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Спомени от Светата Апостолска католическата 
Асирийска източна църква 

Негово Светейшество ¥ Мар Ыоусип Кхнанишо 
Архиепископ на Схамисдин и Руста́а 

Четвъртък, 18 Май 1893 (Мар Ишоо, Турция) 
да се 

Неделя, 03 юли 1977 (Багдад, Ирак) 
Кратка биография 

Преди няколко века, асирийците бяха преминаващи през опасна фаза в 

дълъг и гъвкав тяхната история. Те са заобиколени от всички страни от 

фанатизирани и нехристиянски националности, които не крие своите зли 

намерения да ги тормозят постоянно, освен ако не се отказа от своята 

християнска вяра. Асирийците бяха подложени на всички видове ужасни 

престъпления от убийства на шумолене на добитъка си, отвличане и 

нападения върху младите и жените им, и по-лоши, извършили актове на 

светотатство срещу духовници и почитани църковни имоти. 

От първи век, Църквата на Изток осветена нейните архиереи измежду 

съвкупност от връстниците си. Повишение на архиепископи или епископи към 

следващия по-висок ранг успя да се справи с по подобен начин. В случай на 

Сее е вакантен заради кончината на предишния притежател на офиса, дата 

беше създадена, за да проведе избори за наследник. Квалифицирани 

архиереи, от широко разпръснати епархии ще се отправи незабавно към 

предварително определено място, където гласуването ще се състои. Всеки 

архиерей беше съпроводено с доста голяма свита пътуват в продължение на 

дни, седмици или месеци през много груб и планински терен или суха пустиня. 
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Най-често, техния път ще пресече териториите, обитавани от диви и варварски 

мародерски племена, които плячка на техните невинни жертви, за да грабят и 

убиват. Тези, които избягали смърт в ръцете на бандитите загубили живота си 

дори при болест, епидемии или инциденти в резултат на много уморително 

дълго пътуване, осъществено пеша или на гърба на мулета, единственото 

средство за транспортиране на разположение по това време. 

За да се защити срещу тези катастрофални бедствия, понесени от 

Църквата, всеки път, монтаж се нарича да изберем прелат, йерархията излезе 

с разумно предложение, което би довело до намаляване на риска от загуба на 

толкова много скъпоценни животи всички, които се бяха посветени на услугата 

на Господа и човечеството. За да се приложи своите домейни с голяма 

мъдрост и усърдие, те представят препоръка до времева ръководството, 

духовенството и миряните, което предполага, че по силата на 

преобладаващите обстоятелства, би било препоръчително да се проведат 

избори за епископи, архиепископи и католикос-патриарха, Върховният глава 

на Църквата, но за откриване на наследствен система, където един архиерей, 

след смъртта му, е да бъде наследен от един наследник отгледан от 

раждането в безбрачие строго църковно наказание. Наследникът е осветен, 

ако той е установено, че притежава всички добродетели и други 

квалификации, необходими на човек, който е трябвало да се предположи, 

духовното ръководство на стадото поверено на грижите му. В допълнение към 

които са усвоили обредите и литургията, досието му трябва да бъде лишен от 

всякакви престъпления, които са несъвместими с основните принципи на 

църквата. Той трябва да се закълне във вярност да бъдат верни на 

ръководителя на Църквата и обещават да служи на Църквата безкористно, с 

преданост, саможертва и почтеност. 

Тази хипотеза беше старателно се оттегли след като времевия 

ръководството и след консултация със своите последователи излязоха 

единодушно в подкрепа на предложението. Така йерархичната съветите беше 

напълно подкрепена с най-голяма убеденост от страна на ръководството с 

общ консенсус на хората. 
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В специална сесия на Синода това предложение беше прието и влизане 

в сила като синдик закон. Този закон изисква всеки архиерей да има 

първородния си по бащина племенник възпитан под църковен надзор, за да 

се обучават напълно в сложните учението на Църквата догма в подготовка, за 

да може да наследи титлата и органа епископална упражняват от неговите 

предшественици в момента от смъртта му. Църквата също постави конкретни 

насоки за това как наследникът трябва да бъде повдигнат от детството до 

възрастен, за да се класира за допускането на силно разглежда духовно офиса. 

Той е бил в съответствие с тази дълга традиция на Църквата на Изток, 

майката на покойния архиепископ Мар Ыоусип Кхнанишо, когато забременя с 

детето си, който е бил посветен в служба на Господа, упражнява 

себеотрицание от въздържане от всичко храни, приготвени от животински 

меса или като една от съставките, докато времето, когато той е роден през 

1893 г. от момента, в който е роден Мар Ыоусип Кхнанишо е отгледан в твърда 

уважение към каноничните изисквания. 

Повечето асирийци са наясно, че Мар Ыоусип идва от дълга линия на 

приемственост в семейството на Мар Кхнанишо, името поемат от всички 

архиепископи, които се присъединяват към престол на Схамисдин втората 

най-високия пост в Църквата на Изток. Това архиепископ клетка на Схамисдин 

и Руста́а се намира в село на Мар Ишоо в провинция Схамисдин, Турция. Най-

Мар Ишоо манастир, построен в началото на 5 век, съдържаща се в офиса и 

официалната резиденция на архиепископа. 

Фамилията Мар Кхнанишо е добре известен със своята набожност, 

кротост, и благородство. Според историческите документи запазени, 

дванадесет архиепископи са заемали тази възвишена офис в администрацията 

на църква, всички от които са се доказали, без никаква сянка на съмнение, да 

бъде надарен с духовна стабилност, незасегнатите добродетели, 

далновидност и мъдрост; Освен това тяхната вярност и преданост към 

лидерите на църквата винаги са били категоричен и непоколебим. Гробовете 

на пет от светите им бащи, погребани в храма на манастира Мар Ишоо, могат 

да бъдат лесно разпознавани от гравираните камъни все още непокътнати. 
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Гробниците на три други починали архиепископи не биха могли да бъдат 

намерени както на храма е претърпял много промени в хода на последните 

няколко стотин години. 

Деветият архиепископ в този ред на наследяване е погребан в църквата 

на Бнаи Схмоони в село Цхароокхинн в провинция Ботхан, Турция. Той се 

връщал от поклонение в Светите земи, когато той внезапно се заразени с 

фатално заболяване, което сложи край на живота си. Десетото архиепископ на 

Схамисдин почина по време на една от рутинните си посещения в различни 

енории под неговата юрисдикция. По искане на верните си енориаши, които 

го почитали дълбоко, е интерниран в Църквата на Мар Тоома Схликха (Свети 

Тома) Църквата в село Балоолан, Таргащар, и Северозападна Иран. 

В резултат на първата световна война, Мар Искха́ Кхнанишо, 

единадесети архиепископ в своята линия, загуби ценно си живот, както 

направиха много други хиляди свои хора, които са загинали по време на дълго 

преселение от техните предци родина в Турция и Иран-те кръстосани 

възвишени планини и дълбоки долове, в търсене на сигурно убежище за 

почивка техните уморени кости. Холера и други смъртоносни болести отне 

живота на две трети от цялата асирийска населението. Мар Искха́ Кхнанишо, 

който се смята, че е истински светец, бе погребан в Керманшах, един град на 

източната граница на Иран. А храм е построен над гроба му, към които хиляди, 

от всички религиозни секти, направи поклонение всяка година от всички части 

на Иран. 

Дванадесетият и последният от архиепископи семейството 

ПОЛОЖЕНИЯ Мар Кхнанишо дарени на църквата беше Негово Блаженство 

късно Мар Ыоусип Кхнанишо, Бог да го прости. Той е наречен на небето от своя 

Небесен Отец в неделя на трети юли, 1977 г., в град Багдад, столицата на Ирак 

(Бет-Нахраин). В ранна възраст, докато едно младо момче, той е бил наясно с 

това, което възвишена позиция той е бил посветен, като по този начин той е 

научил наизуст пълните евхаристийните обреди, извършвани в църквата от 

дякон или свещеник. Той е бил обучаван адекватно от научил учен, 

преподобният Рехана, чичо на баща си, който е добре запознат с арамейски, 
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руски и турски език и авторитет в Източна теология. Преподобният Рехана 

беше начело на Семинарията Mар Ишоо манастир и той преподава класове на 

редица студенти, които учат за свещеничеството. От тази семинария много 

Завършва да станат епископи и свещеници в различни епархии и енории. 

Когато бил на дванадесет-годишен младеж, Мар Ыоусип е ръкоположен 

за дякон. До 1912 Мар Ыоусип вече е придобил задълбочени познания по 

теология, и затова той бе установено, че е много подходящ да бъде 

ръкоположен за свещеник. През 1914 година, в началото на Втората световна 

война 1, той е изпратен като делегат, представляващ архиепископ Мар Искха́ 

Кхнанишо, за да участва в най-важната среща, свикана от Негово Светейшество 

Мар Бенямин Схимун, на католикос-патриарха на патриархалния клетката в 

Qудчанис, Турция. Смисълът е трябвало да се обсъдят последиците от Първата 

световна война на Църквата и на нацията и да се подготвят за промените, 

които се очакваше да се проведе. Докато е там, той е ръкоположен за епископ 

на понеделник, 10 август, 1914, с Негово Светейшество и е назначен като 

асистент на патриарха. 

Той остава в Qудчанис до 1916, когато асирийците трябваше да напусне 

родината си и всичките си земни притежания, като последица от Първата 

световна война. След коварната убийството на патриарх Мар Бенямин на през 

1918 г., Мар Ыоусип приема до голяма степен, ръководството на нацията, 

докато асирийците пристигнали в бежанските лагери, създаден по силата на 

Червения кръст и Обществото на народите, при Баа́ооба, Ирак през 1918 г. 

през декември 1918 г. на негово благородие е издигнат до ранг на 

архиепископ в Багдад Ирак, от покойния патриарх Мар Паулус Схимун. 

Когато Мар Ешаи Схимун, на католикос-патриархът бил изпратен на 

заточение през 1933 г. от кукления монархическото режим на Ирак, Мар 

Ыоусип Кхнанишо е натоварена с управлението църква в Ирак и Близкия изток. 

През 1973 г., когато Мар Ешаи Схимун подаде оставка от поста си на на 

католикос патриарх, Мар Ыоусип Кхнанишо беше облечен с отговорности по 

управление на Източната църква по целия свят. В същото време 

правителството на Ирак издаде Републиканската указ за назначаване на Мар 
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Ыоусип Кхнанишо като Върховният ръководителя на всичките асирийци в 

Ирак. 

В неделя на 3-ти юли 1977 г., в 13:10 Негово Блаженство почина в 

Багдад, Ирак. Смъртта му съвпада с празника празнува всяка година в памет 

на Мар Тоома Схликха (Свети Тома). 

Неговите погребални услуги са проведени в сряда 6 юли 1977, в 

Църквата на Мар Гещаргис в Дора, предградие на Багдад. Като част от 

услугите, които се Негово Блаженство Мар Нарсаи, архиепископ на Ливан, 

който излетя от Бейрут за случая, подпомагана от Мар Даниел, епископ на 

Киркук, Ирак, и един много голям брой свещеници и дякони. Повече от 

дванадесет хиляди души дойдоха от всички части на Ирак, за да участва в 

погребението на шествието на този почитаните и светец фигура, която е 

любима и обожаван от всички, които го познаваха. Голям брой официални 

лица присъстваха погребалните церемонии, сред които високопоставен 

правителствен служител, представляващ Негово превъзходителство Ахмед 

Хасан Ал Бакар, председателя на иракския република, други министри и 

длъжностни лица, Римокатолическата архиепископ представляваща Негово 

Светейшество папата за посланик в Ирак, Негово Светейшество Мар Полус 

Схекхо, патриархът на Бабел на халдейски църква, Негово Блаженство Мар 

Игнатиус Закка от Сирийската православна църква, Мар Андращос Санна, 

ръководител на Конгреса за асирийски език и много други. 

В 10:00 часа, на драпирани ковчега на оплака духовен водач, се поемат 

от духовници, в качеството на покров носители, бе отстранен от Мар Гещаргис 

Църква и се поставя в катафалка, последван от хиляди опечалени от всички 

християнски деноминации и мюсюлмани също, със сълзи на скръб, хвърляйки 

върху лицата им. Стотици младежи от нашите различни енории, последвани 

ковчега лагер венци от гирлянди и снимки на напусналия духовник. 

Когато шествието на автоколона пристигна в църквата Сейнт Мери в 

Наиреыа, окончателното място за почивка на този свят човек, много голяма 

тълпа бяха събирайки се там в продължение на часове. 
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След окончателните ритуалите са прилагани в съответствие с 

традицията на църква, а след това всички опечалени платени последната си 

почит на този обичан пастир, който е напуснал стадото си добродетели той 

притежавал като кротост, любов, преданост, доброта, вярност, прошка, 

почтеност, човечеството и правда. Неговата Осветен тяло е било заровено в 

земята и от неговата утеха кости поток и утеха към сърцата на тези, които се 

молят в паметта му. 

Покойният Мар Ыоусип Кхнанишо е автор на много молитвени книги 

като Кашкол, една книга на химни, и е преведен литургията на координация, 

тайнствата на Църквата, и други. Той е автор на много книги на собствените си, 

включително състави на хваление да бъдат изпети на религиозни празници, 

много от които са публикувани в книгата на " Тургама ". 

Свещената светлинен радиация, която се излъчваше от светец му лице 

винаги ще се помни от хиляди, които са били привилегировани да са имали 

публика с него. Той последва напрегнато по стъпките на своя Господ и Учител, 

Исус Христос, и сега той е в общение с Него в небето. Той проповядва 

толерантност, състрадание, великодушие и скромност, вярност и как да се 

държат морално. Целесъобразно е, че той се чества ежегодно и празник 

кръстен на него, за многото изслушванията, приписвани на чудотворната 

докосването му са видимо доказателство, че той заслужава да бъде 

предоставено сацросанцтиты (сацросанцтиты: неприкосновен) от Синода на 

Светия Апостолическия католически асирийската църква на Изтока. Душата му 

никога няма да почива в мир, освен ако хората, които обичаше толкова скъпо, 

и водени в продължение на повече от половин век, постигнат своите Бога 

дадени права на самоопределение и сигурност в родината, че те могат с 

гордост наричаме свой собствен. 
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