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Muistoja Pyhä Apostolinen Katolinen 
Idän apostolinen kirkko 

Hänen pyhyytensä ¥ Mar Yousip Khnanisho 
Arkkipiispa Shamisdin ja Rustaqa 

Torstai 18 toukokuu 1893 (Mar Ishoo, Turkki) 
että 

Sunnuntai 03 heinäkuu 1977 (Bagdad, Irak) 
Lyhyt elämäkerta 

Muutama vuosisata sitten, assyrialaiset olivat kulkee vaarallinen vaihe 

Heidän pitkä ja monipuolinen historia. Ne ympäröivät joka puolelta fanaatikko ja 

ei-kristillisten kansallisuutta, joka ei ole salannut Heidän pahoja aikeita 

kiusantekotarkoituksessa Jatkuvasti Ellei he luopuivat Kristinuskon. Assyrialaiset 

tehtiin kaikenlaisia hirvittäviä rikoksia välillä murhat kahina Heidän karjan, 

sieppauksista ja hyökkäyksistä niiden nuorten naisten, ja pahempaa, sitoutua Ting 

säädökset sacrilege vastaan ecclesiastics ja pyhitti kirkon ominaisuuksia. 

Koska ensimmäinen luvulla, idän kirkon vihki sen prelates joukosta 

kokoonpanoa ikätoverinsa. Korkeus tai Arkkipiispoille tai Piispat seuraavaan 

korkeampi sijoitus on käsitelty samalla tavalla. Siinä tapauksessa, että See on 

vapautunut johtuen poismenonsa edellisen haltijan toimistossa, päivämäärä oli 

asetettu vaalit seuraajan. Ajot prelaatit, mistä käytetään laajalti hajallaan 

hiippakuntien etenisi Välittömästi ennalta määrättyyn paikkaan, jossa 

lippuäänestys tapahtuisi. Kukin prelaatti liittyi melko suuri seurueineen matkustaa 

päiviä, viikkoja tai kuukausia kautta hyvin karkea ja vuoristoinen maasto tai kuivilla 

autiomaa. Useimmiten tieltään kulkisi alueiden asuu villi ja barbaariset ryösteleviä 

heimon jotka saalistaa Heidän viattomia ryöstää ja tappaa. Ne, jotka karannut 
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kuoleman käsissä rosvot menetti henkensä kautta sairauden tai onnettomuuden 

epidemiat johtuvat hyvin väsyttävää pitkä matka tehdään joko jalka tai takana 

muulit, ainoa keino kulkuneuvot tuolloin. 

Suojautua thesis tuhoisa katastrofeja Kärsimä kirkon kerta kokoonpanoa 

kutsuttiin valita prelaatti, hierarkian keksi järkevän ehdotuksen, joka vähentäisi 

riskiä menettää niin paljon arvokasta elämää kaikki-, joka oli omistettu itse itsensä 

palveluun Herran ja ihmiskunnan. Hallinnoida verkkotunnuksia suurella viisaudella 

ja huolellisuutta, he esitteli suosituksen ajallista johtajuutta, papisto ja maallikoita, 

viittaa siihen, että, nykyisissä olosuhteissa, olisi suositeltavaa olla järjestämättä 

vaaleja piispat Arkkipiispoille ja katolikos-patriarkka korkeimman kirkon pää, vaan 

nostaa perinnöllinen järjestelmä, jossa prelaatti, hänen kuolemaansa, on 

seuraajaksi armeijan näennäinen brought up syntymästä selibaatissa tiukkaa kirkon 

kuria. Isäntä vihittiin jos hän oli todettu olevan kaikki hyveet ja muut 

pätevyysvaatimuksia henkilö oli olettaa hengellinen johto lauman uskottu hänen 

hoitoon. Sen lisäksi, että oppinut riittejä ja liturgiaa, hänen levy harteilla olla vailla 

mitään rikkomuksensa, jotka ovat ristiriidassa perusperiaatteiden kirkon. Hän on 

vannomaan uskollisuutta uskovana seurakunnan Pää ja lupaavat palvella kirkon 

epäitsekkäästi, antaumuksella, uhrautuvaisuus ja eheys. 

Tämä hypoteesi perusteellisesti pohdittiin niiden mukaisesti ajallinen johdon 

ja kuultuaan withtheir seuraajaa He tulivat yksimielisesti ehdotuksen puolesta. 

Siten hierarkkinen neuvot oli täysin hyväksynyt äärimmäisen vakuuttunut, että 

johdon kanssa yleinen konsensus ihmisiä. 

Erityisessä istunnossa synodin oli tämä ehdotus hyväksytään ja sääti lakina 

syndic. Tämä laki vaatii jokaista prelaatti on hänen esikoisensa isän veljenpoikansa 

brought nojalla kirkollinen valvonnassa, on koulutettu täysin monimutkainen 

kirkon opetuksia Dogma valmisteilla olevan käynnistettävä perimään otsikko ja 

Episcopal valtuus on edeltäjiensä tuolloin tai hänen kuolemansa. Kirkko ook laittaa 

erityiset suuntaviivat siitä, miten armeija on nostettava lapsuudesta aikuiseksi 

saamiseksi oletus arvostettu henkinen toimisto. 

Se oli äksi tämän pitkät perinteet kirkon idässä, äiti myöhään arkkipiispa Mar 

Yousip Khnanisho, kun Conceived lapsensa kanssa, joka oli omistettu Herran 
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palvelukseen, Toteutetut uhrautuvaisuus pidättäytymällä kaikista ruoka 

valmistettu eläimen lihaa tai on yksi ainesosista, kunnes kun hän oli syntynyt 

vuonna 1893. siitä lähtien, kun hän syntyi, Mar Yousip Khnanisho kasvatettiin 

jäykkä kunnioituksesta kanoninen vaatimuksiin. 

Useimmat assyrialaiset ovat awarethat Mar Yousip tulee pitkä rivi peräkkäin 

perheessä Mar Khnanisho nimi katetaan kaikki Arkkipiispoille jotka liittymään Katso 

tai Shamisdin toiseksi korkein toimipaikka idän kirkon. Tämä Arkkipiispa solun tai 

Shamisdin ja Rustaqa sijaitsi kylän Mar Ishoo maakunnassa tai Shamisdin, Turkki. 

Mar Ishoo luostari, rakennettu alussa 5. vuosisadalla, sisälsi toimiston ja virka 

arkkipiispan. 

Mar Khnanisho perhe on tunnettu hurskaus, sävyisyyden ja aatelisto. 

Mukaan historiallisia asiakirjoja säilynyt, kaksitoista arkkipiispoille ovat vallanneet 

tämän ylevän toimipaikka Kirkollishallinnossa, kaikki-jotka ovat osoittautuneet itse 

itsensä, ilman pienintäkään epäilystä, että käyttöön annetaan henkinen vakaus, 

sitomattoman hyveitä, viisaus ja taito; Heidän lisää uskollisuudesta ja kiintymystä 

kohti johtajia kirkon on aina jalka yksiselitteisiä ja unfaltering. Haudat viisi heidän 

pyhien isien, haudattu temppeli Mar Ishoo luostari, voidaan helposti erota 

kaiverrettu kiviä ehjä. Haudat kolmen muun kuolleen Arkkipiispoille ei löydy, koska 

temppeli on kokenut monia muutoksia aikana aiemmin several sata vuotta. 

Yhdeksäs Arkkipiispa tätä linjaa peräkkäin oli lepoon kirkon Bnai Shmooni 

kylässä Charookhinn maakunnassa bothalaisten, Turkki. Hän oli palaamassa 

pyhiinvaellusmatkan Pyhään maahan Kun hän oli yhtäkkiä tartunnan tappava tauti, 

joka päättyi hänen elämänsä. Kymmenes arkkipiispa Shamisdin kuoli aikana yksi 

hänen rutiini vierailuja eri seurakuntien hänen Toimivalta. Pyynnöstä hänen 

uskollinen seurakuntalaiset, jotka kunnioittivat häntä syvästi, oli internoitu kirkon 

Mar Tooma Shlikha (Pyhimys Tuomas) kirkon kylässä Baloolan, Targawar, ja 

Luoteis-Iranissa. 

Jälkimainingeissa ensimmäisen maailmansodan, Mar Iskhaq Khnanisho, 

yhdestoista arkkipiispa hänen linja, menetti kallisarvoista elämää, samoin kuin 

monet muut thounsands tai hänen ihmisiä, jotka menehtyivät, pitkillä exodus 

fromtheir esivanhemmat kotimaassaan Turkissa ja Iranissa-he ristissä korkeat 
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vuoret ja syvät rotkot etsimään turvasatama levätä niiden väsyneitä luita. Kolera ja 

muut tappavia sairauksia ampumisen elämää kaksi kolmasosaa koko assyrialainen 

väestöstä. Mar Iskhaq Khnanisho, jonka uskottiin olevan todellinen pyhimys 

haudattiin Kermanshah, kaupunki itärajalla Iranin. Pyhäkkö on rakennettu yli hänen 

hauta thounsands-, joka kaikilta lahkoja, tehdä pyhiinvaellus joka vuosi eri puolilta 

Irania. 

Kahdestoista ja viimeinen Arkkipiispoille Mar Khnanisho perhe lahjoitti 

kirkon oli Hänen Autuutensa myöhään Mar Yousip Khnanisho, Jumala lepää hänen 

sielunsa. Hänet kutsuttiin taivaaseen hänen taivaallinen Isä sunnuntaina 

kolmannesta heinäkuun 1977 kaupungin Bagdadissa, pääkaupunki Irakin (Bet-

Nahrain). Varhaisessa iässä, kun nuori poika hän oli tietoinen mitä ylevää asentoon 

hän oli omistettu, osmanthus hän oli oppinut ulkoa koko eukaristinen riittejä, 

ormed seurakunnassa diakonin tai pappi. Hän ohjasi riittävän hyvin oppinut tutkija, 

pastori Rehana, isän setä, joka oli hyvin perehtynyt aramea, venäjän ja turkin 

kielellä ja viranomaisen Itä teologiassa. Pastori Rehana oli pää seminaarin 

maaliskuu Ishoo luostari ja hän opetti luokat useita opiskelijoista pappeutta. Tästä 

monet seminaarin valmistui tulla piispat ja papit eri hiippakuntien ja seurakuntien. 

Kun hän oli kaksitoista vuotta vanha nuorten, Mar Yousip asetettiin 

diakoniksi. By 1912 Mar Yousip oli jo hankkinut perusteelliset tiedot teologian, ja 

siksi hän todettiin olevan hyvin olla papiksi. Vuonna 1914 alussa maailmansodan 1, 

hänet lähetettiin valtuutettuna, joka edustaa arkkipiispa Mar Iskhaq Khnanisho, 

osallistumaan tärkein koollekutsuma hänen pyhyytensä Mar Binyamin Shimun, 

katolikos-patriarkka at patriarkaalisen solussa in Qudchanis, Turkki. Merkitys oli 

tarkoitus pohtia vaikutukset maailmansodan kirkosta ja kansakunnan ja 

valmistautua muutoksiin, jotka olivat odotetaan tapahtuvan. Siellä hän vihittiin 

Bishop maanantai 10 elokuu 1914, hänen pyhyytensä ja nimitettiin avustaja 

patriarkka. 

Hän pysyi Qudchanis kunnes 1916 Kun assyrialaiset oli lähdettävä 

kotimaastaan ja kaikki niiden rikkauksia seurauksena Suuren sodan. Kun petollinen 

murhan Patriarkan Mar Binyamin 1918 Mar Yousip oletetaan suurelta osin johdon 

kansakunnan, kunnes assyrialaiset saapui pakolaisleireillä, perustettu Punaisen 
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Ristin ja Kansainliitto kello Baaqooba, Irak 1918. joulukuussa 1918 hänen 

herruuden nostettiin sijoitus arkkipiispa Bagdadissa, Irakissa, edesmennyt 

patriarkka Mar Shimun Paul. 

Kun Mar Eshai Shimun, katolikos-patriarkka oli Exiled vuonna 1933 nukke 

monarkkista Irakin hallitusta, Mar Yousip Khnanisho uskottiin kirkon hallinnon 

Irakissa ja Lähi-idässä. 

Vuonna 1973 Kun Mar Eshai Shimun Erosi asemansa katolikos patriarkka Mar 

Yousip Khnanisho uskottiin velvollisuudet hallinnointi idän kirkon Kaikkialla 

maailmassa. Samalla Irakin hallitus antoi republikaanien asetuksen nimeäminen 

Mar Yousip Khnanisho kuin korkeimman johtajan kaikista assyrialaisia Irakissa. 

Sunnuntaina 03 heinäkuu 1977 klo 13:10 Hänen Autuutensa kuoli 

Bagdadissa, Irakissa. Hänen kuolemansa on yhteneväinen juhlaa vietetään 

vuosittain muistoksi Mar Tooma Shlikha (Pyhimys Tuomas). 

Hänen hautajaispalvelut tehtiin keskiviikkona 06 heinäkuu 1977, klo kirkon 

Mar Gewargis Dora, esikaupunkialueella Bagdadissa. Osallistu palvelun olivat 

Hänen Autuutensa Mar Narsai, arkkipiispa Libanon, joka lensi Beirut tilaisuudessa 

avustamana Mar Daniel, Bishop Kirkukin, Irak, ja suuri joukko pappeja ja diakoneja. 

Yli kaksitoista tuhatta ihmistä tuli kaikista osista Irakia osallistua hautajaistoimiin 

tämän revered ja hurskaan hahmo, joka oli rakas ja palvottu kaikille jotka tunsivat 

hänet. Suuri määrä arvovieraita osallistui hautajaiset, heidän joukossaan korkeisiin 

valtion virkamies jotka edustavat Hänen korkeutensa Ahmed Hassan Al Bakar 

presidentti Irakin tasavallan muut ministerit ja virkamiehet, roomalaiskatolinen 

arkkipiispa edustaa hänen pyhyytensä paavi suurlähettilääksi Irakiin, hänen 

pyhyytensä Mar Polus shekho, patriarkka Babylonin kaldealaisen kirkon, hänen 

Autuutensa Mar Ignatius Zakka Syyrian ortodoksisen kirkon, Mar Andrawos Sanna, 

johtaja kongressin assyrialainen kielen ja monet muut. 

Klo 10:00, Kangaspäällysteinen arkkuun valitti hengellinen johtaja, vastaa 

papisto, toimimalla Pall kantajina, poistettiin Mar Gewargis kirkon ja Sijoitettu 

ruumisauto seuraa sinä hiekka surevien kaikista kristilliset ja muslimit liian 

kyyneleet tai valituksen irtoaminen Heidän kasvonsa. Satoja nuoria meidän eri 
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seurakuntien seurasi arkun laakeri seppeleet tai köynnöksiä ja valokuvia lähti 

kirkollisen. 

Kun autosaattue kulkue saapui St. Maryn kirkko Naireya, lopullinen 

lepopaikkaa tämän pyhän miehen, erittäin suuri yleisö oli kokoontuviin siellä 

tuntikausia. 

Kun lopullinen riittejä annettiin ratatyypillä kirkon perinteeseen, niin kaikki 

surevaiset maksettu Heidän viimeinen kiitoksen tämä rakas paimen, joka on 

jättänyt laumaansa hyveitä hänellä zoals hiljaisuudella, rakkaus, kiintymys, 

ystävällisyys, uskollisuus, anteeksiannon, eheyden, ihmiskuntaa ja vanhurskaus. 

Hänen Sanctified on ollut elin haudattu maahan ja hänen luut virtauksen 

lohdutuksen ja lohtua sydämiin, jotka rukoilevat hänen muistokseen. 

Edesmennyt Mar Yousip Khnanisho on kirjoittanut useita rukouskirjojen 

kuten Kashkol, kirja virsiä, ja on kääntänyt liturgia ordinaation, kirkon 

sakramentteja, ja toiset. Hän on kirjoittanut useita kirjoja oman, zoals 

koostumukset kiitosta laulettavana uskonnollisten loma, tai monet-jotka on 

julkaistu kirjassa "Turgama". 

Pyhä valoisa säteily Se säteili hänen saintly kasvot aina muistetaan 

thounsands jotka olivat etuoikeutettuja olleen yleisön hänen kanssaan. Hän 

kiihkeästi seurasi jalanjälkiä Herransa ja Master, Jeesus Kristus, ja hän on nyt Hänen 

kanssaan Taivaassa. Hän saarnasi toleranssi, myötätunto, suurisieluisuus ja 

vaatimattomuus, uskollisuus ja miten käyttäytyä moraalisesti. Se 

tarkoituksenmukaisuutta että hän muistetaan vuosittain ja juhlaa nimetty hänen, 

että monet kuulemistilaisuuksissa Lisätty hänen ihmeellinen kosketus ovat näkyvä 

todiste siitä, että hän ansaitsee myönnettävä koskematon jonka kirkolliskokous 

Pyhän apostolisen katolisen Idän apostolinen kirkko. Hänen sielunsa ei koskaan 

levätä rauhassa Ellei ihmiset hän rakasti niin kalliisti, ja johti yli puolen vuosisadan 

saavuttaa God've annettuja oikeuksia itsemääräämisoikeuden ja turvallisuuden 

kotimaa thatthey voi ylpeänä soittaa omia. 
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