحلرمان.  -
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  :مذهب يعقوب البردعي

هم اجلماعة اليت اعتنقت العقيدة املنوفيزية امللقبون بالكنيسة السريانية االرثوذكسية و اليت تعين عقيدة 
ن الكلمة احتد ت مع احلقيقة االنسانية يف الطبيعة الواحدة اليت نشرها اوطاخيوس و تذهب اىل ا

 – املسيح اعطى طبيعة واحدة فيه  قد سمت ادانته يف جممع خلقدونيا

 .و قد ساعد انتشارها اجلانب السياسي املتمثل يف معارضة السلطة السياسية الرومانية ، 

م بعض اجلماعا ت و يف القرن الثامن عشر مت االتفاق و التقارب مع كرسي روما مما نتج عنه انضما
  8.اىل الكنيسة روما ، وشلت ما يدعى بطريركية السريان الكاثوليك

 مجمع خلقدونيا:

أساس اخلالف الداعي النعقاد هذا اجملمع هو نتائج جممع افس  االول الذي اعترب ان      
 للمسيح طبيعتني، مما حدا اىل انعقاد افس  الثاين الذي قرر ان للمسيح طبيعة واحدة. 

 كذلك  ما صدر عن كرلل  الذي اكد ان للمسيح طبيعة واحدة. 

م و البابا لونطوس الكبري  و حضره أكثر من  157 161و قد انعقد يف ظل االمرباطور مركانيوس 
اسق  و مت فيه حتددي االميان باثبا ت عقائد نيقيا من حيث  مساواة االبن مع اآلب يف  511

مبعىن ان املسيح اله و و انسان فيآن واحدمث ما قرر يف جممع القسطنطينية اليت نصت  الذا ت و اجلزهر
 على الوهية الروح القدس بوصفه االقنوم الثالث املنبثق من اآلب.

لقد رأى النساطرة من اجملمع انتصر ملذهبهم ، أما انصار كرلل  فاعتقدوا ان ما تقرر يف 
تفاق عليه يف افس  اين كفر نسطور و مت تثبيت عقيدة خلقدونيا امنا كان عدوال عما مت اال

 العذراء ام االله.

                                                           
 .516موسوعة االديان امليسرة ص _  8
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 ومن نتائج مجمع خلقدونيا:

 ابطال قرارا ت جممع أفس  الثاين.  -
للمسح طبيعتني ال طبيعة واحدة ، و االلوهية طبيعة لوحدها  و الناسو ت طبيعة لوحده التقتا  -

 يف املسيح.
 لعن نسطور و نفي البابا ديسقوريوس .   -

 و بلعن ديسقورسيوس انتفضت الكنيسة املصرية انتصارا  السقفها و  لكنيستها

االنفصال التدرجيي للكنيسة املسيحة ، حيث نتج عنها : كنائ  خلقدونية و كنائ  غري   -
 خلقدونية 

و هي اليت تضم كنيسة روما و القسطنطينية  و اليت تعتقد بأن للمسيح  فالكنائس الخلقدونية
 يئتني.طبيعتني و مش

كنيسة، و كنيسة روما اليت تفرع عنها   35و تضم الكنائ  البيزنطية و هم الروم االرثوذك  و تضم 
 فيما بعد الربوتستانت و االجنليكان. 

و هي اليت تضم الكنائ  القبطية  ومن كان يف فلكها،و اليت تقول  الكنائس غير الخلقدونية أما
 بالناسو ت دون اختالط او امتزاج  او تغيري.  بالطبيعة الواحدة للمسيح احتاد الالهو ت

و تضم كنيسة االسكندرية و احلبشة ، اريترييا انطاكيا و مها اهلند ) السريان( االرمن و هي سبع  
 كنائ .

و يف نف  اجملمع قرر بعض اساقفة أن كرسي القسطنطينية له نف  االمتيارزا ت نفسها مثل كرسي 
 وصل اليها مدينة القسطنطينية فهي سمثل روما اجلديدة ، و مل يرتدد روما  نظرا لألمهية السياسية اليت

البابا ليون يف بيان له ان سلطة اسق  روما مبين على كالم املسيح للقدي  بطرس و لي  على امهية 
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املدينة فاحنلت املشكلة ، لكن بعد اخلالفا ت بني السلطتني السياسيتني بني روما و القسطنطينية اد ت 
  9الذي ما زال موجودا اىل يومنا هذا. 3151اق اخر سنةاىل انشق

 عشر  : الكنيسة بعد مجمع خلقدونيا: الحاديالمبحث 

أهم جممع بنيت عليه الكنائ  املسيحية  بناء على ما سبق بيانه تعترب قرارا ت جممع خلقدونيا       
قراراهتا و موقفها النهائية من االعتقادا ت و اليت رمست يف اجملمع اين مت ظهور بوادر االنفصال 

 املرجعي بني الكنائ  بإنشاء كنائ  خلقدونية و أخرى غري خلقدونيا.

ة الغربية ، و هذه الكنيسة حيث كان اجملمع السبب يف انفصال الكنيسة املصرية عن الكنيس          
تناصر آراء كرلل  و ديسقوريوس و اليت تعتقد بأن اهلل ذا ت واحدة مثلثة األقانيم ، اقنوم اآلب و 
اقنوم االبن ،و اقنوم الروح القدس و ان االقنوم الثاين االبن املتجسد من الروح القدس ومن مرمي 

ية منزهة عن االختالط  و االمتزاج و العذراء فصري هذا اجلسد معه واحدا وحدة ذاتية جوهر 
االستحالة بريئة من االنفصال و هبذا االحتاد صار االبن املتجسد طبيعة واحدة من طبيعتني و مشيئة 

  10واحدة

 االنشقاق بين الغرب  و الشرق :

م حدث اختالف بني الكنائ  اخللقدونية بسبب مموضوع االنبثاق االقنوم  3151ببزوغ عام     
الروح القدس، باضافة كلمة " و االبن " للقانون النيقاوي، و هذا هو ما يعرب عنه باالنشقاق الثالث 

 الكبري بني الشرق والغرب.
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فالروح القدس بناء على االميان النيقوي منبثق فقط من االب أما بعد هذا التاريخ فقد اضي  "و 
ذا االخري تعتقده الكنيسة الكاثوليكية االبن " اشارة اىل ان الروح القدس منبثق كذلك من االبن، و ه

  11و الربوتستانتية.

 813م  الذي مل حيضره الشرقيون و مل يعرتفوا به، و يف سنة 583ومرجعية الفكرة هي جممج توليدو 
اراد االمرباطور شارملان اضافة تلك اللفظة اىل القانون النيقاوي لكن البابا الون الثالث اعلن ان 

لالميان لكن ال جيوز اضافته و بضغوطا ت متتالية ظل االباطرة يضغطون على اللفظة غري مناقضة 
اين مت اضافتها من طرف البابا سرجيون يف  3113الباباوا ت على اضافة تلك االلفظة حىت سنة 

م مع البابا بندكتوس الثامن الذي ادخل رمسيا لفظة و االبن بضغط من  3131رسالة له ، و يف سنة 
 الثامن. االمرباطور هنري

 ظهور الكنيسة  البروتستانتية :

م ظهر يف املانيا و سويسرا و النمسا، تؤمن بالتثليث أظهر االنكار على  3563ظهر مارتن لوثر   
 بابا روما و جممل املعتقدا ت السائدة و تسموا فيما بعد حركة احملتجني " بروتستانت" .

تؤله الربوتستانتية املسيح و لكنها تنكر تقدي  مرمي ،كما تنكر مجلة من الطقوس كالتماثيل و 
الصلبان ، وقراءة النصوص املقدسة بلغا ت غري مفهومة، و يضاف اهلا انكار عصمة الباب و صكوك 

 الغفران ، و جممل االسرار السبعة. 

 مل يسلم املذهب اجلديد من االنقسام : 

و تسمى بالكنيسة االسقفية، وهم خليط بني الكاثوليك و  3518جنليكاين: االنشقاق اال
الربوتستانت  ، و السبب وراء ذك هو قبول تشريع الطالق  برقيام امللك هنري الثامن بتطيق زوجته ، 

 و كذلك االساقفة الذين مسح هلم بالتزوج مرتني بسبب التطليق او الرتمل . 
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 و اجماال يمكن القول بأن :

م و 3151الكنيسة الكاثوليكية و االرثوذكسية، هي الكنيسة اليت أنشئت مبوجب قرارا ت        
الذي م  الكنائ  اليت كانت تسمى بالكنائ  اخللقدونية، و اليت هلا خلفية قبل ذلك حول احقية 

و كرسيها  التمثيل بني الكرسي القسطنطيين و الكرسي الروماين ، فتم انشاء الكنيسة الغربية الالتينة
كرسي روما وهي ما يعرف بالكنيسة الكاثوليكية ، يف مقابل الكنيسة االرثوذكسية و اليت تعود اىل 
الكرسي البطرياركي القسطنطينية و اليت تسمى الكنيسة الشرقية اخللقدونية  للتمييز بينها و بني غري 

 اخللقدونية و تسمى بكنائ  الروم االرثوذك .

اصبحت الكنيستان الشرقية و الغربية تعيشان ة تعمالن منفردتني و لي  ومنذ االنفصال التام 
إلحدامها اي عالقة  مع اآلخر ، و صار ت كل كنيسة توجه فعاليتها لبلوغ منافعها و مقاصدها 

 اخلاصة.

كانت الكنيسة الشرقية ترى نفسها حامية االميان املسيحي و التنظيم الكنسي االصيل املستقيم 
 ئمة على ايضاحه.بكامله و القا

و هبذا االنفصال انتهى عهد اجملامع الكنسية املسكونية رغم ان الكنائ  الكاثوليكية ابقت على 
 اجملامع و على اخلروج بعقائد جديدة االل اهنا مل تعد تصب غب الصبغة املسكونية .

 الكنيسة الشرقية اليونانية االرثوذكسية :

 اثوس : معتقد ، ذكسا : قومي ، و هي اجلماعة اليت تعتقد ما كلمة االرثذوك  تعين املعتقد القومي
 انبثق عن اجملامع املسكونية. 

 و يطلق مصطلح االرثوذكسية على اسرتني من الكنائ  : 

 م  153: اليت رفضت قرارا ت جممع خلقدونيا الكنائس الشرقية غير الخلقدونية -
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مع خلقدونيا و تضم الكنائ  : و اليت قبلت قرارا ت جم الكنائس الشرقية الخلقدونية -
 االربعة يف القسطنطينية و االسكندرية و انطاكيا و القدس  و الكنائ  احلديثة يف روسيا.

 الكنيسة اليونانية االرثوذكسية ، تسمي االساقفة بالبطارقة.

 من حيث االعتقاد:

د ت مع تؤمن االرثوذكسية بأن للمسيح طبيعة واحدة و مشيئة واحدة و ذاتا واحدة ، احت -
اجلسد  و هذا االحتاد دون اختالط و ال متزاج ، و بذلك قالعذراء  مرمي أم ووالدة االله 

 االبن. 
تعتقد ما جاء يف اجملامع املسكونية ، و بذلك فهي تعتقد بالكتاب املقدس و دستور االميان   -

عن القوانني  خاصة نيقية و القسطنطينية ،و كتابا ت االباء و قرارار ت اجملامع املسكونية فضال
 الكنسية.

 الكنيسة الكاثوليكية: 

    12تعتقد باملسيح طبيعتني و مشيئتني فاملسيح له اقنومان اهلي و انساين ، من يوم مولده اىل صلبه. 

  فيما يلي :و تشترك االرثوذكسية و الكاثوليكية و البروتستانتية  

الثالوث االقدس ، وهو من بذل نفسه على الصليب االميان باليسوع االله املتجسد االقنوم الثاين يف 
 تكفريا للتطيئة االوىل.

 و ختتل  عن جتسد الروح القدس و باقي املسائل اليت احدثت بعد خلقدونيا.
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 : 13جدول يمثل اهم الفروقات بين الكنائس المسيحية منذ القديم الى العالم المعاصر

  

 اهلل ووجوده
كائن سرمدي موجود منذ األزل حي حقيقي روح ذا ت ، غري متغري ، خالق  االرثوذك 

 الكون و حافظه إله غري حمدود
 // الكاثوليك
 // الربوتستانت
 // االودفنتست 
 // شهود يهوه

 صفاته
روح بسيط سرمدي جزيل الصالح عاملربكل شيء عادل قادر حاضر يف كل  االرثوذك 

 مكان 
  الكاثوليك
  الربوتستانت
  االودفنتست 
  شهود يهوه

 الوحدانية
 إله واحد باجلوهر و الذا ت منفرد بالوحدانية منزه عن االثنية  االرثوذك 
 _ الكاثوليك
 _ الربوتستانت
 _ االودفنتست 
 _ شهود يهوه

 التثليث
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متساوية يف اجلوهر متميز كل منهم يف اخلواص و  إله واحد ذو ثالث اقانيم االرثوذك 
 هذا التعليم يسموعلى العقل البشري

  الكاثوليك
  الربوتستانت
  االودفنتست 
و فرضها قسطنطني بالقوة  6التثليث عقيدة وثنية تثبتت املسيحية يف القرن  شهود يهوه

 و هي بدعة شيطانية ضد اهلل
 اآلب

 السموا ت و االرض ما يرى و ما ال يرىضابط الكل خالق  االرثوذك 
 // الكاثوليك
 // الربوتستانت
 _ االودفنتست 
 _ شهود يهوه

 االبن  الهوته
الهوته هو الهو ت اآل] و أزليته مثله فهو مولود من اآلب قبل كل الدهور و  االرثوذك 

 مساوي لآلب يف اجلوهر
 // الكاثوليك
 // الربوتستانت
املسيح هو رئي  املالئكة ميتائيل لكنه لي  مالكا و لي  هو اهلل بطبيعته  االودفنتست 

بل كان نائبا عنه يف اخللق و قد ورث طبيعة كالبشر سماما و كان ويف مهمته 
يف العامل حتت املتاطرة و الفشل و اخلسارة االبدية و مل يضمن خروجه من 

اشقاء من مرمي امه مل  القرب منتصرا و ال قبول االب لذبيحته و كان له اخوة
و بدأ  3811يكونوا مومنني برسالته و قد دخل اىل قدس االقداس عام 

 تطهريه 
كو ان يسوع انسانا كامال ولد بشريا و مباشرة من اهلل وهو اللوغوس و  شهود يهوه
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نائب اهلل و ممثله املتكلم بامسه وهو مساو آلدم و قد تغيري للطبيعة اإلهلية 
ري مساو هلل بل ادىن منه وهو و الشيطان كانا ابنني هلل عند عماده وهو غ

 وهو غري خالد بل هو موظ  عند اهلل
 تجسده

 جتسد من الروح القدس ومن مرمي العذراء تأن  االرثوذك 
 // الكاثوليك
 // الربوتستانت
  االودفنتست 
  شهود يهوه

 موتع الخالصي
و قرب وما ت و نزل اىل اجلحيم بالصليب  صلب على عهد بيالط  و تأألم االرثوذك 

 و أمت اخلالص للبشرية كلها 
 // الكاثوليك
 ال تؤمن بعض طوائفها بنزوله اىل اجلحيم وبعد صلبه  الربوتستانت
  االودفنتست 
  شهود يهوه

 طبيعته و مشيئته
بغري اختالط و ال امتزاج و ال تغيري اذ مل يعد له  احتد الهوته مع ناسوته االرثوذك 

 طبيعتان منفصلتان بعد االحتاد
 له طبيعتان و مشيئتان  الكاثوليك
 كالكاثوليك  الربوتستانت
 _ االودفنتست 
 _ شهود يهوه

 الروح القدس
يعمل يف املؤمنني و تقديسهم و ارشادهم  هو الرب احمليي املنبثق من ىاآلب االرثوذك 
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 مبواهبهم
 منبثق من اآلب و االبن الكاثوليك
 كالكاثوليك الربوتستانت
 هو سفري اهلل  االودفنتست 
لي  هو اقنوم بل من تعليم البشر و قد انتهت مواهب بوفاة الرسل اذ كان  شهود يهوه

 رحيا غري منظورة
 االسرار   المعمودية :

 سر جيعل به التعمد على نعمة امليالد اجلديد بالتغطي  االرثوذك 
 جيوز العماد بالرش او السكب الكاثوليك
 لي  سرا مقدسا جيوز ممارستها بالرش او التغطي  و ال معمودية لالطفال الربوتستانت
 مثل اخلتان و ال معمودية لالطفال ال بالرش و ال بالتغطي  االودفنتست 
 ميكن اجاؤها يف محاما ت السباحة و االفضل ان تكون جارية  شهود يهوه

 النيرون
 تنال به موهبة الرب وهو سر تثبيت املعمودية  االرثوذك 
 // الكاثوليك
 ال تؤمن هبا الربوتستانت
 //  االودفنتست 
 // شهود يهوه

 االعتراف
 سر مينح به اهلل اخلاطء احلل منها  االرثوذك 
 هي وفاء العدل االهلي كما تصدر صكوك الغفران  الكاثوليك
 ال اعرتاف اال امامك من اخطأ له  الربوتستانت
 ال يعرتفون به االودفنتست 
 // شهود يهوه

 التناول
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 ياكل فيه جسد املسيحو يشربه دمه احلقيقي  االرثوذك 
 اسمامه بفطري  الكاثوليك
 حيضر املسيح يف القداس رمزيا  الربوتستانت
 جمرد رمز االودفنتست 
 ال تناول عندهم  شهود يهوه

 مسحة المرضى
 ميسح للشفاء  االرثوذك 
 ال يعمل اال اذا شارف املريض على املو ت الكاثوليك
 لي  بسر و الغفران  الربوتستانت
 // االودفنتست 
 ال سر عندهم شهود يهوه

 الزواج
 نعمة االرتباط ز ال طالق  االرثوذك 
 ال تسمح بالطالق حىت لعلة الزنا و تكتفي بالتفريق ا الكاثوليك
 لي  بسر  الربوتستانت
 // االودفنتست 
 جيوز اهلجر و ال زواج بغري شهود يهوه شهود يهوه

 الكهنوت
 يضع االسق  يده على الرأس لنقديسه و تكريسه  االرثوذك 
 للبابا سلطان نقل جزاء االعمال  الكاثوليك
 ال كهنو ت  الربوتستانت
 // االودفنتست 
 // شهود يهوه
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