اﻋﻼﻣﯿﻪ ﭘﺎﺗﺮﯾﺎرك ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎب اﺳﻘﻔﺎن ﺟﺪﯾﺪ.
در ﺷﻮراي اﺳﻘﻔﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎي ﮐﻠﺪاﻧﯽ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﮐﻪ در ﻣﻮرﺧﻪ  24ـ  27ژوﺋﻦ  2014ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد،
اﺳﻘﻔﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه:
 -1ﺟﻨﺎب اﺳﻘﻒ اﻣﯿﻞ ﺷﻤﻌﻮن ﻧﻮﻧﺎ اﺳﻘﻒ اﻋﻈﻢ ﻣﻮﺻﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻘﻒ
ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮔﺮي ﻣﺎرﺗﻮﻣﺎي رﺳﻮل اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ

 -2ﮐﻮر اﺳﻘﻒ ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﯿﻞ ﺷﻠﯿﻄﺎ ،ﺧﻮري ﮐﻠﯿﺴﺎي ﺣﻀﺮت ﻣﺎرﮔﯿﻮرﮔﯿﺲ
در ﺷﻬﺮ ﺷﻠﺒﯽ ﺗﺎون دﯾﺘﺮوﯾﺖ از ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮔﺮي ﻣﺎرﺗﻮﻣﺎي رﺳﻮل
دﯾﺘﺮوﯾﺖ در ﺷﺮق آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻘﻒ ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮔﺮي ﺣﻀﺮت
ﻣﺎر ادي در ﮐﺎﻧﺎدا اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ.

 -3ﺟﻨﺎب ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺎﺳﯿﻞ ﯾﻠﺪو ﮐﺸﯿﺶ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻠﯿﺴﺎ اﻋﻈﻢ
)ﮐﺎﺗﺪرال( ﻣﺎدر ﺧﺪا در ﺷﻬﺮ ﺳﺎوث ﻓﯿﻠﺪ از ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﮔﺮي ﻣﺎر ﺗﻮﻣﺎي رﺳﻮل دﯾﺘﺮوﯾﺖ ـ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻘﻒ
ﺣﻮزه ﺑﯿﺖ زﺑﺪاي ) ﻋﺮاق( و ﻣﻌﺎون ﭘﺎﺗﺮﯾﺎرك اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺣﻀﺮت ﭘﺎپ اﻋﻈﻢ ﻣﺎر ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﮐﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ در ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﻤﻮد.

اﺳﻘﻒ اﻋﻈﻢ اﻣﯿﻞ ﺷﻤﻌﻮن ﻧﻮﻧﺎ
در ﺳﺎل  1967در ﺷﻬﺮ اﻟﻘﻮش ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دروس دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ وارد ﻣﺪرﺳﻪ
ﮐﺸﯿﺶ ﺣﻀﺮت ﻣﺎر ﺷﻤﻌﻮن ﮐﯿﺒﺎ در ﺑﻐﺪاد ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دروس ﻓﻠﺴﻔﻪ و اﻟﻬﯿﺎت در ﻣﻮرﺧﻪ 11
ژاﻧﻮﯾﻪ  1991ﺑﻪ درﺟﻪ ﮐﺸﯿﺶ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺪت  3ﺳﺎل در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد اﻟﻘﻮش ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮده و
در ﺳﺎل  2000ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ رم ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻧﻤﻮده و از داﻧﺸﮕﺎه ﻻﺗﺮان دﮐﺘﺮاي ﺧﻮد را در
ﻣﻮﺿﻮع آﻧﺘﺮوﭘﻮﻟﻮژي رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﻀﺮت ﻣﺎر اﻓﺮام درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد .در ﻣﻮرﺧﻪ 8
ژاﻧﻮﯾﻪ  2010ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎردﯾﻨﺎل ﻣﺎر ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﯿﻞ ﺳﻮم دﻟﯽ ﭘﺎﺗﺮﯾﺎرك وﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻘﻒ اﻋﻈﻢ ﺷﻬﺮ
ﻣﻮﺻﻞ دﺳﺘﮕﺬاري ﺷﺪ.
ﻣﺎر اﻣﯿﻞ ﻧﻮﻧﺎ داراي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ:
 -1ﺗﺄﻣﻼت ﺑﺮ ﺳﺎل ﻋﺒﺎدي در ﮐﻠﯿﺴﺎي ﺷﺮق ﮐﻠﺪاﻧﯽ و آﺷﻮري
 -2ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺠﺘﻤﻊ
 -3ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻠﯿﺴﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻗﻄﺮي
 -4ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در رواﯾﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ
 -5ﺻﺪ ﺳﺆال درﺑﺎره ﻋﺸﻖ و ازدواج
ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎي ﮐﻠﺪاﻧﯽ ـ ﻋﺮﺑﯽ ـ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺧﻮر اﺳﻘﻒ ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﯿﻞ ﺷﻠﯿﻄﺎ
در روﺳﺘﺎي ﻓﯿﺸﺨﺎﺑﻮر در  11ﻧﻮاﻣﺒﺮ  1965از واﻟﺪﯾﻦ او ﺑﻨﺎم ﺣﻨﺎ اﯾﺸﻮ ﺷﻠﯿﻄﺎ و ﻣﺎدﻟﯿﻦ اﯾﺸﻮ ﺷﻮﻧﯿﺎ از
ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮ زاﺧﻮ در ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ..ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دروس اﺑﺘﺪاﺋﯽ در روﺳﺘﺎي ﺧﻮد در ﺳﺎل 1971
ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺸﯿﺶ ﻣﺎرﯾﻮﺣﻨﺎ اﻧﺠﯿﻠﯽ وارد ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دروس دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ و اﻟﻬﯿﺎت ،
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺸﯿﺸﯽ او را ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رم و در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪا ﻓﯿﺪه
ارﺳﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﻣﻮرﺧﻪ  31ﻣﻪ  1984ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت ﻗﺪﯾﺲ ﭘﺎپ اﻋﻈﻢ وﻗﺖ ژان ﭘﻞ دوم ﺑﻪ درﺟﻪ
ﮐﺸﯿﺶ ارﺗﻘﺎء ﻣﻘﺎم ﯾﺎﻓﺖ و در ﺳﺎل  1987از داﻧﺸﮕﺎه اورﺑﺎﻧﯿﺎﻧﺎ رم درﺟﻪ دﮐﺘﺮاي ﺧﻮد را در ﻣﻮﺿﻮع

اﻟﻬﯿﺎت ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده از ﺳﺎل  1987ﺗﺎ ﺳﺎل  2000ﮐﺸﯿﺶ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺣﻀﺮت ﭘﻮﻟﺲ
در ﺷﻬﺮ ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﯾﺘﺮوﯾﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﯿﺶ ﻣﻌﺎون در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ در ﺷﻬﺮ
ﺗﺮوي – ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد و در ﺳﺎل  2002ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﯿﺶ ﻣﺴﺌﻮل در ﻫﻤﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ و
در ﺳﺎل  2005ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺣﻀﺮت ﻣﺎر ﮔﯿﻮرﮔﯿﺲ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎي دﯾﺘﺮوﯾﺖ اﺳﺖ
ﺑﺎ  25ﻫﺰار اﯾﻤﺎﻧﺪار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﯿﺶ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ .و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  25ﺳﺎل ﮐﺸﯿﺶ ﻣﺎر اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
اﺳﻘﻒ وﻗﺖ او را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﮐﻮر اﺳﻘﻒ ارﺗﻘﺎء درﺟﻪ داد .ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎي ﮐﻠﺪاﻧﯽ ـ ﻋﺮﺑﯽ ـ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ـ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ـ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﮐﺮدي ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺎﺳﯿﻞ ﯾﻠﺪو
در ﺷﻬﺮ ﺗﻠﮑﯿﻒ در ﻣﻮرﺧﻪ ﺳﻮم ﻣﻪ  1970ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  1991وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻋﻠﻮم اﻟﻬﯿﺎت در
ﺑﻐﺪاد ﺷﺪ .و ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺳﺎل  1996ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اورﺑﺎﻧﯿﺎﻧﺎ در رم وارد ﺷﺪ .در ﺳﺎل 2001
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻋﻠﻮم اﻟﻬﯿﺎت را ﺑﺪﺳﺖ آورد و در ﻣﻮرﺧﻪ  2002/11/23ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﮐﺸﯿﺶ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪ .در ﺳﺎل 2003
ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺧﻮد را در ﻋﻠﻮم اﻟﻬﯿﺎت اﺻﻮﻟﯽ از داﻧﺸﮕﺎه اورﺑﺎﻧﯿﺎﻧﺎ رم ﺑﺎ درﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورد.
در ﻣﻮرﺧﻪ  2004/2/1ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺸﯿﺸﯽ ﺣﻀﺮت ﺷﻤﻌﻮن ﮐﯿﭙﺎ در ﺑﻐﺪاد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ و در
ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم اﻟﻬﯿﺎت اﺻﻮﻟﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﺑﻞ و ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ آن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﺳﺎل  2007ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﯿﺶ ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﺎرﮔﯿﻮرﮔﯿﺲ در دﯾﺘﺮوﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 7
ﺳﺎل در اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮد .و در ﻣﻮرﺧﻪ ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2013درﺟﻪ دﮐﺘﺮاي ﺧﻮد را در ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﻬﯿﺎت اﺻﻮﻟﯽ ،ﻣﺮﯾﻤﯿﺖ ) ﻣﺮﯾﻤﻮﻟﻮژي ( ﻧﺰد ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺎر اﻓﺮام ﺑﺎ درﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﺪﺳﺖ آورد .در ﻣﺎه
ﺟﻮﻻي  2014ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻠﯿﺴﺎ اﻋﻈﻢ )ﮐﺎﺗﺪرال ( ﮐﻠﯿﺴﺎي ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺎدر ﺧﺪا در ﺷﻬﺮ
دﯾﺘﺮوﯾﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.

اﯾﺸﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن داراي  12ﺟﻠﺪ ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺴﯿﺎر در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠﻼت و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ
ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻣﺠﻞ ﻧﺠﻢ اﻟﻤﺸﺮق ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﺗﺮﯾﺎرك ﮐﻠﺪاﻧﯽ در ﺑﻐﺪاد ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ
ﻣﺠﻠﻪ ﮐﯿﺘﺎر در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺎﺳﻞ ﯾﻠﺪو ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎي ﮐﻠﺪاﻧﯽ ـ ﻋﺮﺑﯽ ـ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب دو اﺳﻘﻒ ﺟﺪﯾﺪ را از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮاي اﯾﺸﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در
وﻇﯿﻔﻪ ي ﺷﺒﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎب اﺳﻘﻒ اﻣﯿﻞ ﺷﻤﻌﻮن ﻧﻮﻧﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻘﻒ ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮔﺮي اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ،
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن و اﯾﻤﺎﻧﺪاران آن ﺣﻮزه ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮاي اﯾﺸﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ
اﯾﻦ ﮔﻠﻪ ي ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎرﯾﻢ

ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ

