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Miasto Midyat leży w Górnej Mezopotamii, w południowowschodniej Turcji, w samej kolebce asyryjskiej kultury. Jest
nieformalną stolicą Tur Abdinu, regionu, gdzie jest wiele
zabytkowych kościołów i klasztorów, które powstawały tutaj
począwszy od IV wieku po Chr.
Nazwa miasta, w takim samym brzmieniu, występuje w
piśmie klinowym z IX wieku przed Chr., z czasów asyryjskiego
króla Aszurnasirpala II. Rdzenni mieszkańcy Midyatu, podobnie
jak całego Tur Abdinu, to Asyryjczycy, którzy już w I wieku
przyjęli chrześcijaństwo i którzy do dziś posługują się w życiu
codziennym i w liturgii jednym z dialektów języka aramejskiego,
jakim posługiwał się w swoim ziemskim życiu Pan Jezus.

Dla Chrystusa przez wieki znosili
prześladowania, byli wypędzani, rabowani,
porywani, mordowani, zdradzani,
masakrowani. Dzisiaj są dyskryminowani
i poniżani z powodu wierności Chrystusowi,
i nikt ich nie wspiera.

Układ starego miasta Midyat nie zmienił się od wieków: jednopiętrowe domy, cegły
w kolorze ochry, tarasy na dachach, gdzie miejscowa ludność wciąż przesypia letnie
noce, eleganckie kamienice, harmonia i subtelność, piękno czasów minionych. Dziś,
wśród ok. 80 tysięcy mieszkańców, głównie świeżo osiedlonych Kurdów, Asyryjczycy
liczą niewiele ponad sto rodzin. Mają siedem unikatowych zabytkowych i nadal
czynnych kościołów. W nich młodzież uczy się ojczystego języka aramejskiego
(dialekt syriacki) i pieśni kościelnych. Jedyne w mieście muzeum stanowi pałac
jednego z byłych asyryjskich mieszkańców.

Głębokie korzenie chrześcijan Asyryjczyków w Midyacie
poświadczają liczne odkrycia archeologiczne, a ich
kulturalny wpływ jest zauważalny nawet w mowie
i zwyczajach wielu niechrześcijańskich mieszkańców (m.in.
Kurdów, Jezydów i Mhalmoje).

Wspólnota ks. Izaaka należy do Kościoła SyriackoPrawosławnego. Liturgia odbywa się w języku aramejskim
według najstarszego rytu – Anafory św. Jakuba Brata
Pańskiego.
Jan Ewangelista. Iluminacja
w średniowiecznym
rękopisie Ewangelii

Wykształceni w funkcjonujących tutaj od IV w.
szkołach i akademiach asyryjscy duchowni nieśli
Ewangelię w głąb Azji. Założone przez nich
biskupstwa działały wzdłuż jedwabnego szlaku,
w Afganistanie, w Indiach, w Chinach.
Do pierwszej wojny światowej Asyryjczycy stanowili
zdecydowaną większość mieszkańców wsi i miasteczek Tur
Abdinu i prawie 100% obywateli Midyatu. Ogromna
większość zginęła w czasie masakr 1914-1925 r., zwanych
Seyfo (aram. „miecz”, czyli ludobójstwo).
Dalsze prześladowania w postaci skrytobójstw znanych
osobistości, porwań, kradzieży mienia, zajmowania
nieruchomości, palenia zasiewów i niekończących się
pogróżek, spowodowały masową emigrację na Zachód.
W takich krajach, jak Szwecja, Niemcy, Holandia, USA,
Australia, mieszkają tysiące midyatczyków, a w Midyacie
pozostało ich zaledwie ok. 100 rodzin. Podobnie jest
w innych miejscowościach całego Tur Abdinu i wszystkich
asyryjskich miejscowości Bliskiego Wschodu.

Ks. Izaak odprawia Msze św. również dla katolickiej
wspólnoty chaldejskiej (unickiej), do której odbywa podróż
6,5 godziny samochodem. Wspólnota ta, nie mając księdza,
poprosiła o pomoc prawosławnego biskupa Tur Abdinu.
W bliskiej odległości od miasta Midyat wciąż jeszcze można podziwiać starożytne klasztory
z unikatowymi rękopisami i wykutymi w skale celami pustelników. Głównym zajęciem asyryjskich
mieszkańców były i nadal są rolnictwo i rzemiosło, głównie jubilerstwo. W niektórych latach, kiedy
władze nie stwarzają problemów i wyrażają zgodę, w Midyacie lub okolicy organizuje się festiwale
asyryjskie z udziałem przyjeżdżających z wychodźstwa byłych mieszkańców. Najważniejszym festiwalem
jest Nowy Rok Asyryjski (Akitu), obchodzony 1 kwietnia. Zaplanowany w 2020 r. festiwal nie doszedł
do skutku, gdyż z powodu koronawirusa wstrzymano loty.

...wesprzyj braci modlitwą! Dołącz do grupy
modlitewnej i utwórzmy braterskie więzi!
Spotkania grupy modlitwy za braterską parafię w Midyacie
odbywają się w naszej parafii pw.św. Marcina w Poznaniu

Kontakt: Grzegorz, tel. 504 271 735

https://www.facebook.com/przyjacielechrzescijanorientu

