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تمھید
احترزوا النفسكم ولجمیع : " كما قال بولس الرسول مثًال ألساقفة أفسس لما جاء الرسل فى البالد ، كانوا یقیمون لھا أساقفة لیرعوھا ،

) .  28: 20أعمال الرسل " ( لترعوا كنیسة اهللا التى اقتناھا بدمھ .. الرعیة التى أقامكم الروح القدس فیھا 

كى تكمل ترتیب اإلألمور الناقصة ، وتقیم تركتك فى كریت ل" وكان ھؤالء األساقفة ، یكلفون بإقامة قسوس كما قال بولس لتلمیذه تیطس 

) .5: 1تیموثاوس 1" ( كما أوصیتك ) شیوخًا ( فى كل مدینة قسوسًا 

) .12–8: 3تیموثاوس 1( وكان ھؤالء یساعدھم شمامسة كما یظھر من شروط انتخابھم 

أسقفیات أورشلیم واالسكندریة وانطاكیا ورومھ وسیذكر : ُا لآلن وأشھر السقفیات التى أقیمت فى آسیا وأوروبا وافریقیا ، والیزال أثرھا باقی

.تاریخھا مع تاریخ األسقفیات االخرى التى لم تستمر طویًال فیما یلى 

: أورشلیم ) 1( 

شھودًا فى تكونون لى : " لما كانت أورشلیم ھى عاصمة البالد التى بشر فیھا السید المسیح وخصھا فى كالمھ االخیر قبل الصعود بقولھ 

" . أم الكنائس " اعتبرت كنیستھا ) 8: 1أعمال الرسل " ( أورشلیم وفى كل الیھودیة والسامرة وإلى اقاصى األرض 

من أجل أسقفنا یعقوب وكنائسھ " فقد ذكر أسقف أورشلیم أوًال عند قولھ . ویتضح ذلك فى األوامر الرسولیة الفصل الخاص بالخدمة الكنسیة 

) .88ص –1جـ –كتب الخریدة النفیسة " ( نطلب ... برومھ وكنائسھ " فنا اكلیمس ، ومن أجل أسق

أن بطرس ویعقوب ویوحنا من حیث أنھم یمیزون من " وقد نقل أوسابیوس عبارة أكلیمندس األسكندرى عن رسامة یعقوب من الرسل 

" .، وھو المدعو یعقوب البار ق أسقفًا على أورشلیم الرب لم یتخاصموا على المجد بعد صعود المخلص ، بل انتخبوا یعقوب الصدی

م ، وقد عاصر سمعان خراب 63، فأقیم بعد قتل یعقوب سنة ) 55: 13متى ( وقد خلف یعقوب شقیقھ سمعان وكان من السبعین رسوًال 

) . فى شرق األردن –Pella–بال ( أورشلیم وعلى یدیھ ھرب المسیحیون إلى بالد 

واخر القرن الثانى األسقف نركصیص ، ولكن عدو الخیر لم یسكت علیھ فقدح البعض فى شرفھ فاختفى فى البریة ، لئال وقد ظھر فى أ

یكون بقاؤه سببًا فى عثرة أحد ، وكان جزاء اهللا مرًا على أولئك الكاذبین فماتوا میتات شنیعة وأخرھم اعترف وھو یموت ببرأة السقف ، 
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روس مقامًا مكانھ فبقى معھ ، وكان الكسندروس یستشیره فى كل أمور الكنیسة ویصدر إسمھ فى منشوراتھ ولما عاد نركصیص وجد الكسند

.

.وبدأ نور المسیحیة یضئ أورشلیم ومازالت إلى اآلن تقدم على مذابحھا القرابین المسیحیة 

: أسقفیة انطاكیة ) 2( 

) .26: 11أعمال الرسل ( استشھاد اسطفانوس عندما تشتت المؤمنین بعد : بدأت المسیحیة تدخل انطاكیة 

م ، وقد ذھب إلیھا أیضًا القدیس بطرس كما 53تقریبا عام ) ( 22: 15اعمال الرسل ( ثم ذھب إلیھا بولس وبرنابا بقرار مجمع أورشلیم 

) .11: 2غالطیة ( ذكر فى تاریخھ 

.للیھود ) یوس اغناط( أسقفًا لألمم و ) افودیوس ( ورسم بولس وبطرس لھا 

وقد ذكرت سیرتھ فى ( ، یقال أنھ ھو الطفل الذى اقامھ السید المسیح فى الوسط لیعلم تالمیذه التواضع ) االنطاكى ( اغناطیوس الثیؤفورس 

.، وقد اشتھر بجھاده وكتب رسالة إلى رومیھ ، وقد نال أطلیل الشھادة بھا ) كھیك 23سنكسار 

سى انطاكیة شخص یسمى بولس السمیساطى ، فكان یأخذ معھ نحو مائتى جندى عند خروجھ ودخولھ وكان وبعد ثالثة اجیال ظھر على كر

جمع یتعاطى الرشوة ویطوف جابیا الخراج كحاكم ال كأسقف ، وقد اعتقد اعتقادًا مخالفًا للكنیسة فیما یختص باإلبن الكلمة ، فانعقد ألجلھ م

.ن یتوب ، فرفض فحرموه من رتبتھ ورسموا دمنوس أسقفًا بدلھ م وعرض علیھ اآلباء أ280فى أنطاكیة سنة 

: أسقفیة أفسس ) 3( 

.بدأ بولس الرسول البشارة فى أفسس ، ثم آمن كثیرون بالرب وأحرقوا كتب السحر التى كانت عندھم 

تین ، ولكن بعض الیونان والیھود ومن الساقفة الذین أقامھم بولس الرسول على أفسس ، تیموثاوس ولقد خدم شعبھ وكتب لھ بولس رسال

23یرتھ فى سنكسار ـذكرت س( م ونقل جسده للقسطنطینیة فى عھد قسطنطین الكبیر ، 97حسدوه ، فضربوه بالعصى حتى مات سنة 

) .طوبھ 

) .11: 1رؤ ( وقد ذھب إلى أفسس القدیس یوحنا الرسول وعلم فیھا وذكرھا فى 

: أسقفیة أزمیر ) 4( 

، وقد أقام علیھا بولیكاربوس أسقفًا ، وقد ) 11–8: 2رؤ ( المذكورة فى شیر فیھا یوحنا الرسول وھى المعروفھ بكنیسة سمیرنا  بدأ بالتب

.كان قدیسًا تقیا وشھد عنھ الكثیر من المعاصرین لھ والالحقین علیھ ، وقد نال أكلیل الشھاده بأن القى فى النار 
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:أسقفیة أثینا ) 5( 

عندما كان بولس فى أثینا التصق بھ رجل یدعى دیوناسیوس وقبل اإلیمان على یدیھ واعتمد ثم أقامھ بولس أسقفًا على أثینا ، وذھب 

بدلھ دیوناسیوس بعد فترة لزیارة أفسس ، فأمره یوحنا الرسول بالذھاب إلى روما لیساعد أسقفھا اكلمندس ، فعاد إلى أثینا وأقام علیھا أسقفًا

د ذھابھ إلى روما ذھب لمدینة نیس القریبة من مارسیلیا وبشر بھا ، وقد أمن كثیرون بالمسیح مما أثار حقد الوالى علیھ ھو ورفقائھ ، وبع

.فحكم علیھم باالعدام بالسیف ونالوا أكلیل الشھادة 

: أسقفیة لیون ) 6( 

لحیاة المسیحیة النقیة ، وبسبب حیاتھ اعتنق كثیریون من أھل لیون قلد إیریناوس أسقفًا علیھا وھو تلمیذ بولیكاربوس وتعلم على یدیھ ا

19المسیحیة ، وعندما علم بذلك االمبراطور سافیروس آمر بقتل كل من اعتنق المسیحیة ، فحصلت مذبحة عظمى ، وراح ضحیتھا نحو 

. ألف نسمة ومنھم ایریناوس 

: أسقفیة روما ) 7( 

بعد أن أسس الرسل المغبوطون الكنیسة وبنوھا ، سلموا خدمة األسقفیة إلى لینوس الذى ذكره بولس " یقول اوسابیوس المؤرخ الكنسى 

) . اكلیمندس الرومانى ( ، وبعده أختیر ألسقفیة روما إكلیمیس لتیموثاوس ، وقد خلفھ انیكلیتوس

س على روما فقط ، بل عندما بلغھ وجود خالف فى ، ولم یقف عمل اكلیمند) 3: 4فلیبى ( ھو الذى ذكره بولس الرسول فى رسالتھ إلى 

كنیسة كورنثوس أرسل لھم رسالة ، وقد كان عضوا فى مجلس السناتو الرومانى ، وقد نصحھ المجلس من خالل رئیسھ بترك المسیحیھ 

دد كبیر من الوثنیین ، فغضب لكنھ رفض ، فتم نفیھ إلى شبھ جزیرة القرم شمال البحر األسود ، فقام بالتبشیر ھناك حتى آمن على یدیھ ع

.م 100الوالى علیھ ، فأمر بوضع مرساة فى عنقھ وطرحھ فى البحر فمات غرقًا نحو سنة 

وفى القرن الثالث وقت اضطھاد االمبراطور فالیریان استدعى األسقف سكتس أسقف روما فى ذلك الوقت وطالبھ بإنكار إیمانھ فرفض 

. م 260فقتلھ نحو سنة 

ولى األسقفیة كل من كالستس ومركلینس على التوالى وكان لھما موقف مخالف للكنائس الشرقیة من جھة معمودیة الھراطقة ، وبعد ذلك ت

.ورسامة اساقفة لھم أكثر من زوجھ 

:أسقفیة قرطاجنة ) 8( 

راطقة والیھود ، ثم أعقبھ كبریانوس الذى وكان أول أسقافتھا ھو العالمة ترتلیانوس الذى اشتھر برسائلھ الجدلیة ومؤلففاتھ العدیدة ضد الھ

.م 257كانت لھ سیرة نقیة وقد استشھد بقطع رقبتھ بالسیف فى سنة 
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: أسقفیة األسكندریة ) 9( 

أول األسقف ھو أنیانوس وكان اسكافیا فى االسكندریھ واعتنق المسیحیة بعد ما شفیت یده من جرح عمیق على ید مار مرقس الرسول ، 

.م 83–68أسقفًا وكانت رسامتھ امتدت من سنة وقد أقامھ 

. م 95–83وأقیم بعده میلیوس وقد وضع علیھ الید من خالل أساقفھ من انحاء مصر مثل بابلیون والصعید واستمرت رسامتھ من سنة 

.م 106–95ثم أقیم كردونوس من سنة 

109نوات بسبب اضطھاد االمبراطور تراجان وكانت مدة سیامتھ من سنة وبعد ذلك خلفھ بریموس بعد أن ظل الكرسى خالیًا لمدة ثالث س

. م 118–

.م 129–118ثم أعقبھ یسطس الذى كان مدیرًا لمدرسة االسكندریة من سنة 

. م 141–129ثم جاء بعده أومانیوس من سنة 

.م 152–141ثم جاء مركیانس الذى كان مدیرا لمدرسة االسكندریة من سنة 

م جاء یولیانوس وھو كان طالباًا بمدرسة االسكندریة وكان لھ مواھب روحیھ حیث أن مالك الرب اخبره قبل انتقالھ بمن یخلفھ على ث

.م 188–178الكرسى ، مدتھ سیامتھ من سنة 

. م 230–188وتولى االسقفیھ بعده دیمتریوس الكرام تحقیقا للرؤیا وكانت مدة سیامتھ من سنة 

.م 246–230وكانت مدة سیامتھ من سنة " بابا " اروكالس وكان ناظرًا لمدرسة االسكندریة  وھو أول من لقب بلقب أعقبھ ی

وجاء بعد منھ دیوناسیوس االسكندرى وكان مدیرًا أیضا لمدرسة االسكندریة ، وقد قام بالرد على بدعة بولس السمیساطى ، وكانت مدتھ 

.م 264–246سیامتھ من سنة 

البابا ثاونا ، وقد انتھز فرصة الھدؤ النسبى الموجود وبنى كاتدرائیة على اسم السیدة بعد فترة من فراغ الكرسى بسبب االضطھادات رسم و

. م 301–282العذراء وھو أو من شید كنائس باالسكندریة ، وكانت مدة سیامتھ من سنة 

میذه بطرس خلفًا لھ ، وھو المعروف بلقب خاتم الشھداء حیث أن االضطھاد توقف وعندما حانت لحظة وفاة البابا ثاونا أوصى برسامتھ تل

. 1م 311–302وانتھى تمامًا بعد استشھاده وكانت مدة سیامتھ من سنة 
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