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Mälestused Püha Apostelliku katoliku 
Assüüria kirik Ida 

Tema Pühadus ¥ Mar Yousip Khnanisho 
Peapiiskop Shamisdin ja Rustaqa 

Neljapäev, mai 18, 1893 (Mar Ishoo, Türgi) 
kuni 

Pühapäev, juuli 3, 1977 (Bagdad, Iraak) 
Lühike elulugu 

Paar sajandit tagasi, assüürlased läbib ohtlik faasi oma pika ja mitmekülgse 

ajalooga. Nad olid ümbritsetud igast küljest fanaatik ja ükski kristlane rahvusest, 

kes ei teinud saladust oma kurja kavatsustega ahistada neid pidevalt, kui nad 

loobusid oma ristiusu. Assüürlaste läbinud igasuguseid ränkade kuritegude 

mõrvu, et metsakohinat oma karja, röövimise ja ründamise nende noorte naiste 

ja hullem, tegude toimepanemine pühaduseteotus vastu ecclesiastics ja pühitses 

kiriku omadused. 

Alates esimesest sajandist, kirik ida pühitses oma prelaati hulgast koost 

eakaaslastega. tõusu peapiiskopid või piiskoppide järgmise kõrgema järgu arutati 

nõndasamuti. Kui ühe Vt koht oli tingitud möödub eelmise omaniku kontor, 

kuupäeva seati valimisi õigusjärglase. Kvalifitseerumine prelaati alates hajali 

piiskopkonnad lähtuks kohe etteantud kohas, kus hääletamise toimuks. Iga 

Prelaatti kaasnes üsna suur saatjaskond reisivad päeva, nädala või kuu jooksul läbi 

väga karm mägine maastik või põuane kõrb. Enamasti oma tee läbiks asualadel 

metsik ja barbaarne marodöörlusest hõimud, kes preyed oma süütuid ohvreid, et 
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röövida ja tappa. Need, kes põgenes surma käes bandiidid kaotasid elu haiguse 

tõttu, epideemiate või õnnetused tulenevad väga väsitav pikk teekond on 

valmistatud kas jalgsi või tagaküljel muula, ainus transpordivahend sel ajal 

olemas. 

Et kaitsta nende vastu õnnetu katastroofid, mida kandis kirik, iga kord 

koost kutsuti valida prelaat, hierarhia tulid mõistlik ettepanek, mis vähendaksid 

riski kaotada nii palju väärtuslikku elu, mis kõik olid pühendanud teenust Issanda 

ja inimkonnale. Hallata oma domeenid suurt tarkust ja hoolikusega, et neid 

esitleti soovituse ajaline juhtimine, vaimulike ja ilmikute, mis viitab sellele, et 

vastavalt asjaoludele, oleks soovitav mitte korraldada valimised piiskoppide ja 

katoolikos-patriarh, Riigikohtu Kiriku pea, kuid algatada pärilik süsteem, kus 

prelaat, tema surma, on sellele järgneb pärija ilmne üles kasvanud alates sünnist 

tsölibaat range kiriku distsipliini. Pärija pühitseti, kui ta leiti, et neil kõigil 

vooruste ja muud kvalifikatsiooninõuded inimene, kes oli endale vaimsete 

juhtimisel karja usaldatud tema hoolde. Lisaks olles õppinud riitused ja liturgia, 

oma rekord peaks olema ilma igasuguse üleastumised, mis on vastuolus 

aluspõhimõtted kirikus. Tal vanduma truudust olla ustav koguduse Pead ja luban, 

et teenida Kiriku ennastsalgavalt, pühendunult, eneseohverdus ja terviklikkus. 

See hüpotees põhjalikult arutas lepitud ajaline juhtimine ja pärast 

konsulteerimist oma järgijaid nad tulid välja ühehäälselt ettepaneku poolt. Seega 

hierarhilise nõu oli täielikult heaks ülima süüdimõistva juhtimisel üldise 

konsensuse alusel inimesi. 

In eriistungil sinodi see ettepanek võeti vastu ja jõustati kui syndic 

õigusega. See seadus nõuab iga prelaat, et tema esmasündinu isa vennapoeg tõid 

alla kiriklike järelevalve, tuleb koolitada täiesti keerulisi õpetusi kirik Dogma 

ettevalmistamisel, et oleks võimalik pärida pealkiri ja piiskopilinnuse asutus 

teostab tema eelkäijad ajal tema surma. Kirik ka välja pandud konkreetsed 

juhised, kuidas pärija on tõsta lapsepõlvest täiskasvanu saamiseks eeldusel kõrgelt 

vaimne kontoris. 
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See oli kooskõlas käesoleva pikaajaline traditsioon kiriku Idas, ema lõpul 

peapiiskop Mar Yousip Khnanisho, kui käima lapsega, kes oli pühendatud 

teenimisse, teostab enesesalgamise hoidudes kõik toit valmistatud loomade liha 

on üks koostisosi, kuni ajani, mil ta sündis 1893. alates hetkest, ta sündis, Mar 

Yousip Khnanisho oli üles kasvanud jäik lugupidamisega kanooniline nõudmisi. 

Enamik assüürlased on teadlikud, et Mar Yousip pärineb pikas reas üksteise 

järel perekonnas Mar Khnanisho nime kannab kõiki peapiiskopid, kes ühineb See 

on Shamisdin teisel kohal kontor kirik-Idas. See peapiiskop rakk Shamisdin ja 

Rustaqa asus külas Mar Ishoo provintsis Shamisdin, Türgi. Mar Ishoo klooster, 

ehitatud alguses 5. sajandil, mis sisalduvad kontoris ja ametlik elukoht peapiiskop. 

Mar Khnanisho pere on hästi tuntud oma vagaduse, tasadus ja 

suursugusust. Vastavalt ajaloolisi dokumente säilinud, kaksteist peapiiskopid on 

hõivatud selles ülendatud kontor kiriku halduse, mis kõik on tõestanud end ilma 

ühegi kahtluseta, mis varustatud vaimse usaldatavus, kahjustamata voorused, 

tarkus ja tarkus; Peale nende ustavuse ja pühendumise poole koguduse juhid on 

alati olnud ühemõtteline ja vankumatu. Hauad viis oma kirikuisade, maetud 

tempel Mar Ishoo klooster, võib kergesti märgata alates graveeritud kive veel 

puutumata. Haudade veel kolm surnud peapiiskopid ei leitud, kuna templi on 

läbinud palju muutusi käigus mitme viimase saja aasta jooksul. 

Üheksas peapiiskop selles reas üksteise järel pandi puhata kirikus Bnai 

Shmooni külas Charookhinn provintsis Bothan, Türgi. Ta oli naasnud 

palverännaku Pühale Maale, kui ta äkki nakatunud surmav haigus, mis lõppes 

tema elu. Kümnes peapiiskop Shamisdin suri käigus ühe oma rutiinset visiite 

erinevate kihelkondade tema pädevusse. Nõudel tema ustavad koguduseliikmed, 

kes austusväärne teda sügavalt, oli interneeritud kirikus Mar Tooma Shlikha 

(Pühak Thomas apostel) kirik külas Baloolan, Targawar ja Loode-Iraanis. 

Aastal pärast esimest maailmasõda, Mar Iskhaq Khnanisho üheteistkümnes 

peapiiskop oma rida, kaotas oma väärtuslikku elu, nagu tegid paljud teised 
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tuhandeid oma rahva, kes hukkusid pikkadel lahkumises oma esivanemate 

kodumaale Türgi ja Iraani-nad ületanud ülbe mäed ja sügavad orud otsima safe 

haven puhata oma väsinud kondid. Koolera ja teiste surmavate haiguste võttis elu 

kaks kolmandikku kogu Assüüria elanikkonnast. Mar Iskhaq Khnanisho, kes oli 

arvatavalt tõeline pühak, maeti Kermanshahis linna idapiiril Iraani. Pühamu on 

ehitatud üle tema hauda, kuhu tuhandeid, kõik religioossed sektid, teha 

palverännak igal aastal kõikjal Iraan. 

Kaheteistkümnes ja viimane peapiiskopid Mar Khnanisho pere kinkis 

kogudusele oli tema õndsus lõpus Mar Yousip Khnanisho Jumal puhata oma 

hinge. Ta võeti taevasse tema Taevane Isa pühapäeval kolmanda juuli 1977 linna 

Bagdadis, pealinna Iraagis (Bet-Nahrain). Noores eas, kuid poiss oli ta teadlik, 

mida ülev asendis ta oli pühendatud, seega oli ta pähe õppida kogu Eucharistic 

riitusi, läbi kiriku diakoniks või preestriks. Ta on juhendanud adekvaatselt 

õppinud õpetlane, kõrgeauline Rehana, isa onu, kes oli hästi kursis aramea, vene 

ja türgi keeles ja asutus Ida teoloogiast. Kõrgeauline Rehana juhtis seminaris Mar 

Ishoo klooster ja õpetas klasside õpilaste arv õpib preestriks. Siit Seminar paljud 

lõpetanud saada piiskopid ja preestrid erinevate piiskopkondade ja kihelkondade. 

Kui ta oli kaksteist aastat vana noored, Mar Yousip pühitseti diakoniks. 

1912. aastaks Mar Yousip juba omandanud põhjalikud teadmised teoloogiat, ning 

seetõttu ta osutus hästi pühitseda preestriks. Aastal 1914 alguses maailmasõda 1, 

saadeti ta nagu delegaat, kes esindavad peapiiskop Mar Iskhaq Khnanisho, osaleda 

kõige olulisem kohtumine nimetatakse Tema Pühadus Mar Binyamin Shimun on 

katoolikos-patriarh juures patriarhaalne raku aastal Qudchanis, Türgi. Tähendus 

pidi arutama mõju maailmasõja kiriku ja riigi ning valmistada ette muudatusi, mis 

pidid toimuma. Kuigi ta pühitseti piiskopiks kohta esmaspäev 10 august, 1914, 

Tema Pühadus ja nimetati assistent patriarh. 

Ta jäi Qudchanis kuni 1916 oli siis, kui assüürlased pidi lahkuma 

kodumaalt ja kõik nende maise vara tagajärjel maailmasõtta. Pärast pettuse mõrva 

patriarhi Mar Binyamin 1918 Mar Yousip eeldatakse, et suurel määral juhtimisel 
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rahva kuni assüürlaste saabus põgenikelaagrites loodud Punase Risti ja 

Rahvasteliidu juures Baaqooba, Iraak 1918. aasta detsembris 1918. Tema Lordship 

oli ülendati peapiiskop Bagdadis Iraagi hilja patriarh Mar Paulus Shimun. 

Kui Mar Eshai Shimun on katoolikos-patriarh, oli paguluses 1933 nuku 

monarchial režiim Iraagis Mar Yousip Khnanisho usaldati kiriku halduse Iraagis 

ja Lähis-Idas. 

Aastal 1973, kui Mar Eshai Shimun lahkus oma positsiooni katoolikos 

patriarh, Mar Yousip Khnanisho oli kuuluksid kohustusi haldava kirik Ida kõikjal 

maailmas. Samal ajal Iraagi valitsus välja vabariiklaste dekreediga nimetati Mar 

Yousip Khnanisho kui Riigikohtu juhataja kõik assüürlaste Iraagis. 

Pühapäeval 3. juuli 1977, kell 01:10 Tema õndsus suri Iraagis Bagdadis. 

Tema surm ühtib pidu tähistatakse igal aastal mälu Mar Tooma Shlikha (Pühak 

Thomas apostel). 

Tema matuseteenused viidi läbi kolmapäeval 6. juuli 1977, kirikus Mar 

Gewargis Dora, äärelinnas Bagdadis. Osalemine teenuseid oli tema õndsus Mar 

Narsai peapiiskop Liibanon, kes lendas Beirut selleks puhuks, abistab Mar Daniel, 

piiskop Kirkuki, Iraak, ja väga suur hulk preestreid ja abilistele. Rohkem kui 

kaksteist tuhat inimest tuli kõikjal Iraagis osaleda matustel rongkäik see 

austusväärne ja vaga tegelane, keda oli armastatud ja jumaldas kõik, kes teda 

tundsid. Suur hulk aukandjate osales matustel tseremooniaid, nende seas kõrge 

hinne riigiametnik esindavad Tema Ekstsellents Ahmed Hassan Al Bakar 

president Iraagi Vabariik, teised ministrid ja ametnikud, roomakatoliku 

peapiiskopi esindavad Tema Pühadus paavst saadikuks Iraagis tema Pühadus Mar 

Polus Shekho patriarhi Babel kaldea kirik, tema õndsus Mar Ignatius Zakka alates 

Süüria õigeusu kirik, Mar Andrawos Sanna juht Kongressi Assüüria keel ja paljud 

teised. 

Kell 10:00, siis kaetult kirstu kurtis vaimne liider, kannab vaimulikud, kes 

tegutseb pall kandjad, eemaldati Mar Gewargis kiriku ja asetatakse surnuauto 
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järgneb tuhandeid leinajaid kõigi kristlike usutunnistuste ja moslemite ka 

pisaraid leina, mis heidavad üle oma nägu. Sajad noored meie erinevate 

kihelkondade järgneb puusärk kandev pärjad pärjad ja fotod lahkunud kiriklikku. 

Kui autokolonn rongkäik jõudis Maarja kirikus Naireya lõplik peatuspaik 

selle püha mees, väga palju rahvast oli kogunevad sinna tundi. 

Pärast viimast riitused manustati vastavalt kiriku traditsioon, siis kõik 

leinajaid makstud nende viimane austusavaldus selle armsa karjane, kes on jätnud 

oma karja vooruste ta valdas nagu tasadus, armastus, kiindumus, headus, ustavus, 

andestust, terviklikkus, inimlikkus ja õiglus. Tema pühitsetud keha on maasse 

kaevatud ja tema luud voolu lohutuseks ja lohutust südames, kes palvetavad oma 

mälu. 

Hilja Mar Yousip Khnanisho on kirjutanud mitmeid palveraamatutega 

nagu Kashkol, raamat kirikulaulud ja on tõlkinud liturgia koordineerimine, 

Kiriku sakramentide ja teised. Ta on autoriks palju raamatuid enda, sealhulgas 

kompositsioonid kiitust laulda usupühade, millest paljud on avaldatud raamatus 

"Turgama". 

Püha helendav kiirgust, mis kiirgas tema vaga nägu on alati meeles pidada 

tuhanded, kes olid au olnud publik koos temaga. Ta järgnes pinevalt jälgedes 

Tema, Issand ja Õpetaja, Jeesus Kristus, ja ta on nüüd osadus Temaga taevas. Ta 

kuulutas sallivust, kaastunnet, suuremeelsus ja tagasihoidlikkus, truudust ja 

kuidas käituda moraalselt. On asjakohane, et ta tähistatakse igal aastal ning pidu 

tema nime, sest paljud kuulamisi omistatud tema imeline puudutus on nähtav 

tõend, et ta väärib antaks sakrosanktne poolt sinodi Püha Apostelliku katoliku 

Assüüria kirik-Idas. Tema hing ei saa kunagi rahus puhata, kui inimesed ta 

armastas nii kallilt ja viisid enam kui pool sajandit, saavutada oma Jumala antud 

õigusi enesemääramisele ja turvalisuse kodumaal, et nad saavad uhkusega kutsuda 

oma. 
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