
أمـــير نصـــر





كان اآلباء الرسل األطهار فى كرازتهم للخليقة لها يُنادون ويبشرون
بالمسيح إلهنا وفادينا ومخلصنا 



ما ميزاتمالمإن عصر المجامع المسكونية فى الكنيسة له الكثير من 

.  يجعل له األهمية الكبرى فى تاريخ الكنيسة 

، ووحدانيتهاإليمان والتمسك بهحفظ هو هاولعل أهم

ولىاألولقد كان وسيظل لكنيسة اإلسكندرية المكانة 

تهالتمسك باإليمان األرثوذكسى القويم وحمايفى 



أنواع المجامع الكنسية

ساقفة وهى التى يجتمع فيها جميع أ( : اإلقليمية) المكانيةالمجامع : أوالً 

ميع وقراراتها ملزمة لج(المجمع المقدس ) الكنيسة برئاسة قداسة البابا 

اإليبارشيات والكنائس التابعة لها 

هنةالكمعوهى التى يجتمع فيها األسقف : (المحلية ) العامةالمجامع : ثانياً 

ت وهى ملتزمة بقرارا.فى كل إيبارشية، لتدبير أمورهم الخاصة والشمامسة

المجمع المقدس 

الم هااى مجااامع إسااتثنائية علااى مسااتوى العاا:المجااامع المسااكونية : ثالثاااً 

هاا   أساااقفة الكراسااى المساايحية الرسااولية، وجميااع ويحضاارها المسيحى،

اإليمانتنعقد عند الضرورة كظهور تعليم غريب، أو إنحراف فى 



:ويشترط فى مسكونية ه   المجامع ما يلى 

.ـ أن تنعقد بسبب بدعة وإنشقاق1

.ـ بدعوة من اإلمبراطور المسيحي2

.كونية ـ أن يحضرها أساقفة الكنيسة شرقاً وغرباً،لتتمثل فيها المس3

.قبلـ أن تقرر شيئاً جديداً لم يكن مقرراً من 4

.قراراتهاــ أن يعتمد اإلمبراطور 5

.المسكونةــ قرارتها ملزمة لكل كنائس 6

وذكسيةاألرثالمجامع الثالثة هى التى تعترف بها كنيستنا القبطية 



مجامع ما قبل نيقية

م، ناا كر ماان 325هنااام مجااامع كثياارة ساابقي مجمااع نيقيااة المسااكونى األو  

بينها

م بخصااو  257عااام كبريااانوس، القااديس برئاسااة قرطاجنااة مجمااع ❖

.معمودية الهراطقة 

الا ى م بخصاو  هرطقاة باولس السمسااطى، 258عام مجمعا أنطاكيه ❖

.أنكر الهوت اإلبن

م315عام الجديدة قيسارية مجمعو،م314عام مجمع أنقرا ❖

ا وقااد أصاادر المجمعااان قوانيناااً كنسااية، لهااا صاافة العموميااة، وأ اا ت بهاا

.الجامعةالكنيسة 







الوفد المصرى



تحديد عيد القيامة-

معمودية الهراطقة-
شقاق مالتيوس أسقف أسيوط-

سبتولية رجا  اإلكليرو-

للكراسى الرسوليةالرعوى تحديد الناطق -

تشريع بعض القوانين الكنسية-



أولاً

الفهم السليم❖اإليمان  المعاش❖فىًضوء

أريوس ينكر الهوت السيد المسيح ألن اإلبن غير مساو لآلب

حوارات وسجاالت بين األساقفة وأريوس❑



اًثاني ا

هوموسيوسالجوهر    مساو لآلب فى 

أوموسيوسالجوهر    مشابه لآلب فى 

لبالغتهإعجاب األساقفة واإلمبراطور بأثناسيوس 

السليم  لنصو وفصاحته ودقة تعبيراته الالهوتية وفهمه 

الكتاب المقدس

:اإلمبراطور قسطنطين يقول له
(أنت بطل كنيسة هللا) 







قضايا أخــرى







عاصمة اإلمبراطورية البيزنطية•

يرأسسها اإلمبراطور قسطنطين الكب•

م331فى منطقة بيزنطة وافتتحي عام 

حالياً مدينة إسطنبو  التركية •

رازة أقيم بها كرسى القسطنطيية على أساس ك❑

القديس أندراوس الرسو   فى ه   المنطقة

جلس على ه ا الكرسى بطاركة عظام ❑

مثل القديس يوحنا ذهبى الفم

ة وجلس أيضاً  عليه بطاركة هراطق❑

مثل مقدونيوس ونسطور



م381سنةعقد فى مايو ▪



.جمعتنيح أثناء المولكنه األنطاكى مالتيوس رأس المجمع ❑

طنطينية نكتاريوس أسقفاً للقسبعد أ تيار❑

.  رأس المجمع  بموافقة جميع اآلباء



هرطقة مقدونيوس

سبعدو الروح القدلُقب 



هرطقتا أبوليناريوس

تصدى له   التعاليم المنحرفة سبق وأن 

م362البابا أثناسيوس الرسولى فى مجمع اإلسكندرية 

المساواة بين األقانيم الثالثة بعدم علم 

منهماواآلب أعظم فالروح القدس عظيم واإلبن أعظم 

هرطقة أوسابيوس

وأن تصدى له   الهرطقة سبق 

(264ـ 246)14ديونيسيوس الكبيرالبابا 



اإليمان بالهوت الروح القدس

ىقانون اإليمان المسيح



يغيركل من وحرم اآلباء أن ه ا هو قانون اإليمان المسيحى أعلن ❑

يح ف أو يضيف من ه ا القانون         أو 

قرارات أ رى

:قوانين أ رى 7وضع المجمع 

.التمسك بقانون إيمان نيقيةـــ1

.ـــ حدد مناطق النفوذ الرعوية للكراسى الرسولية واألسقفيات 2

كيةروما ــ القسطنطينية ــ اإلسكندرية ـــ أنطا: ـــ ترتيب الكراسى الرسولية 3

ينية ـــ رفض مكسيموس السينيكى ال ى سعى للجلوس على كرسى القسطنط4

وسيامة نكتاريوس بطريركا له

.ـــ بخصو  توبة الهراطقة وأتباعهم 7و5

.ـــ ما يجب إتخاذ  عندما تُقدم دعاوى ضد األساقفة 6



(جاملة الم) المدنية الرفعة والكرامة الدينية فى أنه ال مبرر إلقحام الكراسى ▪

م يدون أن مجمع نيقية المسكونى ال ى تصدى لتحديد مناطق نفوذ الكراسى الرسولية ل▪

بة واحدة فى قوانينه ما يثبي تقدم أحد الكراسى على سوا  و جعل جميع الكراسى فى مرت

ضع أنه لم يكن فى القوانين السابقة ما يمنح روما الكرامة األولى ، حتى يمكن و▪

ه ا القانون ال ى يعطى لكرسى القسطنطينية الكرامة الثانية بعدها 

فيه إعتبار المسيحية هى الدينم  يقر 381فى يوليو اإلمبراطور يصدرإعالناً ❑

م يقر فيه أن النيقية هى 383ثم يصدر مرسوماً فى سنة ... الرسمى للدولة

افاً المسيحية الحقة، وأن كل من يخرج عن ه ا اإليمان النيقاوى يعتبر إنحر





نيةوعلم باألثن.. الواحدةرفض طبيعة المسيح ▪

أى شخصين أم أبنين هما إبن هللا وإبن مريم

ومن ثم للمسيح طبيعتان منفصلتان بعد االتحاد









األساقفةوبعض كيرلسالبابا على بالقبضعلى ترهيب اآلباء عمل لذلك 
أطلقهمثم لفترةالقمح ن زمخافى وحبسهم 

(ثالث مرات) نسطور للحضور دعوة ❑

اكىيوحنا األنطور حضولكنه رفض بحجة إنتظار 





عبالدعوة لهذا المجمقراءة رسالة اإلمبراطور ثيؤدوسيوس الصغير❖



حرم نسطور وعزله من درجة أسقفيته1



2

3

4



وتعاليمهحرم بيالجيوس مجمع أفسس وتأكيده على❑



.....ثم حدث 

.....و لكن 





لمقابلة يوحنااألساقفةالمجمع يرسلون وفداً من آباء ❑

فى جلسته األولى المجمع إلطالعه على قرارت األنطاكى 

المجمعلحضورودعوته

مجـمــــع العـصيـــــان





المجمعفى ضوء  ذلك قرر 

اكيةعن إنطكنيسة قبرصإستقاللعلى الموافقة ـــ 5










